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Savaş ve İnsanlığın Geleceği
Sinan Özbek

K

ant, 1790 yılında yayımladığı Yargı Gücünün Eleştirisi adlı yapıtında
estetik bir kategori olarak Yüce (Das Erhabene) kavramını irdelerken
savaş üzerine şu sözleri söylüyor: “Savaşın kendisi bile, yurttaşlar töresinin düzeni ve kutsal saygısıyla sürdürülürse kendinde Yüce’den bir şeyler
taşır ve bu tarzda bir savaş, sürdürülen halkın düşünüşünde, halk ne denli tehlike
altındaysa ve bu durum altında kendini ne denli cesur tanımlıyorsa savaş o denli
Yüce’dir” (Kant, 1790:187). Kant’ın sanatta yeni yönelimler için çıkış noktası
olan bu yapıtının yayımlanmasından yüz yılı aşkın bir süre sonra sanat çevreleri
için savaş bir kez daha gündeme gelir.
Birinci Dünya Savaşı’nın hemen arifesinde Almanya’da sanat çevrelerinin teorik tartışmalarının odak noktasını savaş teması oluşturuyor. Tartışma
başlıklarından biri ise olası bir savaşın sanat üzerindeki etkisi. Bu tartışmanın
öne çıkan görüşlerinden biri, savaşın sanat üzerinde olağanüstü olumlu etkilere
yol açacağı. Savaşın dolaysız bir yaşantı olarak düşünsel yaratıcılığın kaynağı
olacağını ve biricik estetik nitelik taşıyacağını söyleyen Friedrich Marcus Huebner’in görüşleri çarpıcı bir örnek olarak sunulabilir. Bu teorik arka planda şairler, savaş şiirlerini “kutsal savaş, kutsal görev, kahramanlık” gibi temalarla
işleyerek savaş yanlılığının başlıca temsilcileri oluyorlar. Böylesine bir dönemde
de görevi toplumu savaşa hazırlayan “poetik harekete geçirici” oluveriyor. Burada Kant alıntısında ve Huebner’in görüşlerinde ortak olan bir nokta var. Bura-
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daki ortak nokta; savaşın ekonomik/politik, militarist bir olgu olduğu ve emperyalist güç politikalarının bir aracı olduğunun dikkate alınmamasıdır. Bu olgu görülmediği müddetçe niyet ne kadar iyi olursa olsun varılan nokta poetik ya da
düşünsel anlamda savaşın hazırlayıcısı olmaktır.
Yakın geçmişte tanık olduğumuz iki savaş; Körfez ve Kosova Savaşları
daha önceki savaşlardan farklılıklar gösteriyor. Bu savaşların temel dinamiğini
dünyanın yeni bir konjonktüre girmiş olması belirliyor. Bu yeni dinamik, sıklıkla dile getirilen dünyanın nasıl şekilleneceğine iki ayrı kutbun değil tek bir
süper gücün karar veriyor olması. Buna bağlı olarak NATO bir paktı olmaktan
çıkarılıyor ve bir saldırı paktına dönüştürülüyor. Bu kararlarda, dünyanın değişik coğrafyalarının nasıl şekilleneceğinin yanı sıra yenik süper gücünün de hangi
sınırlara itilmesi gerektiği de önemli bir rol oynuyor. Kuşkusuz her savaş, savaşan tarafların yanı sıra, karşıtı ve yandaşlarıyla var oluyor. Ernst Tugendhat, savaş
için üç koşulun bir araya gelmesi gerektiğini yazıyor. Bunlardan ilki, oldukça
tartışmaya açık olan insanların “doğal duruma” dönme isteğini ifade eden psişik
durumları, savaşın bir başka koşulunu, uğruna savaşılacak ideolojilerin olması
gerekliliği olarak belirliyor. Bu etmenle birlikte de etik anlam devreye giriyor:
“Geçen yüzyıllarda savaş için ille de bir ahlaksal neden gerekmiyordu, neden
oldukça basit olarak kendi ulusunun ortak çıkarı olabiliyordu. Ama zorbalığın
boyut kazanması ve savaşın global bir hâl alması, bu yüzyıldaki bir savaşın ahlaksal bir neden olmadan kabullenilmesini hemen hemen imkânsız kılıyor”( Tugendhat, 1992:118). Dünyanın dört bir yanındaki insanların, savaşın gerekliliğine
ikna edilmesi, dünya tarihinin hiçbir döneminde görülmediği kadar önem kazanıyor. Öyle ki bu ikna etme sürecini savaşın ilk aşaması olarak nitelendirmek
mümkün görünüyor.
Körfez ve Kosova’nın bombalanmasında haklı bir gerekçelendirme çabasına tanık olduk. Ülkede yaşayan halkları ve bu halkların sahip olması gereken hakları yok eden “kanlı bir diktatör” ortadan kaldırılmalıydı. Böylece toplu
kıyımlar engellenecek, insan haklarına saygı sağlanacak ve özgürlük genişleyecekti. Goethe Enstitüsü’nün başkanı Prof. Hilmar Hoffmann Kosova NATO tarafından bombalanırken şöyle diyor: “Olan öncelikle bir savaş değil, bir halkın
katledilmesini engellemek için yapılmış bir barış misyonudur.” Jürgen Habermas da Körfez Savaşında ilan ettiği “kanlı diktatörün” dize getirilmesi gerektiğini belirten tutumuna, Kosova’da da sadık kalıyor. Habermas, Kosova’da
uluslararası hukukun ihlal edildiğine yönelik eleştirilere ve bu savaşın devletlerin egemenlik haklarına yapılan bir saldırı olduğu saptamasına karşı çıkıyor. Savaşı devletlerarası doğal durumun insan hakları idesine doğru ehlîleştirilmesi
olarak tanımlayan Habermas, “savaşın filozofu” sıfatını gerçekten hak ediyor.
Savaşlara ahlaksal bir içerik verilmesi, yeni bir soruya yol açıyor. Savaşı
etik temellendirmelerle savunabilir miyiz? Robert Spaemann, moral ve şiddet
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üzerine yazarken sorunun felsefe tarihindeki izlerini de sürüyor. Felsefede başkaldırı hakkı ve devrimci şiddet üzerine ilk derli toplu düşünceler Aquinolu Thomas’a kadar geri gidiyor. Orta Çağ’ın ve Rönesans’ın devlet öğretisi, tirana karşı
başkaldırı ve ayaklanma hakkını onaylar. Aquinolu Thomas’a göre devrim ilkesel olarak yasaktır ama tirana karşı ayaklanma devrim değildir. Aksine tiranın
kendisi, yasal düzene karşı bir isyandır. Bununla birlikte Aquinolu Thomas, karşı
şiddet hakkını sadece halka tanır. Bunun dışında herhangi bir gücün devreye girmesi kaosa yol açar. Buradaki tartışmanın, bir dış müdahaleyi değil, ülkenin yönetimini ele geçirmiş bir diktatör karşısındaki başkaldırı hakkı olup olmadığına
yönelik olduğuna dikkat çekilmelidir. Dışarıdan yöneltilecek bir gücün kaosa
yol açacağını belirten Aquinolu Thomas’ın bu görüşleri günümüze de taşınabilir. Körfezdeki diktatör tahtından olmadı, aksine tahtı sağlamlaştı, Miloseviç’in
iç muhalefetin baskısıyla sallantıda olan iktidarı perçinlendi. Her iki savaş da bu
ülke halklarına özgürlük ve refahtan başka her şeyi getirdi.
Öte yandan Robert Spaemann, bir edimi ahlaksal olarak savunabilmenin, ilkesel olarak bu edimin herkes tarafından onaylanmasını istemek olduğunu
belirtmektedir. Ancak burada bir sorun var: Kendisine karşı şiddet uygulananın,
bu şiddeti onaylaması beklenebilir mi? Şiddetin uygulanması, bir başkasının istemediği ve onaylamadığı bir konumu yaratmak içindir. Şiddet onayla olacaksa
zaten bu durumda şiddetin kendisi anlamsızlaşacaktır. Spaemann bu konuda şunları söyler: “Bu yüzden şiddetin ahlaksal anlamda haklı çıkarılması –prima faciebir contradictio in adjecto’dur. Şiddet olabilir savunuların aracısı olan iletişimin
kesilmesidir” (Spaemann, 1994: 158-9).
NATO müdahalelerinin barışçı amaçlardan kaynaklanmadığı ve yarattığı sonuçların felaketin genişlemesi olduğu kabul edilirse bir sorun açıkta kalıyor: Bir saldırgan, baskıcı yönetim kendi halkına zulmeder ve diğer ülkeler için
tehdit oluşturursa, dünyanın geri kalan kesimi, “uygar dünya” bunu izlemekle
mi yetinecektir? Adaletin ve barışın moral vaazlarıyla sağlanamayacağı, adil
olan ekonomik düzenle sağlanabileceği kabul edildiği noktada MarAratos’ın
devreye girmesi kaçınılmaz olur. Ekonomik yapının kolektif bir tarzda düzenlenmesi, adaletin gerçekleşmesini sağlayacak somut olgudur. Dolayısıyla etiğin
normatif kuramlarıyla adaletin neden sağlanamadığı da açıklık kazanır.

sosyal bilimler araştırma dergisi 2012/3
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Salat Tepe 2000-2010 Kazıları Sonuçları
Tuba Ökse

D

icle Nehrinin yukarı havzasında, Ilısu barajı dolum alanından etkilenecek
arkeolojik alanlardan birisi olan Salat Tepe, Bismil’in yaklaşık 14 km doğusunda, Yukarı Salat beldesinde yer alır. Dicle’nin kullarından Salat Çayı’nın kuzey kıyısında Alt Miyosen dönemde oluşmuş yaklaşık 6 m. kalınlıktaki
alüvyonlu dolgu sekisi üzerine kurulan höyük, 1989 yılında Guillermo Algaze tarafından yürütülen “Tigris-Euphrates Reconnaissance Project” kapsamında incelenerek bilim dünyasına tanıtılmıştır (Algaze ve diğerleri 1991: 213, fig. 2a:
56). Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında 1998-1999 yıllarında tarafımızca
yüzey araştırmaları yapılmış (Ökse 1999; Ökse ve diğerleri 2001), 2000 yılından
beri Diyarbakır Müzesi adına kurtarma kazıları yürütülmektedir (Ökse 2004;
2005; 2008a; Ökse ve Alp 2002; 2011; Ökse ve Görmüş 2006; Ökse, Alp ve İnal
2004; Ökse, Görmüş ve İnal 2007).
Salat Tepe’de en eski yerleşim Kalkolitik döneme tarihlenen çok sayıda
mimari tabakadan oluşan höyük olup, bu dönemlere ilişkin katmanlar güney yamaçta açılan basamaklı açmada kazılmıştır (Resim 1). Tepe üzerindeki açmalarda Kalkolitik Dönem höyüğünün üzerinde Orta Tunç Çağı tabakaları yer
almaktadır. Bu yerleşimin terk edilmesinden sonra tepe üzerine Erken Demir Çağında ocaklı çukur evler kazılmış, Orta ve Geç Demir Çağlarında tepe üzerine
tahıl depolamak amacıyla çukurlar açılmıştır. Helenistik-Roma dönemleri ile Ortaçağ da tepe üzerinde çok sayıda tahıl depolama çukuru ve basit kerpiç evlere
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ait kalıntılarla temsil edilmektedir. Tepe ve yamaçları Ortaçağdan günümüze
kadar mezarlık olarak kullanılmıştır.
KALKOLİTİK DÖNEM
Güney yamaçta açılan basamaklı açmanın E-F 12 açmalarına rastlayan alt basamaklarında doğal çakıl seki ve alüvyon dolguya ulaşılmıştır. Çok sayıda mimari
tabakadan oluşan Kalkolitik höyük, K 12 açmasında kazılan 3 m derinlikteki
sondaja göre deniz seviyesinden 548,40 m yükseklikteydi; buna göre 15-20 m
yükseklikte ve ortalama 120-150 m çapında yayvan bir tepe görünümündeydi
(Ökse 2005; Ökse, Görmüş ve Bilici 2009).
Yamaç açmasının J 12 basamağında Orta Tunç Çağı kalıntılarının altından gelen kerpiç çevrili bir dairesel fırın ile bir kerpiç duvar ve bunların altında
saptanan sıkıştırılmış toprak taban, tek renkli Geç Kalkolitik Çağ seramiği vermiştir. Bir alt basamaktaki I 12 açmasının güney kesiminde akıntı toprak tabakası altında dairesel fırınlar ve bunların altında saptanan sıkıştırılmış toprak taban
kazılmıştır. Bu basamakta üst seviyede bulunan seramik fırınının kuzeyinde kerpiç duvar ile buna eklenen dörtgen biçimli depolama bölümleri, Kuzey Suriye ve
Mezopotamya'da seramik pişirme fırınları yanında bulunan benzeri kerpiç yapıların seramik imalatına ilişkin yapılara benzemektedir (Ökse ve Görmüş baskıda-a; Ökse ve diğerleri baskıda). Yapı, alt basamaktaki Geç Ubeyd yapısından
kalın kül katmanları ile ayrılmaktadır. Bu yapıda Geç Kalkolitik Çağ tek renkli
seramik kap parçaları ele geçmiştir.
H 12 açmasının kuzey basamağında 2 m. yükseklikte bir kül yığıntısı altında kalın sert kil zemin üzerine inşa edilmiş bir kerpiç duvar ile buna yapışık
dörtgen havuz açığa çıkartılmıştır. Sert kil zeminin altındaki yaklaşık 90 cm. kalınlıkta ikinci bir kül yığıntısı da bir başka kerpiç yapının kalıntılarını örtmüştür.
Bu yapının tabanı altından gelen kerpiç yapının birkaç mekândan oluşan bölümü
açığa çıkartılmıştır. Yapının büyük mekânının doğu profilinde görülen, kil ve kül
katmanlarından oluşan tabakalaşma, saz kaplı tabanlar ve yakıntılar ile saz ve
dallardan oluşan çatılara ait olmalıdır. Bu katmanlaşma, yapının en az üç kez yıkıldığını ve yapının aynı duvarların üzerine yeniden inşa edildiğini göstermektedir (Resim 2).
Bu mekânda Coba kâseleri, boya ile yapılmış dalgalı hat ve yatay şeritlerden oluşan karakteristik Ubeyd seramiği ele geçmiştir. Küresel bir çömleğe ait
ağız ve gövde parçası üzerinde yer alan boya desenleri, bu tabakanın Halaf döneminden Ubeyd dönemine geçiş evresine ait olabileceğini göstermektedir
(Resim 3).
Bu mimarinin üzerindeki mekânda çok katmanlı kül dolgu içeren bir
çukur, birkaç evreli taban ve sığ bir ocak bulunmuştur (Ökse ve diğerleri baskıda). Taban üzerinde dağınık şekilde kömürleşmiş ahşap parçaları ile obsidyan
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yongalar, daha büyük boyutlu çakmaktaşı yongalar, Geç Ubeyd dönemine tarihlenen seramik parçaları ve kemikler ele geçmiştir. Bu yapının üzerini kapladığı
kalın kül katmanı, H-F 12 açmasında kazılan Erken Ubeyd dönemi yapılarının
üzerini örten kül katmanının kuzeydeki devamıdır. Bu alanda ele geçen bir kil figürün, dönemin özellikleri yansıtan özensiz biçiminin yanı sıra, baş kısmında
olasılıkla dairesel iki şematik gözün belirginleştirilmesiyle Tepe Gaura’dan bilinen örneklere benzemektedir (Speiser 1935, 100, lev. XLIV:C; Müler-Karpe
1968, lev. 77:C 29-34).
H 12 açmasının güney basamağında bir ocak tabanı ile direk delikleri
bulunan bir taban ile bunun güney kenarında bir kerpiç duvar açığa çıkartılmıştır. Kazılan alanın kuzey açma profiline giren bölümünde bir sıvalı çukurun bulunması, bu alanın depolama ve mutfak alanı olarak kullanılmış olabileceğini
göstermektedir. Bu basamağın yaklaşık 2 m yükseklikteki doğu profilinde görülen erimiş kil mimarinin izleri arasında düzenli ve düzensiz 8 kil katmanının bulunması, sık kullanım kesintilerinin söz konusu olabileceğini göstermektedir.
G 12 açmasının kuzey yarısında açığa çıkartılan kerpiç bir yapının sıkıştırılmış toprak tabanı üzerinde yığılmış saz kalıntıları ve tabana açılan bir kül
çukuru saptanmıştır. Bu basamağın kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda
uzanan üç sıra kerpiçle örülmüş duvarın güney kesimindeki sıvalı dörtgen biçimli, bazıları dairesel biçimli çukurların kenarları ince dikey kerpiçlerle örülmüştür (Ökse ve Görmüş baskıda-a). Çukurların iç kenarlarındaki kalın beyaz sıva
bunların birkaç kez sıvanarak kullanıldığını göstermektedir. Açmanın güney yarısında bir sert kil taban, bunun kuzey kenarında yaklaşık doğu-batı doğrultusunda uzanan, üç sıra kerpiçle inşa edilmiş bir duvar açığa çıkartılmıştır. Duvarın
güneyinde, kuzey basamaktakiler gibi dörtgen biçimli, kenarları sıvalı, sandık
tipi çukurlar açığa çıkartılmıştır. Alanda Ubeyd dönemine ait seramik parçaları
ve iki küresel çanak bulunmuştur. Bu çanaklarla aynı taban üzerinde bulunan
boyalı bir Ubeyd çömleğine ait parçalar, Halaf - Ubeyd geçiş özellikleri göstermektedir.
F 12 açmasının kuzey basamağında kil duvarlarla inşa edilmiş bir ızgara planlı yapının (Resim 4) kuzey duvarı ile bu duvarın kuzeyine yaslandırılmış bir sıvalı çukur açığa çıkartılmıştır. Yapının kuzey duvarı iki sıra kerpiçle
örülmüş olup, 40-50 cm genişliktedir. Ubeyd dönemine ait seramik toplanan bu
yapının güney kesimi tahrip olmuştur.
Güney yamaç açmalarında açığa çıkartılan pise duvarlar ya da düzensiz
kerpiç duvarlarla inşa edilmiş ve saz çatılarla kapatılmış yapılarla temsil edilmektedir. Benzeri duvar yapıları Norşun Tepe Geç Kalkolitik tabakalarında da
açığa çıkmıştır (Hauptmann 1979, lev. 28:2). Kazılan alanın dar olması nedeniyle genel yapı planları belirlenememiş olmakla birlikte, yapıların kısa aralıklarla aynı duvarlar üzerine yeniden inşa edildikleri ve yapıların aralarında yer
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alan sıvalı sandık tipi ambarların da belirli aralıklarla sıvanarak tekrar kullanıldıkları anlaşılmıştır.
G-F 12 basamaklarında açığa çıkartılan seramikler Halaf-Ubeyd geçiş
evresine tarihlenmektedir. Üst katmanlardan elde edilen malzeme, bu yerleşimin
Geç Ubeyd döneminde de sürdüğünü göstermektedir (Oates 1983: 260-262; Helwing 2000: 146-147; Porada ve diğerleri 1992: Vol. II, 96, fig. 3; Esin 1983:
Abb. 7; Gülçur 2000: Abb. 51; Tobler 1950: Taf. LXXIV). Bu katmanlarda basit
şeritler ve yay dizilerinden oluşan Geç Ubeyd boyalılarının (Hauptmann 1979,
lev. 30: 8-10) yanı sıra yukarı basamaklarda tek renkli seramiğin (Hauptmann
1979, lev. 29: 5-6; Braidwood ve Braidwood 1960: 232-239; Algaze ve diğerleri
1990: 252) daha yoğun olarak kullanıldığını göstermektedir. Bunlar arasında,
kapların alt gövdelerine uygulanan sürtme kazımalar yapılan “Coba Seramiği”
(Esin 1983: 184; Trufelli 1994: 261) de temsil edilmektedir.
ORTA TUNÇ ÇAĞI
L 12-13 açmalarında beliren kerpiç duvarlı mekanlar en erken Orta Tunç Çağı yapısına, OTÇ 5 tabakaya aittir. Bu duvarlarda kullanılan kerpiçlerin standart olmayışı, kırmızı, bej ya da gri renklerde, olasılıkla kurutulmadan döşenmiş, saman
oranı az hamurdan üretilmiş olmaları, üzerine inşa edilen yapı katı ile benzerlik
göstermektedir. OTÇ 4. tabakada üst tabanlar olarak kullanılan yapının tepe üzerinin tamamını kapladığı izlenimi edinilmiştir (Ökse ve diğerleri 2011; Ökse ve
diğerleri baskıda).
OTÇ 3-4. tabakalar birkaç evreli ince çakıl döşeme yollar ile bunların iki
yanında saptanan taş döşeme tabanlar, tek mekanlı kerpiç yapılar ve iri taş dizileri ile temsil edilir (Ökse ve diğerleri 2011) (Resim 5).
K 14 açmasından başlayarak L 14 açmasına doğru rampa halinde alçalan dar bir
yol, çeşitli ince çakıl tabakaları halinde belirlenmiştir. L 14 açmasının ortasından
geçen ve OTÇ 2. tabakada daha iri çakıllarla döşenmiş olan yolun 3.-4. tabakalarda da kullanılmış olduğunu göstermektedir. Bu yol ile K14 açmasından yaklaşık 45 derecelik açı yaparak uzanan yol birleşmektedir. Benzeri bir ince çakıl
döşeme L 13 açmasında geçen yıl kaldırılan iri çakıl döşemeli avlunun altında da
belirlenmişti. L 14 açmasının kuzey kesiminde belirlenen yan yana iki mutfaktan doğudaki OTÇ 3. tabakaya, batıdaki OTÇ 4. tabakaya aittir. Kerpiç duvarları
olan doğudaki mekanda taban üzerinde bir tandır ve bir yerli kuzine (Ökse, Görmüş ve Kaynak baskıda) bulunmaktadır. OTÇ 5. tabaka yapılarını dolduran balçık ve kerpiç duvarlar ile kerpiç döşemeler üzerinde bulunan çok sayıda ahşap
dikme çukuru, belirli bir plan şeması vermediğinden, bu tabakalarda çardak benzeri hafif yapılaşmanın varlığına işaret etmektedir. K 12-13 açmalarında açığa çıkartılan mutfak, OTÇ 4. tabakayı temsil etmektedir. Mutfak balçık ve çakıldan
oluşan iki ince duvar ile kuzeyden ve güneyden kapatılmış, doğu duvarı kırmızı

