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DEVRIMCI HUGO MU INSANCI HUGO MU?
Serdar Ünal
Öz
Bu çalismamizda büyük Fransiz yazari Victor Hugo'nun (1802-1885) 1789 Devrimine bakisini, yasaminin
son yillarinda yazdigi Quatrevingt-treize (1793 Devrimi) adli romaninda arastirarak degerlendirmek istedik.
Fransiz Devrimi, bugün de arti ve eksileriyle üzerinde tartisilan, sonuçlari önemli olmus, büyük bir siyasaltoplumsal olaydir. Yazarin Devrimi degerlendirmesinde insanlikçiligin (hümanitarizm) agir bastigini, insan
sevgisi, acima, bagislama, hosgörü gibi evrensel moral degerleri ön plana koydugunu görüyoruz. Yazarin diger
birçok yapitinda da karsimiza çikan bu degerler Devrimin asiriya varan katilik ve acimasizligi, yarattigi yilgi
(terör) ortami karsisinda yok olmamis; tersine asiri devrimcileri etkileyerek daha insanlikçi ve hosgörülü
olmaya götürmüstür.
Anahtar Sözcükler
Fransiz Devrimi, insanlikçilik, bagislama, insan sevgisi
Hugo révolutionnaire ou Hugo humanitaire?
Résumé
Dans ce travail, l'auteur se propose de juger l'approche hugolienne de la Révolution, en prenant en
considération son roman intitulé "Quatrevingt-treize" qu'il a composé vers lafin de sa vie.
La Révolution de 1789 est un grand événement politico-social, aux conséquences importantes, sur
lequel on prolonge des débats encore.
Nous observons que dans son approche, Hugo met l'accent sur les valeurs morales universelles telles que
l'amour humain, la pitié, le pardon, la tolérance. Ces valeurs que nous rencontrons dans plusieurs œuvres de
Hugo n'ont pas disparu à travers I'atmosphere de terreur créée par la Révolution et la vigueur et la cruauté
qu'elle a engendrées, mais au contraire, elles ont poussé les révolutionnaires outrés à dev enir plus humanitaires
etplus tolérants.
Mots-clé
La Révolution française, l'humanitarisme, le pardon, I'amour humain.

Giris
Insana niçin böyle bir dünyada böyle kosullar içinde yasamakta oldugunu gürültülü
bir biçimde duyumsatan bir depremdir Fransiz Devrimi. Tarihin dönemeçlerini olusturan
çaglardan, içinde yasadigimiz Yakinçagi baslatan bu Devrim aslina bakilirsa, genel çizgileriyle
feodal düzenden burjuva düzenine geçisin baslangiç noktasidir. Bu geçis, feodal düzenin artik
dönemini kapatarak yerini daha esnek ama yine de toplumdaki büyük dinamigi her ne olursa
olsun dizginlemenin yol ve yöntemini bulan ve bilen bir baska sinifa yerini birakmasi
sürecidir. Bu süreçte birtakim kurum, kuram ve degerler sarsilir, hatta yok olup giderken
yenileri boy verir kuskusuz. Evrensel bir yasa olan degismenin degismeyen kuralidirbu.
Yaklasik iki yüz yillik bir akilcilik ve yasa / kural / disiplin döneminin, siyasal-kültürel
yapilanmadaki etkinligi ve bunun olusturdugu maddi ve manevi kurumlar ve degerlerin
yikilmasi hiç kuskusuz kolay ve çabuk olmamistir. Özellikle 18. yüzyila gelindiginde bir
dengesizlik iyiden iyiye duyumsatmaktadir kendini. Aydinlanma felsefesi ve düsünürler
toplumun ve insanin degismekte oldugunu mustulamaktadirlar, giderek daha çok yanki
bulduklari toplum katlarinda. Bundan sonra, tarih kitaplarinin ayrintilariyla, çesitli bakis
açilarindan anlata geldikleri Devrim serüvenidir. Amacimiz onu anlatmak degil. Bu büyük
toplum hareketini yüz yil sonra, büyük bir düsünür-yazarin, Victor
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Hugo'nun nasil gördügünü ve degerlendirdigini, yetmis yillik dolu geçmis bir yasam birikiminin
olgunlugu ve bilgeligiyle yazdigi Quatrevingt-treize (1793 Devrimi) adli son romaninda
izlemeyi amaçliyoruz.
