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 ÖNSÖZ
İlk olarak 1899’da, zamanının popüler dergisi olan London’s 

Blackwood’s Magazine’de seri hâlinde yayımlanan Karanlığın 
Kalbi, Joseph Conrad’ın en tanınan eseridir. İşin şaşırtıcı yanı 
Victorian kitle tarafından benimsenmiş ve yayımlandığı gün-
den itibaren birçok kişi tarafından İngilizce yazılmış en iyi kısa 
roman olarak anılmıştır.

Roman, hem tarihsel gerçeklere hem de Conrad’ın kendi 
deneyimlerine dayanmaktadır. Ancak Conrad, her iki gerçeğin 
de altında yatan daha derin ve karanlık gerçeği ortaya çıkar-
maya çalışıyor.

Hikâye, bir denizci olan Charlie Marlow’un ağzından anla-
tılıyor ve kimliği belirsiz bir dinleyen, anlatıcının düşünceleri-
ne süzülüyor. Bir yandan Belçika Kongosu’nun kalbine, diğer 
yandan da insan ruhuna yolculuk ediliyor. Pek çok eleştirmen 
kitabı 19. ve 20. yüzyıllar arasında edebi bir köprü; hem mo-
dern edebi tekniklerin hem de yaklaşımların öncüsü olarak 
görür.

Karanlığın Kalbi, hikâye içinde hikâye olarak çerçevelenir. 
Bakış açısı, öncelikle anlatının büyük kısmını aktaran Charlie 
Marlow’a aittir ancak Marlow’un bakış açısı, onun hikâyesini 
anlatan isimsiz bir anlatıcının bakış açısıyla çerçevelenir. Ba-
kış açısı, kitaptaki üçüncü bir bilinçte de görülebilir; Conrad, 
tüm hikâyeyi okuyucuya anlatan yazar olarak hangi ayrıntılara 
girileceğine ve hangilerinin atlanacağına bu üç belirgin bakış 
açısının ötesinde karar verir. Kitabın ana karakterlerinin birey-
sel bakış açılarını sunar. Her karakter Kurtz’a farklı bir gözle 
bakar. Karakterlerin Kurtz’a bakışı birbiriyle çelişkilidir ve her 
zaman çeşitli yorumlara açıktır. Kimin bakış açısına güvenile-
cek? Hangi anlatıcı ve hangi karakter güvenilir? Conrad, kita-
bın karmaşıklığını ve çok katmanlı yapısını hesaba katarak bu 
soruların yanıtlarını okuyucuya bırakıyor.



Gerçeğin, kötülüğün ve ahlakın belirsiz doğasını okuyucu-
ya sorgulatırken Karanlığın Kalbi, yazıldığı dönemden sıyrılıp 
zamansız bir kitaba dönüşüyor. Conrad bunu, sorgulanmaya 
açık ve tarafsız bir anlatıcının aracılığıyla sunarak okuyucuyu 
hikâyenin inşasında aktif bir rol almaya ve olayları kendisi için 
görmeye, aynı zamanda hissetmeye davet ederek yapıyor.

Eren Kanat






