SOMURGECiLiGiN i$LER ve GUNLER'i: ROBiNSON CRUOSE

ismail Co§kun'

Asya'nm zenginliklerine ula~ma aray,~lan, Yeni Hindistan yolu ve
Amerika k,tasmm ke~fiyle sonllylal1lr. BlI iki olgll modern dlinyanm olll~umunu
belirler. Biraz sonra biiWn Bat,'y, besleyecek olan somUrgecilik olgusu devasa
bOYlltlarda ya~al1maya ba~lar. Bilme biyimlerinden diinya alg,sma, iktisadi
alanm orglitlenmesinden siyasal alal1ln diizenlenmesine, din de dahil olmak
iizere toplumun biitiin kUltiirel dokusu yenilenme siirecine girer.
Edebiyat da biyim ve mahiyet degi~ikligine ugramaktad,r. Eski yaz,m
Wrleri, biyemler ele~tiri konusll edilmekte, yeni yaz,m tlirleri ortaya
y,kmaktad,r. Yeni iilkelere ili~kin haberler, bilgiler, deneyimler yeni bir tUrlin,
gezi edebiyatmm ortaya y,k,~m' getirmi~tir. 0 gUne kadar olan oykUleme
biyimlerinin d'~lIlda yeni bir tarzlll, romal1ln dogu~u yine bu donemdedir. 17.
asnn ba~lI1da Cervantes, modern romalll siirekli besleyen bir ilk ve temel metni,
Don Ki:jot'u kale me ahr. ingiliz roman geleneginin onciisU Robinson Cruose da,
1719'da yaYllllalllr. ilki geleneksel olandan bir kopll~ ve kmlma doneminin
iiriinii iken, ikincisi dogmakta olan somiirgeciligin hakim oldugll diinyallln
yansllnas, olarak kar~'m'za y,kar.

Robinson Cruose, ye~itli ele~tirmenlerce Ball'nm ba~anh burjllvasll1m,
materyalist puriten i~ adamlllm Ulkiilerini dile getiren bir mitos; erken kapitalist
donemin tiiccar ruhllnun dile getirilmesi; gozii kararm'~ bir bireyci kapitalist
olarak okllnmll~, yorumlanm'~t'r' En tanlllm'~ seriiven hikayesi2 ve be~eri
yallllzl'gll1 kitab,d,r. "Ben"in apolojisi... Kahramanhgm yeni biyimi, insanla
tabiatll1 yetin sava~m' sergiler, ". zanaatlan birer birer yeni ba~tan ke~feden
ferdin destal1l: endi~e, disiplin, bir sporcll cesareti, bir macerac, rllhll ve kay,~
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ozlemi J olarak degerlendirilmi~tir. Bir ISSIZ ada oykUsU4 ve bireyciligin ilk hakh
yUceltili~idir.5 Defoe'nun metni, anlatt yazmll1l11 tarihinde, romantik bir
UlkUnUn, Un ya da onur gibi degerlerin ardmda ko~mayan, bUton yabaslyla
eylemi kendi nesnel gUvenligi ile rahathgml saglamaya yonelik olan, ilk
geryekyi kahramanm dile getirili~i6 ve ... aydmlanma yagmda evrenin kar~lsll1a
dikilen, geleneksel katlhklan klrmaya, dUnyaYI usun gUcUyle degi~tirmeye
yah~an ki~inin, "herkes"in destal1l 7 olarak gorUlmU~tUr.

Robinson Cruose, kurmaca bir metin ozelJigi giistermez. BUtUnUyle
somUrgecilik deneyiminin oykUsUdUr. Slcagl slcagll1a ya§anml~ deneyimlerin
oykUsUdUr. Bu deneyimler Batl'YI Batl, burjuvaYI burjuva ktlan deneyimlerdir.
Robinson Cruose, bu deneyimleri dogal bir yalmhk iyinde verir. SomUrgecilik
deneyimi tarihsel bir olgu, ya~anml§, geride kahnt§ bir hadise degildir. <;agda~
bir olgu olarak mUesseseleriyle, uygulamalanyla, Batl'nm kendi dl~lIlda olan
her §eye ve herkese kar~1 takmdlgl tutum ve yUrUttUgU siyasetinde ye~itli
biyimlerdeki etkileriyle varhgll1l sUrdUrll1ektedir. Robinson Cruose yok ye~itli
ilgi ve bakl~ aytlanyla okunmu~, tar!t~t1ml~ bir metindir. Biz daha yok hem
somUrgecilik deneyimi ile ili~kisi, hem de bizzat bu deneyimin oykUsU olmasl
aylsmdan ele almaktan yana bir tutum iyinde olacaglz.
18. asnn ba§lanndaYlz. Daniel Defoe, Yorklu Denizci Robinson
Cruose 'nun Ya$aml ve Olaganilslil Sa/WIlcl Serilvenieri'ni 1719 ytlmda
yaymlar. Bir ilgi patlamasl ya~al1lr. Nisan aymda yaYll1lanan kitap dort ay iyinde
dort bask I yapar ve satl~1 seksen bine ula~lr. AYI1l yll Robinson Cruose'nun Yeni
Seriivenleri adlyla ikinci kitabl, ertesi ytl da Robinson Cruose 'nun Ya§'aml ile
Oiaganilslil Serilvenieri Boyunca Ciddi Dil,yilnceleri ba§hkh UyUncU kitabl
yaymlal1lr. InO'de Franslzcaya tercUme edilir. "Kitab-I Mukaddes'ten sonra en
yok satllan kitap"S olur. Robinson Cruose'nun serUvenleri bUtUn Batl Avrupa'yl
sarar. Eserin gordUgU ilgi ve yaratttgl etki kendisini a~ar. Adl yeni bir tUrUn adl
olur. Robinsonadlar. 9 Bir mitos haline gelir. Nesnenin, geryekligin, en zor
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kO~lIl1arda

bireyin dogaYI alt etmesll1ll1 ~iiri/oykUsU olarak degerlendirilir.
Ele~tirmenlerce ba~ansll1ll1 altl tekrar tekrar yizilir. ingiliz romanll1ll1 da,
geryekyi roman 111 da oncOsOdOr. Zaman zaman bilimin degil, yocllk bah~esinin
i§i olarak gorUlse de,'o etkisi ve Uzerine yapllan bitmez Wkenmez yorumlar
bugUn bile sUrmektedir."