"20. yüzyilda, görülmedik bir ulus ortaya çikacak. Büyük bir ulus olacak bu ama,
büyüklügü özgürlügüne engel olmayacak. Ünlü, zengin, kafali, barisçi ve bütün insanliga dost
bir ulus. Bir büyük kardes agirbasliligi gösterecek. Geçmiste top mermilerinin oynadigi role
sasacak. Bir generalle bir kasap arasinda pek ayrilik görmez olacak. Bu ulus insan kaninin
harcanmasini gereksiz, yararsiz sayacak. Öldürülmüs insanlarin büyük sayilari karsisinda hiç de
hayranlik duymayacak. Biz engizisyonlari bugün nasil görüyorsak, o da savasi öyle görecek.
Bu ulusun yirminci yüzyilda adi Avrupa kalacak daha sonralari degisip insanlik olacak."
(Bouthoul, 204)
1867'nin Paris'inde, yukarida okudugumuz ideallerini haykiran Hugo'nun bu
umudunun gerçeklesmesinin ne kadar zor oldugunu bugünün dünyasinda bütün somutluguyla ve
çiplakligiyla anliyoruz.
Bu düslerini, 1867 de Paris'te düzenlenen uluslar arasi bir sergide hazirlanan bir kilavuz
için yazan Hugo'nun yedi yil sonra yayimlanacak olan Quatrevingt-treize'de Devrime nasil
baktigini, onu nasil degerlendirdiginin ilk belirtilerini görebiliriz.
Önce kisaca Quatrevingt-treiz''in konusundan söz edelim: Romanin baslica kisileri marki
de Lantenac, Cimourdain ve Gauvain. Marki eski Fransiz aristokrasisinin temsilcisi ve Vendée
ayaklanmasinin mimaridir. Cimourdain, stoaci erdemlerine siki sikiya bagli, Konvansiyon
delegelerinin sertlik ve uzlasmazligini temsil etmektedir. Devrime yürekten bagli Gauvain ise
markinin öz yegeni, altin kalpli, atesli bir yüzbasidir. Vendée'deki Cumhuriyet kuvvetlerine
komuta eder. Küçük yasta yetim kalmis, Cimourdain tarafindan evlatlik alinip yetistirilmistir.
Lantenac, basindan birçok serüven geçtikten sonra yakalanmis tir ve giyotine gidecektir.
Köylünün biri, gizli bir geçit göstererek onu kurtarir. Ancak kaçtigi kalenin yanmasiyla yok
olacak üç küçük çocugu kurtarmak için geri döner ve tekrar yakalanir. Ertesi gün, kurulacak olan
Devrim mahkemesinde Cimourdain tarafindan yargilanacak ve giyotinde can verecektir. Gece
olunca, Gauvain onu gizlice kaçirtir. Ertesi gün, Cimourdain büyük bir iç acisiyla, ancak ayni
ölçüde sertligi ve acimasizligiyla, evlatligi Gauvain'i ihanet ettigi için Devrim yasalari
geregince giyotine gönderir. Giyotin biçagi Gauvain'in basini gövdesinden ayirdigi anda
duyulan bir silah sesiyle, Cimourdain'in kafasina siktigi kursunla yasamina son verdigi
anlasilir.
Quatrevingt-treize'deki olayin örgüsü ana çizgileriyle bu. Ancak pek çok yan olaylar
(épisodes), olayciklar bu örgüye baglanmaktadir. Bundan da Hugo'nun insanlikçi, idealist ve
iyimserlik dolu yasam felsefesi yansimaktadir. Örnegin daha romanin baslangicinda geçen bir
olay, Hugo'nun Devrimin ve Cumhuriyetçilerin yaninda oldugunu gösteriyor. Saudraie
ormaninda ilerleyen Cumhuriyetçi askerler rastladiklari Michelle Fléchard adinda, kocasi
kralcilar tarafindan öldürülüp üç çocugu ile ortada kalan bir kadina sahip çikarlar.
Romandaki baslica olay örgülerinden birini, Michelle ile çocuklarinin basindan geçen
olaylar olusturuyor. Bu zavalli kadinin çocuklarini, marki de Lantenac'nin örgütledigi kralci
askerler rehin alirlar. Michelle Fléchard'in çocuklarini ararken basindan geçen çogunlukla aci,
yer yer hüzünlü ve heyecanli serüvenler karsisinda duydugumuz seyleri, Les Misérables
(Sefiller) romaninda
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Jean Valjean'in basindan geçenler karsisinda da duyariz. Çocuklarin yanarak ölmekten
kurtulmalari Lantenac sayesinde olur. Iste bu noktada, yani kralcilarin önderi Lantenac'nin
Cumhuriyetçilere bagli bir dul kadinin çocuklarini kurtarmak için ölümü de göze alarak yanan
kaleye girmesi ve onlari kurtarmasi, Hugo'nun insanda var olduguna inandigi iyilikçi yanin en
güzel bir biçimde dile getirilisidir, hiçbir ideolojik ve siyasal tutku ya da ülkünün bu iyilikçi
yana baskin olamayacagina olan inancinin anlatimidir. Les Misérables'de komiser Javert de, bir
kez daha ele geçirdigi Jean Valjean'i özgür birakirken insani özün önde geldigini kanitlamis
olmuyor muydu?
