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B‹YOGRAF‹: ÖTEK‹NE YOLCULUK

Vefa TAfiDELEN*

ÖÖzzeett

“Biyografi: Ötekine Yolculuk” ad›n› tafl›yan bu makalede “biyografi ne-
dir?”, “insan niçin ötekini anlamak ister?”, “biyografik bilginin do¤as›: biyogra-
fi tarih midir, yoksa edebiyat m›?” gibi sorular ba¤lam›nda, k›smen varoluflçu,
k›smen de hermeneutik bir bak›fl aç›s› kullan›larak biyografinin ve biyografi ya-
zarl›¤›n›n ne anlama geldi¤i irdelenecektir. Bu ba¤lamda, biyografinin bilgi de-
¤eri, sanat de¤eri, ahlak de¤eri, varolufl de¤eri ve e¤itim de¤eri üzerinde duru-
lacakt›r.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Biyografi, anlama, öteki, tarih, edebiyat, bilgi, ahlak

GGiirriiflfl
Sanatta, ele al›nan olay›n gerçeklik boyutu, bir baflka deyiflle “öykü”nün yafla-

n›p yaflanmad›¤› sorgulanmaz. fiöyle düflünülür: “Bu bir sanat eseridir, yaflanm›fl ola-
bilece¤i gibi yaflanmam›fl da olabilir.” Sanatç› onu kendi hayal dünyas›nda, imgelem
evreninde kendi deneyimlerini, hayal gücünü, duygular›n› da katarak flekillendirmifl
olabilir. Sanatç›n›n gerçe¤e ba¤l› kalmak, gerçeklerden hareket etmek gibi bir zorunlu-
lu¤u yoktur. Oysa ayn› fleyi tarihsel ve toplumsal olaylar üzerine çal›flan kifliler için söy-
leyemeyiz. Sözgelimi, tarihçi her zaman “olup bitmifl”, ama her halükarda gerçeklik de-
¤eri tafl›yan bir hadise üzerinde çal›fl›r. Ulaflabildi¤i bilgi, belge ve ifadelerin tan›kl›¤›-
na baflvurarak hadiseyi ayd›nlatmaya, sözel alan›nda yeniden infla etmeye çal›fl›r. Bunu
yaparken önünde gerçek ve yaflanm›fl bir hadise oldu¤unun bilincindedir. Mümkün ol-
du¤u kadar az müdahale etmesi, duygu ve hayalleri ile onu çarp›tmamas› gerekti¤ini
bilir. Tarihçinin çal›flma biçimi, sanatç›n›n çal›flma biçiminden farkl›d›r. Sanatç› eserine
tümüyle kendi bak›fl›n›, kendi öznelli¤ini ve kendi hislerini katarken, tarihçi mümkün
oldu¤u kadar kendini hadisenin d›fl›nda tutmaya, duygular›yla, düflünceleriyle, bek-
lentileriyle olaya müdahil olmamaya çal›fl›r. 

Bir de, bir yan› ile sanatç›, bir yan› ile tarihçi olan bir tip vard›r: biyografi yaza-
r›. O, kaynaklar›n›, belgelerini, tan›klar›n› toplarken, onlara sorular sorarken, gerçeklik
ve yaflanm›fll›k de¤erinden hareket eden tarihçi gibidir. Öte yandan, t›pk› bir romanc›
gibi “kifli” üzerinde çal›fl›r, bireysel bir hayat› konu edinir. Kahraman›n›n portresini çi-
zebilmek için t›pk› bir sanatç› gibi hayal gücüne dayan›r. Zaman zaman duygular›n› ifle
kar›flt›rarak ele ald›¤› kifli üzerinde hissi yarg›lara da ulafl›r. Ama sonuçta bir varolufla
ve yaflant›ya iliflkin sanatsal niteli¤inin yan›nda tarihsel bilgi de¤eri de olan bir yaz›
üretir. ‹flte bu makalede üretilen bu yaz›n›n mahiyeti üzerinde durulacak, bu kapsam-
da ortaya ç›kabilecek sorunlar irdelenecektir.

11.. TTeerrccüümmee--ii HHaall
Biyografi, “bios” (canl›l›k, hayat) ve “graphe” (yaz›, flekil) kelimelerinden de

belli olaca¤› üzere, bir yaflam öyküsünü anlatan yaz›lara verilen add›r. Biyografinin Os-
manl› Türkçesinde oldukça verimli bir karfl›l›¤› vard›r: “Tercüme-i hal.” Bu da yaflanan
bir ömrün, kifliye özgü bir halin, baflkalar›na kapal› olan bir yaflant›n›n ifflas› ve anlafl›-
l›r bir dille ifadesi anlam›na gelir. Bu karfl›l›k, biyografinin tam olarak baflkas›n› anla-
maya yönelik bir çaba oldu¤unu gösterir. “Tercüme-i hal”i oluflturan kelimelerden han-
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gisini al›rsak alal›m, konu ile birebir örtüflür. Tercüme etmek, yabanc› olan› aflina k›l-
mak anlam›nda, hermeneuti¤in köken bilgisel (etimolojik) tan›m›nda vard›r ve yaban-
c› bir dünyan›n dilini, içinde yaflan›lan dünyaya aktarma etkinli¤inden oluflur (Gada-
mer, 1995: 11). “Hal”, bilgi ve kavram haline getirilemeyecek bir yaflant› durumuna
yapt›¤› at›fla varolufl (existence) ve durum (situation) kavram›n› en iyi flekilde karfl›la-
yabilecek bir içeri¤e sahiptir. Bireye özgülü¤ü ile kendi içinde farkl›laflmaya u¤rar. Zi-
ra özne say›s›nca farkl› durum, özne say›s›nca farkl› hal ve yaflant› vard›r. Bu farkl›l›k
içinde, denebilir ki, her birey kendi halini yaflar. Bu yüzden her bir hal, her bir varolufl
ancak ait oldu¤u kiflide karfl›l›k bulur ve içerik kazan›r. Aksi halde onu “genel olarak”
çözümleyemeyiz. “Tercüme-i hal” bize her zaman baflkas›na aç›k olmayan, kifliye özgü-
lü¤ü ile ancak tek bir kiflide karfl›l›k bulabilen kapal› bir dünyay› açma görevi verir. Bu
nedenle biyografi bireyi yaln›z ne yap›p ne etti¤i ile, nerede do¤up nerede öldü¤ü ile,
nerede yaflay›p nerede çal›flt›¤› ile, k›saca bütün insanlarda görülen ortak yaflant› öze-
likleri ile de¤il, ayn› zamanda kendine özgü “hal”i ve “karakteri” ile, kendi sesi, kendi
nefesi, kendi dili, kendi mant›¤› ile veren ve bunu “kabaca” de¤il, “etrafl›ca” yapan bir
çal›flmad›r. 

