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ÖNSÖZ

B üyük tarihçi Eric Hobsbawm’ın 18. yüzyılın son çeyreğiyle 19. 

yüzyılın başları arasındaki Avrupa tarihini incelerken “çifte dev-

rim” dediği kesitte ben “üçlü devrim”i görüyorum –Fransız Devrimi ve 

Sanayi Devrimiyle beraber Romantik Devrimi.

Romantik Devrim, büyük çalkantılarla ve travmalarla yaşanan 

o çağın birden fazla neslini içine çekmiş; uçurumun kenarında dola-

şan şairlerin, filozofların, yazarların, ressamların, müzisyenlerin, eleş-

tirmenlerin elinde şekillenmiş ve Isaiah Berlin’in deyişiyle, “Batının 

bilincindeki en büyük değişim”i yaratmıştır.

Böylesine büyük bir değişimin failleri, muarızlarınca pek çok 

defa “deli” ya da “hasta” olarak nitelenmiştir. Nitekim Beethoven’dan 

Nietzsche’ye, Blake’ten Hölderlin’e, Coleridge’ten Baudelaire’e pek 

çok örnekte görüldüğü üzere, Romantizmin 19. yüzyıla armağan ettiği 

sanatçı ve düşünür imgesi, tavanarasında yaşayan, çoğu zaman mete-

liksiz, saçı başı darmadağın, derbeder ve serkeş, isyankâr ve melanko-

lik, coşkulu ve depresif, bir türlü kafasını toplayamayan, peygamberâ-

ne ve enigmatik, ama mutlaka özgür ruhlu, yaratıcı bir dehadır. Bu 

yüzden Romantikler –örneğin Novalis– kendilerine dönük bu garip-
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semeyi sorun etmemiş ve “Kozmik sorular sormaya başlayan insan, 

uçuruma adım atmaktan korkmayan bir delidir artık” demiştir. İler-

leme ve Aydınlanma söyleminin hâkimiyeti altında dünyanın bütün 

büyüsünün bozulduğu bir devirde, dünyayı romantikleştirmekten ve 

yeniden büyülemekten bahseden insana başka ne denebilir ki?

Uzun bir önsözle okuru metinden alıkoymak istemem. Çok daha 

geniş kapsamlı bir projenin ilk parçası olan bu kitapta, yapabildiğim 

kadarıyla, 1789-1848 yılları arasındaki Avrupa entelektüel dünyasına 

–edebiyat tarihi, sanat tarihi, siyasi tarih, felsefe tarihi, müzik tarihi 

gibi pek çok bilim dalının zengin imkânlarından yararlanarak– disip-

linlerarası bir perspektiften bakmayı amaçlıyorum. Burada, 1790’lar-

dan itibaren Almanya ve Britanya’da usul usul görünürlük kazanan 

eleştirel bir kültürel tavrın –sonradan adını Romantizm koyacağımız 

hareketin– hızla Avrupa sathına yayılıp çeşitlenerek milliyetçilik, 

muhafazakârlık, anarşizm, sosyalizm gibi politik ideolojileri derinden 

etkilediğini; kendisinden sonra gelen tüm fikir ve sanat akımlarını 

besleyen en önemli kaynağa dönüştüğünü göstermeye çalışacağımı 

söyleyebilirim. Elbette bireysel kesitlerden yola çıkıp, bütünü görmeyi 

okura bırakan böyle ince bir kitap pek çok şeyi söyleme gücünden 

mahrum kalacak. Bu noktada, çalışmamın karanlıklarını görme, boş-

luklarını doldurma ve sessizliklerini konuşturma konusunda okur-

lara güveniyorum. Bununla beraber, az önce ifade ettiğim gibi, şayet 

başarabilirsem, Rousseau, Goethe ve Herder gibi öncüler etrafında 

Romantizmin ön-tarihini, Karşı-Aydınlanma ve Sturm und Drang ha-

reketiyle beraber yorumlayan bir kitap daha yazmak istiyorum. Ta-

bii bir de bu çalışmada ele alamadığım Mary Shelley, Francisco Goya, 

Sandor Petöfi, Grimm Kardeşler ve Thomas Carlyle, Richard Wagner 

gibi Romantik sanatçı ve düşünürlerle beraber “Romantizm ve Or-

yantalizm ilişkisi”, “Sanayileşme karşıtlığı ve Romantizm”, “Ortaçağ-

cılık ve Romantik Tarih Merakı”, “Gotik ve Romantik Estetik” ya da 

“İskandinav Mitolojisi ve Romantizm” gibi konulardan oluşacak yeni 
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bir cilt aracılığıyla Avrupa Romantizminin muazzam birikimini biraz 