Öncelikle su saptamayi yapmaliyiz: Victor Hugo gibi insani ve onun temsil ettigi tüm
törel ve tüzel degerleri en ön plana alan bir düsünür-yazarin, Devrimin kan dökücü yanini
onaylamasi düsünülemez. Bastan sona en genel çizgileri içinde, yandasi oldugu bu toplumsal
ve siyasal hareket sirasinda meydana gelen insancilliga aykiri tüm edimleri gerek açikça,
gerekse üstü örtülü bir biçimde elestirmis, kinamistir.
Danton'un bir konusmasinda söyledigi su sözler, hiç kuskusuz Devrimin olumsuz
görünümlerinden birinin altini çiziyor Hugo'ya göre:
"Ben bir tek seyi bilirim; Fransa'yi düsmandan kurtarmaliyiz. Bunun için bütün çareler
kabulümdür. Hepsi! Hepsi! Ben, tehlikenin her türlüsüyle karsi karsiya kalinca çarelerin de her
türlüsüne basvururum." (Hugo, 1984: 138)
Evet, onayi Cumhuriyetçiler içindir, onlari desteklemektedir, ama Devrim adina
yapilan yanlisliklar, insanlik disi uygulamalar, hele kan dökülmesi ve öldürmeler hiçbir zaman
Victor Hugo'nun vicdaninda aklanmamistir. Iyiligin, bagislamanin, hosgörünün ve acimanin
acimasizca ayaklar altina alinmasina isyan etmistir. Bu yanlisligi, yanlis düsünceyi
Cimourdain'in agzindan söyletir:
"Bir gün gelecek, ihtilal bu Terör'ün hakli oldugunu gösterecek (…) Böylesi dönemlerde
acima bir ihanet biçimi bile olabilir." (Hugo, 1984:262)
Devrimin ne oldugunu, ne anlama geldigini, neye benzedigini yine Cimourdain'den
ögreniyoruz:
"Içinde bulundugumuz yil, ihtilale yeniden can veriyor. Ihtilalin bir düsmani var: eski
dünya. Ve o, bu düsmana karsi acimasiz davraniyor. Tipki bir cerrah kangrene karsi nasil
acimasiz davranirsa, öyle. Ihtilal kralligi kralda, soylulugu soylularda, zorbaligi askerde, batil
inanci papazlarda, barbarligi yargiçta; tek bir sözcükle özetlemek gerekirse, ne kadar zulüm
varsa hepsini zalimde yok ediyor. Bu korkunç bir ameliyattir ve ihtilalin eli hiç mi hiç
titremiyor. Bu arada ne kadar saglikli hücrenin telef oldugunu ögrenmek istiyorsan, onu da
Boerhave'a sor. Hangi tümör kesilir de kan kaybina yol açmaz? Bu ürküntü veren
zorunluluklar basarinin da temel kosuludur. Bir cerrah kasaba benzer. Bir kurtarici cellatmis
gibi izlenim birakabilir. (…) Bu size aci mi veriyor? Elbette verecek. Bu daha ne kadar
sürecek? Ameliyat bitinceye kadar. Sonra yasayacaksiniz. Simdi ihtilal dünyanin hastalikli
organlarini kesiyor. 93 kanamasinin nedeni de bu." (Hugo, 1984:260-261)
Ancak, Devrim yanlilarinin birtakim asiriliklarina isaret eden, Hugo, kralcilarin en az
Cumhuriyetçiler kadar acimasiz ve kan dökücü yönlerini de gözler önüne serer:
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"- Yaralilari ne yapalim? Öldürün. Ya tutsaklari?
- Kursuna dizin.
- Asagi yukari seksen kadar tutsak var. Hepsini
kursuna dizin. Iki de kadin var.