‹nsan, anlayan bir varl›kt›r. Heidegger, anlamay› insan›n yeryüzündeki belirgin
“ruh hali” (Befindlichkeit) ve “tan›mlay›c› karakteri” olarak görür (Heidegger, 32). An-
lama özelli¤i ile di¤er türlerden ayr›l›r›z. Bir flekilde kendimizi içinde buluverdi¤imiz
bu evrenle birlikte, bir birey olarak kendimizi de anlamaya çal›fl›r›z. Anlama, bizi öte-
kine, ötekini de bize ba¤layan bir köprü gibidir. ‹lke olarak, baflkalar›n›n eylemlerini,
baflkalar› da bizim eylemlerimizi anlayabilir. Konuflma ve dinleme,  insanlar›n birbirle-
rini anlayabileceklerini varsayar. Bu anlafl›labilirlik, ötekinin eylemlerinin ussall›¤›nda,
amaçsall›¤›nda, insan do¤as›n›n benzerli¤inde kökenini bulur. Baflkas›n› kendi varolu-
flum içindeki bireysel ve toplumsal bilincimle anlar›m. Kendimle, kendi deneyimlerim-
le anlar›m. Baflkas›n› kendimi tan›d›¤›m gibi ve kendimi tan›d›¤›m kadar tan›r›m. Ken-
dimin d›fl›na ç›kan bir anlama biçimi düflünmek oldukça zordur. Koflullar›m›z, bak›fl
aç›lar›m›z ve ortam›m›z farkl› olabilir. Farkl›l›k artt›kça anlama ve anlaflma imkân›m›z
da azal›r. Farkl›l›k bizi birbirimizden ay›r›r. Her yaflam, anlam› olan bir formdur. Bu an-
lam, onu anlamam›z› mümkün k›lar. Anlafl›lmak istenen yaflam, özelli¤i ve anlam› olan
bir yaflamd›r. Sahip oldu¤u bu karakter, bu anlam ve özellik onu dikkat çekici hale ge-
tirir. 

Biyografi bir “tercüme-i hal” oldu¤una göre biyografi yazarl›¤› da bir halin ter-
cümesini yapma ifli olacakt›r. Tercüme yapmak, bir çabadan, bir gayretten önce, bir ay-
d›nlanmay›, bir bilmeyi, bir vâk›f olmay›, bir nüfuz etmeyi ifade eder. Anlamad›¤›m›z
bir dili tercüme edemeyiz. Bu nedenle biyografi yazar›, yazaca¤› ömrü anlayan, onun
diline vâk›f olan, onun haline nüfuz eden bir kifli olarak ortaya ç›kar. Ona bu vâk›f ol-
ma ve nüfuz etme vasf›n› kazand›ran fley, ald›¤› e¤itim oldu¤u kadar, sahip oldu¤u ki-
flisel yatk›nl›kt›r da. Yatk›nl›k, ruhsal bir akrabal›k ve bir gönül iliflkisidir. Sevgi, empa-
ti, ilgi, yetenek ve deneyim yazara bu yüksek meziyeti kazand›r›r. Yüre¤i ve içsel biri-
kimi sayesinde böyle bir ifle talip olur. Duygu, yaflant›, his gibi özellikler aç›s›ndan ken-
dimize yak›n görmedi¤imiz insanlar› kolay kolay anlayamay›z. Dilthey’›n deyifli ile,
“Yo¤un, derinlikli aç›mlama veya yorumlama öncelikle objeye karfl› içsel yak›nl›k, yat-
k›nl›k ve sempati sayesinde ancak yüksek bir olgunluk seviyesine kavuflabilir. Burada
saf analitik ve refleksif düflünmenin yapabilece¤i çok fley yoktur. Aç›mlama veya yo-
rumlama, insan›n tüm psiflik ve zihinsel donan›m›yla gerçeklefltirdi¤i bir yeniden anla-
mad›r” (Dilthey, 1999: 37-38). Dolay›s›yla biyografi yazmak, insana ve insan›n dünya-
s›na ilgi duymay›, bu dünyaya ilgi ve empati ile yaklaflmay› gerektirir. ‹lgi ve empati
gücü zay›f kifliler baflar›l› biyografiler yazamazlar. Daha da ileri giderek bu tür kiflilerin
edebiyatta, sanatta ve felsefede baflar›l› olamayacaklar›n› söylemek de mümkündür. ‹n-
sana ait olan dünyaya ilgi duymak, anlaman›n kofluludur. Bu da yeterli de¤ildir: Biyog-
rafi yazmak için, biyografisi yaz›lacak kifliyle ortak de¤erlere sahip olmak da gerekir.
Bu demektir ki, bir biyografi yazar› herkesin biyografisini baflar›l› bir flekilde yazamaz,
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ortak paydalara, ortak yaflant›lara sahip oldu¤u kiflilerin biyografilerini daha baflar›l›
bir flekilde yazabilir. Yazaca¤› hayat›n karfl›s›nda bir tiyatro sahnesinin karfl›s›ndaym›fl
gibi durur. Onu izlerken, yaln›z edilgen ve al›c› bir seyirci konumunda de¤ildir. Oyu-
nu anlarken kendi içinde yeniden üretimini de yapar. Empati gücü ile oyunu alg›la-
makla kalmaz, oyun kahramanlar›n›n hallerini kendi içinde yeniden yaflar ve, e¤er de-
nilebilirse, sahnedeki diyalo¤a bizzat kat›l›r. Bu, içten bir kat›l›md›r. Bu ilgi, empati ve
sempati durumu ile yazar, kendi içinde yeniden infla etti¤i, içsel olarak yeniden tecrü-
be etti¤i yaflam öyküsünün dilini ve dokusunu, bu flekilde kavram›fl olur. Bu yeniden
yaflama, yeniden tecrübe ve yeniden infla etme durumu, yarat›c› bir süreçtir. Bu yarat›-
c› süreç beraberinde biyografiyi de getirir. Bir ömrü ne kadar iyi tan›rsak, onunla ne ka-
dar hemhal olursak, onun hali ile ne kadar hallenirsek, onu o kadar iyi anlar›z. Dil, din,
kültür, tarih, yaflam deneyimi gibi ortak de¤erler anlamay› güçlendirir. Anlama derece-
si, biyografinin baflar› derecesini birebir etkiler. Kendimizde hissedemedi¤imiz, kendi
içimizde yeniden üretemedi¤imiz bir hayat›, iyi anlayamay›z. Kendisinde kendimizi,
kendimizde de kendisini göremedi¤imiz, dünyas› dünyam›za, dili dilimize, hali hali-
mize yabanc› olan, k›saca kendisi ile ruhsal bir akrabal›k kuramad›¤›m›z kiflinin bafla-
r›l› bir biyografisini yazmay›z. Buradan da anlafl›laca¤› gibi, biyografi yazar› ile yazaca-
¤› ömür aras›ndaki iliflki, salt rasyonel bir iliflkisi de¤ildir. Onlar›n aras›nda daha çok
bir “ruh akrabal›¤›”, bir “görül ba¤›” vard›r. Biyografi yazar›n› yazmaya zorlayan da bu
ba¤d›r. Bu ba¤, biyografinin gerekçesini oluflturur. Bu yak›nl›¤› oluflturamayan kifli, bi-
yografi yazmamal›d›r. Aksi halde bu tutum, bir ömrü anlamada, akl› ve zihinselli¤i sez-
ginin, sevginin ve empatinin önüne geçirmek olacakt›r. Akl› ve zihinselli¤i ilginin, sev-
ginin ve empatinin önüne koymak, Dilthey’›n da iflaret etti¤i gibi “insan› ve tinsel ya-
flam› anlamak bak›m›ndan basbaya¤› engelleyici” olacakt›r  (Dilthey, 1999: 37). Sevgi,
sempati, ilgi ve temayülle bafllayan ve geliflen ötekine yolculuk, bizi de kendimize ulafl-
t›racak duraklardan geçerek ilerler.