Robinson Cruose, dogmakta olan somOrgecilik dUnyasll11l1 yanslmalan ile
doludur. Yeni bir siyasetin biyimlenme sUrecinde yaz!lml~tlr. SomOrgecilik ilk
evrelerini geride blrakml~, 18. asrll1 ba~langlcll1a gelindiginde yerle~ik bir
siyasete donU~mU~tUr. S6mOrgeciligin ilk evresindeki giri~imler yerlqmeye,
toprak ele geyirmeye yonelik degildir. Daha yok, adll1a soyglln ya da ticaret
diyelim, zenginlige el koyma, yagmaya y6neliktir. ister Portekiz, ister ispanyol
giri~illlierinde, Hindistan'da olsun, Batl Hint Adalan'nda, Yeni DUnya'da olsun,
ilk ba~taki ama\, toprak ele geyirmek degildir. Portekizlilerin istedikleri toprak
degil deniz ticaretine egemen ollllakti. Hint zenginlikleriyle gozleri kama~ml~
halde, bu mallann dola~lmll1a tek ba~larll1a hakim olmak istiyorlardl 12 . ilk
ispanyol s6mOrgeciler, Yeni DUnya'ya bir k6ylO gibi toprakta yal!~mak iyin
gelllledikierini soylerler. Zenginlige el koyma sOrecinin ardll1dan ilk yerle~meler
gelir. Bu evrede henOz, Uretimin sorumlulugunll Ustlenmek, ya da bir dUzen
kurmak soz konusu degildir. Yerli halk tanmda ve madenlerde \,al!~tlfll!r.
ispanyollar, yerlileri kolele~tirmeye yonelik olarak geli~tirdikleri encomiendia 13
mUessesesi ile kltadaki yerli emegini sonuna kadar tliketirler. 14 KIYlm ve zorla
yah~tlrlnalarll1 yarattlgl tahribatll1 arakasll1dan yeni yozUm araYI~lan ortaya
\,Ikml~tlr. ilk giri~imlerin arkasll1dan "yeni" ve daha "rasyonel" atlhmlar gelir.
SomUrgecilik yeni bir evreye girmi~tir. i§gal edilen cografyada Uretimin
sorllmlulugunu Ustlenmek, dOzen kllrmak ve dOzeni sUrdOrmek gerekmektedir.
"Buraya bir koylli gibi toprakta yal!~maya gelmedim" diyen ilk giri~imciler,
yerlerini yerle~imcilere, plantasyonculara, kole tiiccarlarll1a blraklr. Deniza~1fI
topraklar sadece i~gal edilen, soyulan bir yer degil, bir dUzenin kuruldugu,
Oretimin orgUtlendigi bir alan, somUrgedir artlk.
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Robinson Cruose, eplgm bittigi bir donemde, kurulmakta olan yeni
dUnyanm oykUsUdUr. Bu dlinya somUrgeciligin dUnyasldlr. Deniza~1fI topraklar
ie;in veri len mlicadelede biraz soora ipi goglisleyip, emperyal konuma
yerle~ecek olan ingiltere'nin dlinyasldlr. Somlirgeci burjuvanlO, hesape;1
pliritenin dUnyasldlr. Defoe'nun metni olu~makta olan bu dlinyaya Ballil bireyi
hazlrlaml~tlr. Talihini dondlirmek, imkanlar denizinde bogulmak isteyen kulagl
kiri~te gene; ve yeti~kin okuyucuyu, nesiller boyunca bu dlinyaya katlimaya
te~vik etmi~, bu yonde egitmi~ ve beslemi~tir. Robinson Cruose, somUrgede tek
ba~ma kalmdlglOda da, ba~kalan
ile birlikte olundugunda da nasli
davranliacagma, ne yapliacagma ili~kin kliavuz bir kitaptlr. Etkisi ve glicli, bu
deneyimi en gere;ek<;i ve olabilirlik i<;inde vermesindendir. Ba~ansl, Defoe'nun
ne gazeteciliginden getirdigi deneyimle okuru tammasl ve avlamaYI bilmesinde,
ne de kurmacanm gli<;lliIliglindendir. Ba~ansl, 0 glinkli ko~ullarda Ball'nm
blitlin dokusuna yaylian somUrgecilik deneyimini en iyi bir bi<;imde vermesi, bu
alana ili~kin bir tutum, bir biline; geli~tirmesinden kaynaklanmaktadlr. 19.
Ylizyli ingiliz romanlOda yanklianmasl, emperyal siyasette ve kUltlirde
onerilerinin, sezilerinin uygulamaya donli~mesinin arkasmda da bu deneyimi
yakalamakta ve sergilemekteki ba~ansl bulunmaktadlr.
ingiltere 16. aSlrda Portekiz, ispanya ve Hollanda'nm arkaslOdan
somUrgeci serlivene katJllr. 1588 de ispanya armadasml dagltan ingiltere, 17.
aSlr boyunca ilk somUrgeci merkezlerin aleyhine olarak etkinlik aianull sUrekli
geni~letir. Bu ylizylida blitlin somlirge alanlannda vardlr. SUrekli yeni
somUrgeler kurmakta, ya da eski somUrgecileri tasfiye ederek onlann yerini
almaktadlr. 17. asrm sonuna gelindiginde Fransa ile sUren ve 18. asra damgasml
vuracak olan e;eki~melere ragmen, ingiltere merkez Ulke konumuna gelmi~tir.
Siyasi olarak gU<;lendigi gibi, deniz a~1fI ticaret ya da somUrgelerin sagladlgl
imkanlarla ciddi bir ekonomik merkez haline de gelmi~tir. GUe; ve ekonomik
etkinlik toplumsal alamn da sUrekli zenginle~mesini beslemektedir. Yeni
slmfiarm yUkseli~inden, ekonomik alanda Uretim ili~kilerinin bie;im ve muhteva
degi~ikligine ugramasma, dU~linsel in~alann canllilk kazanmasllldan modern
iktisadm ve etnografyanm dogu~una kadar bir dizi siyasi, ekonomik ve kliltlirel
degi~im ya~anmaktadlr. Herkesin nerede ne ticaret imkanmlll yakalanabilecegi
kayglslyla Yeni Dlinya ya da Hindistan haberlerine kulak kesildigi bu donemde
gazetenin, haftailklann ortailgl doldurdugu gorUlUr. Edebiyatta yeni tUrier
ortaya <;Ikar. Gezi edebiyatl dal budak salarken, roman modern donemin edebi
tarzl olarak merkeze oturur. Okuma faaliyeti, toplumun yUksek slmfianna ait bir
eylem olmaktan <;Iklp toplumun dokusuna yaylimaktadlr. itirazi kaYltiann
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varhgma kar~ml5 on sekizinci yUzyIill1 ba~mda tum ingilizler artlk birer
J6
okuyucu , asrll1 sonunda ise ingiltere okur iilkesi 17dir.
Yeni bir okur tipi soz konusudur. Bu okur olu~lI1akta olan bu dUnyaya
katIian, ayl1l zamanda onu olu~turan bir okurdur. Yeni okur, izleyen, dahil olan,
olu~an ve olu~turan bir okurdur. Yazar da oyle. SomUrgeci siireyle birlikte
ayIian/ula$Iian alanm geni~ligi ve imkanlann muazzamllgl ortadadlr. Daha fazla
insal11n bu sUrece dahil Olll1aSml getiren ve besleyen, zorunlu kIian bir sUreI'
ya$anmaktadlr. 18 Yeni okur, romanll1 ve yazannm oldugu gibi bu sUrecin
UrUnUdUr. DUnyaya ili~kin, gidi~ata ili~kin soz soyleyen bir okur ortaya
Ylkmaktadlr. Klraathaneler canhdlr. TartI~malar canlldlr.I9 18. asnn yazan da
sonraki yUzyIilann uzmanla~mI~, belli okur tipine gore yazan, meslekile~mi~ bir
yazar degildir 20 Donemin yazan deneyimden, ya~al1Ilal1In iyinden
21
gelmektedir Roman zamanll1 oykUsUdiir. Resmidir. Zamanm kaygIiarmI ta~Ir.
Ve roman/yazar okuru bu resme davet eder. Yazar kaygI ve araYI~lanl11,
gozlemlerini, deneyimlerini bu resimde okurla paylaw. Onu resme katar. Orada
olmaya, olu~makta olan yeni dUnyaya yagmr. Oglitler ve te~vik eder. 22
i~
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18. ynzYllda dOnemin pUrlten bireyi, g5z1eri falta~1 gibi ay,\.;:, kulaklan kiri~te hireydir. Tcknisyen olma
yazgls1nJ yok sonralan ya~ayacaktlr. Deneyimler aymyJa tekrarlanlp, gcli$cn devasa emperyal ayglt Ye