10

sosyal bilimler araştırma dergisi 2012/3

okse_dergi 04.02.2013 14:31 Page 11

Salat Tepe 2000-2010 Kazıları Sonuçları

ıslak kerpiçlerle örülmüştür.
OTÇ 2. Tabaka taş temellerinin giriş koridorunun iki yanında çok iri
konglomera bloklardan oluşan alt yapısı ve çakıl döşemeli yolun altında belirlenen ince çakıl döşeme, geniş bir iç avlu oluşturacak şekilde L 12 açmasını kaplamaktadır.
M 13 açmasında bulunan OTÇ 4. tabakaya ait kırmızı kerpiç döşemeye çevresi
kerpiçle örülmüş, 2 m derinlikte bir tahıl ambarı inşa edilmiştir. Döşemenin batısında dar bir duvar ile buna ait yassı taş döşemeli bir taban, döşeme kenarındaki
sert toprak tabanın üzerinde biri Habur boyalı çanağı, biri koyu ağızlı portakal
rengi çanak (Resim 9) ve üçücüsü kahverengi astarlı bir çanağa ait parçalar ve
pişmiş topraktan bir araba modeli (Görmüş 2009) ele geçmiştir.
M 13 Açmasında renkli ıslak kerpiçlerden oluşan 4. Tabaka yapılarının
üzerindeki kaba taş döşemeli mekan parçaları OTÇ 3. tabakayı temsil etmektedir. Açmanın doğu yarısında bulunan 3. Tabakaya ait kuyu mezar (Resim 6) oval
biçimli, dört yanı taş duvar örülü, doğu-batı doğrultusunda 2.4 m, kuzey-güney
doğrultusunda 1.5 m boyutlarda ve bugünkü haliyle 2,1 m derinliktedir. Mezarın üst yarısını bozan Erken Demir Çağı çukurunun tabanı altında yoğun hasır izleri, tabanı üzerinde ikisi kapalı hocker tarzda yatırılmış iki iskelet ile bunların
üzerine bırakılmış düzensiz bir üçüncü iskelet ile pişirme kaplarına ait alt gövde
parçaları bulunmuştur.
OTÇ 2. yapı katında olduğu gibi, OTÇ 3-4. yapı katlarında da yoğunluk Red Brown Wash Ware türünde kaplardır, ancak, bunlar daha yuvarlak biçimlerden oluşmaktadır. Metalik seramik örnekleri az sayıda, Dark Rimmed
Orange Bowl tipi kaplar daha yoğun bulunmaktadır. Habur boyalılarının çok az
sayıda ele geçmesine karşın, daha eski bir geleneğe bağlı boyalı parçalar ile ince
nitelikli, Erken Tunç Çağı geleneğine benzeyen, az sayıda kap parçası ele geçmiştir.
OTÇ 3. tabaka genel olarak özensizce dizilmiş taşların çevrelediği mekânlar ile diyagonal ilerleyen yola paralel yerleştirilmiş mekân kalıntılarından
ve bazı kap yerleştirme yerlerinden oluşmaktadır (Ökse ve diğerleri baskıda).
Bunun yanı sıra bu tabakaya ait çok sayıda tahıl çukuru tespit edilmiştir.
K-L 11-12 açmalarında OTÇ 2. tabaka yapısına ait temellerin altındaki
70-90 cm kalınlıkta sert balçık dolguda ocak ile içi taş ve kırık kap parçalarıyla
döşeli konik pişirme çukurları belirlenmiştir. Dolgunun arasında eğimli ince çakıl
yolların batı yamaca doğru alçalarak devam ettiği belirlenmiştir.
K14 açmasında kazılan OTÇ 4. Tabaka mekanı doğu duvarında bulunan
giriş açıklığı 3. tabakada taşlarla kapatılmıştır. Mekân dolgusunda bulunan 5
tümlenebilir kap arasında Koyu Ağızlı Portakal Rengi çanakların ve Erken Tunç
Çağının son dönemlerinde üretilen, ince nitelikli sert pişmiş kap parçalarının yoğunlaştığı belirlenmiştir. Mekan OTÇ 5. Tabakada inşa edilen bir yapıya ait olup,
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4. Tabakada tabanı yenilenerek kullanılmıştır (Ökse ve diğerleri baskıda).
K 12-13 açmalarında yoğun tahıl ambarı, ocak ve fırınların yoğunlaştığı, OTÇ
5. Tabaka yapılarının 4. tabakada kısmen değiştirilerek tekrar kullanıldığı anlaşılmıştır. K 13 açmasında OTÇ 5. tabakaya ait yanmış yapı dolgusuna 4. tabakada
açılmış tahıl çukurlarından bezelye ve buğday toplanmıştır. K 12 açmasının
kuzey kesiminde, dörtgen biçimli bir ocak tabanından yoğun karbonlaşmış buğday toplanmış, ocak tabanının kuzey kenarına dizilmiş pişirme birimi ile pişirme
kapları içinde karbonlaşmış buğday ve mercimek bulunmuştur (Ökse, Görmüş ve
Kaynak baskıda).
Bu tabakada çeşitli alanlarda açığa çıkartılan küllü çukurlar içerisine bırakılmış pişmiş toprak figürün parçaları, çeşitli ayinle ilgili uygulamalara tanıklık etmektedir (Ökse, Görmüş ve Bozkurt baskıda). L12 açmasında, Orta Tunç
Çağı 5. tabakaya ait olduğu anlaşılan bir mekânın üst seviyesinde bulunan balçık doldurulmuş alanın altında açığa çıkan küllü alanda düşük ısıda pişirilmiş
toprak boğa ve domuz figürleri ile bunlara ait boynuz parçaları toplanmıştır. Benzeri buluntular OTÇ 3. ve 4. tabakalara ait birer çukur içinde de bulunmuştur. Bu
bulgular, ayinle ilgili uygulamaların kalıntıları olmalıdır. Benzeri bir uygulama
geçen yıllarda K 14 açmasındaki Orta Tunç Çağı 2. tabaka yapısının yanık enkazı üzerine açılıp, içine figürünler kırılıp bırakıldıktan sonra balçık ile doldurulan çukurda bulunmuştu. Bu tabakaya ait kontekstlerde ele geçen koyu ağızlı
portakal renkli çanakların oranının fazlalaşmasının yanı sıra niteliklerinin de inceldiği belirlenmiştir.
OTÇ 3-5. tabakaların tesviye edilmesinden sonra tepe üzerine kurulan
yapı kompleksinden alınan radyokarbon tarihlerine göre bu alt tabakaların MÖ
20.-18. Yüzyıllara tarihlenmesi olasıdır.
OTÇ 2. tabaka yapı kompleksi inşa edilmeden önce OTÇ 3.-4. tabakaların tesviye edildiği, dik yamaçların kenarlarının sert balçık ile takviye edildiği
anlaşılmıştır. Yapının duvarları 8 cm kalınlıkta ve 38-40 cm boyutlarda standart
kerpiçlerle örülmüştür (Ökse 2006; Ökse, Görmüş ve Soyukaya 2008; Ökse,
Görmüş ve Bilici 2009; 2010) (Resim 7). Merkezi avlu yaklaşık 20 x 7 m boyutlarda olup, girişi güneybatı köşesindeki bir koridorla sağlanmıştır. Giriş kapısına ait söve taşı ile kapı kanadını sabitleyen kerpiç destek bölümü koridorun
avluya açıldığı kuzey ucunda açığa çıkartılmıştır. Avlu doğuya doğru bir açık
hava mutfağının inşa edilmesiyle daralarak bir sokak haline getirilmiştir. Yapının güney ve batı kanatlarına ait duvarların korunan yükseklikleri ile devrilen
duvarların uzunlukları bu kanatların 5,5 m yükseklikte iki katlı yapılardan oluşmuş, buna karşın kuzey kanat 3 m yükseklikte tek katlı yapılardan oluşmuştur.
Yapı kompleksinin 1. biriminin 2.5 x 2.5 m boyutlarda yamuk biçimli yanmış
mekanın yıkıntısı üzerinde saptanan beyazlaşmış saz kalıntıları ile karbonlaşmış
ahşap hatıl kalıntıları, mekanın üst örtü sistemine aittir. Mekanın batı duvarı
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önünde taban üzerinde 10 adet tezgah ağırlığı bulunmuş, bu duvarın iç yüzeyindeki iki girinti ile önündeki tabandaki bir çukur burada bir ahşap mobilyanın yer
almış olabileceğini göstermektedir (Tütüncüler 2008). Mekanın güneybatı köşesinde bir Geç Demir Çağ çukurunun bozduğu söveli bir kapı girişi belirlenmiştir. Avlu giriş koridorunun karşısına rastlayan söveli bir kapı, bu birimin
batısındaki bir başka birimine geçişi sağlamaktadır. Mekanın tabanı üzerinde
dördü Red-Brown Wash Ware, ikisi pişirme kabı ve dördü standart tek renkli seramik türünden olmak üzere toplam on pişmiş toprak kap (Resim 8), bir tütsü sunağı, iki taş kap, bir öğütme taşı ile tunçtan yapılmış küçük bir toynak ve bir
insan bacağı bulunmuştur. Mekanın kuzeyinde, güney yarısı korunmuş ikinci
mekan içerisinde kırmızı-kahverengi boya banyolu dört farklı küpe ait büyük
parçalar ile mutfak kapları ele geçmiştir.
Yapı kompleksinin 2. birimi iki geniş mekan, bir dar mekan ve bir açık
mekandan oluşmaktadır. Bu birime avludan girişi sağlayan söveli bir kapı girişi
korunmuştur. Üç kesme taş bloktan oluşan eşik taşının iç güney kısmında yer
alan söve taşı, kapı kanadının tutturulduğu ahşap direğin oynatılmasını sağlamaktadır. Kapı yanarken kanadının dar mekanın duvarına dayalı biçimde açık
olması, duvarın bu kesimindeki sıvanın renk değiştirmesine neden olmuştur. Kapının kuzeyindeki duvarın batı yüzünde, büyük olasılıkla kapıyı kapatmaya yarayan ahşap sürgünün yanmış kalıntıları belirlenmiştir. Duvarın avluya bakan
doğu yüzünde taş temelli bir kil platform bulunmaktadır.
Yapı kompleksinin 3. birimi avluya güneyden girişi sağlayan koridorun
batısında kalan, kuzey ve batı duvarları korunmuş bir mekanla temsil edilmektedir. Dördüncü birim avlu giriş koridorunun doğusunda yer alır. İki odasına da
birisi güneyden, diğeri batıdan bağımsız söveli kapı girişleriyle dışarıdan ulaşılabilmektedir. Güneyindeki küçük odanın beyaz sıvalı tabanı belirlenmiştir. Tahribat nedeniyle bu birimde yerli yerinde korunmuş buluntular ele geçmemiştir.
K13-14 açmalarına giren 5. birim girişi avlunun güneyindeki taş basamaklı kapı ile sağlanan bir mekana sahiptir. Güneydoğudaki mekanın güneybatı
köşesinde bir taban üstü tandır, doğu yarısında oval biçimli bir fırın bulunmaktadır. Fırın mekânın kuzey, doğu ve güney duvarlarına bitişik olarak inşa edilmiştir. Ateşleme bölümü güney tarafında yer alan fırının çevresi dikey
yerleştirilmiş dörtgen kerpiçlerle çevrelenmiştir (Ökse, Görmüş ve Kaynak baskıda). Bu fırın Keban kazılarının Erken Tunç Çağı sonlarına tarihlenen tabakalarında fırın odalarına uyarlanan kerpiç kaideli ve kubbeli fırınlara benzemektedir
(Hauptmann 1979, 47, lev. 19:2, 21:3, 22:1; 1982, 15, 17, lev. 16:6, 28; Esin
1982, 77, lev. 57:1-2). Fırının tabanı üzerindeki enkazda bulunan pişirme kabı,
küresel gövdeli ve ağızdan üçgen tutamaklıdır. Mekanın tabanı üzerinde, fırının
batı kenarı boyunca beş ahşap dikme ile batı duvarında, bir asma tavana ait olduğu düşünülen yatay hatıl yuvaları ve kuzeyinde söveli bir kapı girişi bulun-