22.. ÖÖtteekkiinnii NNiiççiinn AAnnllaammaakk ‹‹sstteerriizz??
Burada flöyle bir soru sorulabilir: Biz bir insan› niçin anlamak isteriz, niçin böy-

le bir istek duyar›z? Niçin ötekine yolumuz düfler, onunla neden hemhal olmak isteriz?
Bu sorunun cevab›na yukar›da k›smen de¤inildi. Burada biraz daha derinlefltirebiliriz:
Tercüme-i hali yaz›lan kifli, tercüme-i hali yaz›ld›¤›na ve böyle bir ihtiyaç hissedildi¤i-
ne göre, en az›ndan biyografi yazar› aç›s›ndan özel ve önemli biri olmal›d›r: Bir döne-
min tan›kl›¤›n› yapm›fl, olaylar›n flekillenmesinde etkili olmufl, önemli bir eser üretmifl,
kendi tercüme-i halini baflkalar› için ilgiye de¤er hale getiren, hatta kendisini bir model
kiflilik olarak öne ç›karan bir ifl yapm›fl olmal›d›r. Biyografi, bizi s›radan olanla de¤il,
al›fl›lm›fl›n d›fl›nda olanla, hatta flafl›rt›c› ve ola¤anüstü olanla karfl›laflt›rmaya çal›fl›r.
Çünkü merak edilmeye de¤er olan› araflt›r›r, bunu ortaya koymak için çabalar. Bu ne-
denle tipler üzerine, tipsellik özelli¤i kazanm›fl kifliler üzerine bir çal›flmad›r. Baflar›n›n
ya da baflar›s›zl›¤›n, kahramanl›¤›n ya da hainli¤in, cesaretin ya da korkakl›¤›n, zengin-
li¤in ya da fakirli¤in, fedakârl›¤›n ya da bencilli¤in, güzelli¤in ya da çirkinli¤in, iyili¤in
ya da kötülü¤ün simgesi haline gelmifl tiplerin, ama en çok da olumlu tiplerin tan›kl›-
¤›n› yapar. Tekil bir olay›, tekil bir dünyay› ifade etse de, “tipsellik” özelli¤i ile genel bir
nitelik arz eder. ‹nsan onda, kahramanl›k, iyilik, güzellik, cömertlik, yi¤itlik, cesaret,
baflar›, azim, fedakârl›k gibi insani durumlar› herhangi bir kiflinin flahs›nda cisimleflmifl
olarak görür. Olgu tekil olmas›na karfl›n, bu durumlar› kavramsal düzeyde de hisseder.
Dolay›s›yla insanl›¤a, insanl›¤›n dünyas›na ait genelli¤i ve özelli¤i olan bir tür bilgi de
edinir. Ne var ki bu bilgi, ötekine ulaflma, ötekine varma, ötekiyle kucaklaflma anlam›n-
da, asl›nda insan›n kendisi hakk›ndaki bilgisidir. Heidegger’e göre, sanat, edebiyat, ta-
rih ve biyografi gibi türler insan›n kapasitesini, gücünü, imkân›n› ve potansiyelini an-
lama aç›s›ndan önemlidir (Heidegger, 37). 

