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Üzerine Bir De¤erlendirme
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Halide Aral’›n “Malfi Düﬂesi”nde ‹çbütünlük ve Politik Ahlak ‹liﬂkisi “ adl›
makalesi, hem eseri kavray›ﬂ› hem de günümüzle kurdu¤u ba¤lant›lar aç›s›ndan dikkat
çekici bir inceleme yaz›s›d›r.
Halide Aral, Malfi Düﬂesi adl› eseri politika ve ahlâk anlay›ﬂ› aç›s›ndan tahlil
etmiﬂtir. Bu tahlili yaparken Dollimore gibi eleﬂtirmenlerin yaklaﬂ›mlar›ndan
yararlanm›ﬂt›r. Eserdeki trajik tecrübelerin sebebini sosyo-politik yap› olarak ifade
etmiﬂtir. Bu ve benzeri oyunlarda bireyin mutsuzlu¤u ve yenilgisinin nedenini bilimsel
kaynaklardaki yorumlara dayanarak çevre ﬂartlar› oldu¤unu ifade etmiﬂ ve sosyolojik ve
psikolojik tahlillerle konuyu irdelemiﬂtir. Konunun daha iyi anlaﬂ›lmas› için yazar›n
yararland›¤› materyalist yaklaﬂ›m›n› k›saca özetlemiﬂtir. Epik dünya görüﬂünü savunan
eserlerde idealist tiplerin kazanarak iyilerin mutlu oldu¤u bir dünya düzeni
savunulmuﬂtur. Gerçekçilik ak›mlar› edebiyat› etkilemeye baﬂlad›ktan sonra destan ve
masallardaki mutlu sonlar›n hayatta pek nadir gerçekleﬂti¤i noktas›ndan hareketle farkl›
kurgular ve yaklaﬂ›mlar çeﬂitlenmiﬂtir. Malfi Düﬂesi adl› trajik bir sona sahip oyun,
yazar› Webster taraf›ndan epik anlay›ﬂ d›ﬂ›nda ancak gene de idealist bir tipleme ile
ﬂekillendirilmiﬂtir.
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Halide Aral, “ Malfi Düﬂesi” adl› oyunla ilgili ﬂöyle bir de¤erlendirme yapm›ﬂt›r:
“Webster politik/dini kurumlarda bir de¤iﬂim önermek ya da onlar› y›kas›ya
sorgulamaktan çok, politika ve ahlak iliﬂkisinin üzerinde durur ve oyunun sonunda aç›k
bir ifadeyle içbütünlük erdemini politik ahlak›n merkezine koyar ve bu erdeme
ba¤l›l›¤›n politik yozlaﬂman›n çözümü oldu¤unu ima eder. Bu yaz›n›n amac› da Malfi
Düﬂesi’nde içbütünlü¤ün politik ve kiﬂisel ahlak için merkezin önemini incelemektir.”
Halide Aral, bu de¤erlendirmeyle eserle birlikte yazar Webster’›n politik ahlakla
ilgili kayg›lar›n› anlatmak için Jacobean dönemin sosyal, politik ve düﬂünsel durumu ile
ilgili bilgi vermiﬂ ve tahlillerini bu zemin üzerine oturtmuﬂtur.