i~leyi~ler bireyi smlrh rollere mahkum edip nesnele$me sOrccine soktug,unda, 18. asnn canl! kanl!,
tecessUsU hudutsuz bireyi de romanda yok olur.
Dclbe, doncmin kUlture! iklimi ile ilgili olarak ~unlan soylemekte: "bu bolluk kentinde (Londra) en
onemli olayIar iizerine yorum yapan, Avrupa'da patlak veren bUyGk eylemJeri yargllayan cahil bir
tamircinin olmadlgl yok az klraathaneyc rastlarSllllz ve bir iki lokanta vardlr ki, Majestelerinin
konu~maIaflm ya da yagm en UnlU ki$ilerinin yazdanm ele~tiren bir Hlrdavatp, bir Ayakkabl tamircisi ya
cia bir Kaplcl hep kar$lmza ylkmasm" Timothy P. Foley, "Taste and Social Class", yaYlmlanmaml$ el
yazmasl11da blillman all11hdan zikreden Terry, Eagleton, a.g.e., S.16
Georg Lukacs, Avrupa Gen;ek{:iliiti, Payel Yaymlan, istanbul, 1987, s.182
Daniel Defoe. hayau deneyim. Girip ylkmadlgl, denemedigi i~ yok. ilgiler! de eylemlilikleri de zengin.
Kilisede egitim gordU. Ticarete atlldl. imalatyl, armator, tacir. Biryok kez iflas edcr. Vergi dairesindc
l1lemur, casus, seyyar propagandact. Siyasi risaleler yazan. Defalarca hapse girer Ylkar. Gazcteci.
ingiltere'de ba~yazt gelencg,i onlinIa ba~lar. Her siyasi yazist olay olur. Yazmadtgl konu yok. ~eytan1l1
tarihindcn korkll aykolerine, ingiltere-Fransa sava~lndan ahlaki ve dini meselelere vanneaya de~in.
GOntinOn toplumsal sorunlanyla oidukya yakmdan ilgili olan Defoe, okuyuculanl1l ticari vc siyasi
konularda aydl11latmaya yoneHk bir tutum iyindc oldu. Dergi <;tkanr. Review. Once haftalik yaymlanan
dergi soma hafta da iki, daha soma da Uy kez yaymlanmaya ba~lar. Oergideki yazl1ann nercdeysc hemcn
tamaml Defoe tarafmdan ka1eme a1ll11L BecerikJi oldugu kadar Oretken bir yazar. Defoe'nun, 545
yaymlanmt~ kitap ve brO$lirU vaL Zengin ya$am6ykiisilnon deneyimleri iie 60 ya~larrnda romanct!lga
ba~lar, bir ya~alll ve serOven oyknsO ile zirveyi yakalar. Robilt.H)ll Cruose serUven oykoclilUgilnde ilk
deneyimidir. ismi, yaraUlgl kahrarnalll iIe ozdc$ olur.
Deloc'da bunl! yapmaktadlt. Ogotlemekte ve tc~vik etmektedir. R. Escarpit, Ocfoe'nun romanlm
"dogmakta olan sOmiirgeciligin lehinde veri len bir vaaz" olarak tannniar. Robert Escarpit, Edebiyat
Smyolojisi, Remzi Kitabevi, istanbul, tarihsiz, 129
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Robinson Cruose, bir ISSIZ ada oykiisii, bir seriiven oykiisii olarak goriiliir.
Oykii, ada kavrammm daha onceki c;:aglarda degi~ik yazl tiirlerinde gec;:irdigi
biillin deneyleri yankllandll'dlgl gibi, aynl zamanda ada konusunda modern
romandaki uygulamalarm bir ana ornegi, c;:ekirdegi23 haline gelmi~tir. Bu
anlamda, ortac;:agm dii~sel adalarmdan, yeni c;:agm kurgulanan iitopya
adalarmdan, Robinsonad edebiyatmdan izler ta~Ir.24 Bu yondeki eski ve yeni
yazm geleneklerinden beslenir. En temel kaynak olarak da donemin denizcilerin
bizzat ya~adlklafl, anlattlklafl ve kaleme aimml~ oykiilerinden yararlal1lr. En
bilinen ornek Denizci Selkirk'in seriivenidir. Defoe'dan once ba~kalarmca da
kaleme alman bir oykiidiir Selkirk' in oykiisii. Ancak ba~anh olan, bir romana
donii~en ve klasik haline gelen Defoe'nun oykiisii olur.
Defoe'yu besleyen esas kaynak, doneminin siirekli geli~en gezi edebiyatl
Denizcilerin tuttuklan seyir defterleri, yol giinliikleri, yeni Ulkelere
dair kaleme alman eserler bu edebiyatm ana kaynagml olu~turur. ingiltere,
c;:oktandlr deniza~lfl cografYalarda somiirge edinme yafl~Ina katIlml~lIr. "Bu
geli~meye paralel olarak, deniza~lfl yolculuklar iizerine, c;:ogu gerc;:ek gezi
izlenimleri olan saYlslz kitap yaYll1lanmaktadlr.,,25 Defoe, doneminin gezi
edebiyatlyla c;:ok yakm bir tal1l~lkhk ic;:inde olmu~, gezi yazarlarmdan olduk"a
yararlanml~tlr.z6 Defoe'nun giinlerinde, deneyimler, giri~imler ve oykUler
birikmi~tir. Defoe bu birikim iizerinde yazar, Robinson Cruose bu birikimden
dogar. Deneyim ve edebiyat ic;:ic;:e gec;:mi~tir. Selkirk tecriibesi daha once de
kaleme ahnml~tlr. Defoe, Robinson Cruose'nun yazlllllnda bu tecriibeden
yararlanml~tlr ancak oykii, bir denizcinin dort buc;:uk yIl sUreyle tek ba~ma ISSIZ
bir adada ya~adlgl ki~isel deneyimin otesinde bir deneyimi oykUler bize.
Robinson Cruose, bUyUk oykii i9inde anlam kazanan bir ada oykiisUdUr. BUllin
bir yeni c;:ag sonraSl deneyimlerlili~kiler alanll1m sergilendigi biiyiik oykUniin
i9inde bir ada oykiisiidiir. Bu anlamda Robinson Cruose, tekil bir tecriibeden
esinlenen ki~isel bir deneyim oykiisii olmadlgl gibi, bir ISSIZ ada oykUsii olarak
da kar~lmlza C;:lkmaz.
olmu~tur.
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Cruose'nin AdaslDlD YeniIigi ve Mahiyeti
Robinson Cruose'nin adasl, Utopyalarm dU~sel adasl ya da orta,agm
yeryUzU cenneti olarak tasvir edilen adalanndan farkhdlr. Halta bir aSlr
oncesinin Sancho Panza'smm efendisinden istedigi, orada burada bitiveren,
insanll1 talihini dondUren bir zenginlik kaynagl, hazlr bir cezire bile degildir.
Bir serUven ya da ka,I~, mutluluk adasl ozelligi de gostermez. Otopyalarll1
adasl, arzu edilen, dO~lenen bir dlizendir. Otopyalarda ada, bir ele~tiri ve oneri
zemini olarak ara,salla~tlnlml~tlr. Uzerinden konu~ulan bir hayal beldesidir.
Utopyalarda ada, ,ogu kez eski ve yeni Dogu tilkelerinden, Antikite'nin,
Bizans'lI1 Dogu'sundan ve islam Dogu'dan edinilmi~ dOzen ve tecrtibelere gore
\,izilll1i~, resmedilmi~, oykUlenll1i~, model haline getirilmi~ bir adadlr.
Kurgudur. Robinson Cruose orneginde ise, ada bir ger,ektir. Uzerinde var
olunan, dtizen kuru Ian bir adadlr. Dtizen dti~te degiJ ger,eklikte in~a
edilmektedir. Bireysel varolu~tan doga ile girilen ili~kiye, tanmdan kOltiire,
"oteki" ile kurulan ili~kilerden anakara ile kurulan bagiantiiara kadar uzanan bir
diizenin kurulu~ oykDsUdDr. GUy ili~kilerinde yakalanan konumla birlikte
Bau'da, dO~ kurmaktan, hayal beldeleri aramaktan ve in~a etmekten, bunlan
kurmaktan ya$al1llal1ln oyktilenmesine ge,ilmi~tir. Buna deneyimin, ger,ekligin
oykUlenmesine ge,i$ de diyebiliriz. Defoe metninin, ger,ek,iliginin,
yallllhgllllll kaynagl da buras,d,r. Defoe'nun ustahgl ya da gUcti kendisinden
onceki yazllD geleneklerinden en iyi biyimde yararlanmaktan ,ok, doneminin
sorunlanl1l, deneyimlerini yakalamaktaki kavraYI$1 ve bUllll bir anlaum diline
donU$ttirmesinde yatmaktadlr.
Robinson Cruose'nin adasml ISSIZ bir ada olarak da goremeyiz. [SSIZ yani
sahipsiz. Kahramanm yerle~tigi ada cografi olarak bir ad alar btittiniin dogal
par,asldlr. Etrafta Uzerinde yerlilerin ya$adlgl adalar vard,r. Sonradan
Robinson'un adasl/somUrgesi olacak olan ada, civar adalardan yerlilerin ,e$itli
vesilelerle ziyaret ettigi, $enlik ya da ritliellerini uygulamak tizere geldikleri,
gUnO ge,irdikleri ve geceledikleri bir adadlr. Bu anlamda ada ne ISSIZ ne de
sahipsizdir. YabancI olan kahramanll1 kendisidir. Robinson Cruose adada etrafl
gozetlemekte, elde silah dola$maktadlr. Hi,bir zaman dl~an ttifeksiz ,Ikmaz?'
SUrekli tetikte ve tedirgindir. Sahilde ayak izlerini gordUgD anda duydugu
tedirginlik ve akabinde birka\, gUn ,Ikmamacasllla magarasma kapanmasl bu
yabanclhglll ifadesidir.
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Defoe adaYI, ISSIZ ya da sahipsiz olarak tanllnlar. Bo~ ve bakirdir. Bu
~ekilde tanllnlama ve tasvirle birlikte ada en ba~lIldan Isslzla~tmlarak
kahramanlll mlidahalesine a9lk hale getirilir. Kimsenin ya~amadlgl bir alandlr,
kimsenin topragl ekip bi9medigi, hayvanlan evcillqtirmedigi bir alandlr.
Robinson ve digerleri ile birlikte bu bakir alan liretime a9lhr. Uzerinde tanm
yaplhr. Toprak ~enlenir. OykUlemenin dili ile dli~lindliglimlizde kimsenin
topragma el konulmaml~, kimseye zarar verilmemi~tir. Tam aksine bombo~ bir
arazi ekilip dikilerek insanhgm hizmetine sunulmu~tur. Oyklinlin dili okuru hem
mlidahaleye, orada olmaya hazlrlar hem de bu yiindeki eylemliligi me~rula~tmr.
Robinson Cruose'nin adasl yahtilml~ bir ada da degildir. Robinson'un
adaSI haline geldigi iil9lide bir blitlinlin par9asl haline gelir. Siimlirgeci ili~kiler
blitilnlinUn par9asldlr. Anakara ve ada/siimlirge arasillda hayati baglar vardlr.
Dlizenin sUrmesi anakara ile ili~ki i9inde siiz konusudur. Bu ili~ki alet edevat
desteginin saglanmaslyla sllmh degildir: Ticaretten kUltlirel kimligin in~asma,
insan kaynaklan olarak beslenmesine kadar ku~alicl ve sUrekli zenginle~en bir
ili~kidir.

Deneyimin Oy kiisii
OykU, kahramal1ln ailesi ile ilgili olarak verdigi bilgilerle ba~lar.
Robinson Cruose, Yorklu. iyi bir anne-babadan dogmu~. Babasl Bremenli.
Ahm-salim i~inde zengin olmu~, York'a yerle~mi~. Orta sll1lf. Agabeyi,
Flandr'da ispanyollara kar~1 sava~lrken iilmU~.28
Kahramanlll, ba~hca ozlemi denizlerde dola~maktlr?9 DlinyaYI gezip
gorme dU~lincesi hep kafaslill kurcalamaktadlr. 3o En nihayetinde ba~ml ahp
kayar.3I Yollara dU~UlmU~ti.ir. Daha serUveninin ba~langlcilldan itibaren
talihsizlikler, ugursuzluklar sanki ahnyazlslyml~9asma slrtilla yapl~lp kahr.
Metin boyunca Defoe, ugursuzluklan, gli9li.ikleri, Slklillilan dile getirir,
vurgular. 32 OykU boyunca geryekle~tirilen bu vurgular, dile getirmeler
okuyucuyu getin bir serUvene hazlrlar. Okuyucu her ~eye hazlr olmahdlr.
Girilen yol· yetin bir yoldur. Slklllli yolun dogasillda var. Sablr ve sebat
gerekmektedir. Gergekten de serUvenin tamamma bakildlgillda slkmtllarm
28
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geride kalmI~ oldugu goriilecektir. UgurslIzluklar talihe
odUlle son1l9lamr.

donU~Ur,

9abalama

Orta sImf mensubu, kurulu dUzeni olan, bilgili, 019UIU bir adam olan
babasI yola 9Ikmadan once tllttugll yol konusunda uyam: "Boyle bir ~eyin hi~
ylkar yolu olmayan umutsuz kimselere, ya da herkesge tutu Ian yol dI~mda, bir
taklm i~lere giri~erek yUkselmek, zengin olmak, Un kazanmak i9in yabancI
iilkelerde seriiven arayan, alInyazIsI ardmda siirUklenen kimselere
yara~abilecegini; benim durumumun bamba~ka oldugunu ... ,,33 ifade eder. ilk
ke~if giri~imlerinden ba~layarak somiirgeci serUvenin geli~iminde insan
kaynaklanm olu~turmak sorundur. Kurulu dUzende yeri olan insanlar ne olacagI
belli olmayan serUvene ilgi duymazlar. En ba~mdan itibaren bu giri~imlerin
insan kaynaklanm umutsuz insanlann, yUkselmek isteyenlerin olu~turdugu
gorUlmektedir. Deniz bilinmeyen denizdir: mare incognitum. Tehlikelerie
doludtlr. Efsaneler belli bir noktadan itibaren denizin kaynadIgmI, ate~ aldIgmI,
btl noktadan sonrasmm "~eytan iJlkest' oldugunu ve buraya ayak basan her
Hlristiyan'm derhal zenei oldugunu soylemekteydi. 34 Portekiz giri~imlerine
insan kaynagI saglamak i9in Papa bile devreye girer, seferlere katIlanlann
gUnahlarmm bagI~lanaeagI garantisini vermek zorunda kallr. ilk ke~if ve altm
haberleri ile birlikte insan kaynaklan sorunu a~I1sa da, katIlan unsurlar, kurulu
diizende yerleri olmayanlardan olu~acaktlr. Yersiz yurtsuzlardan, umutsuzlara,
9Ikar yolu olmayanlara kadar, sUylulara kadar. 35
ilk yoleuluk, altm ve verimli kole alanlannm oldugu Afrika, Gine
klYllanna gergekle~tirilir. Kahraman, oneeki deneylerin I~Igmda ve ilk
giri~imlerin gUzergahmda seyretmektedir. Cruose, Gine yolculuguna 9Ikan bir
gemiye biner.36 Once Gine klYllanna bir yolculuk yapmI~, orada bUyUk ba~anlar
elde ettiginden yine gitmeye karar vermi~ bir kaptanla tam~IklIk kurar. Kaptanm
onerileri yergevesinde tiearet maksadlyla yanma biraz oteberi allr. Yolculuk
hayli kazan9h geyer, Cruose, hem gemiei olmu~tur hem de tUeear. Hem para
33
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kazanml~,

hem

de

deneyim

sahibi

olmu~tur.

