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İçindekiler

Muhammed’in Kuran’a Girmemiş Hikmetleri
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Türkçe Güvenilmemesi Gereken Bir Dildir 93
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Önsöz

Bu kitabın I. Bölüm’ü, daha önce Tolstoy’un Cevabı (Tüm Dinlere ve “Müs-
lüman Tolstoy” İddialarına) adıyla yayınlandığında [1], geniş bir kitleye
zerkedilen “Müslüman Tolstoy” yalanını, daha önce Türkçede bulunma-
yan belge, eser, günlük ve mektuplarla teşhir ediyor ve bunun yanısıra
Tolstoy’un, Müslümanlığı da içeren din eleştirisini aktarıyordu. Ama
geçen zaman içinde Tolstoy’un cevabı, yani hakikat, hakim kılınmadı ve
o yalan çok daha geniş bir kitleye zerkedilip, karanlığın gücüyle yalanın
hakimiyeti sağlamlaştırıldı. Birkaç küçük revizyon gören ve elinizdeki
kitabın I. Bölüm’ünü oluşturan Cevap, şimdi hem o yalanı tekrar teşhir
eden, hem de hakikati tekrar belgeleyen {ve bu ayraçlar içine alınmış}
bazı ilaveler içeriyor.

II. Bölüm ise, yalan ve karanlığın nasıl güçlendiğine dikkat çeken,
sansürleri ve 301 zihniyetini teşhir edip, bu teşhirin de her kesimce
örtbas edildiğini gösteren, (ilk ikisi daha önce yayınlanmış) birbirine
bağlı üç makaleden oluşuyor: Bu Günlükler Tolstoy Değil / Türkçe
Güvenilmemesi Gereken Bir Dildir / “Katl Sansürün Ekstrem Biçimidir”.

Hızır gibi yetişmeleri dolayısıyla:
Hiçbir ricamı geri çevirmeyip Rusça bölümleri çeviren Mazlum Beyhan’a;
asla yardımlarını esirgemeyen ve kapak fotoğrafı da dahil, belge temin
etmekten usanmayan, Yasnaya Polyana müzesi Uluslararası İlişkiler
yetkilisi Elena Petrova’ya; ve yine belge temininde eşsiz bir çalışma
yürüten Slavic Reference Service’a müteşekkirim. (Belgelerin orijinallerini
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http://yokus.yolasite.com/ adresinden indirebilirsiniz.)

Acar Burak Bengi
13 Mart 2007
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I. BÖLÜM



Giriş

Hristiyanlığı hakikatten fazla severek yola çıkan, Hristiyanlıktan fazla
kendi mezhep veya kilisesini severek yol alır ve sonunda hepsinden
fazla kendini sevmeye varır. – Coleridge

Tolstoy, 1901’de Kilise’nin aforoz fetvasını bu epigrafla başlayarak ce-
vaplar, ama sadece Hristiyanlar değil, herhangi bir dine veya ideolojiye
mensup herkes –tabii Müslümanlar da– bu sözler ve Tolstoy’un 30 yıl
boyunca dile getirdiği ciltler dolusu eleştirilerin muhatabıdır. Ve belki
de herkes muhatap olduğunu anladığı için, Tolstoy’un din, toplum ve
devlete ilişkin ünlü eserleriyle günlük ve mektupları hâlâ Türkçeye
çevrilmedi. Devrimciler ve ‘entelektüeller’ “Tolstoy dinci olmuş; üstelik
devrimcileri de eleştiriyor; bize gelmez” dedikleri için; milliyetçiler ve
sağcılar “Tolstoy milliyetçiliğin, hatta vatanseverliğin bile düşmanı, özel
mülkiyeti lanetleyen bir komünist” dedikleri için; hazcılar ve liberaller
“Tolstoy anarşist, herşeyi yıkmak istiyor; şimdi rahatımızı kaçırmanın
ne alemi var?” dedikleri için; Müslümanlar “Tolstoy din düşmanı, re-
formcu; eleştirileri dosdoğru bizi de hedef alıyor” dedikleri için; ve
devlet diğer gerekçelere ilaveten “Tolstoy devletin, iktidarın düşmanı,
tehlikeli bir devrimci, anarşist” dediği için, Tolstoy’un son 30 yılını ada-
yıp hayat uğraşı olarak nitelediği eserleri Türkçeye çevrilmiyor herhalde.
Bu eserler 125 yıl önce Çarlık Rusyası’nda yasaklanmıştı, ama orada ve
o zaman bile yayınlanması engellenememişti; Türkiye’de bugün hâlâ
yayınlanmıyor.

Belki de bu tuhaflığın daha basit, ama yine tuhaf başka bir açıklaması
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vardır; en nazik ifadesiyle, belli başlı yayınevleri zamanında yayınlama-
dığı için Tolstoy yayınlamamak bir teamül haline geldi herhalde.

Ama sonunda, bu tuhaf teamül başka bir gelişmeye yol açtı. Bu du-
rumu fırsat bilen ve Müslümanlığı hakikatten fazla sevdiği anlaşılan bir
yayıncı (Karakutu Yayınları), Tolstoy’un eleştirisini muhatap alacağına,
Tolstoy’u 180 derece çarpıtıp kendileri gibi Müslüman ilan ederek onun
da Müslümanlığı hakikatten fazla sevdiğini ileri sürdü. Yani, Tolstoy
Türkiye’de yayınlanmadığıyla kalmıyor, 30 yıl boyunca savaştığı zihni-
yetin militanı olmaya da zorlanıyor artık –hakikati sadece son 30 yılında
değil, daima, ilk 30 yılında da herşeyden çok seven, 27 yaşındayken
“Mayısta Sivastopol”u şu cümleyle bitiren Tolstoy:

Hikayemin –tüm benliğimle sevip tüm güzelliğiyle çizmeye çalıştığım,
dün, bugün ve yarın hep güzel olan– kahramanı Hakikat’tir.1 [2]

Tolstoy’un mücadelesi –hakikati sevenle sevmeyen zihniyetlerin müca-
delesi– bugün de yaşanıyor. İzleyen sayfalar hem bu mücadelenin bir
belgesi, hem de Tolstoy’un inancı ile din eleştirisinin –Müslümanlığı
hakikatten fazla sevenlere cevap çerçevesinde– bir özetidir.

Ne bu kitap, ne de bizzat Tolstoy “Tolstoy’dan öte yol olamaz” demi-
yor. “Yeraltına” inen yollara sapmaz Tolstoy. Herşeyi yer üstüne çıkar-
maya, hatta dini mistisizmden kurtarmaya çalışır. Onun evreninde gizli
anlamlara yer yoktur. Bu bakımdan, dinî metinler ile olağanüstü, akıl
dışı hikayelerin ve inançların anlamlı alegoriler ve sırlar da barındırabi-
leceği yolundaki yaklaşımlar Tolstoy’un incelemelerine konu olmamıştır.
Kendini bir metafizik labirentin dehlizlerinde peynir kokusuna koşan
fare gibi hissedemez, Tanrı’yı arayan Kont’tur, bu ünvanı reddetse bile.

Maddeden ibaret bir evrende korkunç bir hiçlik gördüğü için –ve
bu hiçliğe aykırı bir bilinçten aldığı umutla– Tanrı’yı arar Tolstoy. Ara-
mayanlar belki de, Tolstoy’dan daha iyi görüp daha gerçekçi oldukları
için değil, göremedikleri ve umutsuz oldukları için aramıyorlardır. Bul-

1Kitap boyunca bana ait olmayan çevirileri metin içinde gösterdim, diğer tüm çeviriler
bana aittir ve İngilizceden yapılmıştır.
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duklarını söyleyenler de, merdiven altından geçmemek benzeri batıl
inançlarla, büyücülükten bozma ritüellerle kendilerini kandırmaya çaba-
lıyor, sadece tapınma ihtiyaçlarını körü körüne gidermeye uğraşıyor veya
Müslümanlığı hakikatten fazla seviyor olabilirler. Ve böyle bir kavşakta
Tolstoy kocaman bir uyarı levhasıdır.

Acar Burak Bengi
24 Temmuz 2005
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Tolstoy’un Cevabı
Tüm Dinlere ve “Müslüman Tolstoy” İddialarına

Meğer Tolstoy, yani, Rusya’daki bütün sansürlere, baskılara rağmen
yazdığı herşeyi –resmî din kurumu ile iktidarın her çeşidi hakkındaki
ciltler dolusu en ağır eleştirilerini ve dinlere yaklaşımı ile inanç anlayı-
şını– tüm insanlığa duyurabilen adam, meğer ölene kadar ne Çar ne de
Kilise’nin susturamadığı, öldükten sonra da Sovyet yönetimini 90 ciltlik
külliyat2 basmaya memur eden bu adam, bir komploya kurban gitmiş
ve Müslüman olduğunu duyuramamış; üstelik bir risalesi de gizlenmiş.

Karakutu Yayınları şimdi bu gizlenen risale ile Tolstoy’un Müslüman-
lığına delalet eden diğer gizli bilgi ve belgeleri yayınladı [3]. Risaleyi
Muhammed’in3 hadislerinden derlemiş Tolstoy. Diğer bilgi ve belge-
ler ise şunlar: risalenin 1990 tarihli yeni Rusça baskısından elde edilen
oldukça küçük fotoğraflar; 4 sayfalık hadis kaynakçası; “yazışmalar”
diye duyurup iki mektup gibi sundukları tek bir mektup; bu mektubun

2!"#$"% &"'()$*% &"+*$%$**. Polnoe Sobranie Sochinenii (PSS), 1928-58. Tolstoy’un
yardımcısı, Tolstoy’dan çok Tolstoycu Çertkov editörlüğünde basılan bu külliyat, Tols-
toy’un yazdığı ne varsa ve bunların ne kadarına ulaşılmışsa, hepsini içerir, romanların
müsveddelerini dahi. Uluslararası Tolstoy uzmanlarının itibar ettikleri bu kaynağı,
Rus Bilimler Akademisi yeni ele geçen malzemeleri de ekleyerek tekrar basmaya
hazırlanıyor.

3“Hz.” demeyişim, Muhammed’e hakaret etmek istememden değil, hem “Hazret” ke-
limesi ve türevlerini hakir bulmamdan, hem de “Hz. Muhammed” ‘hassasiyeti’ni
Muhammed’e tapma ve tapındırma çabası şeklinde nitelememden kaynaklanıyor, ki bu
zaten Muhammed’in vazettiği İslam dinine göre de en büyük günahlardan biridir, şirk-
tir. Önlerine “Hz.” koymadığımızda, Adem ve Nuh’a nasıl hakaret etmiş olmuyorsak,
Muhammed’in önüne koymadığımızda da aynı şekilde hakaret etmiş olmuyoruz.
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Tolstoy’un Cevabı

Rusça aslı değil de Azerice baskısının katiyen okunur hale getirileme-
yecek kadar küçük ve soluk fotoğrafları; biri asla kaale alınamayacak,
2 sayfalık iki anekdot; (herhalde kitabı etlendirmek için) Tolstoy’un İti-
raflar’ından yolunmuş ve uydurma ara başlıklarla çatılmış bir 25 sayfa;
3 sayfalık Tolstoy biyografisi; toplam 11 sayfalık üç önsöz; ve bütün
bunlardan yapılan alıntılar ile birkaç sayfalık dolgu malzemesi daha.
Bu derlemeden oluşan 109 sayfalık tüm kitap adını, oldukça aralıklı
dizilmiş 17 sayfalık risaleden alıyor: Hz. Muhammed. Bu başlık ve yazar
adı dışındaki tanıtım ise, Muhammed veya Tolstoy gibi isimleri değil
de, Metal Fırtına veya Da Vinci Şifresi gibi kitapları hatırlatan iddialarla
yapılmış: “Gizlenen Kitap”; “Ünlü Rus Yazarın İslam Peygamberi İle
İlgili Yayımlanmayan Risalesi”.

Kapaktaki bu iddialara rağmen, risalenin 1909 ve 1990’da Rusça ba-
sıldığı içeride söyleniyor (ki ilk baskısı, Tolstoy’un kurduğu Posrednik
[Aracı] adlı yayınevi tarafından yapılmıştır), ama sözü edilmeyen bir
başka Rusça baskı daha var; 1928-58 arası yayınlanan 90 ciltlik külliya-
tın 40. cildinde yer alıyor risale. (Mazlum Beyhan’ın Rusça orijinalden
yaptığı çeviri, Muhammed’in Kuran’a Girmemiş Hikmetleri ileride. «71»)

Yayıncı Rasih Yılmaz’ın “gizemli bir eser” olarak nitelediği bu risa-
leyi, Tolstoy “Abdullah El-Sühreverdi tarafından hazırlanan ‘Hazret-i
Muhammed’in Hadisleri’ kitabından derle”miş. Kaynağı ve dayanağı
olmayan bu iddianın, neden (biri arka kapakta) beş kez vurgulandığı
da belli değil. Bir kez söylenseydi, önemsemesek bile malumat olarak
alabilirdik, ama sürekli tekrarlandığına göre, herhalde şöyle dememiz
gerekiyor: “Yaaa! Bak gördün mü? Sühreverdi’den almış!” Ama zaten
birinden almak zorunda değil miydi? Neden, mesela Bünyamin’den al-
saydı şaşırmamız gerekmeyecekti de, Sühreverdi’den alınca şaşırmamız
gerekiyor? Nedeni yok galiba; sadece şaşırmamızı istemiş olmalı Rasih
Yılmaz ve diğer Karakutu ekibi.

Risalenin 1910 tarihli orijinal Posrednik baskısına önsözünde, S. D. Ni-
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Tolstoy’un Cevabı

kolayeva’dan öğrendiğimize göre: Tolstoy gerçekten de, Sühreverdi’nin
toplayıp 1905’te Sayings of Muhammed (Muhammed’in Deyişleri) adıyla
İngilizceye çevirdiği 451 hadisten derlemiş kitapçığı; Rusça çeviriyi de S.
D. Nikolayeva yapmış. Ayrıca, Tolstoy’un doktoru Duşan Makovitski’nin
anılarından [4] ve Tolstoy’un 22 Kasım 1907’de Sühreverdi’ye cevaben
yazdığı şu mektuptan anlıyoruz ki, Sühreverdi kitabını Tolstoy’a gön-
dermiş.4

Muhterem Beyefendi,
Mektubunuz ile kitabınız Sayings of Muhammed henüz elime

geçti.
Her ikisi için de canı gönülden teşekkür ederim. Kitabı gözden

geçirdim; Peygamberinizin derin ve dinî pek çok sözüne yer verdiğim
Her Gün İçin5 adlı kitabımın ikinci baskısında kullanacağım onu.

Kitaplarımdan bazılarını çevirmek istiyorsanız, Hristiyan Öğretisi
veya Hayat Üzerine6 veya Tanrı’nın Egemenliği İçinizdedir [7] adlı

4{Karakutu’nun çevirmeni Arif Arslan, Tolstoy’un Cevabı’nın eski baskısından [1] sonra
kendisiyle yapılan bir söyleşide mevcut aldatmacayı hâlâ sürdürmek yanında, daha
acayip başka şeyler de diyor; dipnotlarda, yer yer en traji-komik olanlarına değineceğim.
Mesela, yukarıda verdiğim kanıtlara rağmen ve Tolstoy Hindistan’a hiç gitmediği
halde, şöyle diyor Arif Arslan: “Tolstoy Hindistan’a gidip Abdullah El-Sühreverdi ile
buluşuyor. Sühreverdi de ona bir Hadis kitabı hediye ediyor.”[5, s. 20-21]}

5Bu çalışmanın –Ariflerin Düşünceleri, Her Gün İçin Okuma Çarkı, Okuma Çarkı, Bilgelik
Takvimi gibi çeşitli adlar altında– birçok baskısını yapar Tolstoy. Bu konuda daha
ayrıntılı bilgiyi ileride bulacaksınız.

6Bu kitap 1914’de Ahmet Midhat Rıfatof tarafından Osmanlıcaya çevrilmiş ve bu çeviri
de Murat Çiftkaya tarafından Hayat Üzerine Düşünceler başlığıyla Türkçeye aktarılmış,
ama başlık dahil yanlışlarla dolu. Ayrıca bazı bölümler eklenmiş, bazılarıysa çıkarılmış.
Mesela, Giriş bölümündeki (Kaknüs, 1999; s. 15) şu cümle ne demek istiyor? [“Hayat”
kelimesinin] “böyle açık ve net olması, diğer kelimeler ile açık ve net bir şekilde
tanımlanabilmesinden değil, belki diğer farkların kendisinden kaynaklandığı bir farka
esas teşkil etmesindendir.” Tolstoy ise şunu söylüyor: “[‘Hayat’] kelimesinin anlamı,
diğer kelime ve kavramlarla çok doğru bir şekilde tanımlandığı için değil, tersine,
hepsini olmasa da diğer birçok kavramı türeten temel bir kavrayışı ifade ettiği için,
herkesçe malumdur.” (“... the meaning of the word is clear to everyone not because
it has been very accurately defined by other words and concepts, but on the contrary
because it expresses a fundamental conception from which many others, if not all
others, are deduced.” [6, s. 6] Mesela, 34. sayfadaki şu cümle eklenmiş: “Ancak bu
dinlerin ilk bakışta bahse değer olanları, Budizm, Brahmanizm, Konfiçyüsçülük, İslam
ve Hristiyanlık dinleridir.” Aynı bölümde başka bazı şeyler de çıkarılmış. Bu ekleme,
çıkarma işlemleri ve yanlış çeviriler kitabın başka yerlerinde de var. En istikrarlı hata
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kitaplarımı önerebilirim. Her halde, benimle ilgili biyografik malzeme
edinmenizin en iyi yolu, sanırım, tüm eserlerimin İngilizcedeki editörü
olan dostum V. Çertkov’a (Christchurch, İngiltere) başvurmaktır. Size
elinden gelen her yardımı yapacağından eminim. Fotoğrafımı bu
mektuba iliştiriyorum.7

İçtenlikle sizin, Leo Tolstoy

Bugün dostum Çertkov’a yazıp, dilediğiniz herşeyi size gönder-
mesini isteyeceğim. [“Tolstoy’un Sühreverdi ’ye mektubu”nun orijinali
İngilizce ve 90 ciltlik külliyatta yer alıyor.] [9, c. 77, s. 241]

Abdullah Sühreverdi’nin kardeşi Hasan Sühreverdi ise (“Hassan Suh-
rawardy” şeklinde yazınca internetteki birçok sayfada bulunabileceği
üzere) Sayings of Muhammed’in 1941 tarihli yeni baskısına8 önsözünde
şunları söylüyor:

[Sayings of Muhammed] ortodoks İslam saflarına çok uzak zihniyette
kişilerin dikkatini çekti. Birçok kitap ve dergi ondan alıntı yaptı ve
bazı bölümleri çeşitli Avrupa dillerine çevrildi. Başarısının ilginç bir
göstergesi de, yayınlanması ardından merhum kar deşim ile Leo Tols-
toy arasında başlayıp Kont’un ölümüne dek süren [A. B. Bengi’nin,
yukarıdaki dışında ulaşamadığı] mektuplaşmalardır. [Tolstoy ] bu
kitap sayesinde Peygamber’in kişiliğini takdir etmişti; ve Rusya’da
Tolstoy’un kızlarından biriyle karşılaşan ve onun teyidiyle konuşan ye-
ğenime göre, bir zamanlar çift sürdüğü tarlalarda ölmek üzere o son
yürüyüşüne çıkmadan önce [Tolstoy’un] sarındığı büyük paltonun
cebinde bulunmuş bu kitap.

ise, “bilinç” diye çevrilmesi gereken kelimenin sürekli “vicdan” diye çevrilmesi.
7Eklediği fotoğraf, bu kitabın kapağındaki fotoğraf olmalı, çünkü, imzalaması için kendi-

sine gönderilen fotoğrafların yerine bu fotoğrafı imzalayıp geri gönderirmiş Tolstoy;
bir keresinde bu fotoğrafa bakarak “Ah, Tolstoy hep buradaki gibi olsaydı keşke” ve
bir başka zaman da “Bu portrede kendimi, aynada görüyor gibiyim . . . tabii iyi bir
anımda” demiş. [8]

8Hasan Sühreverdi yeni baskıda, kardeşinin İngilizce çevirisini Arapça asıllarıyla karşılaş-
tırıp 150 deyişi İngilizceye yeniden çevirmiş ve Arapça aslını bulamadığı 35 deyişiyse
atmış.
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İşte, Tolstoy’un Müslüman olduğunun (ek) kanıtı, öyle mi? Değil. Bizzat
anekdotun kaynağı bile böyle bir imada bulunmuyor. Hasan Sühreverdi,
bu anekdotu kullanıp Tolstoy’un Müslüman olduğunu iddia etmiyor;
tam tersine, kardeşi tarafından hazırlanan kitabın “ortodoks İslam safla-
rına çok uzak” kişilerce beğenildiğini söylüyor. Ama Karakutu Yayınları
aynı anekdottan haberdar olsaydı, onu da hemen “Müslüman Tolstoy”
propagandasına malzeme yapardı.9 Nitekim, yayıncı Rasih Yılmaz’a
göre:

Tolstoy gibi bir dahinin seçme hadisleri derlediği sırada hangi dü-
şünce ve duygu ile bunu yaptığını hayal etmek ve onu anlamaya
çalışmak bile insanın ufkunun genişlemesinde ciddi yardımlarda
bulunabilirdi. Ama [bulunmamalıydı;] her şeyden önemlisi Tolstoy
gibi bir dâhinin, [atıyorum,] Müslüman olma ihtimali ve İslam’a duy-
duğu hayranlığın bir ifadesi olarak, küçük de olsa böyle bir derlemeyi
hazırlayıp insanlarla paylaşmak arzusunda olması ve bu kitapçığı
bastırmasıydı. [3, s. 8]

Tolstoy’un 28 Aralık 1908’de Fridun Han Badalbekov’a yazdığı şu satırlar
ise, onun İslama değil, Bahailiğe veya Babiliğe duyduğu hayranlığı ifade
ediyor:

9{Haberdar değildi, ama ne gam; Arif Arslan, kimsenin haberdar olmadığı Tolstoy’un
Cevabı’ndan tabii haberdar oldu ve böylelikle de bu mektuplardan; ve iki kere ikiyi
üç ettirme cesaretiyle, onları, yine “Müslüman Tolstoy” propagandasına malzeme
yapmaya çalışmaktan geri durmadı söyleşisinde: “‘Tolstoy’un Cevabı’ adlı kitap, bizim
kitabımıza karşı olarak yazılmış fakat, Tolstoy’un Müslümanlığını daha net bir biçimde
ortaya çıkarıyor. [Tıpkı Newton’ın yeritimini daha net bir biçimde ortaya çıkardığı gibi.]
Bu arkadaş, bizim internette rastladığımız [rastladığımıza inanmayan internete sorabilir]
fakat [sırf Tolstoy’un Müslümanlığı daha net biçimde ortaya çıkmasın diye] yayınlamakta
tereddüt ettiğimiz mektupları da yayınlamış. O [aslında internette bulunmayan, rastla-
mamız imkansız olan ve biraz aşağıda okuyacağınız] mektupta Tolstoy ‘Lütfen beni bir
Müslüman olarak kabul edin [de kurtulayım Hristiyanlıktaki Karakutu zihniyetinden], çok
yoruldum, artık huzura kavuşmak istiyorum’ diyor. Tolstoy’un, çağdaşı olan Abdullah
El-Sühreverdi’nin kardeşine yazdığı ve kendi cebinde bulunan mektubu da yayın-
lamışlar [deyince, Tolstoy’u Müslüman yapmaktan başka bir şeyle hiç ilgilenmediğimiz, o
arkadaşın kitabında anlattıklarını doğru hatırlayacak kadar bile ilgilenmediğimiz için, epey
uydurmuş oluyoruz, çünkü Tolstoy kardeşine değil, Sühreverdi’ye mektup yazmış ve yukarıda
bu yayınlanmış; ve Tolstoy’un cebinde de mektup değil, risalenin bulunduğu söylenmiş]. O
[yukarıdaki] mektupta da Tolstoy İslamiyet’i övüyor [öyle mi?].”}
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İslam hakkındaki düşüncelerimin yerli yerine oturmasında, Londra’da
yayınlanan Muhammed’in Deyişleri (The Sayings of Muhammed,
edited by Abdullah Al-Mamun Al Suhrawardy) adlı küçük kitabın çok
yararı oldu. Muhammedilikten doğan ve daha sonra Bahaullah’ın
Bahailiğine dönüşen Babilik öğretisi son derece yüce ve tertemiz
bir dinî öğreti. [9, c. 78, s. 306] [Rusça orijinalden çeviren Mazlum
Beyhan.]

Abes Komplo Teorisi

Risaleyi ve (başka bir ibare olmadığına göre, herhalde İtiraflar hariç) tüm
kitabı Rusçadan Azericeye çeviren Prof. Dr. Telman Hurşidoğlu Aliyev
ve Vakıf Tehmezoğlu Halilov da, 2005 tarihli önsözlerinde, “İslam’a bü-
yük rağbeti ve saygısı olan” Tolstoy’un bu çalışmayı “Hz. Muhammed’e
ve İslam dinine duyduğu hayranlık sonucu derlediği”ni söylüyorlar [3,
s. 9, 10]. Ve şöyle devam ediyorlar:

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde L. N. Tolstoy’un
eserleri [arasından sadece bazıları] tekrar tekrar basıldıkça “Muham-
med’in Kuran-ı Kerim’e Girmeyen Hadisleri” derlemesi nedense hiç
yayımlanmamıştır. [Yalan, 90 ciltlik külliyatın 40. cildinde yayınlan-
mıştır ve derlemenin adı da öyle değildir; başka konularda da böyle
derlemeleri vardır.] SSCB’nin ilk yıllarında [yani Tolstoy’un ölümün-
den en az yedi yıl sonra!!] insanlara, “Ateistlik” kimliği zorla kabul
ettirilmiştir. Bu kimliği kabul etmediği için 1938 yılında Repressiya
kurbanları olarak anılan bir çok insan da idam edilmiştir. Böyle bir
dönemde doğal olarak L. Tolstoy’a da istisna gösterilmesi düşünüle-
mez [tabiyatıyla, hem de hiç mi hiç düşünülemez, çünkü Tolstoy en
az yedi yıldır zaten ölüdür ].

Bu sansürcü yaklaşıma [hangisine?] bir örnek vermek gerekirse;
1978 yılında (kitapçığın yayınından 70 yıl sonra) Azerbaycan Cum-
huriyeti’nin en büyük dergisi olan Azerbaycan’da bu risalenin giriş
bölümüne ek olarak bir Türk asıllı Generalin eşi olan Y. Vekilova’nın
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L. N. Tolstoy’a yazdığı mektubu Azeri Türkçe’sine çevrilerek ve ya-
yınlatılmak istenir. Bakü sansür kurulu yayına izin vermez. Sebep ise
Tolstoy gibi bir dahi Rus yazarın İslam dini ve Hz. Muhammed için
yüksek ve olumlu fikirler dile getirmesidir. Redaktör bu yazı yüzünden
derginin yayınını uzun süre geciktirir ve izin için bu kez Moskova’ya
başvurulur. Oradan “evet, yayınlanabilir” cevabının gelmesiyle risale
ve mektuplar okurla buluşur. [3, s. 10]

Güya sansürcü yaklaşıma bir örnek olacaktı bu. Anlattıkları şey, baskı
rejimlerinin ayrılmaz bir parçası olarak bildiğimiz küflenmiş bürokrasi
çarkına işaret ediyor sadece; sonuçta yayın izni çıkmış. “Sansürcü yak-
laşıma bir örnek” diye sansür olmadığını gösteriyorlar. Yoksa, zorba
ve sansürcü olarak bildiğimiz Sovyet yönetimi sansürcü değil miydi?
Bence bilgilerimiz doğru, Sovyet yönetimi zorba ve sansürcüydü, ama
“Müslüman Tolstoy” propagandasını sansürlemek bir yana, abesle iştigal
olacağını bilmese, teşvik bile ederdi. “Atatürk Hristiyan şeriatından ya-
naydı” şeklindeki bir propagandanın abesle iştigal olacağı, ama olmasa
İslam şeriatçılarına yarayacağı gibi, “Müslüman Tolstoy” propagandası
da abesle iştigal olur, ama olmasa Sovyet yönetimine yarardı, çünkü
Ortodoks Hristiyan belleğe sahip bir halka şunu yutturma şansı ya-
kalardı: “Hani resmî, kurumsal dinler, en başta atalarınızın Ortodoks
Hristiyanlığı çıkmaz yoldu, ama bütün dinlerin özü diye bir şey vardı ve
en iyi ifadesini Hristiyanlıkta buluyordu? Tolstoy bulabilmiş mi sözünü
ettiği bu özü, nerede bulmuş? Meğer Tolstoy kendi evindeki kurumsal,
resmî dini eleştirip, sonunda düşmanınkine kapılanmış; dinlerin özü
filan da palavraymış. Hep dediğimiz gibi, saf din, tanrı filan gibi şeyler
yok, tek yol parti yolu.”

Aynı şekilde, Çarlık Rusya’sı da, böyle bir propagandaya halkın ina-
nacağını düşünseydi, sansürlemek bir yana, onu baş tacı ederdi, çünkü
Ortodoks Hristiyan bir halka şunu yutturma şansı yakaladığına güve-
nirdi: “Ya gördünüz mü? Şu çelişkiye, şu komediye bakın. Yıllar ve ciltler
boyunca, kilisenin Hristiyanlığı çarpıttığını ve asıl kendisinin Hristiyan
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olduğunu söyleyen, Hristiyanlık hakkında ahkam kesen Tolstoy’unuz
meğer gizli Müslüman bir kafirmiş. Biz boşuna aforoz etmedik o Hristi-
yanlık düşmanını.” Evet, böyle bir propaganda hem sansürcü ve zorba
Çar yönetiminin, hem de sansürcü ve zorba Sovyet yönetiminin işine
gelirdi, ama her iki taraf da bu propagandaya kimsenin inanmayaca-
ğını bilirdi. Azeri çevirmenler (ve tabii genel olarak Karakutu Yayınları)
ise bu abes komplo teorisinden vazgeçmiyorlar, hatta şu iddiaları arka
kapağa da koymuşlar:

Rus halkı, özellikle Rus aydınları ve bilginleri, L. N. Tolstoy’u ilahi bir
kuvvete sahip birisi gibi seviyorlardı ve onun [yani kendi Hristiyanlık
anlayışını ciltlerle vazeden Tolstoy’un mu?] İslam’ı kabul etmesi Rus
toplumu içinde İslam’a güçlü bir akım başlatabilirdi. Bu yüzden de
Tolstoy’un İslam’ı kabul etme ihtimalini dahi gizli tutmaya çalışıyor-
lardı [en iyi ve en çok çalışan da kendi Hristiyanlık anlayışını ciltlerle
vazeden Tolstoy’du!]. Rus Devleti, [ve bizzat Tolstoy’un kendisi!] Tols-
toy gibi bir dahinin İslam’a saygısını ve Müslüman olmasını, topluma
duyurulmasına izin veremezdi. Bu yüzden Tolstoy’un Hz. Muham-
med’in hadislerini derlediği risalesi (kitapçığı) uzun süre insanlardan
gizlendi.

Tam tersine, yukarıda da söylediğim gibi, risale Sovyet döneminde
yayınlanan 90 ciltlik külliyatın 40. cildine kondu. Bu arada, özellikle
Çarlık Rusya’sında, Tolstoy’dan nefret eden insanlar da vardı. Tolstoy,
Kilise’nin aforoz fetvasına yazdığı cevapta, fetvanın bağnaz insanları
tahrik ettiğini ve ölüm tehditleriyle, hakaretlerle dolu mektuplar aldığını
yazar.

[Fetvanın yayınlanmasından sonra,] bu tür öfke belirtilerine, karşılaş-
tığım bazı insanlarda da rastladım. Fetvanın halka duyurulduğu o
gün (25 Şubat) bir meydandan geçerken şu sözleri duydum: “Bak!
İşte şeytan insan kılığında gidiyor”; ve kalabalığın kompozisyonu
başka türlü olsaydı, birkaç yıl önce Panteleymon Şapeli’nde bir ada-
mın başına geldiği gibi, döve döve öldürülmem işten bile değildi.
[1901’de Kilise’nin aforoz fetvasına verdiği cevaptan.] [6, s. 216]
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A partisini ve oylarını eritecek saldırı nasıl ki B partili birinden değil
de, yine A partili birinden geldiğinde en büyük etkiyi yaratırsa ve A
partililer nasıl ki kendilerine saldıran bir B partiliye değil de, aynısını
yapan bir A partiliye hınç, öfke ve nefret duyup onu ihraç ederlerse, aynı
şekilde Tolstoy da Müslüman, yani B partili olsaydı, Kilise ve bağnaz
insanlar için, yani A partisi için, yukarıdaki tepkileri gerektirecek bir
tehdit oluşturmazdı ve aforoz edilmesine, yani partiden ihracına gerek
kalmazdı. Nitekim, saray erkanından Kontes Aleksandra Andreyevna
Tolstaya’ya10 (tahminen) 1884’te şunları yazar Tolstoy:

Yazılarımla tüm yaptığım, kendi inancımı, kendi şahsi inancımı ifade
etmek; ve benim inancım dışında kurtuluş bulunmadığını söyleme-
diğim gibi, samimiyseler ve bizi sevgide kusur etmeden birleştiri-
yorlarsa, her inancın iyi olduğunu da kabulleniyorum. Ben sadece
neye inanıp neye inanmadığımı ve neden inanmadığımı söylüyorum.
İnanç anlayışımın yarattığı rahatsızlık çoğu zaman beni hayrete dü-
şürüyor. Neden Protestanlık, Unitarianizm ya da Muhammedîlik aynı
rahatsızlığı yaratmıyor?

Seninle aynı inancı paylaşsak çok memnun olurdum; ama farklı
bir inanca sahipsen, nasıl olup da farklı bir inanca sahip olduğunu
anlıyorum, farklılığımız beni rahatsız edemiyor. Ama benden rahatsız
olmak özellikle zalimlik. Hayatıma şöyle bir bak. Hayatımın önceki
tüm zevkleri – hepsinden mahrum oldum. Hayatın tüm konforu –ser-
vet, şeref, şöhret– bütün bunlardan yoksunum. Dostlarım, hatta ailem
bana sırt çeviriyor. Bazı insanlar –liberaller ve estetler– Gogol gibi
zihnen zayıf ya da deli olduğumu düşünüyor; diğerleri –devrimciler
ve radikaller– bir mistik ya da laf ebesi olduğumu düşünüyor; hükü-
mettekiler tehlikeli bir devrimci olduğumu düşünüyor; Ortodokslar
şeytan olduğumu düşünüyor. İtiraf etmem gerekirse, bu beni yara-
lıyor, ama incitmesinden değil; yaralayan şey, hayattaki asıl gaye
ve mutluluğumun –sevecen insan ilişkilerinin– yok edilmesi; herkes

10Babasının kuzeni (kadın soyadları bu şekilde farklılaşıyor). Kendisinden 9 yaş büyük
‘Aleksandrin’ ile Tolstoy’un ilişkileri hep iyi olmuştur, hatta Tolstoy’a günlüğünde
“Keşke 10 yaş genç olsaydı” dedirtecek kadar.
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garez ve kınamayla sana sırtını döndüğünde daha da ağır geliyor.
Ve bu yüzden beni iyi bir Muhammedî olarak gör lütfen, o zaman
herşey hallolur.11 [10, c. 2, s. 376-7]

Kitabı Azericeden Türkçeye çeviren Arif Arslan “Bismark, Goethe ve
benzerleri ile yine bir Rus olan A. Puşkin ve diğerleri”nin de Müslüman
olduğunu söylüyor [3, s. 13]. Bismarck, Goethe ve Puşkin????? Bir de
“benzerleri” ve “diğerleri” var; yani isim vermiyor ama, siz anlayın artık:
Schiller, Beethoven, Dostoyevski, Shakespeare, Dante vs.; bütün bunlar,
hatta Sokrates filan da Müslüman olmalı. Ne güzel. Bu güzel inciler
şöyle devam ediyor:

Kim bilir [bizimkine benzer karakuşi yayınların zoruyla] kimler nerede
gizli veya açık, Tolstoy gibi İslam’a girip Müslüman oluyorlardı da
haberimiz yoktu.

Tolstoy, [mezarında yedi yıl çürüdükten sonra] Müslümanlığı Ko-
münizmin en üst seviyede temsil edildiği ve fikir olarak en kuvvetli
olduğu bir zamanda dile getirmişti. O zaman böyle bir işe girişmek
için belki de işkence ve idamı göze almak gerekiyordu [ama zaten
yedi yıldır ölü olduğu için bu hiç de zor değildi ]. . . . Zaten temelden
yanlış olduğu belli olan komünizm veya komünizmin alt yapısını oluş-
turan sosyalizm12 onu hiç sarmamış ve tam zirvede olsa bile onun
nimetlerinden faydalanmak yerine ayrılıp Müslüman gibi yaşamayı
tercih etmişti. [3, s. 15]

11{Bu mektup internette filan yok, ama onu Tolstoy’un Cevabı’nın eski baskısında gören Arif
Arslan söyleşisinde, Tolstoy’un Cevabı’nın, “Tolstoy’un Müslümanlığını daha net biçimde
ortaya çıkar"dığını belirttikten sonra, iki kere ikiyi üç ettirmeye şöyle devam ediyor:
“Bu arkadaş, bizim internette rastladığımız fakat yayınlamakta tereddüt ettiğimiz
mektupları da yayınlamış. O mektupta Tolstoy ‘Lütfen beni bir Müslüman olarak
kabul edin, çok yoruldum, artık huzura kavuşmak istiyorum’ diyor.” Yani, bu mektup,
Tolstoy’un Müslümanlığını kanıtlıyor¿¿¿}

12Karakutu’nun bu şekilde, Tolstoy’u illa komünizm veya sosyalizm ile karşı karşıya
getirme çabası, kendi çevirilerine kaynak olan 1990 tarihli Rusça baskının hangi yayı-
nevinden çıktığı gözönüne alınınca, komik duruyor. Kullandıkları bu Rusça baskının
küçük fotoğraflarını kitaba eklemişler, ama yayınevini belirtmiyorlar. Fotoğrafları bü-
yütünce, Mazlum Beyhan şu enteresan künye bilgilerini deşifre etti: “Azerbaycan
Komünist Partisi Merkez Komitesinin ‘Komünist’ Yayınevinde, 16.11.1990 tarihinde,
gazete kağıdına, ofset tekniğiyle 50 bin adet olarak basılmıştır. Fiyatı: 2 ruble.”
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Yine şaşırtmak istiyor Karakutu Yayınları. Tolstoy neyin nimetlerinden
faydalanacaktı? Ekim Devriminden ve tabiyatıyla, devrim ideolojisinin
iktidar olmasından 7 yıl önce ölmüştü. Yani, o nimetlerden faydalanması
mümkün değildi. Tam tersine, Kont Tolstoy mensup olduğu aristokrasi-
nin nimetlerinden faydalanabilirdi, ama bunun yerine, Kont ünvanını da
terk edip o sınıfın değerleriyle savaşmayı seçmişti. Tolstoy’un korkması
gereken taraf, işkence ve idam eden iktidar, Çar yönetimiydi; sürekli
Kilise ve devleti en ağır şekilde eleştiriyordu. Devrimcileri de eleştiri-
yordu, çünkü şiddetin her türlüsüne karşıydı ve şiddete dayalı devrim-
lerle zulmün ortadan kalkmayıp sadece el değiştirdiğini görmüştü tarih
boyunca. Ama henüz bu el değiştirme gerçekleşmemişti, devrimciler
iktidar değildi, onlardan korkmak için daha çok erkendi, tabii onların
da Tolstoy’dan korkması için; hatta aynı düşmana karşıydılar. Yalnız,
umarım buradan hareketle kimse Tolstoy’u ‘rehabilite’ etmeye kalkmaz:
sadece düşmanları ortaktı kendileri değil; Tolstoy devrimcilerle ittifak
halinde olmadı. Ona göre tek yol, kilise örtbas etmeye çalışsa da, İsa’nın
öğütleri doğrultusunda şiddete ve kötülüğe cebirle karşı koymamak
ve beyin yıkayan, sağır eden tüm uğultuya rağmen aklı ile vicdanına,
yani içimizdeki iyiye yönelme bilincine, yani Tanrı iradesine uygun ya-
şamaktı. Bu irade Tolstoy’a, her şeyden önce (tekrar etmekte fayda var
ki) her ne olursa olsun şiddeti yasaklıyordu, şiddet kullananlara ve en
başta devletin hiçbir çeşidine itaat etmemesini, mümkün olduğunca az
tüketip rızkını kendi beden emeğiyle elde etmesini ve özel mülkiyeti
reddetmesini emrediyordu.13 Tolstoy aklı ve vicdanına uyan bu emirlere
göre yaşamaya çalıştı ve her kötülüğün temeli olarak gördüğü, her türlü
13{Bu anlayışı, dünya alemin bildiği üzere, tamamıyla kendi Hristiyanlık yorumuna

ve İsa’nın “tokat atana öbür yanağını dön”, “kötülüğe cebirle direnme” şeklindeki
düsturlarına dayanıyordu. Bunları ciltlerle vazetmişti; ikisi Türkçede de var [7, 11]. Ama
Tolstoy’un ciltler boyunca ne söylediğini hiç umursamayan Arif Arslan, söyleşisinde
hâlâ şu saçmalığı ileri sürüyor: “Şeyh, [yani Vaysov adında biri,] Tolstoy’un devlete ve
kurumsal yapılara ilişkin sorgulayıcı tavrına da katkıda bulunmuş olabilir. Tolstoy’un
inzivaya çekilmesinde, Şeyhin ve sufilerin etkisi olduğu söyleniyor.” İnanmayanlar,
“söyleniyor”a sorsunlar; Tolstoy mu bilecek, “söyleniyor” mu?}
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zulmü meşrulaştırmak için kullanılan, resmî din ve tanrısı ile devleti ve
(milliyetçilik bir yana) vatanseverliği lanetledi.

Arif Arslan “Müslüman gibi yaşamayı tercih etmişti” derken bunları
kastediyorsa, evet, Tolstoy tüm varlığıyla tam bir Müslüman gibi yaşa-
mayı tercih etmiştir. Ama kastettiği şeyler; namaz, oruç, kurban, hacca
gitmek, hatim indirmek, mucizelerle olağandışı hikayelere inanmak,
kitaplara tapmak vb. gibilerse, Tolstoy Müslüman gibi yaşamak bir yana,
aşağıda sadece birkaç örneğini göreceğimiz üzere, 30 yıl boyunca bu tip
Müslümanlığın muadili olan bir Hristiyanlıkla savaşmıştır.

Tekelci ve Babadan Oğula Geçen Din

Arif Arslan’ın bir başka iddiası ise arka kapağa da konmuş:

Tolstoy, seçip kitaplaştırdığı bu hadislerle, gerçek adalet ve eşitliğin,
gerçek kardeşlik ve fedakârlığın yerinin İslam olduğu, hatta insana
saygı ve sevginin ve daha ötesinin de yerinin İslam olduğunu vurgu-
lamak istemişti.

Bu da nereden çıktı? Böyle bir şeyi vurgulamak isteseydi vurgulardı.
Din ve toplum meseleleri üzerine ciltler yazan Tolstoy’un, Savaş ve Barış
yazarının, bu “dahi yazar”ın istediği halde vurgulayamadığı hiçbir şey
olamaz. Tam tersini vurgulamıştır Tolstoy; Müslümanlığa ve diğer resmî,
kurumsal dinlere inanabilmesinin önündeki asıl engel, hakikati sadece
kendi tekelinde gören bu anlayıştır:

[Diğer insanlar da neden yaşadıklarına dair bir fikir sahibi değillerdi
ve bu] eksikliği hayat kargaşası içinde görmezden gelmeye çalışıyor-
lardı; bazıları, telkinleri çocuklukta başlayan çeşitli dinlere inandıkları
yolunda, hem kendi kendilerini hem de başkalarını temin ediyorlardı
–ama onların inandığı şeye inanmak imkansızdı, çok ahmakçaydı.
Evet, birçoğu, bana öyle geliyordu ki, inanıyormuş gibi yapıp, ru-
hunun derinliklerinde inanmıyordu. [. . . ] İnceledikçe yargım daha
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da güçleniyordu, hakikat orada bulunamazdı –sadece insanları al-
datanların riyakarlığı ve çıkarcılığı ile aldatılanların kafasızlığı, dar
kafalılığı ve korkuları bulunabilirdi orada.

Bu öğretinin iç çelişkileri –insanları ebedi azaplarla cezalandıran
bir Tanrı’yı tanımanın bayağılığı ve zalimliği– bir yana; ona inanma-
mın önündeki asıl engel, hakikati sadece kendi tekelinde gösteren
bu Ortodoks Hristiyan öğreti dışında, bir başka öğreti daha olduğunu
bilmemdi: Katolik öğreti; bir üçüncüsü Lutherciydi; bir dördüncü,
Reform Kilisesi; ve her biri hakikatin sadece kendi tekelinde oldu-
ğunu beyan ederken, hepsinin Hristiyan öğretisi farklıydı. Dahası, bu
Hristiyan öğretilere ilaveten, Hristiyanlık dışında başka dinî öğretiler
bulunduğunu da biliyordum –tamamen aynı şekilde, sadece kendi-
lerini doğru ve diğer bütün öğretileri vehim olarak gören Budizm,
Brahmanizm, Muhammedîlik, Konfiçyüsçülük ve diğerleri.

Çocukluk inancıma dönemezdim, ne de diğer milletlerin dinlerin-
den birine inanabilirdim, çünkü hepsinde aynı çelişkiler, abukluklar,
mucizeler, bütün öteki inançların reddi ve herşeyden önce öğretile-
rine gözü kapalı güvenmeyi talep eden hilekarlık vardı. [Hristiyan
Öğretisi’ne Önsöz’den, 1898] [6, s. 210-1]

Yeri gelmişken: “Gözü kapalı güven” yoluyla inanç meselesine, başka
birçok yerde, mesela İtiraflar’ın birkaç sayfalık birinci bölümünde de
değinir Tolstoy ve İtiraflar’dan 25 sayfa yolan Karakutu Yayınları ile diğer
Türkçe çeviriler (ki biri dışında kaynak metin belirten yok) Tolstoy’un
düşüncesini çarpıtmıştır. “Çarpıtmıştır” diyorum, çünkü Rusça aslı
(Mazlum Beyhan’ın dediğine göre) son derece açık, İngilizce çeviriler
de Rusça aslından farksız, birbirinin aynı, son derece açık ve Tolstoy’un
tüm söyledikleri ile tüm düşüncesine de uygun; Türkçe çevirilerse hem
Rusça aslına ve dolayısıyla İngilizce çevirilere, hem de Tolstoy’un tüm
söylediklerine ve düşüncesine aykırı. İngilizce çevirilerde (ve Mazlum
Beyhan’ın onayladığı üzere Rusça orijinalde14) Tolstoy’un söylediği şu:

14“,)- +." -)- .%/%(0, .)- * /(%12% 3%("4+%$*%, /(*$5."% /" 2"3%(*6 * /"22%(-
1*3)%7"% 3$%8$*7 2)3#%$*%7, /"$%7$"94 .)%. /"2 3#*5$*%7 :$)$*; * "/<."3
1*:$*, /(".*3"/"#"1$<= 3%("4+%$*6, * +%#"3%- "+%$0 +)>." 2"#9" 1*3?.,
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Öyle ki, önceden olduğu gibi şimdi de, güven yoluyla benimsenen ve
dış baskıyla ayakta tutulan dinî öğreti, ona ters düşen hayat tecrübesi
ve bilgilerin etkisiyle tedricen eriyip gidiyor, . . . [1879]15

Açıkça görüldüğü ve kendisinden beklendiği üzere, Tolstoy “güven yo-
luyla benimsenen dinî öğreti”yi hakir görüp yeriyor. Karakutu Yayınları
(ve diğer Türkçe çeviriler «98») ise bunu sansürlüyor (çarpıtılan bölümü
italik yaptım):

İnanç bugün ya da eski devirlerde olsun hep dış baskılarla ayakta
tutulmaya çalışılmıştır ve insanlar ona sonsuz bir güven duyarak,
yaşamlarında inanca bütünüyle yer verememişlerdir. İnanç, bugün
artık bilimlerin ve inanç esaslarıyla ters düşen hayat deneyimlerinin
etkisi altında erimektedir ve erimiştir. [3, s. 66]

Çarpıtılan Dinî Öğreti

Arif Arslan’ın yukarıdaki iddiasına dönersek: Tolstoy, eşitlik, kardeşlik,
fedakarlık gibi değerlerin Muhammed öğretisine mahsus olduklarını
değil, bütün dinlerin özünde bulunduğunu vurgular sürekli. Ama (az
önce yaptığım ve ileride yapacağım alıntılardan anlaşılacağı üzere) Mu-
hammed öğretisi de diğer dinler gibi çarpıtılıp yozlaştırılmış ve bu temel
değerlerden uzaklaştırılmıştır Tolstoy’a göre:

Bugün herkes için ortak olan dinin hakikatleri öyle basit, anlaşılır ve
tüm insanların gönlüne öyle yakındır ki; ebeveynlerin, yöneticilerin
ve öğretmenlerin çocuklarla yetişkinlere –Teslisler, bakire analar,
[İsa’nın ölümü sayesinde] bağışlanmalar, İndralar, Trimurti ve göğe
uçan Muhammedler ile Budalar hakkında (çoğunlukla kendilerinin de
inanmadıkları) kadük ve abuk doktrinler yerine– Tanrı ruhunun insanı

3""'()1)5, +." 3 $?7 @%#" ." 3%("4+%$*%, -"."("% >""'A%$" '<#" %74 > 2%.>.3),
."92) -)- %9" 2)3$" 41% $%. * >#%2).” [12, par. 8]

15Jane Kentish [13, s. 20] ve Leo Wiener [14, c. 13, s. 5] çevirilerinde de farklı olmayan bu
cümleyi Aylmer Maude’dan aktarıyorum: “So that, now as formerly, religious doctrine,
accepted on trust and supported by external pressure, thaws away gradually under
the influence of knowledge and experience of life which conflict with it, . . . ” [15, s. 5]
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mesken tuttuğu şeklinde bir metafizik öze ve kendine yapılmasını is-
tediğini başkalarına yapmak şeklinde bir pratik kurala dayanan, açık
ve basit hakikatleri telkin etmesi, insanlığın tüm hayatını değiştirmeye
yeterdi. Keşke –Adem’in günahı için Tanrı’nın oğlunu gönderdiği ve
itaat edilsin diye kilisesini kurduğu, ayrıca bu inançlardan süzülüp, ne
zaman ve nerede dua edileceğini ve bağış yapılacağını, şunu bunu
yemekten ne zaman kaçınılacağını ve hangi günler işten uzak duru-
lacağını belirleyen kurallar nasıl çocuklara telkin edilip büyüklerde
teyit edildiyse– keşke Tanrı’nın, tecellisi içimizde bulunan, gücünü
hayatlarımızla arttırabileceğimiz bir ruh olduğu telkin ve teyit edil-
seydi, keşke bu ve bunun doğal uzantıları telkin edilseydi, imkansız
olayların tamamen faydasız hikayeleriyle bu hikayelerden çıkarılan
anlamsız merasim kurallarının şu an telkin edildiği şekilde – o zaman,
beyhude didişme ve çekişmeler yerine, (diplomatların, uluslararası
hukukun, barış kongrelerinin, politik iktisatçıların ve her çeşit alt gru-
buyla Sosyalistlerin yardımı olmaksızın) pek yakında, yegane dinin
gösterdiği yoldan, barış içinde, bir arada ve mutlu bir hayat yaşarken
görürdük insanlığı. [“Din Nedir?”den, 1902] [6, s. 273-4]

Resmî, kurumsal Hristiyan ilahiyatında Tolstoy’un en çok eleştirdiği
kavramlardan biri teslis, Tanrı’nın aynı anda hem tekil, hem çoğul olu-
şudur: baba (Tanrı), oğul (Tanrı’nın İsa şeklinde tezahürü) ve kutsal ruh.
Buna bağlı olarak Tanrı’nın bakire bir anadan doğması ve putperestlik
diye nitelediği Hristiyan inançlarını da eleştirir Tolstoy. Ve doğal olarak,
Müslümanlıktaki tek Tanrı kavramını bunlara yeğler; Müslümanlığı da
işte bu nedenle resmî, kurumsal Hristiyanlıktan, kilise Hristiyanlığından
üstün tutar.