daha Türkçe literatüre taşımak şart görünüyor. Şimdilik çok az sayıda 

insanın yürüdüğü bu yolda, umarım böyle bir üçleme ülkemizdeki 

Romantizm Çalışmaları için bir nebze olsun zemin oluşturur.

Hasan Aksakal

31 Ocak 2021, 

Beyoğlu
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ROMANTIZM NEDIR?

Y aklaşık iki yüz elli yıldır sorulan soru aynı: “Romantizm nedir?” 

Bu zor soruya birçok araştırmacı, “Romantikler kimdir?” sorusu 

üzerinden bir cevap geliştirmeye çabalamış; ve 1760’lardan günümüze 

uzanan tarihsel seyirde, İngiltere’de Byron, Wordsworth, Blake; Fran-

sa’da Hugo, Lamartine, Nerval; Almanya’da Goethe, Novalis, Schlegel 

Kardeşler, Rusya’da Puşkin, Polonya’da Mickiewicz, Macaristan’da Pe-

töfi, Amerika’da Emerson, Yunanistan’da Solomos, Türkiye’de Nâmık 

Kemal gibi birçok edebiyatçının eserlerinden tutarlı bir bütün oluş-

turmaya çalışmıştır. Bu kadar da değil; Schumann, Chopin, Liszt, Beet-

hoven, Çaykovski, Wagner gibi besteciler; Delacroix, Friedrich, Turner 

gibi ressamlar; Herder, Rousseau, Bakunin gibi toplumsal düşünürler 

yahut Sismondi, Carlyle, Proudhon gibi birbirinden çok farklı fikir 

insanları da “Romantik” diye nitelenerek bu geniş, muğlâk, sınırları 

değişken çerçeveye dâhil edilmiştir. Ancak bütün bunlar tutarlı bir 

bütün oluşturmaya yeterli değildir.

Bu portreler galerisinde gezintinin ardından soruyu bir kez 

daha soralım: Romantizm nedir? Sözlükler Romantizmi ve roman-

tik olanı, ona dair her şeyi kapsayacak ve yine ona dair hiçbir şeyi 
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dışarıda bırakmayacak şekilde tanımlamanın mümkün olmadığını 

gösterircesine, farklı farklı anlamlar arasında dolaşmamızı teklif 

etmektedir. Romantizm “şiddetli aşk duyguları”, “hayalgücünden 

derinden etkilenmiş olmak”, “verili gerçekliğin ötesine geçme arzu-

su”, “imkânsızı isteyen hayaller kurmak”, “sarsıcı eleştirel fikirlere, 

devrimci ideallere sahip olmak”, “tutkularla hareket etmeyi makûl 

olana yeğlemek” gibi anlamlar içermektedir.

Aslında Romantizm dendiğinde hemen herkesin aklından ge-

çenleri dile getiren bu atıflar, kavrama biraz edebi, biraz felsefi, biraz 

politik anlamlar yüklendiğinde usul usul şekillenmeye başlayıverir. 

Böylelikle edebiyatta romantizm aşk ve tutkulu hislere, prenses ve şö-

valye ruhluluğa; felsefede romantizm aşkın değerlere, doğaya ve yüce-

ye, mitolojiye, deha kültüne; politikada romantizm ise özgürlük, âdil 

bir toplumsal düzen, devrim ya da altınçağ arzularına merak duyup 

yönelmeye, hatta zemin oluşturmaya başlar.