Az

bir

paraYI

yoga

donU~tOrmU~tOr)7 Defoe, okuyucuya zengin bir bay gibi davranmamaYI onerir.

Gemici olarak seferlere kattimanll1 ne denli ogretici oldugunu soyler. i~
ogrenmek, matematik bilmek, gemicilik kurallanl1l bilmek gerekmektedir. Gemi
38
yolunun nasll hesaplandlgllll, gozetlelllenin nasll yaptidlgml ogrenir.
Geryekten de sonraki serUveninde sUrekli zenginle~en deneyleri on un iyin
kurtancl olur. Defoe, metnin ilk sayfalanndan itibaren okuyucu ile deneylerini
payla~maktadlr. Onerilerde bulunmakta, kllavuzluk etmektedir.
Gine'ye ikinci yolculukta i~ler ters gider. Eski dlinyanlll klYllan tekin
degildir, ISSIZ da. Kanarya adalan ile Afrika klytian arasmda, Cruose'nun
bulundugu gemi bir TUrk korsan gemisi tarafllldan ele geyirilir. Magriplilerin
limal1l olan Salle'ye gotOrU!Ur. Cruose esirdir:19 Esaret slrastnda giiven
kazanml~tlr. Slk slk Magripli adllla baltk tutmak lizere denize aYllmaktadlr. iki
YII sonra, boyle bir baltga ylkma hazlrltklan slrasmda kayl~ imkant bulur. Kayl~
hazlrltklan, kayl~ yoicugu slrasll1da lazlm olacak yiyecek ve alet edevatlan her
zamanki Defoe dikkatiyle aynntlslyla anlatlr: Peksimet, su, balmumu, el baltasl
ve yekiy. Aynca yelkenli kaYlkta av tOfekleri ve barut da bulunmaktadlr.
Bunlann hepsi sonradan yok i~imize yaradl diyecektir.40 KaYlkta biri geny,
digeri yocuk iki Magripli bulunmaktadlr. Yeti~kin olan kiipe~teden denize atlltr.
Cruose, yeti~kin olana giivenmeyi goze alamaml~tIr. Ondan kurtulunca adl
Kusuri olan yocuga, doner ve ilk cumala~tlrma giri~imi ba~lar: "bana bagltltk
gosterirsen seni biiyiik bir adam yapanm, .. ", aksi halde "seni de denize atmak
zorunda kalacaglm." "bana baglt kalacagll1a, benimle birlikte dtinyal1ln her
yerine gidecegine yemin etti.,,41 Denize attian Magripli yeti~kill saYllabilecek
ya~ta ve gUyliidiir. Baglt kalmaYI tercih etse bile glivenilmez. Sorun salt bir
giivenlik sorunu da degildir. Denizde glda stoku onemlidir. Yeti~kin, yocuga
gore daha fazla tiiketir. <;:ocuksa hem terbiye edilebilir hem de daha az tOketir.
Kusuri, -Defoe' nUll bu ilk Cumasl- vaat edildigi gibi biiyiik adam olur: Denizde
kendilerini kurtaracak olan kaptana, altml~ sekizlik kar~tllglllda saultr.
Kendisine bagltltkla hizmet eden Kusuri'nin bir kole gibi sattlmasma
Cruose'nin vicdal1l elvermez. Defoe, yoziimli bulur: Kusuri'yi satm alan kaptan,
Hlristiyan olmak kaydlyla on yti iyinde kendisini ozgiir blrakacakttr. 42
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Denizde yol bilgisi onemlidir. Hangi gUzergah dost hangi gUzergah
d(j~man hattl bilmek gerekmektedir. Defoe, kahramanm agzmdan anlatlr:
"Niyetim Gambia ya da Senegal Irmaklanna, daha dogrusu, Avrupali gemilere
rastlayabilecegim Ye~ilbllrun dolaylanna varmaktI, bunu ba~aramazsam, adalan
aramaktan ya da zenciler arasmda yok olup gitmekten ba~ka yolum yoktu.
Avrupa'dan Gine'ye, Brezilya'ya, Dogu Hindistan'a giden bUtUn gemilerin bu
burllndan ya da adalardan geytigini biliyordllm ... ,,43 Defoe, Atlantik otesi olsun,
<;:in iklimleri olsun, kara ya da deniz olsun donemin somUrgeci ticaret
agllla/yollanna metin boyunca sUrekli i~aret eder. Robinson Cruose, 18. asnn
Odysseus' una donU~lir44
Kayl~

sUrecinde Afrika klyilan etrafmda seyredilir. Defoe'nun zencilerle
anllll tasvir edi~i Kolomb'lIn seyir glinWklerinin izlenim ve anlatIm
dilini andmr. 4' Etnografyanm dili olll~maktadir. GorUlenin, otekine ili~kin her
verinin aynntill tasviri: "kendi yiyeceklerinden bana bir hayli daha getirdiler, ne
oldugllnll bilmemekle birlikte gene aid 1m. Sonra, testilerden birini ba~a~agl
Yllkan kaldlrarak bo~ oldugunu, doldurtmak istedigimi belirttim. Hemen
arkada~lanndan birkayma seslendiler, iki kadm geldi. Topraktan yapIlml~,
sanmm gline~te pi~irilmi~ bUylik bir tekne getirerek deminki klylya biraktilar.
Kusuri'yi testilerle gonderdim, liylinli de doldurdu. Kadmlar da erkekler gibi
yin IYlplaktl. ,,46
kar~lla~ma

Bir Portekiz gemisi ile kar~I1a~ma ve kurtulu~. Gemi Portekiz somlirgesi
olan Brezilya'ya gitmektedir. Cruose, KlIsuri de dahil olmak kaYlkta ne varsa
gemi kaptanma satarak kUylik bir servet sahibi olmu~tur. :;leker kaml~1
Ureticilerinin nasil birden bire zengin olduklarml gorerek, oraya yerle~meye ve
~eker kaml~t Ureticisi olmaya karar verir 47 Cruose, ikinci Ylldan sonra kazancllli
arttrma slirecine girer, topraklan da bir dUzene girmeye ba~lamt~tIr. :;leker
kamt~lIla ilave olarak tUtUn ekimine de ba~lar. Ne ki tarlalar geni~ledik~e
topraglll i~lenmesi iyin gerekli emek ihtiyact da ortaya I'tkmaktadtr. ilk kez
Kusuri'den aynlmakla hata ettigini anlar:s Cruose'nin zenginligi sUrekli
artmaktadlr. Londra'daki kUyUk servetinin bir ktsml da ingiliz mali olarak
43
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Lizbon iizerinden Brezilya'ya ula~ml~tlr. Oretime ticaret de eklenmi~, serveti de
I'iftligi de giderek bUyUmektedir. Arhk hem zenei kole sahibidir hem de
Avrupalt u~ak49 Dort yil il'inde hayli ba~an kazanml~, oral1ln dilini ogrenmi~,
bolgenin I'iftl'ileri ile ili~ki kurmu~, tlieearlarla tafil~ml~hr. Dostluklar
olu~turmu~tllr. SomUrgede yer ve itibar sahibidir. <;:evresi ile sohbetlerinde eski
deneylerini paylaw. Bu arada, Uretimin gerl'ekle~tirilmesinde emek kltltgl
ya~anmaktadlr. Bir klSlm I'iftl'i ve tliccar, bolgeyi, Gine'yi talllyor olmu~
olmasmdan hareketle gizlice zenei kole getirilme i~ini Ustlenmesini Cruose'ye
teklif ederler. Kahraman yeniden yollardadlr 50 Cruose Gine tliearllgll1dan sonra,
kole taciri olmaYI da kariyerine eklemek Uzere yola koyulur. Geminin yUk
sorumilisudur. 51

IsSiz Adada ya da Vah~i Dogada Tekilligin Uretimi
Terslikler kahramanll1 pe~ini blrakmaz. Bli kez Magripli TUrklerin degil,
flftmanm, azgm denizin azizligine ugrar. Gemiden tek kurtulan odur. "IsSiz bir
ada"da batik bir gemi enkazi ile birlikte tek ba~lI1adlr. Cruose'nin adadaki
oykiisii bu ~ekilde ba~lar. ilk geeeyi gel'irmenin arkasmdan kahraman, hlzla
kendisini Uretmeye ba~lar. Batik gemi bUyUk bir ~anstlr. Ve ~ans eseri bUtlinUyle
suya gomUlmemi~tir. ilk i~ gemiyi ziyaret ve i~e yarayacak ne kadar e~ya, alet,
malzeme varsa gemi parl'alanndan bizzat yaptlgl sallarla karaya ta~lInak olur.
Batik gemi bir anda somiirgedeki bireye gerekli aral'lan, ihtiyal' maddelerini
saglayan anakara Ulkeye donU~Ur: Ada'da insanm kendisini ve ilerde kuracag!
dUzeni Uretmekte kullanacagl gerekli her ~eyi verecektir kahramana. Neier
yoktu ki gem ide. Yiyeeek. Ekmek, peksimet, et, peynir, ~eker, il'ki, en mUhimi
bugday ve arpa. 0 ko~ullarda altmdan daha degerli hale gelen marangoz
sandlgl. Marangoz sandlgll1dan sonra e~degerde stratejik oneme sahip e~ya
silahlardl. Av tiifekleri, tabancalar ve eephaneleri, ozellikle barut, kiltI'. ip,
sicim, halat, yelken bezi, demir kiiskU. "Her tiirlU e~yayla dolu bir ambanm
vard!" diyecektir Cruose. Kalemler, mUrekkep, kaglt, gemicilik kitaplan, dUrbUn
ve haritalar, UI' adet kutsal kitap ve iki iiI' katol ik dua kitabl ve birtaklm
Portekizee kitaplar.
E~yalar kurtanlml~tlf.