Yaşayan herşey gibi din de; doğma, büyüme, yaşlanma, ölüm ve yeni-
den doğma –öncekilerden hep daha mükemmel biçimlerde yeniden
doğma– özelliklerine sahiptir. Yükselen bir gelişme süreci peşinden,
din daima alçalma ve ölüm sürecine girer ki, bunu da genellikle
öncekinden daha rasyonel ve berrak bir din öğretisinin filizlenip şekil-
lenmesi izler. Bu büyüme, ölüm ve yeniden doğma süreçleri bütün
dinlerde hep gerçekleşmiştir. Yüce Brahmanizm dini yaşlanıp ori-
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jinal anlamından sapan katı, kaba biçimlerde fosilleşmeye başlar
başlamaz, bir yanda Brahmanizmin yeniden doğuşu yaşandı, diğer
yandaysa, sonsuzla ilişkisini kavrayışı açısından insanlığı ilerleten
yüce Budizm öğretisi ortaya çıktı. Aynı türden gerileme –dibe vurdu-
ğunda Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla– Grek ve Roma dinlerinde de
yaşandı. Aynısı, yozlaşıp putperestlik ve çoktanrıcılığa indirgenen
Bizans’taki Kilise Hristiyanlığında da oldu. Bu bozulmaya karşı, bir
yanda Paulcüler, diğer yanda, Teslis ile Bakire Ana dogmalarına zıt
ve temel öğretisi tek Tanrı kavramı olan, katı Muhammedîlik ortaya
çıktı. Aynısı Orta Çağlarda Papalıkta yaşandı ve Reform hareketle-
rine yol açtı. [. . . ] Tüm insanları eşit görmek, bütün dinlerin gerekli ve
temel bir niteliğidir. Bu eşitlik aslen, hiçbir yer ve zamanda, katiyen
varolmadığına ve varolmayacağına göre, olan şudur, (her zamanki
gibi bütün insanların eşitliğinden söz eden) yeni bir öğreti ortaya
çıkar çıkmaz, eşitsizlikten menfaat sağlayanlar derhal bu temel niteli-
ğin üzerini örtmeye çalışmışlar ve dolayısıyla asıl öğretiyi de yanlış
yapılandırmışlardır. Ne zaman yeni bir dinî öğreti ortaya çıksa, daima
ve her yerde olmuştur bu. [13, s. 90-91]

Evet, tarihsel süreçler olarak ele aldığında Tolstoy Müslümanlığı kilise
Hristiyanlığından üstün tutar, ama bu ne Müslümanlığı bütünüyle kabul
ettiği veya kendi Hristiyanlık yorumundan üstün tuttuğu, ne de dinlere
ilişkin eleştirilerini sadece teslis vs. ile sınırladığı anlamına gelir. Müslü-
manlık Tolstoy için –dinleri tarihsel birer vakıa olarak ele aldığında– en
az yozlaşmış dindir, özü itibariyle en mükemmeli veya bütün dinlerdeki
ortak özü en iyi ifade edeni değil:

Ben [. . . ] Ruh olarak, Sevgi olarak, herşeyin Köken’i olarak anla-
dığım Tanrı’ya inanıyorum. Onun bende olduğuna, benim de onda
olduğuma inanıyorum. Tanrı iradesinin en açık ve anlaşılır ifadesini,
(Tanrı diye kendisine yakarışı en büyük küfür saydığım) İsa adında
bir adamın öğretisinde bulduğuna inanıyorum.

İnancımın tüm zamanlar için tartışmasız yegane hakikat olduğuna
inanıyor değilim, ama daha basit, daha açık veya aklımın ve kalbimin
bütün taleplerine daha iyi cevap veren bir başkasını görmüyorum;
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böyle birini bulsam hemen kabul ederim, zira Tanrı’nın hakikatten
başka bir talebi yok. [1901’de Kilise’nin aforoz fetvasına verdiği ce-
vaptan.] [6, s. 223]

13 Ocak 1889 tarihli günlük girişinden:

Muhammed’de ve Paul’de uydurmaca var. Mesih’te yok. Ona hile-
karlıkla bulaştırılmış. Diriliş uydurmacası olmasaydı, [İsa] bir dine
dönüştürülmüş olmayacaktı; ve uydurmacıların başı da Paul’dür. [16,
c. 1, s. 237]16

“Müslüman Tolstoy” İddiasına Malzeme Yapılan Mektup

Nihayet, Tolstoy’un 1909’da, (bir Müslümanla evli olan ve oğulları Müs-
lümanlığa geçmek için izin isteyince Tolstoy’a akıl danışan) Yelena Yefi-
movna Vekilova’ya yazdığı –Karakutu Yayınları’nın ise belirsizleştirme,
çarpıtma ve sansür yöntemleri kullanarak çevirdiği, bu çeviriden bile
çarpık bir de özetini çıkardığı– mektup daha net anlaşılabilir.

Karakutu Yayınları, mektubun “1978 yılında ilk defa olarak Azer-
baycan basınında Azeri Türkçe’sinde ve Rus dilinde yayınlan”dığını
söylüyor [3, s. 10]. Bu yalan. Mektubun aşağıdaki Mazlum Beyhan çevi-
risi, 2001 tarihli on dört ciltlik bir Rusça toplu baskıdan yapıldı [17, c. 14,
s. 248-9] ve bu baskı da mektubu, 1928 ile 1958 arasında yayınlanan 90
ciltlik Sovyet külliyatının 79. cildinden aldığını belirtiyor. Yani mektup
ilk kez 1978’de değil, en geç 1958’de Rusça basılmış.

Mektubun tamamını Mazlum Beyhan’ın Rusça orijinalden yaptığı
çeviriyle veriyorum. Karakutu Yayınları’nın çarpıtmalarını bazan köşeli
parantezler içinde, çoğu zamansa dipnotlarda gösterdim:

16Bu İngilizce derlemenin, kısaltılmış, bozuk ve sansürlü bir Türkçe çevirisi yapıldı.
Yukarıda çevirdiğim bölüm, sadece “Pavlus’ta uydurma var” şeklinde sansürlenmiş.
«90»
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13-16 Mart 1909, Yasnaya Polyana
Yelena Yefimovna,

Oğullarınızın, Tatar halkının aydınlanmasına katkıda bulunma ar-
zularını onaylamamam mümkün değil. Bu iş için Muhammed dinine
geçmelerinin ne denli gerekli olduğu üzerine ise herhangi bir değer-
lendirmede bulunmayacağım.17 Size genel olarak söyleyeceğim şey
şudur: insanın hangi dini benimsediği konusunda hangi makama
olursa olsun resmî bir açıklamada bulunmasını gereksiz sayarım.18

Bu nedenle de Ortodoksluğa yeğ tutarak Muhammed dinine geç-
mek istiyorlarsa, oğullarınızın bu konuda, yani bir dini bırakıp bir
başka dine geçmeleri konusunda, kimseye herhangi bir açıklamada
bulunmaları gerekmez. Bilmiyorum, belki de böyle bir zorunluluk
vardır, ama ben bu konuda bir değerlendirmede bulunamam; bu
nedenle de oğullarınız hükümet organlarına bir açıklamada bulunup
bulunmamaya kendileri karar verecekler.

Muhammed dininin Hristiyanlığa yeğlenmesi ve özellikle de oğul-
larınızın öne sürdükleri gerekçelerin soyluluğuna ilişkin olaraksa,
bu (dinden dine) geçişi tüm kalbimle onayladığımı söyleyebilirim.
Hristiyan ideallerini ve gerçek anlamıyla Hristiyan öğretisini her şey-
den üstün tutan benim gibi birinin söylemesi çok tuhaf görünse de,
harici biçim bakımından Muhammedîliğin kilise Hristiyanlığına göre
karşılaştırılamayacak ölçüde üstün durduğuna hiç kuşkum yok. Bir
insandan kilise Hristiyanlığı ve Muhammedîlik arasında bir tercihte
bulunması istense, her aklı başında insanın, bir Tanrı ve onun ye-
gane peygamberi şeklinde tek bir dogması olan Muhammedîliği;
üçleme, günah çıkarma, Tanrı’nın annesi, ermişler, onların tasvirleri
ve karmaşık tapınma ritüelleriyle anlaşılmaz, içinden çıkılmaz bir
ilahiyatı olan kilise Hristiyanlığına yeğleyeceği konusunda hiç kuşku

17Bu cümle Karakutu çevirisinde tamamen çarpıtılmış: “Böyle olduğu halde Muham-
med’in dinini kabul etmenin de ne derece lazım olduğunu da anlatamam.”

18Bu cümle Karakutu çevirisinde, italik yaparak işaret ettiğim üzere, tam ters bir anlama
bürünmüş: “Genellikle size demeliyim ki, hükümete itiraf etmeden, insanın hangi
dine mensup olması hakkında kime olursa olsun artık kendimin bilgi vermesini gerekli
sayıyorum.” Çarpıtmaların yanısıra, kullandıkları Türkçe de rezaletin son perdesi tabii.

27



Tolstoy’un Cevabı

yok.19 Müslümanlığın, kilise Hristiyanlığına girmiş ve öğretinin özünü
gölgelemiş pek çok batıl inançtan ari olmasını da bir yana bırakalım,
bu dinin Hristiyanlıktan 600 yıl sonra ortaya çıkması –yalnızca bu
neden bile– tercihin böyle olacağına hiç kuşku bırakmıyor.

Dünyada her şey gelişir, mükemmelleşir; tek tek her insan nasıl
gelişip mükemmelleşiyorsa, tüm insanlık ve insanların hayatının te-
melini oluşturan din bilinci de öyle gelişip mükemmelleşir. Ve dinin
mükemmelleşmesi demek, onun yalınlaşması, daha açık, anlaşılır
olması ve kendisini örten, gizleyen her şeyden kurtulması demektir.
Dinî hakikati, üzerini örten şeylerden özgürleştirip açığa çıkaranlar,
en eski çağlardan bu yana, hepsi de büyük dinlere kuruculuk yapmış,
büyük düşünürler olmuştur. Bildiğimiz bütün dinler içinde, böylesi
yeni ve yüce bir din anlayışına ilk Hindistan’ın Veda kitaplarında,
daha sonra Musa, Buda, Konfiçyüs, Lao-Tzu, İsa ve Muhammed
öğretilerinde rastlıyoruz. Dini o eski kaba çerçevesinden çıkarıp daha
yalın, daha derin ve daha akla uygun bir çerçeveye oturtan bütün bu
din uluları, yeni din kurucuları kuşkusuz yüce insanlardı, ama insandı
tümü de, o bakımdan da hakikati, geçmişin bulandırmalarından arın-
dırıp bütün açıklığı, derinliği ve tertemizliğiyle dile getiremediler. Bu
insanların hiç yanılmamış olduklarını, söyledikleri her şeyin saf ger-
çeği dile getirdiğini kabul etsek bile, onların öğrencileri –ki onlardan
çok daha alt düzeyde kişilerdi– hakikati bütün derinliğiyle kavrayama-
mış oldukları için doğaldır ki, o dinî hakikati süslemek, onu herkes
için bir zorunluluk [Karakutu: ”uygun” ] haline getirmek amacıyla,

19Karakutu’nun çevirisinde bu ve bir önceki cümle anlam bakımından farklı değil, ama
kendi çevirilerinden yaptıkları ve arka kapak ile iki önsöze aktardıkları özette Tols-
toy’a şunları söyletiyorlar (dışarıda bırakılan ve çarpıtılan bölümleri italikle ve köşeli
parantezler içinde gösterdim): “[Hristiyan ideallerini ve gerçek anlamıyla Hristiyan öğ-
retisini her şeyden üstün tutan benim gibi birinin söylemesi çok tuhaf görünse de,] Bunu
söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için [harici biçim bakımından] Muhammedîlik,
Haça tapmaktan (Hıristiyanlık’tan) [kilise Hristiyanlığından] mukayese edilemeyecek
kadar yüksekte duruyor. Eğer insan, [kilise Hristiyanlığı ve Muhammedîlik arasında] seçme
hakkına sahip [zorunda] olsaydı, aklı başında olan her bir insan, şüphe ve tereddüt
etmeden Muhammedîliği; [üçleme, günah çıkarma, Tanrı’nın annesi, ermişler ve onların
tasvirleri ve karmaşık tapınma ritüelleriyle anlaşılmaz, içinden çıkılmaz bir ilahiyatı olan kilise
Hristiyanlığına karşı] tek Allah’ın ve onun Peygamberini kabul ederdi.”
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ona özellikle de mucizelerle ilgili pek çok gereksiz şey katmışlar,
böylelikle de geniş halk kesimlerinin o dinî hakikati olanca derinliği,
önemi ve anlamıyla kavrayabilmesine engel olmuşlardır. Hakikati bu
türden tahrifata uğrattıklarını dinler ne kadar çok itiraf etmişlerse, din
ulularının bulup ortaya çıkardıkları hakikat de o kadar çok gölgeler
içinde kalmıştır.20 O bakımdan, gerçeğin mucizeler ve her türden
batıl inanışla gizlenişine, en eski dinlerde, Brahmanizmde, ondan
biraz daha az Yahudilikte, ondan da biraz daha az Buda, Konfiçyüs,
Tao inanışlarında ve bunlardan daha az Hristiyanlıkta ve nihayet en
az, büyük dinlerin en sonuncusu olan Muhammed inancında tanık
oluruz.

Bu açıdan bakıldığında, Muhammed dini en elverişli durumdadır.
Yani kendisine sonradan ve haricen kondurulan gayri tabii herşeyi
silkeleyip atsa ve temeline, Muhammed’in dinî, ahlaki umdelerini
yerleştirse, doğaldır ki, bütün büyük dinlerin, özellikle de o ulu ger-
çeği kabul eden Hristiyanlık öğretisinin ana damarlarıyla buluşup,
kaynaşır.21

Size böyle uzun uzun yazmamın nedeni, düşüncelerimi oğulları-
nıza iletmeniz ve bu düşüncelerimin o güzel niyetlerini hayata geçir-
melerinde kendilerine yardımcı olmasıdır. Dinlerin, özlerini oluşturan
yüce hakikatleri bulandıran karartılardan temizlenmelerine yardım
etmek, bir insanın hayatta seçebileceği en hayırlı işlerden biridir.
Oğullarınız böylesi bir etkinliği yaşamlarının amacı olarak görseler,
dolu dolu ve pek hayırlı bir hayat sürmüş olurlardı.

Muhammed dininde tam da bu söylediğim amacı, yani dinin yüce
hakikatlerini, onları gizleyen bulandırmalardan ve batıl ina nışlardan
temizlemeyi kendine hedef bilen iki öğretinin var olduğunu bilmem,

20Tahrifatı itiraf etmekle “artık biz tahrif etmiyoruz” mesajı verilerek yeni tahrifatın
gizlendiğini söylüyor olmalı Tolstoy.

21Karukutu burada koyduğu şu dipnotla, yine Tolstoy’a tam ters bir şey atfediyor: “Tols-
toy’un dediği gibi, dinler bozulmamış olsaydı hepsi İslam’ın esasları ile birleşecekti.”
Tolstoy’un –şimdiye kadar gösterdiğim ve göstermeye devam edeceğim üzere– sürekli
yazıp savunduğu ve bizzat mektupta da vurguladığı şey bunun tam tersidir.
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siz ve oğullarınız da biliyor musunuz?22 Bu çabalarından dolayı her
iki öğreti de tenkil ve tepelemeye uğramıştır ve halen de bu iş sür-
mektedir.23 Bu öğretilerden ilki, İran’da doğup daha sonra Türkiye’de
yayılan ve burada da doğduğu yerde olduğu gibi kovuşturulup
tepelenen [vurguladığım bölümü Karakutu “orada yerleşmeye ça-
lışan” şeklinde sansürlemiş] ve şu anda Akka’da Bahaullah’ın oğlu
çevresinde toparlanmaya çalışan Bahailik hareketidir. Bahailik öğ-
retisi, Tanrı’ya tapınmayla ilgili olarak hiçbir dışsal, biçimsel ritüeli
kabul etmemekte; bütün insanları kardeş bilmekte, tüm insanlık için
ortak tek bir sevgi dinini savunmaktadır.24 İkinci öğreti Kazan’da
doğmuştur. Bunlar kendilerini “Tanrı’nın Alayları” ya da kurucularının
adından hareketle “Vaysovcular” diye adlandırıyorlar. Bunlar da dinin
özünü sevgide görüyor, bu nedenle de sevgiye aykırı olan herşey-
den, örneğin kötülük için, askerlik için kullanılan vergi vermek
gibi şeylere katılmaktan [Karakutu vurguladığım bölümü sansürle-
miş] kaçınıyorlar. Bu tarikat halen kovuşturulmaktadır ve geçtiğimiz
günlerde de yöneticileri yakalanıp hapse atılmıştır.

Şu öğütlerim herhangi bir şekilde bir işe yararlarsa ve siz ya da
oğullarınız alacağınız kararlara ya da girişeceğiniz sonraki ey lemlere
ilişkin bana bilgi iletirseniz çok mutlu olurum.

L. Tolstoy

22Karakutu çevirisinde bu cümle belirsizleştiriliyor; ayrıca sansürlenen başlangıç ve (özel-
likle “hedef bilen” yerine, italikle belirginleştirdiğim, “iddia eden” çarpıtmasındaki)
anlam kaydırmalarına dikkat: “Bilmiyorum, Müslümanlıkta benim bildiğim, yüksek
esaslı hakikatleri gizleyen yanlış fikirlerden ve mevhumlardan kurtarılmasına hizmet
ettiklerini iddia eden iki öğreti sizce ve sizin evlatlarınızca biliniyor mu bilinmiyor mu?”

23Karakutu bu cümleyi şöyle çarpıtmış: “Buna göre söz konusu her iki grup, araştırılmış
ve hala da araştırılmaktadır.”

24Karakutu çevirisi bu cümlede Tolstoy’un övdüğü şeyi, yerdiği bir şeymiş gibi veriyor:
“Ancak bütün insanlık için bir olan sevgi dinini kabul eden bu dini mezhep, ibadetin
hiçbir şeklini kabul etmiyor.” Karakutu, buraya koyduğu yarım sayfalık dipnotta, “Tols-
toy’un da yanlış ve batıl bir inanç olarak nitelendirip dikkat edilmesini istediği Bahai
Dini” diyerek, yine Tolstoy’a tam ters bir anlam atfediyor. Dipnotun geri kalanıysa
Bahailiğin tarihçesine ayrılmış.
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“Müslüman Tolstoy” İddiasına Malzeme Yapılan Anekdot

Tolstoy’un doktoru Makovitski, 1904-10 arası tuttuğu notlardan oluşan
dört ciltlik anılarında Vekilova’yla ilgili bazı konuşmaları aktarıyor ve
bu da Karakutu’nun, risale ve Vekilova’ya mektup yanında, “Müslüman
Tolstoy” iddiası için kanıt olarak öne sürdüğü üçüncü belge. Mazlum
Beyhan’ın Rusça orijinalden yaptığı çeviriyle veriyorum:

13 Mart 1909
İki oğlu olan bir kadından mektup aldığını söyledi daha sonra L. N.
[Lev Nikolayeviç Tolstoy ]; çocukların babaları Müslüman, anaları
Hristiyanmış; biri öğrenci, biri subay olan çocuklar da Müslümanlığa
geçmek istiyorlarmış.

Sofya Andreyevna [Tolstoy’un eşi; Karakutu “Tolstoy’un arkadaşı”
yapmış]: “Çok kadınla evlenmek içindir. . . Buna izin var ya Müslü-
manlıkta. . . ”

L. N.: “Çok kadınla evlenmek içinmiş! [Karakutu: “Ne olur ki. . . ” ]
Sanki bizde çok eşlilik yok?”

Sofya Andreyevna bir şeyler daha söyledi.
L. N.: “Aslında onlardaki kural tek eşlilik üzerinedir. Bir erkeğin

tek bir kadınla birlikte olması en iyi durumdur; çok eşlilik denge
sağlamak içindir.” [Bu paragraf eksik Karakutu’da.]

L. N. daha sonra, bu mektup üzerinde düşündükçe kafasında pek
çok şeyin daha bir açıklık kazandığını anlattı: “Muhammed her za-
man İncil ’den [Karakutu, İncil yerine, “Evangelizm (Hıristiyanlar)”
diyor ] üstün bir konumda.25 Bir defa İsa’yı [Karakutu: “ insanı” ] Tanrı
saymıyor, kendini de Tanrı’ymış gibi göstermiyor. Muhammedîler için
Tanrı’dan başka Tanrı yoktur ve Muhammed onun peygamberidir.
Ne dogma [Karakutu: “muamma” ], ne giz bulunur bunlarda.26 Han-
gisi daha iyidir: Hristiyanlık mı, Muhammedîlik mi? diye sorulacak

25{Arif Arslan söyleşisinde, bu sefer de “Muhammed her konuda Hıristiyanlardan üstün”
dedirtmiş Tolstoy’a.}

26{Arif Arslan söyleşisinde, “ne giz bulunur bunlarda” yerine, bu sefer de Tolstoy’a “Tam
da olması gerektiği gibi” dedirtmiş.}
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olsa, yanıtım gayet açıktır. Muhammedîlik daha iyidir.” Bir süre sustu,
sonra sözlerini şöyle sürdürdü: “Muhammedîlik, mukayese kabul
etmez biçimde üstündür Hristiyanlıktan. Bana çok yardımı olmuştur
Muhammedîliğin.”

Mihail Vasilyeviç: “Zaporejyeliler de (Nekrasovcular) Muhammedî-
liğe geçmişler. . . ”

L. N.: “İnsan nasıl gelişiyorsa, dinin esasları da öyle gelişir. Veda-
lar, Taoizm, Budizm, Hristiyanlık, Muhammedîlik [“Muhammedîlik”
Karakutu’da yok ]. . . tümünün dinî esasları aynıdır. Zaman, bunların
hepsini yalınlaşmaya ve birleşmeye doğru yönlendiriyor.” [Karakutu:
“Zaman geçtikçe bu da birliğe ve sadeliğe getirip ulaştırıyor. . . ” ]

Peki, Tolstoy’un Vekilova’ya mektubu ve Makovitski’nin bu mektuba iliş-
kin anıları, Tolstoy’un Müslümanlığına mı delalet ediyor? Hayır; sadece
Müslümanlığın özü olarak gördüğü şeyi İncil’e yeğlediğini (ki nitekim
Tolstoy kilise tarafından çarpıtıldığını sürekli savunup kendi İncil’ini
[15] yazmıştır27) ve Müslümanlığı sadece resmî, kurumsal Hristiyanlığa
yeğlediğini gösteriyor, aynen, müzisyen arkadaşı Goldenweizer’a da
1903’te söylediği gibi:

Rousseau’nun şu görüşü tamamen doğru: Yahudi dini bir tek şeyin
–geçmişin; Hıristiyan dini iki şeyin –geçmiş ile bugünün; ve Muham-
med’inki üç şeyin –geçmiş, bugün ve geleceğin– vahyolunduğunu
kabullendi. Tarihsel olarak, şüphesiz, ilerleyen bir devinim. Hristiyan-
lık, artık yaşamayan, tamamen geçmişe ilişkin Yahudilikten üstün; ve
Muhammedîlik de Hristiyanlıktan üstün: batıl inançları, putperestliği
yok. Şahsen bana göre, Hristiyanlık kesinlikle bütün dinlerden üs-
tündür, ama en üstün dinî ahlak öğretisi olarak değil, tarihi bir olgu
olarak söz ediyorum Hristiyanlıktan. Ve zıt kutuplarda daima çok
ortak taraf bulunduğu üzere, burada da aynı şekilde, hem Yahudilik
hem de Muhammedîlik tektanrıcılıktan taviz vermez ve ikisinde de

27F. A. Flowers III, Wittgenstein’ın onu ezbere bildiğini, dara düşen herkese önerdiğini
söylüyor ve hayatını kurtardığı yolundaki sözlerini aktarıyor. Wittgenstein devraldığı
büyük mirası dağıtıp ölene kadar Tolstoy ideallerine göre yaşamaya çalışmış. [18,
önsöz]
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bulanıklık yoktur; ama kiliselerin tarihi Hristiyanlığında, her türden
aymazlık ve zalimlik yanında, çoktanrıcılık var. Herşey meşru görülür,
hatta teşvik edilir. [19, s. 133-4]

Arif Arslan’ın söylediği [3, s. 15] gibi, Tolstoy gerçekten de “İslam di-
ninin, diğer dinlerin düştüğü duruma düşmekten kurtarıldığını” mı
söylüyor mektupta? Hayır; “hakikatin mucizeler ve her türlü batıl ina-
nışla gizlenişine . . . en az Muhammed inancında” rastlandığını, ama
rastlandığını söylüyor; bunlardan arındırılsa (diğer dinlerin özü yanında)
kendi Hristiyanlık anlayışının da ana damarıyla buluşacağına dikkat
çekiyor ve hatta bunun için ibadet ritüellerini reddedip tüm insanlığı
kardeş bilen bir Bahailiği panzehir olarak işaret ediyor.28 Arif Arslan’ın
söylediği gibi, sadece “diğer dinlerdeki batıl inançlara ve hurafelere” mi
dikkat çekiyor? Hayır; Müslümanlık da dahil hepsine, ama doğal olarak
bu mektupta ve yazdığı herşeyde en çok Hristiyanlığa bulaştırılan batıl
inanç ve hurafelere, Hristiyanlığın çarpıtılmasına dikkat çekiyor, çünkü:

Bir Çuvaş putuna ekşi krem sürdüğü veya vurduğunda, onun inan-
cını aşağılamaktan kaçınabilir, istifimi bozmayıp bunu görmezden
gelebilirim, çünkü bunları bana yabancı olan kendi batıl inancı gereği
yapmakta ve benim için kutsal olan şeye müdahale etmemektedir.
Ama (ne kadar kalabalık, batıl inançları ne kadar kadim ve ne kadar
güçlü olursa olsun) insanlar barbar batıl inançlarıyla, bana can veren
Tanrı ve bana hayat veren, bütün insanlara da vermeye muktedir olan
İsa öğretisi adına düpedüz büyücülük vazettiklerinde, buna sesimi
çıkarmadan katlanamam. [1901’de Kilise’nin aforoz fetvasına verdiği
cevaptan.] [6, s. 222]

Daima en çok ve en ağır şekilde Hristiyanlığın yozlaştırılmasına dik-
kat çeker Tolstoy, çünkü kendi evindeki sorunlarla savaşmak yerine
başkalarının evindekilerle savaşmak abestir. Ve çünkü:

28Tolstoy’un, mektupta tanımladığı şekliyle, Bahailiği övdüğü gözden kaçırılmasın; aksi
halde “Müslüman Tolstoy” iddiasına benzer bir “Bahai Tolstoy” sloganı yaratmış
oluruz. Tolstoy’un, Bahailiği hem en gelişmiş din olarak övdüğü yolunda, hem de, eski
hurafeler yerine yenilerini getirdiği için, yerdiği yolunda anekdotlar var.
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Hristiyanlık da, bütün diğer dinler gibi, aynı şekilde saptırılmıştır, ama
şu farkla, bütün insanların eşitliği şeklindeki temel öğretisini öylesine
açıkça ifade etmiştir ki, öğretiyi çarpıtmak ve temel şartını gizlemek
için özel bir çaba gerekmiştir. Bir kilise kavramı sayesinde diğer bütün
dinlerde olduğundan daha büyük boyutlarda gerçekleştirilmiştir bu
çarpıtma. [1902]29

Dinlerin Yozlaştırılması

Ama en çok ve en ağır şekilde Hristiyanlığın yozlaştırılmasına dikkat
çekse bile, zaman zaman, dikkat çektiği yozlaşmaların (sürekli gördüğü-
müz üzere) diğer dinlerde ve Müslümanlıkta da bulunduğunu vurgular
Tolstoy:

Din, hayata verilen anlam, hayata güç ve yön veren şeydir. Yaşayan
her insan böyle bir anlam bulup, onun sayesinde yaşar. Hayatta bir
anlam bulmazsa ölür. Bu arayışta insanlığın önceki çabalarıyla elde
ettiği herşeyden yararlanır insan. İnsanlığın tüm bu kazanımına vahiy
denir. Vahiy insanın hayatı anlamasına yardımcı olan şeydir. İnsanın
dinle olan bağı da budur.

29L. Tolstoy, A Confession and Other Religious Writings , “What is Religion and of What
does its Essence Consist?” (bölüm VI), s. 95; çev. Jane Kentish, Penguin. Bu kitabın,
“A Confession” dışındaki bölümleri Murat Çiftkaya tarafından Türkçeye çevrilmiştir
(Furkan). Yukarıdaki çeviri bana ait. Detaylı incelememekle beraber, Çiftkaya çeviri-
sinde kasti ideolojik saptırmaya rastlamadım, tabii –meram anlatmak yerine ideoloji
pazarlamaya veya etiket edinmeye yarayan, ırkçı, fakir ve suni öztürkçeciliğin tersi,
ama aynı özelliklere sahip– ölü bir dil kullanımını saymazsak: “Çocuklara, sağlıklı bir
zihnin kabul edemeyeceği teslis dogması, üç Allah’ın insan nev’inin necatı için yeryü-
züne nazil oluşu, haşri ve Sema’ya yükselişi öğretiliyor” (bölüm 13, 50-1). Ayrıca çeviri
hataları da var; mesela, altıncı bölümün başında Çiftkaya’nın “. . . Hz. İsa tarafından
gösterilmiş gibi mucize tasvirleri mevcutsa da. . . ” diye çevirdiği bölüm, “İsa tarafından
gerçekleştirilmiş gibi sunulan mucize tasvirleri mevcutsa da. . . ” olmalıydı. (“If... there
are descriptions of miracles presented as if performed by Jesus. . . ”) Veya, sekizinci
bölümün sonlarında “Tabiatı fethetmek, demiryolları, buharlı gemiler, müzeler vs. inşa
etmek, insanların canlarına kıymadığınız takdirde kolaydır” değil, “kıydığınız takdirde
kolaydır” olacaktı (“It is easy to conquer nature and to construct railways, steamships,
museums and so forth if you do not spare human lives.”) Bu arada, Çiftkaya’nın sürekli
yaptığı üzere, “pagan”ı “putperest” diye çevirmek de yanlış tabii.
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Ne tuhaf! Vahyin şu şeklini değil de bu şeklini başkalarına kabul
ettirmek uğrunda adeta akılları başlarından giden insanlar var. Di-
ğerleri, vahyin başka bir şeklini değil de kendi inandıkları şeklini
kabullenene kadar rahata ermez bu insanlar. Ellerinden geldiğince
çok sayıda muhalifi aforoz eder, tarumar eder ve öldürürler. Bira-
raya gelen diğer gruplar da aynısını yaparlar –onlar da ellerinden
geldiğince çok sayıda muhalif inançlı insanı aforoz eder, tarumar
eder ve öldürürler. Ve daha başka gruplar da yine aynısını yapar.
Sonuçta, hepsi de –herkesin kendileri gibi inanması için– aforoz
ediyor, tarumar ediyor ve öldürüyor. [. . . ]

[Bu manzaraya dışarıdan baktığımda, günümüzün yaygın anlayı-
şına hak verip, ben de] ister istemez, tüm dinin insan elinden çıkma
bir yalan olduğu sonucuna vardım. Ama bu sonuçtan da vazgeçmek
zorunda kaldım; madem ki yalan böylesine abuk ve barizken tüm
insanlık yine de ona kendini kaptırıyordu, öyleyse temelde yalan
olmayan bir şeyler bulunmalıydı. Aksi halde, bu kadar ahmakça bir
şeyin bizi aldatmasına izin veriyor olamazdık. Gerçekten insan gibi
yaşayan herkesin bu yalana kapılması, üzerine yalan inşa edilen
olgunun önemini kabullenmeye zorladı beni. Ve bu anlayış gereği,
tüm Hristiyan alemi açısından bu yalanın temelini oluşturan Hristiyan
öğretisini çözümlemeye giriştim.

[. . . ]
Gerçekten de, başka birini sadece kendi dinine mensup etmekle

değil, bunun yanında o dini kendisiyle aynı şekilde uygular hale
getirmekle neden uğraşsın insan, nasıl oluyor da böyle bir şey olu-
yor? İnsan madem yaşıyor, öyleyse neden yaşadığını da biliyordur.
Tanrı’yla ilişkisini kurmuştur. . .

[. . . ]
Ne şiddet, ne hile ne de yalanla (sahte mucizelerle) bir insanı

dinini değiştirmeye zorlayamam.
Dini onun hayatıdır. Dinini alıp ona nasıl başka bir din verebilirim?

Kalbini alıp yerine başka bir kalp koymaya benzer bu. Hem onun
dini hem de benimki hayat veren asli bir şey değil de, sadece lakır-
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dıysa yapabilirim ancak bunu –bir kalp değil de bir siğilse. O zaman,
böyle bir şey de imkansız, çünkü kimse aldatma veya zorlamayla bir
diğerini inanmadığı bir şeye inandıramaz; çünkü bir insan Tanrı’yla
ilişkisini düzenlediyse ve dini insanın Tanrı karşısındaki konumunu
belirleyen ilişki olarak biliyorsa, zor veya yalan kullanarak bir diğeri-
nin Tanrı’yla ilişkisini belirleme hevesi duyamaz. Bu imkansız; ama
yine de her yerde ve daima yapılıyor ve yapıldı. Yani, bu gerçekten
yapılamaz çünkü tanımı gereği imkansız; ama ona çok benzeyen
bir şey yapıldı ve yapılıyor. Yapılan ve yapılmakta olan şey, bazı
insanların diğerlerine sahte bir din dayatması ve diğerlerinin de bu
sahte dini, düzmece dini kabullenmesi.

[. . . ] Ve bu dinî yalan, insan hayatının uzun zaman önce tesis
edilmiş bir koşulu.

Bu yalan nelerden oluşuyor ve ne üzerine temellendiriliyor? Dü-
zenbazları onu üretmeye iten ve kandırılanlara onu makul gösteren
şey ne? Brahmanizm, Budizm, Konfiçyüsçülük ve Muhammedîlikteki
aynı olguyu tartışmayacağım, ki bu dinler üzerine okuyan herkes
Hristiyanlıktaki durumun aynen onlarda da bulunduğunu görebilir...
[“Kilise ve Devlet”ten, 1904] [6, s. 331-3]

Tolstoy makalenin devamında dinin nasıl iktidar ve sömürü aracı haline
dönüştürüldüğünü anlatır. Hristiyanlıkta kiliseyle gerçekleştirilmiştir bu,
ama sırf Hristiyanlıktaki şekliyle bir ruhban sınıf yok diye, Müslümanlığı
ve diğer resmî dinleri farklı görmez Tolstoy.

Çoğunluğun –gereğine inanarak– bir ya da daha fazla insana, yani
çok küçük bir azınlığa kendi rızasıyla uslu uslu boyun eğdiği aile,
kabile ve ulus gibi özel gruplar halinde yaşamıştır [daima insanoğlu].
. . . Ama hayatın görünürdeki bu şekli yüzyıllardır ve halen varlığını
sürdürmekteyken, oldukça erken bir dönemde –zamanımızdan bin-
lerce yıl önce– baskıya dayalı bu hayatın ortasında, farklı milletler
içinden hep şu aynı düşünce çıkmıştır: her bireyde, varolan herşeye
hayat veren bir ruhani unsur tecelli etmektedir, bu ruhani unsur ben-
zer tabiatta ne varsa hepsiyle birleşme azmindedir ve bunu sevgi
sayesinde gerçekleştirir. Bu düşünce, farklı zamanlarda ve yerlerde,
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farklı bütünlük ve berraklık düzeyleriyle, çok çeşitli şekillerde ortaya
çıkmıştır. Brahmanizm, Musevilik, Mazdaizm (Zerdüşt öğretisi), Bu-
dizm, Taoizm, Konfiçyüsçülük ve Grek ve Romalı ariflerin yazılarında
ve aynı zamanda Hristiyanlık ile Muhammedîlikte ifade bulmuştur.
Bu düşüncenin, farklı uluslar ve farklı zamanlarda fışkırıp tomur-
cuklanması tek başına, insan tabiatına içkin olduğunu ve hakikati
barındırdığını gösteriyor. Ama bu hakikatin bildirildiği insanlar, ancak
bazıları diğerlerini zaptettikçe topluluğun birarada tutulabileceğine
inanmaktadırlar ve onu mevcut toplum düzeniyle katiyen uyuşmaz
görmüşlerdir. Dahası, başlangıçta sadece bölük pörçük ve öyle belli
belirsiz ifade edilmiştir ki, insanlar kuramsal doğruluğunu teslim et-
mekle beraber, insan davranışlarına rehberlik etmesi bakımından,
onu tamamıyla kabullenememişlerdir. O zaman da, baskıya dayalı bir
toplumda hakikatin yayılması hep aynı şekilde engellenmiştir; iktidarı
elinde tutanlar, bu hakikatin tanınması sonucu mevkilerini kaybetmek-
ten korkup, bilinçli bir şekilde veya bazan bilinçaltı sezgiyle, tamamen
aykırı açıklama ve eklemeler yaparak onu saptırmışlar, hatta ona
aleni şiddetle karşı koymuşlardır. Böylelikle hakikat –insan hayatını,
bu hayatın temelini yapan, kendini sevgi olarak belli eden ve insana
son derece tabii gelen ruhani unsurun yönlendirmesi gerektiği– işte
bu hakikat, insan bilincine ulaşacak bir yol açmak için, sadece ifade
edilişindeki belirsizlikle ve kuşatıldığı kasıtlı ve kasıtsız çarpıtmalarla
değil; aynı zamanda baskı ve ceza kullanarak yönetenlerin resmî
ama hakikate ters din kurallarını dayatan taammüden şiddetle de
mücadele etmek zorunda bırakılmıştır. Henüz tam bir açıklığa kavu-
şamamış bulunan hakikatin bu şekilde engellenmesi ve yanlış temsili
her yerde olmuştur: Konfiçyüsçülükte ve Taoizmde, Budizmde ve
Hristiyanlıkta, Muhammedîlikte ve sizin Brahmanizminizde. [1908’de
bir Hintliye yazdığı mektuptan.] [20, s. 418-20]

Bu mektubun tek muhatabı sadece Hintliler olmadığı gibi, diğer dinlere
gönderme yapmadığı eleştirilerinin tek muhatabı da sadece Hristiyanlar
değildir. 1902’de din adamlarına seslendiği bir başka makalesinde akla,
ahlaka ve çağdaş bilgiye aykırı olan dinî dogmaları insanlara kabul
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ettirmek için önceden şiddet kullanıldığını, ama artık cahil yetişkinler ve
çocuklar gibi, telkinler karşısındaki savunmasız kimseleri şartlandırma
yoluna gidildiğini söyler.

[Bu şartlandırma] ezeli ve ebediyen yaşamakta olan Tanrı’nın nasıl
göğü ve dünyayı altı bin yıl önce yoktan varettiğine; peşinden nasıl
hayvanları, balıkları, bitkileri ve nihayet insanı, Adem’i ve Adem’in bir
kaburga kemiğinden yapılan Havva’yı yarattığına ilişkin tasvirlerle
başlar. Sonra Tanrı’nın, bilgi veren sihirli özelliğe sahip bir elmayı
yemelerinden korktuğu için, adam ile karısını o elmayı yemekten
nasıl menettiğini; ilk insanların nasıl bu yasağa rağmen elmayı yeyip
Cennet’ten kovulduklarını ve dolayısıyla onların soyundan gelenler
yanında dünyanın da nasıl lanetlendiğini ve o zamandan beri üze-
rinde yabani otlar bittiğini anlatır. Sonra Adem’in soyundan gelenlerin
hayatı anlatılır: Ademoğulları o kadar sapkınlaşmıştır ki, Tanrı, sa-
dece Nuh ile ailesi ve gemiye aldığı hayvanları sağ bırakıp, kalanlar
yanında diğer bütün hayvanları da boğar. Sonra Tanrı’nın nasıl bü-
tün insanlar arasından sadece İbrahim’i seçip onunla bir anlaşma
yaptığını; anlaşmaya göre İbrahim’in Tanrı’yı Tanrı bilmesi gerekti-
ğini ve bunun bir işareti olarak sünnet edileceğini anlatır. Tanrı da,
kendi payına düşeni yapıp, İbrahim’e kalabalık bir zürriyet vermiş
ve İbrahim ile torunlarını himayesi altına almıştır. Sonra İbrahim ve
zürriyetini himaye eden Tanrı’nın nasıl onlar adına, mucizeler denen
en tuhaf eylemleri ve en korkunç zalimlikleri gerçekleştirdiği anlatılır.

[. . . ]
Kutsal hakikatler diye; dünyanın 6000 yıl önce yoktan varedildiği,

tufan, Nuh’un bütün hayvanları barındıran gemisi, Teslis, Adem’in
günahı, günahsız doğuş, İsa’nın mucizeleri ve insanları kurtarmak
için ölerek kurban olması gibi inanışların telkini altında bırakılan
biri için, aklın talepleri artık şart değildir; ve böyle bir adam hiçbir
hakikatten emin olamaz. [. . . ]

Böyle bir adam, inançlarına değer veriyorsa, ister istemez hayatı
boyunca, ya onu aydınlatabilecek ve batıl inançlarını yok edebilecek
herşeye karşı (zararlı bir şeymişçesine) gardını almış olacak; ya da
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(kilise öğretisi vaizlerinin daima cesaretlendireceği üzere) hatanın
akıldan kaynaklandığını sarsılmaz bir şekilde kabul ederek, insana
hayat yolunu bulabilmesi için verilen tek ışığı inkar edecektir; veya,
en korkuncu, kurnaz mantık oyunlarıyla mantıksız olanı mantıklı
göstermeye çalışacak; ve, en kötüsü de, telkin edilen batıl inançlar
yanında genel olarak bir inanç ihtiyacına ilişkin tüm bilinci söküp
atacaktır.

Bu üç durumdan hangisi olursa olsun, çocukken, dinî hakikatler
diye, anlamsız ve çelişkili beyanlara maruz bırakılan bir adam –bü-
yük gayret ve ızdıraplarla kendini bunlardan kurtarmadıkça– zihnen
hasta bir adamdır. Böyle bir adam, etrafında sürekli devinen ve deği-
şen hayat gerçeklerini gördükçe, bu devinimin kendi hayat anlayışını
yıkmasına umutsuzluğa düşmeden seyirci kalamaz; ve bu mantıklı
ilerlemenin katılımcılarına (açık ya da gizli) bir husumet duymaktan
kendini alamaz. Ne de alacakaranlığın gönüllü bir militanı olup ışık
ve hakikate küfretmekten kendini alıkoyabilir. [. . . ]

Kilise öğretisine maruz bırakıldığında insan zihnine böylesi bir
kötülük yapılıyor işte. Ama bundan çok daha kötüsü, bu maruziyetin
insan ruhunda yarattığı ahlaki sapkınlıktır. Her insan; esrarengiz,
mutlak kudrette ve kendisine hayat veren bir Köken’e bağımlı ol-
duğu bilinciyle, bütün insanlarla eşit olduğu, bütün insanların eşit
olduğu bilinciyle, sevme sevilme arzusu bilinciyle ve mükemmele
ulaşma ihtiyacının bilinciyle gelir dünyaya. Ama siz ona ne telkin
ediyorsunuz?

Perestişle andığı esrarengiz Köken yerine, insanları infaz ve taru-
mar eden kızgın, gayrı adil bir Tanrı’dan söz ediyorsunuz ona.

Çocukların ve sıradan insanların tüm varlıklarıyla tanıdıkları, bütün
insanların eşitliği yerine, sadece insanların değil milletlerin de eşit
olmadıklarını, bazılarının Tanrı tarafından sevildiğini bazılarının sevil-
mediğini, bazı insanların Tanrı tarafından hükmetmeye, bazılarının
biat etmeye atandığını söylüyorsunuz onlara.

Yoldan çıkarılmamış her insanın ruhundaki en güçlü arzu olan
o sevme ve sevilme özlemi yerine, insanlar arasındaki ilişkinin sa-
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dece şiddete, tehdide, infaza dayalı olabileceğini ve hukuki ve askeri
cinayetlerin, sadece Tanrı izniyle değil, dahası Tanrı emriyle işlen-
diğini söylüyorsunuz onlara. [1902’de ruhban sınıfa seslendiği bir
makalesinden.] [6, s. 285-6, 288-92]

Sırf Müslümanlığa gönderme yapmıyor diye, yukarıdaki eleştirilerin
Müslümanlığa hitap etmediği söylenebilir mi? Veya aşağıdakilerin hem
Müslümanlığa hem de Türkiye’deki uygulamaya hitap etmediği ileri
sürülebilir mi?

İtalyanca bir kitap geçti elime. Okulda Hristiyanlık eğitimi üzerine. Din
eğitiminin –İsa’da sözü geçen, çocuklara yönelik şu yozlaştırmanın–
baskı olduğu şeklindeki düşünce mükemmel. Ne hakkımız var, in-
sanlığın devasa çoğunluğuyla ihtilaf konusu olan bir şeyi öğretmeye?
Teslisi, Buda’nın, Muhammed’in, İsa’nın mucizelerini? Verebileceği-
miz ve vermemiz gereken tek şey ahlaki eğitim. [12 Ekim 1895 tarihli
günlük girişinden] [16, c. 2, s. 418]

Reform

Tolstoy hayatının son 30 yılında dini sürekli mucizelerden, akıl dışı ve
şeklî yanından, ritüellerden temizlemeye çalışmış, bunları hem halkın
istismarına, dinin bir iktidar ve zulüm aracı, bir sömürü aracı haline
getirilmesine, hem de günahı, kötülüğü meşrulaştırmaya yarayan batıl
inançlar olarak görmüştür. 30 yıl sürekli bunları vurgulamış, kurumsal
dini bütün kötülüklerin kaynağı ve hakiki dinin, inancın düşmanı olarak
nitelemiş, kiliseyi aforoz etmiş ve peşinden kendisi aforoz edilmiştir. Sırf
kendi toplumundaki kurumsal dinle, Ortodoks Kilise’yle savaştı diye,
üstelik eleştirilerine (zaman zaman isim vererek) diğer dinleri de dahil
etmişken, Tolstoy’u İslamiyet veya resmî, kurumsal, ortodoks başka
bir din ya da tarikate mensup göstermek, ölmüş birinin arkasından
gerçeği çarpıtıp halkı kandırmaktır ve Karakutu Yayınları Müslüman-
lıktan bunu anlamaktadır. Tolstoy’un Müslümanlıkta onayladığı ise çok
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farklı, Tanrı’nın birliği ile derlediği hadislerdir; ve hadislerde neyi onay-
ladığı da Karakutu Yayınları’nın çevirisinde değil, Mazlum Beyhan’ın
çevirisinde bulunabilir.

Tolstoy 30 yıl sadece Hristiyanlıkta değil, ateizm dini de dahil, tüm
dinler ve inanç sistemlerinde, hatta insanlığın bilincinde ve vicdanında
reform yaratmak istemiştir. Büyücülükten kalma ritüeller ve hurafelerle
insanlığı istismar eden dinler yerine, herkesin içinde bulunan vahye ina-
nıp insanları da bu vahye, bu vahyin dinine geri döndürmeye çalışmıştır.

Somutlaştırırsak: hacca, camiye, namaza gitmek, hatim indirmek,
mevlit okutmak, kurban kesmek ve daha da ötesinde bir sürü teferruat,
Muhammed’in göğe çıkması, hurili gılmanlı bir cennet ve azap diyarı bir
cehennem vs. (daha önceki alıntılardan da anlaşıldığı üzere) Tolstoy’un
inanacağı, hayranlık duyacağı şeyler değil, 30 yıl boyunca savaştığı şey-
lerdir. 30 yıl boyunca bunların Hristiyanlıktaki muadilleriyle savaşmıştır
Tolstoy.

Mezar ötesi hayattan anlaşılması gereken, İkinci Geliş, ebedi azap-
larla dolu bir cehennem, iblisler ve sonu gelmez bir mutluluklar cen-
netiyse, böyle bir mezar ötesi hayatı tanımadığım tamamen doğru;
ama burada ve her yerde, şimdi ve daima ebedi hayat ile cezayı
veya ödülü öyle tanıyorum ki, bu bedenin ölümünü –yani, yeni bir
hayata doğuşu– arzulamaktan kendimi alıkoymam için çoğunlukla
gayret sarfetmem gerekiyor; ve her iyi davranışın gerçek ebedi haya-
tım hayrına, her kötü davranışın ise zararına katkıda bulunduğuna
inanıyorum. [1901’de Kilise’nin aforoz fetvasına verdiği cevaptan.] [6,
s. 218-9]

1910’da Bakülü bir işçiye, Pyotr Melnikov’a mektubundan:

Tanrı’nın dünyayı nasıl yarattığına, insanlarla nasıl bir ilişki içinde
bulunduğuna, onları cennetle ödüllendirip cehennemle cezalandırdı-
ğına dair Mukaddes Kitap’ta çok şey yazılmıştır. Bütün bunlar akıl
dışıdır, bunları tamamen unutup olduğu gibi aklından çıkarman lazım.
Tanrı herşeyin başlangıcıdır, onsuz hiçbir şey olmazdı, onun küçük
bir parçasını hayatımız diye bilip içimizde hissediyoruz ve bu bizde

41



Tolstoy’un Cevabı

sevgi olarak tecelli ediyor (Tanrı’nın sevgi olduğunu söylememiz sırf
bu yüzden). Ama dünya ile insanı nasıl yarattığına ve insanları nasıl
cezalandırıp ödüllendireceğine dair tezleri, tekrar ediyorum, bizzat
kendi hayatının anlamını kavramak için unutmaya çalışmalısın. [10,
c. 2, s. 695]

Bu mektubun tek muhatabı bir Hristiyan mıdır? Veya 1908’de bir Hint-
liye yazdığı şu mektubunki?