sosyal bilimler araştırma dergisi 2012/3

13

okse_dergi 04.02.2013 14:31 Page 14

Tuba Ökse

maktadır.
K 14 açmasındaki 6. birimin batı duvarı doğuya doğru yıkılmıştır. Yıkıntılara açılmış bir çukura yatırılmış kuzu iskeleti ile başka bir çukur içerisinde
bulunan pişmiş toprak hayvan figürlerine ait parçalar, ritüel uygulamaların kalıntıları olmalıdır (Ökse, Görmüş ve Bozkurt baskıda).
Yapı kompleksinden toplanan seramik büyük oranda Kuzey Suriye Orta
Tunç Çağı için tipik olan Red-Brown Wash Ware (Parker, et al. 2004, 554), Habur
boyalıları (Hrouda 1957; Kühne 1976: Taf. 36) ve Standard Monochrome Ware
(Nigro 1998; Kaschau 1999) türündedir. Bu grupların yanı sıra az oranda Kuzey
Suriye Erken Tunç Çağı III/IV için tipik olan Dark Rimmed Orange Bowls, Grey
Ware ve Stone Ware kaplarının aynı kontekslerde ele geçmesi, daha uzun bir
süre kullanımda kaldığını göstermektedir (Ökse 2009).
Yapının anıtsallığı ve tepe üzerindeki konumu ile yapımı için kullanılan
malzeme ve iş gücü ve boyutları ile benzeri yapıların bölgede Hirbemerdon, Ziyarettepe, Kavuşan Höyük, Gre Cano, Kenan Tepe ve Üçtepe’de de bulunması,
bu tür yapıların bir tarım idare sisteminin öğeleri olduğunu düşündürmektedir
(Ökse 2008b; Ökse ve Görmüş baskıda-b).
Avlu tabanı üzerinde belirlenen kerpiç enkazı, tüm açmalarda saptanmıştır. Avluyu kuzeyden sınırlayan daha ince duvar devrildikten sonra, güney
duvarı bunun üzerine devrilmiştir. Avluyu batıdan sınırlayan duvar ise, doğuya
doğru devrilmiştir. Yapının tüm duvarlarının eşzamanlı olarak devrilmesinin yanı
sıra duvarlardaki deformasyon ve açılmalar, yıkıma bir depremin yol açtığını
göstermiştir (Ökse 2007; Esentürk, Ökse ve Görmüş 2007; Ökse, Görmüş ve
Atay, 2009; Ökse ve diğerleri 2010). Yapıdan alınan radyokarbon tarihleri MÖ.
17. yüzyılı vermektedir (Ökse ve Görmüş 2006: 134). Çağdaş bir yıkımın da
Zagros bindirmesi üzerinde yer alan Godin Tepe’nin III/2. tabakasında MÖ 1650
yıllarında meydana geldiği belirlenmiştir (Berberian ve Yeats 2001: 565-567,
tab. 1).
Depremin ardından zaman geçirmeden yapı enkazı üzerine inşa edilen
OTÇ 1. yapı katında kullanılan kerpiç boyutları ve duvar kalınlıkları, OTÇ 2.
yapı katı ile benzeşmektedir. K-L 14 açmalarında kazılan ince çakıl döşemeli ve
toprak sıvalı tabanlar da bu en geç Orta Tunç Çağı tabakasına aittir. Bu yapılarda
Red Brown Wash Ware ve Habur Boyalılarının yanı sıra az oranda Nuzi boyalıları ele geçmiştir. Habur ve Nuzi boyalılarının bir arada bulunduğu kontekstler
Kuzey Suriye’de MÖ 16. Yüzyılın ikinci yarısına ve 15. yüzyıla tarihlenmektedir (Akkermans ve Schwartz. 2003: 309). Mitanni dönemine tarihlenen bu tabaka Geç Tunç Çağının erken evresini de kapsamakta, ancak, Orta Assur
dönemine tarihlenebilecek az sayıda parça sadece birkaç çukur içerisinde ele
geçmiştir (Ökse 2005).
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DEMİR ÇAĞI, HELENİSTİK-ROMA DÖNEMLERİ
Erken Demir Çağ malzemesi tepe üzerindeki çeşitli boyutlardaki küllü çukurlarda ele geçmiştir. Çapları ortalama 3-5 m arasında değişen bu çukurlardan M13
ve L 12 açmalarındaki büyük küllü çukurların diplerinde ocakların bulunması,
Erken Demir Çağda kullanılan çukur evleri akla getirmektedir (Ökse ve Görmüş
2009; Görmüş 2010). Çukurlar sert kerpiç yıkıntı içerisine açılmış 2 m derinliktedir. Bu çukurların beyaz hasır tabanları ve birisinin tabanı üzerinde bir ocak bulunması, bunların toprağa gömük, hasır üst yapılı geçici barınaklar olabileceği
izlenimini bırakmaktadır.
K-L 14 açmalarında çukurlar ve taş döşeli küllü alanlar, L 11 açmasının
üst seviyelerinde taş döşeme içine yerleştirilmiş bir küp ve bir küllü alan bu döneme tarihlenmektedir. Bu veriler tepe üzerinde günlük yaşamın bu dönemde
büyük olasılıkla açık alanlarda ve küçük çukur evlerde geçtiğini göstermektedir.
Bu çukurlarda ele geçen el yapımı, kıyılmış ot katkılı, çoğu işlenmemiş
yüzeyli, düşük ısıda pişirilmiş, kısmen yatay oluk bezeli kaplar (Resim 10), Doğu
Anadolu, Yukarı Fırat ve Yukarı Dicle havzalarında (Winn 1978: pl. 52-58; Bartl
1994: 517; Sevin 1996: lev. 1; Köroğlu ve Konyar 2005, 25-38; Önen 2006).
MÖ. 11.-7. yüzyıllara (Ökse, Görmüş ve Atay baskıda), boyalılar (Bartl 1994:
473 v.d., Abb. 15; Parzinger 1996) MÖ. 9.-8. yüzyıllara tarihlenmektedir. Bu çukurlarda ayrıca kenarı kazıma ve saplama bezemeli ve kabaralı ocak parçaları, taş
ağırlıklar ve tunç fibula ele geçmiştir.
L 12 açmasında yer alan bir küllü çukurda bulunan bir Yeni Asur küpü
(Ökse ve Alp, 2011), tepe üzerinin Orta Demir Çağında da kullanıldığını kanıtlamaktadır. Yeni Asur Çağı standart tiplerinden oluşan çark yapımı grup da
Kuzey Mezopotamya’da MÖ 7. yüzyıla tarihlendirilmektedir (Köroğlu 1998:
res. 9-10; Curtis 1989).
Ortaçağa ait ocak ve çukurların bozduğu taş döşeme, taş duvar temelleri
ve ocak kalıntıları tepe üzerinde iki yapı katı oluşturmaktadır. Bu tabakalara ait
duvarlar sert kil taban üzerine inşa edilmiştir. Bu yapı katlarına ait Helenistik
Çağ seramiğinin büyük bölümü yalın yüzeyli kaba mallardan oluşmaktadır. M 13
açmasında bir ocak içinde ele geçen çömleklerin benzerleri Kuzey Mezopotamya’nın Pers ve Erken Helenistik merkezlerinden bilinmektedir (Rutten 1996b:
fig. 17-18; Curtis ve Green 1997: fig. 48, 59). Kırmızı ve siyah mat astarlı parçalar Fırat ve Dicle havzalarında Helenistik döneme tarihlenmiştir (Özdogan
1977: Ware Type 5.1, 5.5.). L 14 açmasında dörtgen biçimli ocağın yakın benzerleri Geç Helenistik Döneme (Darga 2006: 234-241), tandırlı bir mekan ile
çakıl döşemeli bir taban ile buna ait bir duvar, Helenistik döneme tarihlenmek-
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tedir.
Geç Demir Çağı, Helenistik Dönem ve Ortaçağda açılan silolar ortalama 3m derinlikte ve 2 m ağız çapında, çan biçimli çukurlardan oluşmaktadır.
Geç Demir Çağı ve Helenistik dönem silolarında “Triangle Ware” boyalıları
(Dyson 1999; Köroğlu 2007) (Resim 11), Helenistik dönem ince ve kaba kapları
ele geçmiştir. K 13 açmasında çukur içinde bulunan küpün benzerleri Helenistik Çağa aittir (Starr 1939: 495, 497, pl. 136). Bir başka çukurda bulunan mermer heykele ait ayak parçası ile karışık toprak arasında bulunan sikkeler, Salat
Tepe’nin Roma İmparatorluk Çağında da kullanıldığına işaret etmektedir (Ökse
ve Alp 2011). L12 açmasındaki bir silodan da Yeni Asur dönemi kap parçaları,
K 13 açmasındaki bir silodan da terrasigillata parçaları elde edilmiştir (Ökse ve
Görmüş 2006: 135, fig. 34).
ORTAÇAĞ-YAKINÇAĞ
Tepe üzerine Ortaçağda açılan tahıl ambarlarının yol açtığı yoğun tahribat mimari
tabakaların tümlenmesi olanaksız hale gelmiştir. I. yapı katı, pise duvar, çakıl
taban, tandır, kül çukuru ve ocak kalıntılarından oluşmaktadır. Çakıl taban üzerinde 5.-6. yüzyıllara tarihlenen Ortaçağ kapları ) (Resim 12), pişmiş toprak kandiller ile demir ve tunçtan üretilmiş çivi, spatula, ok ucu gibi küçük buluntu ele
geçmiştir. Kahverengi hamurlu, astarsız, sert pişirilmiş Ortaçağ kap parçalarının
yanı sıra birkaç yeşil sırlı Bizans parçası ile “Late Roman C” olarak adlandırılan, Akdeniz havzası ve çevresinde yaygın mal grubuna ait parçalar M.S. 5.-7.
yüzyıllara tarihlenmektedir (Hayes 1972: 72).
Taş döşeme tabanının altından sert kerpiç/kil dolguya ulaşılmıştır. Dolguda ocak ve tandırlar ile pise ve taş duvar kalıntıları açığa çıkartılmıştır. Bunların altından üç yapı katı halinde belirlenen taş temelli kerpiç duvarlı yapıların
ince çakıl döşeli ve sıkıştırılmış toprak tabanlı, köşelerinde tandırları bulunan
yapılardan oluştuğu anlaşılmıştır. Mekanların köşelerinde tandır bulunan Ortaçağ yapıları Kavuşan Höyük’ün çağdaş tabakalarında da görülmektedir (Kozbe,
2007: 586, res. 1). Bu mimari kalıntılar küçük taş duvar parçaları ve çok sayıda
tandır ve ocaktan oluşmaktadır. Ortaçağda tepe üzeri ambar alanı ve hafif üst yapılı barınaklardan oluşan mevsimlik konaklama alanı olarak kullanılmış görünmektedir.
Güney yamaç açmalarında da Ortaçağ yapılarına ait kalıntılar belirlenmiştir. I 12 açmasının güney kesiminde kül çukurları ve ocak kalıntıları, kuzey
yarısında bir duvar ve kil dolgu parçası kazılmıştır. G 12 açmasının güney basamağında bir duvar bulunmuştur.
Ortaçağda açılan silolar ortalama 3m derinlikte ve 2 m ağız çapında,
çan biçimli çukurlardan oluşmaktadır. Çukurların içerisinde bulunan karbonlaşmış tahıl ve saman kalıntıları, bu çukurların tahıl ambarı olarak kullanıldıklarını
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göstermektedir. Bunlar derinlikleri ortalama 1-1.5 m arasında ve çapları 2-3 m
arasında değişen, çan biçimli dairesel çukurlardan oluşmaktadır ve ağız kenarları çevresi yaklaşık 1 m eninde kil ile sıvanarak sağlamlaştırılmıştır. Çukurlarda
sırlı kap parçaları, yoğun yeşilimsi bej hamurlu, yalın yüzeyli, çift kulplu su testilerine ait parçalar, yemek pişirme kapları ve kalın cidarlı küplere ait parçalar,
ezgi taşları, taş ve pişmiş toprak ağırlıklar, kemik delici ve ağırşaklar ile iğne ve
süs levhaları gibi metal buluntular ve boncuklar bulunmuştur (Ökse 2004: 629,
şek. 25).
Tepe üzerinde basit toprak mezarlara ölüler başları batıya, ayakları doğuya gelecek şekilde sırt üstü yatırılmıştır. L 14 açmasında kazılan mezarlardan
birisi yazıtlı bir mezar taşı ile örtülmüştür. K 13 açmasının kuzeybatı kesiminde
açığa çıkartılan bir erişkin mezarının Ortaçağa ait bir duvarın altında kalması,
bazı mezarların Ortaçağın başlarına ait olabileceğini göstermektedir. Mezarlara
yatırılan bazı erişkin bireylerin ve çocukların el bileklerinde ve boyun kısımlarında çok sayıda cam boncuktan yapılmış kolye ve bilezikler bulunmuştur. Güney
etekte G 12 açmasının kuzey yarısında açığa çıkartılan kalın akıntı toprak katmanları altında kalan ahşap örtülü mezarlar, tepe üzerindekilerle benzeri özellikler taşımaktadır. F 12 açmasının güney yarısında kazılan üç mezar, tepe üzeri
mezarlarına benzemektedir.
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Ölümden de Beter: Ölüm Olayının
Morfolojik Olarak Beddualara Yasıması
Aynur Koçak
lüm üzerine çok düşünmüş insanoğlu. Korkmuş, kaçmış, isyan etmiş, baş
kaldırmış, savaş etmiş ve kaçış yok bu sondan, demiş. İnançları, düşünceleri doğrultusunda yaşamının içine dâhil etmiş ölümü. Ölüm, bütün
geçiş dönemlerinden ayrı bir öneme sahip olmuş (Chevalier 1994: 73; Hertz
1960: 27). Organik bir olay olan ölüm, karmaşık kitle inançları, ayrıcalıklı duygular ve ona çok özel bir anlam veren faaliyetlerle donatılmış: Karalar bağlanmış, yüzler yırtılmış, ağıtlar yakılmış, helvalar pişirilmiş, lokmalar dökülmüş.
Günlük yaşamda bir takım kalıp sözlerde ölüm ve ölümle ilgili unsurlara da yer
verildiği dikkat çekmektedir. Sözlü kültürünün zengin dünyası içinde yer alan
kalıp sözlerden bir kısmı beddua olarak adlandırılır. Beddualarda ölümle ilgili
çok şey söylenir ve ölüm farklı yönleriyle dile getirilerek bu söz kalıplarının
temel malzemesi olur. Bu çalışmada beddualara yansıyan ölüm, iki aşamada ele
alınacaktır. Beddualarda ölümün dile getirilişi birinci aşamada değerlendirilecek
ve ardından Anadolu folklorunda ölümle ilgili inanış ve uygulamaların beddualara olarak nasıl yansıdığı sergilenecektir. İncelemede yer alan örnekler Anadolu’da söylenen beddualardır (Akalın 1990, Kaya 2001).