Birkal' gUn sonra gemi bUtiinUyle batar. $imdi
yerle~me zamalJldlr. Onee ke~ifte bulunur Cruose, Sonra emniyeti saglar.
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Kalacagl yer sagftga ve korunmaya, etraf, gozetlemeye elveri~li, korunmaft bir
yer olmaftdlr. Ytiksek bir tepenin eteginde, korunmaft bir nokta seyer kendisine.
Uzun donemde burasl bir tahkimat noktasma donU~Ur, Cruose'nin daha sonra
~atom diye adlandlracagl bir tUr kale halini aftr. Burasmm kendisinden sonra da
bu i~levi geli~erekigeni~leyerek sUrer. Okuyucu boyle bir durumda kendisine
laZlln olabilecek e~yalar listesini ogrenirken, vah~ilere kar~1 ya da y,rt,c,
hayvanlara kar~1 kendisini koruyacak nastl bir yerle~me noktasml kuracaglnt da
ogrenir. Defoe, bunu aynnttft bir biyimde ve bir oykU diliyle verir okuyucuya.
GUndelik hayatll1 Uretilmesi, gldalarll1 korunmasl, barutun saklanmasl, yitlerin
olu~turulmasl, magaranll1 geni~letilmesi ve iyinde kullantlacak e~yalann
yaptlmasll1dan yerle~tirilll1esine kadar oturulabilir bir mekana donU~tOrUlmesi
52
en aynnttll bir biyimde ve nastl yapllacagll1a ili~kin bir dille anlattllr. Bir
Defoe geryekyiligi ile oldllgu kadar kllavuzlugu ve ogreticiligi ile de kar~1
kar~lyaYlzdlr.
BUttin eylemlerini, geryeklqme biyimlerini, yanft~lannl,
unutluklannl ayrll1ttll bir biyimde betimleyerek bir kllavllzluk ve ogreticilik
tUlumu iyinde verir. Okuyucu metinle stirekli ili~ki iyinde Cruose'nin
deneyimleri ile beslenir, payla~lr.
ve doganm gozlemi siiregiden ada ya~aml iyerisinde temel
bir ugra~ldlr. SUreI' iyinde bUtOn adaYI dola~acaktlr. Meyvesi yenecek bitkileri,
soz gelimi asmalan ve misket lill1onlartnt, kaplumbaga ve yumurtalanm,
evcillqtirilebilecek
hayvanlan,
keyileri
ke~feder.
Neyin
yenilip
yenilmeyecegine dikkat eder. Gozlemleriyle yagmurlu mevsimde dl~an
y.kmanll1 saghk ay.smdan yok tehlikeli oldugunu ogrenmi~tir. Adamn iklimini
notlar halinde kay.t1ara geyer53 hangi mevsim ne kadar ve ne ~ekilde
sUrmektedir. Bu bilgiJer giindelik hayatll1 iiretiminde hayati bilgilerdir.
Yiyeceklerin saklanma ko~ullarll1dan, ki~isel sagftgm korunmasma, ekim ve
hasatll1 hangi mevsimde yaptlacagma kadar. Defoe, yagda~ bir Hesiodos'tur.
Defoe, Hesiodos'un j~ler ve Gunler, inde54 oldugu gibi, neyin ne zaman
yaptlacagll1l bir el kitab. yalmftg.yla anlatmaktad.r.
Etrafll1

ke~fi

Metin giindelik hayatm iiretiminde klillantiacak aletlerin yaptlmasmdan,
besinlerin teminine, Uretilmesine, i~lenmesine, saklanmasma bin tOrlii konuda
uzun uzun aynnuft anlat.mlara girer. Uzun ve Slk,CI. Buna ragmen kitap
yaztld.g. ko~ullarda buglmiin best-sellerlerinin ula~t.gl satl~ rakamlarma ulaw.
Kitabm bu denli ilgi gormesinin ba~ftca nedenlerinden birisi bu ayrmuft
52
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54
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anlatlmlarla bir ktlavuzluk ve egitiei rolii iistlenmesidir. Eser, ne, neden, naSI I
yaplhr, neyi, ne zaman, nerede, nasll saklamahya vanneaya degin aynntlh bir
adada ya da vah~i dogada ya~am kllavuzuna donii~iir. Somiirgede tekilligin
uretilmesinde onemli bilgilerdir bunlar. Sadeee bilgiler ylgml, aynntIh tarifler
prospektiisli de degildir Defoe metni. Belli bir yontem, doga alglsl da, belli bir
bilin, de geli~tirmektedir. Gozlemektedir, "deneylerimden biliyorum"
demektedir, denemektedir, yanh~ yapmaktadlr, hesapslz davranmaktadlr, sonra
donUp hesap kitap yapmaktadlr, dogru eylemi ve uretimi ger,ekle~tirmektedir.
Sonu,ta bUtiin bu aktardlgl deneyimler, anlatlln dilinde "bakm bunu bu ~ekilde
yapmak gerekir"e donli~iif.

Tekilligin Uretiminden Siimiirge Diizeninin in~astna
Cruose adada tekil bir ya~am slirse de bir dUzen kurmu~tur. Arazileri,
sUriiye donU~mU~ eveil hayvanlan vardlf. Kileri doilldur. Yazhk sahibidir, klrda
evi vardlr. Bannagml tahkim etmi~, dogal ortamdan yararlanarak ortlilemi~tir.
Siitre gerisindedir. 0 geleni gorliyor, gelen onu gormiiyordur. Tek b~ma adanm
hakimidir. "Ku,iik klralllglm" diyeeektir Cruose. 55 Toprak verimlidir. Orman
zengindir. Aga,lar Slileyman peygamber zamanmdaki aga,lardan daha gUr ve
gorkemlidir:'" iklim yumu~aktlr. Burada her ~ey ingiltere'ye nazaran ,ok daha
hlzh yeti~mektedir.57 Cruose, "eantm istese gemiler dolusu urun
yeti~tirebilirdim, ... bir donanma yapmaya yetecek kerestem vardl .... bir
donanma yaptlsa blitiln gemileri yliklemeye yetecek lizumlerim vard!.. .. " diye
anlatlr. 58 Toplumsalhgm yokillgunda, duzenin yoklugunda adanm verimliligi de
zenginligi de bir i~e yaramaz atll bir zenginliktir. Defoe/Cruose bunun
bilineindedir: "Ger,ekte eskiden oldllgumdan daha varllkhydlm, ama hi, de
daha zengin degildim; ispanyollar gelmezden once Peru'daki klzllderililerin
varhklanndan yararlanamaYI~lan59 gibi, benim varhglm da bana bir ~ey
saglamlyordu.,,60 Zenginlikten yararlanma, ger~ek bir zenginlik haline
donu~tlirme dlizenle soz konusudur. Cruose bunun arayl~1 i,indedir. Adamn
ger,ek bir kralhk, lilke, zenginlik kaynagl haline gelmesi aneak bir dlizenle,
somlirge haline gelmesiyle miimkiindlir. Defoe, zenginlik konllsllnu tartl~tIgl
56

Daniel Defoe (tTC. Ak~it GOkHlrk), a.g.e., s.170
Daniel Defoe (tTC. Ak$it G6kturk), ag.e., 5.158

57

Daniel Defoe (trc. Ak$it GokUirk), a.g,c., 5.305

58

Daniel Defoe (trc. Ak$it Gi:lkttirk), a.g.e., 5.161
SOmiirgecilik oncesi yerli halklarm dOzenierine ya da zenginliklerine ili$kin Defoe/Bat! alglsi/aylkiamasl
burada tartl$ma konusu edilmeyecektir.
Daniel Defoe (trc. Ak$it GOktOrk), a.g.c., 5.234

55

59
60

85
boiUmU izleyen satlrlarla birlikte 11Izla bu yonde bir dUzen kurmaYI getiren yeni
geli~meleri oykUlemeye ba~lar. Bir anda kadro zenginle~ir, kimler yoktur ki,
yerliler, ispanyollar, ingilizler, korsan artlklan ...
Somlirgede, yabancl ortamda bir dlizen kurmanm ilk ko~ulu cografyaYI
talllmada, yerli halkla ili~ki kurmada, onlara ili~kin bilgi toplamada kullallliacak
bir kllavuzun, gerektiginde askeri ya da ekonomik gUylemek olarak da
yararlallliacak bir yard,mclllm teminidir. Askeri, siyasi, ekonomik her dUzlemde
boyle bir i~birligi imkanmlll saglanmasl neredeyse bir zorunluluktur.
SomUrgeciligin blitUn tarihi bu yondeki deneyimlerle doludur. Kolomb'tan,
Cortes' den, Bilbao'dan Macellan'dan beri yerli unsurlann i~birliginin
sagianmasllllll onemi bilinmektedir. Defoe'nun kahramalll da aylll yoldan
ilerler. "Oteki"nin i~birliginin sagianmasllllll imkanlan ara~tmhr, tasarlalllhr ve
geryekle~tirilir.
Defoe'nun Cruose-Cuma oykUsU, Hegel' in efendi-kole
diyalektiginden yok once bu i1i~kinin kuramsalla~tlrllmasldlr aylll zamanda.