İnsanlar; her tür Ormuzlar, Brahmalar, Sabaothlar ile onların Krişna-
lar ve Mesihler şeklindeki tezahürlerine inanmaktan, Cennetler ile Ce-
hennemlere inanmaktan, reenkarnasyonlar ile dirilişlere inanmaktan,
evrenin harici meselelerinde Tanrıların müdahalesine inanmaktan ve
en başta bütün o Vedalar, Mukaddes Kitaplar, İnciller, Tripitakalar,
Kuranlar vb. gibilere inanmaktan kendilerini kurtarabilseydi [. . . uzun
uzadıya bilimleri de ekliyor listeye . . . ] insan için doğal olan, herke-
sin ulaşabileceği, bütün sorular ve tereddütleri gideren basit sevgi
yasası kendiliğinden açık ve zorunlu hale gelirdi. [20, s. 430]

1910’da (J. Shikunev’e) yazdığı bir mektupta da, Mukaddes Kitap’ın
vahyolunduğu yolundaki kilise dogmalarına inanmamak gerektiğini ve
Kitap’taki mucizevi hikayelerin uydurma olduğunu söyler Tolstoy:

Sadece aklın alabileceği ve sağduyunun onaylayacağı şeyler ile, en
başta, ruha faydalı olanlar ve iyi bir hayat sürmemize yardım edenler
seçilmeli [Kitap’tan]. Geri kalan herşey, hakikate aykırı olduğu için
reddedilmeli.

Şunu da bil ki, tek bilge insan Mesih değildi. Farklı yüzyıllarda,
farklı ırklardan, birçok aydınlanmış öğretmenimiz oldu –Hindistan’da
Buda ile Krişna, Çin’de Konfiçyüs ile Lao-Tzu; Perslerin ise Zerdüşt-
leri vardı ve Arapların Muhammed’i. Bu bilge ve yüce öğretmenlerin
öğretisi, her defasında, Hristiyanlıkla aynı kaderi paylaştı. En önemli
bölümler yozlaştırılıp yokedildi ve gerisi akla hayale gelen her türden
saçmalıkla derdest edildi. [21, s. 286-7]

15 Haziran 1910 tarihli günlük girişinde üzgün ve kızgındır, çünkü tüm
insanlığın ortak temel kavramlarını ve bunların gerektirdiği kuralları
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öğreten bir dinî eğitim yerine,

eskimiş, çarpıtılmış ve diğer doktrinlerle uyumsuz olan ve bizzat
öğretenlerin de inanmadığı bir dinî doktrini çocuklara nakşediyorlar,
basbayağı nakşediyorlar. Bu, bütün büyük dinî doktrinler için geçerli:
Brahmanizm, Yahudilik, Budizm, Taoizm, Hristiyanlık, Muhammedîlik.
Ne feci bir suç! [22, s. 116]

Ama herşeye rağmen Türkçe çevirmen Arif Arslan şöyle bir iddiada
bulunabiliyor:

Tolstoy’un derlediği hadislerden birçoğunun kaynağını tespit ettik.
Tespit edemediklerimiz belki de Kütüb-ü Sitte’nin dışındaki hadisler-
den olması ve Tolstoy’un da mektubunda temas ettiği “az da olsa
akla mantığa yatmayan ve gerçeği gölgeleyen şeylerin” yani hura-
felerin bulaştığını söylediği, anlaşılmayan hususlar da bu hadislere
bakarak söylenmiş sözlerdir. Yoksa eğer Tolstoy, tek başına Kur’an-ı
Kerimi okuyup inceleme şansına ve bilgisine sahip olsa veya onun
yorumlardan öğrenmeseydi, bu sözü İslam için sarf etmezdi.30 [3, s.
16]

Bundan anlaşıldığına göre: Tolstoy Müslümanlık’ta ve Kuran’da değil
de, hadislerde çarpıtma olduğunu söylüyormuş. Bu yalan; Tolstoy, Kara-
kutu’nun aktardığı belgelerden sadece birinde, Vekilova’ya mektupta,
çarpıtma konusuna giriyor ve çarpıtmanın da (kendi seçtiği) hadislerde
değil, bizzat Müslümanlıkta olduğunu söylüyor.

Azeri çevirmenler de, Tolstoy’un Kuran’ı okumadığı şeklindeki aynı
saçma iddiayı, risaleye verdiği adı değiştirmelerinin bahanesi olarak
kullanıyorlar:

Tolstoy [. . . ] eserine isim seçerken metodolojik bir yanlışa yol açmış-
tır. Bize göre İslam, Rus İmparatorluğu döneminde açıkça yasak-

30{Arif Arslan, söyleşisinde de hâlâ şu komediyi sergiliyor: “O, sanırım, Kur’an’ın Cebrail
tarafından indirilmesinden sonra, Peygamberimizin onları kendi kelimeleriyle kayda
geçirdiğini sanıyordu.” Tolstoy’un, Kitap indiren bir Cebrail’e, indirilen bir Kitap’a
vb. inandığını ima etmek, yani Arif Arslan’ın “sanırım” diyerek masumlaştırmaya ve
gizlemeye çalıştığı çabası, Newton’ın yeritimine inandığını ima etmek, yani “sanmak”
kadar masumdur ancak.}
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lanmasa da Rusya’da öğrenilmesi mümkün olmayan bir dindi. Bu
yüzden Tolstoy’da risalesine isim seçerken metod olarak bir yanlış
yapmıştı. [3, s. 10]

Açıkça yasaklanmamış da kapalı mı yasaklanmış İslam? Nasılmış bu
kapalı yasaklama, belli değil. Niye öğrenilemezmiş İslam, belli değil.
Aldatıcılıkla suçlanmamak için yasaklandığını açıkça söyleyemiyorlar,
ama ima ediyorlar, ki bu da aldatıcılığın en kurnazcası, dolayısıyla da
en tehlikelisidir. Ayrıca, İngilizce, Fransızca, Almanca bilen ve bütün
dinleri inceleyen Tolstoy’un Müslümanlığı bilmediğini söylemek akla
aykırı. Şöyle devam ediyor Karakutucular:

Biz bu kitabı çevirirken ise yapılan isim yanlışlığını İslami terminolojiyi
baz alarak teknik bir hata olarak kabul edip düzeltmek zorunda kal-
dık. Tolstoy’un yayımladığı sırada risalenin adı: “Hz. Muhammed’in
Kuran’a Girmemiş Hadisleri” [Tolstoy, ne “Hz.”, ne de “Hadis” diyor ]
idi. Bizce bu isim yanlıştı. Çünkü Kur’an, Allah kelamıdır. Hadis ise
Hz. Muhammed’in sözleridir. [3, s. 11]

Sizce böyledir, ama Tolstoy İslami terminolojiyi baz almıyordu. Kuran,
Tolstoy’a göre Allah kelamı değil, Muhammed öğretisinin çarpıtılmış
kitabıydı. Ve İsa öğretisinin çarpıtılmış kitabını nasıl yeniden yazdıysa,
aynı şeyi Muhammed ve diğer din veya düşünce adamları için de yap-
mak, hepsindeki ortak özün, hakikatin altını çizmek istiyordu.

Tolstoy’un Kuran’ı okuyup incelemediği, Müslümanlığı bilmediği yo-
lundaki bu iddialar akıl ve gerçekle çeliştiği kadar, Karakutu’nun kendi
kitabıyla da çelişiyor, çünkü İtiraflar’dan bizzat Karakutu’nun yolduğu
bölümde de aksini söylüyor Tolstoy: “Budizm’i ve İslamiyet’i kutsal ki-
taplarına müracaat ederek incelemeye başladım” [3, s. 81]. Karakutu’nun
Tolstoy’u Müslümanlaştırmak için başvurduğu bir kaynağa, yani Tols-
toy’un doktoru Makovitski’ye göre de, 30 Ocak 1909’da Sühreverdi’nin
hadis derlemesine atfen şöyle der Tolstoy (Mazlum Beyhan’ın Rusça
orijinalden yaptığı çeviriyle):

Aslında hepsi çok güzel. O kitapçığın tümünü çevirmek gerek. Ku-
ran’ı birkaç kez okudum, büyük bir dikkatle okudum, ama bu kitaptaki
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hikmetlerin manevi derinliğine ulaşan bir şey göremedim. [4, c. 3, s.
314.]

Bu sözlerden bir hafta önceyse, Sühreverdi’nin bir başka makalesine
atfen şunları söylemiştir (Mazlum Beyhan’ın Rusça orijinalden yaptığı
çeviriyle):

Pek ilginç bir şey değil o. Müslüman bir Hintli . . . ama İngiliz kültürünü
benimsemiş . . . ve içerdiği tüm batıl inançlarıyla birlikte Kuran’ı
savunuyor. [4, c. 3, s. 308]

Kitap’ın veya Peygamber’in hakikat dışı şeyler barındırabileceğini ka-
tiyen hesaba katmayan bir inanç, Tanrı’ya değil de –Tanrı’nın birliği
şeklindeki en temel öğretisiyle çelişip– Kitap’a veya Peygamber’e tapıyor
değil midir? Sonuçta Peygamber veya Kitap’a sadece Tanrı’yı yansıtan
ve dolayısıyla yanılabilecek bir ayna olarak bakmak yerine, bu yansı-
maya tapmak değil midir yapılan? Kitap ve Peygamber putlaştırılmış,
kilise haline getirilmiş değil midir? Kitap ve Peygamber lokomotifine
takılan dinciler, köktendinciler, Karakutu zihniyeti vb. gibiler ruhban
sınıf değil midir? Ve Tolstoy’un sürekli bu zihniyetle mücadele ettiği
apaçık değil midir? {Nitekim, 11 Kasım 1902’de Asfendiyar Zayneddino-
viç Voynov’a şu mektubu [9, c. 73, s. 320-1] yazar (Mazlum Beyhan’ın
Rusça orijinalden yaptığı çeviriyle veriyorum):

Çuvaş olalım ve iki Çuvaş’ı dinleyelim: peygamber değil, insan Çuvaş
bunlar (peygamber diye bir şey yoktur). Bir tanesi şöyle diyor: “Ken-
dinde bedeninden başka bir şey hissediyor musun?” Her Çuvaş’ın
buna yanıtı, ruhsal, düşünen, seven bir şeyler hissediyorum, şeklin-
dedir. O zaman biz de ona şunu soruyoruz: “Kendinde hissettiğin bu
ruhsal varlık, kadiri mutlak mı?” Çuvaş’ın yanıtı şu: “Hayır, hissettiğim
varlık, sınırlı bir varlık.” Diyoruz ki: “İçinde hissettiğin bu varlık madem
sınırlı, o zaman sınırsız bir varlık da olmalı. Tanrı işte bu sınırsız
varlıktır. Ki sen onun özünü içinde sınırlı olarak hissediyorsun ve o
sınırsız bir varlık olarak seni öylesine sarıp sarmalıyor ki, sen onun
içinde yer alıyorsun.”
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İlki böyle diyecektir: içinden kendisinin peygamber olduğunu, bu-
nun ona Tanrı’dan geldiğini onaylamaksızın; ama bunu herkesin
bildiğini ve kendinde gözlemleyebileceğini onaylayarak.

Öbürü, Muhammed, şöyle başlayacaktır sözlerine: “Bana inanın,
peygamberim ben ve size söyleyeceğim her şey, benim Kuran’ımda
yazılı olan her şey, bunların hepsi bizzat Tanrı’nın bana açtığı saf
gerçeklerdir.” Ve bütün öğretisini açıklamaya girişecektir. Ama Çuvaş,
tabii eğer kendisi bir ahmak değilse (ki ne çok akıllı vardır aralarında)
diyecektir ki: “Her şey Tanrı’dandır,” diyorsunuz, neden inanayım ki?
Tanrı’nın size gerçeğini ilettiğini ben gözümle görmedim; ve sizin
peygamber olduğunuza ilişkin hiçbir kanıta sahip değilim; bu da bir
yana, ben biliyorum ki, bana söylediler ki, Taocular var, Budacılar var,
Brahmanlar, Şintocular, Mormonlar var ve bunların da tıpkı sizin gibi
peygamberleri var ve bunlar da kendileri için tıpkı sizin söylediğiniz
şeyleri söylüyorlar.

“Kendiniz için söyledikleriniz, peygamber olmanız, söylediğiniz her
şeyin ve Kuran’da yazan her şeyin gerçeğin ta kendisi olduğuna
beni hiçbir şekilde inandıramaz. Yedi kat göklerde uçmanız bana hiç
inandırıcı gelmiyor, çünkü ben bunu gözümle görmedim; Kuran’da
yazılı olanlar da, keza o kadar açık değil, çoğu kez karışık, dola-
şık, laf kalabalığı, keyfi, hatta tarihsel olarak yanlış; böyle duydum
insanlardan ben. Beni inandıracak tek şey kendiliğimden bilincine
varacağım ve akıl yürüterek ve iç deneyimlerle sınayabileceğim şey-
dir.” Akıllı Çuvaş, ikincinin sözlerine bu yanıtı verecektir ve çok da
doğru yapacaktır.

İşte sevgili kardeşim Muhammedîlik üzerine düşündüklerim bunlar.
Muhammedîlik ancak Muhammed’e ve Kuran’a körinanç duymayı bir
yana bırakır ve Kuran’dan tüm insanların akıl ve vicdanlarına uyan
yanları alırsa çok iyi bir öğreti olur ve tüm gerçek dindar insanların
öğretileriyle bağdaşır. Sözlerim sizi incittiyse bağışlayın. Hakikatin
birazcığı söylenmez; ya hepsini söyleyeceksiniz, ya da hiçbir şey
söylemeyeceksiniz.

Lev Tolstoy
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1907-1909 arasında Tolstoy’un sekreterliğini yapan ve Tolstoy üzerine
ciltlerce kayıt düşen N. N. Gusev, L. N. Tolstoy’la İki Yıl adlı kitabında [23,
s. 247-8] şu anekdotu aktarıyor (Mazlum Beyhan’ın Rusça orijinalden
yaptığı çeviriyle veriyorum):

13 Şubat 1909
İki gün önce Kazan’daki “Tanrı’nın Alayları”adlı Muhammedî mezhe-
bin yöneticisi Vaysov geldi. Bugün, hareketinden önce L(ev) N(ikolaye-
viç) kendisiyle inanç üzerine sohbet etti. Konuşma benim yanımda
geçti; yazmaya yetişebildiğim kadarını buraya aktarıyorum.

L. N.— “Size hiç değilse bir noktayı, Kuran’da yazılan her şeyi
benimseyemediğimi söylemek zorundayım.”

Vaysov— “Kuran yorumları yanlış, ayrıca çeviri de kötü. Kuran’ı
çeviren, oradaki gerçeği ortaya çıkarmak için sevgiyle yaklaşma-
mış ona; kalbinde başka bir duygu varmış. Pek çok anlaşılmazlığın
nedeni bu . . . bizim her işimiz Kuran’a dayalıdır.”

L. N.— “İnsanoğlunda Kuran’dan daha yüce bir şeyler olduğunu
düşünüyorum ben. İnsanın içinde Tanrı var ve ona neyin iyi ne-
yin kötü olduğunu gösteriyor. Kuran ise insan elinin ürünü. Kuran’ı
dinleyecek olursam, o benimle Tanrı’nın arasında duruyor; bunun ye-
rine Tanrı’nın sesini dinleyecek olursam, o başka yerde değil benim
içimde olduğundan, doğrudan Tanrı’yla konuşmuş oluyorum. Kuran
insan elinin ürünüdür, tıpkı bizim İncil gibi. Her ikisi de insanların
elinden çıktı bunların; ve malum: insan, yanılır. Çevirilerden söz et-
tiniz, tabii, çevirilerde de yanlışlar olabilir. Kuran’a, oradaki her söz
gerçekmiş ve Tanrı’danmış gibi yaklaşmak doğru değil. Tanrı’ya ina-
nan biri, Tanrı’nın bir kitapta dile gelebileceğini öne süremez. Tanrı
kitaba sığmaz.”

Vaysov da katıldı bu görüşe, yine de şöyle dedi: “Kuran insanın
yol göstericisidir.”

L. N.— “Tıpkı benim, Muhammed’in fikirlerini okuyup, kendim için
yararlı pek çok şey bulmam gibi, biliyorsunuz, siz de İncil ’de pek çok
(yararlı) şey buldunuz. Bugün bir Hint kitabı okudum: onda da insan
ruhu için yararlı pek çok şey vardı. Seçen kimdir? Seçen, benim.
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Eninde sonunda ben seçmek zorundayım. Bizim hiçbir şey seçme-
memiz gerektiğini, ne emrediliyorsa ona inanmamızı söylüyorlar bize.
Ama böyle bir şey olamaz. Kazan Muhammedilerî bir şeye inanı-
yor, siz kendinizce bir başka şeye. Neden? Çünkü siz (böyle) karar
verdiniz; demek oluyor ki, karar veren kitap değil, sizsiniz.”

L. N. daha sonra sözünü ettiği o Hint kitabından (“Ramakrişna”)
yüksek sesle bölümler okuyarak, bunları İngilizceden Rusçaya çe-
virdi. Bunlardan yazabildiklerim şunlar:

1. “Kayık suda durabilir, ama su kayıkta durmamalıdır. Manevi
hayat isteyen dünyada yaşayabilir, ama dünya onda yaşama
malıdır.”

2. “Bilgi, huzura, Tanrıya giden yolun dış kapısından girer; sev-
giyse bu yolun en iç kapılarından.”

3. “Kitap’ı okudum diye –sadece buna dayanarak– Tanrı’yı yorum-
lamanın, resminden gördüğün Benares kentini bir başkasına
anlatmaktan farkı yoktur. . . ”

4. “Düşüncelerine ihanet etme, içten ol onlara karşı, tutarlı davran,
herhalde kazanan olursun. . . ”

5. “Kendi ‘ben’imden nasıl kurtulacağım. . . Bir türlü beceremiyor-
san eğer kurtulmayı, ‘ben’inin kölen olmasını sağla.”

L. N. daha sonra, deyişlerinin toplandığı İngilizce bir kitaptan Muham-
med’e ait iki söz okudu:

1. “Cennet anaların ayakları altındadır.”

2. “Bilir misiniz, İslamın temellerini kemiren, onu yıkan ne dir?
Bilginlerin yollarını şaşırmaları yıkıyor onu ve ikiyüzlülerin tar-
tışmaları ve gerçek yoldan ayrılmış egemenlerin buyrukları.”

Bunları okuduktan sonra L. N. “Ne güzel!” dedi.

Tatar Krımbayev’e yazdığı, 14-16 Mart 1909 tarihli mektubunda da [9, c.
79, s. 120-1] şöyle diyor (Mazlum Beyhan’ın Rusça orijinalden yaptığı
çeviriyle veriyorum):
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Bütün dinlerin temeli aynıdır: Tanrıya, yani en yüksek mükemme-
liyete, en yakınına duyulan sevgi. Ama bütün dinler için geçmişte
de, bugün de söz konusu olan bir durum var ki, bu da, bütün dinler
için ortak olan dinsel gerçekliğin temeline, o dinin sürdürücülerinin
öğretilerinden çıkarsanan sahte yorumların eklenmesi olgusudur. Bu,
Muhammedîlik için de geçerlidir. Bu bakımdan da bütün dinlerde
olduğu gibi Muhammedîlikte de insanlığı bekleyen şu anki görev, dini
elinin tersiyle bir yana itip onun yerine şu bilimsel denen dar, esas-
sız, bayağı görüşleri koymak değil, dinsel öğretinin özünü, esasını
kavrayabilmek için, öğretinin temelindeki dinsel gerçekliği, onu örten,
gizleyen şeylerden kurtarmaktır. Bu bütün dinler gibi Muhammedîlik
için de söz konusudur. Sürdürücüsü Bahaullah, Türk hükümetince,
oğlunun yaşadığı Akka’ya sürülen Bahailik, örneğin, çok yüce bir din-
sel öğretiye dayanıyor. Bunlar dinde hiçbir dışsal, biçimsel şeyi kabul
etmeyen insanlar. Bunlara göre dinin temeli herkes için bir ve aynıdır
ve bu temel iyi hayata dayanır, yani yakınını sevmeye, hükümetlerin
yapıp eylediği kötü işlere karışmamaya dayanır. Muhammedîliğin
bir başka mezhebini de Kazan’dan biliyorum. Bu mezhebin üyeleri,
kendilerini, “Allah’ın Alayları” ya da kurucularının adına izafeten Vay-
sovcular diye adlandırıyorlar. Bu mezheplerin her ikisi de dini ölü,
dışsal şekilcilikten kurtarmada Muhammedîlikten daha ileri hareket-
ler olarak öne çıkıyorlar, ki doğrusunu söylemek gerekirse bu ölü,
dışsal şekilcilikler son din olması hasebiyle öteki büyük dinlere göre
Muhammedîlikte en azdır. O bakımdan da, insanlığa –onun ilerle-
mesine– hizmet etmek isteyen herkes, bence, içine doğduğu, içinde
eğitildiği dini (ki bu sizin için Muhammedîliktir) toptan yadsımak ye-
rine, her dinin –ve tabi Muhammedîliğin de– temelini oluşturan derin
özü kavramalı ve onu, üzerini kaplayarak görünmez eden urlarından
temizlemelidir.

Kuran’da pek çok doğru, derinlikli şey bulunabilir. Hindistan’da,
içinde Muhammed’den derinlikli, özlü sözlerin toplandığı İngilizce
küçük bir kitapçık yayınlandı. Bu kitaptan seçmeler yakında “Posred-
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nik”31 yayınları arasından çıkacak.

Lev Tolstoy}

Dinlerin Özü

Tolstoy kitaplara tapmaz ve nitekim mucizelerden, ritüellerden ve akıl
dışı olandan ayıklayıp 1881’de kendi İncil’ini yazmıştır [15] –Hristiyan-
lığın, İsa öğretisinin özünü. Ve bu öze göre Hristiyan olduğunu hep
söylemiştir. Dinlerin yozlaştığını, halbuki özlerinde aynı olduğunu, ama
bu özü en iyi yine İsa’nın dile getirdiğini de söylemiştir hep.

Sekreteri Bulgakov, hayatının son yılında, Hristiyanlık ile Budizm
arasındaki temel fark sorulunca Tolstoy’un şöyle cevap verdiğini yazıyor:

“Hakiki Hristiyanlık ile mi?”
“Evet.”
“Hiç. Birinde neyse ötekinde de aynı, bir sevgi tanrısı önerilir, şahsi

tanrı inkar edilir.” [24, s. 114]

“Din ve Ahlak”ta Budizmi negatif paganizm olarak nitelediği hatırlatılır.
Ama bu resmî Budizme atfen söylenmiştir.

Şu ya da bu dinin değil, tüm insanlığı kucaklayan dinin; şu ya da bu
kurucunun –Buda, Konfiçyüs, Lao-Tzu, İsa veya Muhammed’in– oto-
ritesine dayandırılan dinin değil hakikatin kati doğasına, tüm büyük
dünya düşünürlerinin vazettiği ve sahte, sapkın öğretilerle şaşkına
dönmemiş herkesin bugün kalbinde hissedip aklıyla benimsediği
hakikatin kati doğasına dayanan dinin ebedi hakikatleri . . . dünya-
nın tüm büyük ariflerince –Vedaların yazarları, Konfiçyüs, Lao-Tzu,
Buda, İsa ve Muhammed yanında Marcus Aurelius, Sokrates ve
Epiktetus gibi Grek ve Romalı ariflerce– ifade edilen öğreti şuna gelir
dayanır: insan hayatının özü beden değil, zaman ve mekan boyutla-
rında bedenlerimizi mesken tutmuş olan –kavrayamasak bile netlikle

31Posrednik yayınlarından üç örnek en son sayfada.
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farkettiğimiz ve bağlı bulunduğu beden sürekli değişip ölümde da-
ğılsa bile zaman ve mekandan bağımsız, dolayısıyla da değişmeden
kalan –ruhani unsurdur. Öyleyse hayat, bu ruhani unsurun kapalı
bulunduğu fiziki koşullara karşı sürekli daha fazla özgürlük kazan-
masından ve içimizdeki bu ruhani unsurun, sevgi sayesinde, diğer
varlıklardaki ruhani unsurla ve Tanrı denen ruhani unsurun bizzat
kendisiyle, giderek daha fazla tekvücut olmasından başka bir şey
değildir. Bütün insanları kucaklayan gerçek dinî öğretiyi, sanırım, bu
oluşturuyor. [1910’da bir Japona yazdığı mektuptan.] [20, s. 440-1]

Bir gün insanların tek din altında toplanacağı hayaliyle kendi İncil’ini,
İsa’nın özünü yazdığı gibi, diğer dinlerin de özünü, hatta kendince tüm
insanlık tarihinin bilgeliğini ortaya koymak istemiştir Tolstoy:

Ah, biri inanç öğretilerini, asıl, temel öğretileri, 3’ünü veya 6’sını
ortaya koysa ne iyi olurdu. [Sekreteri Biryukov’a 7 Temmuz 1887’de
yazdığı mektuptan.] [25]

Hatta 1886’da böyle bir işe girişmiş, ama taslak halinde bırakmıştır
Tolstoy [25, PSS, c. 26, s. 572-7]. Bu plandan karısı Sofya Andreyevna da
haberdardır [25, s. 785]. Kızı Aleksandra ise “Babam” 1909’da ziyaretine
gelen Vayson adındaki bir Bahainin “tek din düşüncesini ilginç buldu”
deyip şunları söyler:

[Dolayısıyla] ömrünün son yıllarında, insan hayatı için temel kılavuz-
lar olarak gördüğü düşünce ve düsturları biraraya getirme çabası
oldukça açık bir gerekçeye dayanıyor: Ariflerin Düşünceleri de, Her
Gün İçin Okuma Çarkı gibi, aynı gaileden doğdu. Tüm dinlere ve en
bilge kişilerin düşüncelerine temel olan şeyleri seçerken, şüphesiz
tek dinin temelini atmaya çabalıyordu. [26, s. 472]

Tolstoy’u şahsen tanıyan, Oxford Üniversitesi Yayınları’na iki cilt Tolstoy
biyografisi yazıp 19 cilt Tolstoy çeviren ve hem biyografisi32 hem de
32Amerikalı Prof. E. J. Simmons’ın [27] ve Rus formalisti V. Şklovski’nin [28] biyografi-

lerinden de övgüyle söz edilir. Bu üçü –Biryukov’un beş ciltlik Rusça biyografisini
saymazsak– (muhtemelen tüm dillerde) Tolstoy uzmanlarının en fazla itibar ettiği
biyografilerdir. Henry Troyat’nınki, kimilerine göre (ki Tolstoy’un kızlarından biri de
aynı şeyi savunur) hatalar içeren, kısmen romanlaştırılmış bir alternatifdir.
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Tolstoy’un onayladığı İngilizce çevirileri33 standart kabul edilen Aylmer
Maude ise bu konuda şunları söylüyor:

Kilise ve tarikatler kuralları ve batıl inançları yüzünden ayrı düşse de,
dinî temellerin tüm zamanlar ve ülkelerde bulunabileceğini göster-
mek için tüm zamanların azizler ve ariflerinden pasajlarla düzenlediği
(çeşitli isimler altında basılan) Okuma Çarkı son yıllarında Tolstoy’un
asli uğraşıydı. [30, s. 350, n. 1]

Aleksandra ile Aylmer Maude’un sözünü ettiği kitaplar, hemen bütün
Tolstoy biyografileri ve anılarında zikredilir. Hayatının son 15 yılı, diğer
uğraşları yanında, Tolstoy çeşitli kişilerin beğendiği sözlerini toplar ve
1904’ten başlayarak 1910’da ölene kadar, bu derlemeleri, halka çok ucuza
iyi kitap sunmak için Çertkov ve Biryukov’la birlikte kurduğu Posrednik
adlı yayınevinden, hem münferit risaleler hem de hepsi birarada kitaplar
halinde çıkarır. Her yeni baskı için kitapların başlıkları ve içerikleri
dışında, editoryal yaklaşımını da değiştirir; kimi zaman konulara, kimi
zaman yılın günlerine, kimi zaman ise kişilere göre düzenleme yapar.

Gittikçe daha da güçlü bir şekilde grand monde34 için, sadece onun
için yazma ihtiyacı duyuyorum. İvan İvanoviç [Biryukov ] küçük risale-
leriyle hevesimi iyice körükledi. Bütün gün Krişna efsanesini okudum.
Ve bizim grubu gözönüne aldığımda reddettiğim şeyin ta kendisi halk
için harikulade: Hristiyanlığınkine benzeyen bir efsane, ama farklı,
yabancı insanlar arasında geçiyor. Kararımızı verdik: (1) Hindistan’ın
genel bir tasviri, tarihi ve şu anki durumu, (2) Krişna efsanesi ve (3)

33Tolstoy Centenary Edition. Oxford University Press, 21 ciltlik bu toplu eserleri, ucuz cep
kitapları (The World’s Classics) serisinde de yayınladı. Romanların ve kimi hikayelerin
saygı gören alternatif yeni çevirileri de var, ama din, toplum vs. üzerine yazdığı kitap
ve makalelerin (birkaçı dışında) alternatif İngilizce çevirisi yok. Maude çevirilerinde,
birkaç makaleye ek olarak, Tolstoy’un pedagojik çalışmaları ve Dogmatik İlahiyatın
Eleştirisi bulunmuyor; ikincisi Leo Wiener’ın, çevirileri pek itibar görmeyen, 24 ciltlik
Amerikan toplu eserler baskısında var [14]. 90 ciltlik Rusça külliyatın [9] 13 cildini
oluşturan günlükler ile 32 cildini oluşturan mektuplar ise, ikişer cilt halinde R. F.
Christian tarafından derlenip İngilizceye çevrilmiştir [16, 10]. Yaklaşık üç Savaş ve
Barış uzunluğundaki günlüklerin (3 ciltlik) Fransızca çevirisi [29] ise eksiksizdir.

34Tolstoy’un emekçi kesim için (ki bundan köylüleri kastediyor) kullandığı bir kalıp
(İngilizce derlemenin editörü R. F. Christian’ın notu).
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Krişna’nın deyişleri. Sonra belki: (4) çağdaşlardan –Ramakrişna ile
Vivekananda’dan– deyişler. Sonra (5) Çin ile üç dinin genel bir ince-
lemesi (6) Budizm, (7) Konfiçyüsçülük, (8) Taoizm, (9) Muhammed’in
deyişleri, (10) Babilik.35 [20 Mart 1909 tarihli günlük girişinden] [16,
c. 2, s. 607]

“Müslüman Tolstoy” İddiasına Malzeme Yapılan Risale

Görüldüğü üzere, güya sansürlenen, gizlenen ve Tolstoy’un Müslüman-
lığına delalet eden Muhammed’in Kuran’a Girmemiş Hikmetleri «71» adlı
risale de, aile üyeleri ve yakınlarının katıldığı 15 yıllık bu devasa ve
karmaşık editoryal çalışma içinde, Pascal, Buda, Marcus Aurelius, vb.
gibileri konu alan risalelerden biridir yalnızca. Ve doğal olarak, bu ri-
saleler değil, bütün çalışmanın kitap halindeki sürümleri ön plandadır,
baskıdadır, ki bunlardan biri Bilgelik Takvimi başlığıyla Türkçeye de çev-
rilmiştir (Kaknüs Yayınları); asıl adı Hayat Yolu olan son baskısı ise,
yaklaşık dörtte üçü atılıp Osmanlıcaya çevrilmiş ve buradan Çocuk Gibi
Olun başlığıyla Türkçeye sadeleştirilmiştir (Ayışığı Kitapları).

Ariflerin Düşünceleri, Okuma Çarkı, Hergün İçin Okuma Çarkı, Hergün
İçin36 vb. başlıklar altındaki bu kitaplara yazdığı önsözü, sekreteri Bul-
35Bahailiğin temeli. Karakutu Yayınları’nın, Tolstoy’u bu inanca muhalif göstermeye

çalıştığını hatırlatırım.
36{Yalnız, Tolstoy’un Cevabı’nın eski baskısından sonra, kendisiyle yapılan söyleşide Arif

Arslan’ın dediği gibi, “Her Gün İçin Bir Hadis” diye bir kitap yok tabii. Söyleşide,
bu hayalî kitap ile Muhammed’in Kuran’a Girmemiş Hikmetleri adlı risaleyi birbirine
karıştırmak türünden saçmalıklar da var. Bu saçmalıklardan biriyse, çok mühim, bi-
rinci dereceden bir Tolstoy kaynağına dayanıyor, “Almanya’dan bir okur”a! Şöyle
diyor Arif Arslan: “Almanya’dan bir okur, bana Tolstoy’un, müzede yer alan ve kendi
yorumlarının da bulunduğu bir hadis derlemesi olduğunu haber verdi. Kitap, bizim
yayınladığımızdan daha hacimliymiş. Her Güne Bir Hadis kitabı olması muhtemel
yani [yani, mesela].” Arif Arslan, Tolstoy’un Müslümanlığı konusunda ayrıca, onun
Müslümanlarla yazışmış olması (evet sadece yazışmış olması) gibi katiyen çürütüle-
meyecek bir kanıtı da dillendiriyor. Tolstoy’a dünyanın her yerinden, her kesimden
ve tabii dinle uğraşan insanlardan sürüyle mektup geldiğini ve Tolstoy’un da bunları
cevaplamaya çalıştığını zaten biliyoruz; peki de, bu yazışmalarda ne demiş Tolstoy?
Bu yok; bunun yerine Arif Arslan şöyle diyor: “Tataristanlı Türkolog Prof. Dr. El-
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gakov’un dediğine göre, yüz defadan fazla değiştirmiştir Tolstoy. Bun-
lardan birini –bendeki İngilizce baskıya konan önsözden daha uzun
olduğu için– Alper Aker’in (Kaknüs) İngilizceden yaptığı çeviriyle (tabii
ki aynen) aktarıyorum:

Burada biraraya getirilmiş olan düşünceleri çok sayıda eser ve kolek-
siyondan aldım. Her birinin sahibini altında belirttim. Ancak alıntıyı
yaptığım kaynak, kitap veya eser adına yer vermedim. Kimi durum-
larda, orjinal kaynaktan doğrudan çevirmek yerine, söz konusu fikir-
lerle ilk kez tanıştığım dile yapılmış tercümelerden rusçaya çevirdim.
Bu nedenle, bazen yaptığım çeviriler orijinallerinin tıpkısı olmamış
olabilir. Alman, Fransız veya İtalyan düşünürlerden fikirler tercüme
ettiğimde, orjinale tam olarak sadık kalmayıp, genellikle sözü kısalt-
tım ve anlaması daha kolay bir hale getirdim, bazı kelimeleri ise,
bilerek ihmal ettim. Şu halde, okuyucular, okudukları herhangi bir
alıntının Pascal veya Rousseau’nun olmadığını söyleyebilirler, ama
bana kalırsa, bu kişilerin düşüncelerini farklı bir şekilde aktarmada
herhangi bir yanlış yoktur. Bu yüzden, eğer biri çıkar da, bu kitabı
başka bir dile çevirmeyi arzu ederse, ona, İngiliz şair Coleridge ya da
Alman filozof Kant veya Fransız yazar Rousseau’nun, ve tüm diğer
kişilerin sözlerini, orijinallerine bakmadan, doğrudan benim yazdığım
metinden tercüme etmesini öneririm. Bu fikirlerin zaman zaman oriji-
nallerinden farklı olabilmesinin bir başka nedeni de, bir fikri bazen
uzun ve karmaşık söyleyişlerin içinden almış olmam, dolayısıyla da,
anlam sarihliğini ve bütünlüğü korumak uğruna bazı kelimeleri ve
cümleleri değiştirmek zorunda kalmaklığımdır. Hatta, kimi durum-
larda, düşünceyi tamamıyle kendi sözcüklerimle ifade ettiğim oldu.

fine Sibgatullina, bana Tolstoy’un İstanbullu Müslüman alimlere yazdıklarının birer
özetini iletti. Tolstoy, İstanbul’daki alimlere şöyle diyor: ‘Sizleri çok takdir ediyorum.
Sizlerle tanışmak, konuşmak, dertleşmek isterim. Ayrıca bu yazışmalardan büyük bir
memnuniyet ve gurur duyuyorum. . . ’” Ben de “özetini iletti” deyince, “bu özete niye
inanalım” diye soracaktım, ama gerek kalmadı, özet zaten bir şey iletmiyor. Arif Arslan,
Tolstoy’un bu Müslümanlardan birine, mektupla birlikte, şu “Her Gün İçin Bir Hadis”
adlı varolmayan kitabı gönderdiğini de söylüyor; bir şey göndermişse, Muhammed’in
Kuran’a Girmemiş Hikmetleri’ni veya Her Gün İçin başlığı veya başka başlıklar altında
topladığı vecizeler kitabını göndermiştir.}
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Bunu yapmamın nedeni, bu kitaptan amaçlananın, başka yazarlara
ait düşüncelerin eksiksiz bir çevirisini sunmak değil, ama farklı yazar-
ların bıraktığı büyük ve münbit entellektüel mirası geniş bir okuyucu
kitlesine tanıtmak, ve her zaman ellerinin altında duracak olan bu
eseri, kendi içlerinde en olumlu düşünce ve hisleri uyandırması olası
günlük okumalar şeklinde sunmak olmasıdır. [1908]

İşte bu yüzden bu derlemelerin İngilizce çevirilerinde, katiyen alıntıların
asıllarına başvurulmaz, Tolstoy’un Rusçası kullanılır. Aksini yapmak,
Tolstoy’un yazdığı İncil’i çevirirken, orijinal İncil’i kullanmak kadar
abestir. Peki Karakutu Yayınları ne yapıyor? Abes olanı. “Allah Teala”,
“Rasülallah”, “Evet, buyurdu” (yani “Evet” diye buyurmuş), “Hz. Mu-
hammed’den sordular” gibi kelime ve ifadelerin yazarı, yani bu üslubun
yarattığı duygu ve düşünce, maneviyat ve zihniyet ikliminin yazarı Lev
Nikolayeviç Tolstoy değil, olsa olsa Lev Molla-yeviç37 Tolstoy olabilir.

Karakutu Yayınları, Tolstoy’un hadisleri nasıl derleyip çevirdiğini,
yorumladığını, kısaca Tolstoy’un hadislerden ne anladığını aktarmak
yerine, Tolstoy’un baz almadığı İslami terminolojiyi baz alarak Tols-
toy imzası taşıyan bir hadisler kitabı yazmaya soyunmuş. Mesela, 28.
sayfanın başında Tolstoy imzasıyla şu hadisi naklediyorlar:

Allah Teala bazı şeyleri farz kıldı, onları ihmal etmeyin. Bazı günah-
lara yaklaşılmaması için sınırlar koydu, o sınırları aşmayın. Bazı
şeyleri haram kıldı, o haramları çiğnemeyin. Bazı şeyleri de unuttuğu
için değil size olan merhameti sebebiyle dile getirmedi, onları da
araştırıp kurcalamayın.

İslam terminolojisine göre, namaz, kurban, hac vb. gibileri anlatan “farz”
kavramı Tolstoy’un asla altına imza atmayacağı, 30 yıl boyunca Hristiyan-
lıktaki muadilleriyle savaştığı bir kavramdır. Nitekim Mazlum Beyhan
37Bu ek Rusçada “oğlu” anlamına geliyor; mesela “Nikolayeviç”, “Nikolayoğlu” demek.

{Bu benzetmem abartılı sanılmasın; Arif Arslan, Tolstoy’un Cevabı’nın ilk baskısından
sonra kendisiyle yapılan söyleşide şunları da söyledi: “Kazan Üniversitesi’nde okuduğu
yıllarda, 1844-1848 yılları, Kadiri ve Nakşibendi gruplarıyla görüşüyor Tolstoy. Onlarla
içli dışlı oluyor. Hattâ sarık ve cüppe de giyiyor.” İnanmayan sarık ve cüppeye sorabilir
tabii.}
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çevirisi gerçeğin tamamen farklı olduğunu ortaya çıkarıyor:

Meşru olanlar bellidir; olmayanlar da bellidir; bu ikisinin arasında bir
de şüpheli olanlar, her iki anlama gelenler vardır. Onlarla ilgili eline
bir fırsat geçti mi, uzak dur onlardan, hiçbir şey yapma.

Aynı sayfanın sonunda Karakutu’nun, Tolstoy imzasıyla “kalbindeki
Allah korkusu” diye naklettiği bölüm, Mazlum Beyhan çevirisinde “her
inananın yüreğindeki Tanrı”dır; ama bu sünni, ortodoks Müslümanlığa
değil, sufiliğe yakın olduğu için Karakutu’nun işine gelmiyor olmalı.

Karakutu: “Siz, kendi dininize sahip çıkmadıkça Allah’ın saltanatına
varis olamayacaksınız.” [3, s. 30]

Mazlum Beyhan çevirisi: “İnanç sahibi olmadıkça, Tanrı’nın krallığına
giremeyeceksiniz; ve birbirinizi sevmedikçe inancınızı uygulayamaya-
caksınız.”

Karakutu: “Bir saat çalışmak, bir yıl keyif çekmekten iyidir.” [3, s. 32]
Mazlum Beyhan çevirisi: “Bir saat kendi iç alemine dalmak, bir yıl

perestiş etmekten iyidir.”
Karakutu’nun 36. sayfadaki hadisiyse tamamen farklı: “Müslüman,

diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir.
Mü’min de, halkın, can ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri
kimsedir.”

Mazlum Beyhan çevirisi: “Kimin temiz bir kalbi yoksa, ve boş sözler
etmekten geri duran bir dili, kendini inançlı sayamaz.”

Karakutu, sadakalar arasında, “Namaza giderken attığın her adıma bir
sadaka sevabı vardır” demekle [3, s. 38], katiyen altına imza atmayacağı,
30 yıl boyunca Hristiyanlıktaki muadilleriyle savaştığı bir şeyi ekliyor
Tolstoy’a ve nitekim Mazlum Beyhan çevirisinde böyle bir şey yok. Bir
sonraki hadisteyse şunları eklemişler Tolstoy’a:

Allah Teala şöyle buyurdu: “Her kim (ihlas ile bana kulluk eden)
bir dostuma düşmanlık ederse, ben de ona karşı savaş ilan ede
rim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden, bence daha sevimli
herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz.
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Kulum bana (farzlara ilaveten işlediği) nafile ibadetlerle dur madan
yaklaşır, nihayet ben onu severim.”

Başka şeyler de eklemiş Tolstoy’a Karakutu, ama içlerinden bir tanesi var
ki, Tolstoy’u bir kenara bırakalım, böyle tanımlanan bir Allah’a kendileri
nasıl inanıyor, tapıyor anlamak zor, çünkü Allah’ın kötü bir şey olduğu
söyleniyor:

Allah Teala ilmi insanların hafızalarından silip unutturmak suretiyle
değil, fakat alimleri öldürüp ortadan kaldırmak suretiyle alır. Neticede
ortada hiçbir alim bırakmaz. İnsanlar bir kısım cahilleri kendilerine
lider edinirler. Onlara birtakım meseleler sorulur; onlar da bilmedikleri
halde fetva verirler. Neticede hem kendileri sapıklığa düşer, hem de
insanları saptırırlar. [3, s. 33]

Böyle bir Tanrı tanımı Tolstoy’a değil, onu aforoz eden, seslendiği şu
zihniyete ve bunun Müslümanlıktaki muadiline ait olabilir ancak:

[Yoldan çıkarılmamış her insanın ruhunda] perestişle andığı esraren-
giz Köken yerine, insanları infaz ve tarumar eden kızgın, gayrıadil
bir Tanrı’dan söz ediyorsunuz ona. [Daha önce uzunca alıntıladığım
bir bölümden.]

Karakutu Yayınları Müslümanlığın içini işte böyle bir Allah kavramıyla
ve (artık iyice anlaşıldığı üzere) aldatmacayla dolduruyor. Peki, Rasih Yıl-
maz’ın “Yayıncı Notu”ndaki şu ifadeleri gerçeği mi, yoksa suç mahaline
geri dönen bir suçlu psikolojisini mi yansıtmaktadır?

Amacımız olmayan bir olguyu, düşünceyi veya yazını varmış gibi
sunarak bilinç altlarını aldatmaya yönelik bir girişimde bulunmak
kesinlikle değil.

“Müslüman Tolstoy” İddiasına Malzeme Yapılan Diğer Anekdot

Aldatmacanın ayaklarından biri de –risale, Vekilova’ya mektup ve Ma-
kovitski’den yaptıkları alıntıya ek olarak– Karakutu Yayınları’nın “Müs-
lüman Tolstoy” iddiasını desteklemek üzere öne sürdüğü şu rivayet:
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[Müslümanlığa geçen] Bayan Porohova, L. N. Tolstoy’un ömrünün
son zamanlarında İslam’ı kabul ettiğini ve bir Müslüman gibi toprağa
verilmesini vasiyet ettiğini, Sovyet medyasında dile getirmiştir. Sov-
yet hükümeti, uzun yıllar bu gerçeği gizlemeye çalışmıştır. Bayan
Porohova, bu önemli belgeyi büyük cesaretle açıklayıp yayınlanma-
sını sağlamıştı. Bayan Porohova’nın açıklamalarına göre, Tolstoy,
İslam kuralları ile defnedilmişti. Onun mezarının üstünde Hıristiyan
sembolü olan “Haç”ın olmaması da bunun açık delili olarak gösteril-
miştir.

Yukarıda, çeşitli (ve birçoğu ölümüne yakın) tarihlerden yaptığım alın-
tılarda Tolstoy hep aynı şeyleri söylüyor; bunlar ömrünün son zaman-
larında Müslüman olmuş birinin sözleri mi? Müslüman gibi toprağa
verildiği yolundaki iddia daha da komik bir aldatmaca. Yoksa, bir imam
gelip Fatiha filan mı okumuş? Tolstoy, dünyanın her yanından gelen
çok kalabalık bir insan topluluğu önünde toprağa verildi. Dolayısıyla
Müslüman gibi verilseydi, gizlenmesi hiç ama hiç mümkün olmazdı. Me-
zarında haç bulunmayışı da, yaptığım bunca alıntıdan anlaşıldığı üzere,
Tolstoy’un tüm hayatı boyunca kiliseye, ritüellere, putlara, dinin şeklî
yanına karşı sürdürdüğü savaşın ve inançlarının en doğal bir gereğidir,
Müslüman olmasının delili değil.

Tolstoy’un vasiyetine gelince. . . Karakutu bu konuda da aynı derecede
komik bir aldatmacaya başvuruyor. Tolstoy’un vasiyeti gizlenmiş filan
değildir; tam tersine, Tolstoy biyografileri ve çocuklarının anılarında
da verilen, Müslümanlıkla filan zerre kadar ilgisi bulunmayan ve çok
işlenmiş bir konudur. Tolstoy, özel mülkiyeti lanetleyen inancı gereği,
sahip olduğu herşeyi köylülere dağıtmak istemiş ve karısı Sofya Andre-
yevna’nın gazabına uğramıştır. Mal varlığını karısı ve çocukları arasında
paylaştırır (ki bu, inancının samimi olmadığı yolunda birçok eleştiri
almasına yol açmıştır). 1891’deki bir beyanıyla, 1881’den sonra yazdığı
herşeyi telif haklarından muaf tutması karısıyla arasında sonu gelmez
tartışmalara ve çığ gibi büyüyen bir gerginliğe yol açar. Sonunda bu
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gerginlik –aile içi kamplaşmalar yanında Çertkov gibi aile dışı şahısların
da müdahil olduğu– tam bir savaşa dönüşür ve karısının sinir kriz-
leri, kendisinin ise evden kaçması38 ve ölümüyle noktalanır. Gerginliği
doruğa tırmandıran şey de Tolstoy’un vasiyetidir. Vasiyet sadece, telif
haklarının küçük kızı Aleksandra’ya ve o ölürse büyük kızı Tatyana’ya
devrinden söz eder. Amacı, yazdığı herşeyi her isteyenin, hiç kimseye
telif ödemeden yayınlamasına imkan tanımaktır, ki bu isteğini karısının
yerine getirmeyeceğine inanmaktadır Tolstoy.

Bayan Porohova bu “önemli belgeyi” mi açıklamış, bu belge mi giz-
lenmiş? Bayan Porohova’nın başka önemli ve gizlenen belgeleri veya
açıklamaları da var mıymış? Bayan Valeriya Porohova diye birinin var
olduğunu bile bilmiyoruz daha. Varsa ve böyle iddialar dile getirmişse
bile, Tolstoy’un tüm hayatıyla ve eseriyle ve vasiyetiyle çeliştiğine göre,

38{Arif Arslan, kendisiyle yapılan söyleşide hâlâ şöyle diyor: “Benim de kabul ettiğim
görüşe göre, İstanbul’a, buradan da Mekke’ye gidecek, Hacc vazifesini yerine getire-
cekti.” Bu bir “görüş” falan değil, düpedüz, çırılçıplak, gülünç bir yalan ve bunu kabul
eden biri varsa, çırılçıplak, gülünç bir yalanı kabul ediyordur. Ama Arif Arslan’ın çok
sağlam, birinci dereceden bir Tolstoy kaynağı var: “Yeni ihtida etmiş Rus bir Müslü-
man’dan, Tolstoy’un Bulgaristan, Sofya’ya gitmediğini, İstanbul’a, Eyüp Sultan’a gelip,
buradan Hicaz’a gitmek üzere yola çıktığını öne süren bir mektup aldım [inanmayan,
bu kişiye sorabilir; o mu daha iyi bilecek, yoksa Tolstoy, çocukları, yakınları, uzmanları ve tüm
bir dünya mı?]. Bu arkadaş, Tolstoy’un yaşam öyküsünün çok saptırıldığını belirtiyordu
[işte bunda çok haklı; hem de nasıl!]. Araştırmalarıma göre, [yani hiçbir şey öğrenemediği,
hatta karısı Sofya Andreyevna’yı, üstelik Tolstoy’un Cevabı’nın ilk baskısından sonra bile,
hâlâ arkadaşı diye tanıtan ve herşeyi çarpıtan araştırmalarına göre,] Tolstoy’un pek de iyi
geçinemediği, ilk yıllardan itibaren kavgalar ettiği eşinin bu saptırmalarda payı büyük.
Düşünelim, [yani uyduralım] Tolstoy niye Bulgaristan’a gitsin? Orada ne bulacaktı?
Hiç.” Tolstoy, huzur bulmak için evden, karısından kaçar, biyografilerde ve özellikle
kızı Aleksandra’nın anılarında anlatıldığı üzere, meşhur Optina Pustin manastırına
gidip, Şamardino manastırındaki kız kardeşini ziyaret eder; kilise kurallarına uymak
gerekmese, manastırda kalabileceğini dahi belirtir; yakınlarda bir köylü kulübesi ki-
ralamak ister, ama bu mümkün değildir; ve karısının kendisini bulacağı korkusuyla
tekrar yola koyulmaya karar verir; kendisine eşlik eden kızı Aleksandra ve doktoru Ma-
kovitski’nin, Bulgaristan’a veya Tolstoycu bir topluluğun yaşadığı Kafkasya’ya gitme
önerileri gündeme gelir, ama Tolstoy “daima şimdiki zamanda yaşama” prensibini
hatırlayarak, plan yapmaktan vazgeçer; gerçekte gittiği bir yer yoktur, sadece kaçtığı
bir yer vardır. . . Söyleşisinin bir yerinde, Arif Arslan’a “Kanıtlarınız bunlar mı?” diye
de bir çanak tutuluyor ve şu cevap alınıyor “İnanın bana, yüzlercesi var.” İnanalım da;
nasıl? Yüzlerce kanıt varken, sürekli sahteleriyle uğraşmamız fevkalade hayret verici.}
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kocaman, çırılçıplak bir yalan söylemiş ve bu yalanı Sovyet medyasında
söylediğine göre, Tolstoy’un arkasından söylemiş.

