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edeMııat seçkileri... 

W itold Gombrowicz 
'Jid'dif il ıırlif!1 »»- .•• 

Polonyalı yazar Witold Gombrowicz ülke-
sinde avangard yazarlar topluluu içinde 
yer almı˛, eserlerinde göze çarpan kara mi-
zah ve saçma sapan diyaloglar yüzünden 
"Uyumsuz Tiyatro" gelenei içinde görül-
mü˛tür. Polonya'da domu˛ olan yazar, ya-
pıtları sırasıyla Naziler. Stalinciler ve Po-
lonya hükümeti tarafından yasaklandıı 
için 25 yıl boyunca Arjantin'de ya˛amı˛ ve 
1963 yılında Fransa'ya yerle˛erek hayatı-
nın son altı senesini burada geçirmi˛tir. 
Gombrowicz roman ve oyunlarıyla, özellik-
le de "Ferdydurke" isimli romanıyla büyük 
bir hiciv ustası olarak ünlenmi˛, bu eseri 
grotesk ve gerçeküstücü edebiyatın en gü-
zel eserlerinden biri olarak kabul edilmi˛-
tir. 

Gombrowicz'in yapıtlarının ana temasını in-
sanların birbirine baımlılıı kendi deyi˛iy-
le "›nsanlar arası kilise" olu˛turur. Gomb-
rowicz. insanın baımsız bir özünün olma-
dıına, ki˛inin eylemlerinin, içinde bulun-
duu kollektif durum tarafından belirlendi-
ine inanır. Yani birey sürekli olarak ba˛ka-
larının beklentilerine, taleplerine, yönlen-
dirmelerine ve toplumsal ya˛amın dayattıı 
genel kurallara göre ya˛ar. Bu noktada ku-
ralsızlık daha dorusu özgürlük çocuklara 
ya da olgunla˛amamı˛ eri˛kinlere özgü bir 
özellik olarak kar˛ımıza çıkar. Çünkü ol-
gunla˛mamı˛ insanlar kollektif ya˛amın as-

gari kurallarından. Gombrowicz'in deyimiy-
le "insanlar arası kilise'nin dayattıkların-
dan kaçınabilirler. Öte yandan olgunla˛mı˛ 
insan ba˛kalarının talep ve isteklerine tabi 
olduu için sahicilikten de uzak bir ya˛am 
ya˛amak zorunda kalır. Bütün bu durum 
yazara göre insanları zor bir ikilem içinde 
bırakır. Bir yanda toplumsal bir varlık olan 
insanın kabul görme, ba˛arılı olma gibi ol-
gunla˛arak. yetkinle˛erek ba˛arabilecei is-
tekleri, dier yandan da gençliin olgunla˛-
mamı˛lıına. deli dolululuuna özenerek 
bakması ve bunu çekici bulması. ›˛te bu 
kar˛ıtlık Gombrowicz'in eserlerinin ana te-
masını olu˛turur ve yazar bu temayı en 
youn olarak "Ferdydurke" isimli ilk 
romanı ve ba˛yapıtında i˛ler. 
Politik alegori, modern dünyaya gerçeküs-
tücü bir bakı˛, varolu˛çuluk gibi Polonya 
edebiyatının klasik temalarının çou bu 
eserde kendini gösterir. Polonya'da basıl-
dıktan kısa bir süre sonra yasaklanan eser 
otuz ya˛larındaki genç bir adamın kendi 
hayatı üzerine dü˛ünürken "küçültülüp" 
liseye geri gönderilmesi ile ba˛lar. 
Yazarları ilk yapıtlarından ba˛layarak 
tanımak okur açısından daha salıklı bir 
yakla˛ımdır. Pek az ilk yapıt yazarının ba˛ 
yapıtı olarak anılır. Ancak "Ferdydurke"yi 
okuyacak okur hem bir ilk yapıt ile hem de 
bir ba˛yapıt ile tanı˛acaklar. 
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edebiyat seçkileri... 