Biyografi, insan›n yeryüzündeki temel konumuna dair bir s›r verir. Bu, insan-
dan insana giden yolu ayd›nlatan bir s›rd›r. Baflkas›n›n mutlulu¤unu, baflar›s›n› ve za-
ferini anlamas›, insana güç katar, umutland›r›r. Dilthey’›n deyifli ile “insan mutlulu¤u-
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nun önemli bir k›sm›, di¤er insanlar›n psiflik hallerine kat›lmaktan, bu psiflik halleri
kendimizde hissedip yaflamaktan kaynaklan›r” (Dilthey, 1999: 83). Baflkas›na eriflmifl
olmak, insana sevinç ve mutluluk verir. Bu yolculuk, yeryüzündeki tek varl›¤›m› yefler-
tir, destekler. Bu anlamda biyografi yaln›z ötekini anlamak için yap›lan bir yolculuk de-
¤il, kiflinin kendisini anlamas›na da aktif bir katk›d›r. Kendimi salt kendim olarak anla-
yamam. Baflkalar› ile birlikte ve onlarla iliflki içinde anlar›m. “Ancak baflkalar› yoluyla
kendim hakk›nda do¤ru bilgi elde edebilirim (Gadamer, 1990: 81). Biyografi beni öteki-
ne götürürken, bana ötekini tan›t›rken, öteki sayesinde bana kendimi de tan›t›r, beni ba-
na da götürür, baflkas›n› tan›rken kendimi de tan›r›m. Anlama olay›nda di¤er benlerle
karfl›lafl›r›z. Bu, kendi benimizin keflfine yarayan bir karfl›laflmad›r. Kendi bilincime
baflkalar› vas›tas›yla var›r›m, kendi benli¤imi baflka benler karfl›s›nda bulurum. Baflka-
s›n› anlarken kendimi anlar›m. Baflkalar›n›n iç gerçekli¤i ile karfl›laflmak, bende kendi
tekilli¤imin, kendi varl›¤›m›n bilincini oluflturur. Kendimi, ancak ötekilerle iliflki içinde
kavrar›m. Bu deneyim sayesinde kendimi di¤erlerinden ay›ran özellikleri kavrar›m,
kendi benli¤imin fark›na var›r›m. Kendi biricikli¤imi, ancak di¤erlerinden farkl› olma
bilinci sayesinde hissederim. Baflkalar›n›n varolufllar› ile karfl›laflmak, bende kendi va-
rolufl bilincimi uyand›r›r. Baflkalar›n›n yaflam›, yaflam›m› zenginlefltirir. Öteki bilinci,
kendi varl›k bilincime ulaflmada, kendi kiflili¤imi ve benli¤imi bulamamda yard›mc›
olur. Kendimi salt kendim olarak alg›layamam, kendi bilincime salt kendim arac›l›¤›y-
la ulaflamam. “Ben” dedi¤im bu varl›¤›, her zaman ötekilerle etkileflim ve iletiflim ha-
linde kazan›r›m. “Ben her fleyden önce kendi tekilli¤imi ancak baflkalar›yla karfl›laflt›-
¤›m zaman deneyimliyorum; öyle ki, kendi tekilli¤imi, ancak kendi varoluflumda olu-
flan di¤er kiflilerden farkl› olma bilinci sayesinde bilirim. Kendi tekilli¤imin bilincine
varabilmem, baflkalar›n› gerektirir” (Dilthey, 1999: 86). Dolay›s›yla biyografi, yaln›z
ötekini tan›mama ve anlamama yard›mc› olmakla kalmaz, bana beni de tan›t›r, kendi-
me ç›kan zorlu yolu yürümeme de yard›mc› olur.

Burada, baflkas›n› niçin anlamak isteriz, sorusunun cevab› biraz daha netlik ka-
zanm›fl gibidir. Baflkas›n› anlamak isteriz, çünkü baflkas›nda kendimiz, kendi mutlulu-
¤umuz ve sevincimiz vard›r. Baflkas›n› anlamak isteriz, çünkü onda yeryüzündeki hu-
zurumuz, baflar›m›z ve flenli¤imiz vard›r. Baflkas›n› anlamak isteriz, çünkü onda yeryü-
zündeki hayat›m›z vard›r. Baflkas›n› tan›mak isteriz, çünkü onda yeryüzündeki hayali-
miz vard›r. Kendimize ulaflmak için baflkas›na yolculuk ederiz. Ben dedi¤imiz fleyi, an-
cak baflkalar› karfl›s›nda ve onlarla iliflki içinde kavrayabiliriz. Çünkü, Kierkegaard’›n
da deyifli ile, ben’in ölçütü (standart) daima kendi d›fl›nda bir varl›kt›r. Ben hep baflka-
s› karfl›s›nda kendisi olur, onunla iliflki içinde kendine ulafl›r (Kierkegaard, 111). Biyog-
rafi yazarl›¤›nda veya okuyuculu¤unda, baflkas›na yap›lan yolculu¤un amac› yaln›z
ötekine kavuflmak de¤il, kendimize de kavuflmakt›r. Bu kavuflman›n sevincini yaflamak
için yolculuk yapar›z. E¤er ötekinde kendimizi bulam›yorsak, öteki yaln›z öteki olarak
görünüyorsa gözümüze ve ona kendimizden, kendimize de ondan bir fley katam›yor-
sak, ötekide kayboluruz ya da onu kendimizde kaybederiz. Kendimizi bulmak için de
gitsek, kaybetmek için de gitsek, o bizi bütünleyen, bize kendi bilincimizi veren en te-
mel varolufl gerçekli¤imizdir. Öteki bizi bütünleyen ve çevreleyen bir varl›k alan›d›r.
Biyografi bizi ona götürür, onu da bize getirir. Amac› özelli¤i olan bir varoluflu anla-
makt›r. S›radan yaflamlar›n biyografisi olmaz. Biyografisi yaz›lacak hayat›n bir “öykü-
sü” olmas› gerekir. 

33.. BBiiyyooggrraaffiikk BBiillggiinniinn DDoo¤¤aass››
Baflkas›n› niçin tan›mak isteriz sorusuna verilebilecek en önemli cevaplardan bi-