- Onlari da." (Hugo, 1984:106)
Burada, buyruklari veren marki de Lantenac. Bunca kiyim buyrugunu gözünü kirpmadan
veren marki, sonralari üç küçük çocugu kurtarmak için ölmek ve yakalanmak pahasina alevler
arasina daliyor. Hugo'nun inandigi o engin insanlik sevgisi ve o sevgiye olan inançtir
Lantenac'yi böylesine bir degisime götüren:
"Insanligin insan karsisindaki zaferi, insanlik disiyi yenen insanlik. Ve hangi araçla?
Nasil? Nasil yere sermisti o öfke ve nefret heykelini? Hangi silahlari kullanmisti? Hangi savas
makinesini? Bir tek seyi: besigi." (Hugo, 1984:387-388)
Bu noktada, Victor Hugo'nun, yapitlarinda siklikla basvurdugu anlatim tekniklerinden
karsitliklarin (antithèses) kullanilisina tanik oluyoruz. Örnegin, savas makinesi, silah, giyotin,
kan gibi ölümü çagristiran imgelerle, besik gibi çiçek açmis yasami simgeleyen bir imgenin yan
yana kullanilmasi onun, iyinin her zaman ve her yerde kötüye üstün gelecegine olan inancinin
göstergesidir kanimizca.
Hugo'nun insana verdigi önem ve degerin anlamini, onun metafizik üzerine
düsüncelerinde bulabiliriz. Ona göre insan, yitirdigi gökyüzü cennetinden belli belirsiz,
özlem dolu birtakim izler animsarken, maddesel varligiyla grotesk olana yönelir ve bu iki
egilim arasinda bocalar durur tüm bir yasam boyu. Bu ikilem onu kimi kez iyilik kimi kez
kötülük yapmaya götürür. Ancak gün gelecek, bütün varliklar - tabi ki insan da - tanrisal
iyiligin kilavuzluguyla yeniden, kaybolan cennetlerine ulasacaklardir. Ne var ki, Hugo insani bu
metafizik serüveni ile bas basa birakmiyor. Onun iyiye, güzele ve dogruya varmasinda, bu
ölümlü yeryüzü cennetinde de pek çok iyi, güzel, dogru seyler yapilabileceginin, yapilmasi
gerektiginin bilincindedir.
Insanin sahip oldugu erdemler ile toplum yasalarinin islemesi arasinda bir çelisme var
olduguna göre, devrim, ihtilal gibi toplumsal hareketler de hep var olacaktir. Insani insanca
yasamaktan uzaklastiran açlik, düskünlük, bilgisizlik, ahlaksizlik, hirsizlik gibi türlü
toplumsal davalarin kökeninde sevgisizlik, inançsizlik ve kisisel hirs ve tutkulari görür.
Toplumda bozulan dengeleri düzeltmek saviyla yapilan Devrimi de, insani ve temsil ettigi
degerleri ve haklari koruyup gözetmesi kosuluyla onaylar.
"Gauvain kendisinde bir seylerin sarsildigini hissediyordu. En saglam kararlari, en
temelli vaatleri, en kesin tasarilari; bütün bunlar yikilmaya baslamisti iradesinin
derinliklerinde. Depremi andiran sarsintilar vardi ruhunda. Gördügü seyleri düsündükçe, her sey
daha bir karmasiklasiyordu. Cumhuriyetçi oldugunu sanan ve öyle de olan Gauvain, simdi köklü
bir mutlagi yasiyordu. Yüce bir mutlaklik canlaniyordu benliginde.
Mutlak ihtilalin ötesinde bir sey vardir ki o da mutlak insanliktir." (Hugo, 1984:386387)
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Devrim'le amaç insan olmalidir, araç degil. Sertlige sertlikle, zulüme zulümle karsilik
vermek, temsil ettikleri düsünce ve ideoloji ne olursa olsun insanlikçi degildir. Hugo'nun
insanlik anlayisiyla bagdasmaz:
"-Evet, kabul ediyorum, diye sürdürdü Cimourdain. Dehsete karsi dehset. Lantenac
insafsiz bir adam; öyleyse ben de öyle olacagim. Bu adamla ölümüne savasacagim. Tanri yardim
ederse, Cumhuriyet'i ondan kurtaracagim." (Hugo, 1984:159)
Öyle saniyoruz ki, romanda Hugo'nun Devrimin gerçek anlami üzerine düsüncelerini
içeren zindan (le cachot) adli bölümdür. Dogmatik ve kati devrimci kisiligiyle Cimourdain ile
Devrimin gerçek anlamina varmis Gauvain arasinda ölümlerinden önceki gece yarisi geçen
konusma, Hugo'nun Devrim hakkindaki düsüncelerini daha berrak bir biçimde gösteriyor:
"Gauvain söyle diyordu:
-Büyük seyler olacak. Bu aralar, ihtilalin çok gizemli bir hali var. Görünürdeki
yapitin arkasinda bir de görünmeyen yapit var. Biri ötekini gizliyor. Görünen yapit vahsi
ve korkunç, görünmeyen ise essiz. Simdi bunlarin hepsini açikça görebiliyorum.