Ö

1. Beddualar ve Ölüm
İnsan kendine, ailesine, inançlarına ve ait olduğu topluma zararı dokunan kişi
ya da düşüncelere tepki gösterir. Yapılan kötülük ve çekilen acı karşısında çaresizliği gidermek, rahatlamak için kötü düşünce ve kötü dileklerini bir takım kalıp
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sözlerle ifade eder. Kötü dilekler bir kimseye, bir nesneye, bir yere veya bir topluma yönelik olabilir. Pek çok inançta kötü sözler söylemekten korkulmasına
rağmen bu kalıp sözler kullanılmaya devam etmektedir (Pickering 1999: 67-68).
Türk kültüründe kötülük gören ve zor durumda kalan insanların, çaresizlik duygusu ile söylediği, olumsuz dilekleri yansıtan bu tür söz kalıpları “beddua”, “kargış,”1 “ilenç” olarak adlandırılmaktadır.2 Kötü dilekler, en eski Türk
kaynaklarından 19. asra kadarki yazılı kaynaklarda ve sözlüklerde yaygın olarak
“kargış” ve “ilenç” kelimeleriyle ifade edilmektedir.3
Anadolu ağızlarında beddua karşılığı bedda, beddaa, beduva, bedva,
beydava beymece, beytambala, davu, dilbunu, dürüne, hasba, ilenç, ilenti, ilinç,
inkisar, kargış, karış, karnıkada, karnı kara, karış, puc, puç, tefin, sözcükleri de
kullanılmaktadır. Günümüzde kötü dilekleri ortaya koyan söz kalıpları için yaygın olarak Arapça kökenli beddua kelimesi tercih edilmektedir. Türk kültüründe
bedduaların yemin yerine de kullanıldığı görülmektedir. Abdülkadir İnan, eski
Türklerde ve folklorda ant geleneğini açıklarken, andın dostluk ve kardeşlik kurmak için tatbik edildiğini, gerçekle yalanı ayırt etmek için yapılan törene ise,
“kargış” adı verildiğini belirtir.4 Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügati’t-Türk’te
“temür” (demir) kelimesini açıklarken, bir kargış örneği de verir: “Kırgız, Yabaku, Kıpçak ve daha başka boyların halkı ant içtiklerinde yahut sözleştiklerinde,
demiri ululamak için, kılıcı çıkararak yanlamasına öne korlar. ‘Bu kök kirsün
kızıl çıksun’ derler.” Bu bedduanın anlamı ise “Sözünde durmazsan kılıç kanına
bulansın, demir senden intikamını alsın” demektir. Görüldüğü gibi, bu örnekte
“and” ile “kargış” iç içe geçmiş ve and, kargışla güçlendirilmiştir.
Beddua eden kimsenin en çok istediği şey, beddua ettiği kişinin ölmesidir. Beddualar genellikle öfke sonucunda, öfke nöbeti içindeyken kendini kızdıran ve öfkelendiren kimsenin ölümünü istemek üzere söylenmektedir. İnsan,
öfkelendiği kişiye söylediği bu bedduayla adeta “Sen öl de ben senin neden olduğun, beni açmaza götüren, çıkmaza düşüren, çözemediğim sorunlardan kurtulayım. Sen ölmeden ben bu sıkıntıdan kurtulamam.” demektedir. Beddua eden
kişi, “Ağzının buğusu tükene.”, “Allah aradan kaldırsın.”, “Allah sebebine koymaya.”, “Ömrün tükene.”, “Rızkın kesilsin.” diyerek öfke duyduğu kimsenin
öleceğini düşünerek rahatlamaktadır. Örneğin insanın bu dünyadan adının silinmesi veya adının başkasına konması da onun ölümünü çağrıştırmaktadır. Beddua
eden kişi bu düşünceden de yararlanmaktadır: “Adın başkasına kona”, “Adın
kala, sen gidesin.”, “Adın sanın kurusun.”, “Adın sallar altından gele.”
Beddualar dilin doğal akışı içinde oluşmuş kalıplardır. Bunlar bazen
derin bir düşüncenin, eski ve yeni inanç sisteminin izlerini taşırlar. Bazı arkaik
kelimeler bu kalıplar içinde kalıntı olarak dikkati çeker. Beddualarda rastlanılan
bazı kelimeler Türkçenin ortak kültür dili olan İstanbul ağzında unutulmasına
karşılık; Anadolu ağızlarındaki kalıp sözlerde yaşamaya devam eder. “Canın
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albız alsın! Şeklideki bedduada eski inançların kalıntısı olan “albız”5 kelimesi
karşımıza çıkar. Anadolu’dan derlenen “Çerleyesice”, “Ciğerlerinden kapanasıca” beddualarında “çerlemek” (ağrımak, hastalanmak); “kapınmak” (hastalığa
yakalanmak) demektir. “Davun boğazan gire.”, “Soyka (öldükten sonraki giysiler) teneşirine kalasıca.”, “Vugunu yiğin (ölümcül dert) olasıca.” beddualarında
bu türden kelimeler mevcuttur. Bazen de yabancı dillerden giren bazı kelimeler
Türkçenin ses ve şekil yapısına uyarak beddualarda yer alır. Arapça’dan Türkçeye giren “veba”, baba şeklinde ve “zakkum”, zıkkım şekline dönüşerek ilençlere yaşamaya devam eder: “Ağzına baba çıka.”, “Baba yiyesin.”, “Baba çıka.”,
“Seni zukkum götüre.”, “Zıkkımın kökünü ye.”, “Zehir zıkkım olsun.”
Anadolu ağızlarındaki beddualar, hayır dualara oranla daha zengin bir
söz dağarcığına sahiptir. Bu kalıp sözlerde değişik tasarımlara ve aktarmalı anlatımlara rastlanır: “Ulu divanda defterin dürülsün.”, “Ecelin kişnesin.”, “Yeşermeyesin.”, “İmam kayığına binesin.”, “Kapına kara kilit asılsın.” gibi beddua
örneklerinde “öl” yerine dolaylı anlatımlara gidilerek benzetmelerden yararlanılır. Bu durum, anlatımı güçlü kılmakta, insan zihninde çizdiği tablolarla duyguyu oldukça etkileyici biçimde ortaya koymaktadır (Aksan 1999). Beddua eden,
korkunç tablolar çizer: “Kanlı gömleklerin gele.”, “Ölün duvar diplerinde kalsın.” Ayrıca beddualarda kullanılan uyak ve ses tekrarları anlatımın gücünü artırır:
“Saman dolduralar derine, öl gerine gerine.”, “Allah belanı, köpek salânı versin.”, “Bedestende canının pazarına oturasın.”, “Dört yiğit omzuna çıkasın.”, “Ecelin atlı gele, seni apara.”, “Erim erim eriyesin,
çürüm çürüm çürüyesin soksun seni yılan çıyan.”, “Gün ışığına hasret
kalasan.”, “Isı yatıp, soğuk kalkasın.”, “Karartın kalksın.”, “Sesin yerin
altından gele.”, “Suyun ılına, yensiz yakasız gömlek giyesin.”

Anadolu insanı, bedduasını ölüm üzerine yaparken ve onların içine
değer yargılarını yerleştirirken mizahı da ihmal etmez. Bu sözlerdeki mizah unsurunun altında, mizahın hoş görülebilir tarafını kullanarak bedduadaki keskinliği ve dehşeti hafifletmek, öfkeyi yine de dile getirmek yatar. Mizah yoluyla
öfkesini mizaha dönüştürerek beddua ettiği kişiye: “Sen öl, ama ben neşe içinde
hayatta kalayım ömür süreyim!” demek ister gibidir:
“Cenazeni yuyan tükürsün kaçsın.”, “Efendiler seni götüre.”, “Ermeniyle
aynı kabire düşesin.”, “Eşek cennetini boylayasın.”, “ Eşekler cennetine
gidersin inşallah.”, “Gövden kiliseye vakıf olsun.”, “Gözlerin cennetin
kapısında kala.”, “Helvanı yiyeyim.”, “Hoppacık oluver inşallah.”, “Kiliseye direk olasın.”, “Ölende imam tellalı olasın.”, “Sabi sübyan kabrine
işeye.”, “Sakalın göğe dikilsin.”, “Taşlı köye muhtar olasın.”, “Vay seni
geberesin belki de sakalın havaya dikile.”, “Vık diye gidesin.”, “Yer be-
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beği olasın.”, “Yer çiçeği olasın.”

Anadolu’dan derlenen beddualar incelendiğinde “çatlamak, deşilmek,
devrilmek, gebermek, gitmek, kurumak, uçmak, yeşermemek” ölmek yerine kullanılan bazı fiillerdir. Beddualarda ölümü çağrıştıran çok zengin deyim hazinesiyle de karşılaşılır:
“Adı kalmamak, adı başkasına konmak, adı ortadan kalkmak, başını
yemek, boynu altında kalmak, ağzı kilitlenmek, ağzı soğumak, arkası
yere gelmek, boyu devrilmek, can pazarına oturmak, canı çıkmak, candan ayrılmak, damarları kurumak, defteri dürülmek, eşekler cennetine
gitmek, gün ışığına hasret kalmak, imam kayığına binmek, kapısına
kara kilit asılmak, kara haberi gelmek, kara cevap almak, karartısı kesilmek, rızkı kesilmek, salâ verilmek, tahtalı köyü boylamak, taşlı köye
gitmek, yok olmak, yer çiçeği olmak, yere döşenmek, yere girmek.”

Beddualarda cenaze için ceset, cendek, leş sözcükleri kullanılmakta ve
cenazenin paramparça olması, ortada kalması, kokması, hayvanlara yem olması
istenmektedir:
“Cendeğin itlere kala.”, “Cendeğin eşekle gele.”, “Kuru odun olasın.”,
“Ölünü sıçanlar didik didik ede.”

Beddualarda ölüm zamanı öncelikle tez günde tez saatte yani hemen
gerçekleşecek olan ölümdür. Ayrıca özellikle akşam vakti de ölüm zamanı olarak dikkat çeker. Ölen biri elden geldiğince çabuk gömülmeye hazırlanır. Akşam
vakti ölen, sabaha kadar gömülmeyi bekleyecektir. Beddua eden kişi, ölmesini
dileği insanın kutsal günlerin kutsallığından faydalanmasına bile tahammül edemez. O, en büyük işkenceyle ölmelidir. En büyük temenni budur. Cumaya ve
bayrama ulaşamamalıdır:
“Bayramlara sağ çıkmayasın.”, “Cumaya varamayasın.”, “Tez günde
tez saatte mezara giresin.”, “Tanrı akşamdan canını alsın.”, “Yarına sağ
çıkmayasın.”

İnsan ölümünde evinden, yurdundan ayrı olmamayı arzu eder. İnsanların bu arzusu bilindiğinden beddualarda ölüm yeri, özellikle evde ölememek, vatandan uzaklarda ölmek şeklinde karşımıza çıkar: “Evinde ölmeyesin.”,
“Külhanda ölesin.”, “Uzaklarda ölesin.”, “Vatanda ölmeyesin.” “Allah çektirmesin” alkışının karşıtı beddualarda ölememe, sürünme olarak görülür. Dokuz
ay, yedi yıl, yüz yıl hasta yatmak, dokuz yorgan parçalamak, yedi kucak dolaşmak, yata yata, inleye inleye, sürüne sürüne ölmek ilençlerdeki “ölememe” im-
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geleridir.
Anadolu’daki beddualarda işkencenin de önemli bir yer tutuğu görülmektedir. “Öl, ama işkence çekerek öl!” Ölenin işkence içinde ölmesini istemek
de beddua edilenin, beddua edene çektirdiği kadar büyük acılarla ölmesini dilemek de dikkat çekicidir. Bu, hayatın her safhasında gördüğümüz bir eşitleme işlemini gerçekleştirme gibidir: “Benim ıstırabım çok büyük, senin de sonun
gelmeli ve benim çektiğim kadar acıyı ruh acımasını, sen de bedensel ve ruhsal
olarak çekmelisin.”
“Azrail canın almasın, ıstırabın son bulmasın.”, “Ayaksız yılan gibi
ölme, yitme sürün.”, “Dokuz ay bir yan üstüne yatasın, on bir ayda can veresin.”, “Dokuz yorgan parçalasın, ölmesin.”, “Sabaha dek çatlayasın inşallah.”,
“Yedi kucakta son nefesini ver.”, “Yedi yıl can savaşına çabala.”, “Yüz yıl heste
yatsın, cismi ölmesin.”
Genç bir insanın ölümü herkesi üzüntüye boğar. Halk, bunu da alkışlarda “Allah sıralı ölüm versin” duasıyla dile getirir. Beddualarda ise ilenilenin
genç yaşta ölmesi istenir ve bu, yiğitken ölme, dal iken devrilme, gençliğe doyamama, ak gelinler olamama şeklinde dile getirilir:
“Ak gelinler olmayasın, dünyana doymayasın.”, “Civan ölesin.”, “Civan
budanasın.”, “Dal iken devrilesin, yiğit ölesin.”, “Dilerim tatlı deminde
ölesin.”, “Duvağını kara toprak öpe.”, “Gününe doyamayasın.”, “Yaşın
kesile.”, “Yaşın toprakta sayıla.”, “Yaşına doymayasın.”, “Yaşın-yılın
kara ola, ömrün üç günlük ola.”, “Yiğit iken yıkılasan, dal iken devrilesen.” “Yiğit yanın yere gele.”

Ana ve baba için evlat acısı dayanılmazdır. Bu dayanılmaz acı da beddualara konu olmuştur: “Ananın gözü önünde ölüp kalasın.” İnsanın sevdiklerinin özelikle ana babasının ölümünü görmesini istemek de beddualara yansımıştır:
“Anan öle.”, “Anandan babandan ol.”, “Allah’tan umarım, baban öle.”
2. Beddualara Ölüm Olayının Morfolojik Olarak Yansıması
Çok farklı disiplinlerin ilgi alanına giren ölüm konusu farklı yönlerden değerlendirilmiştir (Metcalf 1991: xi). Özellikle 19. yüzyıl antropologlarının ele aldıkları ölüm olayı üzerinde Batı’da ve Amerika’da 1970’li yıllardan sonra
karşılaştırmalı çalışmalar yapılmıştır (Goody 1962, Genet 1969). Türkiye’de
ölüm üzerine yapılan monografik çalışmaların da aynı tarihlere rastladığı görülür (Örnek 1971). Kültür bilimciler ölümü geçiş dönemi olarak değerlendirmektedirler. Bu geçiş dönemine ait inanış ve uygulamalar da bir sistem dâhilinde
ele alınarak “ölüm öncesi”, “ölüm sırası” ve “ölüm sonrası” olmak üzere üç aşamada incelenmektedir. Beddualara yansıyan ölüm olayında da bu üç aşamanın
yer aldığı görülmektedir. Her aşamanın alt başlıklarının ayrıntıları da beddua-
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larda yer almaktadır.
2.1. Ölüm Öncesi
Bilinçaltında ölüm korkusunu taşıyan insanoğlu, farkında olmadan etkisinde kaldığı bu baskıyla alışılmışın dışındaki meteorolojik olayları, hayvanların davranış ve seslerini, hastanın fizyolojik ve psikolojik değişimlerini ölümün
yaklaştığını belirten işaretler olarak algılamakta ve ölümün bir ön belirtisi saymaktadır (Örnek 1971: 15). “Ovana kara duman yürüsün.”, “Sarı benizler bağlayasın.” gibi beddualardaki “kara duman”, “sarı beniz” halk düşüncesinde
sıradan ifadeler olmadığından ölümün birer ön belirtisi sayılmaktadır. Terk edilmiş yerlerde yuva yapması, sesinin ve yüzünün sevimsizliği gibi nedenlerle baykuş, uğursuzluk ve ölüm ile bütünleştirilen yabanıl kuşlar içerisinde en etkili
olma özelliği ile halk inancında yer edinmiştir (Örnek 1971: 18). Diğer kültürler de baykuşa ölümün habercisi olarak bakılır (Chevalier 1994: 730).
“Ocağın bata, baykuşlar öte.”, “Bacanın başında baykuşlar ötsün.”
2.2. Ölüm Esnası
Beddualarda “Azrail” kelimesi ölüm esnasını belirten bir özel isim olarak karşımıza çıkar. Bu söz kalıplarında Azrail’in demir pençesi, kanatları vardır:
“Azrailin demir pençesine rast gelesin.”, “Azrail kafanda geze.”, “Azrailin kanadına tutuna, uçasın.”