***

Dünyamızı şekillendiren diğer pek çok kavram gibi, Romantiz-

min oluşumu da, Avrupa’da zorlu ve sancılı bir yolculuğun neticesin-

de, feodal düzenden modern kapitalist düzene geçişe paralel olarak, 

uzun bir zaman dilimine yayılmıştır.1 Sözcüğün ilk kullanımına Geç 

İngiliz Rönesansında, 1652’de denk gelmekteyiz: “sıradışı”, “yaban”, 

“benzersiz”, “alışılmadık olan” ve “uç noktada” gibi yan anlamlarıyla 

romantizm farklı bağlamlarda kullanıma girmiştir. Fransızcada “Ro-

mantique” sözcüğü 1675’te görülmekle beraber, yaklaşık yüz yıl sonra 

Rousseau ile yaygın kullanımına kavuşurken, 1760’lar gibi daha geç 

tarihlerde Almancada görülmeye başlayan “Romantisch” evvela “Ro-

1. Daha fazla bilgi için, bkz. Hasan Aksakal, Politik Romantizm ve Modernite Eleştirileri, Alfa 
Yayınları, 2015, s. 16.
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manesque”le, sonraysa “Romantic”le aynı anlamı kazanarak tedavüle 

girmiş görünmektedir. Bu dönemlerdeki ilk tanımlama teşebbüslerine 

baktığımızda, Victor Hugo’nun tabiriyle, romantizmin “edebiyatta öz-

gürleşme” anlamına geldiğini görebiliriz. Goethe’ye göre ise romantizm 

“klasisizme karşı devrimci bir isyan” demektir. Herder ise romantizmi 

“aklın bastırıp tahakküm altına almak istediği duyguların gün yüzüne 

çıkması” olarak görür.

Daha geniş bir zaviyeden bakıldığındaysa, Romantizmin ilk ola-

rak, yüzünü klasikten doğal olana; tabiata, kent yaşamıyla bozulma-

mış, saf ve mutlu insanlar diyarı olarak hayal edilen pastoral dünya-

ya dönmek anlamında kullanıldığı görülür. Özellikle Sanayi Devrimi, 

Fransız Devrimi ve Napoléon Savaşları ile yaşanan çalkantılı dönem 

temel bir eşik olarak kabul edilmiş ve Eric Hobsbawm’ın hatırlattı-

ğı gibi, 1789-1848 arası Avrupa’da “Romantik Çağ” ve “Devrim Çağı” 

olarak isimlendirilmiştir.2 Hem söz konusu dönemin tanıkları, hem 

de dönemin bakiyesi üzerinden konuşan isimler için Romantizm, 

Weberci bir dille ifade edebilirsek, “Entzauberung”, yani “dünyanın 

büyüsünün bozulmasına” karşı isyan etmek ya da hüzne kapılmak 

demektir. Sanayileştikçe mekanikleşen bir dünyada, modernitenin 

getirdiği sarsıcı büyü-bozumu karşısında bireyin yabancılaşmasına, 

Marx’ın ifadesiyle “katı olan her şeyin buharlaşıp kutsal olan her şe-

yin dünyevileşmesine”; Nietzscheci bir özetle “Tanrı’nın ölümüne” 

karşı direnmek demektir Romantizm. Ortaçağ kültürüne özlem duy-

mak, mitolojiyi rasyonalizmin tasallutuna inat benimsemek ve kutsalı 

kutsal, profanı profan olarak tutmaya çalışmaktır.

***

2. Eric J.Hobsbawm, Devrim Çağı, 1789-1848, çev. Bahadır Sina Şener, Ankara: Dost Kita-
bevi, 2005.
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Romantizm yitip gitmekte olan bir dünyanın karşısında sadece 

melankolik duyguları, yeis ve matemi harekete geçirmez; pekâlâ ku-

rulmakta olan yeni dünyanın yasa koyucusu ve yorumcusu olabilmek 

adına, fethedici bir dinamizmi de var edecek enerjiye sahiptir. Nitekim 

politik romantizm, mevcut olanın ve olmakta olanın ötesine geçecek 

bir çağrıyla, “Başka bir dünya mümkün!” demekle kendini ifade eder. 