-Evet, diye yanitladi Cimourdain. Geçici olandan kesin olan dogacak (…) Yani yasa.
Mutlak Cumhuriyet.
-Ben, ideal cumhuriyeti yeglerim, dedi Gauvain. Durdu. Sonra yeniden sürdürdü:
-Oh, hocam. Bütün bu saydiklarinizin arasinda, vefayi, özveriyi, iyi niyetlerin birligini,
sevgiyi nereye yerlestiriyorsunuz? Her seyi dengelemek iyidir ama, bunlarin arasinda belli bir
uyum olmasi daha da iyidir. Terazinin üstünde lir vardir, bilirsiniz. Sizin Cumhuriyetiniz insani
ölçüyor, biçiyor ve tartiyor. Benimki ise onu gökyüzüne uçuruyor. Iste bir varsayimla bir kartal
arasindaki fark arasindaki fark dedigin sey bir düstür.
fark dedigin sey bir düstür.
-Düs, cebirde de vardir.
-Ben Euclides'in tasarladigi insani istiyorum.
-Ben ise Homeros'un tasarladigi insani, dedi Gauvain.
(...)
-Siir bunlar. Sairlerden kaçinin.
-Evet, bu sözü biliyorum, dedi Gauvain. Ilhamlardan, isiklardan, kokulardan,
çiçeklerden ve yildizlardan uzak dur da derler.
-Bunlarin hiçbiri karin doyurmaz.
-Ne biliyorsunuz? Düsünce de bir gidadir. Düsünmek, yemektir.
-Soyutlamaya gerek yok. Cumhuriyet, iki kere ikinin dört etmesi gibi bir seydir.
Herkese hakki olani verince…..
-Geriye, herkese hakki olmayani vermek kalir.
-Bununla ne demek istiyorsun?
-Karsilikli ve sonsuz hosgörüyü kastediyorum. Herkesin herkese borçlu oldugu, herkesin
de tek tek kisilere borçlu oldugu hosgörüyü. Bütün toplumsal yasam da budur zaten.
-Mutlak haktan baska bir sey olamaz.
-Daha pek çok sey var.
-Ben adaletten baska bir sey göremiyorum.
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- Ben daha yükseklere bakiyorum.
- Adaletin de üstünde ne olabilir ki?
- Bagislama. (Hugo, 1984: 421-423)
Bu son sözcük, Devrimin acimasiz ve bagislamadan uzak esprisiyle taban tabana zit bir
düsünüsü gözler önüne sermektedir.
Böylece Hugo'nun Devrime bakisi ana çizgileriyle ortaya çikiyor. Insana, onun temsil
ettigi degerlere, erdemlere yürekten inanan bu düsünür-yazardan üç yüzyil önce yasamis bir
baska düsünür olan Montaigne'in devrim üzerine düsünceleriyle yazimizi bitirmek istiyoruz:
"Bir devleti hiçbir sey yenilik kadar rahatsiz etmez: Degisiklik hep kötülüge ve zorbaliga
yol açar. Bir tek parça bozulunca düzeltilebilir: Her seyin özündeki bozulma ve çürüme
egiliminin bizi ilkelerimizden uzaklastirmasina da karsi koyabiliriz; ama koca toplumu yeniden
kaliba dökmeye, bu kadar büyük bir yapinin temellerini degistirmeye kalkmak, düzeltecek yerde
silip süpürmek, ufak tefek kusurlari toptan bir kargasalikla düzeltmek, hastaliklari ölümle iyi
etmek, "Devlet degistirmekten çok yikmak isteyen" kimselerin isidir. Dünyanin birden düzelecegi
yoktur, ama insan kendini sikan sey karsisinda o kadar sabirsizdir ki, her ne pahasina olursa
olsun ondan kurtulmak ister. Binlerce örnek de gösteriyor ki dünya böyle çabuk sifa aramaktan
hep zarar görür: Halinde genel bir iyilesme olmadikça, bir an dertten kurtulmasi iyilesmesi
demek degildir. (Montaigne, 1976:61)
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