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Gogol. 1809 yılında Ukrayna'nın bir kasaba-
sında dünyaya geldi. Varlıklı bir ailenin çocu-
u olarak doan Gogol'un babası da Ukray-
na'nın ilk yazarlarındandı. Gogol aldıı iyi 
eitimin dı˛ında, ufak ya˛larında halk kültü-
rüne, folklore de ilgi duymu˛ bu konuda da 
kendini yeti˛tirmi˛tir. 
Liseyi 1828'de bitirince, "Hans Külhergar-
ten" adlı ˛iirini de yanına alarak Peterburg'a 
gitti. Ancak bu eseri edebiyat çevrelerince 
alay konusu yapılınca Gogol, eserinin hemen 
hemen bütün nüshalarını toplayıp yaktı. Da-
ha sonra bakanlıklardan birinde ufak bir ya-
zıcılık görevi, sonrasında ise ba˛kent okulla-
rından birinde tarih öretmenlii yapan Go-
gol için bu sıralarda Pu˛kin ile tanı˛ması bü-
yük bir ˛ans olmu˛, ba˛yapıtı "Ölü Canlar"m 
konusunu da Pu˛kin'den almı˛tır. Ya˛adıı 
ilk hayal kırıklıından sonra Gogol, henüz 22 
ya˛ındayken yayınlanan "Dinyaka Yakınların-
daki Bir Çiftlikte Geceler" adlı öyküler topla-
mı ile belirli bir ün kazandı. Ya˛adıı ilk ha-
ya] kırıklıı ve memuriyet hayatında kazandı-
ı tecrübe kendisini daha sonra yazacaı 
"Bir Delinin Hatıra Defteri" ve "Palto" adlı 
öykülerindeki hüzünlü atmosferinde göstere-
cekti. 
Gogol'un ya˛adıı dönemde en çok beenilen 
eseri "Tara˛ Bulba" adlı romanı olmu˛tur. 
Roman askerlie gönül vermi˛, yiit mert bir 
kazak atamanı ve iki olunu konu alır. Bu 
eserin çok beenilmesinin nedeni tamamen 