Bir Müslüman’ın dileği Kuran’la, imanla, salavat getirerek, kelime-i şahadet getirerek ölmektir. Bütün bunların gerçekleşememesi dilekleri de beddualarda yansır:
“Ağzın salavata dönmeye.”, “İmansızca Kuran’sızca ölesin.”, “İnşallah
ölüne Kuran bulunmaz.”, “Ölen vakit dilin kelime-i şahadet getirmeye.”

Beddualarda en çok dikkati çeken bir konu da acımasız ölüm şeklleridir. Bu durum, kişiyi beddua etmeye iten nedenin önemiyle açıklanabilir. Yıldırım gibi kurşunlar, iki ağızlı kılıçlar ölüm şeklinin dehşetini sergiler:
“Allah’ın iki ağızlı kılıcına uğrayasın.”, “Yıldırım gibi kurşuna rast gel.”
Bıçak darbelerine dar sokaklarda maruz kalmak da bir ölüm şeklidir:
“Dar sokaklarda bol bıçaklara rastlayasıca.” Beddualarda doğa olaylarından da ölüm şekliyle ilgili ayrıntıda yararlanılır: “Tipide boğulasın.”,
“Güneşli havada yıldırım çarpsın.” Boynuna kemend geçirilmesi, oklara maruz kalınması şeklindeki ölüm ilençleri tarihten örneklerle dile
getirilir: “Sâ’d-ı Vakkas’ın okuna uğrayasın.”, “Boynunu kemende takıp
Mansur gibi dâra düşesin.”
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Modern dünyanın taşıtları da beddualara dâhil edilir:
“Raylar üstünde parçalanasın.”, “Gidesin de kamyon altında kalasın.”,
“Taksiler altında kalasın.”

2.2.1. Ölüm Olayının Duyurulması
Ölüm olayının duyurulmasının en doğal biçimi ölenin yakınlarının ağlamalarıdır. Küçük yerlerde adam çıkartıp “haber okutmak”la olur. Halka ölen kişinin
kimliği bildirilir: “Künyen (öldü diye) okuna.” Beddualarda ölüm haberini duyan
kişilerin sevinmesi dilenerek beddua eden kişiye öfke acımasızca dile getirilir:
“Cümle âlem ölümüne sevine.”

2.2.2. Ölümden hemen sonra yapılan işler
Ölümden hemen sonra yapılan işlemlerin bir bölümü cenazeyle ilgilidir. Ölümden sonra yapılan işlemlerden biri ölünün çenesini bağlamaktır. Bu işlem beddualarda “Çenen bağlansın.”, “Çenen kapansın.” şeklinde ifade edilir.
2.2.3. Ölünün Gömülmeye Hazırlanışı
2.2.3.1. Yıkama
Ölünün gömülmeye hazırlanışındaki ilk işlem ölünün yıkanmasıdır. Bununla ilgili olarak su, soğuk su, kazan, teneşir, tahta teneşir, tekne gibi malzemeler beddualarda göze çarpar. Ayrıca bu söz kalıplarında su bulunamaması, su ısıtılması,
suyun ılınması/kaynaması gibi ayrıntılar da dikkati çeker:
“Ağzına yuyucu parmağı gire.”, “Ağzını imansız yusun.”, “Cenazeni
yuyan tükürsün kaçsın.”, “Ölüne su bulunmaya.”, “Sakalın teneşirde
sabunlana.”, “Teneşirler paklasın seni.”

2.2.3.2. Kefenleme
Ölünün gömülmeye hazırlanışı için gerekli olan ikinci işlem ölünün kefenlenmesidir (Örnek, 1971: 52). Çarşaf, çaput, kara bez, ak bez, , bez gömlek, yensiz
yakasız gömlek, ak entari, kör çarşaf kefeni çağrıştırırken sarılmak, bürünmek,
dolanmak, giymek, biçilmek ve yırtılmak kefenlenmek yerine kullanılan fiillerdir:
“Ak entarin yırtılsın.”, “Başın beze gire.”, “Çarşaflara dolanasın.”, “Kefenin kara bezden ola.”

2.2.3.3. Cenaze Namazı
Ölümden sonra yapılan dini uygulamalardan biri salâ verilmesi ve cenaze na-
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mazıdır. Beddualarda, beddua edilen kişinin salâsının verilmemesi ve cenaze namazını kılacak kimsenin bulunmaması dileği yer alır:
“Gelip cenazeni kılan olmasın.”, “Meyyitin kalka, salân gele.”

2.2.3.4. Tabut
Sal, imam kayığı, tahtalar, tahta at, dört kollu tabut karşılığı kullanılan kelimelerdir. Tabutun bezenmesi, gacur gucur gitmesi, kana bulanması, tabutu zebanilerin gütmesi ilençlerdeki tabutla ilgili tasarımlar olarak karşımıza çıkar:
“Adın sallar altından gele.”, “Alın yeşilin üstüne örtüle.”, “Dört adamın
omuzunda gelesin.”, “Dört kolluya binesin.”, “Efendiler seni götüre.”,
“Evlat salına binesin.”, “İkinizi bir suya, bir tabuta koyayım.”, “İmam kayığına binesin.”, “Salacanı dört adam üstünde görim.”

2.2.3.5. Cenazenin Taşınması, Mezara Konuluşu
Tabuta konulan cenaze dört kişi tarafından taşınır. Daha sonra ölü mezara kıble
doğrultusunda konulur, sağ tarafı üzerine kıbleye döndürülür. Beddualarda cenazenin taşınması ve mezara konuluşuyla ilgili ayrıntılara da rastlanır:
“Dört adamın çiğninde (mezarlığa) gidesin.”, “Ayağın şarka çevrile.”,
“Ayıbını kara toprak örtsün.”

2.2.3.6. Devir ve Iskat
Ölen bir Müslüman’ın sağlığında çeşitli nedenlerle tutamadığı oruçları, kılamadığı namazları ve yerine getiremediği yeminleri için bir fakire fidye verilmesi gerekmektedir. Bu işleme fıkıh dilinde devir ya da ıskat denilir (Örnek, 1971: 59).
Bu işlem de beddualara konu edilir: “Onar beşer para ıskatın dağılsın.”
2.3. Ölüm Sonrası
2.3.1. Mezarlıklar
Ölü gömme olayı ve mezarlar, evrensel uygarlık tarihinde insanın ilk defa
“ölüm”, “ölümden sonra yaşam”, “öbür dünya” düşüncelerinin başladığını gösterir. Beddualarda taşlı köy, tahtalı köy, kabristan sözcükleriyle mezarlık ifade
edilmeye çalışılırken mezar karşılığı olarak yer, kara yer, yer altı, yedi kat yer,
gor, kabir, sin kelimeleri kullanılmıştır:
“Alt yanında karayılanlar yatsın.”, “Arkan yere gele.”, “Atan-anan gorbe-gor ola.”, “Başına taş dikile.”, “Ecdadının kabri eşek nahırı ola.”,
“Eyen it gorunda yata.”, “Gora imansız gitsin.”, “İt gorunda yatasın.”,
“Kabir kabir gezesin.”, “Kabristan gibi bir yurda düşesin”, “Sinin batsın.”, “Tahtalı köye gidesin.”, “Tahtalı köye taşınasın.”, “Taşlı köye muh-
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tar olasın.”, “Titreye titreye yere giresin.”, “Yedi kat yerin dibine giresin.

2.3.2. Kabir Suali
Beddualarda kabir suali, kabir azabıyla ilgili inançlar da bu söz kalıpları dünyasında yerini almıştır:
“Bütün zebaniler yanına gelsin.”, “Kabir azabın çoğala.”, “Kabir azabından kurtulmayasın.”, “Kabir sualine cevap veremeyesin.”

2.3.3. Ölenin Geride Bıraktığı Eşyalarla İlgili İşlemler
Ölenin geride bıraktığı eşyasıyla ilgili işlemlerin oluşmasında başlıca iki temel
neden vardır: Ölenin geri geleceği korkusu, ölünün anısını yaşatma isteği. Ölenin eşyalarıyla ilgili ayrıntılar ilençlere dâhil edilen başka bir ayrıntıdır:
“Alı-yeşili dürülü kala.”, “Anan baban fesinle, püskülünle, terliğinle oynaya.”, “Sen öl de elbiselerini hıra-curalara vereyim.

2.3.4.Yas
Yakınını kaybeden bir insanın bu olay karşısında duyduğu tepkiler şaşkınlık,
isyan ve acıdır. Bir yakının kaybından duyulan acı insani bir tepkidir. Kaybedilenin bir daha yerine gelemeyeceğinin acısı bütün toplumlarda yasın temelini
oluşturur. “Evine şiven düşe.” Şeklindeki bedduada adeta yas çığlıkları kulağımıza gelir. Ardında ağlayanın olmaması ölünün garipliğine veya sevilmediğine
işarettir: “Ölesin ağlıyanın olmasın.” İlençlerde ana babanın yası ve ağlamaları
evladının cenazesinin başında melemeleri şeklinde dile gitirilmiştir: “Anan baban
başın ucunda meleye.” “Balaların ardında kala.” bedduası da oldukça acı bir
tabloyu gözler önüne serer. Anadolu’da yas giyiminin rengi karadır. Bu renk
ifade edilerek de ölüm çağıştırır: “Başına karalar bağlana.”
2.3.5. Ölü Yemeği
Ölenin ruhu ya da canı için verilen yemek, ölüm olayına eşlik eden “geçiş” törelerindendir. Yörelere göre değişen yiyecekler “ölenin ruhuna gitsin” diyerek
dağıtılır veya büyük yemek davetleri düzenlenir. Beddualarda ölüm olayından
hemen sonra dağıtılan helva ve lokmadan söz edilmektedir:
“Ananın ölüm lokması ağzına ola.”, “Babanın ölüm lokması ağzına
ola.”, “Helvanı yiyeyim inşallah.”

2.3.5. Öte Dünya
Beddualara öte dünyayla ilgili dini inançların yansıdığı da görülür. Bunlar öbür
dünya, Allah’ın huzuru, mahşer, mahşer günü, âhiret, sırat, mizan, kıyamet, cen-
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net/cehennem gibi kavramlardır:
“Öbür dünyada yeşeresin.”, “İki cihanda bed nam olasın.”, “Ahrette elim
yakanda kala.”, “Allahın huzuruna eli bağlı, yüzü kara çıkasın.”, “Cehennemlik diye haber vereler.”, “Davan huzuru mahşerde görülsün.”,
“Defterin mizanda soldan verilsin.”, “Dizin dizin sürün. Sırat’a varma.”,
“Eşekler cennetine gidesin.”, “Huzur-ı mahşerde yüzün gülmeye.”,
“Mahşerde cevabını veremeyesin.”

Sonuç olarak hem söyleyeni, hem de söyleneni etkilediği inancıyla çoğu
toplumda beddua etmekten korkulmasına rağmen, kötülük görüldüğü ve zor durumda kalındığı zamanlarda çaresizlik duygusuyla bedduada bulunulur. Anadolu
ağızlarındaki beddualar, hem çok değişik tasarımlar ve aktarmalı anlatımlarla
güçlü bir dil oluşturmakta, hem de hayır dualara oranla daha zengin ve çeşitli
bir söz dağarcığı sergilemektedir. Beddua eden, ölümü hatırlatan pek çok imgeyle ve bazen de mizah unsurlarıyla bunu dile getirilmiştir. Beddualarda ölüm
olayıyla ilgili her çeşit unsurun yer alması dikkat çekicidir. Ölüm öncesi, ölüm
esnası ve ölüm sonrası için söylenen beddualar, kişiyi söylemeye iten nedeninin
etki derecesine göre de değişmektedir. Sözlü kültürün yaşanılan çağın şartlarına
göre yeni şekiller alan, ancak özünde değişmeyen kalıp unsurları olan bedduaların Türk toplumunun sosyo-kültürel yapısı içinde, dinle, gelenek ve göreneklerle iç içe olduğu görülmektedir.
Notlar
1. Divanü Lugati’t-Türk’te, “kargamak” (Kaşgarlı Mahmud C.I:284), “kargak” (Kaşgarlı
Mahmud C.II:288), “kargış” (Kaşgarlı Mahmud C.I:461) sözcükleri, “lanet etmek”,
“lanet”, “ilenme” anlamlarına gelmektedir.
2. Divanü Lugati’t-Türk’te, “kargamak” (Kaşgarlı Mahmud C.I:284), “kargak” (Kaşgarlı
Mahmud C.II:288), “kargış” (Kaşgarlı Mahmud C.I:461) sözcükleri, “lanet etmek”,
“lanet”, “ilenme” anlamlarına gelmektedir.
3. Anadolu’da beddua karşılığı kullanılan diğer kelimeler şınlardır:
İlenç: kargış, karış, karkış, yaramaz dua, yavuz dua. ( Tarama, VIII, Dizin ).
İlenç ( İlenti, ilinç ): Beddua. ( Derleme VII ).
İlenmek: Yavuz dua etmek, yavuz dua kılmak. ( Tarama, VIII, Dizin ).
İlenmek: Beddua etmek ( derleme VIII ).
İlenti: İlenç ( derleme VIII ).
İnkisar etmek : Kargamak. ( Tarama, VIII, Dizin )
Beddua: İlenç, kargış, karış, karkış, yaramaz dua, yavuz dua, yilenç. ( Tarama, VIII,
Dizin )
Beddua almak: Karış götürmek.
Beddua etmek: İlenç etmek, ilenç vermek, ileniş etmek, ilenmek, kargamak, karış
karmak, karış vermek, yavuz dua etmek, yavuz dua kılmak. ( Tarama, VIII, Dizin ).
Beymece olsun: Kahrolsun, olmaz olsun ( ilenç ) ( Derleme II ).
Beytambala, beytambala kalmak : Yok olmak, ölmek ( ilenç ) ( Derleme II )
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Beydeva: ( bedda, beddaa, beduva, bedva, beydava ) : Beddua, ilenç. ( Derleme
II ).
Daylı: Öl, geber, Allah belanı versin anlamında ilenç. ( Derleme IV ).
Davu: Beddua, ilenç. ( Derleme IV ).
Dilbunu:
Karnı kada: Kargış ( derleme VIII ).
Kargamak: Beddua etmek, lanet okumak. ( Tarama IV ).
Kargış ( karış, karkış ): Beddua, ilenç, lanet. ( Tarama IV ).
Karış : Kargış ( derleme VIII ).
Karış etmek: Kargamak ( derleme VIII ).
Kargış ( karğış, karış, karkış, karnıkada, karnıkara, karvuş ): İlenç, beddua. ( derleme VIII ).
Kargamak ( kargıç etmek, kargımak, kargış dökmek, kargış etmek, karğalmak,
karğamak, karğışlamak, karış etmek, karış vermek, karkışlamak, karkış tökmek,
karvuş etmek, karvuşlamak ): İlenmek. ( derleme VIII ).
4. “Eski devirlerde suçlu ile suçsuzu, gerçek ile yalanı ayırt etmek için ‘Tanrı yargısı’na
müracaat edilirken, ‘ant içmişler’, fakat ‘karganmışlar’ yani kendi kendilerinin, evlatlarının, soyu sopunun üzerine tanrının lanetini( kargışını) çağırmışlardır. ‘Yalan söylüyorsam gözüm kör olsun, evladımın ölüsünü öpeyim!..’gibi antlar eski devirlerde
tatbik edilen kargışların kalıntılarıdır” Bkz. Abdülkadir İnan (1998) “Eski Türklerde ve
Folklorda “Ant”, Makaleler ve İncelemeler, C. II, Ankara: TTK.
5. Albız: Alkarısı, albasması olarak adlandırılan lohusa ve bebeklere musallat olduğuna inanılan ruh tasarımı.
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Çin Tiyatrosunun Gelişim ve Değişim
Sürecinde Yabancıların Etkisi*
Sema Orsoy