Bırakın Porohova gibi ne idüğü ve ne dediği belirsiz birini, bizzat
Tolstoy Müslüman olduğunu söylese bile, bundan anlaşılacak şey, ay-
nısını Karakutu söylediğinde anlaşılan şeyden çok farklıdır. Aslolan
isimlendirme değil, ismin söz ve eylemle nasıl doldurulduğudur. Kara-
kutu, Müslümanlığı ve Tolstoy’u, Tostoy’un hayatı boyunca karşı olduğu,
savaştığı şeylerle dolduruyor.

Tolstoy’un dinler arasındaki temel ayrımı –anlaşıldığı üzere– Müs-
lümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik vs. şeklinde değildir. Temel olarak
ikiye ayırır Tolstoy dinleri; hepsini yanyana koyup, bir bıçak darbesiyle
hepsini birden ikiye bölerek.

Bana yönelttiğin sorular açıkça gösteriyor ki, sen “din” derken, benim
gerçek dinî öğreti olarak addettiğim şeyi değil, onun tahrif edilmiş
biçimini, insanın hata ve ızdıraplarındaki temel etkeni kastediyorsun.

Ve tuhaf da görünse, dinin –insanı gerçek refaha kavuşturan o şe-
yin– tahrif edilmiş biçimindeyken, insan ızdıraplarının temel kaynağı
olduğuna kaniyim ben. [1910’da bir Japona yazdığı mek tuptan.] [20,
s. 440-1]

Türkiye’de Tolstoy Yayıncılığı

Yukarıdaki ayrıma göre, kendi onayladığı Müslümanlık ile Karakutu
Yayınları’nın ona atfettiği Müslümanlığı nasıl sınıflandırmıştır acaba
Tolstoy?

Tolstoy’un kendi ağzından buna cevap vermiş olduğumu sanıyorum.
Ama aslında cevap vermek zorunda kalmamalıydım. Tolstoy’un din ve
toplum konularında yazdığı ünlü eserleri, günlük ve mektupları gü-
venilir çevirilerle Türkçeye çoktan kazandırılmış olmalıydı. Türkiye’de
şimdiye kadar ve halen bir Tolstoy yayıncılığı olmadığı için, Karakutu
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gibi karakuşi yayınlara kalıyor meydan. Ve Tolstoy üzerine ciddi, sa-
mimi, dürüst ve dişe dokunan fikrî çalışmalar yerine, hâlâ yalanla uğ-
raşmak düzeyinde çırpınıyoruz. Türkçeden başka dil bilmeyen insanlar,
Tolstoy’un eserlerinden habersiz kalmak yanında, kapsamlı bir Tolstoy
biyografisinden de hâlâ mahrumlar; Romain Rolland’ın minik biyografi-
sine mahkum ediliyorlar. Bu koca açıkları kapatmaya kimsenin neden
yanaşmadığını anlamak zor. Anlamak zor çünkü:

Herşeyden önce, Tolstoy gibi dünya kültür mirasının en ön sıralarında
yer alan birinin, sadece Rusya’da değil tüm dünyada vicdanın sesi olmuş
birinin 30 yıl boyunca neyle savaşıp ne üzerine yazdığı ve 82 yıl boyunca
nasıl yaşadığı, başka hiçbir gerekçeye ihtiyaç duymaksızın tek başına
önemlidir. Bu adamın edebi eserleri, Türkiye’de kurulan neredeyse her
yayınevi tarafından basılır ve satılırken, son 30 yılını adadığı hayat
uğraşının ve hikayesinin yayınlanması aynı zamanda ticari açıdan da
prestijli ve kârlı bir yatırımdır, ki buna rağmen yayınlanmayışı akla
komplo teorileri getiriyor: yoksa Tolstoy sansürleniyor mu Türkiye’de?

Ayrıca, Tolstoy’un son 30 yılını adadığı mücadele ve eserleri halen
önemini ve değerini korumaktadır. Baştan beri anlatılanlar dışında, Tols-
toy’dan, mesela, şunları dinlemeye günümüzde artık ihtiyaç yok mudur:
Birileri haberdar olup alkışlamayacaksa vatan için kimsenin seve seve
kendini feda etmeyeceğini ve bu sahte duyguya vatanseverlik dendiğini?
Emri veya görevi kim verirse versin eylemlerimizden bizzat sorumlu
olduğumuzu ve bu sorumluluktan “meslek etiği” veya “emir kulluğu”
bahanesiyle kurtulamayacağımızı? Mümkün olduğunca az tüketmek
yerine, hiçbir lüksten vazgeçmeyip, sonra da bu lüks talebini sömürmek
için (mesela) Irak’a giren katillere veryansın etmenin çelişkisini? İnsan-
ların kendi kendilerinde bir bilinç ve vicdan reformu yapmak yerine
toplum mühendisliğine soyunmalarının çoğu zaman felaket veya karga-
şayla sonuçlandığını?. . . Tolstoy’dan bunları ve benzerlerini dinlemeye
günümüzde artık ihtiyaç yok mudur? Hele Türkiye’de? Vardır.
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Umarım, bu minik kitap, hem dört başı mamur bir Tolstoy yayın-
cılığının başlamasına, hem de inandığımız veya inanmadığımız şeyle
yüzleşmemize katkıda bulunur. Yani, dindarlığımızla veya ateizmimizle
yüzleşmemize. Kısaca, kendimizle yüzleşmemize. Aynen Tolstoy’un
yüzleştiği gibi.

•••
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Surat’ın Kahvehanesi
Tolstoy’un Bernardin de Saint-Pierre’den uyarlaması [31]

Hindistan’da, Surat kasabasında, dünyanın her köşesinden gelen gez-
ginler ve yabancıların karşılaşıp sohbet ettiği bir kahvehane vardı.

Bir gün, çok okumuş İranlı bir ilahiyatçı bu kahvehaneye uğradı. Ha-
yatını, Yüce Varlık’ın doğası üzerine çalışmak ve kitap okuyup yazmakla
geçirmiş bir adamdı. Tanrı üzerine o kadar çok düşünmüş, okumuş
ve yazmıştı ki, sonunda aklını kaybedip tamamen içinden çıkılmaz bir
duruma düştü ve bir Tanrı’nın var olduğuna bile inanmayı bıraktı. Şah,
bunu duyunca, onun İran’a girmesini yasaklamıştı.

Bütün hayatı boyunca İlk Sebep üzerine söz söyledikten sonra, bu
talihsiz ilahiyatçının vardığı nokta şaşkınlıktan başka bir şey olmamıştı;
ve kendi aklını kaybettiğini kavramak yerine, evreni kontrol eden üstün
bir Akıl’ın var olmadığını düşünmeye başladı.

Bu adamın, nereye gitse yanı sıra gelen Afrikalı bir kölesi vardı. İlahi-
yatçı kahvehaneye girdiğinde köle dışarıda kaldı, kapıya yakın, yakıcı
güneşin altında bir taş üzerine oturmuş, çevresinde vızıldayan sinekleri
kovuyordu. Kahvehanede bir divana yerleşen İranlı, bir fincan afyon
sipariş etti. Afyonu içip beyni daha hızlı işlemeye başladığında, açık
kapıdan kölesine seslendi:

“Söyle bakalım, sefil köle” dedi, “sence bir Tanrı var mı, yok mu?”
“Tabii ki var” dedi köle; ve kuşağının altından hemen küçük ahşap

bir put çıkardı.
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“İşte” dedi, “doğduğum günden beri beni koruyan Tanrı bu. Bizim
memleketimizde herkes, ahşabından Tanrı yapılan, kutsal ağaca tapar.”

İlahiyatçı ile kölesi arasındaki bu konuşmaya kahvehanenin diğer
misafirleri de şaşkınlıkla kulak misafiri oldular. Efendinin sorusuna
şaşırmış, kölenin cevabı karşısındaysa hepten hayrete düşmüşlerdi.

Biri, bir Brahmin, kölenin sözleri üzerine ona dönerek şöyle dedi:
“Zavallı aptal! Tanrı bir adamın kuşağı altında taşınabilsin, buna ger-

çekten inanıyor musun? Bir tek Tanrı var–Brahma; ve bütün dünyadan
daha büyük, zira dünyayı o yarattı. Brahma Tek, yüce Tanrı’dır; ve
O’nun onuruna inşa ediliyor Ganj kıyılarında bulunan, gerçek rahipleri,
Brahminlerin ona tapındıkları tapınaklar. Gerçek Tanrı’yı onlar, sadece
onlar bilir. Devrim üzerine devrimle geçen binlerce yıldan sonra bile bu
rahipler hakimiyetlerini sürdürdüler, çünkü Brahma, tek gerçek Tanrı
onları korudu.”

Brahmin herkesi ikna ettiği inancıyla bunları söyledi; ama orada
bulunan bir Yahudi simsar ona şu karşılığı verdi:

“Hayır! Gerçek Tanrı’nın tapınağı Hindistan’da değil. Ne de Tanrı
Brahmin kastını koruyor. Gerçek Tanrı Brahminlerin Tanrı’sı değil, İbra-
him, İzak ve Yakup’unkidir. O, seçilmiş halkından, İsraillilerden başka
kimseyi korumaz. Dünya kurulalı beri bizim milletimize, sadece bizim-
kine muhabbet duymuştur O. Şu an dünyanın her bir yanına dağılmış
durumda olsak bile, bu sadece bizi sınamak içindir; çünkü Tanrı bir gün
halkını Kudüs’te biraraya getireceğine söz verdi. O zaman, antik dünya-
nın harikası Kudüs Tapınağı’na ihtişamının iade edilmesiyle, İsrail’in
bütün milletler üzerindeki hükümranlığı da tesis edilecek.”

Yahudi bunları söyleyip hıçkırığa boğuldu. Daha da konuşmak isti-
yordu, ama oradaki bir İtalyan misyoner sözünü kesti.

“Söylediğin doğru değil” dedi Yahudi’ye. “Tanrı’ya adaletsizlik atfedi-
yorsun. Sizin milletinizi geri kalanın hepsinden çok seviyor olamaz. Asla
ve hatta, eskiden İsraillilere karşı lütufkar olduğu doğru da olsa, bundan
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19 yüzyıl önce O’nu kızdırdılar ve milletlerini yerle bir edip dünyanın
her yanına dağıtmasına yol açtılar, nitekim artık onların inancına katılan
yok ve inançları sadece kıyıda köşede yaşayabiliyor. Tanrı hiçbir mil-
lete öncelik tanımaz, fakat kurtarılmak isteyen herkesi, sınırları dışında
kurtuluş bulunmayan Roma Katolik Kilisesi’nin kollarına çağırır.”

İtalyan böyle konuştu. Ama oradaki, beti benzi atmış bir Protestan
rahip Katolik misyonere dönüp çıkıştı:

“Kurtuluşu nasıl oluyor da dininize ait bir şey gibi gösterebiliyorsun?
Bizzat İsa’nın sözlerinde emredildiği üzere, özü ve aslı itibariyle, İncil
uyarınca Tanrı’ya hizmette bulunanlar kurtarılacak sadece.”

O zaman, Surat gümrüğündeki bir amir, kahvehanede oturup pipo
içen bir Türk, her iki Hristiyana da yukarıdan bakan bir edayla döndü.

“Roma dininize inancınız boş,” dedi. “On iki yüzyıl önce yerini ger-
çek inanca bıraktı, Muhammed’inkine! Gerçek Muhammed inancının
hem Avrupa hem de Asya’da ve hatta aydınlanmış Çin ülkesinde bile
yayılmaya devam ettiğini görmüyor olamazsınız. Tanrı’nın Yahudileri
reddettiğini kendiniz söylüyorsunuz ve kanıt olarak, Yahudilerin ha-
kir görülüp dinlerinin yayılmadığı gerçeğine işaret ediyorsunuz. Öy-
leyse Muhammedîliğin hakikatini itiraf edin, zira o muzafferdir ve dört
bir yana yayılmaktadır. Tanrı’nın son peygamberi Muhammed izinden
gidenler dışında kimse kurtarılmayacak; ve bunlar içinde de sadece
Ömer’in izinden gidenler, Ali’nin değil, çünkü onlar inanca terstir.”

Buna, Ali’nin mezhebinden olan İranlı ilahiyatçı karşılık vermek istedi;
ama artık, orada bulunan farklı inanç ve mezheplere mensup bütün
yabancılar arasında büyük bir tartışma başlamıştı. Habeş Hristiyanları,
Tibet Lamaları, İsmaililer ve Ateşe tapanlar vardı. Hepsi de Tanrı’nın
nasıl bir şey olduğu ve O’na nasıl tapılması gerektiği üzerine tez ileri
sürüyordu. Her biri, gerçek Tanrı’yı tanıma ve O’na doğru şekilde tap-
manın sadece kendi ülkelerinde bulunduğunu iddia ediyordu.

Kahvehanenin bir köşesinde tartışmaya karışmadan sessizce oturan
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Konfiçyüs öğrencisi bir Çinli dışında herkes tartışıp bağırıyordu. Çay
içip diğerlerinin söylediklerini dinleyerek, ama kendi konuşmadan otur-
maktaydı Çinli.

Türk orada oturduğunu farketti ve ona seslendi:
“Sen söylediklerimi doğrulayabilirsin, aziz Çinli dostum. Sükûnetini

bozmuyorsun, ama konuşsan fikrimi destekleyeceğini biliyorum. Senin
ülkenden, yardım için bana gelen tacirler, Çin’e birçok din sokulduğu
halde, siz Çinlilerin Muhammedîliğe en iyisi gözüyle baktığını ve onu
seve seve benimsediğini söylüyorlar bana. Öyleyse sözlerimi onayla ve
gerçek Tanrı ile O’nun peygamberi hakkındaki düşünceni söyle bize.”

“Evet, evet,” dedi geri kalanlar Çinliye dönerek, “konu üzerine ne
düşündüğünü duyalım.”

Çinli, Konfiçyüs öğrencisi, gözlerini kapayıp bir süre düşündü. Sonra
tekrar açtı ve kollarını bol elbisesinden dışarı çıkarıp göğsünde kavuştu-
rarak sakin ve usul bir sesle aşağıdakileri anlattı.

Beyfendiler, bana öyle geliyor ki inanç meselelerinde insanların birbi-
riyle anlaşması önündeki temel engel, gururdur. Beni dinlemeye heves-
liyseniz, konuyu bir örnekle açıklayacak bir hikaye anlatacağım size.

Çin’den buraya, dünyayı dolaşmış bir İngiliz gemisiyle geldim. Taze
su için durduk ve Sumatra Adasının doğu sahilinde demirledik. Gün
ortasıydı ve bazılarımız karaya çıkıp, bir yerli köyün çok uzağında
olmayan, deniz kenarındaki Hindistan cevizi ağaçlarının gölgesinde
oturduk. Farklı milletten insanların oluşturduğu bir gruptuk.

Biz orada otururken kör bir adam bize yaklaştı. Sonradan öğrendiği-
mize göre, ışığına nüfuz etmek için, ne olduğunu anlamaya çalışırken,
çok uzun süre ve çok ısrarla güneşe bakmaktan kör olmuştu.

Uzun zaman, sürekli güneşe bakarak, bunun üstesinden gelmeye çaba-
lamış; ama tek sonuç parıltının gözlerini yaralaması ve kör olmasıymış.

O zaman kendi kendine şöyle demiş:

66



Surat’ın Kahvehanesi Uyarlayan L. N. Tolstoy

“Güneş ışığı bir sıvı değil, çünkü sıvı olsaydı onu kaptan kaba bo-
şaltmak mümkün olurdu ve su gibi, rüzgarla hareket ettirilirdi. Ateş de
değil, çünkü ateş olsaydı, su onu yok ederdi. Işık bir ruh da değil, çünkü
gözle görülüyor; ne de madde, çünkü hareket ettirilemiyor. Öyleyse,
güneş ışığı ne sıvı, ne ateş, ne ruh, ne de maddeyse – hiçbir şey değildir!”

Böyle akıl yürütmüş; ve daima güneşe bakıp daima onun üzerine
düşünmenin bir sonucu olarak hem gözünü hem de aklını kaybetmiş.
Hepten körleştiğinde de güneşin var olmadığına tamamen kani olmuş.

Bu kör adamla bir köle gelmişti; efendisini bir Hindistan cevizi ağa-
cının gölgesine yerleştirdikten sonra yerden bir Hindistan cevizi alıp
ondan gece lambası yapmaya koyuldu. Hindistan cevizi lifini bükerek
fitil yaptı ve meyvasından kabuğa yağ damıtıp fitili içine batırdı.

Köle oturduğu yerde bunu yaparken, kör adam iç geçirip ona şöyle
dedi:

“Peki köle, sana güneş olmadığını söylerken haklı değil miydim? Nasıl
da karanlık olduğunu görmüyor musun? İnsanlar hâlâ güneş olduğunu
söylüyorlar. . . Madem öyle, o zaman güneş ne?”

“Güneşin ne olduğunu bilmiyorum,” dedi köle. “Orası beni ilgilendir-
mez. Ama ışığın ne olduğunu biliyorum. İşte bir gece lambası yaptım,
onun sayesinde sana hizmet edip istediğim herşeyi bulabiliyorum kulü-
bede.”

Ve köle Hindistan cevizi kabuğunu alıp “Bu benim güneşim” dedi.
Yakında oturan, koltuk değnekli topal bir adam bu sözleri duyup

güldü:
“Belli ki tüm hayatın boyunca kördün sen,” dedi kör adama, “güneşin

ne olduğunu bilmediğine göre. Sana ne olduğunu söyleyeyim. Güneş,
her sabah denizden doğup her akşam da bizim adanın dağları arasında
batan bir ateş topudur. Biz hepimiz bunu gördük; ve gözlerin görseydi
sen de görmüş olacaktın.”

Sohbeti dinleyen bir balıkçı da şöyle konuştu:
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“Anlaşılan adanızın ötesinde hiç bulunmamışsın. Topal olmasaydın
ve benim gibi balıkçı teknesiyle açılmış olsaydın, sizin adanın dağları
arasında batmak yerine, güneşin her sabah okyanustan nasıl doğuyorsa
akşam da yine aynı şekilde denize battığını bilirdin. Sana söylediklerim
doğru, çünkü her gün kendi gözlerimle görüyorum.”

Bu sırada bizim gruptan bir Hintli şu sözlerle onun konuşmasını kesti:
“Mantıklı bir adamın böylesine saçmalaması beni hayrete düşürdü.

Bir ateş topunun suya dalıp da erimemesi nasıl mümkün olabilir? Güneş
hiç de öyle bir ateş topu değildir, savaş arabası içinde altın dağ Meru
çevresini ebediyen dönen Deva adındaki Yüce Varlık’tır. Bazan melun
yılanlar, Ragu ile Ketu, saldırıp Deva’yı yutarlar ve ardından dünya
kararır. Ama rahiplerimiz Yüce Varlık bırakılsın diye yakarırlar ve o
da serbest bırakılır. Sadece senin gibi, kendi adası dışına hiç çıkmamış,
cahil insanlar güneşin sırf kendi ülkesi için parladığını hayal edebilir.”

Peşinden, orada bulunan, Mısırlı bir kaptana geldi konuşma sırası.
“Hayır,” dedi, “sen de hatalısın. Güneş bir Yüce Varlık değildir ve sa-

dece Hindistan ile onun altın dağı çevresinde dönmez. Ben Arap kıyıları
boyunca ve Karadeniz’e çok yelken açtım, Madagaskar ile Filipinler’de
bulundum. Bir dağ çevresinde daire çizmez güneş, Japon Adaları’nın
ötesinde, epey doğuda yükselip çok çok batıda, İngiliz adalarının öte-
sinde batar. Japonlar bu yüzden ülkelerine ‘Nippon’, yani ‘güneşin
doğuşu’ derler. Bunu iyi biliyorum, çünkü ben şahsen çok gördüm ve
daha fazlasını da denizin sonuna yelken açan dedemden duydum.”

Devam edecekti, ama bizim gemiden bir İngiliz denizci sözünü kesti.
“Hiçbir ülke yoktur ki,” dedi, “insanlar güneşin hareketleri üzerine

İngiltere’deki kadar çok bilgi sahibi olsun. Güneş, İngiltere’de herkesin
bildiği üzere, hiçbir yerden doğup hiçbir yerden batmaz. Hep dünyanın
çevresinde dönmektedir. Bundan emin olabiliriz, çünkü biz daha yeni
dünyayı dolaştık ve hiçbir yerde güneşe toslamadık. Nereye gittiysek
güneş sabah görünüp gece saklandı, aynen burada olduğu gibi.”
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Ve İngiliz bir değnek alıp kumda daireler çizerek güneşin nasıl gökte
hareket ettiğini ve dünya çevresinde döndüğünü açıklamaya çalıştı. Ama
net bir şekilde açıklayamadı ve gemi kaptanını işaret ederek;

“Bu adam bu konuda benden daha çok şey biliyor. O doğru düzgün
açıklayabilir” dedi.

Zeki bir adam olan kaptan, konuşması istenene kadar sessizce dinle-
mişti sohbeti. Şimdi herkes ona dönmüştü:

“Siz hepiniz birbirinizi yanıltıyorsunuz ve kendiniz de yanılgı için-
desiniz. Güneş dünya çevresinde değil, dünya güneş çevresinde döner,
dönerken kendi ekseninde de çevrilir; ve her yirmi dört saatte bir sadece
Japonya, Filipinler ve şu an bizim bulunduğumuz Sumatra’yı değil,
Afrika, Avrupa, Amerika ve daha başka birçok yeri de güneşe doğru
çevirir. Güneş belli bir dağ veya bir ada veya bir deniz veya hatta bir
dünya için değil, dünyamız için olduğu kadar diğer gezegenler için
de parlar. Kendi ayaklarınızın altındaki toprağa bakmak yerine göğe
bir baksaydınız, bunu hepiniz anlayabilirdiniz ve artık güneşin sadece
kendiniz veya kendi ülkeniz için parladığını sanmazdınız.”

Böyle konuştu, dünya üzerinde epeyce dolaşıp yukarıdaki göğe dik-
katle epeyce bakmış olan bilge kaptan.

“Aynı şekilde inanç meselelerinde de,” diye devam etti Çinli, Konfiç-
yüs öğrencisi, “insanlar arasında uyumsuzluğa ve hataya neden olan
şey gururdur. Güneşle nasılsa Tanrı’yla da öyle. Her insan kendi özel
Tanrı’sını ya da en azından kendi anavatanı için özel bir Tanrı istiyor.
Her millet, dünyaya sığmayan Tanrı’yı kendi tapınaklarıyla sınırlamayı
arzuluyor.

“Hiçbir tapınak, bizzat Tanrı’nın tüm insanları tek inanç ve tek dinde
biraraya getirmek için kurduğuyla kıyaslanabilir mi?

“Tüm insan tapınakları, Tanrı’nın kendi dünyası olan bu tapınak
modelinde inşa edilir. Her tapınağın kendi kurnaları, kubbeli tavanı,
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lambaları, resim veya heykelleri, yazıtları, şeriat kitapları, sunakları,
sunak taşları ve rahipleri var. Ama hangi tapınakta böylesi, okyanus gibi
bir kurna; göğünki gibi bir kubbe; güneş, ay ve yıldızlar gibi lambalar;
veya yaşayan, seven, birbirine yardım eden insanlarla kıyaslanacak fi-
gürler var? Tanrı iyiliğinin, insan mutluluğu için dağıttığı lütuflar kadar
kolay anlaşılır kayıtları nerede var? Her insan için, kalbinde yazılı olan
kadar açık şeriat kitabı nerede var? Hangi kurbanlar, seven adam ve
kadınların birbirleri için kendilerinden vazgeçmelerine eşdeğerdir? Ve
hangi sunak taşı, Tanrı’nın bizzat üzerinde kurbanı kabul ettiği iyi bir
insan kalbiyle kıyaslanabilir?

“Bir insanın Tanrı kavramı ne kadar yüksekse onu o kadar iyi tanıya-
caktır. Ve Tanrı’yı daha iyi tanıdıkça, O’nun iyiliğini, O’nun merhametini
ve O’nun insan sevgisini taklit ederek, O’na o kadar yakınlaşacaktır.

“Öyleyse, dünyayı dolduran tüm güneş ışığını gören kişi, bırakın,
kendi putunda aynı ışığın bir hüzmesini gören batıl inançlı insanı kı-
namaktan ya da hor tutmaktan kaçınsın. Bırakın, kör olup güneşi hiç
göremeyeni bile hor tutmasın.”

Böyle konuştu Çinli, Konfiçyüs öğrencisi; kahvehanede bulunan her-
kes sessizdi; kimin inancının en iyi olduğu üzerine daha fazla tartışma-
dılar.

•••
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39

Onlar üfleyerek Tanrı’nın ışığını söndürmek isterler. Ama inanmayan-
ların rağmına, Tanrı ışığını daha da mükemmelleştirir.

Muhammed Kimdi?

Muhammed, bugün dünyada 200 milyon insanın inandığı İslam dininin
kurucusuydu.

Muhammed, Arabistan’da, Miladi takvime göre 570 yılında doğdu.
Varlıklı sayılamayacak bir ailenin oğluydu. Gençliğinde çobanlık yaptı.
Genç yaşlarından itibaren ıssız yerlere çekilip Tanrı üzerine, Tanrı’ya
nasıl hizmet edebileceği üzerine düşünürdü. O dönemde Araplar çok
tanrıya inanırlar ve tanrılarını hoşnut edebilmek için bazı ayinler yapar-
lar, tanrılarına kurbanlar sunarlardı; insanları da kurban ettikleri olurdu.
Yaşı ilerledikçe Muhammed bunun yanlış, sahte bir inanç olduğunu
gördü. Tek bir gerçek Tanrı vardı ve O tüm insanların Tanrı’sıydı.

Muhammed buna öyle sarsılmaz bir inanç besliyor ve bu inancını
yurttaşlarına da iletmeyi öyle istiyordu ki, aklına kendisinin Tanrı elçisi
olduğu, kendisine Tanrı tarafından sahte dini yıkma ve gerçek dini
39Rusçadan Türkçeye çeviren Mazlum Beyhan.
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yayma görevinin verildiği düşüncesi geldi. Ve bu yeni dini, kafasında
oluşan şekliyle yaymaya başladı.

Özü şuydu bu dinin: Tanrı tektir, o nedenle de çok tanrıya tapınmak
gereksizdir; Tanrı merhametli ve adildir ve her insanın yazgısı yine
o insanın kendisine bağlıdır: insan eğer Tanrı’nın yasalarına uyarsa,
ödüllendirilir; uymazsa, cezalandırılır. Bu dine göre dünyevi olan her
şey geçicidir, yiter gider, yalnızca Tanrı sonsuza dek varolacaktır ve
Tanrı’ya inanmadan ve onun emirlerine uyulmadan gerçek bir hayat
olamaz; Tanrı insanlardan Tanrı’yı ve kendi yakınlarını sevmelerini ister.
İnsanın Tanrı’yı sevmesi dualarla olur; yakınlarını sevmesi ise merhamet
etmek, yardım etmek ve affetmekle olur.

Muhammed ayrıca insanlara, gerçek Tanrı’yı tanıdıktan sonra kendile-
rinde tutku denen şeyin gelişmesine katkıda bulunabilecek her şeyden
uzaklaşmaya çalışmaları gerektiğini öğretti. Bedenlerinin değil, ruhları-
nın hizmetinde olmalıydı insanlar. Yemek konusunda, perhiz yapmalı,
alkollü içki, iştah açıcı içecek kullanmamalı ve hayatlarını çalışarak
geçirmeliydiler vb.

Muhammed, bir tek kendini Tanrı peygamberi olarak görmüyordu.
Musa ve İsa’yı da kendisi gibi peygamber sayıyordu. Hristiyanlarla
Yahudilerin dinlerini değiştirmelerine gerek yoktur, peygamberlerinin
kendilerine öğrettiklerini yerine getirsinler, yeter, diyordu.

Her yeni öğretinin yayıcısıyla ilgili olarak görüldüğü gibi, Muhammed
de kendi dinini yayarken başlangıçta eski din yandaşlarının acımasız
kovuşturmalarına katlanmak zorunda kaldı. Ancak bütün bunlar onu
durduramadı, dinini yaymayı sürdürdü.

Yeni dini kabul edenler, alçak gönüllülükleri, daima nefislerine hakim
olup hep perhiz yapmaları, çalışkanlıkları ve refah, bolluk içinde yaşa-
maları, sıkıntıya düşen kardeşlerine yardım etmeleriyle öbür Araplardan
hemen ayrılıyorlardı. Yeni topluluk çok geçmeden çevrenin saygısını ka-
zanmaya başladı, böylece de gitgide daha çok insan yeni dini benimsedi.
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Ne var ki, çevrelerinde yayılan puta taparlıktan, ahlaksızlıktan, sefahat-
ten infiale kapılan kimi ateşli Muhammed yandaşları, peygamberlerini,
insanları kendi dinlerine çekmek için zor kullanmaya kışkırttılar. Top-
lumsal ve maddi işlerde savaşı ve zor kullanmayı yadsıyan bu insanlar,
din konusunda, insanları ikna ederek, inandırarak değil de zorla Allah
yoluna sokmanın Tanrı nezdinde daha makbul olacağını düşünüyorlardı.

Muhammed öğretisinin yumuşak başlı, uysal Budistlerle Hristiyan-
lar tarafından büyük bir dirençle karşılanmasında, bu güç kullanarak
yaygınlaşma politikasının etken olduğu söylenebilir. Muhammedîler,
inançlarının aşırı katılığı ve yaşamlarının temizliğiyle çevrelerinde ilgi
ve saygı uyandırmalarına karşın, bu öğreti, yumuşak başlılık, uysallık,
merhamet ve insanların yaşamlarının da ölümlerinin de tek egemeninin
Tanrı olduğunu öğütleyen öbür öğretiler kadar yaygınlık kazanamadı.

N.G.
(L.N. Tolstoy’un redaksiyonuyla)

Hintli Hazırlayıcının Önsözünden

“Hepimiz Tanrı’dan geldik, hepimiz ona doğru gidiyoruz.” Hepimiz
Tanrı’nın çocuklarıyız ve yaşamımız sürekli ona doğru gitmekten ibaret-
tir.

Bizim dinimiz herkes için kurtuluş umudunu öngörür. “Kadiri Mut-
lak”ı bilen, hakikati arayan, adaletten ayrılmayan her can, ebedi hayata
kavuşacaktır.
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Muhammed’in Kuran’a Girmemiş Hikmetleri

L. N. Tolstoy tarafından derlenmiştir

Muhammed palmiye ağacı altında uyuyordu. Uyanınca birden elindeki
kılıcı havaya kaldırmış düşmanı Dütur’u gördü karşısında.

“Söyle bakalım, Muhammed,” dedi Dütur, “şimdi seni ölümden kim
kurtaracak?”

“Tanrı,” diye karşılık verdi Muhammed.
Dütur kılıcını indirdi. Kılıcı düşmanının elinden alan Muhammed

sordu bu kez:
“Şimdi de sen söyle bakalım Dütur: seni kim kurtaracak ölümden?”
“Hiç kimse!” diye karşılık verdi Dütur.
Muhammed, kılıcını Dütur’a geri uzatırken:
“Bilesin, seni de aynı Tanrı kurtaracak,” dedi.
Ve Dütur, peygamberin en sadık dostlarından biri oldu.

•

Tanrım! Sana sevgi duymayı bağışla bana; sevdiklerinin sevgisini ba-
ğışla; senin sevgine layık işler yapmamı sağla; senin sevgini kendimden,
ailemden ve bütün servetimden daha değerli bilmemi sağla.

•

İnsanlar için ne kadar acı, ne kadar tatsız olursa olsun, yalnızca gerçeği
söyleyin.

•

“Zalim mi, mazlum mu olduğuna bakmadan, Müslüman kardeşine
yardım et,” dedi Muhammed. “İyi ama, zalimse ona nasıl yardım edebi-
liriz?” diye sordular peygambere. O, şu karşılığı verdi: “Zalime yardım,
onu zulmünden alıkor.”
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•

Kim iyilik yaparsa, onu yaptığı iyiliğin on katıyla ödüllendiririm; kim
bir kötülük yaparsa, eğer kendisini bağışlamazsam, aynı şekilde karşılık
veririm; kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir endaze yaklaşırım;
kim bana bir endaze yaklaşırsa, ben ona on iki endaze yaklaşırım; kim
bana doğru yürürse, ben ona doğru koşarım; kim günah da işlemiş olsa,
bana inanarak karşıma gelirse, ben de onun karşısına onu bağışlama
arzusuyla dolu olarak çıkarım.

•

Tanrım, yaşamım boyunca beni yoksul tut ve yoksul olarak ölmeme izin
ver.

•

Her kim ki kendi emeğiyle elde ettiği azıcık bir şeyden başkalarına
yardımda bulunur, Tanrı’nın teveccühünü kazanmak için en iyi şeyi
yapmış olur.

•

Hiç kimse, öfkesini Tanrı adına yutmaktan daha güzel bir içki içmemiştir.

•

Kendisi için arzu ettiği şeyi kardeşi için de istemeyen insan gerçek bir
inanan olamaz.

•

Cehennem, hazların ardında, cennet ise çalışıp çabalamanın ve yoksun-
lukların ardında gizlidir.

•
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Tanrı diyor ki: “Ey insanoğlu! Yalnız benim yasalarımı izle, o zaman
benim gibi olursun; ‘Şöyle olsun’ dersin, öyle olur.”

•

Gereksiz yeme içmeyle kalbinizi helak etmeyin.

•

Melekler dediler ki: “Ey Tanrım! Yarattıkların arasında kayadan daha
sağlam olan bir şey var mıdır?” Tanrı dedi ki: “Kayadan daha sağlam de-
mir vardır, çünkü o kayaları kırabilir.” Melekler dediler ki: “Ey Tanrım!
Yarattıkların arasında ateşten daha sağlam olanı var mıdır?” Tanrı dedi
ki: “Su vardır, çünkü su ateşi durdurur ve söndürür.” O zaman melekler
dediler ki: “Peki Tanrım, yarattıkların arasında sudan daha güçlü olan
var mıdır?” Tanrı dedi ki: “Var. Rüzgar sudan güçlüdür: onu dalgalandı-
rır ve sürer götürür.” “Ey Tanrım!” dedi melekler “Yarattıkların arasında
rüzgardan daha güçlü olan var mıdır?” Tanrı dedi ki: “Var. Sadaka veren
Ademoğlunu yarattım; sağ eliyle verdiği sadakayı sol eliyle gizleyen
insan her şeyin üstesinden gelir.”

•

Tanrı diyor ki: “Kimsenin bilmediği bir hazineydim. Bilinmek istedim.
Ve insanı böylece yarattım.”

•

Kimseyi çekiştirme, kem söz etme. Biri senin hakkında kem söz eder ve
ayıplarını açığa vurursa, sen onun ayıplarını açığa vurma.

•

Meşru olanlar bellidir; olmayanlar da bellidir; bu ikisinin arasında bir
de şüpheli olanlar, her iki anlama gelenler vardır. Onlarla ilgili eline bir
fırsat geçti mi, uzak dur onlardan, hiçbir şey yapma.

76
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•

Kim Tanrı’nın yarattıklarını esirgerse, Tanrı da onu esirger; iyi olana
da, kötü olana da iyilik yap; kötüye iyilik yap ki, böylece onu kötülük
yapmaktan alıkoyasın.

•

En yüce inanç nedir diye sorulduğunda Muhammed şöyle cevap verdi:
“Herkese size yapılmasını istediğiniz şeyi yapın ve hiç kimseye size
yapılmasını istemediğiniz şeyi yapmayın.”

•

İnanan her Müslümanın içtenliği, gücünün yetmediği şeylere karşı ilgisiz
kalmasıyla sınanır.

•

İki yanı duvarlarla çevrili dümdüz bir yol yapmıştır Tanrı; ve bu duvar-
larda, önlerinde perdeler asılı kapılar açmıştır. Yolun başında duran bir
yönetici: “Hiçbir yana sapmadan dosdoğru gidin,” diyor herkese. Daha
yukarıda duran bir başka yönetici ise, “Bu kapılardan sakın girmeyin,
yoksa düşersiniz” diyor. Bu yol, hayatın kendisidir; açık kapılar, Tanrı’nın
yasakladığı işlerdir; kapıları örten perdeler, Tanrı’nın koyduğu sınırlar-
dır; ilk yönetici, Tanrı sözüdür; ikinci yönetici, her inananın yüreğindeki
Tanrı’dır.

•

Sadaka her inananın görevidir. Sadaka verecek imkanı olmayan kişi, iyi
işler yapsın, kötülükten uzak dursun; bunlar da onun sadakası olacaktır.

•
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Şehvetli bakış, zinadır; bir kadının erkeklerden oluşan bir topluluk içine
kendini göstermek amacıyla kokular sürünüp gitmesi ve gözlerinde
şehvetli bakışlar olması zinadır.

•

Muhammed bir gün Vabisa’ya sordu: “İyiliğin ne, kötülüğün ne oldu-
ğunu sormaya geldin bana, değil mi?” “Evet,” diye karşılık verdi beriki.
“Tam da onun için geldim.” Bunun üzerine Muhammed esans yağına
batırdığı parmaklarını Vabisa’nın göğsüne doğru uzattı, kalbini göstere-
rek: “Kalbinin sesini dinle” dedi. Bunu üç kez yineledi, sonra: “İyilik,”
dedi, “kalbini berkiten, ona huzur veren şeydir; kötülük ise, (başkaları
istediği kadar seni onaylasın, aklasın), seni kuşkulara salan şeydir.”

•

İnanç sahibi olmadıkça, Tanrı’nın krallığına giremeyeceksiniz; ve birbiri-
nizi sevmedikçe inancınızı uygulayamayacaksınız.

•

Yumuşak başlılık ve boyun eğme, gerçek inancın, boş sözler ve süsleme-
lerse ikiyüzlülüğün filizidir.

•

Kötülerle birlikte olmaktansa, tek başına olmak daha iyidir; ama iyi
insanlarla birlikte olmak da, tek başına olmaktan daha iyidir. Bilgi
arayana aradığı şeyi söylemek, susmaktan daha iyidir; ama boş şeyler
söylemektense, susmak daha iyidir.

•

Öfkesini açığa vuracak yerde onu içinde boğanlara Tanrı’dan büyük
ödül vardır.
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•

Eylemler niyete göre değerlendirilecektir.

•

Tanrı, rızkını kendi çabasıyla elde edenleri sever.

•

Her kim ki sıkıntılara katlanır ve kendisini kıranları unutur, o gerçeğin
yolundadır.

•

İçtenlikli alçak gönüllülük, tüm erdemlerin kaynağıdır.

•

Tevazu ve safiyet olmadan, inanç olmaz.

•

İyilikleri paylaşmada ısrarcı olun.

•

Ben ışığa doğru atıldım, ışıkta da yaşıyorum.

•

Kutlu kişi odur ki, iyilik gördüğünde Tanrı’ya şükreder; kötülüğe uğra-
dığında ise sabırla katlanır; Tanrı daima ödüllendirir böylesini.

•

Doğru yolu bulmuş insanlar aralarında tartışmasalardı, bu yoldan şaş-
mazlardı.
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•

Tanrı’nın en büyük düşmanları, kendilerini inanan olarak adlandırdıkları
halde, haksızlık yapan ve gözünü kırpmadan insan kanı döken kişilerdir.

•

Mezar, sonsuzluğun ilk basamağıdır.

•

En kutsal savaş, insanın kendini yendiği savaştır.

•

Bir saat kendi iç alemine dalmak, bir yıl perestiş etmekten iyidir.

•

Dua, ruhu yücelen müminin Tanrı ile buluşmasıdır.

•

Ölüm, dostları buluşturan bir köprüdür.

•

Yoksulluğumdan övünç duyarım.

•

İnanan, Tanrı’nın iradesine bağlı kalarak ve onun rahmetini umarak
ölür.

•

Gözün zinası başkasının karısına arzuyla bakmak, dilin zinası Tanrı
iradesine ters şeyler söylemektir.
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•

Kadınların ve erkeklerin, Tanrı’ya dua edecek yerde birbirleriyle zina
yapmaları Tanrı’nın en sevmediği şeydir.

•

Tanrı, rızkını dilenerek değil, çalışarak sağlayanlara karşı lütufkardır.

•

Mutsuzluk ne kadar büyükse, ödül de o kadar büyük olur; başa gelen
belalar ne kadar büyükse, ödül de o kadar büyük olur. Gerçekten, Tanrı
kimi severse, onu mutsuz eder.

•

Dininin gereğini yerine getirdikten sonra Muhammed çoğu kez şöyle
derdi: “Tanrım, bana sağlam bir iman verdiğin için dua ediyorum sana;
beni doğru yoldan gitmeye hazır kıldığın için dua ediyorum; senin
yardımınla merhametine mazhar olduğum ve gerektiği biçimde sana
saygı duyduğum için dua ediyorum; ve bana ayıplardan alıkoyan temiz
bir kalp, doğruları söyleyen bir dil verdiğin için dua ediyorum; ve yine,
bana erdem diye kabul ettiğin şeyleri verdiğin, ayıp diye nitelediğin
şeylerden beni uzak tuttuğun, işlediğim ve senin de bildiğin günahlarımı
bağışladığın için dua ediyorum sana.”

•

Dinimizin temelini bozup onu düşüren nedir bilir misin? Yorumcuların
yanlışları, ikiyüzlülerin söz türetmeleri ve yoldan çıkmış hükümdarların
buyruklarıdır.

•

Kadın, erkeğin öbür yarısıdır.
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•

Bilim, eğer unutulursa bundan zarar görür; ama liyakatsizlerin eline
düşerse büsbütün yiter gider.

•

Gerçek bilgin kimdir? Bildiği şeyi hayata geçirendir.

•

Kısa bir süre sonra, dinimizden geriye, adından başka bir şey kalmaya-
cak; Kuran’dan, görüntüsünden başka bir şey kalmayacak; camilerde
ne bilim ne Tanrı’ya ibadet olacak; bilim insanları yeryüzünde yaşayan
insanların en kötüleri olacak; tartışma ve ağız kavgaları onlardan çıkacak
ve onlara dönecek.

•

İnanan herkese bilime doğru atılmayı buyurmuştur Tanrı; ama buna
değmeyen kişiye bilim öğretmek, domuzların boyunlarına inciler, değerli
taşlar, altınlar takmak demektir.

•

Öğrenme üç türdür: biri, gerçekliği hiç kuşku götürmeyen şeyler: bunla-
rın ardından git; yoldan çıkaran şeyler: bunlardan uzak dur; açık seçik
olmayan şeyler: bunların açıklamasını Tanrı’nın indinde ara.

•

İnananlar ölmez; onlar yalnızca fani dünyadan ebedi aleme göçerler.

•

Gerçek inanan iyi günleri için Tanrı’ya şükreder, felakete uğradığında
Tanrı’ya sığınır.
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•

Tanrı’ya güven, ama yine de deveni sıkıca bağla.

•

Dünya değerlidir; üzerindeki her şey de öyle; ama bütün bu değerli
şeyler içinde en değerlisi, erdemli kadındır.

•

Hiçbir ozan Lebid’in şu sözünden daha doğrusunu söyleyememiştir:
“Bilirim ki, her şey nafile, her şey beyhude; Tanrı’dan başka!”

•

Hakikatle buluşun, sahteden uzaklaşın.

•

İnsanların onuruyla oynamak, lanet okumak, insanları çekiştirmek ve
boş sözler etmek bir inanana yakışmaz.

•

İnsanların eksiklerini yüzlerine vurmaktan kaçının, özellikle de bu ek-
siklerden siz de azade değilseniz.

•

Daha fazla susmak ve iyi bir haleti ruhiye içinde öylece kalmaktan daha
güzel ne olabilir?

•

Altı konuda dikkatli, duyarlı olun: konuştuğunuzda doğruyu söyleyin;
bir söz verdiğinizde yerine getirin; borcunuzu ödeyin; hem işte, hem
düşüncede saf, tertemiz olun; elinizi zorbalıktan, kaba kuvvetten uzak
tutun ve her türlü kötülükten geri durun.
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•

Tanrı bize uysal, saygı duyan kişiler olmamızı, gururdan kaçınmamızı
öğütlüyor ki, hiçbir insan bir başkasını ezmesin.

•

Birilerine zulmetmek için yardımımızı isteyen, bizden değildir; halkını
gerçeklerden uzakta bırakanlar bizden değildir; halkına zorbalık edenler
bizden değildir.

•

Aşkınız sizi sağır ve kör yapar.

•

Kendisi için istediğini kardeşi için istemeyenin inancı tam değildir.

•

Kimin temiz bir kalbi yoksa ve boş sözler etmekten geri duran bir dili,
kendini müminden sayamaz.

•

İnsanları inciten zehirli dilin günahlarını hiçbir ibadet telafi edemez.

•

Oruçtan, zekattan ve namazdan daha güzel olan nedir, söyleyeyim mi?
Dargın iki dostu barıştırmak, çünkü kin ve düşmanlık insanı Tanrı’dan
gelecek her ödülden yoksun kılar.

•

Tanrı akıldan daha iyi, daha mükemmel ve daha güzel bir şey yarat-
mamıştır; insanoğluna her ne verdiyse onun uğruna vermiştir; Tanrı’yı
kavramak da zaten ancak onun sayesinde olur.
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•

Tanrı’nın kendisi yumuşak, halimdir. O sert, haşin olanlara vermediğini
halimlere verir.

•

İnsanları yere çalan değil, öfkesine hakim olan kişidir güçlü olan.

•

Zenginlik, dünya malına çokça sahip olmaktan değil, ruhsal enginlikten,
ruhsal doygunluktan doğar.

•

Muhammed bir gün bir hasır üstünde uyumuştu; kalktığında üzerinde
hasırın izleri vardı. Biri kendine şöyle dedi: “Ey, Tanrı’nın elçisi! Emir
buyursaydın, altına yumuşacık bir döşek sererdim.” Muhammed şöyle
karşılık verdi: “Benim bu dünya ile ilgim ne kadar ki? Bir yolcuyum ben
bu dünyada, bir ağacın gölgesi altına giren, çok kısa bir süre sonra da
oradan çıkıp giden bir yolcu.”

•

Zenginlik ve güzellik olarak sizden daha üstün birini gördüğünüzde, bu
konuda sizden daha bahtsız olanları düşünün.

•

Kendinizden aşağıda olanlara bakın: sahip olduğunuz Tanrı nimetlerini
küçük görmekten korur bu sizi.

•
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Adamın biri gelip Muhammed’e şöyle dedi: “Ben, gerçekten seviyorum
seni.” Muhammed’in buna cevabı şu oldu: “Bak, ağzından çıkanı ku-
lağın duysun.” Bunun üzerine adam şöyle dedi: “Yemin olsun ki, seni
seviyorum.” Ve bu sözü üç kez yineledi. Muhammed’in buna cevabı şu
oldu: “Eğer bu sözünde içtensen, o zaman yoksulluğa hazır ol; çünkü
beni sevene yoksulluk, deli gibi akan selden daha hızlı gelir.”

•

İki kişi arasında eşitlikçi bir yargıda bulunmak, sadakadır; birinin hayva-
nına binmesine yardımcı olmak, sonra da kaldırıp ona çuvalını vermek,
sadakadır; insanlara minnettarlık duyacakları güzel bir söz söylemek
ve soru yönelttiklerinde yumuşacık bir yanıt vermek, sadakadır; insan-
lara rahatsızlık veren yoldaki bir taş ya da çalıyı oradan uzaklaştırmak
sadakadır.

•

Tanrı diyor ki: “Her kimi seversem, onun duyan kulağı, gören gözü,
tutan eli, yürüyen ayağı olurum.”

•

Toprağa sürtünme demiri nasıl temizlerse, Tanrı’yı anma da insan yüre-
ğini öyle temizler.

•

Her güzel iş, iyilikçiliğin, lütufkarlığın sonucudur; kardeşini güler yüzle
karşılaman ve kendi su tulumundan onun testisine su aktarman da
güzel iştir.

•
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Muhammed sordu: “Ne dersiniz, bir kadın bebeğini ateşe atabilir mi?”
“Hayır!” dediler ona. Bunun üzerine Muhammed: “İşte,” dedi, “Tanrı,
yarattıklarına karşı, bu kadının bebeğine olduğundan çok daha acıyıcı-
dır.”

•

Herkesin yararlanması gereken bir şeye el koyan kimse suçludur, yasayı
çiğnemiştir.

•

İşçinin ücretini, alnının teri kurumadan ver.

•

İnsanlara karşı sevecen ol, kaba olma, güler yüzlü ol, onları küçük görme.
Sana cennetin anahtarını soran Yahudi, ya da Hristiyanla karşılaştığında
onlara cennetin anahtarı, Tanrı’ nın gerçekliğine tanıklık etmekte ve iyi
işler yapmaktadır, de.

•

Kardeşine aydınlık bir gülümseme sadakadır; bir insanın iyi, yararlı bir
iş yapmasını sağlaman ve kötü, yasa dışı bir iş yapmasına engel olman,
sadakadır; yollarını yitirmiş insanlara yollarını göstermen, sadakadır; ve
köre yardım etmen sadakadır.