Bununla birlikte, Romantizm çelişkili doğası gereği hem muhafazakâr 

hem devrimcidir; hem bireyci hem kolektivisttir; hem dini önemser 

hem de dini, insanın hakiki ‘yüce’yi keşfetmesinin önünde bir engel 

olarak görür.3 Özgürleşmek adına otorite kavramını aşındırmaktayken, 

otoritenin belirleyiciliği altındaki geçmiş güzel günleri, feodal ortaçağı 

estetize etmekten de geri durmaz. Romantikler Newtoncu ve Kartezyen 

bilimciliği eleştirir. Aydınlanmanın merkezinde yer tutan rasyonalizmi 

de fazlasıyla yalınkat ve “lüzumsuz ölçüde mühendisçe bir yaklaşım” 

sayarak, Tanrı’nın kesinlikle bir muhasebeci ya da matematikçi değil; 

bir şair olduğunu iddia eder. Bu yönüyle romantikler Tanrı’yla yetin-

meyip, İnsanı da şairleştirmeye çalışır. Nitekim Romantizmin trajediy-

le ilişkisi de buradan itibaren kurulur.

Romantizm şiir ve şiirsellik üzerine kurulur demek yanlış ol-

mayacaktır. Zira Romantizmde şair bazen peygamber, bazen kâhin, 

bazen kurtarıcı, bazen de ruhaniden çok siyasi bir liderdir:4 Hugo’nun 

şiirleriyle Fransız yurttaşlığı, Puşkin’in şiirleriyle Rus milli ruhu, Mi-

ckiewicz’le Polonya’nın uyanışı, Solomos’un yazdıklarıyla Yunan ba-

ğımsızlığı ve Nâmık Kemal’le vatan bilinci kitlelere estetik bir vizyon 

3. Romantizmin muhtelif politik ideolojilerle etkileşimi üzerine bkz. Michel Löwy ve Ro-
bert Sayre, İsyan ve Melankoli: Moderniteye Karşı Romantizm, çev. Işık Ergüden, İstanbul: 
Alfa Yayınları, 2015; muhafazakâr romantizm için bkz. Aksakal, age, s. 69 vd.; devrimci 
romantizmin çeşitli suretleri için bkz. Max Blechman (der.), Devrimci Romantizm, çev. Bilal 
Çölgeçen, İstanbul: Versus Kitap, 2007; Romantizm ve yüce ilişkisi için bkz. Nigel Llewell-
yn ve Christine Riding (der.), The Art of the Sublime, Tate Research Publication, 2013.
4. Michael Ferber, Romanticism: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 
2010, s. 32-62.
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olarak ulaşmıştır. Romantizm ve romantik şairler, topluma sanat yo-

luyla bir kimlik kazandırmaya büyük katkı sağlamıştır.5 Bu yönüyle 

Romantizm, milletlere bir ‘epik’ yaratmıştır. Örneğin Walter Scott’un 

ortaçağ İskoçya’sını betimleyen şövalye romanları, bugün Mel Gib-

son’ın Braveheart filminin insanlara sunduğu tüm patriyotik-heroik 

temaları bünyesinde toplamaktadır. Ata yurdu, hürriyet sevdası, şö-

valyeler, soylular, yarım kalan bir aşk hikâyesi, otantiklik kültü, folk 

değerler, milli ruh (Volksgeist), cennet vatan, “kim bu cennet vatanın 

uğruna olmaz ki feda” sorgusu ve daha bir sürü şey... Romantizm top-

lumsallaştıkça politikleşir ve modern milli kimliğin şekillenmesinde-

ki estetik boyutu oluşturmakta başat rol oynar.6

Bu ön-kabullerin onaylandığı ve şiirselliğin belirleyici addedil-

diği hemen hemen tüm romantik eserlerde hayatın kendisi de, doğaya 

karşı değil, doğayla iç içe yaşayarak, mensup olunan cemaatle değil, 

tüm insanlık ailesiyle birlikte “şiirselleştirilir.” Zira doğa, şair olan 

Tanrı’nın şiiridir. (Baudelaire’e göre ise hiçbir mabede gerek bırak-

mayan yegâne mabettir doğa.) Bu anlayış Hıristiyanlıktaki nihai amaç 

olarak İnsanın Tanrı’yla bütünleşmesine romantik bir renk katar. Jo-

hann Georg Hamann ve William Blake, birbirlerinden ve elbette “dağ-

lar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni” diyen İslam mistisizminden 