‹nsanl›k neyin kader neyin insanlar›n kurgusu oldu¤u konusunu çok tart›ﬂm›ﬂ ve
tart›ﬂmaya da devam etmektedir. Tarihin baz› dönemlerinde kadercilik baz›
dönemlerinde insanl›¤›n iliﬂkilerini do¤ru düzenleyerek kendi kaderlerine
ﬂekillendirebile¤i görüﬂleri öne ç›kmaktad›r. 21. yüzy›l›n baﬂ›nda bütün dünyada dinî
ak›mlar›n güç kazanmas›n›n sebebi 20. yüzy›l›n teknolojide inan›lmaz bir ivmeyi
baﬂar›rken insanl›¤› mutlu edilece¤ine inan›lan doktirinlerin çökmüﬂ olmas›d›r. Bugün
gündemimizde insanl›¤› mutlulu¤a ve refaha ulaﬂt›raca¤›na inan›lan felsefeler,
senaryolar yoktur. Bunal›m ça¤lar›nda tarih felsefelerin ve dinî ak›mlar›n öne ç›kt›¤› da
bir gerçektir. Dünyada kavuﬂulamayan mutluluklar› ahirette bekleyerek teselli olmak
evrensel insan düﬂüncesinde yer etmiﬂtir. Bugün 20. yüzy›l›n son yar›s›n› refah içinde
yaﬂayan geliﬂmiﬂ bat› da 20. yüzy›l› yoksulluk ve mahrumiyetlerle geçiren dünyan›n
üçte ikisi kadar mutsuz ve huzursuzdur.
Evrensel insan yarad›l›ﬂ›n› iyi kavrayan edebî eserler ça¤lar›n› aﬂarak klâsikleﬂirler
ve medeniyetin de¤iﬂmesine ra¤men evrensel insan yarad›l›ﬂ› de¤iﬂmedi¤inden her
ça¤da anlaml› bulunurlar ve okuyucular› taraf›ndan ilgi görürler. Halide Aral da
makalesinin sonunda eserin yeniden alâka görmesini ça¤›n s›k›nt›lar›n ba¤lamaktad›r
ve çözüme yol açabilecek cevaplar›n› ﬂu paragrafla ifade etmiﬂtir: “ Webster
günümüzde giderek artan bir ilgiyle okunan yazarlar aras›nda. Nedeni de,
eleﬂtirmenlerin de söyledi¤i gibi, oyunlar›nda ele ald›¤› sorunlar›n yaﬂad›¤›m›z ça¤›n,
özellikle kendi ülkemizin, sorunlar›na çok yak›n olmas›. Bat› insan› 16. yüzy›ldan beri
de¤iﬂen, çeliﬂen felsefeler, bilimsellik ve teknoloji nedeniyle hem toplumsal hem kiﬂisel
anlamda –art›k hepimizin de maruz kald›¤›- parçalanmalar yaﬂamakta ve sorunlar›n
fark›nda olanlar –sanatç›lar, entelektüeller ve tüm vicdanl› insanlar- vazgeçmek, telef
olmaya katlanmak zorunda b›rak›l›yorlar. Tanr›’y›, ona inanmayanlar ve inananlar
birlikte öldürdü. Art›k insandan da umudumuzu kesmeye ve tüm manevi de¤erlerden
vazgeçmeye zorlan›yoruz. ﬁimdi ortak bir derdimiz var: Ruhun ölümü ya da
parçalanm›ﬂ içbütünlük. Kim ve ne oldu¤umuzu, politik gücümüzü, sorumlulu¤umuzu
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unutmaya zorlan›yoruz ve t›pk› Jacobean dönemi sanatç›lar› gibi kozmik bir da¤›lma ve
çürümeden de korkuyoruz. Ama ne yapaca¤›m›z› da bilemiyor gibiyiz. Bu, Malfi
benzeri ak›ld›ﬂ› dünyada iﬂe nereden baﬂlayaca¤›m›z› araﬂt›r›rken Webster bize çok
yard›mc› olabilir. Onu dikkatle tekrar okumak ve kiﬂili¤imizin bütünlü¤ünü ve
ahlak›m›z› koruman›n er geç genele yans›yaca¤›n› hat›rlamak san›r›m inanc›m›z›
tazeleme yolunda önemli bir ad›md›r.”
Halide Aral, eseri gerekli müracaat kaynatlar›ndan yararlanarak bilimsel birikimle
de¤erlendirmiﬂ ve günümüzün bireysel ve sosyal kayg›lar› ile dikkat çekici bir ba¤lant›
kurmuﬂtur.
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