ri de, konunun epistemolojik boyutu ile ilgilidir. Dilthey bu epistemolojik boyutu flu fle-
kilde dile getirir: “Her fleyden önce flunu söylemek gerekir ki, bir yabanc›y› (di¤erini)
kavrama imkân›, derin bilgi kuramsal problemlerden biridir” (Dilthey, 1999: 112). Al-
man sanat, edebiyat ve felsefe dünyas›nda, “tecrübe, bir fley olup bitti¤inde hala canl›-
l›¤›n› ve hayatiyetini koruyan fley”, “tecrübe edilen fleyin sabit kalan özü”  gibi anlam-
lara gelen “erleben”, “Erlebnis” gibi kavramlar, on dokuzuncu yüzy›lda, özellikle tin
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bilimleri, edebiyat, sanat ve biyografi yazarl›¤› ba¤lam›nda öne ç›km›flt›r. Bu iki kavram
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, biyografi her zaman olup bitmifl bir fleye yönelir, ama bu olup
bitmiflte yöneldi¤i fley, hala hayatiyetini sürdüren canl›l›kt›r, özdür. Gadamer, Dilt-
hey’›n “erlebnis” kavram› ile insan bilimlerine pozitivist bir anlay›flla metodolojik bir
temel kazand›rmak istedi¤ini düflünür (Gadamer, 1981: 55, 56, 58). Bu düflüncesinde
haks›z da say›lmaz. Zira, biyografi ve otobiyografi, Dilthey’›n temellendirmeye çal›flt›-
¤› tin bilimleri (Geisteswissenschaften) ba¤lam›nda epistemolojik bir anlam tafl›r. O,
Kant’›n, fenomenler alan›n›n bilgisine yöneldi¤i Salt Akl›n Elefltirisi örne¤ine göre, ta-
rihsel ve tinsel alan›n bilgisini verecek bir Tarihsel Akl›n Elefltirisi’ni amaçlam›flt›r. Bi-
yografi ve otobiyografi, bu epistemolojik amac› gerçeklefltirme yolunda, geçmiflte kalan
yaflant›y› anlama, onun bilgisini üretme ve ona ulaflma yolunda bir çabad›r. Biyografi,
epistemolojik olarak baflkas›n› anlayabilece¤imizi gösterir. Bu nedenle, “yaflam birli¤i-
nin tasviri” olarak niteledi¤i biyografinin tarih çal›flmalar› içindeki yerini antropoloji-
nin tarihsel-toplumsal bilimler içindeki yerine benzetir  (Dilthey, 1933: 33). Biyografi
yazarl›¤› ile yöneldi¤i bireysel yaflamlar onun için insan bilimlerinin gözlem alan› gibi-
dir. Do¤a bilimleri nas›l do¤ay› gözlemleyerek nesnelli¤i ve genel geçerli¤i olan bilgi-
lere ulafl›yorsa, Dilthey için de tipsellik özelli¤i tafl›yan yaflam öykülerini, biyografik ya-
z›m arac›l›¤›yla gözlemlemek, tinsel bilimler alan›nda benzer bir nitelik tafl›r. Bu neden-
le, hocas› Schleiermacher baflta olmak üzere pek çok kiflinin biyografisini yazm›flt›r. 

Biyografinin içinde, tarih ve edebiyat bir aradad›r. Bir bak›ma tarihsel bir eser-
dir, bir baflka aç›dan edebi bir çal›flmad›r. Tarihsel olaylar›, kaynaklara, belgelere, tan›k-
lara dayal› olarak sunmak istemesiyle tarihsel bir nitelik tafl›r, tarihsel bir yöntem kul-
lan›r. Öte yandan bu sunuma kendi üslubunu, kendi hayal gücünü, kendi kurgusunu,
kendi kiflisel de¤erlerini, kendi bak›fl aç›s›n›, k›saca kendi kiflisel dünyas›n› katmas›yla
da tarih biliminden uzaklaflarak edebi bir tür olan romana yaklafl›r. Ama roman ve bi-
yografi aras›nda flöyle bir farkl›l›k vard›r: Roman okuyan kifli, romanc› her ne kadar ta-
rihsel, toplumsal ve gerçeklik de¤eri tafl›yan olaylara dayansa da, yazar›n kurgusu olan
bir olay› okudu¤unu hisseder ve “bu ne kadar gerçektir” diye sormaz. Biyografiyi
okurken ise, her zaman “gerçek de¤eri”ni dikkate al›r. Okudu¤u eserin, okudu¤u olay-
lar›n, okudu¤u kiflilerin gerçek olaylar, gerçek kifliler ve gerçek konuflmalar oldu¤un-
dan emin olmak ister, hatta bunu hep varsayar. Bu nedenle, biyografi yazar› her zaman
aldatmaya, biyografi okuyucusu ise her zaman aldanmaya haz›rd›r. Biyografi yazar›n›n
ne ölçüde konusuna sad›k kald›¤›, belgeleri ne ölçüde asl›na uygun bir flekilde yorum-
lad›¤›, kendi hayal gücünü ne ölçüde ifle kar›flt›rd›¤› sorgulanabilir. Yazara niçin gerçe-
¤e sad›k kalmad›¤› yönünde bir elefltiri yap›ld›¤›nda, kendisinin tarihçi de¤il, biyogra-
fi, yani edebi bir tür yazar› oldu¤unu, bu nedenle de gerçe¤e birebir ba¤l› kalmak gibi
bir yükümlülü¤ünün bulunmad›¤›n› söyleyerek savunabilir. Biyografi yazar›, tarih ve
edebiyat aras›nda gidip gelir. Yapt›¤› ifl, tarihe göre edebiyat, edebiyata göre tarihtir. Bu
genifl ve s›n›rlar› belirsiz alan ona bir hareket serbestisi kazand›r›r. Tarihsel ve toplum-
sal olaylar› konu alan romanc›ya göre daha nesnel çal›flmas› gerekir. Bununla birlikte,
onunla birleflti¤i ve benzeflti¤i yönler de vard›r.