•

Sizi yaratanı seviyor musunuz? Evet, diyorsanız eğer, her şeyden önce
birbirinizi (öbür insanları) sevin.

•

Bilge sözleri dinlemek ve birine hakikat sevgisini aşılamak, yasalarda
yazılanları yerine getirmekten daha iyidir.
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•

Kendisini aşağılayanı bağışlayanın Tanrı nezdinde itibarı en büyüktür.

•••
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Bu Günlükler Tolstoy Değil

“Günlükler ben’im”. Tolstoy günlüklerini bu kısacık cümleyle tanımlıyor,
ama tanımı bu kadar kısayken günlükler Savaş ve Barış sayfalarını üç defa
dolduracak uzunluktadır ve 90 ciltlik Rusça Tolstoy külliyatının 13 cildini
oluşturur. Bu 13 cildin tamamını okumak istiyorsanız Rusça bilmek
zorunda değilsiniz, üç harika cilde sıkıştırılmış eksiksiz bir Fransızca
çeviri var [29]. Fransızca da bilmiyorsanız veya bu uzunlukta bir şey
gözünüzü korkutuyorsa, R. F. Christian’ın İngilizce derlemesini [16]
edinmelisiniz. Peki, İngilizce de bilmeyenler ne yapacak?

Nihayet Anka Yayınları İbrahim Kapaklıkaya çevirisiyle bu soruya
cevap verdi [32]. İbrahim Kapaklıkaya’nın Günlükler’i, R. F. Christian
tarafından hazırlanan İngilizce derlemenin (dizin hariç tüm editoryal
malzemesini de içeren) kısaltılmış bir çevirisi, ama Anka Yayınları künye
sayfasında bu bilgileri vermek yerine, Christian’ın imzasını “Takdim”
bölümüne koymakla yetinmiş. Gelelim “Günlükler ben’im” diyen Tols-
toy’un nasıl takdim edildiğine.

Tolstoy 13 Ocak 1889’da günlüğüne şu notu düşmüş: “Muhammed’de
ve Paul’de uydurmaca var” (“There’s fabrication in Mohammed and
Paul”) [16, s. 237]. Anka Yayınlarının çevirisinde bu bölüm sansürlen-
miş; İbrahim Kapaklıkaya sadece “Pavlus’ta uydurma var” dedirtiyor
Tolstoy’a. [32, s. 319]

İbrahim Kapaklıkaya’nın ayrıca “masum” çeviri hataları da var. Aynı
bölümde “Diriliş uydurmacası olmasaydı, [İsa] bir dine dönüştürülmüş
olmayacaktı” (“He would not have been turned into a religion had it
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not been for the fabrication of the resurrection”) şeklindeki ifadeyi şu
hale getirmiş İbrahim Kapaklıkaya: “Eğer yeniden diriliş uydurması
olmasaydı, o dine girmeyecekti”.

17 Mart 1847 tarihli ilk günlük girişinden: “Yalnızlık; toplumdan uzak
duran insan kadar, toplumda sosyal ilişkiler kurarak yaşayan insan için
de yararlı” [32, s. 23]. Halbuki Tolstoy şöyle diyor: “Sosyal ilişki toplum
dışında yaşayan birinin ne kadar hayrınaysa, yalnızlık da toplum içinde
yaşayan birinin o kadar hayrınadır” (“Solitude is just as good for a man
who lives in society, as social intercourse is for a man who doesn’t.”).
[16, s. 4]

21 Ekim 1910 tarihli son günlük girişinde de Tolstoy’a şunları söyle-
tiyor İbrahim Kapaklıkaya: “Keşke günah işlemeden durabilsem! Ama
kötülüğe dayanamıyorum. Şu anda dayanamıyorum” [32, s. 749]. Hal-
buki Tolstoy şöyle diyor: “Keşke günah işlemesem. Ve kin duymasam.
Şu an duymuyorum” (“If only I don’t sin. And don’t bear malice. I don’t
at present.”). [16, s. 687]

Kitabın ortasından (3 Ağustos 1898 tarihli günlük girişinden) bir örnek
daha vermekle yetineceğim; bu çeviri hatasının “masum” olduğundan
da epey kuşkuluyum: “Keşke hükümetin fiilen halkın iradesini dile
getirdiği böyle bir sistem; güce ihtiyacı olmayan bir hükümet olsaydı ve
bir otorite duygusu içinde bir hükümete ihtiyaç olmasaydı” [32, s. 522].
Halbuki Tolstoy “Hay Allah! Keşke otorite bağlamında bir hükümete
ihtiyaç olmasaydı, ama ne yazık ki var” anlamına gelen bir şey söyle-
miyor: “Keşke hükümetin gerçekten de halk iradesini temsil ettiği bir
sistem olsaydı, ne böyle bir hükümet zora ihtiyaç duyardı, ne de otorite
bağlamında bir hükümete ihtiyaç duyulurdu” (“If only there were such
a system whereby the government actually did express the will of the
people, such a governmet would have no need of force, nor would there
be any need for a government in the sense of an authority.”). [16, s. 461]

Anka Yayınları da Tolstoy’un “Günlükler ben’im” şeklindeki sözlerini
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tanıtım için (arka kapağa) alıntılamış, ama farklı bir imlayla, “Günlükler
benim” diye. Bu imla Tolstoy’un günlüklerini değil de, İbrahim Kapaklı-
kaya çevirisini tanımlamak bakımından daha doğru, çünkü bu Günlükler
Tolstoy’un değil, İbrahim Kapaklıkaya’nın. Bu Günlükler Tolstoy değil.

•••

{Bu yazı, 4 Kasım 2005 tarihli Radikal Kitap’ta, “İçindekiler” sayfasında dahi
duyurulmadan, “Bu ‘günlükler’ Tolstoy’un mu?” başlığıyla ve şu spotla ya-
yınlandı: “Tolstoy’un ‘Günlükleri’, İbrahim Kapaklıkaya çevirisiyle Türkçede.
Ancak kitapta bazıları şüpheli, ‘masum’ çeviri hataları var”. Böyle bir konu-
nun böyle dezenformatif ve umursamaz biçimde yayınlanması üzerine, Tols-
toy’un Cevabı’nın da ilk baskısının yapıldığı o günlerde, aşağıdaki yazıyı
kaleme aldım.}
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Aşağıdaki yazıyı –aynen basması şartıyla, ama gerekiyorsa birazcık
kısaltmaya çalışabileceğimi belirterek– 23 Kasım’da, önce Radikal’e
(ve Kitap ekine) önerdim, ama Radikal yazıyı yarı yarıya kısaltmam
gerektiğini ve başlık ile spotları da değiştirebileceklerini söyledi. Ra-
dikal’in bu kararını öğrenmem beş günümü aldı. Peşinden yazıyı,
yine aynen koyması şartıyla, Cumhuriyet Kitap’a gönderdim. Birkaç
saat sonra Turhan Günay’ı arayarak yazıyı alıp almadığını sordum.
Aldığını ama “dergiyi bağlamak” ile çok meşgul olduğu için henüz
okuyamadığını, bir veya iki gün sonra okuyabileceğini söyledi. Yani,
Dostoyevski ile Tolstoy’un sansürlendiğini duyuran bir yazıyı oku-
mak için 10 dakika bile ayıramamış. Bu tuhaf görünse de, ön yargılı
davranmamak lazım belki, ama yazıyı gönderdiğim e-postada, ken-
disinden aynı gün içinde cevap alamazsam, bunu red cevabı olarak
kabul edeceğimi yazmıştım. Dolayısıyla, en azından e-postama ya-
rım dakikasını alacak bir notla cevap verip, aynı gün bakamayacağını,
ama yazıyı henüz reddetmediğini belirtebilirdi. Belli ki, o da umursa-
mamış bu yazıyı. Yazıyı son olarak Birgün’ün Kitap ekine gönderdim.
Ve oradan da öğrendim ki, Ömer Türkeş yazıyı üçte birine kısalt-
mam gerektiğini söylemiş. Bu üç gazetenin neyi reddettiğini merak
ediyorsanız, reddetme gerekçelerinin haklı olup olmadığını anlamak
istiyorsanız ve Tolstoy ile Dostoyevski’nin sansürlenmesini önemsi-
yorsanız, dahası yazının sonunda sözünü ettiğim bilinç yozlaşma-
sının –bu üç gazetede sergilendiği üzere– her yere sirayet ettiğini
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anlamak, yani Türkçeye neden güvenilmemesi gerektiğini anlamak
istiyorsanız aşağıdaki yazıyı okuyun. “Bunları halk da okusa hiç fena
olmaz” diyen biri çıkarsa, buyursun gazetesinde, dergisinde yayın-
lasın, ama aynen yayınlasın. Hatta, bu üst-notla birlikte yayınlasın,
çünkü halkın, aşağıdaki yazıyı o üç gazetenin reddettiğini bilmesi de
“hiç fena olmaz”. Bu gazetelerin aşağıdaki yazıyı reddetmeleri kendi
başına haberdir ve yazının konusuyla da doğrudan ilişkilidir. [Aşağı-
daki yazı –ki söz konusu Kitap eklerinin iki sayfasına sığdırılabilecek
uzunluktadır– 23 Kasım’da yazılmış ve bu notla beraber –ama so-
nuna eklediğim notlar haricinde– 1 Aralık 2005’te, medya gözlemcisi
olarak faaliyet gösteren medyatava.net tarafından internette sadece
bir günlüğüne yayınlanabilmiştir.40]

Türkçe Güvenilmemesi Gereken Bir Dildir

Bir dilde Tolstoy veya Dostoyevski sansürlenip tahrif ediliyorsa ve okunamı-
yorsa, o dilin itibarı ciddi şekilde zedelenir

Başlıktaki yargı, Türkçenin doğası üzerine benim ileri sürdüğüm bir
tez değil, baktığım Türkçe çevirilerin dayattığı, tecrübeyle sabit, bir
gerçek. Günlük ve deneme yazarı Tolstoy’un ve Karamazov Kardeşler
yazarı Dostoyevski’nin nasıl çevrildiğine bakınca gördüğüm bir gerçek.

Sansürlenen Karamazov Kardeşler

Büyük çoğunluğumuz Karamazov Kardeşler’i, tekrar tekrar basılan eski
çevirilerden okuduk ve çevirmenin yeteneği ölçüsünde, Dostoyevski’yle
başbaşa kaldığımızı sanıyorduk, ama aldatılmışız. Okuduğumuz çeviri-
ler sansürlüymüş.

40O günlerde bulamamiştim, ama bugün (Temmuz 2010) hala yayinda.
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Bu gerçeği, bir çalışma nedeniyle “Kardeşler Tanışıyor”, “İsyan” ve
“Büyük Engizitör” bölümlerini Constance Garnett’ın İngilizce çeviri-
sinden okurken, tesadüfen farkettim. Garnett’ın yanısıra baktığım üç
farklı İngilizce çeviride de [33] İvan Karamazov aynı şeyleri söylüyor
(onlardan yaptığım kombine çeviriyle aktarıyorum):

Bu arada, geçenlerde Moskova’da karşılaştığım bir Bulgar, genel
bir Slav ayaklanmasından korkan Türklerin ve Kafkasyalıların tüm
Bulgaristan boyunca yaptıkları zalimlikleri anlattı. Köyleri yakıyor,
öldürüyor, kadın ve çocuklara tecavüz ediyor, esirlerini kulakların-
dan siper kazıklarına çiviliyor, sabaha kadar öylece bırakıp sonra
da asıyorlar – akıl almaz her türlü zalimlik. İnsanlar bazan insan
vahşetini ‘hayvani’ diye tarif eder, ama bu hayvanlara karşı büyük bir
haksızlık ve hakaret; bir hayvan asla bir insan kadar vahşi olamaz,
o kadar maharetle, o kadar sanatkarane bir şekilde vahşi olamaz.
Kaplan sadece ısırıp parçalar, bütün yapabileceği budur. İnsanları
kulaklarından çivilemek, yapabilseydi bile, asla aklına düşmezdi. Bu
Türkler ise çocuklara zulmetmekten zevk alıyorlar – ana rahmindeki
bebekleri hançerle kesip almaktan, kundaktaki bebekleri havaya atıp
annelerinin gözü önünde süngü ucuyla yakalamaya kadar herşeyi
yapıyorlar. Bunu annelerinin gözü önünde yapmak asıl zevk aldıkları
şey. Ama Bulgar’ın bana anlattıkları arasında şu sahne özellikle il-
gimi çekti. Kollarında bebeğiyle, Türkler arasında çembere alınmış,
titreyen bir anneyi gözünün önüne getir. Türkler eğlenceli bir oyun
icad ediyorlar; bebeği okşuyor, gülsün diye kendileri gülüyorlar. So-
nunda istedikleri oluyor ve bebek gülüyor. Tam o anda Türklerden
biri silahını bebeğe doğrultup, yüzünden on santim mesafede tutuyor.
Bebek sevinçle kıkırdayıp parlayan silahı minik elleriyle yakalamaya
çalışıyor ve sanatkar aniden silahı dosdoğru bebeğin yüzüne sıkıp
minik başını paramparça ediyor. Sanatkarane, değil mi? Bu arada,
Türklerin tatlı şeyleri çok sevdiklerini söylerler.

“İsyan” veya “Başkaldırı” başlıklı bu bölüm Türkçeye nasıl aktarılmış
acaba? On Türkçe çeviriden sadece ikisinde tamamen sansürsüz ak-
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tarılmış. İngilizce çevirilerde sürekli “Türkler” denirken, Ergin Altay
(İletişim, enteresandır, editörü Orhan Pamuk; ve daha önce Can) çeviri-
sinde “Türk” veya “Türkler”in yanısıra, son cümle ile tecavüz teması
da sansürlenmiş. Leyla Soykut (Sosyal; ve daha önce Cem) çevirisinde
sadece “Bulgaristan’daki yöneticiler” denmiş. Zübeyde Erol (Morpa)
çevirisinde sadece “insanlar” denmiş ve paragrafın ilk yarısı da olduğu
gibi sansürlenmiş. Nihal Yalaza Taluy (MEB), Metin İlkin (Oda), Recep
Şükrü Güngör (Timaş ve Antik) ve Mustafa Bahar (İskele) çevirilerinde
paragraf olduğu gibi sansürlenmiş. Nesrin Altınova (Engin) “kadın ve
çocuklara tecavüz” yerine “kadın ve çocukları boğazlıyorlarmış” demek
dışında sansürlememiş. Ayşe Hacıhasanoğlu (Öteki, 1999) ile Koray
Karasulu (Alfa, 2005) ise hiç sansürlememişler.

Bu sefil manzarayı görüp sıtmaya razı olmayacaksak, Ayşe Hacıhasa-
noğlu çevirisinin birinci bölümü başındaki şu cümleyi de “Kötü Türkçe”
diye eleştirmek şımarıklık sayılamaz: “Bu ‘büyük çiftlik sahibinden’ [. . . ]
hemen birkaç söz edeceğim” [s. 11]. Sıtma izleyen sayfada ağırlaşmış:
“Bu genç kız, istediği zaman rahatlıkla evlenebileceği bir beyefendiye
olan birkaç yıllık anlaşılmaz bir aşktan sonra ölmüştü.”

Koray Karasulu da sıtmaya yakalanmış; çevirisinin başında, Fyodor
Pavloviç Karamazov için “kötü veya şehvet düşkünü olmayan” demiş.
Halbuki –Türkçe ve İngilizce çevirilerin tümüne göre ve roman boyunca
da söylendiği gibi– baba Karamazov kötü ve şehvet düşkünüdür.

Koray Karasulu ile telefonda görüştüm ve Dostoyevski’nin “Yazar-
dan” başlıklı birkaç sayfalık girişini atlamış olduğuna dikkatini çektim.
Önce şaşırdı ve peşinden o girişi Alfa Yayınları’nın atladığını anladı.
Demek ki, yayıncıyı kontrol etmek gerekiyor. Dostoyevski’nin girişini
gereksiz bulan ve kendinde Dostoyevski’yi budama yetkisi gören Alfa
Yayınları’nın, hangi çevirilerde başka ne gibi tasarruflarda bulunduğunu
ve bulunabileceğini bilemeyeceğimize göre, Koray Karasulu gibi çevir-
menler, kendilerine güvenilmesini istiyorlarsa, çok daha dikkatli olmak
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zorundalar.
Görüşmemizde, Koray Karasulu dipnotlarının çoğunu Rusça orijinalin

editöründen alıp internet araştırmasıyla detaylandırdığını, dolayısıyla
böyle bir emek gerektirmiş olsa bile, kendisine aitmiş gibi göstermemesi
gerektiğini de teslim etti. Dikkatli olmak yolunda olumlu bir adım.

Dikkat demişken: Kendi çalışmam için İngilizce çeviriden okudu-
ğum bir yerin daha Türkçeye nasıl çevrildiğine bakmıştım, sansürden
şüphelendiğim için değil de, doğru çevrildiğinden şüphelendiğim için.

Karamazov Kardeşler’in “Kardeşler Tanışıyor” başlıklı bölümünde İn-
gilizce çeviriler [33, s. 216; s. 282; s. 295; s. 235] tam olarak şöyle diyor
(Türkçesini aktarıyorum): “. . . bizzat Tanrı olan . . . Söz’e de [veya daha
iyisi “Kelam’a da”] inanıyorum.” Bu İngilizce çevirilerle benim Türkçe
çevirimin doğruluğunu, bizzat Koray Karasulu da –Dostoyevski’nin
burada “Yuhanna İncil’i 1. Bölüm, 1-2. bap”a gönderme yaptığını belir-
terek– düştüğü dipnotla onaylıyor. Çünkü o baplar şöyle diyor: “Baş-
langıçta Kelam vardı, ve Kelam Tanrı’ylaydı, ve Kelam Tanrı’ydı. O
başlangıçta Tanrı’ylaydı.”

Burada “Kelam” kavramıyla kastedilen şey “lakırdı” değil, İsa’da
vücut bulan Logos’tur ve o ifadede işaret edilen şey de Logos-İsa-Tanrı
özdeşliğidir.

Aynı bölümü, Koray Karasulu s. 256’da (Tanrı’ya atfen) “. . . onu temsil
eden sözlere . . . de inanıyorum” diye ve Ayşe Hacıhasanoğlu da cilt 1,
s. 344’te “. . . bizzat Tanrının kendisi olan ulu sözlere . . . inanıyorum”
diye çevirmişler. Sansürlü Leyla Soykut çevirisiyse (Sosyal; ve daha önce
Cem), benim İngilizceden aktardığımla aynı.

Sansürcüler Diskalifiye Edilmelidir

Ama tabii, sansürlü çeviriler kaale alınmayı hak etmiyorlar ve diskalifiye
edilmelidir. Bu çevirmenlerin ne zaman neyi çarpıtıp sansürleyeceklerini
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bilemeyiz. “Yayıncı onlara haber vermeden sansürlemiş olabilir” diye de
masum bulunamaz bu çevirmenler, çünkü çevirdikleri şeyde nerelerin
sansürlenebileceğini tahmin edip kolayca kontrol edebilirlerdi, aynen
benim şüphelenip kontrol ettiğim gibi.

Diğer yandan, yayıncıların da sorumlu olduğu açık. “Bilmiyorduk”
deyip temize çıkaramazlar kendilerini, çünkü onların görevi yayınladık-
ları şeyi bilmektir ve bilmemek madem sansüre yol açabiliyor, öyleyse
bilmemek de bilerek sansürlemek gibi suçtur. Bilmemeyi masum bula-
caksak, ehliyetsiz veya alkollü trafiğe çıkıp can alanları da, “kutlama”
için havaya kurşun sıkıp can alanları da, çürük ev yapıp can alanları da
ve bunları kontrol etmeyip can alanları da masum bulmamız gerekir.
(Aynı örnekler, kasti olmasa bile, yetersizlik yüzünden yazarı sık sık
yanlış aktaran “masum” çeviri hatalarının da masum sayılamayacağını
gösterir tabii; bu çevirmenler ve yayıncıları da ehliyetsiz veya alkollü
sokağa çıkmışlardır.)

Sansürcü çeviriler diskalifiye edilmelidir, çünkü Dostoyevski gibi bir
yazarın Karamazov Kardeşler gibi bir romanında Türklerin zulmünden
bahsetmesi (ki aslında roman kahramanı rivayet etmektedir bunları),
yarası olmayana gocunmamayı, olanaysa tedaviyi öğütleyebilecekken;
kendini başkasının gözleriyle görmeyi öğretebilecekken; kendini aidi-
yetleriyle tanımlamaya, hatta bu aidiyetleri sadece şan şeref dolu bir
tarihle yüceltmeye meyilli okurların ufkunu açabilecek ve onlara kişi-
lik kazanmak yerine aslında sürüye katıldıklarını hatırlatabilecekken,
sansür bütün bunları engellemiştir.

Tolstoy Tahrifatı

Din ve milliyet gibi aidiyetlerin hür iradeyle, bilinçli olarak seçilmediğini,
içine doğmak nedeniyle bu aidiyetlere maruz kalındığını, dolayısıyla on-
ları en doğru, tek doğru, hatasız, kusursuz, yüce, kutsal görmenin ilkel
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dürtülerden kaynaklandığını ve dayanışmaya dayalı bireyler topluluğu
yerine, güdülmeye hazır sürüler yarattığını, Dostoyevski’nin sansürle-
nen bölümü akıllara getirebilir ve böyle bir bilinç ikliminin yeşermesine
katkı yapabilirdi. O bilinç iklimini, Dostoyevski gibi gayrıihtiyari değil,
dosdoğru ve çok daha iyi körükleyecek asıl kişi ise Tolstoy’dur, tabii eser-
leri çevrilir ve sansürlenmeden, tahrif edilmeden yayınlanırsa. Mesela,
İtiraflar’ın birkaç sayfalık birinci bölümündeki şu sözler tahrif edilmeden
yayınlanırsa:

Öyle ki, önceden olduğu gibi şimdi de, güven yoluyla benimsenen ve
dış baskıyla ayakta tutulan dinî öğreti, ona ters düşen hayat tecrübesi
ve bilgilerin etkisiyle tedricen eriyip gidiyor, . . .

Tolstoy’un tüm düşüncesiyle eserine eldiven gibi uyan ve Mazlum Bey-
han’ın onayladığı üzere Rusça orijinali «22» aynen karşılayan bu sözleri
İngilizce çevirilerden «23» aktardım. Açıkça görüldüğü ve kendisinden
beklendiği üzere, Tolstoy “güven yoluyla benimsenen dinî öğreti”yi
hakir görüp yeriyor.

İtiraflar’ın yedi tane Türkçe çevirisi var ve hepsinde de tahrifat var.
Biri dışında, bu çevirilerin kaynakları da belirtilmiyor. Dr. Orhan Yetkin
(Kaknüs), Prof. Dr. Kemal Aytaç (Furkan, kaynağı Löwenfeld’in Almanca
çevirisi) ve Elanur Bahar (Kum Saati) “Güven duyularak devralınmak
yerine” deyip taban tabana zıt bir şey söyletiyorlar Tolstoy’a; hakir görüp
yerdiği şeyi, övüyormuş gibi gösteriyorlar. Fatih Kaynak’ın hazırladığı
(Antik) bir başka çeviride “Güvenle davranmak yerine” denmiş. İhsan
Özdemir (Timaş) ise “kabul edildiği varsayılan” diyerek belirsizleştirmiş.
Ahmet Özpınar da (Aden) şöyle sansürlemiş:

İnanç bugün ya da eski devirlerde olsun hep dış baskılarla ayakta
tutulmaya çalışılmıştır ve insanlar ona sonsuz bir güven duyarak,
yaşamlarında inanca bütünüyle yer verememişlerdir. İnanç, bugün
artık bilimlerin ve inanç esaslarıyla ters düşen hayat deneyimlerinin
etkisi altında erimektedir ve erimiştir.

Yedinci çeviri, Karakutu Yayınları’nın Tolstoy imzasıyla yayınladığı Hz.
Muhammed başlıklı kitabında yer alıyor. Kaynağı ve kimin çevirdiği
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belli olmayan bir 25 sayfa yolmuşlar İtiraflar’dan, ama çevirileri hemen
yukarıdaki sansürlü çeviriyle aynı. Karakutu Yayınları Tolstoy tahrifatını,
Tolstoy’u Müslüman ilan etmeye kadar vardırdı ve bunu temizleyip
gerçeği ortaya çıkarabilmem için bana bir kitap yazdırdı. [1]

Tolstoy tahrifatının en taze örneğiyse İbrahim Kapaklıkaya’ya ait,
Tolstoy’un Günlükler’i. R. F. Christian’ın İngilizce derlemesinden [16]
kısaltılarak çevrilmiş. 4 Kasım 2005 tarihli Radikal Kitap’ta bu çevirinin
hem hatalarına örnekler verdim hem de sansürlü olduğunu göster-
dim «90». “Muhammed’de ve Paul’de uydurmaca var” diyen Tolstoy’a,
sadece “Pavlus’ta uydurma var” dedirtiyor İbrahim Kapaklıkaya. Bu
sansürü de, kitabı didikleyerek bulmuş değilim; aynı bölümü Tolstoy’un
Cevabı’nda kullanmak amacıyla kısa bir süre önce kendim çevirmiş
olduğumdan, Günlükler’i alır almaz oraya baktım.

Ama 4 Kasım tarihli Radikal Kitap’ın okurları, alır almaz oraya bakama-
dılar, çünkü Tolstoy’un sansürlendiğini duyuran bir yazı Radikal Kitap’ın
“İçindekiler” sayfasında yer bulamadı ve “DİKKAT SANSÜR!” gibi bir
spot yerine “bazıları şüpheli, ‘masum’ çeviri hataları var” şeklinde bir
spotla yayınlandı. Böyle bir dezenformasyonla, Radikal Kitap, “evrakta
sahtecilik”ten hiç farkı bulunmayan bir sahteciliği, yani sansürü, üstelik
Tolstoy’a uygulanan sansürü, yani adamın köpeği ısırması kadar sansas-
yonel ama çok daha vahim bir hadiseyi, köpeğin adamı ısırması kadar
sıradan, önemsiz bir şey gibi görüp göstermiş oldu. Okurlarda “Hey!
Bakın, şunu gördünüz mü? Tolstoy’u sansürlemişler! Pes doğrusu!” şek-
linde bir tepki yaratacak yerde, “Hımm. . . bugün yağış mı varmış. . . ”
şeklinde bir tepkisizlik yaratmış oldu: “Hımm. . . Tolstoy mu sansür-
lenmiş. . . neyse. . . ” Tabii, yazının sadece spotuna bakanlar sansürden
hiç haberdar olmadılar bile. Böyle bir dezenformasyonla, Radikal Kitap,
bilinç kirliliğini temizleyecek şekilde değil, arttıracak şekilde, vahim bir
yolsuzluğu meşrulaştırmaya yarayacak şekilde editoryal faaliyet göster-
miş oldu. (Sanki önlerine gelen bir habere başlık atıyormuşcasına, benim
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başlığımı –üstelik alelade hale getirerek– değiştirmesi de cabası.)

Sansür Vahim Bir Bilinç Yozlaşmasıdır

Halbuki sansür vahim bir yolsuzluktur. Sansürcü çevirmenler ve ya-
yınevleri bu uygulamalarıyla kendilerini lekelemişlerdir, çünkü çevir-
dikleri veya yayınladıkları yazarlara (hem de Tolstoy ve Dostoyevski
gibi yazarlara) ifade özgürlüğü tanımamışlar, hatta bazan tam ters şey-
ler söyletmişlerdir ve böylelikle okurları da aldatmışlardır. İhanetleri
sadece çevirdikleri veya yayınladıkları yazarlar ve okurlarla da sınırlı
değildir, Türkçeye de ihanet etmişlerdir. Türkçenin güvenilecek bir dil,
güvenli bir kültür taşıyıcısı olmadığı sonucunu doğurmuşlardır, çünkü
bir dilde Tolstoy veya Dostoyevski okunamıyorsa, o dilin itibarı ciddi
şekilde zedelenir. Bunu önlemek, Türkçeyi temizlemek için, o çevirileri
tavizsiz bir şekilde mahkum etmek gerekiyor. Yeni çevirilerdeki sansür
veya tahrifatın önlenmesi ve Türkiye’deki tüm çeviri faaliyetine güvenin
tesisi için bu şarttır, aksi halde akla şu şüphe düşer: “Madem Türkiye,
değişik kesimlerin Tolstoy ile Dostoyevski’yi sansürleyebildiği bir yer
ve Türkçe de böyle bir dil, öyleyse bütün çevirilerde sansür olabilir.
Nitekim, Radikal Kitap da Tolstoy’un sansürlenmesini sıradan bir şeymiş
gibi verdi.”

Sansür de, bilinç yozlaşmasının diğer tezahürleri gibi, genel bilinç
yozlaşmasıyla etkileşim içinde olan ve dolayısıyla temizlenmesi gereken
bir lekedir. Susurluk, depremde bizi tarumar edecek olan çarpık yapı-
laşma, töre cinayetleri, çocuklara vahşet uygulanması vb. gibilerle sansür
aynı yoz bilincin tezahürleridir. Dostoyevski’nin rivayet ettiği zulmü
sansürleyen bilinç, “milli çıkarları” veya “milli şuuru” veya “milli değer-
leri” veya “milli kimliği” korumaz, bunları zedeler ve o rivayetleri haklı
çıkarmaya hizmet edebilir ancak. Sansürcü bilinç zalim bilince yabancı
değildir, akrabadır. Eğer “milli çıkarlar” veya “milli şuur” veya “milli
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değerler” veya “milli kimlik” Dostoyevski’yi ve “mukaddes değerler” de
Tolstoy’u sansürlemeyi gerektiriyorsa, o değerlerde, o kimlikte, o şuurda,
o çıkarlarda ciddi bir yozlaşma var demektir. O milli ve mukaddes “şey-
ler”in gereği diye tahrifatı meşru görenler ve görev başında uyuyakalıp
buna izin verenler ile o milli ve mukaddes “şeyler”in gereği diye zulmü
gerekli görenler ve buna izin verenler, aynı bilinç yozlaşmasına hizmet
etmektedirler –kendilerini nasıl tanımlarlarsa tanımlasınlar, solcu veya
sağcı; dinci veya ateist; faşist veya komünist; milliyetçi/ulusalcı (“Nas-
yonal Sosyalist”?) veya liberal; Atatürk’e tapınıp taptırmaya çalışan veya
Muhammed’e tapınıp taptırmaya çalışan; aydın veya cahil vs.

Milli ve mukaddes “şeyler”in kölesi oluyorsak, vay halimize, çünkü
milli ve mukaddes “şeyler” irrasyonel ve zalim olanı ülküleştirip, me-
sela, çocuklarını depremden veya zulümden kurtarmayı ise gereksiz
görebiliyor. Aynı tehlike, sağduyu ve vicdanın rehin verildiği, bireyi
sürünün parçası yapan her türlü ideoloji, inanç vs. için de aynı şekilde
geçerlidir tabii. Somutlaştırırsak, kendini İslamcı, Müslüman, solcu,
Marksist, komünist, sağcı, milliyetçi, ulusalcı (“Nasyonal Sosyalist”?)
Türk, Fenerbahçeli, Atatürkçü, hatta Tolstoycu vs. şeklinde tanımlamak,
hem sansürcü, yalancı, gaddar, çıkarcı vs. olmamanın garantisi değildir
ama olmayı meşrulaştırmaya pekala yarayabilir, hem de mesafeli ve
samimi bir inancı veya fikrî çalışmayı değil, inanç veya fikrî çalışma
görüntüsü altında esaret tehlikesini işaret eder. Kısaca, bilinç yozlaşması,
en ideal görünen ideolojinin veya devrimin veya dış müdahalenin bile
yozlaşmasına yol açar. Dolayısıyla, yapılacak şey bilinç yozlaşmasıyla
mücadele etmektir, kralın çıplak olduğunu göstermektir. Aksi halde
bir bilinç reformu gerçekleşmez ve bilinç reformu gerçekleşmeyince de,
Susurluk’lardan, depremden, töre cinayetlerinden, çocuklara işkenceden
vs. kurtulamayız. Bu, dört ucu suya batmış yekpare bir kilim; üzerin-
deki o sorunlarla somut olarak, gerçekten mücadele etmek zahmet ve
kahramanlık gerektirebilir, ama kilimin sansür ucuyla mücadele etmek
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kahramanlık gerektirmiyor ve (nispeten) kolay. Sansür gibi uçları sudan
çıkarabildiğimiz ölçüde, kilimin tamamını çıkarmayı da kolaylaştırmış,
kilimi kurtarmaya hizmet etmiş oluruz. Aksi halde boğuluyoruz. Ve aksi
halde, bir şey okuyacaksanız, Türkçe okumayın. En garantilisi bu. Ben
söylemiyorum. Yukarıdaki çeviriler söylüyor.

Başlangıçta Kelam yerine Sansür mü vardı yoksa?

23 Kasım 2005

Ek 1

Yukarıda değindiğim, Karakutu Yayınları’nın “Müslüman Tolstoy” al-
datmacasını belge ve detaylarıyla teşhir edip Tolstoy’un (İslam dahil)
tüm dinlere ilişkin eleştirilerini ve inancını ortaya koyan kitabım da,
bu yazı gibi, bir yayıncı bulmakta oldukça zorlandı. Eylül ayında yine
medyatava.net’te açıkladığım üzere: Birçok yayınevi hiç ilgilenmedi; kimi
(Okuyanus) cevap vermedi; kimi (Çivi Yazıları) oyalama taktiğini ter-
cih etti; kimi (Çitlembik) satmayacağı iddiasıyla reddetti; kimi (Payel)
ardarda baskı yaparak bütün Türkiye’ye zerkedilen bu aldatmacayı ve
ona verilen cevabı kendi okur kitlesinin önemsemeyeceği gerekçesiyle
reddetti; kimi (Evrensel) Sovyet yönetimini baskıcı ve zorba olmakla
nitelediğim için reddetti; ve kimi de (Ozan) fazla radikal bulduğu için
reddetti. Kitap, nihayet, E Yayınları tarafından Kasım ayı ortasında yayın-
landı. Yukarıdaki yazı, önüne koyduğum notla beraber 1 Aralık 2005’te
medyatava.net’te yayınlanmadan önce, Coşkun Büktel’in kitabımla ilgili
bir yazı yazdığını ve Radikal Kitap’ın da o yazıyı yayınlayacağını biliyor-
dum. Ama yukarıdaki yazının yayınlandığı 1 Aralık tarihinde öğrendim
ki, Radikal Kitap sırf bana kızdığı için Coşkun Büktel’in kitabımla ilgili
yazısını, yani “Müslüman Tolstoy” aldatmacasına karşı halkı uyarıp
hakikati ortaya koyacak bir kitap hakkındaki duyuruyu, yayınlamaktan
da vazgeçmiş. Tabii, bu da beklediğim bir şeydi, ama yine de böylesi

103



Türkçe Güvenilmemesi Gereken Bir Dildir

bir zavallılığa ve (Tolstoy, Dostoyevski ve halka yapılan) hainliğe şaşırı-
yorum. Aynen, Tolstoy ve Dostoyevski tahrifatıyla sansürü konu alan
bir yazıyı Radikal, Birgün ve Cumhuriyet’in reddetmesine şaşırdığım gibi.
Bir kitap dergisi veya sanat sayfası için bunlardan daha önemli konular
düşünemiyorum. Bu konuları, mesela, “Müslüman Tolstoy” iddialarını
17 Eylül’de manşet yapan Akşam gazetesinin işlemesini bekleyemezdik
tabii, ama ya diğerleri?. . . Ne yapıyor bunlar?

Sonuçta, bir tarafta dinciler vs., yani “kötüler” var, ama diğer ta-
rafta öbek halinde “iyiler” yok; aslında her tarafta öbek halinde politik,
ekonomik veya ideolojik çıkar grupları çoğunlukta. İslamcılar, faşistler,
milliyetçiler, ulusalcılar (“Nasyonal Sosyalistler”?), Atatürkçüler, “sol-
cular”, Marksistler, komünistler, liberaller, “enteller”, Fenerbahçeliler,
Galatasaraylılar, sadece para ve mevki peşinde koşanlar vs. örgütlene-
biliyorlar, ama hakikat örgütlenemiyor. Belki de doğası müsait değil;
örgütlenince hakikat olmaktan çıkıyor, din oluyor.

Nitekim, yayın dünyası da tekkeler ağına dönmüş durumda. Bura-
larda çalışan kişiler para, mevki veya tekkelerine yeni üyeler kazanıyor-
lar, ama müşterileri Tolstoy ve Dostoyevski ile bizzat kendi başlarına
gelenlerden haberdar edilmiyor. Türkiye’de sadece dinci vs. “kötüler”
Tolstoy veya Dostoyevski’yi tahrif etmiyor; diğer kesimler, sözde “iyiler”
de aynı şeyi yapıyor veya aynı şeyin yapılmasına göz göre göre izin veri-
yorlar. Türkiye’de Tolstoy veya Dostoyevski sadece tahrif edilmiyor, bu
tahrifatı duyurmak da fevkalade zor. Onun için, Türkçe güvenilmemesi
gereken bir dildir.

6 Aralık 2005

Ek 2

Buraya kadar okuduğunuz tüm yazıyı, Virgül, çok beğendiği halde,
ancak kısa bir haber olarak yayınlayabileceği ve (son not dışındaki
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kısmının) daha önce sanal ortamda yayınlanması nedenleriyle; Birikim
hiçbir açıklama yapmadan, Sanat ve Hayat da son not dışındaki kısmının
daha önce sanal ortamda sadece bir günlüğüne yayınlanması nedeniyle
reddettiler. İnsancıl kabul etti, ama onu da ben reddettim. Memleket
çok enteresan olduğu için, bu yazı da –hem içeriği, hem de içeriğinin
zorunlu kıldığı bu kalıp, yani yazının biçimi bakımlarından– giderek
daha enteresanlaşıyor. Ben yazıyı kısa tutmaya çalışıyorum, ama yayın-
cıların tutumları buna izin vermiyor. Neredeyse her yeni gelişme, ana
metnimdeki kadar vahim ve onunla ilişkili bir meseleyi ortaya çıkarıyor.

Yine Sanat ve Hayat ile Virgül’e başvururken yaptığım gibi, sağdan
soldan duyduğum, “falanca dergi basabilir bu yazıyı” şeklindeki söz-
lere uyarak, yazımı İnsancıl’a gönderdim ve İnsancıl’ın yöneticisi Cengiz
Gündoğdu yazıyı yayınlayacağını söyledi. Söyledi, ama hemen peşin-
den yazı içindeki “itibar” kelimelerini “saygınlık” ile “değiştireceğini”
de tebliğ etti. Yazarın bilinçli tercihine yönelik böyle bir tecavüze (pek
tabii ki) izin vermediğimde de, bu seferlik kabul ettiğini, ama (ırkçı
bir esinden aldığı rahatlıkla) “itibar” kelimesinin Türkçe olmadığını ve
(sanki sormuşum gibi) bir daha “itibar”lı yazılarımı yayınlamayacağını
buyurdu. Bu marazi-komik tutum karşısında, pek tabii ki, yazıyı geri
çektim. Gönderdiğim yazı karşılığında, yani bir emek ürünü karşılığında
bana borçluyken ve ben hiçbir şey beklemediğime göre müteşekkir kal-
ması gerekirken, Cengiz Gündoğdu lütufta bulunuyormuş gibi, benden
alacaklıymış gibi böylesine marazi-komik bir tutum sergiliyordu. Bu
marazi-komik durum, değişen dozlarıyla, farklı zamanlarda ve farklı
vesilelerle karşılaştığım milli bir bilinç garabeti olsa da; yazımı geri
çekip bağcı döveceğime, yayınlatıp üzüm yedirmem gerektiği, madem
yazı basılıyor, öyleyse halkı bu yazıdan mahrum etmemek uğruna, bu
marazi-komikliğe sadece gülüp geçmem gerektiği ileri sürülebilir. Ama
benim okura yedirmek istediğim üzüm, sadece yazıyla sınırlı değil,
böyle bir yazıya ve yazarına bağcıların neler yaptıklarını da kapsıyor;
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yani yayıncıların ne olduklarını da göstermek istiyorum burada. Ayrıca,
yazı yayınlamak uğruna yayıncıların her marazi-komikliğine göz yumar-
sak, okurları uyandırıp yayıncıları ıslah edemeyeceğimiz ve dolayısıyla
bilinç reformu yapamayacağımız gibi, üzüm yedirebilme kabiliyetimizi
kaybedip incir çekirdeğini doldurmayan bir komedyene de dönüşürüz.
Kısaca: Bilinç reformu yapacağım derken bilinç garabetine göz yummak,
sansürü lanetleyeceğim derken sansüre göz yummak, üzüm yiyeceğim
derken ayvayı yemektir.

Buraya kadar okuduğunuz tüm yazıyı, yine, noktası ve virgülüne ka-
dar aynen yayınlaması kaydıyla Evrensel Kültür’e gönderdim. Evrensel
Kültür’den Eylem Yıldızer de önündeki ve sonundaki notlar yüzünden
yazıyı reddetti. Eylem Yıldızer, gönderdiği e-postada, bu notların ya-
zıyla ilgisi olmadığını belirtiyor. Daha da tuhafı, notların haber değeri
taşıdığını söyleyerek, bu özelliği de, reddetmenin bir gerekçesi olarak,
bir defoymuş gibi sunuyor –sanki haber değeri değersiz bir şeymiş
gibi. Yazının ana metni de zaten haber değeri taşıyor ve bu yüzden
önemli. Yazdığım yazıda, Tolstoy ve Dostoyevski’nin sansürlendiğini ve
bu sansürü besleyen bilinç garabetini haber veriyorum; peşinden sansür
ile arkasındaki bilinç garabetini gösteren yazımın da yayıncılar tarafın-
dan aynı bilinç garabetiyle sansürlendiğini ekliyorum ve Evrensel Kültür
böyle bir yazıyı şu gerekçelerle reddediyor: “Bu eklentiniz haber değeri
taşıyor, konuyla ilgisiz.” Eklentimde listelediğim yayıncıların, mesela,
Tolstoy ve Dostoyevski üzerine tezgahlanan dünya çapında bir sansür
komplosuna hizmet ettiklerini belgelesem, Evrensel Kültür bu sefer de
şu gerekçeyle reddedecek herhalde beni: “Bu eklentiniz daha da fazla,
ultra-haber değeri taşıyor, konuyla hepten ilgisiz.” Bir yazının, haber
değeri taşıdığı gerekçesiyle –bu gerekçeyi hiç çekinmeden dillendirerek–
reddedildiği başka kaç tane ülke vardır acaba? İşte bizzat bu durum da
haber değeri taşıyor, ana metnin taşıdığı kadar önemli bir haberi değeri.
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Ama işin çetrefil yanı şu ki, bu haber doğrudan haber vermesi gereken
organlarla ilişkili olduğu için kısa devre yapıyor. Orijinal yazı, şimdiki
halinin yarısı uzunluğundaydı, ama çığ gibi büyüyor; turnusol kağıdı
gibi bilinç garabetini ortaya çıkarıyor.

Kitaplık dergisinden Murat Yalçın’la, yazıyı göndermeden, yaptığım te-
lefon görüşmesinde yazının içeriğini anlattım ve Murat Yalçın yazıyı
göndermemi istedi, ama yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin kararın
bir ayda çıkabileceğini belirtti; ben de (pek tabii ki) yazıyı gönderme-
dim. Atatürk’ün Nutuk’unun sansürlendiğini belgelesem de herhalde
Kitaplık’ın politikası değişmeyecekti: “Yayınlayıp yayınlamayacağımıza
karar vermemiz bir ay sürebilir.” Beş dakikada okunacak bir yazının,
böyle bir yazının, yayınlanıp yayınlanmayacağına karar vermesi bir ay
alıyorsa, Kitaplık oldukça kararsız, daha doğrusu kararsız olmaya kararlı
bir dergi demektir ve bu da onun iş yapmaya niyetli olmadığını gösterir.
Devlet dairelerinde bile bir iş bu kadar uzun sürmez.

Buraya kadar okuduğunuz tüm yazıyı, Varlık’tan Enver Ercan’a gönder-
dim ve Enver Ercan “emek verilmiş bir çalışma” olduğunu söylemekle
beraber, yazıyı uzun buldu. “Fakat asıl sorun, dilinizin fazla hırçın ol-
ması” imiş. Halbuki, asıl sorun o değil, şu: Yazarın üslubunu, dilindeki
hırçınlığı (hele anlattığı vahim gerçekleri umursamadan) terbiye etme,
yasaklama hevesindeki birinin, sirkte aslan terbiyecisi olacağına, bir der-
gide editör olması. “Daha serinkanlı”, “polemiğe dönük olmak yerine,
uyarıcı, aydınlatıcı üslubu” tercih ediyorlarmış. Polemiği benim değil,
yayıncıların başlatması bir yana, hırçın bir dil veya polemiğin kategorik
olarak neden günah, hatta red gerekçesi sayıldığını anlamıyorum. Bir ya-
zının red veya kabul edileceğini belirlemesi gereken şey, bu gibi etiketler
değil, haklı olup olmadığıdır. Hepsi bir yana, Tolstoy ve Dostoyevski’nin
sansürlendiğini ve bu sansür haberinin halktan gizlendiğini duyuran
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bir yazı, nasıl olup da, “uyarıcı ve aydınlatıcı” olmuyor? Nasıl olup
da, “fazla hırçın” ve “polemiğe dönük” şeklindeki etiketler böyle bir
yazının reddine bahane edilebiliyor? Nasıl olup da, “üslubun fazla hırçın
ve polemiğe dönük, bu yüzden gösterdiğin vahim gerçekleri halktan
gizlemek zorundayız” şeklinde bir mantık ileri sürülebiliyor –üstelik o
üslup o gerçekleri vurgulamaya hizmet etmişken? Atatürk’ün öldürül-
düğünü belgeleyen bir yazı yazsam ve yayıncıların bu yazıyı halktan
gizlediğini ifşa etsem, Enver Ercan herhalde yine “Diliniz çok hırçın;
uyarıcı ve aydınlatıcı değil, polemiğe yönelik olduğu için bu gerçeği
halktan gizlemek zorundayız; yazınızı reddediyoruz” diyecekti.

Buraya kadar okuduğunuz tüm yazıyı, Gösteri’den Hami Çağdaş’a gön-
derdim ve yazı, hiçbir açıklama yapılmadan reddedildi. Radikal ile aynı
medya grubuna ait olduğu göz önüne alınınca, şaşırtıcı bir gelişme de-
ğil tabii. Aynı sonucu vereceği besbelli olduğundan, Milliyet Sanat’a da
göndermeye gerek görmüyorum, zira Radikal Kitap ile Milliyet Sanat’ın
yayın yönetmeni aynı, Tuğrul Eryılmaz.

28 Aralık 2005

{Buraya kadar okuduğunuz tüm yazı, Edebiyat ve Eleştiri’de (sayı 85, Ocak-
Şubat, 2006) bazı dizgi, mizanpaj ve dipnot yanlışlarıyla yayınlanmıştır. Ve
orada da, kapaktan duyurulan şu başlıklar arasında yer almamıştır: “Ciddi
bir edebiyat dünyamız olduğu kanısında değilim!..” (Turgut Özakman); “Bir
‘Bab-ı adî’ Vak’ası!..” (Muzaffer İlhan Erdost); “Orhan Pamuk’a Acil Yanıt-
laması Dileğiyle Birkaç Soru” (Ahmet Yıldız); “Li-Po ve Behçet Necatigil”
(Laurent Mignon); “Jacques Derrida’yla Edebiyat Üzerine” (Derek Attridge);
“Yalçın Büyük Orhan Yamuk’a Niçin Saldırdı!”; “Elif Afak Büyük Konuştu!”;
“Yeni Yıla Kim Nerede Kiminle Girdi?”}
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Ek 3

Radikal Kitap’tan söz etmişken ve yazı bu kadar uzamışken, daha önce
kısa tutmak için değinmediğim (ve dergi yayına girdiği için Edebiyat
ve Eleştiri’de yer alması mümkün olmayan) bir şeye daha değineyim.
1 Aralık 2005’te, yukarıdaki yazı, önüne koyduğum notla birlikte (so-
nuna eklediklerim haricinde) medyatava.net’te yayınlanınca, Radikal Ki-
tap Sorumlu Yayın Koordinatörü Cem Erciyes’ten medyatava.net’e (cevap
vermeyen) bir geldi geldi, ama benim Cem Erciyes’e cevabım yayınlan-
madı. Radikal’e karşı saldırgan bir tavır sergilediğimden ve “en hafif
deyimiyle haksızlık” ettiğimden şikayetçi olan Cem Erciyes –Tolstoy’un
Günlükler’inin sansürlü ve hatalı çevrildiğini duyuran ve Radikal Kitap
tarafından dezenformatif biçimde yayınlanmasını yukarıda eleştirdiğim–
bir önceki yazımı “noktasına dokunmadan yayımladık”larını belirti-
yordu. Zaten böyle yapmaları gerekirdi, ama cevap olarak buna işaret
etmesi enteresan, çünkü ben noktasına dokunduklarını söylemedim ki,
başlığına dokunduklarını söyledim. Ama Radikal Kitap’ın bundan çok
daha vahim olan, yukarıdaki yazıda asıl işaret ettiğim ve Cem Erciyes’in
de asıl cevaplaması gereken kusuruysa, Tolstoy’un sansürlendiğini (ve
çarpık çevrildiğini) duyuran bir yazıya “İçindekiler” sayfasında bile
yer vermemiş ve “kitapta bazıları şüpheli, ‘masum’ çeviri hataları var”
şeklinde bir spot koymuş olmasıydı. Cem Erciyes’in bunlara cevabı
şöyle: “O beğenmeyip eleştirdiği spottaki ifadeler de kendi yazısında
kullandığı ifadeler.”