Dil~manl11 imkana D6nil~mesi: Cumala~'flrma

Adada sUrdlirUlen tekil ya~am yirmili ylllanlll devirmektedir. Her ~ey
yabancl ve tekil Cruose'nun sahilde ,Iplak bir insan ayagl izine rastlamaslyla
ba~lar.61 Cruose, ylldmmla vurulmu~ ya da bir hayalet gormU~ gibi oldugu
yerde kala kahr.62 Korku bUtUn bedenini sarar. Tedirgindir ne yapacagllll
bilemez. Yabanc,d,r \,UnkU. Ve ne ile kar~IIa~acagl belli degildir. Korku da,
tedirginlik de, ne yapacagllll bilememe de adada, bu cografyada yabanCl
oimallln sonucudur. Kendini bannagll1a dar atar. O\' gUn U, gece evinden dl~an
\,lkmaz. Hazlrhklara giri~ir. Bannagllll tahkim eder, iirUnlerini, arazilerini,
aglllanlll bir tehlike kar~lslllda koruma yollan ara~tlrlr.63 Bulur da. GUnlerce her
gUn tepeye ylklP k,y,ya gelen giden var ml diye izler. Ne yapmasl gerektigine
ili~kin tasanlan da olu~maya ba~lar bu Slra.
Yerliler kIYlya geldiginde birden saldlracak ve tutsaklanlll, Defoe kurballl
diyecektir, kurtaracaktlr. Nasll saldlracagllll uzun uzun kurar. Ofkelidir. Bu
nedenle tasanlan da serttir: Toplu katliam. Bu yaratlklann hepsini
gebertebilecegini dU~iinUr Cruose. 64 Sonra bir i, konu~ma i1e bunun dogru olup
oimadlgllll tartl~lr. Defoe, hUmanist bir dil geli~tirir. Bu dil akabinde eski
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tarzJispanyol tarzl somGrgeciligin ele~tirisine donG~iir.65 Bunun bir barbarhk
oldugunu dil~ilnilr ve bu yondeki tasanlanndan vazgeyer. Defoe'nun dili
yataldlr, Cruose renkli konu~ur"6 sozleri muglaktlr. Eylemlilikleri farkh geli~ir.
Gerektiginde deh~et stratejilerine ba~vurmaktan, klYlma ba~vurmaktan
yekinmez. 67 Elbette me~ru bir gerekye her zaman bulunur, me~ruiyet soylemi bir
kurbanm kurtanlmasmdan ba~layarak "oteki"nin "insan yemesi"ne kadar
uzamr.

Cruose ne yapacagml dii~iinmektedir. Dli~iinceleri dii~lerine kan~lr.
yol gosterir: Uykusunda "vah~i"leri gorlir. Bir ba~ka "vah~i"yi tutsak
etmi~lerdir. Tutsak kayar. Cruose'nin evine dogru. Ona yakmlik gosterir.
6
"Vah~i" diz yokerek yardnll ister. iyeri alir. Onun u~agl olur. ' Dli~linde
dil~linilr: "Bu adam bana kilavuzluk eder, ne yapllacagml, yiyecek iyin nereye
gidilecegini, paryalamp yenmemek iyin nerelerden kaymmak gerektigini;
nerelere gidilecegini soyler. .. ,,69 Uyanlr. Nasil bir tutum geli~tirmesi gerektigi
konusunda aydll1lanml~tlr. Tek ylkar yol "vah~i"lerden birini ele geyirmektir.
"Bir vah~iyi, belki de ikisini ilyilnli de ele geyirip de adamakilli kole edilebilir,
her dedigimi yapacak, bana hiybir zaman kottillik edemeyecek duruma
getirirsem, onlan kolayca yonetebilecegimi, istedigim gibi yekip yevirecegimi
dil~linliyordum"70 der. Bu konuda epeyce kafa yorar. Uzun slire "vah~i1er"
ortalikta gozlikmeyince, "kurdugum bilttin dlizenler, tasanlar bo~a Ylktt ... ,,71
diye haylflamf. Sonunda bir buy uk yil sonra Cruose'nin aradlgl flrsat Ylkar.
Yerliler sahildedirler. "Kendi tiireleri lizere, saYlSlz barbarca eylemlerle,
Slyramalarla dansetmektedirler." Yanlanndaki tutsaklardan biri Cruose'nin
~atosuna dogru kayar. Bir ihtiyaci kar~i1ama flrsatl eyleme donli~lirken pliriten
bir yazgl anlaYI~1 iyinde me~rulaw da: Cruose, "bir u~ak, bir arkada~1 ya da
yardimci ele geyirmenin tam SlraSi oldugu, ~imdi Tann'nm beni bu zavallmm
camm kurtarmaya yaglrdlgl dli~lincesi ... kafamda doguverdi"n der. Cruose,
kayan "vah~i"yi kurtanr. "Vah~i" diz yoker ve topragl oper. Bir ili~ki
kurulmu~tur. "Oteki" Cruose'nin olmu~tur: "Benim vah~i,,73 der. Birazdan adml
da koyacaktlr.
Dil~leri
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Vah~i gliylU kuvvetli, becerikli, uysal biridir. 15 dakika iyinde iki cesedi
topraga gomecek kadar h.zll, kelle uyurmakta bir Alman cell at kadar ustadJr. 74
Cruose IllZla "vah~i"yi ehlile~tirmeye daha dogrusu Cumala~tJrmaya ba~lar. ilk
i~ adm. koyar, Cuma. ilk kar~J!a~t.klan glinlin ad.dJr bu. Hemen arkasmdan da,
Cruose kendisine "Efendi" denmesini ogretir. 75 Efendi ile kole arasmdaki ili~ki
hitap dilinden ba~layarak tammlanm.~t.r. Yerlinin, Defoe'nun diliyle "vah~i"nin
Cruose ile kar~J!a~ana dek ad. yoktur. 76 Bu yokluk ad. ile sm.rll degildir. Tarihi
de yoktur. Dini de yoktur. Yokluklar bir liste halinde uzar gider, donu bile
yoktur, Crose ona don verir, giydirir77 Yerli ya~amaya ba~lam.~tJr, onceki
hayat. yoktur. Hayata yeni gelmi~tir. Ad.yla beraber varolmu~tur. Tarihe dahil
olmu~tur. Dini yoktur. VardJr ama yoktur. Cuma, Cuma olmadan once bir
inanca sahiptir, ad. Benamuke olan bir tannya inanmaktadJr. Cruose ona geryek
79
tanny. ogretir. 78 Cumala~/t.rlma HJristiyanla~tJrlna ile slirer. Sonrasmda
CUl11a'nm teknik beceriler kaZanl11aSl, i~e yarar iyi bir yard.mc., u~ak olmas.
iyin egitil11 slirer. so Ni~ancJ!lk egitimi de dahildir buna. 8l

CUl11a'yla birlikte Cruose iyinde bulundugu cografyay. tamr.82 CUl11a'ya
cografi yevreye dair, "oralarda ya~ayan insanlarla, denizle, k'Ylyla yakmdaki
uluslarla ilgili binlerce soru" sorar. 83 Bu uluslarm adlanl1l ogrenir, daha uzak bir
yevrede de ispanyollann varhgml ogrenir. Cruose ~imdi nerde oldugunu, nas.1
bir ortamda oldugunu bilmektedir. Tammakta ve gliylenmektedir. <;lplak ayak
izini gordUgiinde korkudan ne yapacagm. bilemez hale gelen Cruose, yengi ve
kar~. tarafa ili~kin bilgiler edinmenin arkasmdan kendisine, giicUne,
UstiinlUgiine inanl11aya ba~lam.~t.r. Defoe'nun dili UsWnlUk ideolojisiyle
bulanJr. Ate~li silahla gelen kolay ba~annm arkasmdan Cruose, yerliler ile
kendisini k.yaslar: "Hepsi de y.plak, beceriksiz herifler ... " "tek ba~.ma bile
onlardan UsWn oldugum apaylk bir ~eydi,,84 der. Cruose, Kolomb'un,
Bilbao'nun, Cortes'in diliyle konu~maktad.r.
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Cuma'nm oykliye dahil olu~uyla birlikte hadiseler 11Izlamr. Ada nlifusu
hlzla kalabahkla~ma ve bir dUzenin nUveleri de olll~ma yolllna girer. Yerlilerin
e1inde tutsak bir ispanyol ve bir "vah~i" kurtanhr. "Vah~i" tutsak, Cuma'nm
babasldlr. Cruose, ikinci bir Cuma kazanml~tlr. Uyruklan zenginle~mektedir.
Ya da kUyUk ordusu. Cruose "uyruklarnn", "ba~komutanlanydlm" diye
konu~maya ba~lar.

Giiylenen Cruose, yeni tasanlar geli~tirmeye ba~lar ya~h Cuma'mn
kIlavuzlugunda ispanyol'u kar~1 adalardaki diger ispanyollarla temas kurmaya,
yollar. Tam bu SIrada sahilde bir gemi goziikiir. Gemide isyan ylkml~, gemi
kaptam isyancIlann elinde esirdir. isyancIlar esirleriyle birlikte adaya ylkarlar,
etrafl kolal'an etmektedirler. Cruose Cuma ile birlikte harekete geyer, kaptam
kurtanr, onu ve ona yakm olan adam Ian yamna ahr. 85 ilk i~ olarak da
aralarmdaki ili~kiyi tammlar. Defoe, bu kez modern hukukun diliyle yazar.
Yetkiler, kimin yonetici oldugu belirlenir, taahhUtler ahmr 86 Klsa bir sUre
il'inde gemi ele geyirilir, isyancIlarll1 eleba~I1armdan bir klsml oldUrillUr,
digerleri de teslim ahmr. Ba~komutan Cruose bir zafer daha kaZaOlnI~tlr. Bir ya
da bir yok. Bir gemi sahibi olmu~tur. Adadaki uyruklan, ispanyollann ve ingiliz
gemicilerin/korsanlann dahil olmaslyla zenginle~mi~tir. Bir dUzen kurmanm,
topragl ~enlendirmenin imkanlan ortaya Ylkml~tlr. Crllose artlk validir. 87
Ada artlk "ISSIZ ada" olmaktan Ylkml~tIr. Defoe, ispanyol kaptamn
agzll1dan verir: burasl, "Tannnll1 yardlmlyla hem yerlqihni~ hem de ingiliz bir
valisi bulunan bir ada,,88dlr. Teslim olan korsanlar ValilCruosenin maharetli
siyasetiyle dUzene katIllr. Vali/Cruose hepsini bir araya toplar, hepsinin sUl'lu
tipler oldugunu, ingiltere'ye donerlerse hepsinin sonunun daragacl oldugunu,
kendisinin adadan aynlacagll1l, burada ya~amayl sel'erlerse canlanmn
bagl~lanacagll1l soyler. Korsanlar asIlmaktansa, burada kalmamn tehlikelerini
gaze alacaklarll1l saylerler.'·