Biyografi, bir kiflinin hayat›n› anlama çabas›d›r, böyle bir iddia tafl›r. Ama bir ki-
flinin hayat›n› ne kadar anlayabiliriz? Hayat dedi¤imiz süreç yer yer gizli, yer yer aç›k
bir çizgiden ibarettir. Biz onu ancak bize görünen yüzüyle bilebiliriz. Bir ömrü anlama
çabas›, ayn› zamanda onun eylemlerine, yaflam biçimine, davran›fl tarzlar›na yön veren
içsel süreci bilmeyi de gerektirir. Kiflinin iç dinamiklerini bilmeyi de gerektirir. Bir dav-
ran›fl› d›flar›dan gözlemek kolayd›r, ama bize görünmedi¤i için o davran›fl›n içsel koflul-
lar›na hiçbir zaman yeterince vâk›f olamay›z. Bir ömür, somut belirtileri ve bize görü-
nen yüzü ile bize kendini verebilir ve biz ona ancak bize kendini verdi¤i kadar yakla-
flabiliriz. Ama bu görüngülerin iç nedenlerine ulaflamad›¤›m›z için her zaman bir haya-
t› anlamak afl›r› bir iddia tafl›r. ‹ç gerçeklik, bir kiflinin hayat›n› zar gibi kuflat›r. Bu zar
koruyucu bir perde görevi görür. Bu s›rl› perdeyi aç›p gizli olana ulaflmak, içte olana ta-
n›kl›k etmek ço¤u kez mümkün de¤ildir. Peki, biz bu içsel ve mahrem süreci, bir tak›m
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görüntülerine dayanarak ne kadar anlayabiliriz? Onu nesnel bir flekilde anlama iddi-
as›nda nas›l bulunabiliriz? Burada geçen “anlama” olsa olsa bir tahmin ve kiflisel yo-
rumdur. Bu da biyografiyi sosyal bilimlerin mant›¤› içinde belirli ölçüde nesnellik ve
genel geçerlik arayan tarih biliminden uzaklaflt›rarak edebiyata yaklaflt›r›r. Dolay›s›yla
biyografi yazar›n›n kulland›¤› dil, olaylar› kendi de¤er yarg›lar›ndan, duygu ve heye-
canlar›ndan ba¤›ms›z bir flekilde sunma iddias› tafl›yan bilimsel bir dil olmak zorunda
de¤ildir. Bu nedenle tarih yaz›m›n›n bilimsel olma iddias› tafl›yan s›radan, donuk, öz-
nesiz, kiflisel duygu, heyecan ve de¤er yarg›lar›ndan uzak anlat›m›n›n yan›nda her za-
man belirli bir sanatsal yarat›c›l›¤› amaçlar. Bu özelli¤i ile belgelere dayal› gerçekçi ro-
manlara benzer. Gerçeklik de¤eri artt›kça, sanatsal de¤eri zay›flayacakt›r. Yazar, hayal
gücünü fazla kulland›¤›nda, sanatsal de¤eri yüksek, buna karfl›n gerçeklik de¤eri zay›f
bir yap›t ortaya koyacakt›r. Biyografinin niteli¤i tümüyle yazar›na kalm›flt›r. Ona nas›l
bir nitelik vermek istedi¤i, yazar›n›n bak›fl aç›s›na ve tutumuna ba¤l›d›r. Tarihsel bir
deneme yazmak istiyor olabilir, ya da sanatsal yönü a¤›r basan bir biyografi. Bu du-
rumda, yazma tarz› da de¤iflecektir. Troyat, Dostoyevski’nin biyografisini yazd›¤› ça-
l›flmas›nda, biyografi yazar›n›n öznel ve keyfi tutumu karfl›s›nda flöyle bir tav›r tak›n›r:
“Evet, gerçekten, en küçük bir yanl›fll›k yapmakta özgür görmedim kendimi. Ça¤dafl-
lar›n›n an›lar›ndan ve mektuplar›ndan çekip ç›kard›¤›m böylesine korkunç, böylesine
güzel, böylesine yi¤it bir gerçe¤i kolay uydurmalarla süsleseydim büyük huzursuzluk
duyard›m” (Troyat, 6).

Biyografinin, daha çok tarihsel mi, yoksa edebi bir nitelik mi tafl›yaca¤› sorusu-
nun cevab›n›, en az yazar›n üslubu kadar, hakk›nda yaz› yaz›lan kiflinin kiflili¤i de be-
lirler. Gerçi, her biyografi, geçmifl zamana gitme, belge, kaynak ve tan›k kullanma özel-
li¤i ile tarihseldir. Ne var ki, tarihsel kifliliklerin hakk›nda yaz›lacaklar daha çok tarih-
sel bir nitelik tafl›rken, yazarlar ve sanatç›lar hakk›nda yaz›lacak olanlar daha edebi bir
nitelik tafl›yabilir. Bu, önemli ölçüde yazar›n durufl noktas›na ba¤l›d›r. Hangi bak›fl aç›-
s›n› kullan›rsa kullans›n, bir biyografi, her zaman övmeye ve suçlamaya haz›r bir ko-
numda bulunur. Zira, bir kiflinin hayat öyküsünü yazmaya kalk›flmak, bu hayat hikâ-
yesinin insanlar için önemli oldu¤u varsay›m›ndan hareket eder. E¤er iyi bir adam ise
-genellikle böyledir- övgüye lay›kt›r, kötü ise zaten yerin dibine geçirilmeyi hak etmifl-
tir. Ama biyografiler genellikle sevilen kifliler üzerine yaz›ld›¤›ndan, her bir cümle
onun ne kadar önemli bir kifli oldu¤unu vurgulama tezine dayal› ortaya ç›kar. Övgü-
nün ve yerginin ortas›n› bulmak, her zaman bilimsel bir serinkanl›l›¤› ve elefltirel bir
yaklafl›m› gerektirir. Ama bu her zaman böyle olmaz. Troyat, sözü edilen çal›flmas›n›n
hemen bafl›nda flunlar› söyler: “Nice ünlü adamlar›n yaflamlar›, yap›tlar› ölçüsünde de-
¤ildir. Bu dosdo¤ru yaflant›lar karfl›s›nda biyografya yazar›, romanc› heveslerine kap›-
l›r; tamamlar, yorumlar, türetir... Gerçeklerden çok sanat›n›, kahraman›ndan çok ken-
dini düflünür. Büyük bir adama hizmet edemez, ondan yararlan›r” (Troyat, 5). Buna gö-
re, biyografi yazmak, ayn› zamanda biyografi yazar›yla biyografisi yaz›lan kifli aras›n-
daki bir al›flverifltir. Onlar bu süreç içinde birbirlerinden çok fley al›rlar ve birbirlerine
çok fley verirler. Biyografisi yaz›lan kifliyi gerçeklere sad›k kalarak, ama “uygun” bir fle-
kilde, yani onu mahcup etmeden ortaya koymak yazar›n iflidir. Buna karfl›l›k biyogra-
fisini yazd›¤› kifli kendisine çok fley katar, ondan çok fley ö¤renir. Bu da biyografi yaz-
man›n en önemli kazanc›d›r. 

