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Lyon, Paris ve Toulouse bölgesindeki FTP-MOI1
savaşçılarının anısına
Jan Kubiš ile Jozef Gabcík’in anısına2

1
2

Nazi işgali döneminde komünistlerin kurduğu ve ağırlıklı olarak
göçmen işçilerden oluşan direniş örgütü. (ç.n.)
Jan Kubiš ve Jozef Gabcík Anthropoïde diye adlandırılan operasyonun örgütleyicisiydi. 27 Mayıs 1942’de Prag’da düzenlenen bu
suikastta Reichssischerheitshauptamt (Reich Merkezi Güvenlik
Ofisi) şefi ve Avrupa Yahudilerinin soykırımını düzenleyen Rienhard Heydrich öldürüldü. Nazilerin peşlerine düştüğü Jan Kubiš
ile Jozef Gabcík birkaç gün sonra, teslim olmayıp, silah elde çatışarak öldüler.
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I. BÖLÜM

“[Bekçi] geceden ne var?”
İşaya, 21.113

“Ama dil sadece benim için nazmetmek ve düşünmekle kalmaz, duygularımı da yönlendirir, kendimi
ona doğallıkla, bilinçsizce bıraktığım oranda tüm
ruhsal varlığıma yön verir. Peki ya gelişkin dil zehirli
unsurlara dayanarak gelişmiş veya zehirli maddelerin taşıyıcısı kılındıysa? Kelimeler küçücük arsenik
dozajları olabilirler: Farkında olmaksızın yutulurlar,
bir etki yaratmıyor gibi görünürler ama bir zaman
sonra zehir etkisini gösterir. [...] Nazizm insanların
etine ve kanına tek tek kelimelerle, deyimlerle, cümle
formlarıyla giriyor, milyonlarca defa tekrarlayarak
3

“Isaïe”, in Zadoc Kahn (Fransa başhahamının yönetimindeki tercüme), La Bible du Rabbinat, Paris, Durlacher, 1899 [Kitabı Mukaddes, 1993, s. 687].
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kendini dayatıyor, bunların mekanik ve bilinçsiz biçimde devralınmasını sağlıyordu.”4
*
Victor Klemperer’in bir filolog olarak bize önerdiği
yol, yani Nazizmin dilinde tezgâhlanan şeye bizim
de onun gibi kulak vermemiz için yaptığı davet –
bu davete Jean-Pierre Faye Totaliter Diller üzerine
çalışmalarıyla,5 keza George Steiner de verimli saptamalarıyla6 karşılık vermiştir–, onun dehşet içinde
yaptığı bu çağrının konusunu oluşturan Nazizmin
ötesinde bir araştırmayı hak etmektedir.
Walter Benjamin, daha 1916’da bu durumu sezmişti: “Dil neyi iletir? Dil kendisine denk düşen manevi özü iletir. Bu bilginin dil aracılığıyla değil, dilin
içinde iletildiğini bilmek temel önemdedir.”7 Ondan
önce Fritz Mauther, bireylerin toplumsal ve kültürel koşullanmasında belirleyici unsur olarak dilin
zecri niteliğine vurgu yapmıştı: “Bir halkın dili onun
sensorium commune’sidir,”8 yani ortak düşünce organıdır. Ayrıca şunu eklemişti: “Bir halkın gelenek

4
5
6
7
8

Victor Klemperer, LTI, la langue du IIIe Reich. Carnets d’un philologue, Paris, Albin Michel, 1996, s. 38 [Türkçesi: LTI, Nasyonal
Sosyalizmin Dili, çev. Tanıl Bora, İletişim Yayınları, 2013, s. 25].
Jean-Pierre Faye, Langages totalitaires. Critique de la raison narrative, Paris, Hermann, 1973.
George Steiner, Langage et silence, Paris, 10/18, 1969.
Walter Benjamin, “Sur le langage en général et sur le langage humain”, Œuvres, c. I, Paris, Gallimard, 2000, s. 144.
Fritz Mauther, Le langage, Paris, Bartillat, 2012, s. 57.
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ve görenekleri arasında yer alan dil, kendini daima
hükümran kılma, diğer gelenek ve görenek alanlarını kendi iradesine, yani kendi temsillerine tabi kılma
eğilimindedir.”9
*
Dolayısıyla, bir dil, gerçeği başkalaştıran işlemci
olarak eyler. Dil, davranışı formatlayan normatif bir
etken olmanın ötesindedir. “Dünya görüşleri”ni dil
belirler; dünyayı bölen dilin olasılıklarıdır. Düşünce yalnızca kelimelerle ifade edilmez, büyük psikolog Lev Vygotsky’nin Düşünce ve Dil’de10 incelediği
gibi, kelimeler aracılığıyla da var olur. Ya da José
Ortega y Gasset’nin belirttiği şekilde: “Her birimizin söylemek istediği şeyi yeterince ifade etmemize
hizmet etmeyen dil, buna karşılık, biz istemesek de,
o dili konuşan toplumun en gizli halini çığlık çığlığa ifşa eder.”11
Bu düşünürlerin her biri Wilhelm von
Humboldt’un geçen yüzyıl saptadığı şeyin şu ya da bu
biçimde mirasçısı ya da emanetçisidir: “Bir dilin sadece keyfi ya da tesadüfen kullanıma girmiş bir kavramsal işaretler kümesi olduğu, bir kelimenin gerçekte kendi dışında var olan ya da zihinde düşünülmüş
9
10
11