Ç

ok erken dönemlerden itibaren Çin kültüründe müziğin önemli bir konumu olduğu görülmektedir. Aynı şekilde dans ve şiir de kültür içinde
yer almaktadırlar. Ancak tiyatro daha geç bir dönemde ortaya çıkmıştır.
“Tiyatro” sözcüğü, Çince’de iki karakter ile tanımlanmaktadır. Bunlar, “oynamak, spor yapmak, eğlenmek, gösteri” anlamlarını içeren “戏(xi)”** ve “drama,
oyun” anlamlarına gelen “剧(ju)” karakterlerdir.
Çin’de tiyatronun gelişim ve değişim sürecinin daha iyi anlaşılabilmesi
için, tiyatronun şekillendiği Song宋Hanedanlığı dönemine kadar olan Çin siyasi
tarihinden kısaca bahsetmenin yerinde olacağı kanaatindeyiz. Yaklaşık olarak
M.Ö. 1450 yılında kurulmuş olan Shang商 Hanedanlığı ile birlikte Çin’de
yazının ortaya çıktığı görülmektedir. “Fal Yazıtları” bu dönemin ilk yazılı
kaynaklarıdır. Bu dönem itibariyle kayıt tutma geleneğini başlatan Çinliler, hem
kendileri hem de komşusu olan yabancı kavimler ile ilgili bilgileri bizlere aktarmaya başlamışlardır. Bu hanedanlık dönemine ait kültürel özellikler
şekillenmeye başladığında aynı coğrafyada yaşayan Türkler, Moğollar ve Tibetlilerin de bu biçimlenmede katkı sağladıkları söylenebilir. Böylesi erken bir
devirde başlayan etkileşim, yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Shang
Hanedanlığını takiben M.Ö.1050’de kurulan ve M.Ö.247’de yıkılan Zhou周
Hanedanlığı’nın kuruluşunda özellikle Türkler ve Tibetli kavimlerin etkili olduğu
bilinmektedir. Konfüçyus’un tarih sahnesine çıktığı bu dönemde, Çin’de ede-
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biyata, sanata ağırlık verildiği görülmektedir. Özellikle müzik ve şiir alanlarında
Çinli olmayan Orta Asya kökenli toplumların etkisi oldukça yoğunlaşmaya
başlamıştır. Zhou Hanedanlığı’nın hüküm sürdüğü dönemde, Çin’de küçük derebeylikler birbirleriyle mücadele içine girmişler ve M.Ö. 480-M.Ö.256 yılları
arası “Savaşan Beylikler战 国 Dönemi” olarak adlandırılmaya başlanmıştır.
M.Ö.221 yılı ile itibariyle Çin yeni bir sürece girmiş, Qin秦 Hanedanlığı’nın
kurulmasını takiben Çin’de önemli değişimler yaşanmaya başlanmıştır. Çin
kültürü yeni bir boyut kazanmış, yabancı etkisi azaltılmaya çalışılmıştır. Aynı
girişim M.Ö.206’da kurulan Han汉 Hanedanlığı döneminde de devam etmiş, bu
süreçte Orta Asya kökenli kavimler Çin’den etkilenmeye başlamışlardır. M.S.220
yılına kadar Han Hanedanlığı dönemi sürmüş ancak daha sonra Çin’de yaklaşık
350 yıl süren bir siyasi kargaşa devri yaşanmıştır. M.S.580 yılına gelindiğinde
Çin’de Sui隋 Hanedanlığı’nın kurulması ile siyasi istikrar sağlanmıştır. Bu
sülalenin hemen akabinde M.S.618 yılında kurulan Tang唐 Hanedanlığı döneminde ise Çin uygarlığı en parlak dönemini yaşamaya başlamıştır. Söz konusu
devirde, Çin’in sınırları genişlemiş büyük bir imparatorluk haline gelmiştir.
Bunun doğal sonucu olarak, Çin ile Orta Asya kökenli toplumlar arasındaki ilişki
gelişmiş ve etkilenmeler yeniden başlamıştır. Özellikle Orta Asya kökenli olan
bilgili ve yetenekli kişiler, Çin’de önemli görevlere gelmişler ve devlet yönetiminde söz sahibi olmuşlardır. Bu kişiler kendi kültürlerini Çin kültürü ile
kaynaştırmışlar ve böylece Tang Hanedanlığı döneminin çok görkemli olmasına
katkı sağlamışlardır.
Genel hatları ile bahsettiğimiz bu hanedanlar döneminde siyasi
değişimlere bağlı olarak kültürel gelişim çerçevesinde tiyatro nasıl etkilendi?
Müzik ve dansın Çin kültürü içinde çok erken devirlerden itibaren yer aldığını
belirtmiştik. Çin’de her ikisinin birlikte sunulduğu eğlenceler daha yaygın olarak
görülmektedir. Geleneksel Çin müziği eşliğinde, akrobatik hareketlerden de
oluşan, geleneksel Çin giysileri ile renklenmiş tiyatro ise, “Savaşan Beylikler
Dönemi” itibariyle karşımıza çıkmaktadır. Daha önce belirttiğimiz gibi bu
dönemde, Çin’in kuzeyinde Türkler ve Moğollar yaşamaktaydı. Her iki toplum
da konar göçer ve savaşçı karakterleri ile dikkat çekmekteydiler. Onların sosyal
yaşamları doğrudan Çin’i etkilemiş ve bu devirde Çin’in kuzeyinde kılıcın
kullanıldığı savaş oyunları oynanırken, güneyde de dinsel ağırlıklı konuların ele
alındığı oyunlar oynanmaya başlanmıştır(裳莫洲: 208).
Sui Hanedanlığı dönemine gelindiğinde, Çin tiyatrosunun kendine özgü
bir yapı kazanmaya başladığı görülmektedir. İmparatorların özellikle yılbaşı
kutlamaları çerçevesinde oyunlar oynattıkları, yavaş yavaş tiyatronun
yaygınlaşmaya başladığı dikkat çekmektedir. Özellikle sergilenen oyunların tarihsel içerikli metinleri halkın geçmişini hatırlamasında bir araç olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Bu oyunlarda sahne dekorundan çok geçmişte
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yaşanan olayları anlatan mesajlar veren aktörler ön plana çıkmaktadır. Yine bu
dönemde tiyatro sanatının ilerlemesi için aktörler ve müzisyenler yetiştiren bir
konservatuar açıldığı bilinmektedir. Ayrıca tüm bu gelişmeler yaşanırken Türk
şarkılarından etkilenerek kısa Çin şarkıları da oluşturulmuştur. Bu kısa şarkılar
birleştirilip oyun sergilenirken müzik eşliğinde bir bütünlük sağlanılmasına çaba
harcanmıştır (许进灰: 449-450).
Daha sonra Tang Hanedanlığı döneminde, Çin müziğinden uzaklaşıp
Orta Asya’dan gelen müzik yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu devirdeki tiyatro
oyunlarında konuların genellikle tarihsel boyutta kendi iç çekişmeleri üzerinde
yoğunlaşmasının yanı sıra Çinli olmayan toplumlar ile savaşlara da ağırlık
verildiği gözlemlenmektedir. Tang Hanedanlığı’nın sona ermesi ve M.S. 960
yılında Song Hanedanlığı’nın kurulması ile birlikte Çin tiyatrosu en büyük
gelişimini yaşamıştır. Oyunlar yoğun bir şekilde saray çevresinde, zenginler
arasında sergilenmeye başlanmıştır. Pek çok oyun ortaya çıkmıştır, o dönemden
günümüze yaklaşık olarak 2890 tane oyunun geldiği söylenmektedir (厅宗俗:
143).
Çin tiyatrosunda işlenen konulara baktığımızda, ya tarihi olaylardan ya
da Budist veya Taoist kutsal yazılardan alınmış bir öykü yahut geleneksel bir efsane göze çarpmaktadır. İlginç olan tüm bu konular izleyici tarafından bilinmektedir. Bu öykü ya da masal, sahnede kostümlü ve makyajlı olarak ancak
dekor olmadan sergilenmektedir (许进灰: 451). Çin tiyatrosuna sahne dekoru
detayı çok daha sonraları 19. yüzyıl başları gibi dahil olmuştur. Zaman ve mekan
oyuncuların açıklamaları ile belirginleşmektedir. Kullanılan sözcükler, kendi
kendine konuşma, diyalog, sözlü şiir ve uzatılmış şarkıların bir karışımıdır. Çin
tiyatrosundaki sahne hareketleri büyük bir zarafet içinde yapılamaya çalışılır.
Özellikle savaş sahnelerinde jimnastik hareketleri dikkat çekicidir. Tiyatroda
müzik, şiir, akrobasi bir ahenk içinde bütünleşir. Çinliler, ülkelerini dünya
kültürünün merkezi olarak kabul ettikleri için 5000 yıllık görkemli tarihlerini ve
destansı kahramanlarını sahne şovlarında yaşatmaya çalışmaktadırlar.
M.S. 13. yüzyıl tarihte önemli bir dönüm noktasıdır. Moğol
İmparatorluğu’nun ortaya çıktığı bu dönemde, Moğollar gerek siyasi gerekse
sosyal yönden Çin’i çok etkilemeye başlamışlardır. Devrin hükümdarları tiyatroya verdikleri önemden dolayı Çin kültürüne bu doğrultuda katkı
sağlamışlardır. Söz konusu döneme gelininceye kadar Çin’de tiyatronun halk
sınıfından çok üst kademedekiler arasında yaygın olduğu görülmekteyken bu
tarih itibariyle Moğolların etkisiyle değişim olmuş, Çin tiyatrosu rahat bir hareket
alanı sağlamıştır. Çünkü Çin imparatorları tiyatronun halkı olumsuz
etkileyeceğini düşünüyorlar ve saray mensupları ile aristokratlardan başka kimsenin seyretmesine izin vermiyorlardı. Ancak Moğolların, Çin’i işgal edip
hükümeti ele geçirmesi ile durumlar değişmiştir. Halkın tiyatroya ilgisi
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arttırılmaya çalışılmıştır (厅宗俗: 147).
Uzun yıllar süren gelişme sürecinde Çin tiyatrosunda bir nokta dikkat
çekicidir. 19. yüzyıla gelinceye değin aktörlerin erkek olduğu gözlemlenmektedir. Yani oyun içinde yer alan kadın karakterlerini erkeklerin oynadığı görülmektedir. Makyaj ve kıyafetlerle kadın kılığına giren erkekler, başarı ile kadın
rollerini oynamışlardır. 19. yüzyıl itibariyle Çin tiyatrosunun Batıdan da
etkilendiği göze çarpmaktadır. Özellikle Pekin operasının ortaya çıkışı, Çin’de
tiyatronun değişim sürecinde geldiği son noktadır denilebilir (林刹银: 245). Ayrı
bir inceleme konusu olduğunu düşündüğümüz Pekin tiyatrosu ile ilgili ileride
kapsamlı bir çalışma yapılması düşünülmektedir.
Konuyu toparlarsak, çok köklü ve zengin bir kültüre sahip olan Çin, tarihsel süreçte kendisi ile aynı coğrafyada yaşayan Orta Asya kökenli toplumlardan çok etkilenmiştir. Ancak bu etkileşim Çin kültürünü yok etmeye değil
geliştirmeye katkı sağlamıştır. Çin’de tiyatronun ortaya çıkışında her ne kadar
yabancı toplumların etkili olduğu görülse de tiyatronun gelişiminde Çinlilerin
kendilerinden bir şeyler kattığı da göz ardı edilmemelidir. Zaman içinde kendini
yenileyen hatta zamana ayak uyduran Çin tiyatrosu bugün hala yaşatılmaktadır.
Batı etkisi ile televizyon ve sinemanın Çin’de kültürü öldürmek için değil daha
da güçlendirmek için kullanıldığı görülmektedir. Aktörlerin kendi makyajlarını
nasıl yaptıkları bir gösteri şeklinde oyundan önce seyircilerin görmesine izin verilmekte, hatta onların yetiştiği okullara götürülen küçük çocukların deneyim
kazanması sağlanmaktadır. Televizyonlarda diziler halinde ünlü Çin tiyatrosundan örnekler verilmektedir. Her mahalleye belli aralıklarla gelen tiyatro ekipleri
kurdukları küçük sahnelerde, sade bir dekor ancak ihtişamlı makyaj ve
kıyafetlerle oyunlarını sergilerken, halkın serbestçe yiyip içip oyunu seyrettiği
bilinmektedir. Günümüz tüketim çağında küçük yaşta eğitimin önemli olduğunu
bilen Çinliler, çocukların oynaması için üretilen Batı tarzı oyuncaklara geleneksel tiyatro kıyafetlerini giydirerek bu kültürü yaşatmaktadırlar. Ayrıca günlük
kullanımdaki telefon kartları üzerinde ya da pullarda Çin tiyatrosuna ait objeleri
görmek mümkün olmaktadır.
Acaba Çin’in 5000 yıllık tarihini koruyup yaşatmasındaki sır,
geçmişinden asla kopmadan günümüze ayak uydurması mıdır? Belki de bu sorunun yanıtı bizim kendi kültürümüzü yaşatamamamızın asıl nedeni midir?
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* 25-27 Aralık 2008 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Halk Kültüründe Tiyatro
Uluslararası Sempozyumu’nda sunulmuş olan bildiri metninin genişletilmiş halidir.
**Çince karakterlerin yazılışında jiantizi, transkripsiyonunda pinyin sistemleri kullanılmıştır.
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İ