44.. BBiiyyooggrraaffiinniinn EEttiikk YYöönnüü
Bir insan›n hayat› ve yap›p ettikleri üzerinde, anlamak isteyen bak›fllarla gezin-

mek, onu flu ya da bu flekilde anlamaya çal›flmak, kendi savlar› ve yorumlar› için onda
destek aramak, baflkalar› taraf›ndan bilinmesini istemeyece¤i, bundan hicap duyaca¤›
bir tak›m s›rlar› yaz›yla kay›t alt›na almak ve bu flekilde insanlara duyurmak ne kadar
ahlakidir? Bunu yapmal› m›y›z? Böyle bir hakk›m›z olmal› m›? Biyografi yaz›m›n›n ta-
rihsel ve edebi bir çaba olmadan önce, ahlaksal bir tav›r oldu¤unu söyleyebiliriz. Bir bi-
yografi yazar› olarak, biyografisini yazmakta oldu¤umuz kiflinin kendi mahremiyetini
korumak için, bafltan sona bir direnç gösterdi¤ini, köfle bucak bilincimizden kaçt›¤›n›,
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t›ls›ml› ve sihirli hareketlerle dikkatimizden uzaklaflt›¤›n› ve bu flekilde kendini gizle-
mek için ola¤anüstü bir çaba gösterdi¤ini görebiliriz. Burada, “Bir kiflinin biyografisini
ne kadar, hangi s›n›ra kadar, ne ölçüde yazmal›y›z?” sorusu ortaya ç›kar. Mahremiye-
tin kifliye özgü oluflu, dolay›s›yla aç›klanmamas› gerekti¤i hususu bir ölçüt olarak al›-
nabilir. Ancak, bir yaflant›n›n ne kadar mahrem, ne kadar kamuya aç›k oldu¤unu belir-
leyecek net s›n›rlar da yoktur. Bu konuda yard›m›na baflvurulabilecek en somut ölçüt-
ler, içinde yaflan›lan toplumun ahlaki de¤erleri olabilir. Ama burada baflka sorular ve
sorunlar ortaya ç›kar: Mahremiyeti veya içsel yaflam› bir kiflinin görünen davran›fllar›-
na kaynakl›k etmifl olamaz m›? Çok önemli bir hadisenin temelinde, ço¤u kez dikkat-
lerden kaçan küçük bir bahane yer alamaz m›? Mahrem olan› ve kamuya aç›k olan›, ço-
¤u kez iç içe geçmifl halde bulunan bu iki alan› bir birinden nas›l ay›rabiliriz? Biyogra-
fi yazar› bu ince noktada, vicdan› ile yazaca¤› biyografinin baflar›s› aras›na s›k›fl›p kal-
m›flt›r. Vicdan›n› rahatlatmak istese eserinin baflar›s› düflecek, eseri baflar›l› oldu¤unda
ise vicdan› rahats›z olacakt›r. Yazar bu konuda bir orta yol bulabilir. ‹rdeleyen bak›fllar-
la bir kiflinin savunmas›z ve ç›plak benli¤i üzerinde gezindi¤ini hissetti¤i, bunun tedir-
ginli¤ini ve sorumlulu¤unu yaflad›¤› anda, o kifliyi daha iyi anlayacak, ona karfl› daha
sayg›l› olacakt›r. Behçet Necatigil’in “Can çekiflen kufllar gibi elinizde” dizesinin de geç-
ti¤i  “Kitaplarda Ölmek” fliiri, biyografinin etik boyutu aç›s›ndan da okunabilir: “O flim-
di kitaplarda/ Bir çizgilik yerde hapis,/ Hala m› yafl›yor/ Korunamaz ki,/ Öldürebilir-
siniz.” (Necatigil, 340).

Biyografisini yazd›¤›m›z kifliye sayg› duymad›¤›m›zda, ruhunun ve yüre¤inin
üzerinde istedi¤imiz gibi gezinme hakk›n› kendimizde gördü¤ümüzde, kendisine can-
l› bir kiflilik olarak de¤il, nesneleflmifl bir varl›k olarak bakt›¤›m›zda anlama seviyemiz
düflecek, bu da çal›flmam›z›n baflar›s›n› do¤rudan etkileyecektir. Bu nedenle, yazar ve
biyografisini yazd›¤› kifli aras›ndaki iliflki, yaflayan iki kifli aras›ndaki sevgi ve sayg› ilifl-
kisi gibi olmal›d›r. Bu hassasiyet yitirildi¤inde, art›k biyografisini yazd›¤› kifli de, yazar
için bir nesneye, ölü bir do¤aya dönüflür. Bu onun yapt›¤› ifli yaln›z de¤ersizlefltirmek-
le kalmaz, anlams›zlaflt›r›r da. Bu nedenle biyografi yazar› ile biyografisini yazd›¤› kifli
aras›nda her zaman özel mi özel bir iliflki vard›r. Biyografi yazar›, y›llarca onu kendi
içinde tafl›r, gitti¤i yerlere götürür, konuflmalar›n› dinler, düflüncelerine kulak verir,
hislerine tan›kl›k eder, sevgisini ve nefretini, korkusunu ve ümidini yaflar. Böylelikle
adeta kendi kiflili¤inde bir baflkas›n› yaflat›r. Onun gözü ile bakmay›, onun kula¤› ile
iflitmeyi, onun akl› ile düflünmeyi ö¤renir. Bu özel iliflki, yazar› baflar›l› k›lar, yapt›¤› ifle
bir anlam, de¤er ve lezzet katar. Bu duyarl›l›k yoksa, körleflir. Böylece biyografisini ya-
zaca¤› kifliyi göremez ve hissedemez olur. Bu, sadece biyografi yazar› aç›s›ndan de¤il,
biyografisi yaz›lan kifli aç›s›ndan da talihsizlik olur. Biyografi yazar› bu kör, sa¤›r ve
hissiz tutumuyla, onun hayat›n›, mücadelesini, çabas›n›, de¤erlerini, yaln›z kendi çal›fl-
mas›nda de¤il, bu eseri okuyanlar›n bilincinde de de¤ersizlefltirir. Bu nedenle, e¤er yaz-
mas› gerekmiyorsa, yazaca¤› kifli ile kendi aras›nda özel bir ba¤, bir ruh akrabal›¤›, bir
gönül ba¤› bulmuyorsa ve bu konuda kendisini, kendi içindeki bir güç taraf›ndan ‘zor-
lanm›fl’ hissetmiyorsa, yazmamal›d›r. Bunu biyografisini yazaca¤› kifliye duydu¤u say-
g›dan, sevgiden ötürü yapmamal›d›r, okuyuculara duydu¤u sayg›dan ötürü yapma-
mal›d›r, dahas› kendine duydu¤u sayg›dan ötürü yapmamal›d›r. Çünkü o, kendisini
kendisiyle ifade etti¤i kiflidir. Bu nedenle hem ifade etti¤i kifli önemlidir, hem ifade bi-
çimi önemlidir. Tabii ki, bundan biyografisini yazd›¤› kifliye karfl› abart›l› bir sevgi,
abart›l› bir sayg›, abart›l› bir hayranl›k, abart›l› bir nefret, abart›l› bir düflmanl›k duyma-
s› gerekti¤i anlam› ç›kmaz. Dikkatsiz, sayg›s›z, özensiz bir ifade biçimi nas›l kiflili¤e yö-
nelik bir hakaretse, ayn› flekilde gere¤inden fazla bir sayg› ifadesi de, gerçe¤i yans›tma-
yaca¤› için en az›ndan okuyan aç›s›ndan aldat›c› bir durufl olur. Ölçüyü bulmak önem-
lidir, bu da biyografi yazarl›¤›n›n kendine özgü ustal›k isteyen özelliklerinden biri ol-
mal›d›r. Ama gerçe¤e sad›k kalmaya çal›flmak da bir çözüm olabilir, t›pk› “en küçük bir
yanl›fll›k yapmakta özgür görmedim kendimi” diyen Troyat gibi.
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SSoonnuuçç
Biyografi, bir yaflam›n tamam›n› veya bir k›sm›n› anlama giriflimidir. Konu