Ada-Anakara ili§kisi
Cruose, yerine ispanyol kaptam yetkili/vekil olarak atar. Vali olarak
tekrar bUtOn herkesin toplanmasl buyrllgunu verir, kaptanla ili~kilerini
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dUzenler/tannnlar, on lara kendi ya~ayl~ml bUWn ayrmtJlanyla anlatlr. 90 Kendi
ya~ayl~lI1l, deneylerini bUWnUyle payla~lr. Bildigi, ogrendigi her ne var ise, keyi
Uretmenin yollarll1dan, peynir Uretmenin yontemine kadar. On lara tohllmlllk,
kaptamn getirdigi bezelyeler de dahil olmak Uzere blrakacagml, ve bllnll ekip
yogaltacaklanna dair soz ahr.91 Kar~1 adadan gelmesi beklenen ispanyollarm
durumunll da belirlemeyi unutmaz. Geride bir yerle~im alam olma yoluna
girmi~, bir dUzenin kllruldugu ada blrakarak adadan aynhr. Ada oykUnUn
geli~imi iyerisinde yeni lInsllriarm katJilmlyla zenginle~ir. Bu zenginle~me ve
dUzen kurma yine vali/Cruose ile ili~ki iyinde, onun tammlamalan ve
orgUtlemeleri yeryevesinde geli~erek sUrdUrUlUr. Vali/Crllose, metnin geli~imi
iyinde anakaralCruose'ye donU~Ur. Cruose'nin ~ahsmda, ada ile anakara ili~kisi
kurulur. Bu anlamda Cruose adadan aynlmaml~tlr. Adadan aynlma degil,
adamn bir ili~kiler sistemine dahil edilmesi soz konllsudur.
Cruose Londra'dadlr. DlirUst vekili, ortaklan, Brezilyadaki kom~ulan
sayesinde beklemedigi bir zenginlikle kar~Jlaw. <;:evresini sanveren bu
zenginligin verdigi sevinyten neredeyse olecektir. 92 Her ~ey tlklr tlklr yolllnda
gitmi~tir. Yolunda gitme donemin ili~kileri iyinde deniz a~JrJ ticaretin
mUessesele~me sUrecine girmesi nedeniyledir. SomUrge ticareti olu~lIrken
uygulamalan da, hllkukll da olll~maktadlr. Satl~ sozle~meleri, poliyeler,
odemeler, senetler, noterler metindeki yerlerini ahrlar.
Cruose, yJllar sonra, GUney Amerika'ya dogru yolculuga Ylkar. Bu
yolculllk slrasmda adaya da ugrar. Adada, sUylu/azgm ingiliz korsanlarm
yarattlgl gerilimler olmakla birlikte dUzen i~lemektedir. SomUrge geli~mektedir
de: Kar~l adalara geyip on erkek ile be~ kadml tutsak edip, kolelqtirmi~lerdir
de 93 Cruose artlk anakaradlr ve somurgesine ilgisini, destegini
esirgememektedir. Yerle~imcilere gerekli olan " ... ozellikle silah, barut, sal'ma,
elbise, alet, ingiltere'den birlikte getirdigim bir marangoz ve bir de demirci,,94
gibi bir yok ~eyi saglaml~tlr. Adadan aynlmadan once bir kez daha dUzeni biraz
daha saglamla~tlnr: "adaYI aralannda payla~tlrdlm; mUlkiyet hakkl benim
olmak Uzere her birine begendigi paryaYI verdim; her ~eyi boyle dUzene
soktuktan sonra, adadan aynlmayacaklarma" dair soz alarak aynh r 95
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Cruose adadlr ve degildir. Degildir, ingiltere'dir. Oradadlr, zihni hep ada
ile me§gllldiir. Adayl, adamlanm gormek istemektedir. "Orayl §enlendirmeyi,
ba§ka insanlar gotUrmeyi, adamn tapusllnll vlkarmaYl,,96 dU§iinmektedir. Yine
bir flrsat vlkar. Yegeni Bilbao, ticari bir yOlclllllk teklifi alml§tlr. Batl Hind
Adalan'na oradan da <;:in 'e gidecektir. Amcasllla, sefere katlimasllll, bll suretle
"somUrgesini" de gorme flrsatl olacagl fikrini iletir 97 Cruose, flrsal!
degerlendirir. Hem adaya llgrayacak, dUzeni besleyecek, denetleyecek ve
berkitecektir, hem de yeni bir deneyim ya§ayacaktlr.
Adaya, artlk somUrge olarak adlandlfllmaktadlr, bll llgraYl§lI1da bir gemi
dolllSll ewa, arav gerevle birlikte kalifiye usta diyebilecegimiz marangoz,
baklrcl, vomlekvildemirci vb. gibi diyebilecegimiz insanlar da gotUrUr 98
Bunlara yolda rastladlklan kazaya ugraml§ bir Franslz ticaret gemisinden
kafileye dahil olan papaz ve ba§kalan da eklenir. Adanm insan kaynaklan ikmal
olllnmaktadlr. Cruose, eski ah§kanhklanm sUrdUrmektedir. i§i bannagl tahkim
etmekten, adaYI tahkim etmege VardlnTI!§tlr: "Birkav tabancayla birlikte, yUz
yedek silah, misket, ufak boy tUfek, her vapta hayli mermi, iki tane tunv top, ne
sUre ivin, nerelerde kllllanacagllTI! kestiremedigimden, yiiz fil'l barut, klhvlar,
bUyUk blvaklar, aynca da birkav lTI!zrakla karglil-baltanm demir parvalanm
alml§tlm. Boylece biitlin gerekli §eylerden, biiyUk bir ylgmagllTI!z olmu§tu.
Orada ne olur ne olmaz diye, yegenime, her ve§it dU~mana kar§l bir siper
kurabilmem ivin gemisine fazladan iki gUverte topu ailnas III I soyledim.
Gervekten de adaYl elimizde tlltacaksak balUn bllnlann, belki de daha fazlasmm
bize gerekli olacagml daha ba§langlvta dU§iinmU§tlim.,,99
Adada Wrenlerle kar§liamr. Yerlilerden alman tutsaklar, Cruose'nin
anakaradan getirdigi insanlar, birazdan Cruose'nin Brezilya'dan adaya
yollayacagl engizisyondan kavan viftvilerle siirekli kalabahkla§maktadlr.
Cruose, Brezilya'dan aynca §ekerkaml§1 ekimine yarayan aletlerle ~ekerkaml§1
fideleri de yollayacaktlr somargesine. DUzen i~lemektedir. Will Atkins gibi
sUrekli gerilim ve vatl§ma kaynagl olan suvlu tipler, hem yerlilere kar§1
stirdtirtilen sava§ta hayati roller Ustlenmi§ledir, hem de aklilanml~ uslanml§,
becerikli bir yerle§imci olmu§lardlr. 100 Bir somiirge dogmu§tur. "Isslz Ada" bir
somtirgeye donii~tUrUlmii§tiir.
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Cruose, Asya'da
Romanm yazddlgl ko~ullarda Asya'daki Batl etkinligi henUz ilk
evresindedir. Hindistan'la Yak III Dogll arasmda Dogulll gtiylerce yGrGtiilen
ticari ili~kiler Portekiz giri~imleri tahrip edilmi~, bolgedeki ticari faaliyet
Batddann denetimine geymi~tir. HenGz klYI bolgelerinden ileriye nlifuz
edilememi$tir ve dogrudan bir hakimiyet tesisi soz konusu degildir.
SomGrgecilik burada ticaret ve yagma ozelligiyle kendisini gOstermektedir. Bu
donemde niifuz alanlan da deneyimler de sll1lrhdlr. Bolgeye yonelik ilk
somiirgeci giri~imlerlsaldlfllar, ister Portekiz ister Hollanda ya da ingiliz olsun
en ba~lI1dan itibaren yogun bir diren y gormektedir. Bu nedenle Asya'daki Batl
deneyimleri Bat! Hint Adalan ile, Amerikalarla kIyaslandlglllda farkll ve
Sllllfhdir. Deneyimler Batl etkinligi/nGfuzu ile sll1lrhdlr. Niifuz ve deneyimin
Sll1lrian, yazlmll1 da slllirlanl1l olu~turur. Deneyimin Sll1lrlan Defoe'nun da
sllllflandlr. IOI OykG hlzh bir biyimde eski bilgilerin iizerine eklenen yeni
dencyimler e~liginde eski ve yeni ticaret yollan Uzerinde dola~maya, ticaret
yapmaya donii~Gr. Defoe da Sll1lrllhgll1(lI1) farkll1dadlr. Uzun uzun
anlatlmlardan kayll1dlgll1l, oykUnUn tadllll kaylrmak, okuru slkmak istemedigini
kaydeder. 102
Cruose'nin Dogu'daki seriivenmll1 ilk duragl Madagaskar'dlr. Defoe
antropolojik gozlemlerini sUrdDrGr, gittigi her yerin ko~esini bucagll1l gormeye
olan merakll1l korur. 103 Tanllnlamalar, algdamalar, tasvirler degi~mi~tir. "Oteki"
yine "yaratlk"tlr. "Vah~i"dir. "Barbar"dlr ama farkhdlr. Amerika yerlilerine
benzememektedirler. Kotii ve kavgacldlrlar. Ok ve yaylarla da olsa tepeden
tlmaga silahhdlrlar. 104 Sava~ydar attlklanl1l kaylrmayan keskin ni~ancdardlr]Q5
I06
Amerika yerlileri gibi tiifekten kolay kolay korkmuyoriardlr.
Madagaskar'da gemicilerin yerli halkl tacizleri yatI~maya sebebiyet veriri
ve yerliler sUylu gemiciyi iildGrGrier. 107 Gemicinin olduriilmesi saldm ve yagma
sebebi olur. Me~ru bir sebep ortaya ylkml~t!r: Arkada~larll1l kurtarmak. Asd