Age., s. 54.
Lev Vygotski, Pensée et langage, Paris, La Dispute, 1997, özellikle
VII. Bölüm.
José Ortega y Gasset, La Révolte des masse, Paris, Les Belles Lettres,
2011, s. 67.
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herhangi bir nesneyi hatırlatmaktan başka hedefi ya
da gücü olmadığı; işte, dillerin doğası hakkında az da
olsa kafa yormuş birinden beklenmemesi gereken görüşler. Tersine, farklı dillerin farklı uluslara özgü düşünme ve hissetme organları olduğu, birçok nesnenin
ancak bunları belirten kelimelerle yaratılabileceği ve
ancak bu kelimeler içinde yaşam bulduğu genel olarak kabul edilebilir.”12 Biraz ötede de şunu ekler: “Kuşaklar geçip gider ama dil kalır; her kuşak dili hazır
olarak bulur, hem de hiç olmadığı kadar güçlü kuvvetlidir; dilin kapsamını asla değerlendiremez ve onu
kendinden sonraki kuşağa bırakır.”13
*
Yeterince araştırılmamış, sıklıkla çevresinden dolaşılmış ve oldukça ihmal edilmiş bir yolu bütün bu
düşünürlerin her biri kendince belirtmiştir: Gerçeğin içine işleyen ve onu dönüştüren, insana özgü bir
düzen olan dilin ve işlevinin yolu. Öznellik kutbunun topluluğa bağlandığı noktalardan birini oluşturan, buna karşılık, Sigmund Freud’un Bilinçdışı’nı ve
bunun dilsel doğasını keşfine eşlik eden –bu keşifle birlikte, psikanalitik talk therapy olasılığının inşa
edildiği– bir dil.
12

13

Wilhelm Von Humbolt, “De l’influence de la diversité des
caractères des langues sur la littérature et la culture de l’esprit”
(1821), Sur le caractère national des langues, et autres écrits sur le
langage, Paris, Seuil 2000, s. 121.
Age., s. 123.
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*
Bu düşünürlerin hepsi de kitlelere din adamlığı
edenlerin imtiyazlı protokol düzeni karşısında yeri
değişen, kaymakta olan bir dünyanın mensubuydular. Hegel de bunu kaçırmamıştır; sabah gazetesini
okumanın gerçekçi bir tür sabah duasına benzediğini, sonunda sabah duasının yerine geçtiğini saptamıştı. Aforizma, ortaya koyduğu bağlantı içinde
güçlüydü. Aforizmanın cümle kapısının altından gazete okuma üzerine hararetli saptamalar hızla üşüştü. Bunlar yayılmacı bir hareketin ve yüksek sosyetenin elden geçirilmesinin ilk dönemine eleştirel bir
esin gücüyle eşlik etmişlerdi.
“Toplum, anlamı boşaltılmış ya da çelişik kelimelere bel bağladığı için yok olacaktır. Böylesi bir
durumda, okurlarını ne pahasına olursa olsun korumak isteyen ve kanaatin aldatıcı yankıları olan gazeteler bir ay daha anlatacak şey bulabilmek için hiç
çekinmeden altüst oluşa yol açarlar. Cesediyle yaşayabilmek için toplumu öldürürler.”14 Diğer yandan,
Gabriel Tarde da şunu ifade eder: “Edebiyat ulusal
varlığa tanıklık eder, fakat ulusal yaşamı canlandıran, günübirlik olarak görkemli dalgalanmalar yaşayan bütün o zihin ve iradelerin hareketine yol açan
şey gazetelerdir.”15 Gazetecilik “haber emip püskürten bir pompadır; gazeteler nutuk ve konuşmalara
14
15

Marquis de Custine, Lettres de Russie. La Russie en 1839, Paris,
Gallimard, 1975, s. 51.
Gabriel Tarde, L’Opinion et la foule, Paris, PUF, 1989, s. 85.
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kendi gündelik konularının çoğunu dayatarak sonunda kamuoyunu şekillendirir ve neredeyse kendi
keyiflerince yönetirler.”16
*
Bir yanda, kamusal doxa’nın [kanaat] libretto yazarları ve ezgileri yöneten maestrolar; diğer yanda,
kafasız kitlelerin bir yerden başka yere gidişini idare
eden bale yönetmenleri.
*
Kadim Ustalar, Atina ve Kudüs’tekiler, –çağlar
ötesinden gönderdikleri mesajlarda– uyarmıştı. Örneğin Sokrates, Phedon’da, “Kusurlu bir ifade sadece
ifade ettiği şey karşısında kulak tırmalamakla kalmaz, ruhlarda da rahatsızlığa neden olur,” demişti.17
Ya da Sefer Mişle, Atasözleri Kitabı: “Ölüm de hayat
da dilin iktidarındadır.”18 Dilin temelinde, “bu dünyada insanın dirimsel enerjisi” olan söz bulunur.19
*

16
17
18
19

Age., s. 81.
Platon, Phédon (115), Paris, Flammarion, 1999.
“Proverbes 18.21”, Zadoc Kahn (Fransa başhahamının başkanlığındaki tercüme), La Bible du Rabbinat, age.
“Avot” [Traité des Pères 1:1], Mishna, akt. Benjamin Gross,
L’Aventure du langage. L’alliance de la parole dans la pensée juive,
Paris, Albin Michel, 2003, s. 271.
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