edindi¤i kifli ister ölmüfl, ister yafl›yor olsun, hep bir “olmufl bitmifl” üzerinde konuflur.
Bir baflka deyiflle hep varoluflun ard›ndan bakar, hiç onunla birlikte olmaz. Biyografi-
nin bilgi de¤eri, sanat de¤eri, varolufl de¤eri, ahlak de¤eri ve e¤itim de¤eri gibi pek çok
de¤eri vard›r. Biyografi, beni ötekine götürür. Onu anlad›kça kendimi anlar›m, ona
ulaflt›kça kendime yaklafl›r›m. Baflkalar›n›n baflar›lar›n›, sevinçlerini, umutlar›n› oku-
mak ve yazmak bir birey olarak beni sevindirir, güçlendirir, umutland›r›r. Do¤a bilim-
sel bilginin insan› do¤a karfl›s›nda güçlü k›lmas› gibi, baflkalar›n›n yaflam deneyimleri-
nin çeflitli yollardan bir bilgi olarak bana ulaflmas›, beni yaflam karfl›s›nda daha güçlü
ve daha dirençli k›lar. ‹nsan›n deneyimlerini baflkalar›na aktaran bir çal›flmad›r biyog-
rafi. O, insana insandan haber verir. Yazar, belgeler üzerinde çal›fl›rken, belgeleri yo-
rumlarken, tan›klara baflvururken, tarihsel yöntemi kullan›r. Üslubu ve bir kiflinin ha-
yat›n› konu edinmesiyle de edebi ve sanatsal bir yönelim kazan›r. Ötekiyi salt öteki ola-
rak anlamay›z. Anlama dedi¤imiz fley bizi bir noktada buluflturur. Ötekine giderken
kendimizi de götürürüz. Anlarken hemhal oluruz. Bu nedenle, yaln›z biyografisi yaz›-
lan kiflinin hali yoktur onda, yazar›n hali de vard›r. Yazar, yazd›¤› kiflinin yapt›¤› her
ifli ve söyledi¤i her sözü onaylamaz. “Keflke flöyle olsayd› böyle olsayd›, fluras› do¤ru
buras› yanl›fl” dedi¤i de olur. Bu da aç›kça gösterir ki, yazar kendi benli¤i ve kiflili¤i ile
gider ötekine. Bu tarz, çal›flmay› güzellefltirir, ona bir yorum gücü ve anlat›m zenginli-
¤i katar. Yazar›n esere kendisini katmas›, biyografiyi bilimsel aç›dan zay›flatsa da, dü-
flünsel ve sanatsal aç›dan zenginlefltirir. Sanatsal de¤eri art›nca güzellik, bilimsel de¤e-
ri art›nca do¤ruluk de¤eri öne ç›kar. Ne kadar sanatsal olursa olsun, yazar eserine ken-
disini ne kadar katarsa kats›n, biyografi hayali kiflilikler yaratmaz, “gerçek” de¤erini
göz ard› etmez. Bu özellik biyografiyi tarihi ve toplumsal romanlardan ay›r›r. Biyogra-
fi, “k›ssadan hisse” ba¤lam›nda, bir yaflam öyküsünü e¤itici, ö¤retici yönleriyle bir mo-
del olarak sunar. Bu özelli¤i ile e¤itsel ve ahlaksal bir nitelik tafl›r. Söz konusu yaflam›
örnek al›nmas› gereken bir model, bir örnek tip olarak sunmakla, bilgi de¤erinin, sanat
de¤erinin, varolufl de¤erinin yan›na ahlak ve e¤itim de¤erlerini de katm›fl olur. 
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BIOGRAPHY: JOURNEY TOWARDS THE OTHER

Vefa TAfiDELEN*

AAbbssttrraacctt

This article investigates what “biography” means and what it means to
be a writer of biography, from a partly existentialist, and a partly hermeneutic
view point. It is conducted in the context of a number of questions, such as:
“why do people want to understand each other?”, “what is the nature of biog-
raphy: is it history or literature?” In this article, which is titled “Biography: Jo-
urney towards the Other”, the focus is on biographic values as knowledge va-
lue, art value, ethical value, existential value and educational value. 

KKeeyy WWoorrddss: Biography, understanding, other, history, literature, know-
ledge, ethics

BBiiyyooggrraaffii:: ÖÖtteekkiinnee YYoollccuulluukk u

u MMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 172  u Güz/20061166

* Ass. Prof.; Yüzüncü Y›l University, Arts and Sciences Faculty, Department of Philosophy

                             