IOJ Birinci ve ikinci kitaptan olll~an altl yUZ atmt~ sayfallk Tlirk9c metinde bu ikillci serUvenin Asya klsml
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gaye ise yagmadlr, btiytik bir yagmaya konabilme araYI~ldlr.108 Cruose, bu
giri~ime kar~1 bir tutum iyinde sergilemekle bil'likte, "mertye, yigitye gittiler"
diye olumlaYlcl bir dille konu~lIr. SOnllyta bir gece baskll1l ve uygulanan deh~et
stratejisiyle bUtiin kiiy yakillr, vur kayl geryekle~tirenler ayl1l hlzla gemiye
diinerler ve gemi demir ahr. Benzel' bir hadise, farkh netice ile Basra
Karfezinde cereyan eder. Crllose anlatlr: "". gemicilerimizden karfezin batl
yakasma ylkan dort be~ ki~iyi Araplar yevirmi~ ya da ii1dill'lnO~ler ya da tutsak
etmi~lerdi; sandaldaki iibiir adamlar bllnlan kurtaramaml~, kendileri gUy
kayml~lardl."I09

Balgedeki anceki deneyimler de bu yandedir. En ba~mdan beri eski
dtinyanm en klYI, kenaI' biilgelerinde bile ciddi bir direni~le kar~ila~ilml~tlr. ilk
somlirgecilerin, Batl Hint adalannda, Amerikalal'da yok 11Izh bir biyimde
ilerlemesini ve listlinllik kazanmasml saglayan ~ey ilk elde bu cograJYada
ya~ayan halklarm kar~lla~tlklan glicil, kimseleri, Batililan tammamalan,
deneyimsizlikleri olmu~tur. ikincisi ise, ispanyollann ate~li silahlarla yerli halk
Uzerinde yarattlklan etkidir. Silah olarak klillanllnm otesinde bir etkidir bu ve
zaman zaman tam bir gostel'iye donil~mektedir. Birkay top ate~i, arkasmdan
tOfekle saidII'! ve atilan oklann i~lemedigi zlrhlal' e~liginde geryekle~tirilen
gasteri tam bir yenilmezlik etkisinin yaratilmasllla donli~iir. Ve samiirgeciler bu
yenilmezlik halesiyle neredeyse tannsalhk kazal1lrlar. Dogu'da ise deneyim
farkh ya~al1lr. Benzeri gosteriler meydan okuyucu bir biyimde burada
geryekle~tirilmek istenir. Bunun en tipik orneklerinden birisisi Macellan
giri~iminde ya~amr. Filipinler biilgesinde Macellan'm kar~ila~lIgl yerliler,
Giiney Amerika yerlilerine, patagonya devlerine benzemez, ne yerliler ne de
biilgenin racasl saf degildir." o Ustelik Macellan'dan biraz once Portekizlilerin
Hint okyanusunda neler yaptlklan da yok iyi bilinmektedir: Magribi bir tiiccar
Racayl uyanr: Bu gelenler Kaliku!'u, Hindistan'l, Malakka'YI soyup sogana
yeviren ve istila edenlerdir.11I Bu ilk adada raca ile klsmi bir ili~ki kurulsa da
hemen kom~u adada sahnelenmek istenen gosteri i~ gormez. Macellan ve altml~
adaml yerlilerce oldiiriiliir. 1I2
Asya'da dogrudan hakimiyet kunnanlll gliylligii Batlhlan bolge ticaretini
denetlemeye ve orgiitlemeye yoneltmi~tir. Ve bolge, Hindistan'l ile, Baharat
Daniel Defoe (trc. Ak~it G~ktlirk), a.g.e., s.550
Daniel Defoe (trc. Ak~it G6ktiirk), a.g.e" s.562
no Stefan Zweig, Diinyanm r;evresini Do{o$on ilk insan, Mace//an, Kabaici Yaymevi, Istanbul. 2002, s.196
III Stefan Zweig, a.g.e., s.197
112 OykOnon gemi gonliiklerine dayah etkileyici ve aynntlll anlallrnl ir;in hkz. Stefan Zweig, a.g.e., s.195-209

108

109

93
Adalanyla, <;:in'iyle ... I'ok zengindir. Buralardan dl~anya gotlirtilecek I'ok mal
bulunmaktadlr. Cruose gibi kazanmasllli bilen tOccarlar il'in burasl muazzam
kazan,lar vaat etmektedir. '13 Donemin batlsl deneyimleri ile bunu bilmekte ve
ya~amaktadlr. Cruose burada somUrge kurucusu degildir. Bir tacirdir. Bu kez
burada ne denli imkanlar olduguna ve nasd ticaret yapdacagllla ili~kin
kdavuzluk etmektedir. Defoe, sozU uzatmamakta, bolgeye ili~kin aynntill
malumatlar il'in okuyucuya ingilizlerce yaYllllanml~ ya da yaYllllanacagllldan
soz edilen yol glinlUklerini sahk verir. l14 Vine bir kdavuzu vardlr, bolgeyi,
ili~kileri, ticareti I'ok iyi bilmektedir: ilk serliveninde oldugu gibi 0 da
Portekizlidir. 115
Donelll Marco Polo donemi degildir. Cruose da Polo degildir. Batl'da,
Yeni Dlinya'da palazlanml~, glil' kazanml~, somlirge sahibi olmu~ ve Dogu'ya,
Dogu ticaretine yonelmi~ bir burjuvadlr. Algdar, degerlendirmeler, bakl~ ve dil
degi~mi~tir. Cruose'nin klil'Umseyici bir dili vardlr. Mukayeselere giri~ir. OykU
dilinin dl~lIla I'lkar. Bunun da farkllldadlr." 6 <;:in'de Nankin'e gittiginde, kentin
dUzenliligi dikkatini I'eker, buna deginir. Sonraki kentlerde de benzeri
giizlemleri olur. Ticaretin emniyetini saglamakta giisterilen iizen yine aym
~ekilde giizlemleri araslllda yer ahr. Dogu Ulkelerine ili~kin nesnel
diyebilecegimiz degerlendinneler bunlarla sllllrhdir. Bu konuda pek bir ~ey
yazmaya emek ve zaman harcamanm dogru ohnadlgml dU~Unmektedir.'17
Dogu ile Batl'YI kar~da~tmr: "Avrupa'nm koca yapilan yanlllda bunlarlll
saraylannlll yapdarlllill siizli mU olur? ingiltere'nin, Hollanda'nm, Fransa'nm
evrensel ticareti yanillda bunlann ticareti nedir ki, Bizim kentlerimizin
zenginligi ve gUcli, ~enligi, giiz kama~tlflci dUzeni, sonsuz degi~ikligi yanillda
bunlann kentleri nedir?"I18 Defoe mukayeselerini, aynntdandlflr. Ordulan,
dUzenleri mukayese eder. Beceriksiz ve hantalca i~leyen kiitU bir dUzendir bu.
Zenginlik ve gorkem degil, yoksulluk ve zayIf11k siiz konusudur. Halk a~agdlk
bir sUrU, bilgisiz bir kiileler kitlesidir." 9 Defoe'nun antropolojik giizlemleri ve
dili, biraz sonra sistemli bir bil'imde geli~ecek olan ~arkiyatl'''lgm diline dogru
evrilmektedir. Siyasi risaleler yazan Defoe, glil' ili~kilerine de deginir, hatta
Rusya'ya konum ve gorevler bil'er: "Moskof <;:an da sava~1'1 isvel'lilere
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saldlracak yerde buraya bir sefer yapsaydl, bire kar~l all! olan gilcliyle
isveyliler'e Narva'da yenilecegine, ~imdi rahathkla <;:in imparatoru
olabilirdi...,,120 diye degerlendirmelerde bulunur.
Tacir kimligiyle serilvenini silrdilren Cruose, bilylik bir ticaret kervamna
katlhr. Deniz Ticaretinden kara ticaretine donmil~tiir. <;:in'den Orta Asya'ya,
daha kuzeye Rusya'ya yonelir. <;:in'den aldlgl altm smnayla i~lenmi~ degerli
kuma~lar, ipek ve baharat vb. mallara Rusya'da samur kilrk ekler. Rusya'dan
Avrupa'ya geyer. Elbe'dedir. Burada <;:in'den ve Rusya'dan aldlgl mallan iyin
yok iyi bir pazar bulur. Cruose, somUrgeci serilvenden sonra Dogu ticaretinden
de iyi karlarla diinmU~tlir.l21 Bir serliven daha zenginlikle son a ermi~, Cruose
bir kez daha suyu bulmu~, zenginlige kavll~mll~tur. Oyklisil bllnun kl~klrtlCl bir
resmidir.

Sonu~
Ke~if giri~imleri ile ayllan slirey Batl'da yeni bir diinemi getirmi~tir. Eski
dilzenle birlikte, eski anlaYl~lar ve aylklamalar da yiizillmeye yUz tutmu~, yeni
aylklamalar, tarzlar ortaya ylkml~tlr. Deniza~Irl serilven gliylil bir gezi
edebiyat1l11 dogurllrken, modern zamanlann iiykUlenmesi de yeni bir yazlm tUrU
olarak romanda ifadesini bulur.

Robinson Cruose, 18. aSIr ba~lannda yaymlal1lr. Batl'da diinemin
dlinyaS1l11 belirleyen olgu somlirgecilik OlgUSlldur. Olgunlln yaYlldlgl cografi
mekanm muazzam geni~liginin yanmda Batl'da toplumsal dokunun blitlinlinde
yarattlgl degi~imler de kiiktendir. Robinson Cruose bu deneyimler birikimi ile
ili~ki iyinde dogmu~tur. Once bll birikimden beslenerek hayatiyet kazanml~tlr.
Defoe'nun birincil kaynagl diinemin gezi edebiyatldlr. ikinci olarak ya~anan
gerek denizci Selkirk'in serliveni gibi tekil deneyimler, gerekse donemin
tarihsel ve toplumsal deneyimleri de metnin muhtevasml belirlemi~tir. Yazann
ilgisi, hissiyatl, dUnya ve insan alglsl, emeklmlilkiyet ya da din konusundaki
giirli~leri ya~anan deneyimlerle belirlenmi~tir. Defoe, bu deneyimlere tamkhk
etmi~ ve ona dahil olmu~tur. Oyklisil bu tal1lkhkla birlikte deneyime dahil
olmanm iiyklislidlir. Metin bir tamkhk ve dahil olma oyklislinlin iitesine de
geyer. Deneyimlerin oyklilenerek herkese ayllmaslyla, payla~Ilmak suretiyle
yogaltIlmasll1a yonelik bir tlltllm ve ozellik de giisterir. Deneyimler bir bir ele
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