Bu da doğru değil. Ben “‘masum’ çeviri hataları var” dememiş, “‘ma-
sum’ çeviri hataları da var” demiştim o yazıda. Ama mesele bundan da
vahim; spota benim ifadelerimi çıkarıp çıkarmamaları değil önemli olan;
sözünü ettiği benim o ifademi çarpıtmadan koymuş olsalardı bile doğru
bir iş yapmış olmayacaklardı. Ben, Tolstoy’un günlükleri “külliyatının 13
cildini oluşturur” gibi bir ifade de kullanmıştım o yazıda. Peki, neden
Radikal Kitap, sırf ben kullandım diye, bu ifademi spota çıkarmamış? Çı-
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karmamış, çünkü benim bu ifadem yazıda birincil öneme sahip değildi.
Ama Radikal Kitap’ın spota çıkardığı ifadem de birincil öneme sahip
değildi. Sansürü, hele Tolstoy’a uygulanmış sansürü gösteren bir yazının
spotunda masum çeviri hatalarından söz edilmez, masum olmayandan,
sansürden söz edilir. Aksi halde yapılan dezenformasyondur ve Radikal
Kitap, yukarıdaki yazıda da eleştirdiğim üzere, bunu yapmıştır. Okur-
larda “Hey! Bakın, şunu gördünüz mü? Tolstoy’u sansürlemişler! Pes
doğrusu!” şeklinde bir tepki yaratacak yerde, “Hımm. . . bugün yağış
mı varmış. . . ” şeklinde bir tepkisizlik yaratmıştır: “Hımm. . . Tolstoy
mu sansürlenmiş. . . neyse. . . ” Bu ifadelerle, okurların bilinçaltında o
dezenformatif spotun bırakacağı izi aktarmaya çalışıyorum, ama Radi-
kal Kitap’ın internet sayfasında o yazıma iki kişiden gelen şu yorumlar,
durumun daha da vahim olabileceğini kanıtlıyor:

• Günlükler insanlığın: Hepimiz günlük tutmuşuzdur. Ama hiç biri-
miz sanıyorum ki Amin Mauolouf’un Yüzüncü Ad adlı yapıtındaki
gibi becerememişizdir bu işi. Bu bağlamda TOLSTOY’da tam bir
öncüdür. (Yazan : Murat Bölük)

• Gizli Kalmış Metinler: Ölümlerinin üzerinden bunca zaman geçtik-
ten sonra bile hala yeni yazılarının ortaya çıkıp yayınlanıyor olması
onların edebiyat alanının en büyük üstatları olduklarının başka bir
kanıtı. Tolstoy gibi dünyanın en önde gelen yazarlarından birinin
yazdığı alışveriş listesinin bile kitaplaşmasında şaşıracak bir şey
yok elbet. Ancak böylesi metinlerle yıllar sonra karşılaşınca; insan
hem yerli hem de yabancı edebiyat üstatlarının daha nice açığa çık-
mamış metninin olabileceği endişesi ve hüznünden kurtulamıyor.
(Yazan : Volkan Çilingiroğlu)

Tolstoy’un sansürlenmesi, hatalı çevrilmesi üzerine bir şaşkınlık sezi-
lebiliyor mu bu yorumlarda? Sansürlü ve hatalı Günlükler çevirisine
ilişkin o yazım hakkında, daha doğrusu o yazımı sunuş politikaları hak-
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kında, Cem Erciyes’in cevap vermesi gereken meseleler bunlardır, yoksa
spotta benim ifadelerimi kullanıp kullanmadıkları veya noktama doku-
nup dokunmadıkları değil, çünkü bunlar benim işaret ettiğim meseleler
değildir.

Cem Erciyes, o yazımı dezenformatif bir sunuşla yayınlamaları üze-
rine tatmin edici hiçbir açıklama yapmadıktan sonra, yukarıdaki yazımın
neden reddedildiğine değiniyor: “hiçbir gazete ilavesinin yayımlayama-
yacağı kadar uzun olduğu için reddedildi”. Yukarıdaki yazımın, önüne
ve sonuna notlar eklemeden önceki hali, yani Radikal Kitap tarafından
reddedilen ilk hali (boşluklarla birlikte) 18 bin vuruştu. Dezenformatif
bir şekilde (ve asıl başlığı olan “Bu Günlükler Tolstoy Değil” yerine, mü-
nasebetsizce yavanlaştırılmış “Bu ‘günlükler’ Tolstoy’un mu?” başlığı
altında) yayınladıkları Günlükler’le ilgili eleştirim ise 4 bin vuruştu ve
Radikal Kitap’ın yarım sayfasını işgal etmişti. Bu yarım sayfalık işgalde
de, başlık ve spotun azımsanmayacak bir payı vardı. Başlık ve spotuyla
4 bin vuruşluk bir yazı yarım sayfayı işgal ediyorsa, başlık ve spotlarıyla
toplam 16 bin vuruşluk 4 adet yazı iki tam sayfayı işgal ederdi. Ama
benim yazım, bir tek başlığı bulunan tek bir yazı olduğuna göre, 18
bin vuruş da olsa iki tam sayfaya sığabilirdi. Belki azıcık taşabilirdi,
ki bu mizanpajla oynayarak, puntoyu küçülterek veya fotoğraf koyma-
yarak halledilebilirdi. Bu da istenmiyorsa, benden çok az bir kısaltma
istenebilirdi, ki bunu yapmaya çalışabileceğimi zaten belirtmiştim. Bir
başka alternatif de, Radikal gazetesinin sanat sayfasında yayınlamak veya
birkaç gün tefrika etmekti.

Ayrıca, bir yazı, üstelik Tolstoy ile Dostoyevski tahrifatını ve sansürü
ele alan bir yazı reddedilecekse, bu mezurayla ölçerek değil, içeriğine ba-
karak yapılmalıdır. İçeriğin haketmediği bir uzunluk, yani fuzuli bir şey
varsa, o yazının uzunluğu bir red gerekçesi sayılmalıdır. İçeriğine bakar-
sanız, sayfalar dolusu bir yazının tam kararında, eksiksiz olduğu, ama
iki paragraftan ibaret bir yazının ise hak etmediği bir uzunlukta olduğu
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ortaya çıkabilir. Tabii, hak edilmeyen, fuzuli uzunluk paragraflarla değil
de, sayfalarla tanımlanacak boyuttaysa, durum daha da vahim. Buna
çarpıcı bir örneği, benim yazımı uzun bulduğu bahanesiyle reddeden
Radikal Kitap’ın 16 Aralık 2005 tarihli sayısından vereyim. Yazının başlığı
“‘Savaş ve Barış’ patlaması”, yazarı Celal Üster. Benim yazımı, uzun
bulduğu bahanesiyle reddeden Radikal Kitap, bu yazıya (bol fotoğraflı)
ilk iki sayfasını ayırmış.

İki sayfalık Radikal Kitap yazısının spotunda, Savaş ve Barış “19. yüzyıl
başlarından bugüne değin kötü çevirilere de direndi, kötü okurlara da. . .
Şu anda piyasada tam on dört tane ‘Savaş ve Barış’ var” deniyor. Biz
de bu yazı sayesinde, kötü Savaş ve Barış çevirilerinden kurtulacağımızı,
iyilerin layık oldukları itibarı kazanacağını, sapla samanın birbirinden
ayrılacağını sanıyoruz. Ve iki sayfalık yazının sonuna yakın, Radikal
Kitap’ta şu satırları okuyoruz:

Yirmiye yakın Savaş ve Barış çevirisi içinde, en azından Leyla Soykut
ve Mete Ergin çevirilerinin asıllarından yapılmış güvenilir çeviriler
olduğunu söyleyebiliriz.

Ama, Radikal Kitap’ın iki sayfalık yazısı, yayınevi adlarını verdiği diğer çe-
viriler hakkında hiçbir şey söyleyemiyor; sadece onlardan şüphelendiği
anlaşılıyor. Bu arada, Leyla Soykut’a ve onu yayınlayan İletişim’e böyle
gözü kapalı güvenmeyi telkin etmesi de doğru değil tabii (yukarıda
onların sansürlü olduğunu göstermiştim). Meğer, spotunda sapla sa-
manı ayıracağı izlenimi veren iki sayfalık Radikal Kitap yazısı bir “şüphe”
üzerine kuruluymuş ve sapla samanı birbirinden ayıracağına, sadece
ayırılması gerektiğini hatırlatıyor:

Bence konunun uzmanları (örneğin, bir Rus Dili ve Edebiyatı uzmanı)
bu çevirilerin tümünü incelemeli, sapla samanı birbirinden ayırmalı.

Peki, bu hatırlatma bir cümleyle yapılabildiğine göre, Radikal Kitap’ın
iki sayfası, yani Tolstoy ile Dostoyevski tahrifatını belgelemiş bir yazıya
ayrılmayan iki sayfası, neyle doldurulmuş?

İlk üç paragrafta, bir sohbetten ve genel bir mesele olarak, “çevirinin
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eskimesi” diye bir durumdan söz ediliyor. Sonraki paragrafta, asılların-
dan ve eksiksiz yapıldıkları için, Roza Hakmet’in Don Quijote ile Kayıp
Zaman İzinde ve Rekin Teksoy’un İlahi Komedya çevirileri anılıyor ve hiç-
bir mesnet gösterilmeksizin “ustalıklı çeviriler” olarak nitelendiriliyor.

Konu dışı alanlarda gezinen bu paragraflardan sonra, Savaş ve Barış’ın
farklı İngilizce çevirileri bulunduğundan söz ediliyor ve izleyen parag-
rafta da, Huntington Smith’in bir asır kadar önce yaptığı bir İngilizce
Savaş ve Barış çevirisine değiniliyor. Smith’in, romanı kısaltıp ikiye böl-
düğü ve “Savaşın Fizyolojisi” adıyla Fransızcadan çevirdiği anlatılıyor.
Yabancı kaynakçalarda bile asla ciddiye alınmayan, Tolstoy yayıncılı-
ğında yeri bulunmayan bu İngilizce çeviriye “olsa olsa biraz eğlenmek
için değini”liyor. Evet, değinilebilir tabii, ama sapla samanı birbirinden
ayırmayacak mıydık? Tolstoy’un (ve Dostoyevski’nin) sansürlendiğini
belgelemiş bir yazıya yer ayrılmazken, böyle bir eğlenceye yer ayrılması
abes değil mi?

Sonraki dört paragrafta, Smith’i, romanı ikiye bölmeye iten nedenler
üzerinde durularak, Savaş ve Barış hakkında tanıtıcı bir iki söz söyleniyor
ve peşinden, İngilizce kaynakçalarda bile adı anılmayan, kimsenin kaale
almadığı, kemikleri mezarında çoktan çürümüş olan Smith’le dalga
geçiliyor. Türk okurlar, Smith’in berbat İngilizce çevirisini okumaktan
kurtarılıyor; gerçi Amerikalılar bile ne böyle bir çeviriden haberdardırlar,
ne de onu bulabilirler, ama olsun, hiçbir şey şansa bırakılmıyor. Var mı
öyle, Savaş ve Barış’ı budayıp, adını değiştirip, Fransızcadan İngilizceye
çevirmek! Radikal Kitap iki sayfalık bir yazı yayınlar ve bu işi yapanın
canına okur –bu işi yapan her ne kadar başka bir ülkede yaşayıp başka
bir dilde yazan, kendi dilinde bile zaten hiçbir önem taşımayan ve çoktan
ölmüş biri olsa da. Eh Türkiye’de ve Türkçede olup bitenleri de (mesela
Tolstoy ile Dostoyevski’nin sansürlendiğini) Amerikalılar kendi halkına
anlatsın artık. Nitekim, Radikal Kitap’ın bir sonraki paragrafında, aniden
alaycılık terkediliyor:

Bizde de bir vakitler, kimi çevirmenler çevirdikleri kitabın “Türk oku-
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runu ilgilendirmediğini düşündükleri” yerlerini es geçerler, çevirmez-
lerdi.

Kim bu çevirmenler? Herhalde, bu çevirmenler örnek alınıyor ve Hun-
tington Smith’den söz edilerek, Türk okurunu ilgilendirmeyen yerler es
geçiliyor. Biz Huntington Smith’ten korunalım yeter; Amerikalılar da
kötü Türkçe çevirileri bulup, halkını onlardan korusun. Peşinden şöyle
deniyor Radikal Kitap’ın iki sayfalık yazısında:

Araştırılsa, kimbilir böyle kaç roman çevirisi, kaç politik çeviri bulu-
nur?

Araştırıp buldum da ne oldu?. . . Araştırmayla doldurulabilecek iki sayfa,
habire araştırmak gerektiği sözleriyle dolduruluyor; ne güzel. Sonraki
paragrafta da, “Neyse, konudan çok fazla uzaklaşmadan Savaş ve Ba-
rış’ın İngilizcedeki yeni çevirisine dönelim” deniyor. Yani, konu Türkçe
çeviriler değil de, İngilizce çeviriler. Böylece, bir altı paragraf yeni bir
İngilizce çeviri üzerine yabancı basında yapılan bir polemiğe ayrılıyor ve
Nabokov, Çehov ve Joyce’un bu polemikte alıntılanan sözleri aktarılıyor.
İzleyen iki paragrafta, yazarın bir hapishane anısına dayanılarak, Savaş
ve Barış’ın kötü bir okuru örnek gösteriliyor ve yazının sonundaysa şöyle
deniyor:

Gördünüz mü? Savaş ve Barış’ın İngiltere’de Penguin Classics’ten
çıkan yeni çevirisinden kalktık, nereye geldik!

Bir de, yazı içine gömülen bir kutuda, çeviri konusunda çok az yazıldığı,
oysa yazılıp, tartışılacak çok şey bulunduğu, okuyucuya iyi çeviri bilinci-
nin verilmesi gerektiği ve bunun da daha çok çeviri eleştirisiyle mümkün
olacağı söyleniyor. Enteresan; yine aynı şey: Bir takım gereklilikleri ye-
rine getirmek için kullanılabilecek iki sayfa, o gereklilikleri hatırlatmaya
feda ediliyor –o iki sayfa yukarıdaki yazıya (yani o gerekliliklerden daha
acil olanları yerine getirip Tolstoy ve Dostoyevski çevirilerindeki sansürü
teşhir eden bir yazıya) kapatılmışken. Yani, Radikal Kitap, o iki sayfayı
benim yazıma ayırmıyor da, benim yazım gibi yazıların gerekliliğini
(lüzumsuz bir uzatmayla) hatırlatmaya çalışan bir yazıya feda ediyor. Ve
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Radikal Kitap Sorumlu Yayın Koordinatörü Cem Erciyes de, şöyle bir
espri yapabiliyor:

Biz ne bir yazarı ne bir yazıyı sansürledik. Tam tersine Tolstoy ve
Dostoyevski’nin sansürlenmesine, çevirilerin yalan yanlış yapılma-
sına karşıyız. Bunu da Acar Burak Bengi’ye sayfalarımızı açarak
gösterdik.

Evet, önce yarım sayfa gösterip bir güzel dezenformatif bir şekilde
yayınladılar ve peşinden bu uygulamalarını da eleştirdiğim yukarıdaki
yazıya sıra geldiğinde, “Pışşıığk!” yaptılar. Cem Erciyes “cevap” notunu
şöyle bitiriyor:

Ama sayın Bengi’nin, kendisini Tolstoy ve Dostoyevski’nin önüne çı-
kararak çok ama çok önemsemesini ise hiç ama hiç önemsemiyoruz.

Aferin. . . Sırf Tolstoy ile Dostoyevski’nin tahrif edildiğini duyurmaya
çabaladığım için, kendimi bu yazarların önüne çıkarmış oluyorum ben.
Hem de, böyle şeyleri duyuranların değil, duyurmayanların öne çıktık-
ları, yayın yönetmenleri veya Radikal Kitap Sorumlu Yayın Koordinatörü
oldukları bir ülkede. Radikal Kitap’ın yayınladığı o iki sayfalık yazıda
yapıldığı gibi, Tolstoy çevirilerinde sapla samanı birbirinden ayıracağım
deyip, başka mevzulardan söz etseydim ve iki sayfayı işgal etseydim,
ancak bunları yapsaydım, kendimi Tolstoy ile Dostoyevski’nin önüne
çıkarmamış olacaktım herhalde veya daha doğrusu, Radikal Kitap’ı eleş-
tirmeseydim, hatta kimseyi eleştirmeseydim belki.

Benim kendimi çok ama çok önemseyişimi hiç ama hiç önemsemediği
için mi, Tolstoy ile Dostoyevski’nin tahrif edildiğini okurlardan gizliyor
Cem Erciyes? Tolstoy ile Dostoyevski’nin tahrif edildiğini okurlardan
gizleyen Cem Erciyes mi, kendini bu yazarların gerisinde tutuyor? Tols-
toy tahrifatını, Tolstoy’u Müslüman ilan etmeye kadar vardırıp en az 100
bin satan bir kitaba karşı, bu aldatmacayı detayları ve belgeleriyle teşhir
eden kitabım üzerine Coşkun Büktel’in yazdığı yazıyı, sırf yukarıdaki
eleştirilerime öfkelendiği için yayınlamaktan vazgeçen Radikal Kitap mı,
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kendini Tolstoy ile Dostoyevski’nin önüne çıkarıyor; yoksa, Coşkun Bük-
tel’in kitabımla ilgili yazısını sansürleyebileceğini öngördüğüm halde,
Radikal’i eleştiren ben mi?

Ben kendimi (pek tabii ki) önemsiyorum ve çevirmenlerle yayıncıların
Tolstoy, Dostoyevski ve okura neler yaptıklarını teşhir ettiğim için Radi-
kal tarafından aforoz ediliyorum; Cem Erciyes ise kendini önemsemiyor
ve Tolstoy, Dostoyevski ve bizzat okura neler yapıldığını okurdan gizle-
yecek kadar kendini öne çıkarabiliyor. Keşke Cem Erciyes de kendini
önemseyebilse; çünkü kendisine önemli bir görev ve yetki verilmiş, ama
Cem Erciyes bunları kötüye kullanıyor. Hem Tolstoy ile Dostoyevski
tahrifatını ve sansürü konu alan bir yazıyı, hem de “Müslüman Tolstoy”
aldatmacasına karşı halkı uyandıracak bir kitabı konu alan bir başka
yazıyı halktan gizliyor. Bir kitap dergisi için bunlardan önemli konular
düşünemiyorum. Cem Erciyes ve baştan beri listelediğim meslektaşları
neyi önemsiyor?

4 Ocak 2006
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“Katl Sansürün Ekstrem
Biçimidir”

Bu söz Bernard Shaw’a ait [35] ve bu yazının başlığı olduğu kadar,
Türkiye’de sahnelenen traji-farsın da başlığı. Türkiye’de, söz söyleyeni
301’leyerek, mahkemelerde süründürerek, hapse atarak, bunlarla da
yetinmeyip tehdit ederek, linç ederek ve öldürerek susturan, tüm bu
silsileyle ifadeyi ve nihayet yaşamayı yasaklayan, sansürcü bir katl bilinci
hakim. Bu bilinç garabeti, yukarıdaki yazıların yazılması (ama mahkum
edilmesi) ardından geçen bir yılda, uğursuz hakimiyetini sağlamlaştırdı
ve Hrant Dink adında bir insanı katletti, hepimizi de mahvediyor. Ama
sansürcü katl bilinci, bu kitabın ortaya koyduğu üzere, sadece dinciler
ve milliyetçilerce (ulusalcılarca) değil, nispeten düşük dozlarda olsa bile,
çok daha geniş bir kesimce uygulanıyor.

Hrant Dink “beni aşağıladın” denerek katledildi; Dostoyevski de aynı
bilinç garabetiyle sansürlenmişti ve bu sansürleri teşhir edip, medyayı
eleştiren yukarıdaki yazılar da, “bana” veya “bize saldırdın” diyen aynı
zihniyetle, 301’ci, katil sansür garabetiyle mahkum edildi –301’e karşı
olan ve bir yıl sonra, geçtiğimiz günlerde, “Hepimiz Hrant’ız” diyen
ve demeyen medya tarafından. Bugün, “Hepimiz Hrant’ız” diyenle-
rin infialine ve samimiyetine inanıyorum, ama bunun yeterli olmadığı,
bu samimiyetin (bu haliyle) yeteri kadar samimi olmadığı, herkesin
kendi 301’ciliğiyle yüzleşip, onu gidermesi gerektiği ve 301’ci, sansürcü
katl teamülünün yıkılarak, hakikat teamülünün yerleştirilmesi gerektiği
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hatırlanmalı.
Hrant Dink cinayetinin, faşist bir sansür cinayeti, halk faşizmi ve

sansürcülüğünün cinayeti, yani bir teamül cinayeti olduğu hatırlanmalı.
Türkiye’yi fikrî farklılıklardan ziyade, ahlaki erozyonun, yazılı yasalar-
dan önce, yazılı olmayan yasalardaki, teamüllerdeki erozyonun tarumar
ettiği de hatırlanmalı.

Birçoğumuz bir tanrı olup olmadığını bilmiyoruz veya olduğuna inan-
mıyoruz veya inanıyoruz veya körü körüne inanıyoruz, ama çoğumuz
günahın varolduğunu biliyoruz (Raskolnikov aksini kanıtlamaya çalış-
mış, ama becerememişti); bazı şeylerin iyi, bazılarının kötü olduğunu
biliyoruz; mesela, kedilere tekme atmanın veya yere düşen bir ihtiyarı
çiğneyip geçmenin kötü, ona yardım etmenin iyi olduğunu biliyoruz.
Aynı bilgi, sansürcü katl bilincinin melanet olduğunu de söyler. Bu bilgi
zedelendikçe yıkılıyoruz, arkadan kurşunluyor ve kurşunlanıyoruz. Tür-
kiye’de bu bilgide zedelenmeler var ve bununla yüzleşmemek için de
binbir tane bahane, put, sahte günah, alavere dalavere.

O bilgide mutabık değilsek, ki bu mutabakat epey bozulmuş durumda,
o zaman, konuşmak, anlaşmak, yaşamak, iyileşmek mümkün değil, tıpkı
iki kere ikinin dört etmesinde mutabık olmayan, ama problem çözmeye
veya bina dikmeye debelenen insanların başına geleceği gibi.

Tolstoy ve Dostoyevski’nin çarpıtılması, sansürlenmesi o bilgiyi zede-
lemişti; sonra bunların teşhirinin mahkum edilmesiyle de zedelendi o
bilgi. Oysa tersi yapılıp, o bilgi geri çağrılmalı, hatırlanmalı, hatırlatılma-
lıydı. 301’ci, sansürcü katl garabeti, 21. yüzyılda, dünya kültür mirasının
bir devini, hepimizin, tüm insanlığın bir atasını da, Dostoyevski’yi de
sansürlemek, katletmek anlamına geliyor ve 301’le etrafındaki bilinç
garabeti, bu acayipliğin teşhiri üzerinden de eleştirilmeliydi. Hrant Dink
cinayetiyle içine uyandığımız kabusu kovmak için bu güçlü dayanak
ziyan edilmemeliydi.

Yukarıdaki yazılarda eleştirdiğim insanları tanımıyorum ve cani ol-
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duklarını da düşünmüyorum, büyük çoğunluğunun “kötü” insanlar
olduklarını, mesela bir kediye tekme atacaklarını filan sanmıyorum, ama
zaten, Hrant Dink’in öldürülmesiyle sonuçlanan kışkırtmaların failleri
de, 301’ciler vb. de kediye tekme atmıyorlardır, hatta katil bile kediye
tekme atmıyor olabilir. Fakat, suç böyle işleniyor işte ve suçu işleten
bilinç garabeti böyle hakimiyet kazanıyor: bir sürü “iyi” insanın, bir sürü
“masum” günah işlemesiyle, sonra daha az “masum”larını işlemesiyle
ve başka bazılarının da “na-masumları” işlemesiyle. Ve asla masum
olmayan sansür günahının çeşitli şekillerde işlenmesi ve beraat ettiril-
mesiyle. Sansürü mahkum etmeyip beraat ettirmekle, sansürü değil,
onu teşhir edip kınayanı mahkum etmekle, hakikatin ve o bilginin değil,
yalanın, küfrün hakimiyetine ve Hrant Dink’i öldürmekle sonuçlanan
toplumsal bilinç garabetine hizmet edilmiş oluyor. Halbuki tam tersinin
yapılması şart; aksi halde bazı temel değerleri, hakikati, o bilgiyi nasıl
teamül haline getireceğiz? Ve o bilgiyi teamül haline getiremediğimiz
için mahvolduğumuz (mesela Kurtlar Vadisi gibi bir garabetin müşteri
ve yapımcı bulabildiği) açık değil mi?

301’ci, sansürcü katl teamülünü yerleştirmek yerine, “beni aşağıladın”,
“beni eleştirdin” deyip gadreden bir teamülü yerleştirmek yerine, Radikal
(ve tabii diğerleri), kendisini veya ahbaplarını eleştirdim diye –üstelik
haklı olarak eleştirmişken ve üstelik hayatî bir meseleyi gündeme getir-
mişken– beni 301’lememeli ve böylece hakikat teamülünü yerleştirmeye
hizmet etmeli, takdir kazanmalı ve örnek olmalıydı.

Bunun yapılması ve yukarıdaki yazının hakettiği şekilde yayınlanıp
tartışılması, tek başına Hrant Dink’i ve Türkiye’yi kurtarmaya yetmezdi,
ama bu yönde bir teamül oluşturmaya yarayabilirdi. Bu yapılmadı, ama
yukarıdaki yazının reddedilmesinden bir ay kadar sonra gazetelerde
şu sansür haberi yer aldı: Tolkien’in Noel Baba’dan Mektuplar adlı çocuk
kitabında geçen 1453 Gulyabani saldırısı, İstanbul’un fethine gönderme
yapıyor diye, on altı yaşında bir çocuk çevirmen (Leyla Roksan Çağlar)
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eliyle ve de önsözünde belirtilerek sansürlenmiş.
Bu haber, 28 Ocak 2006 tarihli Radikal gazetesinde işlendi (haberi ya-

pan Efnan Atmaca). İyi, güzel, tebrikler. . . ama bu haberi işleyen Radikal,
hem bundan çok daha vahim sansürleri, hem de sansür hastalığının
kendisini çok daha etkili biçimde teşhir eden yukarıdaki yazıyı neden
yayınlamadı? Dostoyevski ve Tolstoy’un sansürlenip çarpıtılmasına, Tols-
toy’un Müslüman yapılmasına ve Türkiye’yi mahveden dinci/milliyetçi
sansür/katl bilincini deşifre edip kınayan bir çalışmaya, neden yer ver-
medi?

Bu yazıları reddeden dergi ve gazetelerin kimileri (ve diğer bazıları),
çeviri meselesi etrafında başka haber, yazı ve dosyalar da yayınladı, ama
en temel meseleye, 301’ci, sansürcü katl garabetine veya Tolstoy’un Müs-
lüman yapılmasına bulaşmadı. “Tanrı” yerine, “Cenabı Hak” ve “Allah”
gibi sözler, Pinokyo ve Victor Hugo’nun Müslümanlığını “ima” ediyor
diye, kimi çeviriler manşetlere çıktı; mesela, 25 Ağustos 2006 tarihli Radi-
kal’in manşetine şöyle yansıdı: “Victor Hugo’yu da hidayete erdirdiler”.
Üstbaşlık da şöyle: “Dinci yayınevleri kitap tahribatında sınır tanımı-
yor”. Altbaşlıksa şu: “‘Sefiller’ kitabında Victor Hugo’nun Müslüman
olduğu ima ediliyor, ‘Heidi’de Peter’in ailesi orijinalde olmadığı halde
dua ediyor, Pinokyo ‘Yarabbim’ diyor”.

Ama Tolstoy’un Müslüman olduğu, uyduruk bir kitapla, gazeteler ve
dergilerin manşet ve sayfa sayfa haberleriyle, değil ima edilmek, ilan
edildi ve bu yalan yüz binlerce kişiye zerkedildi. Bu yalanı apaçık belge-
leyen Tolstoy’un Cevabı, yani hakikat ise, değil manşetlere çıkmak, bir tek
yazı dışında, arkadaşım Coşkun Büktel’in, 15 Aralık 2005 tarihli Cumhu-
riyet Kitap’taki “Panzehir Kitap” yazısı dışında hiç duyurulmadı. Ama
Coşkun Büktel’in duyuru yazısı da, yani bir kitabın tanıtım yazısı, Cum-
huriyet Kitap’ın şu acayip editoryal müdahalesiyle, şu spotuyla verildi:
“Son aylarda Ünlü Rus Yazar Lev Tolstoy’un Müslüman olduğu yolunda
tuhaf bir iddia tartışıldı ülkemizde. Coşkun Büktel’in aşağıdaki yazısı
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bu iddiaları bir daha açılmamak üzere kapatan bir yazı.” Yani, kitap
değil de, o kitap üzerine yazılan, kitabı öven, duyuran yazı kapatıyor o
iddiaları; kitabı (Tolstoy’un Cevabı’nı) boş verin, onun üzerine yazılmış
bu kısa yazıyı okuyun, yeter, mesele bitmiştir. Böylesine bir acayiplik,
hem mantık ve hem de hakkaniyet dışı bir şey, nerede görülmüştür?
Bizzat o yazı, o iddiaları bir daha açılmamak üzere kapatan şeyin, Tols-
toy’un Cevabı olduğunu söylüyor; o yazı zaten, Tolstoy’un Cevabı’ndan
kimi bilgileri özetleyip haber veriyor. Ayrıca, kısacık bir yazıda o iddi-
alar nasıl kapatılabilir? Kapatılabilse, onca sayfa şey yazacağıma, belge
toplayacağıma, çevireceğime, çevirteceğime, didineceğime, palavralar
yumağı çözmek gibi can sıkıcı bir işe bulaşacağıma, o iddiaları kısacık bir
yazıda ben kapatır ve aslî Tolstoy çalışmalarıma hemen geri dönerdim.
O kısacık yazı hiçbir şeyi kapatmıyor, kapatamaz, sadece yapabileceği ve
yapması gereken şeyi yapıp, benim sımsıkı kapattığımı duyuruyor. Bir
duyuru bir iddiayı nasıl kapatır? Ayrıca, bu duyurunun haklı olduğunu
Cumhuriyet Kitap nereden biliyor, okur nereden bilecek vs? Hangi ince-
leme, hangi kitap, kendisini duyuran, öven bir yazının spotunda, kendisi
değil de, kendisi üzerine yazılan bu yazı duyurularak, konusunun bu
duyuru yazısıyla kapatıldığı, kendisine gerek kalmadığı belirtilerek ta-
nıtılmıştır? Ve peki kapanan bir şey var mı? İnternete ve kitapçılara bir
bakın; Tolstoy’un Müslümanlığı palavrası almış yürümüş, baskı ardına
(bugün itibarıyla 4. elli bin) baskı yapmış, ama Tolstoy’un Cevabı’ndan
insanların haberi bile yok. Halbuki, haberdar edilmeleri gerekirdi. Tols-
toy’u Müslüman yapan yalanın mahkum ve teşhir edilmesi gerekirdi,
hakikatin korunması gerekirdi. Ayrıca, Tolstoy’un Cevabı, Coşkun Bük-
tel’in Cumhuriyet Kitap’taki yazısında da belirttiği gibi, sadece bir yalanı
ortaya çıkarmıyor, Tolstoy’un bilinmeyen bir yanını, kendi sözleriyle din
eleştirisini (Türkiye için elzem olan) eleştirisini de ilk kez naklediyordu.
Manşetler nerede? Kitap ekleri, dergiler nerede? Türkiye’yi “Yarabbim”
dedirtilen bir Pinokyo’dan koruyanlar, sarık ve cüppe karşıtı Tolstoy’a
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sarık ve cüppe giydirilirken nerede?
“Türkçe Güvenilmemesi Gereken Bir Dildir”i yayınlayan Edebiyat ve

Eleştiri bile bin sayfalık 2006 Edebiyat Yıllığı’nda Tolstoy’un Müslümanlı-
ğını ilan eden kitaba ve yalanlarına yer verdi, ama hakikate, Tolstoy’un
Cevabı’na yer vermedi; bir gazetede bu konuda görüşlerine başvurulan
ve bir şey bilmediklerini söyleyen insanların (Ahmet Oktay, Enis Batur,
İlber Ortaylı ve Zekeriya Beyaz’ın) sözlerini aktarmakla yetindi [34, s.
222-3]. Derginin ve yıllığın editörü Ahmet Yıldız, yayınladığı yazımın so-
nundaki ekleri kaldırırsam, yazıyı yıllığa koyacağını söylemişti ve bunu
kabul etmediğim için yazıyı yıllığa koymadığı gibi, Tolstoy’un Cevabı’nı
da koymadı –daha önce (kendiliğinden) koyacağını söylemiş olduğu
halde. Akıl almaz görünüyor, değil mi?

Öte yandan da, yukarıdaki yazıların ortaya koyduğu üzere, sansür
ve çarpıtmalarla yazarlar katledilir, okurlar aldatılırken, çeşitli yerlerde
sürekli intihal konusuna sıçrandı; yani, çok önemli olmakla birlikte,
sansürün yanında ikincil değil, üçüncül öneme sahip bulunan (sırf çevir-
men haklarını ilgilendiren) çeviri kapkaçıyla uğraşıldı. Karamazov’un söz
konusu bölümünü sansürlememiş iki çevirmenden biri (Koray Karasulu)
dahi, 14 Kasım 2006 tarihli Birgün Kitap’taki “Komşu bizi dava ederse”
başlıklı yazısında, sansürü (yani “yazarın söylediğini aktarıyorum” di-
yerek, okurun parasını alıp, sonra da yazara başka bir şey söyletmeyi
veya yasak koymayı) “şatafatlı” bir konu sayabildi ve komşu bizi dava
edecekse, asıl sansürden dava edeceği halde ve sansür marifetiyle yazar
katledildiği, okur da aldatıldığı halde, “metinlerdeki sansür gibi şatafatlı
bir konuya girmeden”, intihal konusuna sıçrayabildi.

Sonunda sadece, “Türkçe Güvenilmemesi Gereken Bir Dildir” başlıklı
yazımın Karamazov sansürlerine ilişkin bölümü, 23 Aralık 2006 tarihli
Vatan gazetesinin Bizim Kahve ekine haber yapıldı; ve haberde görüşü
alınan eleştirmen Zeki Coşkun şunları söyledi:

Türkiye’de iki tür sansür uygulanıyor. Ticari ve ideolojik sansür. Ki-
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tapları daha ucuza getirmek için bazı bölümler çıkartılıyor. İdeolojik
sansürde ise yayıncı ya da editör başımıza bir iş gelir kaygısıyla
tasarruflarda bulunabiliyor. İfade değiştiriyor ya da “yasaklı” kelime-
leri kullanmıyorlar. Çoğu klasiğin orasını burasını mıncıklayıp takla
attırıyorlar. Kitapta Türkler denmesi çok önemli değil. Eserin bize
sunmuş olduğu dünya beni ilgilendiriyor.

Zeki Coşkun sansürün istisna değil kural haline geldiğinden söz ediyor,
peki neden bunları teşhir etmemiş, etmiyor? Ayrıca, sansürü kınamayı-
şına ve son iki cümlesinin belirsizliğine bakınca, “Türkler denmesi çok
önemli değil” sözü, sansürlenmesi çok önemli değilmiş gibi anlaşılıyor
ki, böyleyse durum hepten vahim. Herhangi birinin neyi önemli bul-
duğu değil, Dostoyevski’nin ne yazdığıdır önemli olan. Zeki Coşkun’un
veya başka birinin önemli bulmadığı şeyler sansürlenebilir mi yani?

Aynı haberde görüşü alınan (ve yukarıdaki yazımın eksiz halini üçte
bire indirmemi isteyerek onu reddetmiş olan) eleştirmen Ömer Türkeş
de benzer şeyler söylüyor:

Bunlar her zaman yapılan şeyler. Daha önce de sansürle bazı şey-
leri kurtarmaya çalıştılar. Yüz yıl önceki meseleyi sansürleseniz ne
olacak? Dostoyevski’nin Türk dostu olmadığını bilen biliyor. Benim
için çok önemli bir mesele değil.

Yine sansürün yaygınlığı ve (anlaşıldığına göre) bir eleştirmen tarafından
kanıksandığı ortaya çıkıyor. Demek, Dostoyevski’nin eleştirmenlerimizce
önemli bulunmayan yerleri sansürlenebilir; yani, iki kere iki üç eder; ya-
lan, sansür önemli bir mesele değildir. . . Bunları mı savunuyor, görüşü
alınan bu eleştirmenler, yoksa kendilerini iyi ifade mi edemediler veya
ifadeleri mi düzgün aktarılmadı? Çevirmen ve yayıncının sorumluluğu,
neyin önemli olup olmadığına karar vererek, sansürlemek değil, Dos-
toyevski’yi aynen nakletmektir. Ve bunu tartışmak, iki kere ikinin dört
ettiğini tartışmaktan daha saçma ve çok daha uğursuzdur.

Görüşü alınan İletişim Y. G. Müdürü Nihat Tuna’ya göreyse:
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Bu tamamen çevirmenden kaynaklanan bir yanlışlık. Bir arkadaşımız
e-posta atıp bu konuda uyarınca [yani benim Birikim’e gönderdiğim
yazı, kendisine iletilince ve N. Tuna bana gönderdiği e-postayla
teyit alınca] biz de kitabı çeviren arkadaşımızı [Ergin Altay’ı] aradık.
Kitabı İngilizce’den değil, Rusça’dan çevirmişti [yani Rusçasından
sansürlemişti]. Rusça baskısını kontrol etti. O zaman (50’li 55’li
yıllar) politik durum müsait olmadığı için böyle çevirdiğini söyledi.
[Ergin Altay ise, 50 veya 55’lerde değil, 70’lerde çevirdiğini söylüyor.]
Gerekli değişikliği [yeni baskının hiçbir yerinde belirtmeden] yaptık.
Şu anda kitap aslına uygun [değil hâlâ]. İkinci [heralde “yeni” demek
istiyor ] baskıdaki eksikliklere gelince, [sansürcü olduğumuz için] her
satırda Türk demek zorunda değiliz. [Hani “aslına uygun”du? Madem,
böyle zorunluluklarınız yok, bunu kapakta duyurun okura.] Paragrafı
okuduğunuzda anlatılmak istenen gayet net bir şekilde anlaşılıyor.

Tabii, önemli olan, Dostoyevski’nin ne dediği değil, İletişim’in ne anla-
dığı; öyleyse kapağa da “Karamazov Kardeşler meali”, hatta “tefsiri”
yazsınlar. “Dostoyevski’nin söylediklerini aktarıyorum” diye okurdan
para alıp, sonra da Dostoyevski’ye başka bir şey dedirterek, onu 301’leye-
rek susturmakta, okuru da aldatmakta, yani sansürde, hiçbir sakınca yok.
Bu yüzden, gizli gizli yaptıkları düzeltmeleri bile düzgün değil; yeni
baskılarında, “kadınları, çocukları öldürüyorlar” ifadesi (ki doğrusu “ka-
dın ve çocuklara tecavüz ediyor” olacak) ve “Güzel bir sahne değil mi?”
ifadesi (ki doğrusu “Türklerin tatlı şeyleri çok sevdiklerini söylerler”
olacak), bu iki ifade hâlâ sansürlü [s. 268, 10. baskı]. Ve bu, Türkiye’nin
en saygın yayınevlerinden biri değil mi? Bir başka enteresanlık da şu ki,
bu garabete seçtikleri editör, Orhan Pamuk, Dostoyevski’yi sansürleyen
ve (kendisi gibi, görev başında uyuyarak veya bilerek) buna seyirci kalan
aynı bilinç garabeti yüzünden Türkiye’yi terketmek zorunda kaldı.

Vatan’ın haberinde görüşü alınanlardan, Karamazov Kardeşler (İletişim)
çevirmeni Ergin Altay ise şöyle diyor:

Kitabın orijinalinde Türkler deniyor. Ama ben onu 70’lerde çevirirken
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Türkler demek içimden gelmedi. Zaten askerdim. Orduda Rusça
öğretmenliği yapıyordum. Sıkıyönetim olduğu dönemlerdi. Ya o bö-
lümü anlatacak ya da ismimi değiştirecektim. Yayınevine sormadan
Türkler kelimesini kullanmadım. Yazara ihanet ettiğimi [onu sansür-
lediğim halde] düşünmüyorum. Çünkü Dostoyevski orada Türkler’i
değil, insanları kötülemek istiyor. Ha Türkler demişim, ha Çerkezler.
Ha tecavüz demişim, ha akıl almaz işkenceler. . .

O zaman, ha “Karamazov Kardeşler” demişim, ha “İletişim Kardeş-
ler”, ha “Dostoyevski” demişim, ha “Bilmemne-yevski”, ha çevirmişim,
ha meal yazmışım, hatta ha çevirmişim, ha çevirmemişim... “Dosto-
yevski’nin orada Türkleri değil, insanları kötülemek” isteyip istemediği,
tabii, konu dışı; çevirmenin görevi niyet okuyup, meal yazmak değil;
ve neyi kötülemek istediğine ve kötülediğine de sadece Dostoyevski’yle
okurlar karar verir.

Ergin Altay’ın çeviriyi hangi koşullarda yaptığını bilmiyorum, ko-
şulları belki zordu, ama en azından çevirmeyebilirdi veya sonradan
düzeltebilirdi veya hiç değilse, sansürü ortaya çıktığında hatasını kabul
edebilirdi, ama bunu da yapmadığı gibi, hâlâ sansürü savunuyor. Ergin
Altay’ın vatansever vb. hissiyatları, keşke, Türkiye’yi Karamazov’un
sansürlendiği bir yer ve bu kültürü, “Türkleri” de sansürcü yapmamak
yolunda, böyle bir ahlakı, teamülü yerleştirmek yolunda güçlü olabil-
seydi, ama vatansever vb. hissiyatlar asla böyle, hakikat yolunda güçlü ve
hayırlı olamıyor ve böylelikle de daima hayırsız oluyor. Dostoyevski’nin
sözünü ettiği hunharlıklar her toplumda, her kültürde ve bunların tari-
hinde başka halklara ve kendi halkına karşı işlenmiştir. Yapılacak şey,
eğer o hunharlıklar gerçekse, bunu telaffuz etmeyi Dostoyevski’ye veya
başka birine bırakmadan, bizzat yapmak ve hunharlıkları mahkum edip
dışlayarak temizlenmektir, yoksa Dostoyevski’yi sansürleyerek, günahı
örtbas ederek ve sansürle yeni ve güncel bir günah işleyerek onlara sahip
çıkmak değil. Yok eğer, o hunharlıklar gerçek dışı veya abartılıysa, o
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zaman da bu, bir dipnot veya önsözde belirtilir.
Tüm bunlar, “Türkçe Güvenilmemesi Gereken Bir Dildir” şeklindeki

sözümü, sandığımın ötesinde haklı çıkarıyor. Ama ayrıca, Tolstoy’un
vatanseverlik karşıtı yazılarına [36] önsöz yazarken baktığım Türkçe
Anna Karenina’lar, 13 adet çevirinin hepsi sansürlü olduğu için de, güve-
nilmemesi gereken bir dildir Türkçe. Anna Karenina’nın son bölümünde
de, Türklerin Slavlara zulmü meselesi gündeme gelir ve karakterlerden
biri (Koznişev), Rusça orijinalde, faillerin Müslümanlığına atfen, “kafir
Hacerîler” der. Hacer, Müslüman soyunun kaynağı sayılan İsmail’in
annesi olduğu, yani Müslümanları kastettiği için, “kafir Hacerîler” ifa-
desi şu çevirilerin hepsinde sansürlenmiş: Ergin Altay [37, s. 795] ve
Mustafa Bahar [38, c. 2, s. 470] “dinsiz Bedeviler” diyerek, sadece sansür-
lemiyorlar, dahası ithamı Bedeviler üzerine yıkıyorlar, üstelik daha önce
Türklerden söz edildiğini belirtmiş oldukları halde. Diğer çevirmenlerse
ya sadece “dinsizler” diyor ya da hiçbir şey demiyor. [39]

Ayrıca, yine Tolstoy’un vatanseverlik karşıtı yazılarını çevirirken rast-
ladığım bir kavramın, (Almanca “Kanonenfutter”den gelen) İngilizcede
“cannon-fodder” denen ve Türkçede “top-yemi”yle mükemmelen kar-
şılanabilen kavramın tanımı, dört İngilizce-Türkçe sözlüğün ikisinde
sansürlendiği için de, Türkçeye güvenilmez. Bu kavramı, yani “cannon-
fodder”ı, elimdeki İngiliz sözlükleri (The Concise Oxford Dict., en kapsamlı
ikinci sözlük olan Shorter Oxford Eng. Dict. ve Chambers’s Twentieth Cen-
tury Dict.) şöyle tanımlıyor: “savaşta harcanacak malzeme derekesinde
görülen insanlar” (men regarded merely as material to be consumed in
war). Amerikan Webster’s da aynı tanımı veriyor (soldiers, as the material
used up in war). Oxford’un, Fahir İz ve H. C. Hony tarafından hazır-
lanan (An English-Turkish Dict., 1954) sözlüğünde de bunlara yakın bir
tanım veriliyor: “harbde malzeme gibi harcanan adam”. Longman-Metro
Büyük İngilizce-Türkçe-Türkçe Sözlük (1. baskı, 1993), yanyana gelen iki
kelimenin anlamını da vererek, daha açıklayıcı bir tanım yapıyor: “kur-
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banlık askerler; savaşta düşman toplarının (cannon) önüne ‘yem’ gibi
sürülen, hayatlarına aldırış edilmeksizin askerî bir malzeme imiş gibi
kullanılan askerler”. Ama Hamit Atalay tarafından hazırlanıp, Prof. Dr.
Hamza Zülfikar tarafından incelenen ve Türk Dil Kurumu tarafından
basılan iki ciltlik İngilizce-Türkçe Sözlük ise, bu kavrama şu sansürlü, ters
tanımı uyduruyor: “fedai : savaşta top ateşine maruz ve ölümle karşı
karşıya gelen askerler”. Ve yıllarca en kapsamlı İngilizce-Türkçe sözlük
olarak kabul edilen Redhouse da şu sansürlü ve abuk tanımı yamıyor:
“(ölmek ihtimali ile) savaşa giden askerler”. Bu iki çarpıtılmış, sahte
tanımlama, gerçekte askerlik ve militarizmi açıkça yeren bir kavramı, ya
abuklaştırmış veya (TDK örneğinde) onları yücelten bir kavram haline
getirmiş. Ve bu aldatmacanın, pespayeliğin faillerinden biri de, Türk
Dil Kurumu. Türk dilini, Türkçeyi koruması gereken (ve herkes gibi
hakikati, dürüstlüğü koruması da gereken) Türk Dil Kurumu, üstelik
aldatma yöntemiyle, militarizmi koruyor.

Ne hazin ve iğrenç bir fars ve ne kadar aşikar: bu coğrafyada, kültürde,
bilinç ikliminde hakikat, dürüstlük vs. hakim olamıyor, kurumsallaşa-
mıyor; yalan, sahtekarlık, sansür, katl –değişik kesimlerin acıtmadan
kelle kesen şeriatlarıyla kiliseleri– hakim oluyor; ve üstelik bu reza-
letler ve ihanetler, hep “koruma” adına yapılıyor, sanki hakikat ve o
bilgi korunmadığında, kelle kesen şeriatlarla kiliselerinden başka bir şey
korunabilirmiş gibi. Vatan, millet vb. soyutlamalar, putlar “korunarak”,
ama gerçekte sadece şeriatlarla kiliseler için kelle kesilerek; bu zehirli
vaziyet, sanki zehir münferitken zehirlemiyormuş gibi, üstelik çoğu
zaman münferitten de öte, epey yaygın değilmiş gibi, “bu münferit;
genele teşmil etmeyin” diye savunularak; zehir ve zehirlenme değil
de, bunların teşhisi yıpratırmış gibi, “kurumlarımızı yıpratmayın” diye
daha da fazla yıpranıp zehirlenerek; ve tüm bunları teşhis ve teşhir
edip temizlenmenin de, kanunla, sansürle, kışkırtmayla, cinayetle önüne
geçilerek; vatan da, millet de, kültür de telef ediliyor.
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Vatan gazetesinin Karamazov sansürlerine ilişkin haberinde görüşü
alınan Murat Belge’yse, telefatın sadece kanuni kısmına dikkat çekmiş:

Kitapların sansürlenmesi doğru değil. Dostoyevski’nin Türk dostu
olması gerekmez. Söyledikleri doğru da olabilir, yanlış da. . . Olan
olmamış gibi gösterilemez. Tam olarak bilmiyorum ama kanunlar
yüzünden böyle bir şey yaşanmış olabilir. Bazen kanunlara aykırı
olduğu için de sansür yapmak zorunda kalınıyor. Ben de bir kitabın
ismini değiştirmek zorunda kalmıştım uzun yıllar önce.

Kanunların suçu sabit ve bunu belirtmek de mantıklı ve haklı, ama
Murat Belge’nin, suçu sadece kanunlara atması haklı ve mantıklı değil.
Hem “bazen”ki durumlarda, hem de bu somut durumda, kanun san-
sürü dayatıyorsa, o zaman tüketiciye (okura) defolu, sahte mal satmayı
yasaklayan diğer kanuna da uyulur ve malın sansürlü olduğu belirti-
lir, hatta hangi kanunun bunu dayattığı, nerenin sansürlendiği, uygar
toplumlarda böyle bir saçmalığın bulunmadığı ve sansürü kınamak
doğrultularında birkaç lakırdı edilerek, hem sansür silahı sansürcüye
geri çevrilir, hem de sansür garabeti teşhir edilir. Kaldı ki, bu somut
durumda iki çeviri sansürsüz yapılabilmiştir. Bu somut durumdaki san-
sürler kanunlardan önce, yukarıda da görüldüğü üzere, sansürcü bir
bilinç garabetinden kaynaklanıyor.

Vatan gazetesinin bu haberinden sonra çeşitli internet sitelerinde başka
bir gelişme haber yapıldı; yapanlardan biri de Karamazov sansürlerini
içeren yazımın bir redcisi, Evrensel. Haberin başlığı Murat Belge’nin
yorumuna uyuyor, ama gerçeğe tam olarak uymuyor: “Baskıcı yasaların
sonucu: Karamazov Kardeşler yıllarca sansürlendi!”

Çeşitli çevirmen ve tercüman dernekleri temsilcileri, yaptıkları çevi-
riler nedeniyle yargılanmalarına tepki göstererek, buna zemin ha-
zırlayan Basın Yasası’nın 2. maddesinin değiştirilmesini istediler.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Lokali’nde düzenlenen basın
toplantısında, Birleşik Konferans Tercümanları Derneği, Kitap Çevir-
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menleri Meslek Birliği (ÇEVBİR), Çeviri Derneği, Edebiyat ve İlim
Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (EDİSAM), Türkiye PEN, Yayıncılar
Meslek Birliği (YAY-BİR), Türkiye Yayıncılar Birliği ve Türkiye Yayın-
cılar Sendikası tarafından imzalanan ortak basın bildirisi okundu.

ÇEVBİR Başkanı Tuncay Birkan tarafından okunan ortak bildi-
ride, bir çevirmenin sırf işini yaptığı, kitap ya da konuşma çevirdiği
için hapse atılmasını doğru bulmanın mümkün olmadığı belirtildi.
Bildiride, ifade özgürlüğünün sınırlarının daha da genişletilmesi ön-
görülürken, 3 çevirmen ve 2 editörün, sadece kitap çevirip yayına
hazırladıkları için hapis cezası istemiyle yargılandığı, çünkü Basın
Yasası’nın, yazarı yurt dışındaysa kitabın içeriğinden “eser sahibi”
sıfatıyla çevirmeni sorumlu tuttuğu ve cezai sorumluluk yüklediği
kaydedildi.