nsana ilişkin bütünsel ve karşılaştırmalı bir bilginin üretilebilme olanağı,
disiplinlerarası bir bilgi alışverişini zorunlu kılmaktadır. Felsefenin insanı ele alırken, onu doğal bir varlık, tarihsel bir varlık, akıllı-duygulu ve
sosyal bir varlık olarak özetlenebilecek tanımlamalar kapsamına sokuşu şu anlama gelir: Felsefe insanı sorun edindiğinde, özellikle psikolojinin, antropolojinin ve tarihin verilerini, bütünlüklü bir insan anlayışı ortaya koyabilmek için
kullanır. Bunu yapmış olmakla felsefe, disiplinlerarası etkileşimi, genellemeler
yoluyla insanın ne’liğine dair sorunun çözümüne odaklandırır. Felsefenin diğer
disiplinlerden farkını açığa çıkaran özelliği tam da bu noktada belirginleşir. İnsanı sahip olduğu kimi özellikleriyle araştırma konusu yapan diğer disiplinlerden
farklı olarak felsefe, bu özelliklerin tümünün öznesi olan insanı mümkün olan en
genel belirleme ve tanımlamalarla konu edinir. Bu insan anlayışı ne tek başına
tarihsel bir gelişimin izlenebildiği bir tür varlığıdır, ne de psişik süreçlerin şekillendirdiği genel eğilimleri gösteren düşünsel bir varlıktır. İnsan felsefenin konusu olduğunda bunların her ikisidir de. Hatta aynı zamanda toplumsal, siyasal
bir varlık, Aristoteles’in deyimiyle bir zoon politikon’dur o.
Aslında sözü edilen tüm disiplinler “insan nedir?” sorusuna, daha da
özelleştirilmiş ve sorunlu haliyle “insan doğası nedir?” sorusuna cevap ararlar.
İnsanı diğer canlı türlerinden ayıranın ne olduğu sorusu, her düşünsel çabada bu
çabaya ait olan bakış açısıyla yanıtlanmaya çalışılır. Maddeci felsefe insan do-
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ğası kavramını, insanı nesnel ve somut koşullarıyla birlikte ele alan bir anlayışla
tartışır. İlkel ve modern insan karşılaştırmasında insanda değişmeyen özün bulunup bulunmadığı sorusu idealizmden kopuk bir insan anlayışı benimseyen tüm
düşünce sistemlerinde benzer şekilde cevaplanır. Bu cevap en sade şekliyle örneklendirilmek istenirse B. Malinowski’nin Bilimsel Bir Kültür Teorisi adlı çalışması, tüm maddeci anlayışların “insan doğası” konusundaki görüşlerini özetler.
Bu düşünceye göre görüşlerimizi dayandıracağımız temel olgu, her insanın hayvansal bir türe ait olduğudur.
Malinowki organizma olarak insanın, yalnızca varlığının devamını
değil, sağlıklı ve normal bir metabolizmaya izin veren koşullarda yaşaması gerektiğini düşünür. Yani her insan grubu için ve grup içindeki her birey için belli
asgari koşulların sağlanması kültürün devamlılığı için zorunludur. İnsan doğası
kavramını Malinowski bu gerçeklik üzerinden belirler: “Hangi kültür tipine ait
olursa olsun her insan yaşadığı sürece yemek yemeye, soluk almaya, uyumaya,
üremeye, ve yararsız maddeleri organizmadan atmaya muhtaçtır. Yani insan doğası denilince, insan soluk almak, uyumak, dinlenmek, beslenmek, dışkılamak ve
üremek zorunda olduğu sürece her kültüre ve bireye dayatılan biyolojik zoru anlıyoruz” (Malinowski, 1992: 95).
Kısaca insan doğası kavramı, maddeci görüş açısında göre, insanın
doğal bir varlık olduğunu ifade etmekten öte bir anlam taşımaz. Onu hayvandan
ayıran şey ise sahip olduğu biyolojik zorunluluklar için geliştirdiği kültürel etkinliklerinde yatar. Üretim araçlarını üreten insan ve bu araçlarla yeniden üretime
katılan insan, bu anlamda hayvandan insana geçişin tartışılmaz örneğidir.
Marx’ın insanı hayvandan ayıranın ne olduğu sorusuyla uğraşırken
amacı, insanı “özel, değerli, üstün bir tür varlığı” olarak tanımlamak değildir.
Darwinci evrim teorisinin biyoloji bakımından taşıdığı önem, insanın her şeyden
önce bir hayvan türü olduğu kabulünü zorunlu kılar. Dolayısıyla sahip olduğu biyolojik zorunluluklarıyla insan çoğu kez yaşam ve doğa karşısında hayvandan
daha korunmasız ve daha az güçlüdür. İster emek, ister sahip olduğu ve geliştirdiği dil yeteneği, ister ulaştığı uygarlık düzeyi ile hayvandan ayrı bir varlıkmış
gibi gösterilsin, tüm bunlar “insan doğası” kavramının içeriği olamaz. Bütün bu
özellikleriyle insan, “toplumsallığı”na, dolayısıyla da kültürel etkinliklerine vurguda bulunulan bir tür varlığıdır. Doğa ve kültür ise, birbirine karşıt iki öğe gibi
değildir. Kültür doğa üzerinde işleyen insani etkinliktir. İnsanın üstün bir tinsel
varlık olarak betimi ise, idealist çizginin en temel dayanağıdır. İlkel ya da yüksek bir uygarlık aşamasında olduğu her iki durumda da bir inanç sistemi geliştirmiş olması, insanı hayvandan ayıranın inanç düzlemi olduğunu söylemeye
yetmez. İlkel zamanlarda gelişmiş bir inanç sisteminin ilk çekirdeğine işaret edebileceği tartışmalı olan totem sisteminin varlığı, ancak ve ancak o döneme dek
uzanan kültürel öğelerden biri olarak görülebilir. İlkelin varlığına inandığı ön-
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celikli güç totem değildir, o öncelikle üstesinden gelemediği doğa güçlerine
yenik düşebilecek bir canlı olduğuna inanır. George Thomson İnsanın Özü adlı
çalışmasında totemciliğin, insanı hayvandan ayıran bir belirleyen olmadığını
ancak o zamanlara kadar geri giden bir geçmişe sahip olduğunu anlatan şu açıklamayı yapar: “Totemcilik, insan toplumunun hayvan dünyasından ayrıldığı ilk
aşamaya kadar uzanır. O aşamada insan daha kendini gerek nesnel olarak, gerekse öznel olarak doğadan ayırmış değildi. Nesnel bakımdan, insan öteki insanlarla toplumsal değil, doğal bir ilişki içindeydi; öznel bakımdansa, insanlar
arasındaki ilişkiler insanın doğayla olan ilişkileri açısından dile getiriliyordu”
(Thomson, 1998 : 54-55).
Bu açıklama ışığında düşünüldüğünde bir inanç sistemi olarak değerlendirilebilecek olan totemcilik, insanın doğayla ilişkisinde ortaya çıkan doğrudan bir savunma aracı gibi iş görür. Totem bir tür dinsel öğe bile olsa insan
bununla insan bununla canlılar dünyasında özel bir konuma sahip olmaz. Totemcilik yalnızca insanın kendini hayvandan ayırdığı ilk aşamaya kadar geri
gider.
Thomson’ın totemciliğin izlerinin görüldüğü en eski aşamada, insanın
durumuna ilişkin sahip olduğu fikrin kaynağı Marx’tır. Marx’ın Alman İdeolojisi adlı yapıtındaki insan-doğa ilişkisi Thomson tarafından özetlenir. Buna göre
insanın doğayla özdeşleşmesi, insanın insanla ve insanın doğayla kurduğu sınırlı
ilişkinin niteliğini belirler. Marx insanın çevresindeki bireylerle ilişki kurma zorunluluğunun bilincine varmasını, toplumda yaşadığının bilincine varışının başlangıcı olarak görür. Doğaldır ki Marx’a göre bu başlangıç, sözü edilen
aşamadaki toplumsal yaşamın kendisi kadar hayvansıdır. Bu aşamada herhangi
bir inanç pratiğinin insanı özel ve ayrıcalıklı bir taşıması söz konusu değildir.
Aksine gelişmiş uygarlık düzeyi bir inanç pratiğini özel ve ayrıcalıklı kılar. Kaldı
ki totemin yalnızca dinsel değil, toplumsal bir yapı olduğu da unutulmamalıdır.
Freud, Totem ve Tabu’da totemizm kavramını tartışır. Totemciliğin, bazı
ilkel Avustralya, Amerika ve Afrika kavimlerinde dinin yerini tuttuğunu ve toplumsal organizasyonun ilkelerini sağladığını, antropolojinin verilerinden hareketle ortaya koyan Freud, onun dinsel ve toplumsal anlamını şöyle ortaya
koymaktadır: “Din bakımından, totemizmin, insanla totemi arasındaki saygı ve
itibar ilişkilerinden; toplumsal bakımdan ise, klân üyeleri arasındaki karşılıklı
yükümlülüklerle, kabileler arasındaki karşılıklı yükümlülüklerden ibarettir. Totemizmin gelişme seyri içinde, onun bu iki cephesi gitgide birbirinden ayrılma
eğilimi gösterir; dinsel sistem kaybolduğu halde, sosyal sistem varlığını sürdürür, ya da bunun tersine olarak, bir ülkede totemizme dayanan sosyal sistem ortadan kalkmış olduğu halde, o ülkenin dininde hâlâ totemizm kalıntılarına
rastlanır” (Freud, 2002: 40-41).
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Freud totemciliğin kaynağı hakkındaki bilgisizliğin, onun dinsel ve toplumsal cephesi arasında başlangıçta varolan ilişkilerin niteliği konusunda kesin
bir şey söylemeye engel olduğunu düşünür. Kesin olan tek şey ise ilkel olsun
modern olsun insanın kendisine yasalar koyan bir canlı olduğudur. Totemcilik bu
anlamda bir dinin özü olarak değil, yasalılığın temel prensibi olarak görülmelidir. Modern antropoloji için vazgeçilmez isimlerden biri olan Malinowski, bu
yasalılığın yasa ve töreler tarafından değil, “vicdan” tarafından zorlanmayı içerdiğini belirtmektedir. Malinowski’nin ilkel halklar üzerinde yaptığı araştırmalar
sonucu vardığı sonuç Büyü, Bilim ve Din adlı çalışmada şöyle özetlenmiştir: “İlkelin tabuya uymasının nedeni korkması değildir. Toplumsal cezadan ya da genel
kanıdan korktuğu için uymaz tabuya. Ona karşı çıkmaya çekinir; bu kısmen, bir
tanrının ya da yüce güçlerin isteğiyle doğabilecek olan kötü sonuçlardan korktuğu içindir, ama öncelikle, kendi kişisel sorumluluğu ve vicdanı bunu ona yasakladığı içindir” (Malinowski, 2000: 53).
Bu anlamda toteme duyulan “saygı” duygusu, yasaya duyulan saygı ile
özdeştir. Evrensellik ilkesi totem birliğine sahip klanlar ekseninde daraltılırsa,
yasa ile vicdan arasındaki ilişki, Kantçı kategorik imperativ ve yasanın içsel bir
zorlamada ifade bulduğu “saygı duygusu arasındaki ilişkiye benzetilebilir. Yasa
aynı toteme sahip tüm insanlar için geçerlidir ve yasaya uymayı zorunlu kılan bireysel sorumluluk duygusudur. Burada sözü edilen “vicdan” ya da yasaya zorunlulukla uymayı emreden saygı duygusu, tarihsel ve toplumsal bir belirleyen
olmaktan çok, doğuştan getirilen ya da nasıl kazanıldığı belli olmayan nitelikler
gibi durmaktadır. Oysa herhangi bir duygu, devindirici bir sebep ya da sahip olunan bir deneyim olmadan nesnellik kazanamaz. Bu noktada Freud’un Totem ve
Tabu’sunda dinlerin kökenini değil, totemciliğin kökenini açıklamak amacını taşıdığını belirttiği görüşlerini hatırlamak yol gösterici olabilir.
Freud spekülatif olmakla beraber tarihselliği ve toplumsallığıyla ele aldığı insanı, bir ilksel duyguya, bir tür “kökensel günah”a geri götürür. Ona göre
totemciliğin bir din sayılıp sayılmaması gerektiğini tartışmak hiçbir amaca hizmet etmez. Önemi olan tek şey, en eski ama en temel ahlaki kısıtlamaların –insan
öldürme ve ensest yasaklamalarının- totemcilikte ortaya çıkmış olmasıdır. Bu
durumun totem birliğinin toplumsal yansıması olarak önemi tartışılmazdır. Bir
Yanılsamanın Geleceği adlı yapıtında Freud, Totem ve Tabu’daki görüşlerinin
kabul edilmemesi durumunda bile bu yapıtla ilgili umudunu dile getirir. Freud o
kitapta çok dikkate değer ama birbiriyle ilişkisiz çok sayıda gerçeğin birbirini tamamlayan bir bütün haline getirilmiş olduğunun gözden kaçırılmamasını ümit ettiğini belirtir. Soru konusu olan şey yeniden formüle edilebilir: İnsanları yasaya
ya da yasak olana uymaya iten “içsel duygu” hangi maddi zeminden kaynaklanır? Sorunun bu yeni şekli, insanın toplumsallığıyla yasalılığı arasındaki ilişkinin zorunlu bağına işaret eder. Kısaca belli durumlarda insanı yasak ve
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engellenmeye rıza gösteren bir canlı türü olarak tanımlamak, nedensiz bir kökensel duygunun önderliğinde mümkün değildir. Bu ilişki toplumsaldır. Vicdanın kuruluşu toplumsal nedenlerle açıklanmadığı sürece, yasaya uymaya dair
sorumluluk rasyonel olarak kavranamayacaktır. Freud spekülatif olmakla birlikte, bu zorunluluk ve vicdan arasındaki ilişkinin toplumsal niteliğini vurgulayan görüşler ortaya koymaktadır. Bu ilişkiler birbirinden bağımsız gibi duran,
öldürme yasağı, ensest ve egzogaminin birbirleriyle olan bağını da ortaya koyan
bütünsel bir yapıyı açıklamaktadır.
Freud, dinin, ahlakın, toplumun ve sanatın başlangıçlarını bulduğu, aynı
zamanda bütün nevrozların çekirdeğini taşıdığını düşündüğü somut bir noktadan söz etmektedir. Oidipus kompleksi olarak bilinen bu başlangıç noktası, kavimlerin psişik hayatıyla ilgili problemlerin çözülebileceği yer olarak
görülmüştür. Özetle psikanalize konu olan insanla ve toplumla ilgili tüm problemler, Freud’a göre baba karşısındaki tavırdan hareketle anlaşılabilir.
Freud’un temel bir kabul noktası olarak iş görebilecek öncülü “kolektif
ruh”un varlığı düşüncesidir. Bu kolektif ruhun içinde bireysel ruhta geçen süreçlere benzer süreçlerin cereyan ettiği baştan kabul edilmiştir. Freud bir sorumluluk duygusunun binlerce yıl boyunca kuşaktan kuşağa geçerek varlığını
sürdürmesini bu ilk kabule dayandırarak açıklar. Sorumluluk duygusunun maddi
zemini Freud’a göre, insanların artık en ufak bir anısına dahi sahip olamayacakları kadar eski olan bir “suç”tur. İnsanlığın psişik hayatının sürekliliği “Totem ve
Tabu”da şu şekilde ortaya konulmaktadır: “Bir kuşağa ait psişik süreçler, diğer
bir kuşağa devrolmasaydı, başka bir kuşakta devam etmeseydi; her kuşak hayatı
kendi hesabına yeni baştan öğrenmek zorunda kalırdı ki, bu da her türlü ilerlemeyi, her türlü gelişmeyi imkânsız kılardı” (Freud, 2002: 219).
Sonuç olarak kaynağı nesilden nesile unutulsa bile sonuçları aktarılan ve
“suçluluk duygusu”nda sabitlenen yasaya uyma zorunluluğu tarihsel bir süreç
olarak karşımıza çıkmaktadır. İlkel toplumlarda ilk etik kuralların, ilk ahlaki kısıtlamaların, failleri çin suç kavramının kaynağı ve çıkış noktası olan bir fiilin
uyandırdığı tepkiye bağlar. İşledikleri suçtan dolayı pişmanlık duyan suç failleri, babayı öldüren oğullara karşılık gelmektedir. Freud’un bu konudaki yorumları ise şöyledir:
Oğullarının doğrudan cinsel itkilerinin doyurulmasını engelleyen ilksel
baba, oğullarını yoksunluğa, böylelikle de amaçları dizginlenmiş bağlara zorlamıştır. Baba katlini gerçekleştirmek için bir araya gelen erkek kardeşlerden her
biri babaya eşit hale gelme isteğini taşır. Freud’a göre babaya karşı olan ve onun
öldürülmesine yol açan duygu, uzun gelişme seyri içinde, yavaş yavaş körelerek
yerini sevgiye ve ilkel babaya karşı mutlak bir boyun eğişe bırakmıştır. Totemizmin bizi ilgilendiren iki temel tabusunu doğurmuş olan Oidipus kompleksini ilkel toplumdaki öldürme ve ensest suçlarına uzanarak bağlantılandıran
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Freud şöyle düşünmektedir:“Babanın sağlığında yapılmasını bizzat varlığıyla
engellediği şeyi, şimdi oğullar, bir ‘geriye dönük boyun eğme’ ile kendi kendilerine yasaklamaktaydılar. Psikanalizin bize yakından tanıttığı bir psişik durumun
karakteristiğidir bu. Oğullar, Baba’nın yerini tutan totemin öldürülmesini yasaklayarak, kendi yaptıkları işi lanetliyor ve kurtardıkları kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayı reddederek, bu işin meyvelerini toplamaktan vazgeçiyorlardı”
(Freud, 2002: 199).
Freud Totem ve Tabu’da ortaya koyduğu bu düşüncelerini bir adım daha
öteye taşıyarak vaktiyle öldürülmüş bir babanın Tanrı mertebesine çıkarılması olgusunu Oidipus kompleksiyle ilişkilendirir. Hıristiyanlık mitosunu örnek gösteren Freud, ilk günahın Baba Tanrı’ya karşı işlenen bir suçun doğurduğu sonuç
olduğunu düşünür. İsa’nın kendi hayatını kurban ederek ilk günahın bedelini tek
başına yüklenmesini, bu günahın aslında bir cinayet olduğunu kanıtlayan bir sav
olarak görür. Kendi kendini kurban etmenin anlamı Freud’a göre, kefareti ödenecek suçun baba katli olduğunu ifade etmektedir. Freud babaya karşı bu en
büyük kefareti ödeyen oğulun, babanın yanında, daha doğrusu babanın yerine
Tanrı oluşunu ise, “çifte değerli duyguların psikolojik önlenemezliği” olarak tanımlamaktadır. Uygarlık, Toplum ve Din adlı yapıtta bu çifte değerli duygulara
daha geniş yer verilmiştir. İnsanın suçluluk duygusunu ilksel babanın öldürülmesine dek geriye götüren Freud, bu pişmanlığın babaya yönelik varolan çifte
değerli duyguların bir sonucu olduğunu düşünmektedir. Oğullar babalarından
nefret etmişler ama aynı zamanda onu sevmişlerdir de. Freud’un insan anlayışını
tamamlayan vazgeçilmez öğe olan babayla özdeşleşme, süper egoyu kurmakta
ve bu öğeye babanın gücünü vermektedir. Bu şekilde aynı eylemin yenilenmemesini sağlayan kısıtlamalar yaratılmıştır. Bu düşüncelerinden hareketle vicdanın kuruluşu konusundaki görüşlerini ortaya koyan Freud, iki şeyin mükemmel
bir açıklıkla kavranabileceğinden söz etmektedir: “Vicdanın kökeninde sevginin oynadığı rol ve suçluluk duygusunun ölümcül kaçınılmazlığı. İnsanın babasını öldürmüş olması ya da bunu yapmaktan kaçınması böylece gerçekten
belirleyici değildir. Her iki durumda da insan suçluluk duyacaktır çünkü suçluluk duygusu çifte değerliliğin yol açtığı bir çatışmanın Eros ile yıkım ya da ölüm
içgüdüsü arasındaki ebedi savaşımın bir ifadesidir. Bu çatışma insanlar birlikte
yaşama göreviyle yüzyüze gelir gelmez başlar. Topluluk aile dışında hiçbir biçimi
kabul etmediği sürece çatışma kendini Oidipus çatışması biçiminde dışa vurmak,
vicdanı kurmak ve ilk suçluluk duygusunu yaratmak zorundadır” (Freud, 2004:
300-301).
Freud’un bu görüşlerinin bu çalışma açısından taşıdığı önem, her ne
kadar spekülatif yanı fazla da olsa, vicdanın ve yasaya uyma zorunluluğunun
kendiliğinden değil, toplumsal açıdan oluşturulmuş – kurulmuş olduğunu belirtmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca totem sisteminin psikanalizi ilgilendiren