Samuel. Beckett 
"Hie ›çin Metinler 

Samuel Beckett. Yeats ve James Joyce ile 
birlikte ›rlanda'nın dünya edebiyatında çok 
saygın bir konum kazanmasını salamı˛ ya-
zarlardan biridir. 1906 yılında Dublin'de 
domu˛ olan Beckett 1927'de Dublin'deki 
Trinity College'in Roman dilleri bölümün-
den mezun oldu. 1928 yılında Paris'teki 
Ecole Normale Superievre'de ›ngilizce 
okutmanı oldu ve burada James Joyce ile 
tanı˛tı (Beckett'ın okutmanlık yaptıı bu 
okula ileriki yıllarda Sartre birincilikle gire-
cek ve okula ikincilikle giren Simone de 
Beauvoir ile de burada tanı˛acaktı). Bu ta-
nı˛manın Beckett açısından ne denli önem-
li olduu ise ilk romanı 'Murpy'de görülen 
Joyce etkilerinden anla˛ılabilir. Bu ilk ro-
man, yazarın akıl hastanesinde bakıcı ola-
rak çalı˛masını konu alır. 
›kinci Dünya Sava˛ı sırasında Fransa dire-
ni˛ grubuna katılan Beckett bu dönemler-
de "Watt" isimli romanını yazdı (Bu roman 
Beckett'ın en zor eserlerinden biridir). Sa-
va˛ın bitmesiyle birlikte Paris'e dönen ya-
zar, bu tarihten itibaren eserlerini ana di-
linde deil, daha yalın yazabildiim dü˛ün-
düü Fransızca ile kaleme aldı ve "Molloy" 
(1951). "Malone Ölüyor" (1951) ile "Adlan-
dırılamayan" (1953) adlı romanlarından 
olu˛an üçlemesini tamamladı. Bu üçleme 
yazarın 'Godo'yu Beklerken" adlı oyunun-
dan sonra en önemli eseri olarak görülür. 

Yazarı daha ilk temsili ile büyük bir üne 
kavu˛turan "Godo'yu Beklerken" ise Ab-
sürd Tiyatronun en önemli eseri olarak 
kabul edilir. 1969 yılında Nobel Edebiyat 
Ödülü'nü kabul eden Beckett ömrünün so-
nuna kadar, (1938 yılında evlendii Suzan-
ne ile birlikte) Paris'te ya˛ar. Dier iki bü-
yük ›rlandalı yazarın da (Yeats ve Joyce) 
ya˛amak için Paris'i seçmeleri ilginçtir. 
"Hiç ›çin Metinler" ise Beckett'in karakte-
ristik özelliklerinin tamamen görüldüü 
dört öyküden olu˛makta. Bedensel yetileri-
ni kaybeden kahramanlar, güçsüzlük, bi-
linç sapmaları, hiçlik, kayıtsızlık gibi temel 
Beckett izlekleri bu öykülerde de gösterir 
kendisini. Zor metinlerin yazarı olarak 
tanınan Beckett hem anlatım biçimiyle 
hem de konularıyla (kimi eserlerinde ko-
nudan da bahsedilemez) her okurun rahat-
lıkla okuyabilecei bir yazar deildir. Ör-
nein "Watt" isimli eseri kitabın yayıncısı 
tarafından bile "Zor metinler okumayı 
göze alanlar için vazgeçilmez" ibaresiyle 
tanıtılmakta. Bu açıdan bakılınca "Hiç ›çin 
Metinler" Beckett ile yeni tanı˛acak olan-
lara tavsiye edilebilecek, dier Beckett 
eserlerine göre çok daha kolay bir 
okumaya fırsat veren bir eserdir. Bec-
kett'in anti-kahramanlarının dünyasıyla 
keyifli bir tanı˛ma için "Hiç ›çin Metinler" 
uygun bir ba˛langıç olabilir. 
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