Çevirmenin, içeriği ve görüşlerine tamamen karşı olsa bile kendi
düşüncelerini bırakıp o iletiyi aslına sadık olarak çevirmekle görevli
olduğu vurgulanan bildiride, “Dolayısıyla, bildiride imzası bulunan
meslek kuruluşları olarak biz, Basın Yasası’nın 2. maddesinin en
kısa sürede değiştirilmesinin ve bu yolla da yargılanan tüm meslek-
taşlarımıza yönelik işlemlerin derhal durdurulmasını talep ediyoruz”
denildi.

Karamazov Kardeşler

Birkan, derneği adına yaptığı konuşmada da “Baba ve Piç” kitabı
hakkında açılan davaya başlangıcında çevirmeninin de dahil edil-
diğini, Aram Yayınları’ndan çıkan iki kitabın çevirmenlerine 1-7 yıl
arasında hapis cezası istenen davalar açıldığını, daha sonra bu
davaların düştüğünü söyledi. Yasanın tamamen çevirmenlere ve ya-
yınevlerine otosansür uygulamak amacını taşıdığını savunan Birkan,
“Dostoyevski’nin ‘Karamazov Kardeşler’inin çeşitli yayınevlerinden
yapılan çevirilerinde Türkler ile ilgili bölümlerin yıllarca sansür edil-
diği anlaşıldı. Bunun nedeni korkuydu. Bu yasaların amacı tam da
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bu korkuyu sağlamaktır” dedi. Birkan, önümüzdeki günlerde yasa-
nın değiştirilmesi için Ankara’ya giderek ilgili hükümet temsilcileriyle
görüşeceklerini de anlattı.

Birleşik Konferans Tercümanları Derneği Başkanı Yiğit Bener de
çevirmenlerin yargılanmasının ve mesleklerini yapamamasının bir
ülkenin insanlarının kendi dilleri dışında üretilmiş eserlere ulaşmasını
engellemek anlamına geldiğini belirterek, “Bu, ayrıca bütün dünya
yazarlarının ifade özgürlüklerinin engellenmesi demektir” dedi.

Evet, bu girişimler çok güzel, ama benim gösterdiğim sansürler, sadece
kanun mazeretiyle açıklanamıyor. Çevirmenler ve yayıncılara da nüfuz
etmiş sansür garabetiyle yüzleşilmesi gerekir, bunların teşhir edilip,
kınanması gerekir, herkesin kendi 301’ciliğiyle veya ahpabınınkiyle yüz-
leşmesi gerekir. Ayrıca Evrensel, madem bu mühim gelişmeyi, haberinin
başlığında (ve kısmen içeriğinde de) Karamazov sansürlerinin teşhirine
bağlıyor, öyleyse aynı haberi bir yıl kadar önce kendisine gönderdiğimde
neden yayınlamadı? Edebiyat ve Eleştiri’de yayınlandıktan sonra neden
haber yapmadı? Radikal ve diğerleri neden yapmadı? Benim sansür ve
çarpıtmaları belgeleyen çalışmalarım neden sansürlendi, örtbas edildi,
mahkum edildi?

Tüm bu manzara, sansürün, özellikle benim ortaya koyduğum somut
sansür ve çarpıtmaların, kanunlarla birlikte bilinçlere de hakim olan bir
garabete dayandığını gösteriyor.

Çeviribilim Faciası

Radikal’in, yukarıda değindiğim Tolkien (1453) sansürüne ilişkin haberi
de aynı garabeti teyit ediyor. Zira, teslim etmeliyim ki, o haber sayesinde
ayrıca, epey vahim, akıl almaz bir şeye daha tanık olduk; bir üniversi-
tenin (Boğaziçi Üniversitesi’nin) bir Çeviribilim Bölüm Başkanı (Suat
Karantay) ağzından, 1453 sansürüne ilişkin şu lakırdıları duyduk:
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Yeni kuramlara göre çevirmenin müdahalesi bazen mübah, bazen
yanlış karşılanıyor. Örneğin Hindistan’da ezilen toplumların sesini
duyurmak gerekçesiyle birtakım kelime oyunlarıyla çevirmen metine
müdahale ediyor. Dolayısıyla müdahalenin ideolojik boyutu günü-
müzde çok önem kazandı. Bu örneğe baktığınızda da çevirmenin
söylediği makul bir gerekçe olarak görülebilir. Çünkü çevirmen de bir
yaratıcı olarak kabul ediliyor.

Ne güzel! Zaten yalan, sansür, sahtekarlık iyi ve mübah, dürüstlük ise
kötü ve yanlıştır; iki kere iki de dört değil, üç eder. Bir çeviribilimci,
bölüm başkanı, basbayağı sansürü, çarpıtmayı, sahtekarlığı mübah sa-
yıp savunabiliyor. Yukarıdaki sözler gerçekten Suat Karantay’a aitse
ve haberde düzgün aktarılmışsa, o bölümün adını “sansürbilim” diye
değiştirse iyi eder Boğaziçi Üniversitesi. Çevirmen müdahalesini mübah
gören, böyle saçma sapan bir şarlatanlık ve sahtekarlık kuramı mı var?
Varsa bile, dışarıdan böyle bir garabeti ithal etmek zorunda mıyız? Dı-
şarıdan sadece garabetleri mi ithal etmek zorundayız? Hindistan’dan
aktardığı örnek de hiçbir şey anlatmıyor, açıklamıyor ve zaten eğer
şarlatanlıkla sahtekarlığı mübah sayıyorsa, aktarmaya değmez. Sahte-
karlık sahtekarlıktır, dürüstlük de dürüstlük. Bu hakikati, yerli yabancı,
büyük küçük, hiçbir kuramcı, hiçbir süslü veya süslenmiş isim, hiçbir
mistifikasyon ve safsata değiştiremez.

“Çevirmen de bir yaratıcı olarak kabul ediliyor”muş. Demek okur-
lar, çevirmenin yaratıcılığını, yani tahrifatını okuyacaklar, ama Tolkien
veya Tolstoy veya Dostoyevski’nin sözlerini ve yaratıcılığını gördüklerini,
tecrübe ettiklerini sanacaklar, yani çevirmen, yazarların yaratıcılığını
ve söylediklerini aktaracağı vaadiyle okurların parasını alıp, sonra o
yazarlara başka şeyler söyletecek ya da yazarların söylediklerini aktarma-
yacak; ve bu şarlatanlık ve sahtekarlık, çevirmenin yaratıcılığı şeklinde,
“Çevirmen de bir yaratıcı olarak kabul ediliyor” şeklinde bir meşruiyet,
hatta paye kazanacak? Hem de bir çeviribilim bölüm başkanı ağzından?
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Böyle bir şarlatanlık ve sahtekarlığı savunan çevirmenler, yaratıcı biçimde
çevirdikleri, yani maskaraya çevirdikleri veya sansürleyip çarpıttıkları
kitapların ön kapağına, “çeviri” değil, hatta “meal” de değil, “tefsir”
ibaresi koysunlar. Gerçi bu önerimle iyi mi ediyorum, kötü mü, bundan
da pek emin değilim, çünkü işin bir başka fena yanı şu ki, bırakalım
dillenmesini, aklın ucundan bile geçmemesi gereken bu yaratıcı çevir-
men (yani çarpıtmen) saçmalığı, bir bakarsınız, garabetleri kanıksamaya
yatkın geniş halk kesimlerince kanıksanıvermiş ve artık Dostoyevski
okumak değil de, yaratıcı çevirmen, yani çarpıtmen okumak meşru hale
gelmiş. Mümkündür. Ayrıca, herkesin sanatçılık, yaratıcılık vb. paye-
lere böylesine düşkün, ama fiiliyatta yeteneksiz olduğu bir toplum, bu
kanıksamayı daha da kolaylaştırır.

Çevirmenin yaratıcılığı, metne hiçbir şekilde müdahale etmeyerek,
hiçbir kelimeyi çarpıtmayarak, sansürlemeyerek, ‘ben de yaratıcıyım’
zıpırlığına, hırsına ve kompleksine düşmeyerek, kendini göstermeye ça-
lışmayıp, metinle okur arasında saydam bir aracı olmaya çalışarak, metni
tam bir sadakatle aktarabilme dürüstlüğü ve yeteneğidir, sahtekarlık ve
şarlatanlık değil. Bu nasıl bir kültür? Tolstoy’lar, Dostoyevski’ler ve hatta
Tolkien’ler bile varedemediği gibi, varolanları da çarpıtarak ithal etmeye
kalkıyor. Böyle bir yaratıcılık hırsı ve hevesi olanlar, hakiki yazarların
eserlerini bu şekilde çalıp, çarpıtarak sahiplenmeyi, onlar üzerinden
nemalanmayı, para ve paye kazanmayı ve okuru da aldatmayı bıraksın-
lar ve kendileri oturup yazsınlar. Bu garabet, memlekette kendilerine,
okura, yazara ve yaptıkları işe saygı duyamayan yeteneksiz ve övüngen
insanların sürekli sanatçı ve yaratıcı olma hırsından kaynaklanıp, sanat
ve sanatçıyı katletmeleriyle sonuçlanan, (sansür dışındaki) bir başka akıl
almaz münasebetsizliğin eseri. Bu münasebetsizlik, Coşkun Büktel’in
yazıları ve kitaplarında teşhir ettiği üzere, kendini en belirgin biçimde
tiyatroda göstermişti –seyirciye yazarın/sanatçının (mesela İbsen’in)
ne dediğini değil de, (uyduruk bir “sahne metni” isimlendirmesi al-

132



“Katl Sansürün Ekstrem Biçimidir”

tında, eseri maskaraya çeviren) yönetmenin yazara ne dedirttiğini (ne
saçmalattığını) gösteren, ayrıca tiyatroyu koreografik bir soytarılığa in-
dirgeyen ve sonuçta en önemli sanat dallarından birini, tiyatro oyununu
ve seyircisini Türkiye’de yok eden, sanatı ve sanatçıyı tiyatrodan kovan
“yönetmen tiyatrosu” şarlatanlığıyla göstermişti. Aynı şarlatanlık şimdi,
üstelik daha da beterini, ilave bir sahtekarlığı, sansür ve çarpıtmayı
da meşrulaştıracak şekilde, bir çeviribilim bölüm başkanı tarafından
makul bulundu ve benim “Türkçe Güvenilmemesi Gereken Bir Dildir”
şeklindeki sözüm de sandığımın ötesinde doğrulandı, “Çevirmen de bir
yaratıcı olarak kabul ediliyor” denip, çarpıtma ve sansür savunularak.

Enteresan olan şu ki, aynı doğrulama ve savunma işi daha önce bir
başka çeviribilimci tarafından da yapılmıştı. Bu bilim, yani çeviribilim,
Einstein gibi değil de, Dr. Frankeinstein gibi bilim adamları imal edi-
yor olmalı. Zira, “Türkçe Güvenilmemesi Gereken Bir Dildir” başlıklı
yazıma sadece bir kişi, (kendisinin de Rusçadan çeviri yaptığını, hatta
çeviribilimci olduğunu öğrendiğim) Sabri Gürses bulaştı, ama sosyolojik
bir araştırmayı, daha doğrusu karantinayı gerektirecek biçimde bulaştı:
nedense bana fena halde kızıp 301’ci, katil sansürü alenen savundu ve
aynı tavrı daha sonra da sürdürdü. Benim açıkça kanıtlayıp gösterdiğim
ve inkarı mümkün olmayan sansürleri reddedemeyip, mecburen kabul-
lendiği halde, ipe sapa gelmez lakırdılarla, garezle ve yalanla hakikati
ve beni boğmaya çabalayarak, benim Rusça bilmeyişimi veya bana ya-
mamak için çırpındığı kendi savlarını, sansürün olmadığının kanıtı diye
yutturmaya çalışarak, benim sansür iddiaları ve söylentileri yaydığımı
uydurarak ve “sansür” kelimesinin kendisini de sansürleyerek, sansürü
“çevirmen kararı” adıyla meşrulaştırmaya, yüceltmeye ve savunmaya
kalktı –tıpkı korumakla yükümlü olduğu kişiyi öldüren bir güvenlik
görevlisinin bu cinayetini görüp, “cinayet değil, güvenlik kararı” diye
savunmaya kalkan bir başka güvenlik görevlisi gibi.
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Sabri Gürses yazılarının ilkini, önce bianet’te ve peşinden kendi site-
sinde yayınladı; sonra da (benim yukarıdaki yazımı reddeden) Varlık’ın
Haziran 2006 tarihli sayısında, (sansür değil) çeviri konusu etrafında, 35
sayfalık bir laf kalabalığı dosyası hazırlayabildi; daha sonra (yukarıdaki
yazılarımda Karamazov sansürlerine ilişkin bölümün Vatan gazetesince
haber yapılması üzerine) tekrar bu meseleye dönüp, kendi sitesinde
301’ci, sansürcü katl garabetinin bayraktarlığını (aynı şekilde) sürdürdü.

Sabri Gürses vakıası, yani çeviribilimci bir çevirmenin alenen sansürü
savunması, yani kediye tekme atmayı savunması, iki kere ikiyi üç et-
tirmesi, tüm bunları yaparken tevessül ettiği hile ve maskaralıklar ve
bu pespayeliği ‘alternatif haber portalı’ diye bildiğim bianet’te yayınlaya-
bilmesi, son derece vahim ve hazin bir sosyolojik vaziyeti işaret ediyor,
sansürcü katl zihniyeti ve ahlakının nerelere nüfuz edip toplumu ele
geçirdiğini, okurları, toplumu nasıl zehirlediğini, üniversitelerce katil
sansürü savunan çeviribilimciler yetiştirildiğini ve Türkçenin güvenil-
memesi gereken bir dil olduğunu, çevirilere katiyen güvenilmemesi
gerektiğini çarpıcı biçimde belgeliyor.

Sabri Gürses, bianet’te (ve kendi sitesinde başka başlıkla) yayınla-
dığı, 31 Aralık 2005 tarihli ve “Soğuk Savaş” başlıklı yazısında “Rusça
çevirmenlerinin, hatta Rusya üzerine yazanların sayıca az olmasının
başlıca nedeni, Türkiye’nin yakın komşularına karşı önyargılı olmasıdır.
Türkiye’de bu önyargılar ve bunların yol açtığı dar görüşlülük hakim
olabildiği için Rusça’dan çeviri yapmak da bazen tehlikeli bir iş, bazen
fedakarlık olmuştur.” dedikten sonra, o “dar görüşlülük” dediği şeyle
hiç alakası bulunmadığı halde, şöyle devam ediyor:

Bu sonu gelmez dar görüşlülüğün bir örneği geçen günlerde yaşandı.
Acar Burak Bengi adında biri, çıktı, Rusça’dan çeviri yapanların
Dostoyevski ve Tolstoy gibi Rus yazarlarına sansür uyguladığını öne
sürdü.

O dar görüşlülükle bunun ne alakası var? Zerre kadar alakası yok, ama
çeviribilimci çevirmenimiz beni karalamak istiyor ya, artık her yol mü-

134

http://ceviribilim.com/?p=55
http://www.bianet.org/bianet/kultur/72754-soguk-savas


“Katl Sansürün Ekstrem Biçimidir”

bah. “Öne sürdü” demesi de, tabii, mükemmelen maskaralık; ben öne
falan sürmedim, Dostoyevski ve Tolstoy’un sansürlenip çarpıtıldığını,
nerelerde, nasıl, kimler tarafından sansürlenip çarpıtıldığını, kralın çırılçıp-
lak ortalıkta gezindiğini, apaçık biçimde, somut ve noktasal olarak gösterip
kanıtladım. Çeviribilimci, Rusça çevirmeni Sabri Gürses de, eline ka-
lem alıp, “öne sürdü” diyerek bir karşı yazıya koyuluyorsa, güya “öne
sürdü”ğüm şeyin yanlış olduğunu göstermek, kanıtlamak zorundaydı;
bunu yapamadığı halde (ki tabii yapması mümkün değildi), “öne sürdü”
demek, o sansürlerden aşağı kalmayan bir düzenbazlıktır.

Bengi, İngilizce çevirilerle karşılaştırınca bu kadarını saptayabildiğini,
ama daha çok sansür de olabileceğini söylüyordu. Herhalde buradaki
ima çevirmenlerin bunu gizlice yaptıklarıydı.

Çeviribilimcimiz, bu cümleyi Türkçeye çevirebilse iyi olurdu, çünkü ne
demek istediği belli değil. Sansür ve çarpıtmaları somut olarak göster-
mişim, neyin imasından, gizliliğinden söz ediyor?

Nasıl yani? Bu kişi Rusça bilmediğini söylüyor. Bu kişi mevcut Dos-
toyevski ve Tolstoy çevirilerinin hangi dillerden yapılmış olduğunu
belirtmiyor (İngilizce, Fransızca, hatta Almanca’dan çevrilmiş Rus
edebiyat metinleri vardır). Dahası bu kişi, çeviriyi bir çeviriyle kar-
şılaştırarak Türkçe çevirinin aslına sadık olmadığı kararına varıyor.
İlginç.

Sahiden. . . Madem öyle, Rusça çevirmeni Sabri Gürses, boşuna nefes
tüketeceğine, saçmalıklarla havayı bulandırmaya çalışacağına, o sansür-
lerin, çarpıtmaların olmadığını, mesela oralarda “Türkler” denmediğini
neden gösteremiyor? Yok, bunu yapamıyor Rusça çevirmeni çeviribi-
limcimiz. “Bu kişi Rusça bilmediğini söylüyor”muş. “Bu kişi” “çıktı”,
çeviribilimci Sabri Gürses gibi Rusça çevirmenlerinin yapmadığı, ya-
pamadığı işi, Rusça bilmeden yapıp, bu rezaletleri ortaya çıkardı. Ve
Sabri Gürses tevazu ve mahçubiyetle “bu kişi”ye minnet duyacağı yerde,
tam tersine, sansürü savunuyor ve mesele sanki sansürler değil de,
“bu kişi”nin Rusça bilip bilmediğiymiş veya sansürlü çevirilerin hangi
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dillerden yapıldığıymış gibi, konuyu saptırmaya çabalıyor. Sansürlü çe-
virilerin hangi dillerden yapıldığını belirtmiyormuşum. Hangi dillerden
yapılırsa yapılsın, bana ne? Bunun sansürle ne alakası var? Nereden
çevrilmiştir, intihal midir, değil midir, tüm bunlar ayrı konu; ben şu
kadar çeviri bulunduğunu ve bunun şu kadarının sansürlü olduğunu
gösteriyorum, nereden çevrilirse çevrilsin.

Tabii, “çeviriyi bir çeviriyle karşılaştırarak Türkçe çevirinin aslına
sadık olmadığı kararına varıyor” demesi de yine çırılçıplak bir yalan.
Ben sansürlü çevirileri 1 çeviriyle karşılaştırmadım, 4 tane İngilizce (ki
bunlara geçenlerde elime geçen bir başkası [40, s. 311-2] daha eklendi)
ve 2 tane de Türkçe çeviriyle karşılaştırdım. Ama zaten benim neyi neyle
karşılaştırdığımın ne önemi var? Rusça çevirmeni olarak, Sabri Gür-
ses göstersin, kanıtladığım şeylerin yanlışlığını, sansür ve çarpıtmalar
bulunmadığını. Yani evet, sahiden “ilginç”, hem de ne kadar!

Ama ilginçlik bitmiyor Sabri Gürses vakıasında. Ben her kesimi, tüm
bir medyayı eleştirmişken, bile bile, yazımın ve kitabımın (ve şahsımın)
aforoz edilmesini göze almışken, kitabımla ilgili bir yazının yayının-
dan vazgeçileceğini bilerek 301’ci sansür garabetini teşhir etmişken, bu
yazımı yayınlatacak yer bulamamışken ve öte yandaysa, Sabri Gürses
gibiler her köşeyi tutmuşken, tutmak için sansür garabetini örtbas eder,
teşhirini sessizlik suikastıyla boğarken ve hatta sansür gibi bir katl gara-
betinin hakim olduğu yerde, alenen bu garabeti savunurken ve teşhir
edene saldırırken, sonra da 35 sayfalık laf kalabalığını bilim diye yuttu-
rabilirken, en ufak bir mahçubiyet duymaksızın, kendi saiklerini bana
yamamaya çalışıyor çeviribilimci Sabri Gürses:

Bugünlerde bu tür haller pek yaygın, skandal yaratmak moda ve
beş dakikalık ünlerin en keyifli yolu. Bengi de bu yoldan ilerliyor ve
iddialarını dudak uçuklatıcı bir yere vardırıyor: “Eğer bazı çevirileri
eksik ya da çarpıtılmışsa, sansürlenmişse, Türkçe güvenilmez bir
dildir.”
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Yani Tolstoy ile Dostoyevski’nin sansürlenmesi, çarpıtılması skandal
değil de, Bengi’nin bu rezaletleri teşhir etmesi skandal; Bengi, “aman
sonra ünlü olurum” diyerek, sansürleri, çarpıtmaları teşhir etmemeliydi;
tabii bu arada, ünlü olmak bir yana, aforoz edilmeyi hiç umursamaya-
rak bunu yapmıştı ki, Bengi’nin en büyük, asıl namussuzluğu da bu
heralde. Ayrıca, Sabri Gürses’in, bağlamından kopararak, yavanlaştır-
dığı ve tırnak içinde verdiği ifade de (“Eğer bazı çevirileri eksik ya da
çarpıtılmışsa, sansürlenmişse, Türkçe güvenilmez bir dildir.”) bana ait
değil; ama evet, “Türkçe Güvenilmemesi Gereken Bir Dildir” başlıklı
yazımda gösterdiğim üzere, bir dilde Karamazov Kardeşler’in 10 adet çe-
virisinden 8’i (ki biraz aşağıda oran 9/11’a çıkacak), İtiraflar’ın 7 adet
çevirisinin tamamı ve Tolstoy’un Günlükler’inin tek çevirisi sansürlüyse,
bu arada Tolstoy türlü sansürler ve çarpıtmalarla Müslüman yapılıyorsa
ve tüm bunları teşhir eden “kişi” ve çalışmaları örtbas ediliyorsa, bü-
tün bu rezalete kimse ses çıkarmıyorsa, hatta en acayibi, bir bölüm
başkanı çeviribilimci sansürü mübah görüyorsa, Rusça çevirmeni bir
başka çeviribilimci (Sabri Gürses) de tüm bu rezaletleri alenen savunu-
yor ve rezaleti teşhir edeni her tür şarlatanlık ve yalana tevessül ederek
susturmaya çabalıyorsa, dahası, sansür dedektörü olmadığım halde,
neredeyse baktığım her yerde sansür görüyorsam, Anna Karenina’nın
13 çevirisinin tamamı ve Türk Dil Kurumu’nca hazırlanan en kapsamlı
İngilizce-Türkçe sözlük sansürlüyse ve dahası, Türkçe, mahkemelerde
süründürerek, kışkırıp kışkırtarak, tehdit, gadr ve katlederek susturulu-
yorsa, kışkırtmanın, tehdidin, gadrin ve katlin dili haline getiriliyorsa,
tüm dünyayı düşman ve Türkleri melek, tarihini de melekler tarihi diye
yutturmanın dili, tek taraflı ve nefret saçan bir dil yapılıyorsa, kısaca,
çırılçıplak bir kral meydanda böylesine gezebiliyorsa, evet, Türkçe ke-
sinlikle güvenilmemesi gereken bir dildir. Tabii, on yaşında bir çocuğun
bile bileceği üzere, “güvenilmez” demek, herşeyin sansürlü veya çarpık
olduğu anlamına gelmez ve “güvenilmez” diyebilmek için de böyle

137



“Katl Sansürün Ekstrem Biçimidir”

saçma bir koşul gerekmez. O saçma koşulun hakim olduğu gün, zaten
bu yazılar da tamamen saçma hale gelir ve yazılmaz, çünkü Türkçe çok-
tan ve tamamen ölmüş, sadece ve sadece yalanın, nefretin, kışkırtmanın,
sansürün, katlin dili olmuş, bir zombi dil olmuş demektir ki, istidat ve
hakimiyet bu istikamette görünüyor.

Evet, hem yukarıdaki yazılarda, hem burada görünen ve çeviribi-
limci Sabri Gürses’in de şerefle yer alıp savunduğu manzara, Türkçeye
güvenilmemesi gerektiğini gösteriyor ve çeviribilimcimizin sıvamaya
çalıştığı gibi, benim “iddiaları”mı, “dudak uçuklatıcı bir yere vardırıyor”
olduğumu değil, dudak uçuklatıcı o yere çoktan varılmış olduğunu bel-
geliyor. Sabri Gürses, sözlerimi bağlamından koparıp, bazan çarpıtarak,
bazan da yavanlaştırmaya çalışarak, bu manzarayı sıvama çabasını şöyle
sürdürüyor (kaldığımız yerden devam ediyoruz):

Ayrıca özellikle çevrilmeyen, değiştirilen kısımlar Türklere ilişkin kı-
sımlarsa, demek ki Türkler suçluluk duyuyorlar.

Gayet mümkün tabii, ama benim (Hrant Dink cinayetinden bir yıl önce)
söylediğim şey tam olarak şu:

Sansürcü çeviriler diskalifiye edilmelidir, çünkü Dostoyevski gibi bir
yazarın Karamazov Kardeşler gibi bir romanında Türklerin zulmün-
den bahsetmesi (ki aslında roman kahramanı rivayet etmektedir
bunları), yarası olmayana gocunmamayı, olanaysa tedaviyi öğütleye-
bilecekken; kendini başkasının gözleriyle görmeyi öğretebilecekken;
kendini aidiyetleriyle tanımlamaya, hatta bu aidiyetleri sadece şan
şeref dolu bir tarihle yüceltmeye meyilli okurların ufkunu açabilecek
ve onlara kişilik kazanmak yerine aslında sürüye katıldıklarını hatır-
latabilecekken, sansür bütün bunları engellemiştir.

[. . . ]
Din ve milliyet gibi aidiyetlerin hür iradeyle, bilinçli olarak seçil-

mediğini, içine doğmak nedeniyle bu aidiyetlere maruz kalındığını,
dolayısıyla onları en doğru, tek doğru, hatasız, kusursuz, yüce, kutsal
görmenin ilkel dürtülerden kaynaklandığını ve dayanışmaya dayalı
bireyler topluluğu yerine, güdülmeye hazır sürüler yarattığını, Dosto-
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yevski’nin sansürlenen bölümü akıllara getirebilir ve böyle bir bilinç
ikliminin yeşermesine katkı yapabilirdi.

Sabri Gürses şöyle devam ediyor:

Bengi yazdıkça coşuyor belli ki, eksik [yani sansürlü] çevirenleri
Susurluk sorumlularıyla, depremde yıkılan eksik malzemeli ev ya-
panlarla kıyaslıyor. Gerçekten ilginç.

Bakalım, Shaw’a “Katl sansürün ekstrem biçimidir” dedirten mesele
üzerine (ve Hrant Dink cinayetinden bir yıl önce) nasıl coşmuşum ben:

Sansür de, bilinç yozlaşmasının diğer tezahürleri gibi, genel bilinç
yozlaşmasıyla etkileşim içinde olan ve dolayısıyla temizlenmesi gere-
ken bir lekedir. Susurluk, depremde bizi tarumar edecek olan çarpık
yapılaşma, töre cinayetleri, çocuklara vahşet uygulanması vb. gibi-
lerle sansür aynı yoz bilincin tezahürleridir. Dostoyevski’nin rivayet
ettiği zulmü sansürleyen bilinç, “milli çıkarları” veya “milli şuuru” veya
“milli değerleri” veya “milli kimliği” korumaz, bunları zedeler ve o
rivayetleri haklı çıkarmaya hizmet edebilir ancak. Sansürcü bilinç
zalim bilince yabancı değildir, akrabadır. Eğer “milli çıkarlar” veya
“milli şuur” veya “milli değerler” veya “milli kimlik” Dostoyevski’yi ve
“mukaddes değerler” de Tolstoy’u sansürlemeyi gerektiriyorsa, o de-
ğerlerde, o kimlikte, o şuurda, o çıkarlarda ciddi bir yozlaşma var
demektir. O milli ve mukaddes “şeyler”in gereği diye tahrifatı meşru
görenler ve görev başında uyuyakalıp buna izin verenler ile o milli ve
mukaddes “şeyler”in gereği diye zulmü gerekli görenler ve buna izin
verenler, aynı bilinç yozlaşmasına hizmet etmektedirler –kendilerini
nasıl tanımlarlarsa tanımlasınlar, solcu veya sağcı; dinci veya ate-
ist; faşist veya komünist; milliyetçi/ulusalcı (“Nasyonal Sosyalist”?)
veya liberal; Atatürk’e tapınıp taptırmaya çalışan veya Muhammed’e
tapınıp taptırmaya çalışan; aydın veya cahil vs.

Milli ve mukaddes “şeyler”in kölesi oluyorsak, vay halimize, çünkü
milli ve mukaddes “şeyler” irrasyonel ve zalim olanı ülküleştirip, me-
sela, çocuklarını depremden veya zulümden kurtarmayı ise gereksiz
görebiliyor. Aynı tehlike, sağduyu ve vicdanın rehin verildiği, bireyi
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sürünün parçası yapan her türlü ideoloji, inanç vs. için de aynı şe-
kilde geçerlidir tabii. Somutlaştırırsak, kendini İslamcı, Müslüman,
solcu, Marksist, komünist, sağcı, milliyetçi, ulusalcı (“Nasyonal Sos-
yalist”?) Türk, Fenerbahçeli, Atatürkçü, hatta Tolstoycu vs. şeklinde
tanımlamak, hem sansürcü, yalancı, gaddar, çıkarcı vs. olmamanın
garantisi değildir ama olmayı meşrulaştırmaya pekala yarayabilir,
hem de mesafeli ve samimi bir inancı veya fikrî çalışmayı değil, inanç
veya fikrî çalışma görüntüsü altında esaret tehlikesini işaret eder.
Kısaca, bilinç yozlaşması, en ideal görünen ideolojinin veya devri-
min veya dış müdahalenin bile yozlaşmasına yol açar. Dolayısıyla,
yapılacak şey bilinç yozlaşmasıyla mücadele etmektir, kralın çıplak
olduğunu göstermektir. Aksi halde bir bilinç reformu gerçekleşmez
ve bilinç reformu gerçekleşmeyince de, Susurluk’lardan, deprem-
den, töre cinayetlerinden, çocuklara işkenceden vs. kurtulamayız.
Bu, dört ucu suya batmış yekpare bir kilim; üzerindeki o sorunlarla
somut olarak, gerçekten mücadele etmek zahmet ve kahramanlık ge-
rektirebilir, ama kilimin sansür ucuyla mücadele etmek kahramanlık
gerektirmiyor ve (nispeten) kolay. Sansür gibi uçları sudan çıkarabil-
diğimiz ölçüde, kilimin tamamını çıkarmayı da kolaylaştırmış, kilimi
kurtarmaya hizmet etmiş oluruz. Aksi halde boğuluyoruz. Ve aksi
halde, bir şey okuyacaksanız, Türkçe okumayın. En garantilisi bu.
Ben söylemiyorum. Yukarıdaki çeviriler söylüyor.

Başlangıçta Kelam yerine Sansür mü vardı yoksa?

Keşke herkes böyle coşsaydı, ama çeviribilimci Rusça çevirmeni Sabri
Gürses şöyle coşabiliyor:

Bu tuhaflıkları tek tek konu etmenin bir anlamı yok, sadece örnek
olsun diye dile getirdim.

O “tuhaflıkları tek tek konu etmenin bir anlamı” tabii yok, çünkü çeviri-
bilimci yazarımızın o hakikatlere karşı diyebileceği tek bir söz bile yok
ve bu yüzden, hiçbirşeyi bağlamında ve somut biçimde ele almaksızın,
“coşmuş” filan gibi ifade yetersizlikleriyle, sahteleştirerek hülasa etmeye,
geçiştirmeye, çarpıtmaya, arkadan vurmaya çalışıyor; öyle ya, benim
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yazımı okumayanlar veya aklını çelebileceği zavallılar bulunabilir.

Skandal meraklıları [yani sansürcüler ] oldukça skandallar [ortaya]
çıkarılacaktır, üzücü olan bu meraklıların [sansürcülerin] gitgide kala-
balıklaşması [ortaya çıkaranlarınsa aforoz edilmesi]. Ama üzülmeyi
bir yana bırakıp iddialara temel oluşturan olguları ele almak gerekli,
biz onu yapalım.

Hadi yapalım. Keşke şimdiye kadar bi başlayabilseydik; neyse, görelim
bakalım, sansürler ve çarpıtmalar var mı, yok mu? Veya Sabri Gürses
‘Evet, sansür vardır, olmalıdır’ mı diyor? Şöyle diyor Sabri Gürses:

Birincisi, Rusçadan Türkçeye yapılmış çevirilerde de başka dilden
çevirilerde olduğu gibi atlanmış, eksik bırakılmış bölümler olabilir.
[Normalde olmaz öyle saçmalık ya, bakalım ne diyecek?] Bu konuda
hoş bir örnek verilebilirim: Hasan Ali Ediz, Puşkin’den çevirdiği Dub-
rovski’de (1937), romanda yer alan uzunca bir mahkeme kararını
sadece Ruslar tarafından anlaşılabilecek olduğu, onları ilgilendirecek
ayrıntılarla dolu olduğu için kısaltarak çevirir ve bu yaptığını bir dip-
notla okura açıklar. O dönemin okurları bu konuda ne düşünmüştür,
bilemiyoruz.

Bu “birincisi” olmadı; çünkü o örnek “hoş” değil, boş. H. A. Ediz
örneğinin, beceriksizlik veya tembellik vb. gibi katiyen kabul edileme-
yecek zaaflardan mı kaynaklandığını, yoksa istisnai, inandırıcı bir teknik
imkansızlıktan mı kaynaklandığını bilmiyorum (ki böyle bir durum
kendisinin de yaptığı gibi dipnotta açıklanır, ancak neyin kimi ilgilen-
direceğine karar veriyorsa, Ediz’inki zaaftan kaynaklanıyordur), ama
bu “hoş örnek”in konumuz sansürle hiç alakası bulunmadığını, aslında
“hoş” değil, boş, hem de bomboş olduğunu kabak gibi görüyorum. Be-
nim örneklerim, “sadece Ruslar tarafından anlaşılabilecek olduğu” için
çevrilemeyen şeyler filan değil, sadece, Türkler tarafından anlaşılmasın
diye çevrilmeyen, yani basbayağı, düpedüz, apaçık sansürlenen şeyler.
Kendi örneğimiz varken, alakasız örneklere niye kaçıyor Sabri Gürses?
Ben ‘Şu katiller, şu bıçaklarla, şu maktülleri, şu yerlerde, şu zaman-
larda bıçakladı’ diyorum, katillerin avukatı Sabri Gürses ise başka bir
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vakıadan bahsederek ‘Falanca da, bir başka yer ve zamanda, tökezleyip
filancaya çarptı; dolayısıyla sözünü ettiğin vakıada suç yok’ diyor. Hani
“üzülmeyi bir yana bırakıp iddialara temel oluşturan olguları ele almak
gerekli” idi ve biz de bunu yapacaktık? Bunu yapmayıp, lafı dolandıra-
rak, sansürü masum bir kisve altında meşrulaştırma yoluna gitti Sabri
Gürses. Peki, ikincisine bakalım:

İkincisi, çeviri ne yazık ki (ya da neyse ki) vahiy değildir. [Yani san-
sürlü olabilir, öyle mi?] Sözgelimi Anna Karenina’nın ünlü ilk cümle-
sinin çeşitli dillerden yapılmış, hepsi birbirinden farklı birçok çevirisi
vardır.

Elimdeki İngilizce Karenina çevirilerinde o cümle birbirinin kopyası
değilse de, aynıdır, ama zaten farklı çevirilerin, konuyla, sansürle, çar-
pıtmayla ne ilgisi var? Zaten ben de, sansürlü, çarpıtılmış yerlerin birçok
farklı çevirisi olduğunu söyledim, ama Türkçe dışında, hiçbirinde sansür
yok; mesele de bu zaten. Çeviri farklılıklarından bahsetmiyoruz, sansür
ve çarpıtmalardan bahsediyoruz; bırakalım Karenina’nın ilk cümlesini
de, sansürlenen, çarpıtılan yerlere gelelim, mümkünse? Mümkün değil:

Her çeviri metne ayrı bir anlam verebilir, çeviri bir özgün metin gibi
okunamaz [hâlâ laf dolandırmaca]; öyle olsaydı yerli edebiyatlara
gerek kalmazdı, Edebiwood kitapları hazırlardı ve biz sadece çeviri
okurduk [bunlar ne demekse?]. Bu yüzden, [hangi yüzden?] Dos-
toyevski’nin Rus Oryantalizmi çerçevesinde “Türk” dediği şeyi biz
“Osmanlı” olarak çevirebilir, gerekiyorsa özel bir “çevirmen kararı”
vererek düzeltebiliriz.

Hah işte, nihayet. Yani sahtekarlıkla, kasaplıkla metni sansürleyip çarpı-
tabilirsiniz, kendi yorumunuzu dipnotta gösterip Dostoyevski’yle okur
arasından çekilmek yerine, “Dostoyevski’nin söylediğini aktarıyorum”
deyip, ona başka bir şey söyletir, böylece Dostoyevski’yi Samast’lamak
yanında, okuru da kandırabilir, gerekiyorsa bir Samast kararı vererek dü-
zeltebilirsiniz. Aferin size!. . . Siz kimsiniz? Çevirmen mi, kasap mı? Çevi-
ribilimci mi, sansür-, çarpıtma-, budama-, katl- ve sahtekarlık-bilimci mi?
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“Düzeltebilir”lermiş. Size mi kaldı düzeltmek? Düzeltmenizi kim istedi?
Düzeltmenize kim izin verdi? “Özel bir ‘çevirmen kararı’”ymış. Böyle
özel kararlar çevirmenler tarafından verildiğinde, o kararlara “SAN-
SÜR”, faillerine de “SANSÜRCÜ” deniyor; aynı özel kararlar, kalem
yerine silahla verildiğinde, o kararlara “KATL”, faillerine de “KATİL”
deniyor; o aynı özel kararlar başka bazılarınca verildiğinde, o kararlara
“SAHTEKARLIK” veya “DOLANDIRICILIK” veya “YALANCILIK” vs.
deniyor.

İşte nihayet, beceriksizce bu kadar didinerek meşrulaştırmaya çalıştığı,
türlü numaralarla kaşını gözünü yararak yutturmaya çalıştığı, çamur
içinde çırpınarak savunmaya çalıştığı baklayı ağzından çıkardı Sabri
Gürses. Çeviribilimci Rusça çevirmenimiz madem sansürden ve çarpıt-
madan yana, öyleyse bunu en başta açıkça söylemekten niye utanıyor?
Benim sansür “iddia”larıma neden öfkeleniyor? Tek kabahatim, san-
sür ve çarpıtmaya “sansür ve çarpıtma” deyişim ve bu kepazelikleri
“çevirmen kararı” (!!!) gibi trajikomik, sahte bir adlandırmayla sıva-
maya yanaşmayışım, beraat ettirmeyişim mi?!! Evet, bu. Kaldı ki, benim
teşhirlerimde “Osmanlı” da denmiyor.

Bu çeviribilimci çevirmenin şu ifadesini, ibret için, karantinaya muhtaç
olduğumuzu göstermek için, 301’ci, sansürcü katl bilincinin hakimiyetini
teşhis ve teşhir etmek için, tekrarlamakta fayda var:

Dostoyevski’nin Rus Oryantalizmi çerçevesinde “Türk” dediği şeyi
biz “Osmanlı” olarak çevirebilir, gerekiyorsa özel bir “çevirmen kararı”
vererek düzeltebiliriz.

Tabii, “iyi” ve “kötü” diye bildiğimiz şeylere, “doğru” ve “yanlış” diye
bildiğimiz şeylere yer değiştirtebilirsiniz, iki kere ikiyi de üç ettirebilirsi-
niz, kedilere tekme atmanın, ihtiyarları çiğnemenin de doğru olduğunu
kabul edip ettirebilirsiniz. . .

Bunları söyleyen kişi, Çarlık Rusya’sının veya Sovyet-Rusya’nın san-
sürcü başısı değil, Hitler’in propaganda bakanı Goebbels de değil, ama
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aynı zihniyetin, Shaw’un “Katl sansürün ekstrem biçimidir” sözüyle işa-
ret ettiği zihniyetin, katilleri kışkırtarak azmettirmeye, insan öldürmeye,
arkadan kurşunlamaya ve Faşizme kadar uzanan zihniyetin Türkiye’deki
bir temsilcisi; ve böyle binbir dolapla sansürü alenen savunan, “gereki-
yorsa özel bir ‘çevirmen kararı’ vererek düzeltebiliriz” diyen bu temsilci,
Türkçe çeviriler ve 35 sayfalık çeviri dosyaları yapıp yayınlayan bir
çeviribilimci.

Ama daha bitmedi. Çeviribilimcimiz “Bu durumu bir örnek üzerinden
konuşmak en doğrusu” diyerek, Karamazov’un, benim haberdar olma-
dığım ve bakmadığım, 1940 tarihli ilk çevirisine, Hakkı Süha Gezgin
çevirisine de değiniyor. Benim teşhir ettiğim sansürlü çevirilerde “Türk-
ler” hiç denmiyordu ve kimilerinde paragraf veya bazı yerleri tamamen
atılmıştı; H. S. Gezgin’in daha eski çevirisiyse, (kadın ve çocuklara
tecavüz teması dışında sansürsüz olan Nesrin Altınova’nınkini saymaz-
sak) benim teşhir ettiklerimden daha az sansürlü, ama yine de (üstelik
Sabri Gürses’in göstereceği üzere) sansürlü (Gezgin’den alıntılayan Sabri
Gürses):

Bir Bulgar, bana Türklerle Çerkeslerin yurttaşlarına yaptıkları zulüm-
leri anlatmıştı.

Umumî bir İslav isyanından korktukları için öldürüyorlar, soyuyorlar,
yakıp yıkıyorlarmış. Kadınlara, kızlara sataşıyorlar, çocuklara fenalık
ediyorlarmış [aslında kadın ve çocuklara tecavüz ediyorlar ]. Mahpus-
ları kulaklarından duvarlara mıhladıktan sonra ertesi gün asarlarmış.
Bazen insanların merhametsizliklerini, vahşi hayvanlara benzetirler.
Bu teşbih ile hayvanlara iftira ediyorlar. Onlar, hiçbir zaman yabani-
likte insanların derecesine yükselmezler. Kaplan, avını parçalar yer.
İşte o kadar. Yapmak elinden gelseydi bile asla insanları kulakların-
dan duvarlara çivilemezlerdi. Çocuklara işkence eden, doğmamış
yavruları analarının karnını deşerek dışarı uğratan, havaya atarak
süngülerle karşılayan biziz [“biz” değil, Türkler ]. Ana kucağında bir
çocuğu okşar gülümseriz. Sonra ona tabancamızı uzatırız. Çocuk
onu oyuncak sanır, emzik sanır, ağzına alır. Tetiğe basar o güzel
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başı parçalarız. Türklerin tatlıyı çok sevdikleri söylenir. . . (185)

H. S. Gezgin’in “Ana kucağından . . . ” diye başladığı yer ve devamı
da, çeviri değil, meal. Sabri Gürses, H. S. Gezgin çevirisi altına kendi
çevirisini koymuş ve işin pek komik yanı şu ki, “Türkçe Güvenilme-
mesi Gereken Bir Dildir”in başındaki benim çevirimle karşılaştırınca
görüleceği üzere, Rusça bilen Sabri Gürses’in aşağıdaki, kendi çevirisi
de, (çeviri farklılıkları bir yana) sansürlerin çevirisi bakımından tıpa-
tıp benimkine uyuyor, yani Rusça bilmeyip sansür “iddia”ları ortaya
atmakla suçladığı Burak Bengi çevirisine ve tabii Rusça bilen 5 İngiliz
ve 2 Türk çevirmenin çevirilerine; tek bir kelimeyle bunlardan ayrılıyor
ve hâlâ sansürlü: “kadın ve çocuklara zorbalık” değil, “tecavüz” demesi
gerekirdi. Sabri Gürses’in çevirisi şöyle:

İşte, bana bir süre önce Moskova’daki bir Bulgar anlattı, – diye sür-
dürdü İvan Fedoroviç, kardeşini duymamış gibi, – Türklerle Çerkesler
orada, Bulgarya’dayken genel bir slav isyanından kaygı duyarak hep
birlikte zulüm yapıyormuş– yani kadın ve çocuklara zorbalık yapıyor,
tutukladıklarını kulaklarından duvara çiviliyor ve sabaha dek öylece
bırakıyor, sabah da asıyorlarmış – ve benzeri., akla hayale gelme-
yecek bir sürü şey. Yani, bazen insanın “hayvani” acımasızlığından
bahsederler, ama bu hayvanlar için çok haksız ve güvendirici bir
şey: hayvan hiçbir zaman insan kadar acımasız, artistik, yapay bir
acımasızlığa sahip olamaz. Kaplan sadece parçalar, yer ve sadece
bunu yapabilir. Bunu yapabilecek olsaydı bile, aklına insanları kulak-
larından çivilemek gelmezdi. Bu Türklerse tutkuyla çocuklara bile
işkence etmiş, annelerinin rahminden bıçakla çıkartmaktan çocuk-
ları havaya atıp annelerinin gözü önünde onlara süngü saplamaya
dek bir sürü şey yapmış. En tatlı mutluluğu yaşatan annelerin gözü
önünde. Ama bak benim asıl şu manzara ilgimi çekti. Düşün bir:
kundaktaki bebe titreyen annenin elinde, çevresinde Türkler. Neşeli
bir şaka yapacaklar: bebeği okşuyorlar, onu güldürmek için gülüyor,
sonunda oluyor çocuk gülüyor. Hemen o zaman Türk suratının bir
karış ötesine pistolü dayıyor. Çocuk mutlulukla kahkaha atıyor, küçük
ellerini uzatıyor, pistolü yakalamaya çalışıyor, ve birden sanatçı nam-
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luyu onun yüzüne doğrultuyor ve başını parçalıyor Sanatsal, değil
mi? Bu arada, Türklerin, tatlı şeyleri pek sevdiği söylenir.

Sabri Gürses, benimkine ve diğer sansürsüz çevirelere bizzat kendi
çevirisiyle uyarak, hem benim teşhir ettiğim (hiç “Türkler” demeyen,
paragrafı tamamen veya kısmen atan) çevirilerin sansürlerini, hem de
kendi alıntıladığı H. S. Gezgin çevirisinin sansürlerini kabullenmiş du-
rumda, ama enteresandır, kabullendiğini kabul etmiyor, çünkü tabii
bunlar sansür değil, “çevirmen kararı”. Sabri Gürses’in neye “sansür”
dediğini, hangi “çevirmen kararları”na “sansür” dediğini görmek en-
teresan olurdu; ona kalsa, heralde bir “leksikograf kararı” alıp, bizzat
“sansür” kelimesinin kendisini de tüm dünya dillerinden, sözlüklerin-
den siler, sansürlerdi.

Sabri Gürses, kendi çevirisini, H. S. Gezgin’inki altına koyduktan
sonra şöyle diyor:

Şimdi, bu iki alıntının yüzeysel değerlendirmesi, Türklerin zalimliğinin
Süha Gezgin çevirisinde silinmiş olduğunu düşündürür. [Hayır dü-
şündürmez, “Türkler”i paragraf başından atmamış, kimden sözettiği
belli.] Oysa tam tersine, başka bir şey [bazı yerlerin yine de san-
sürlenmesi ] söz konusudur. Dostoyevski, İvan’ın bu konuşmasıyla
yeryüzündeki insan zulmünün karabasan gibi ağırlığını mükemmel
bir şekilde aktarmaktadır. İvan, çeşitli yerlerden bu tür olayları, haber-
leri derlediğini söyledikten sonra Türkleri tekrar anar: [alıntılayarak
örnek veriyor ].

Sabri Gürses, boş yere, pasajın anafikrini silmediği, Dostoyevski’nin
“Bütün insanlığın vahşiliğini dile getir”diği, H. S. Gezgin’in çevirirken
bunları ve alakasız başka şeyleri farkettiği gerekçeleriyle, sanki konumuz
sansür değil de, anafikirmiş veya kimin neyi farkettiğiymiş gibi veya
çeviriden değil de, meal, hatta tefsirden söz ediyormuşuz gibi, sansürleri
meşrulaştırmaya çalışıyor.

H. S. Gezgin’in kendi sözlerinden, budanmış olduğunu da öğrendiği-
miz bu ilk çeviri için, çeviribilimci Rusça çevirmeni Sabri Gürses, “Güzel,
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özenli bir çeviridir.” diyor ve H. S. Gezgin’in şu budama gerekçesini
alıntılıyor: “Burada romanı hiç alâkadar etmiyen altı buçuk sayfalık bir
parçayı atladım.” Helal olsun! Dostoyevski’yi böyle baltayla susturmak,
yontmak, güzelleştirmek, rehabilite etmek şart zaten; hem var mı öyle
Dostoyevski okumak? Kasap nasıl münasip görürse onu okuyacak okur-
lar. Sabri Gürses, H. S. Gezgin’in bu budama gerekçesini şöyle takdim
ediyor: “Çevirmen burada tamamıyla Ortodoks dinine has motiflerle
yüklü olan, Dostoyevski’nin kendine has dindarlığının bir ürünü olan
uzun konuşmaya yer vermemiştir.”

Ve üstelik Sabri Gürses’in bu şekilde takdim ettiği ve H. S. Gezgin’in
“Burada romanı hiç alâkadar etmiyen altı buçuk sayfalık bir parçayı atla-
dım” dediği yer neresidir biliyor musunuz? Şurası: İvan Karamazov’un
“Büyük Engizitör” başlıklı hikayesi, yani romanın ve Dostoyevski’nin
en ünlü, en önemli, en müthiş bölümü, Dostoyevski’nin yazdıkça coştuğu
bölüm; ama çeviribilimcimizin coşkun bölümlere garezi malum. Dahası
atılan da altı buçuk sayfa filan değil, yirmi sayfa civarında bir yer. Bu en
müthiş yirmi sayfa yerine, H. S. Gezgin sadece “İvan bu söze sayfalar
süren bir nutukla cevap verdi” deyip, yukarıdaki dipnotu koymuş. İşte,
sansür yanında, böylesi garabetler de barındıran bu rezaleti, “Güzel,
özenli bir çeviridir.” diye ödüllendiriyor çeviribilimci Rusça çevirmeni
Sabri Gürses. Aferin!