habersiz biçimde, Kitabı Mukaddes’i bir şiir olarak doğada okumak-

tan bahseder. Elbette böylesi bir yaklaşımın istikameti, dünyayı daha 

kutsal bir öte-dünya için sevmekten evvel, onu bugünü sonsuzluk 

hissiyle bütünleyecek şekilde ‘bugünde’ sevmek ve varoluşu, hakikati 

5. Birçok romantik şair, yazdıklarının büyüleyici etkisiyle yetinmeyip bizatihi siyasete ka-
tılmıştır. Sadece birkaç örnek vermekle yetinelim: Byron Lordlar Kamarası üyesiyken, Puş-
kin Dekabrist Hareketin liderlerinden biri olarak politik mücadelede ön safta yer almıştır. 
Nâmık Kemal’in muhalif devlet adamlığının yanı sıra, onun ilham kaynağı olarak gördüğü 
Victor Hugo da Fransız Senatosunda senatör olarak görev yapmıştır. Dahası, Lamartine 
II. Cumhuriyette başbakan olurken, Walter Scott da uzun süre parlamenterlik yapmıştır.
6. Gregory Jusdanis, Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Me-
tis Yayınları, 1998. Hasan Aksakal, Türk Politik Kültüründe Romantizm, İstanbul: İletişim 
Yayınları, 2015.
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ve anlamı bütüncül şekilde değerlendirmek olacaktır. Spinozacı ton-

lamaları olan böylesi bir idealizmden doğan (ve Dilthey öncesinde-

ki daha az karmaşık anlamıyla) yaşam felsefesi (Lebensphilosophie), 

doğrudan ve dolaylı yollarla organik bir doğa-toplum-birey tasavvuru 

geliştirmiştir. Bu yolla Tanrı’yı doğada görmeyi, doğayı tanrılaştırmayı 

ve insanı doğanın bir parçası bilmeyi mümkün hâle getirmiş ve doğayı 

açıkça yüceltip kutsamıştır.7

***

Gelişen okur-yazarlık ve yayıncılık kültürünün evrenselleştiri-

ci etkisiyle, bir modernite (sanayileşme ve bilimcilik) eleştirisi de olan 

Romantizm, metropolise, kapitalizme, sömürgeciliğe, bilimsel-teknik 

devrimlere endişeyle bakarken; bir yandan da yitirildiğini belirttiği 

masumiyeti yeniden tadabilmek için peri masallarına, yabanıl doğa-

ya, ıssızlığa, maceraperestliğe, aylaklığa, egzotik diyarlara, bilinmeyen 

kültürlere, ve yine bilinmeyen geçmiş zamanlara merak duymaya yö-

nelmiştir. Nitekim bu hevesleriyle (Humboldt ya da Schlegel gibi) ro-

mantikler Sanskritçe, Arapça, Urduca öğrenir; Polinezya’dan, Kuzey 

Amerika Yerlilerinden (bütün o “soylu vahşi”lerden) modern dünyaya 

yeni değerler taşımayı, kültür transfer etmeyi amaçlar. Delacroix, Ner-

val, Lord Byron gibi isimlerin gizemli Şarka karşı duydukları büyük 

merak Oryantalizmi adım adım inşa eder. Bu “hayali Doğu”da yılanlar 

bile mistik bir müzik eşliğinde dans ederken, peçeli kadınlar ve altın 

ziynetli sultanlar egzotik kokularla süslü haremlerinde dünyevi zevk-

lerle dolu bir gizli bahçenin tadını çıkarır. Erken dönem Oryantalizmi-

nin gölgesinde, antropolojik incelemeler de, geniş coğrafyalarda hak 

7. Coleridge 1798 tarihli “Frost at Midnight” adlı şiirinde şöyle der: And mountain crags: so 
shalt thou see and hear /The lovely shapes and sounds intelligible / Of that eternal langu-
age, which thy God /Utters, who from eternity doth teach / Himself in all, and all things in 
himself. /Great universal Teacher! he shall mould / Thy spirit, and by giving make it ask.


