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Belki kimi açılardan Batı Marksizmi çizgisinde değerlendirilebilecek bir düşünür olan
Eagleton’un, bunun yanı sıra din/inanç ve
Marksist düşünceyi birbirine zıt iki kutup
olmaktan çıkarıyor olması ve insan hayatında
dinin önemini vurgulaması kendisini özgün
kılan yanlardan birisi.

T

erry Eagleton’un Matthew Beaumont ile yaptığı röportajdan oluşan
Eleştirmenin Görevi isimli kitap, Eagleton’un düşüncesine
ve genel anlamda bir edebiyat
eleştirisinin “ne ve nasıl” olması gerektiğine dair önemli bir
başlangıç eseri. Kitap yalnızca
Eagleton’un düşüncelerine yer
vermiyor; bu düşüncenin nasıl
bir ortamda geliştiğini ve Eagleton’un kişisel tecrübelerini
de aktarıyor.
Kitabın giriş kısmında da belirtildiği üzere, büyük bir entelektüel alanda gezinen ve
çok iyi bilindiği üzere eşine az
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rastlanır derecede zengin bir
düşünce dünyasına sahip olan
Eagleton’un üzerinde sıklıkla
durulan bir yanı da, aslında
kendisinin post-modernizm
eleştirisi. “Grand Narratives”,
yani büyük anlatıların ortadan
kalkmış olması Eagleton için
bir yanılsama ve özellikle 11
Eylül saldırıları ve daha sonrasındaki trajediler bu yanılsamaların yerini yeni “büyük anlatılara” bırakıyor. Öte yandan
Eagleton’un büyük anlatıların
ölümü konusunda en büyük
eleştirisi de (Sovyet Bloku’nun
karşısında yer alan) Batı dünyasına. İdeolojilerin ölümü

Özgün Bir Eleştirmen
Günümüz dünyasının en
önemli edebiyat eleştirmenleri
arasında yer alan Terry Eagleton
her şeyden önce üretkenliğiyle önemli bir yerde duruyor.
Hiç şüphesiz Eagleton birçok
açıdan özgün bir isim. Belki
kimi açılardan Batı Marksizmi
çizgisinde değerlendirilebilecek
bir düşünür olan Eagleton’un,
bunun yanı sıra din/inanç ve
Marksist düşünceyi birbirine
zıt iki kutup olmaktan çıkarıyor
olması ve insan hayatında dinin
önemini vurgulaması kendisini
özgün kılan yanlardan birisi.
Özellikle Troçki’nin ardından
bürokratik Sovyet Sosyalizmi
ve Stalinizme bir tepki olarak
doğan Batı Marksizmi, büyük
bir entelektüel doyuruculuğa
da sahip ve Eagleton da (özel-
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likle 1970’lerin ikinci yarısında
yayınlanan eseri Marksizm ve
Edebiyat Eleştirisi de dahil birçok eserinde) Batı Marksizminin Lukács veya Gramsci gibi
düşünürleriyle sürekli olarak
hesaplaşıyor ve onlardan sık sık
alıntılar yapıyor. Öte yandan kitabın hemen başlarında, Marx’ı
henüz bir lisans öğrencisiyken
okumuş olmasına rağmen,
Eagleton’un Troçki ve Lenin
gibi Marksistleri biraz daha
ileri dönemlerde okuduğunu
da öğreniyoruz. Eagleton’un
bu yılları ise “town and gown”
ilişkisini anlamamızı sağlıyor.
(Gown (cübbe), kabaca bir
bölgedeki akademik kesimi
tasnif etmek için kullanılırken
town –kasaba- ise bu bağlamda yerel halkı tanımlamak için
kullanılmaktadır.) Bunun yanı
sıra Eagleton’un Batı Marksizmi
ile kurduğu ilişki (kendi tabiriyle yolunu “Batı Marksizmine
doğru çizmeye başlaması”) da
söz konusu aktif dönemiyle
kesişiyor ve Eagleton -on yıllardır yaptığı gibi- edebiyat
ile Marksizm arasında bir bağ
kurarken büyük bir entelektüel
dolgunluk sağlıyor.
Dünya Tasavvurunu Edebi
Bir Üslupla Anlatmak
Esasında bizler Marx’ın birçok eserinde Shakespeare’den
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“Eleştirmenin
Görevi” veya
Eagleton’un Şu
Geniş Dünyası

şeklindeki ifadelerin bizzat
Avrupa devletlerinin ve entelektüellerinin Sovyet karşıtlığı
ile ortaya attıkları bir yanılsama
olduğunu dile getiren Eagleton,
önemli bir noktaya da temas
ediyor: “Meta anlatıların” sonunun geldiği ve bir anlamda
tarihin artık bittiği şeklindeki tezler, aslında ideolojilerin
yoğunlaştığı dönemlerin (bir
nevi reaksiyoner) ürünleri olarak değerlendiriliyor Eagleton
tarafından.