Ve bir komedi daha: konuyla hiç alakası yokken, beni Rusça bilme-
mekle suçlamaya çabalayan Rusça çevirmeni, “Güzel, özenli bir çeviri-
dir.” dediği bu çevirinin, biraz aşağıda, Rusçadan değil Fransızcadan,
hem de “birbirine göre eksik” üç çeviriden yapıldığını anlatıyor. Yani,
“Güzel, özenli bir çeviridir.” dediği garabet, üç tane Frank-enştayn’dan
elde edilen ve daha da korkunç olan bir Türk-enştayn imiş –Sabri Gürses
de böyle bir çeviribilimin Einstein’ı:

Bu nokta önemlidir: 1940 yılında Fransızca’da mevcut üç çeviri bir-
birinden farklı ve birbirine göre eksiktir. Bu açıdan Dostoyevski’nin
Avrupa uygarlığına ve milliyetçiliğine dair eleştirilerinin bu çevirilerde
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nasıl yer aldığı incelemeye değer.

Avrupa’da milliyetçiliğin gelişimi gibi bir konuyu işlediğimizde değer,
ama şu an, konumuz Türkçe çevirilerdeki sansürken hiç değmez.

Peki, Süha Gezgin ne yapmıştır?

Ne yapacak? Görüyoruz işte, basbayağı sansürlemiştir.

Türklerin zulmüne yönelik göndermeyi korumuş, süngüyle ilgili sah-
neyi de bütün savaşlara ve bütün zalimlere özgü bir sahneye çevir-
miştir.

Çeviribilimci Rusça çevirmenimizin “çevirmekten” anladığı şey, “evirip
çevirmek”. Onun “çevirmiştir” diye tarif ettiği fiil, tarih boyunca ve
insanlığın geri kalanınca “sansür” diye tanımlanagelmiştir, ama biz, “bir
Samast kararı vermiştir” de diyebiliriz tabii.

İvan’ın konuşması ve metnin insan zulmüne yönelik eleştirisi bağla-
mında bu tutarsızlık taşımaz; hatta gülünç bir şekilde, metin Türkçe
ve okur Türk olduğuna göre, buradaki “insan,” “biz” Dostoyevski’nin
göndermesini en doğru şekilde çevirmek sayılabilir.

Sahiden epey gülünç oldu: yani Dostoyevski’nin “Türkler”i kastettiği
daha doğru şekilde anlaşılsın diye, “Türkler” sansürlenmiş. Ve yine
“gönderme” dalaveresi. Dostoyevski göndermeleri üzerine yorumlarınız
varsa, kimsenin akıl edemediği bu eşsiz yorumlarınızı bir incelemede
yazarsınız, merak eden de okur. Ama çeviri yapıyorsanız, bırakın gönder-
meleri de, Dostoyevski’nin kendisini, sözlerini doğru dürüst çevirin; yok
eğer göndermeleri çevirmek gibi bir saçmalık yapacaksanız, o zaman da,
kitabın kapağına “Karamazov Kardeşler’de Dostoyevski Göndermeleri
Çevirisi” yazın, Karamazov Kardeşler değil. Evet, çok “gülünç” gerçekten;
okurlar Sabri Gürses veya başka birinin neyi tutarlı bulduğunu okumak
için para veriyormuş gibi, Dostoyevski de kafasına esen tarafından bu-
danıp tutarlı hale getirilmek için yazmış gibi, konumuz sansür değil
de neyin tutarlı olduğuymuş gibi, önce tutarsızlık konusuna sıçradık.
Peşinden –daha da “gülünç bir şekilde”– sansür, “en doğru şekilde çe-
virmek” sayıldı, üstelik de, Dostoyevski’ye “biz” dedirtince, Türklerden
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başka herkesin kastedileceği gayet açıkken. Sabri Gürses, madem gülünç
olmayı bu kadar seviyor, o zaman, daha da doğru çevirmek üzere, yani
evirip çevirmek üzere, kalemi eline alsın ve bir “Karamazov” da kendisi
yazsın ve biz de Dostoyevski’yi (göndermeleriyle filan) şöyle en doğru
şekilde katıla katıla bir anlayabilelim; bu hepten gülünç olur ki, Sabri
Gürses için çocuk oyunu:

Süha Gezgin, Dostoyevski’nin metnini [sansürleyerek ], bence asıl
vurgusuna kavuşturmuş, bir ırk üyesi olarak değil, insan olarak utanç
duymamızı sağlamıştır [Gürses’inkini sağlayamamış]. Üstelik bunu
yaptığı tarih üzerinde dikkatle düşünmek gerek: 1940. Bütün dün-
yada ırkçılığın gürlediği bir yıl.

Dikkatle düşündüm; ama sansür hiç kımıldamadı ve çeviribilimcimizin
bu garabeti savunması da hâlâ anormalliğini koruyor. Bu arada, “ırk
üyeliği” filan da enteresan tabii.

Dahası, Süha Gezgin aynı izahın içinde buradaki çeviri kararını [yani
insanlığın geri kalanınca “sansür” diye bilinen şeyi ] şöyle açıklamak-
tadır:

“Birkaç sahifeyi de bilerek ve istiyerek atladım. Kendi kale mimle
milletime sövdürmek elimden gelmezdi.”

Aynen Ogün Samast gibi. Ayrıca, o kalem sizin değil, Dostoyevski’nindi
ve sizin elinizde de kalem değil, balta vardı. Ve asıl hazin olanı, ‘söv-
dürtmem’ diyerek, o milllete hainlik etmeniz, sansürü meşrulaştırmanız,
hatta yüceltmeniz, Türkiye’yi Karamazov Kardeşler’in ve Dostoyevski’nin
sansürlendiği bir yer haline getirmeniz, böyle bir garabeti gidermek
yerine, bu garabetin hâlâ kapanmayan, mahkeme kapılarında sürün-
meye, tehditler ve saldırganlıkla gadredilmeye ve öldürülmeye uzanan
yoluna taş döşeyenlerden biri olmanız. Bu millete asıl kötülüğü yapan,
Dostoyevski’nin veya başka birinin sövmesi değil, ki zaten olamaz, H.
S. Gezgin gibiler ve aynı zihniyetin Sabri Gürses gibi savunucularıdır;
bakın, H. S. Gezgin’in bu lafı ardından ne diyor (Gezgin’i tekrarlayarak
veriyorum):

149



“Katl Sansürün Ekstrem Biçimidir”

“Birkaç sahifeyi de bilerek ve istiyerek atladım. Kendi kalemimle
milletime sövdürmek elimden gelmezdi.”

Bu nokta üzerinde de ciddiyetle durmak gerekir. Çevirmen böyle
bir karar veremez mi? Çevirmen bir otomat mıdır?

Tabii, iki kere ikiyi üç ettirme kararı verilemez mi? Kediye tekme atma,
yere düşen bir ihtiyarı çiğneme kararı verilemez mi? Yalan, sansür, sah-
tekarlık, budama, katl kararı verilemez mi? İnsanları öldürme kararı
verilemez mi? Tabii, çevirmen otomat değil de, yazar otomattır, çevir-
menin otomatı; okur da eşektir. Çevirmen ne kararı verecek? Çevirmeye
soyunduğu yazarın yerine geçip ‘Ona ne dedirtsem, ne dedirtmesem,
onun ağzından ne söylesem’ diye karar verecek, sansür kararı, sah-
tekarlık kararı, katl kararı verecek, öyle mi? Böyle kararlar verenler
sahtekarlar ve katillerdir, çevirmen değil. Çevirmen, ancak çevirmeme
veya dipnot koyma veya önsöz yazıp meseleye değinme kararı verebilir.

Ve evet, çevirmen otomattır tabii; kendisine, yaptığı işe saygısı ve
onuru da otomatlığıyla dosdoğru orantılıdır. Bu otomat saçmalığı, çevi-
ribilim bölüm başkanı Suat Karantay’ın “Çevirmen de bir yaratıcı olarak
kabul ediliyor” derken söylediği şeyin aynısı. Bu garabete yukarıda
değindiğim için tekrar girmeyip, Sabri Gürses’in İngilizceden yaptığı bir
çevirinin ilk cümlesine de yansıyan aynı garabeti ve bu garabetin ilham
ettiği bir çeviri tahrifatını örneklemekle yetineceğim, yani ‘otomat mıyız?’
garabetiyle çarpıtma garabetinin çakışıp, bir araya geldiği bir örnekle.
Ama o örneğe, yani söz konusu kitabın birinci cümlesine gelmeden
önce başlığına bir gözatalım. Sabri Gürses, Joseph Campbell’ın The Hero
With A Thousand Faces adlı kitabını, başlığını Kahramanın Sonsuz Yolcu-
luğu diye değiştirerek, İngilizceden Türkçeye çevirmiş (Kabalcı, Eylül
2000). Campbell’ın kitabına koyduğu adın tam Türkçe karşılığı Bin Yüzlü
Kahraman’dır. Şimdi, bu tam Türkçe karşılık, biraz sakil bulunduğu ge-
rekçesiyle, ‘otomat çeviri’ diye eleştirilirse (ki sakil olduğundan da emin
değilim, düşünmek lazım), yani ‘otomat çeviri’ eleştirisi, böylesi bir sakil-
liği veya daha fazlasını, Türkçeleşememiş bir çeviri sakilliğini temsilen
kullanılırsa, haklı görülebilir; ve onun yerine Binbir Yüzlü Kahraman veya
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Kahramanın Bin Yüzü veya Kahramanın Binbir Yüzü gibi otomat olmayan
bir başlık tercih edilebilir. Veya daha fazla düşünüp belki daha iyisi
bulunabilir (ki çevirmenin yaratıcılığı da zaten bundan başka bir şey
değildir). Ama eğer, Türkçe karşılığı olan bir ifade, dahası yazarın kita-
bına seçtiği ad, ‘ben de yaratıcıyım’ veya ‘ben yazarın otomatı değilim,
o benim otomatım’ denerek değiştirilirse, böyle bir yaratıcılık ve ‘oto-
mat mıyım?’ anlayışı, en nazik ifadesiyle zıpırlık ve münasebetsizlikten
başka bir şey değildir ki, bu tip terennümler de aslında hep bu müna-
sebetsizliği ele verir. Gelelim asıl, kitabın ilk cümlesindeki örneğimize;
konumuzu ilgilendiren ifadeleri italik yaptım ve şüphe kalmasın diye,
bağlamı da, yani tüm cümleyi veriyorum (Sabri Gürses’in çevirisiyle):

İster Kongolu, gözleri kan çanağı bir büyücü-hekimin düş benzeri
saçmalıklarını mesafeli bir keyifle dinleyelim, ister mistik Lao-Tzu’nun
sonelerinin düz çevirilerini gelişmiş bir coşkuyla okuyalım; Aquinas’ın
argümanlarından birinin sert kabuğunu birdenbire kıralım ya da an-
sızın ürkütücü bir Eskimo peri masalının görkemli anlamını yaka-
layalım: bulduğumuz şey, her zaman, bilinen ya da anlatılandan
daha fazlasının kaldığına dair kışkırtıcı, ısrarlı bir hisle birlikte, şekil
değiştiren fakat olağanüstü biçimde aynı olan bir öyküdür.

Burada Sabri Gürses’in, otomat olmadan, yaratıcı biçimde “düz çeviriler”
diye çarpıttığı ifadenin İngilizce orijinali “thin translations”tır ve “thin”,
biraz İngilizce bilen herkesin malumu olduğu üzere, hiçbir şekilde
“düz” anlamına gelmez, Türkçedeki “zayıf” veya “cılız” kelimelerinin
dosdoğru karşılığıdır, “yes” nasıl “evet”in dostoğru karşılığıysa. Yani
Campbell, “düz çeviriler” dememiştir (ki Sabri Gürses’in abuk çeviri
ideolojisi ve jargonuna girmesi de zaten düşünülemezdi), “zayıf” veya
“cılız çeviriler” demiştir. Neticede, Sabri Gürses, zıpırlığı ve sahtekarlığı
yücelten bir çeviri, yani çarpıtma ve sansür anlayışıyla, bir garabetle,
önemli bir yazarı çevirmeye oturmuş, bu anlayışı uygulamaya geçirerek
o yazarı çarpıtmış ve üstelik yaptığı bu çarpıtma işini, bu garabeti de,
bizzat o yazara savundurtarak kotarmıştır. Bu şarlatanlığı yapmıştır,
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çünkü o bir otomat değildir, çevirdiği, üzerinden para ve paye kazandığı
yazar otomattır, Sabri Gürses’in otomatı; okur da eşektir tabii. Ama bu
arada, Sabri Gürses mesela hiç durup da şunu düşünmemiş: ‘İngilizce
orijinaldeki “read with cultivated rapture” ifadesini, hiç uğraşmadan,
otomatça, yani sakil biçimde, “gelişmiş bir coşkuyla okuyalım” diye
çevirince yazarın ne dediği pek anlaşılmıyor . . . en iyisi “gelişmiş” veya
“incelmiş bir zevkle okuyalım” diğim de, sonra tekrar uğraşırım’. Sabri
Gürses bunu düşünmemiş, şıppadanak ve otomatça çevirmiş, ama “thin”
gibi çok basit bir kelimeyi kendi emeline uygun biçimde, ünlü bir yazara
savundurtmak için, azıcık düşünmüş. İşte ‘otomat değilim, yaratıcıyım’
teraneleriyle kastedilen şey budur: birincisi, yazar senin otomatındır,
okur da eşeğin; ikincisi, hiç düşünüp uğraşmadan, zorlanmadan şıp-
padanak yaratacak, yani uyduruvereceksin; üçüncüsü, yazara sen ne
istiyorsan onu söyletecek, istemediğini söyletmeyeceksin; ve dördün-
cüsü, bunun tersini yapıp, uğraşıp didinerek, yazarı en iyi biçimde
aktarmaya çalışma anlayışını, bir kelime için bazan iki gün düşünme
uğraşını otomatlık sayacaksın. Sabri Gürses, kendi başına zaten ayrı
bir garabet olan bu çeviri, yani çarpıtma anlayışını, bu garabeti, bir de
sansürleri meşrulaştırmak için kullanmaya yelteniyor.

S. Gezgin’in, “Kendi kalemimle milletime sövdürmek elimden gel-
mezdi.” diyerek sansürü meşrulaştırma çabasına, ne demişti Sabri Gür-
ses? Şunu:

Bu nokta üzerinde de ciddiyetle durmak gerekir. Çevirmen böyle bir
karar veremez mi? Çevirmen bir otomat mıdır?

Evet, zaten hep o nokta üzerinde duruyoruz, hep o nokta üzerinde-
yiz. Ogün Samast da o nokta üzerinde durmuştu, Hrant Dink de o
nokta üzerinde durduruldu; hepimiz hep o nokta üzerine mıhlanıyoruz,
mıhlanmış durumdayız, hiçbir yere kımıldayamıyoruz.

Ve evet, gerçekten de, “bu nokta üzerinde ciddiyetle durmak gerekir”
ki, zaten bu yüzden, bunca sayfadır, bu kadar dalavereyle dolu, bu kadar
ipe sapa gelmez lakırdılar üzerinde duruyorum, sürekli bu lakırdıların
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savunduğu 301’ci, sansürcü katl garabetiyle arkadan vurulduğumuz
için, bu bilinç garabeti sadece sokakta adam öldürenlere değil, çeviri-
bilimcilere ve çevirmenlere de hakim olduğu için ve buradan da tekrar
dolaşıma girip, milleti koruyan –yozlaştırarak, kışkırtarak, tehdit ederek,
gadrederek, arkadan kurşunlayarak koruyan– Türk-enştaynlar yarattığı
için ve bu Türk-enştaynlık hakimiyetini sağlamlaştırıp, hepimizi sürekli
helak ettiği için.

Çevirmenin böyle bir karar [yani sansür kararı] veremeyeceğini söy-
leyen anlayış, bu mesleğe ve bu sanata karşı küçümseyici, basit-
leştirici, kör bir anlayışı benimsemiş olmayı, benimsemeye yatkın
olmayı ifade eder. Mesleğe karşı küçümsemeyi ifade eder, çünkü bir
kitabın ardında yatan temel gerçeği, onun bir işletmeyle bir serbest
çalışan arasındaki özel bir sözleşmenin ürünü olduğunu, iki taraflı
bir mesleki ürün olduğunu göz ardı eder.

Bu paragrafın, “çünkü”ye kadarki kısmıyla, çünküden sonraki kısmı
arasında bir gıdım nedensellik bağı yok; ve tam tersine, o mesleği kü-
çümseyen, basitleştiren kör anlayış, sansür kararı veren, verebileceğini
söyleyen, “otomat mıyız?” diyen anlayıştır, saygı duyansa, veremeyece-
ğini söyleyen anlayıştır.

Sabri Gürses, devamında suçu yayıncıya atmak, çevirmenin züğürt-
lüğüyle sızlanmak gibi beyhude konulara geçiyor ve sonunda şöyle
diyor:

Skandallar ve rezaletler [sansürcüler için] kolay şeyler, sevilen şeyler
ve bir insanı mesleğinden edebilirler [dolayısıyla sansürlememek,
sansürü savunmamak gerekir ]. Genel olarak [sansürcü] çevirmen-
lere, özel olarak [sansürcü] Rusça çevirmenlerine yönelik skandallar
ilk değil, son da olmayacak, fakat artık kimsenin kimseyi [sansürcü-
lerle yandaşlarının, kendilerini teşhir edenleri] sevmez hale geldiği
bu ülkede, şunu hatırlamak gerek: Bu insanlar güvencesiz durumda-
lar ve sayıca azlar [onun için sansürlüyorlar ]. Bu insanlara [“aferin,
sansürleyip iyi yapmışsın” diyerek ] özenle, insanca yaklaşmak gerek.
Mesleki [sansür ] haklarını tanımak ve [sansür ] emeklerine, [sansür ]
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sanatlarına saygı duymak gerek. Gülünç bir örnek vereyim: İstan-
bul’da evlerin büyük kısmı adı sanı bilinmeyen yükleniciler tarafından,
sözleşmesiz inşaat ustalarına yaptırılmıştır, depremde yıkılacağın-
dan korksalar bile bu evlerde oturanlar evlerin kusurları için bu us-
taları bulup onlara bir şey söyleyemezler. Buna karşın, çevirmenler
sözleşmeyle çalışmaktadır ve her eserlerine isim koymaktadır, bu
bile özenli olmaya yeter [ama olmuyorlar ].

Dediğim gibi, çok değil on beş yıl öncesine dek Rusça konuş-
mak bir yana, Rusya’yla ilgili bir şey okumak tedirginlik yaratıyordu.
Sonra Soğuk Savaş sona erdi ve her şey değişti.. Yani öyle sandık.
Anlaşılan bu savaş [hangi savaş?] yeniden başlamış ve Rusça’dan
[sansürlü] çeviri yapanlar sorgulanmaya alınmış [yani teşhir edilmiş].
Ama bu öylesine tuhaf, öylesine anlaşılmaz bir şey ki! Yani kimse
farkında mı bilmem ama, büyük diyalog düşünürü Mihayl Bahtin
bile kapı komşumuz Moskova’nın dilinden değil, Londra’nın dilinden
çevriliyor Türkçe’ye. Moskova’nın dili [sansürcüler ve savunucuları
sayesinde] yasak herhalde hâlâ.

Sonuç olarak: “Güzel Türkçemiz” çevirmenleri [yani sansürcü-
leri ], hele Rusça çevirmenlerini [yani sansürcülerini ] üzerek, ezerek,
otomatlaştırarak [yani teşhir ederek ] güvenilir olacaksa [ve sansür,
yalan, katl gibi kepazelikler yerine, hakikat hakim olacaksa], vay
halimize!

Evet, o zaman, gerçekten de, vay halinize! Çünkü o zaman, ancak tarihte
ve orada da ancak bir musibet olarak yer alabileceksiniz.

Sabri Gürses’in, sansürleri teşhir etmemden kaynaklanan ente resan
infiali ve dalavereye tevessülü sadece bu yazıyla da dinmedi. Vatan
gazetesi, 23 Aralık 2006’da, Karamazov sansürlerine ilişkin, yukarıda
tartıştığım haberi yapınca, Sabri Gürses de 25 Aralık 2006’da kendi site-
sine (ceviribilim.com’a) “Çeviri Terörü ve Yapayalnız Çevirmen” başlıklı
bir yazı daha yazıp, aynı şizoid tutumu tekrar sergiledi; sansürü kendi
çevirisiyle de teyit ettiği ve alenen savunduğu halde, teyit edip savun-
duğu sansürü teşhir etmemi, hâlâ ve tekrar, “sansür var söylentileri
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yay”dığım, Rusça bilmediğim, İngilizce çevirilere tereddütsüz güvendi-
ğim şeklindeki saçma sapan lakırdılarıyla örtbas etmeye çalıştı. Bu deli
saçmalarının yanısıra, başka divaneliklere ve yalanlara da tevessül etti,
mesela: “sansürün de sadece ve sadece Osmanlı-Bulgar çatışmalarıyla
ilgili kısımda olduğunu öne sürmüştü.” Yine çırılçıplak ve şaşkın bir ya-
lan; asla sansürün “sadece” orada veya burada olduğunu öne sürmedim,
ayrıca böyle saçma bir şeye neden yelteneyim ki?!! Ben sansürleri teşhir
ediyorum, savunup sıvamaya çalışmıyorum. Ben sadece kendi çalışma-
larım nedeniyle baktığım ve tespit ettiğim sansürleri belgeledim; sansür
savunucusu Sabri Gürses şimdi de beni başka sansürleri gizlemekle mi
suçluyor?!! Ne günlere kaldık!!

Anlaşılan bu kişi için Dostoyevski sadece basit bir oryantalist, oryan-
talist geleneğin klasik bir imgesi olan barbar Türk imgesini budalaca
kullanan vasat yazarlardan biriydi.

Yine çırılçıplak yalan; ben böyle bir şey demedim, ima etmedim, sa-
dece Dostoyevski’nin sansürlendiğini gösterdim; dahası, Dostoyevski’yi
“barbar Türk imgesini budalaca kullanan vasat yazarlardan biri” diye
niteleyenler de ancak onu sansürleyenler ve onun sansürlenmesini savu-
nanlar olabilir, sansürlenmesini kınayanlar değil. Bu arada Dostoyevski
oryantalist midir, değil midir, bilmem ama, Bir Yazarın Günlüğü [41],
Sabri Gürses’in “barbar Türk imgesini budalaca kullanan vasat yazar”lık
diye nitelediği şeyle doludur. Fakat tüm bu saçmalıkların konumuz
sansürlerle ne alakası var?

Bu savları içeren temelsiz yazısını neyse ki bazı yerlerde yayınlata-
mamış ve ne yazık ki bazı yerlerde yayınlatmıştı.

Yine çırılçıplak yalan; o savlar, hemen yukarıda belirttiğim üzere, bana
ait değil, Sabri Gürses’e ait ve yazım da Sabri Gürses’in temelsiz ve
sahte savlarına değil, kanıt ve belgelere dayanıyor. Bu arada, yazımın,
yani hakikatin kenarda köşede yayınlanmasına bile tahammül edemiyor
Sabri Gürses, hakikatin hiçbir yerde söylenememesini özlüyor. Sansürcü
katl bilincinin nerelere nüfuz ettiğine dikkat çekerken, mübalağa sanatı
yapmadığım artık iyice anlaşılmıştır heralde.

155



“Katl Sansürün Ekstrem Biçimidir”

İşin tuhaf yanı, kimse bu kişiye “Rusça biliyor musun, bilmeden nasıl
çeviri eleştirisi yapıyorsun?” diye sormamıştı.

Yine çırılçıplak yalan; ben Rusça bilmeden çeviri eleştirisi yapmadım,
sansürleri belgeledim ve Rusça çevirmeni Sabri Gürses de aksini ka-
nıtlayamayıp, teyit etmek zorunda kaldı. Nasıl bir zihin yapısı bu?!
Sürekli ‘Bu kişi Rusça bilmediği için sansürler yok’ demeye getiriyor.
Rusça bilen ve kimi Rus olan çevirmenler ve editörlerin yaptığı dört tane
(yeni eklenen McDuff’ınkiyle beş tane) İngilizce çeviri ve Rusça bilen
Koray Karasulu’yla Ayşe Hacıhasanoğlu çevirileri, yani 5 İngilizce ve 2
Türkçe çeviri “Sansürler var” diyorlar. Bütün bunlar Türk düşmanı ve
yalancı, öyle mi?!! E peki, Sabri Gürses Rusça biliyor, hadi olmadığını
göstersin. Gösteriyor. Ne gösteriyor? Kendisi de sansürlerin olduğunu
gösteriyor, ama takılmış plak gibi yine, habire: ‘Bu kişi Rusça bilmediği
için sansürler yok.’ Gülünç olmayı sahiden çok seviyor Sabri Gürses.
İnsanlardan bu abuk dalavereye inanacak kadar ahmak olmalarını bekli-
yor. Değil Rusça bilmek, ben hiç varolmasam bile, sansürler varolmaya,
yerli yerinde durmaya devam edecekler, hiç kıpırdamayacaklar, yani
mevcudiyetlerini, benim Rusça bilmeme veya benim mevcudiyetime
borçlu değiller, sansürcülerin ve Sabri Gürses gibi sansür savunucula-
rının Rusça bilmelerine ve onların mevcudiyetlerine borçlular sadece.
Ve Dostoyevski’nin sözünü ettiği hunharlıklar da, eğer gerçekseler (ki
dünyanın her yerinde gerçekleşmişlerdir), yine Sabri Gürses bilinciyle
kışkıran ve beslenenler tarafından, o bilinci daha da ileri götürenler
tarafından, o bilince kardeş olanlar tarafından, iki kere ikiyi üç ettirenler,
yalan ve sahtekarlığı meşru görenler tarafından, susturmayı iş edinen-
ler tarafından gerçekleştirilmişlerdir –aynen Shaw’un “Katl sansürün
ekstrem biçimidir” derken işaret ettiği gibi.

Bu arada, sansür konusuyla alakasızlığını ve benim çeviri eleştirisi
yapmamış, inkar edilemeyecek şekilde sansürleri belgelemiş olduğumu
bir yana bırakarak, Rusça bilmeden çeviri eleştirisi yapmak konusuna
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da bir parantez açayım: Rusça bilmeden çeviri eleştirisi pek tabii ki
yapılabilir; mesela, Tolstoy sürekli içimizdeki iyilik bilgisinin akılla kav-
ranamayacağını, akıl ötesi bir şey olduğunu anlatıyorsa ve çevirmen
Ergin Altay, tüm bu ifadelerden sonra, Tolstoy’a bunların tersini (“Man-
tığın açığa kavuşturduğu bir bilgidir bu.”) dedirtirse [37, s. 786], ama
İngilizce çeviriler Tolstoy’un öyle çelişkili bir şey söylemediğini, “bu bilgi
akılla açıklanamaz” dediğini belirtiyorsa, ben de pekala, Tolstoy’un saç-
malamadığını, Ergin Altay’ın yanlış çevirdiğini söyleyebilir, yani çeviri
eleştirisi yapabilirim. Ayrıca, Ergin Altay, aynı sayfada Tolstoy’a “Hiç-
bir zaman kuşkulanmadım bundan. Edemem de.” dedirten bir Türkçe
kullanırsa, yine çeviri eleştirisi yapıp, İngilizce çevirilerin yardımıyla bu
sakil ifadeyi “hayatımda bundan asla şüphe etmedim, edemezdim de”
şeklinde düzeltebilirim. Yine ayrıca, Tolstoy’un, ruhumuzla Tanrı arasın-
daki özdeşlik vb. gibi, Sufilik benzeri fikir ve inançlarını ve bunların da
Anna Karenina’da (Levin ağzından) dillenmeye başladığını bildiğim için,
Levin’e “Nasıl ruh için yaşar?” dedirterek, bu bilgileri teyit eden İngi-
lizce çevirileri, gözü kapalı değil, bu bilgileri teyit ettiği için güvenilir ve
doğru sayarım, ama Ergin Altay’ın “Öteki dünya için nasıl yaşıyor?” [37,
s. 785] şeklindeki çevirisiniyse, o bilgilere uymadığı, Tolstoy’un Tanrı
anlayışını sıradan bir cami imamınınkine indirgediği için eleştirir ve
yanlış, hatta çarpık bulurum. Ve tüm bunları barındıran bir Anna Ka-
renina’yı okuyanların gerçekte Tolstoy okumuş olmadıklarını söylerim.
Nitekim söyledim de, ama Sabri Gürses’in cevap yazmaya kalkıştığı
yukarıdaki yazıda ve sansür bağlamında değil, bu kitapla birlikte ilk
kez yayınlanan ve Tolstoy’un vatanseverlik karşıtı yazılarını içeren Va-
tanseverliğe Karşı [36] adlı kitabın önsözünde. Önsözde İngilizce Anna
Karenina’lardan kimi bölümleri çevirip alıntılarken, Ergin Altay çeviri-
sinde gördüğüm bu yanlışları dipnotlarda belirtip, gayet haklı bir çeviri
eleştirisi yaptım. Ayrıca, sansürler ve yanlış çeviriler bir yana, İngilizce
Tolstoy çevirilerinde, dünyanın en büyük yazarlarından birine ve onun
görüş ve hissiyatına, ruhuna yaraşır bir dil görürsem, ama Türkçe çevi-
rilerde Türkçeleştirme yerine Türkleştirerek veya cümleleri parçalayıp
budayarak “Ali topu tut. Ayşe okula git” benzeri yavanlaştırmalar bu-
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lursam, o zaman da, Türkçe çevirilerin doğru ve dolayısıyla Tolstoy’un
yavan olduğuna değil, tersine, Türkçe çevirilerin yavan, Tolstoy’unsa
İngilizce çevirilerdeki gibi doğru ve soylu olduğuna hükmederim ve bu
bağlamda da, Rusça bilmeden çeviri eleştirisi yapabilirim. Tüm bunlarda
İngilizce çevirilere gözü kapalı güveniyor değilim; İngilizce çeviriler,
kendi bilgilerime ve gerçeğe uyuyor ve Rolls Royce veya Jaguar veya
Range Rover nasıl yerli arabalardan güvenliyse, aynı şekilde İngilizce
çeviriler de Türkçelerden güvenli olduğunu kanıtlamış oluyor. Demek
ki neymiş? Rusça bilmeden çevirisi eleştirisi de yapılabilirmiş, hem de
gayet haklı biçimde. Çeviri eleştirisi, Rusça bilip bu hataları işleyen ve
dahası sansürleyen veya sansürü savunan kişilerce değil, Rusça bilmeyen
bir Burak Bengi tarafından yapılabilirmiş demek ki. Demek ki, Rusça
bilmeyen bir Burak Bengi’nin çeviri eleştirisinden daha iyisi, ancak,
Rusça bilen bir Burak Bengi’ymiş, Rusçayı veya Türkçeyi yarım yama-
lak bilen ve sansür uygulayıp sansürü savunan bir çeviribilimci veya
çevirmen değil. Tüm bunların ortaya koyduğu üzere ve aynı şekilde,
Rusçayı İngilizce çevirilerden çeviren bir Burak Bengi’nin daha iyisi de,
yine ancak Rusçayı Rusçadan çeviren bir Burak Bengi’ymiş. Ama, Sabri
Gürses’in lafı dolandırmak amacıyla girdiği bu meselelerin konumuz
sansürle hiç alakası yok ve artık bu geniş parantezi kapatıp, konuya ve
Sabri Gürses’in lakırdılarına geri dönüyoruz.

Ayrıca edebiyata magazin gazeteciliği gözüyle bakmasının [yani
sansürleri ortaya çıkarmasının] da önüne geçilememişti. Ben, kendi
payıma, çeviriye yönelik terör saçan bu ideolojik yaklaşımın gele-
cekte daha da büyük bir sorun halini alacağını düşündüğüm için
“Soğuk Savaş” adıyla bir yazı yazmıştım [deyip, ilk yazısının linklerini
veriyor ].

Yine konuyla hiç alakası olmayan saçmalıklar. . . Hangi ideolojik yak-
laşım? Hangi terör?. . . Sansürü kınamak, yalanı, sahtekarlığı, katli kı-
namak “ideolojik yaklaşım” değil, dürüst ve insani yaklaşımdır, ancak
sansürlemek ve sansürü savunmak “ideolojik yaklaşım”dır, hem de
en pespayesinden. Ayrıca, bu saçmalıkların sansürle ne alakası var?
“Çeviriye yönelik terör saçan”mış. . . Çeviriye yönelik terörü saçan, san-
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sürcüler ve Sabri Gürses gibi savunucularıdır, bunları belgeleyen ben
değil. Bir insan –çeviribilimci, çevirmen filan olmasını bir yana bıraka-
lım– sıradan bir insan, üstelik durup dururken, bu kadar yalana dolana,
apaçık ve akıl almaz dalaverelere nasıl tevessül edebiliyor, bu hale nasıl
gelebiliyor? Şaşılacak şey. Şöyle devam ediyor Sabri Gürses:

Bu kişinin temelsiz sav ve yaklaşımları [yalan; kendisinin itiraf etmek
zorunda kaldığı belgeli sansür teşhirleri ve bunlara dayanan temelli
yaklaşımları] bir gazetede yeniden konu olmuş (23 Aralık 2006, Va-
tan). Yeni bir sav yok, aynı kişi bu kez hazırladığı bir Tolstoy kitabının
tanıtımını yaparken eski savları yineliyor. [yalan; haberi yapan ben
değilim, gazete ve gazete de eski yazımdan haber yaptığı için, eski
kanıtlar dışında, tabii yeni bir sav olmayacak.] Fakat özgün metnin
dilini bilmeyen birinin nasıl olup da çeviri eleştirisi yaptığı [yalan;
çeviri eleştiri yapmadım, sansürleri belgeledim ve Sabri Gürses de
tüm dalaveresine rağmen kabullenmek zorunda kaldı], ortaya attığı
suçlamanın basitliği [yani Gürses’ce de kabullenilen gerçekliği ] hâlâ
dikkat çekmiyor.

Sabri Gürses sansürlü çevirilerden de yine şöyle söz etmeyi sürdürüyor:

Bunların hangisi özgün dilden çeviri, bazıları intihal mi, M.E.B. hâlâ
kitap mı yayımlıyor? Rusça çevirmeni olmanın, eseri özgün dilden
çevirmenin saygınlığı yok. O zaman eserin saygınlığını, çevirinin as-
lına sadık olması gerektiğini hangi zeminde savunuyorsunuz? [Tüm
bunların sansür meselesiyle ne ilgisi var?] Çevirmenin çeviri [yani
sansür ] kararı vermeye de hakkı yok, [sansür ] karar verdi mi sansür
yapmış oluyor [tabiyatiynen]. Çünkü bu yaklaşıma göre, çevirmen bir
otomat, hiç olmasa, düğmesine basıldığında fotokopi çekse daha iyi.
[Hayır hayır, böylelerine fotokopi olarak da güvenemeyiz, en iyisi hiç
olmasın.]

Hayatta olsaydı Rusça çevirmenleri olan Nihal Yalaza Taluy ve
Leyla Soykut hanımların ne tür çiğliklerle karşılaşacağını hayal etmek
istemiyorum. [Aynı tür, Sabri Gürses’in dalkavuk çiğliğiyle karşıla-
şacaklardı yine.] Ergin Altay’ın klasikleşmiş [sansürlü] çevirisinin bu
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tür çeviri magazini konusu olduğunu görmek beni üzüyor. [Üzmesin,
öyle pek kimsenin gördüğü yok; maşallah baskı üstüne baskı yaptı.]
Türkiye’de Rus edebiyatının Rusçadan tanınmasına yardımcı olmuş
[sansürlü] klasik çeviriler ve çevirmenleri saygın ve terbiyeli [yani
dalkavuk ve sahtekar ] çeviri eleştirilerine layık, bu karalamalara [yani
sansürlerinin belgelenmesine] değil. Böyle bakıldığında, [sansür ve
çarpıtmaları belgeleme cüreti gösteren] bu cüretkar kişinin en azın-
dan Tolstoy çevirileri eleştirileri [yani sansür ve çarpıtmalarını belge-
lemek ] için bir Rusça çevirmeni olan Mazlum Beyhan’ın yardımını
alması, kendisi için tam bir yüce gönüllülük örneği [estağfurullah!].
İnsan şaşırıyor [hem ne nasıl!]. Fakat sadece iki çevirinin “sansür-
süz” olduğunu öne sürmesi [yalan; baktıkları içinde sadece ikisinin
sansürsüz olduğunu BELGELEMESİ]; bunlardan (Rus klasiklerinin
bir kısmını İngilizceden bir kısmını Rusçadan çevirilerle yayınlayan)
Öteki Yayınevi’ne ait olan çevirinin Ayşe Hacıhasanoğlu’nun Rusça-
dan çevirisi olması; Rusçadan “Nazım’la Yedi Yıl” (2006) ve “Dünden
Bugüne Kürtler” (2004) gibi çevirileri yayınlanmış olan Hacıhasa-
noğlu’nun, geçmişte, 1974 yılında “Sovyet Gözüyle Jön Türkler” adlı
bir çeviriyi Mazlum Beyhan’la birlikte yapmış olması yanyana gelince
insan yorumlamakta güçlük çekiyor.

Acaba insan, bu kadar iğrençliğe tevessül etmekte hiç güçlük çekmiyor
mu? Sabri Gürses yorumlamakta güçlük çekiyor, çünkü yorumlanacak
hiçbir şey yok; ve yorumlanacak hiçbir şey olmadığı için de arkadan
kurşunlama bataklığına yönelip, ima ediyor, ama neyi ima ettiği de belli
değil, çünkü ima edilecek hiçbir şey de yok, yine de ‘ben her halukarda
çamur atayım, bir şey ima ediyormuşum gibi yapayım, hiç değilse izi
kalır belki’ diyerek, ima ediyor.

Nazım’la Yedi Yıl veya Dünden Bugüne Kürtler veya Sovyet Gözüyle Jön
Türkler adlı kitaplar nedir, neyi anlatır, bunları bilmem ve zaten bir
önemi de yok, ama Mazlum Beyhan’ı tanıyor oluşumun arkasındaki
hain komplo şu: Birkaç yıl önce, Tolstoy çevirilerini de kapsayan bir ya-
yın projesi için Rusça çevirmeni ararken, belli başlı mevcut çevirilere
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şöyle bir baktığımda, Mazlum Beyhan her bakımdan en iyisi olarak
görünmüştü. Ve bunun üzerine telefonunu bulup kendisiyle konuşmuş
ve tanışmıştım, ama İstanbul dışında yaşadığı için hiç yüzyüze bile
gelmedik. O proje gerçekleşmedi, ama daha sonra Tolstoy’un Müslü-
manlığını ilan eden kitap çıkınca, bu yalanı belgeleyip hakikati ortaya
çıkarmak üzere işe koyuldum ve bu kez bu konuyla ilgili Rusça belgeleri
çevirmesi için tekrar Mazlum Beyhan’ı arayıp ricada bulundum. Ricamı
geri çevirmedi ve yardımlarını asla esirgemedi. Konuşmalarımızdan
birinde, İstanbul’da yaşayan Ayşe Hacıhasanoğlu’yla da çalışabileceğimi,
benim için kolaylık olacağını söylemişti ve Ayşe Hacıhasanoğlu’nun
varlığından da ancak böyle haberdar oldum, ama Karamazov çevirilerine
bakmaya karar verince nasıl olsa haberdar olacaktım. Ayşe Hacıhasa-
noğlu’yla da ne görüşmüşlüğüm, ne tanışmışlığım var? Bu arada, diğer
sansürsüz çevirmen Koray Karasulu’yla ilgili hain komplomu da peşinen
söyleyeyim: onun varlığından da, okulunun kendisini bana telefonda
önermesi üzerine haberdar olmuş ve onunla da aynı proje için, gerçek-
leşmeyen proje için tanışmıştım. Evet, Sabri Gürses’in yorumlamakta
güçlük çektiği komplo bu işte. Tüm bunların sansürlerle ne alakası var?
Hiç. Sabri Gürses’in yorumlamakta güçlük çekeceği bir hain komplomu
da peşinen itiraf edeyim bari, sonra o bulursa fena olurum; işte itiraf
ediyorum: ben bir de, üstüne üstlük, kahverengi gözlüyüm. Artık Sabri
Gürses, taşları yerine oturtarak, tüm komployu deşifre eder. Yazısınıysa
şöyle bitiriyor:

Ve bütün bunların arasında çevirmenin yalnızlığı ne korkunç. Yayıncı
“Bu tamamen çevirmenden kaynaklanan bir yanlışlık” diyor; ünlü ve
deneyimli bir yazar “Bu tür durumlarda baş sorumlu çevirmendir. Tabii
editörün de satır satır denetlemesi gerekir” diyor. Suç sabitlenmiş,
çevirmen karar almaktan [yani sansürlemek ve çarpıtmaktan] aciz
bir kişi olarak yargılanıyor; robotun bir parçası bozulmuş.

Dilerim, birileri, kurumlar, kişiler çıkar, Dostoyevski’yi basit bir or-
yantalist, çevirmeni de kendi [sansür ve çarpıtma] kararlarını alma
aşamasına gelmemiş bir robot gibi göstererek edebiyatı da, çeviri
sanatını da değersizleştiren bu ideolojik magazini aşıp ötesine geçer
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ve çevirmenin mesleki [sansür ve çarpıtma] haklarını elinden alan,
çevirmeni özgürlükten yoksun ve çeviri terörü karşısında çaresiz
kılan bu saldırılar [yani teşhirler ] karşısında yalnız kalmaktan kurtarır.

Sabri Gürses, ortaya döktüğü bütün bu kepazelikle de yetinmeyip, yo-
rumlamakta epey güçlük çekilecek bir dilekte de bulunuyor. Yani, haki-
kate sahip çıkan biri mi var, onu yok etsinler. “Birileri” kim? “Kurumlar”
kim? “Kişiler” kim? Ne yapmalarını, nasıl yapmalarını istiyor Sabri Gür-
ses? Sabri Gürses yazdıkça coşuyor, ama bir türlü tatmin olamıyor. Vatan
gazetesinin haberi üzerine yazdığı bu yazıdan sonra, 26 Aralık 2006’da
(üçüncü) bir kısa yazı daha yazdı: “Dostoyevski’yi Kim Sansürlüyor?”

Komedi bu sefer şöyle bir üçkağıtla başlıyor:

Tek bir cümlenin iki farklı çevirisi: “Hayvan, hiçbir zaman insan ka-
dar zalim, bu işlerde usta olamaz.” / “Vahşi hayvanlar hiçbir zaman
insanlar kadar korkunç, neredeyse sanatsal vahşilikler yapmazlar.”
Hangi çeviri sansürlenmiş?

Sansürün bu ifadede olduğunu kim söylemiş? Ben sansürün bu ifadede
olduğunu mu söyledim? Hayır. Bu ifade, benim çevirimde de bu şekilde
zaten. Komediye devam:

Dostoyevski’nin sansür edildiğini düşünenler Dostoyevski’yi gerçek-
ten okumuş olabilir mi?

Ben, değil Dostoyevski’yi okumak, hayatta hiçbir şey okumamış olsam
dahi, sansürler yerinden kımıldamaz, ama merak ediliyorsa, bu yersiz
sorunun cevabını vereyim: Karamazov Kardeşler’i lisedeyken okumuştum,
yani Sabri Gürses kısa pantolonla gezerken. Ama henüz okumadığım bir
sürü başka kitap var ve eğer bunlar sansürlerin mevcudiyetini ortadan
kaldıracaksa, uzun bir liste yapabilirim.

Karamazov Kardeşler’in dördüncü bölümünün ulusları aşan ve insa-
nın bütün doğaya ve hayata karşı işlediği suçlara karşı çığlık atan
içeriğinin herhangi bir ulusal oynamayla çarpıtılabileceğine inanıyor
olabilirler mi?
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İçeriğinin çarpıtılması başka bir konu; biz Dostoyevski’nin sözlerinin
sansürlenmesinden ve çarpıtılmasından bahsediyoruz. Karamazov Kar-
deşler çevirisi olarak değil de, “Karamazov’un İçeriği” başlıklı bir meal
kitabı yayınlarsanız, lüzum görenler bu kitabı alıp içerik tartışması yapa-
bilirler. Siz çekin elinizi Karamazov Kardeşler’den, onu ulusal oynamayla
çarpıtmayın?

Rusça aslından çeviri yapan, gerçek bir Dostoyevski çevirmeninin
[sansürleyerek ] çevirdiği eserin içeriğiyle hiçbir bağ kurmamış oldu-
ğuna inanıyor olabilirler mi? Mesleki kimliğe hakaret olması bir yana,
bu insan olarak çevirmene yönelik bir hakaret sayılmaz mı?

Mesleğe de, okura da, Dostoyevski’ye de ve akla, mantığa, vicdana da
hakaret eden, sansürler ve sansür savunucularıyla şu ipe sapa gelmez
lakırdılardır:

Ya “sansür yapılmış, Dostoyevski katliamdan bahsediyor, bu çev-
rilmiyor” diyenler, bambaşka bir sansür yapmış, başka katliamları,
çevirmen katliamını sansürlemiş, hatta Dostoyevski’nin eserini tele-
vizyonun basit bir akşam bültenine indirgeyerek o eseri sansürlemiş
oluyorlarsa?

Ne komedi? A kişisi, B kişisini herkesin gözü önünde öldürüyor; C kişisi
de bunu söylüyor. Ve bu hakikat Sabri Gürses diyarında, C kişisinin A
kişisini öldürmesi olarak tanımlanıyor.

Aşağıda Karamazov Kardeşler’in konu edilen dördüncü bölümünün
iki çevirisi yan yana yer alıyor: Ergin Altay’ın çevirisiyle Koray Kara-
sulu’nun çevirisi. Çeviriler arasındaki farkı yaratan şey ne tür çeviri
[yani sansür ] kararlarına dayanıyor, İvan Karamazov’un belagati
etnik hakaret mi içeriyor, okur kendisi karar versin.

Yine, aynı üçkağıt. İvan’ın belagatinin etnik hakaret içerdiğini söyleyen
olmadı; İvan’ın (Dostoyevski’nin) sansürlendiği teşhir edildi. Ayrıca,
madem İvan’ın belagati etnik hakaret içermiyor, öyleyse ne diye sansür-
lüyorsunuz, etnik hakaret içermediği anlaşılmasın diye mi? Çekin elinizi,
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sansürlemeyin de, herşeye “okur kendisi karar versin”. Yukarıdaki satır-
lardan sonra, Koray Karasulu çevirisiyle Ergin Altay çevirilerini uzun iki
bölüm halinde veriyor; benim yaptığım gibi sansürlere işaret etmeyince,
sansürlerin kaynayacağını umuyor heralde, ama kaybolmuyorlar.

27 Aralık 2006’ta Sabri Gürses’in sitesinde (dördüncü) küçük bir not
daha yayınlandı; kimin yazdığı belirtilmemiş, ama kendi elinden çıktığı
anlaşılıyor. Hangisi olduğunu bilmediğim bir başka gazete haberi ve
haberdeki resim üzerine şunları yazıyor Sabri Gürses:

Bu resim Türkiye’de çevirmenliğe yönelik yaklaşımın olağanüstü bir
örneği. Bir gazete çevirmenlerin eser sahipliği ve ifade özgürlüğü ko-
nusunda yaptığı ortak açıklamayı haber yapıyor. Bu haberi yaparken
bir asparagastan yararlanmayı uygun buluyor: “Karamazov sansürü”.
Bu sözde sansür asparagasını daha önce hazırlayan kişi, Rusça
bilmiyordu, sansürü İngilizce çevirilerle Türkçe çevirileri karşılaştı-
rarak öne sürmüştü. [Ve Rusça bilen Sabri Gürses de kabullenmek
zorunda kalmış, ama “çevirmen kararı” diye sıvayıp savunmaya ça-
balamıştı ve halen “asparagas” yalanıyla aynısını yapıyor.]

Şimdi bu gazete, haberi için bir resim kullanıyor. Resimde “Dosto-
yevsky, The Brothers Karamazov” yazıyor. Demek ki: Dostoyevski’nin
İngilizce yapılan çevirisi Türkçeye çevrilirken sansürlenmiş. Bir kültür
ancak bu kadar delirebilir.

Evet, gerçekten, bir kültür ancak bu kadar delirebilir: sıradan bir insanın
(kıçı açıkta sokağa çıkmak misali) fısıldamaktan bile çekineceği, ipe sapa
gelmez kepazelikleri, yalan ve madrabazlıkları, ahmaklıkları, o kültü-
rün çeviribilimci bir çevirmeni durup dururken ve doymak bilmez bir
garezle, barbar bağırarak dillendirebiliyor –üstelik de “Bir kültür ancak
bu kadar delirebilir” diyerek, yani aynayla konuşurcasına, aksisedayla.

Ve şu deliliğe bakın ki, sergileyip savunduğu aynı bilinç garabetiyle,
kısa bir süre sonra, bir insan (Hrant Dink) öldürülünceyse, kusursuz bir
şizoid vakıa ortaya koyacak şekilde, sergileyip savunduğu o sansürcü,
301’ci katl bilincine karşı bir infial duyarak, 24 Ocak 2007’de “Hepimiz
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Ermeniyiz, Yani Hepimiz İnsanız, Ürkeğiz” başlığı altında bu infialini
ifade ediyor. Sabri Gürses’in (ve benzerlerinin), sansürlere ve bana karşı
sergilediği Mr. Hyde yanıyla yüzleşmesini, o yanının hakikat değil küfür
olduğunu görmesini ve o küfrü temizleyip, (herşeyine katılmasam da,
infialini paylaştığım) yazısında görünen yanına sahip çıkmasını temenni
ediyorum.

12 Nisan 2007
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Kitaplığı, 2006. 20

[12] http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0440.shtml
23

[13] L. Tolstoy, A Confession and Other Religious Writings , çev.
Jane Kentish, Penguin, 1987. 23, 25

[14] Lev N. Tolstoy, My Confession, Critique of Dogmatic Theology,
çev. Leo Wiener, (The Complete Works of Count Tolstoy, 24
cilt), Dent, 1907. Aslında tüm eserleri değil tabii. 23, 52
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Sofia Tolstoy, çev. Cathy Porter, Jonathan Cape, 1985, s. 987,
n. 4. 51

[26] Alexandra Tolstoy, Tolstoy, A Life of My Father, çev. Elizabeth
Reynolds Hapgood, Harper & Brothers, 1953. 51

[27] E. J. Simmons, Leo Tolstoy, Vintage, 1960. 51

[28] V. Shklovsky, Lev Tolstoy, çev. Olga Shartse, Progress Publis-
hers, Moscow, 1978. 51

168



Kaynaklar

[29] Tolstoï : Journaux et carnets, çev. Gustave Aucouturier, 3 cilt,
Gallimard, 1985. 52, 90

[30] The Final Struggle, çev. Aylmer Maude, OUP, 1936. 52

[31] L. Tolstoy, Twenty-Three Tales, çev. Aylmer Maude, OUP (The
World’s Classics), 1971. 63

[32] L. Tolstoy, Günlükler, çev. İbrahim Kapaklıkaya, Anka Yayın-
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Çağdaş, Hami, 109
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İletişim Yayınları, 97, 113, 124, 125, 170
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