gerçekçi bir dille yazılmı˛ olmasıdır. Nedense 
o dönemde birçok ele˛tirmen, edebiyat eser-
lerinin tamamen akla ve saduyuya uygun ol-
ması gerektiini dü˛ünüyordu. Gogol'un ba˛-
yapıtı "Petersburg Öyküleri" bu yüzden tep-
kiyle kar˛ılandı. "Palto" adlı öyküde, son bö-
lümde ortaya çıkan hayalet ve "Burun" adlı 
öyküsünde de sahibinden ayrılarak sokaklar-
da dola˛an burun deli saçması olarak algılan-
dı. Aslında sorun sadece bu da deildi. Nite-
kim Gogol'un "Müfetti˛" adlı tiyatro oyunun-
da gözler önüne serdii gerçeklere de taham-
mül edilemiyordu. Bu yüzden kendini büyük 
tehdit altında hisseden Gogol. Pu˛kin'le bile 
vedala˛amadan Avrupa'ya kaçtı. Ancak. Pu˛-
kin'e verdii sözü tutarak "Ölü Canlar"ı bitir-
di. Bu süre içinde Pu˛kin anlamsız bir düel-
lo sonucunda ölünce Gogol önemli bir deste-
ini de kaybetmi˛ oldu. 
"Ölü Canlar'ın birinci bölümünün tamamlan-
masından sonra, ba˛ta sansür komitesi, son-
rasında ise ele˛tirmenler tarafından iyice yıp-
ratılan Gogol, bu yüzden "Ölü Canlar"m ikin-
ci kitabını da yakacaktı. 
Deeri döneminin birçok kısır ele˛tirmeni ta-
rafından anla˛ılamayan Gogol daha sonra 
hak ettii saygınlıa kavu˛tu. Dostoyevski, 
ilk eseri "›nsancıklar"ı yayınladıı zaman "ye-
ni bir Gogol douyor" diye müjdelenecek. 
Turganyev ise Gogol'un "Palto" adlı öy-
küsüne gönderme yaparak "hepimiz Go-
gol'un paltosundan çıktık" diyecekti. 
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Henry James (1843-1916) kültürlü bir aile-
nin çocuu olarak Amerika'da dünyaya gel-
di. Geni˛ dü˛ünceli, kültüre, sanata büyük 
önem veren baba James. Henry 12 ya˛ın-
dayken çocuklarıyla birlikte Avrupa'ya git-
ti; onları ›sviçre'de, Fransa'da. ›ngiltere'de 
okullara yolladı; iyi yeti˛meleri için özel ö-
retmenler tuttu. Avrupa'nın ba˛lıca müzele-
rini ve sanat galerilerini görmelerini sala-
dı. Kısacası baba James. Henry'e iyi bir ede-
biyatçı ve sanatçı olabilmesi için gereken 
alt yapıyı mükemmel bir ˛ekilde salamı˛ 
oldu. 
Henry, 17 ya˛ındayken aile yeniden Ameri-
ka'ya döndü. Bu arada Henry özellikle 
Fransız edebiyatından etkilenmi˛ti. Hukuk 
Fakültesine yazılsa da bir sene sonra bırak-
tı. Amacı edebiyatçı olmaktı. Çok iyi eitim 
alan Henry James, bu amacına kavu˛acak, 
roman sanatının en büyük isimlerinden bi-
ri olarak tarihe geçecekti. Romanı edebiyat 
türlerinin en yücesi sayan James: romanla-
rını alı˛ılmamı˛ bir dikkat ve özenle kaleme 
alıyordu. 
Avrupa'yı ve Amerika'yı bilen yazarın ro-
manları da genelde Avrupa ve Amerika'yı 
roman kahramanları aracılııyla bulu˛turu-
yor; iki ayrı kıta insanlarının yazgıları Ja-
mes romanlarında birle˛iyordu. Ancak bu 
romanların hemen hepsinde iyi niyetli ve 

saf Amerikalı kahramanlar Avrupalılar tara-
fından kandırılıyor, kaderleri çıkarcı, iki 
yüzlü Avrupalılar tarafından felakete sü-
rükleniyordu. Sürekli yinelenen bu konu 
Avrupalı okurda: biz bu kadar fesat deiliz 
tarzında bir tepki uyandırırken, kimi Ame-
rikalılar ise Henry James romanlarında ken-
di vatanda˛larının bu kadar aptal ve saf 
gösterilmesinden ho˛lanmıyorlar. "Güver-
cin Kanatlan", "Altın Kupa" ve "Bir Kadı-
nın Portresi" adlı romanlarında Ameri-
ka'dan Avrupa'ya gelen -çou aristokrat-
Amerikalılar. yanlı˛ seçimler yaparlar ve 
kandırılırlar. Bu üç büyük romandan sade-
ce "Bir Kadının Portresi" dilimize çevrildi. 
Bu uzun roman "Jane Campion" (Piyano 
filminin yönetmeni) tarafından filme alındı 
ve ba˛rol oyuncusu Nicole Kidman'a, gös-
terdii performans ile epey prestij kazan-
dırdı. Zaten, hemen hemen bütün James ro-
manları ve öyküleri birçok kez filme alın-
mı˛tır. "Altın Kupa" geçtiimiz sene Stefan 
Fears tarafından sinemaya aktarıldı. "Gü-
vercin Kanatları" adlı film de geçtiimiz se-
nelerde ülkemizde de gösterime girmi˛ti. 
James'in "Bir Kadının Portresi"nden sonra 
yazdıı kısa romanı "Washington Meydanı" 
konu olarak Balzac'ın "Euguene Granted'a 
çok çok benzese de. daha usta bir roman-
cının elinden çıkmı˛ bir yapıttır. 

DIRIM/TEMMUZ-AllSTOS 2002 
X I 