72

sosyal bilimler araştırma dergisi 2012/3

semaulper_dergi 04.02.2013 14:51 Page 73

Totem Birliği ve Suç

özelliği, felsefe açısından da önemli argümanlar sunmaktadır. Bu özellik, bu sistemin geçerli olduğu hemen her yerde öldürme ve enseste yasak getiren kuralların ortaya konmuş olmasıdır. Totem sistemin ayrılmaz parçası olarak görülen
egzogami yasası, tek ve aynı totem grubunun üyelerinin aralarında cinsel ilişkide bulunamaması ve dolayısıyla birbirleriyle evlenmemelerinden kaynaklanır.
Freud egzogami ve totemizm arasında ister derin olsun ister olmasın, böyle bir
bağın olduğunu ve görünüşe göre bu bağın çok kuvvetli olduğunu belirtir. İlkel
insan ensest ilişkilere karşı büyük bir duyarlılığa sahiptir. Freud’a göre bu korku
ve duyarlılık, modern insanın iyice anlayamadığı, kan akrabalığının yerine totem
akrabalığının geçmesine yol açan bir özelliğe bağlıdır. Freud bu görüşlerini antropolojinin verileriyle de destekler. Avustralya’nın ilkel yerlilerinden, en yakın
komşuları olan Malenezya, Polinezya ve Malaya kavimlerinden örnekler verir.
Ona göre ne ev, ne sağlam kulübe yapmasını bilen bu yerliler, en yakın akrabalar arasında enseste karşı ciddi yasaklar koymuşlardır. Yine de bu örnekler, insanın bu tarz ilişkileri doğuştan varolan bir içgüdü gereği istemediğini ve
uygulamadığını göstermez. Freud da totem ve egzogami arasındaki bağa dikkat
çekmiş olmasına rağmen, psikanaliz deneylerinin, insanoğlunda ensest cinsinden
ilişkilere karşı doğuştan bir nefretin bulunmadığını ispatladığını ifade etmektedir. Freud’a göre herhangi bir nefretin tersine ergin insanın ilk cinsel istekleri
daima ensest niteliğindedir. Freud bastırılan bu duyguların ileride nevroz olaylarının belirleyici nedenleri olarak çok önemli bir rolü olduğunu bu deneylere
dayanarak aktarmaktadır. Ancak bu iki görüşü de genellemek, insana ilişkin yanlış bir yargıda bulunmak anlamına gelir. Felsefe ensest konusunda insana ilişkin
ancak şu yargıda bulunmaya izin verir: İnsan ne odur, ne de o.
İnsanı anlamak için girişilen her düşünsel çaba, öncelikli olarak insanın daima başka türlü de davranabilir olan bir canlı oluşu kabulünden yola çıkmalıdır. Özgürlüğün tanımı olan en yaygın kabuldür bu. Dolayısıyla oluşturulan
yasa ve ahlâki zorlamaların varlığı, aksi yöndeki davranışların ortaya çıkma ihtimalinin insan söz konusu olduğunda daima mümkün olduğunun kanıtıdır. Toplumsal yapının en ilkel halinde de, modern halinde de değişmeyen ortak özellik
budur. Freud ilkel insan ve nevrozlu insan arasındaki farkın düşünce ile eylem
arasındaki ilişkide kendini gösterdiğini düşünür. Buna göre düşünce ve eylem
arasındaki farkı ne ilkel ne de nevrozlu tanır. Nevrozluda eylem, tamamen ket vurulmuş haldedir, yerini tamamen fikre bırakmıştır. İlkel insanda ise eylem neredeyse fikrin yerini almıştır. Eyleme engel yoktur, onun fikirleri hemen eyleme
dönüşür. Freud bu yüzden kesin ve mutlak bir hükümle kapatmak iddiasında olmadan şu son sözü tekrarlar: “Başlangıçta eylem vardı.” Ancak yasanın ortaya
çıkışı ve vicdanın toplumsal kuruluşu konusundaki düşünceler hatırlandığında bu
sözün şu şekilde yeniden ifade edilmesi daha uygun olur: Başlangıçta suç vardı.
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Elif Şafak’ın Romanlarında
Çokkültürlülüğe Giden Aşamalar*
Esra Sazyek

E

lif Şafak’ın romanları, en genel haliyle kültürel çeşitliliği, bir başka deyişle çokkültürlülüğü esas alan birer ortamı barındırır. Öncelikle “ben”
ve “öteki” arasındaki kültürel “çatışma”nın dikkati çektiği durumlar, söz
konusu farklılıkların birbirlerini tanımaya başlamalarıyla “kimlik bunalımı”na,
ardından her farklılığın kendinde “öteki”nden bir parça bulmasıyla “kültürel
uyum”a dönüşür. Söz konusu aşamalar, her romanda çokkültürlülüğe giden sürecin basamaklarını oluşturur. Bu sürece değinmeden önce bazı kavramları tanımlamanın daha doğru olacağı kanaatindeyiz.
A. Kültür
Kültür, en genel kapsamıyla, insanların hayata, nesneye, insana ve insan ilişkilerine anlam, önem ve düzen verme yolunda kurdukları/oluşturdukları kişisel ve
kolektif bir âdet ve inanç sistemidir. İnsanoğlunun yarattığı maddi ve madi olmayan ürünleriyle somutlaşan düşünce, inanç ve değerler bu sistemin en genel
kategorilerini oluşturur.1 Boşinan, gelenek, görenek, töre, görgü kuralı, norm,
yasa gibi olgu ve kurumlar bu genel kapsamın birer parçasıdır. Yaşamın çeşitli
yönlerini -iş kültürü, siyasi kültür, cinsel kültür gibi tanımlamalar aracılığıyla
kavramlaştırma, günlük yaşantıyı -halk kültürü, popüler kültür ifadeleriyle- yapılandırma ya da olağan dışı kişisel yaratı oluşumlarını -seçkin kültür, yüksek
kültür gibi nitelemelerle2- düzenleme çabaları hep kültürün kapsamı içinde yerini alır. Bundan hareketle denilebilir ki, kültür farklı konumlarda, düzeylerde
oluşan, bu farklılıkların yanında nihai hedefinde, yaşayışında üstlendiği kullanım
kılavuzluğu işleviyle bir topluluğu ya da toplumu düzenleme ve biçimlendirmede bulunan çok önemli bir olgudur. Dolayısıyla, en ilkelinden en gelişmişine
bütün toplumlarda bir kültürel yapının varlığı söz konusudur. Bir başka deyişle,
toplum ve kültür ayrılmaz bir bütündür; çünkü toplum, insan grupları arasındaki
bağlantıyla kültür de bu bağlantının içeriğiyle ilgilidir (Parekh, 2002: 188).
Ancak, ikisi arasında yönelim hedefleri bakımından farklılık bulunur. Dolayısıyla, kültür ve toplum birbirlerinden ayrılamaz, ne var ki ikisinin farklı odakları
ve yönelimleri vardır.
Kültürün inanç ve âdetlerden meydana gelen bir sistem olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu iki temel öge hem birbiriyle ilgili hem de birbirinden ba-
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ğımsız özlere ve işleyişlere sahiptir. İnançlar ve âdetler arasında dört temel fark
vardır. İlk fark, inançların “genel, hatta bulanık ve farklı yollara açık” olmasına
karşın âdetlerin “belirli ve somut” nitelikli olmasıdır. İkinci fark, uygulama noktasındadır. İnançların keşfi ve hayata geçirilmesi zor; âdetlerin belirlenip uygulanmasının ise kolaydır. Üçüncü fark olarak, inançlar düşünce alanında
bulunurken âdetler davranış düzleminde yer almaktadır. Son fark ise “inançlar
arasındaki tutarlılık, zihinsel tutarlılık meselesidir ve âdetler arasındaki -temelde
pratik bir uygunluk meselesi olan- tutarlılıktan çok farklı bir doğaya sahip” (Parekh, 2002: 187) bulunmaktadır. Nitekim bir toplumda inançlar değişirken âdetler onlara yetişemeyebilir ya da âdetler önden gidebilir. İkisi arasındaki zorunlu
ilişki zemini kaygan olduğu için sürekli bir boşluğun varlığı da kaçınılmazdır.
Kültür, bir topluluk içinde yaşayan kişilerin hayatında çift yönlü bir rol oynar. Bir
yanıyla onların yaşayışında belirlediği ölçütlerle kolaylık sağlar bir yanıyla da
koyduğu kurallarla onları sınırlandırır. Dolayısıyla bir toplumsal kavram/olgu
olarak kültür ve insan/lar arasında çok sıkı bir bağ bulunmaktadır.
B. Kültürel Topluluk
‘Kültürel topluluk’, en genel tanımıyla yalnızca ortak bir kültüre dayanan topluluktur. Söz konusu ortak kültürün nasıl edinildiği, farklılıkların nasıl giderildiği
bu bağlamda önemli değildir (Parekh, 2002: 198). Bu tür topluluklara üye fertler ortak bir ahlak ve davranış repertuarından beslenir ve bu bağlamda yine ortak
bir inanca ve bilgiye sahiptir. Dolayısıyla bir ‘kültürel topluluk’un içinde nefes
alıp vermek o kültürel birikimin içeriğinden ve onu yaşayıp yaşatan diğer fertlerden büyük ölçüde etkilenmeyi barındırmaktadır. Kişi, her ne kadar kendi cinsine -insanoğluna- ait biyolojik ve kalıtımsal yetenek ve eğilimlerle doğsa da
zamanla, içine geldiği kültürel topluluğun normlarınca onun öngördüğü davranış, tutum ve ahlak kalıplarına sokulur. Ferdin kimlik ve kişilik özellikleri bu
yapının içinde biçimlenir. O, edimlerini, ilişki tarzlarını, dünya görüşünü, hayat
anlayışını ait olduğu kültürel topluluğun ilkeleri, normları doğrultusunda öğrenir (Parekh, 2002: 200). Bir kültürel topluluğa mensup olmak demek, doğal olarak, günlük yaşamı o topluluğu oluşturan diğer üyelerle birlikte, onlarla çeşitli
boyutlarda ilişkide bulunarak yaşamak anlamına gelmektedir. Bu da söz konusu
ilişkileri süreklileştiren ortak paydaların varlığını gerektirir. İnançta, duygularda,
ideallerde, çıkarlarda zamanla oluşmuş çok sıkı bir paylaşım ağı bu ilişkilere
sağlam bir fonluk yapar. Böylesi bir ağın içeriği de üyeleri “köken hissi, zahmetsiz iletişim, düzenlenmiş bir ahlaki yaşam ve karşılıklı anlayış” (Parekh,
2002: 201) gibi hem kendileri hem de toplumdaşları için rahatlatıcı, mutluluk
verici/pekiştirici ögelerden oluşmaktadır.
‘Kültürel topluluk’ aynı zamanda denetleyici bir öz de taşır.
Kurallar/normlar onaylayıcı, dolayısıyla rahatlık getirici oluşunun yanında yap-
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tırım getiren disiplinli bir yapıya da sahiptir. Böylesi bir yapı, ona sadakat göstereni ödüllendirirken uyumsuzluk göstereni de cezalandırmaktadır. Nitekim,
fertlerin karşısına seçenekler çıkarırken eşzamanlı olarak onlar arasında elemeye
gider ve böylelikle ahlâki ve sosyal düzenin pekişip süreğenlik kazanmasını sağlar. Öte yandan ise çıkardığı seçenekler arasında bir seçim yapılmasını dayatır ve
bu çoklu koşul ortamında kendisine en yakın gördüğüne uyum gösterilmesini
ister.
Bir ‘kültürel topluluk’un varlığı, fertler/üyeler üzerindeki etki halesini
başka bir bağlamda da somut kılabilmektedir. Sosyal bir yapı içinde yaşayan kişiler, kendileri uyumsuzluk yaşayarak -ya da başka bir yolla- söz konusu topluluğun dışına çıksalar dahi onunla dolaylı bir şekilde ilintileri devam edebilir. Bir
başka deyişle insan, münzevi bir yaşantıyı tercih etmedikçe, kendisini sarmalayan bir insan kadrosuyla birlikte veya onun yanı başında yaşamak durumundadır. Bu zorunlu durum, akrabalar, çalışma arkadaşları ve diğerlerini kapsar. Bu
kadro içinde ‘kültürel topluluk’un normlarına kendisini bütünüyle bağlamış üyeler bulunabilir. Onların günlük hayatta yaşattığı dil, sanat, eğlence, yemek, davranış vb. alanlarına ait kültürel ögeler/kesitler dışarıdaki kişinin -hiç değilse
günlük- hayatını yönlendirmede etkinleşebilmektedir. Dolayısıyla kişi, aktif olarak çevresindeki kültürel haleye aktif olarak katılmamakla birlikte, dolaylıca
çekim alanı içinde bulunabilir. Bütün bunlar gösteriyor ki, nasıl bir özelliğe sahip
olursa olsun, ‘kültürel topluluk’, barındırdığı insanlar üzerinde mutlak etkisi olan
bir sosyolojik kurumdur (Parekh, 2002: 201). Buna karşılık, kişiler de istedikleri
kadar keskin bir kopuş yaşasalar da ‘kültürel topluluk’un kapsamı içinden tamamen çıkamazlar.
C. Kültürel Uyum
Bir ‘kültürel topluluk’ mensuplarının huzuru ve mutluluğu, büyük ölçüde, nerede ne zaman nasıl davranacaklarının, tepki göstereceklerinin sistem tarafından
önceden belirlenmiş olmasından kaynaklanır. Bir başka deyişle, fertler ‘kültürel
topluluk’ tarafından belirlenmiş ortak paydaların çevresinde buluşup onlarla özdeşleştikleri sürece “kolektivite”nin, bir ortak kimliğin içinde kalmanın rahatlığını yaşar. Bu özdeşleşme ve ortak kimlik arasında sürekli dolaşımda olan bir
sinerji, bir ruh vardır. Dolayısıyla, ancak çoğunluğu uyumlu/sadık üyelerden oluşan bir kültürel topluluk istikrarlı bir niteliğe kavuşabilir.
Bir ‘kültürel topluluk,’ üyelerinin yaşantılarına anlamlı bir bütünlük kazandırma gibi önemli bir işleve sahiptir. Zaman zaman dayatma düzeyine çıkmakla birlikte mensuplara -kaynaklarını da vererek- aktardığı “değerleri ve
idealleri bize ilham verir, ahlaki pusulamız haline gelir ve yaşamda bize rehberlik eder; sanatı, ayinleri, şarkıları, hikâyeleri ve edebiyatı bize neşe verir, hayatlarımıza renk ve güzellik katar; ahlaki ve ruhsal bilgeliği bizi rahatlatarak
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yaşamdaki kaçınılmaz trajedilerle başa çıkabilmemiz” (Parekh, 2002: 205) için
sağlam bir zemin hazırlar.
Meseleye mensuplar açısından da bakmak mümkündür elbette. Fertler
kültürel topluluğun öngörülerine/dayatmalarına uyma yoluyla sıkıntısız bir kolektif etkinlik içinde olabilirken uymamayı da tercih edebilir. Ancak bu ikinci
yolun eleştirilme, saygınlık ve statü yitirme, dışlanma gibi değişik düzeylerdeki
olumsuz sonuçlarını da göze almaktan geçtiğini belirtmek gerek. İlk durum dikkate alındığında kişilerin mensubu bulunduğu toplumdaki adetlere uyma tutumu
gösterişinin ardında, bu “adetlerin kültürel anlamlarını ve onları meşrulaştıran
inançları paylaşması, onlara uymamanın toplumsal sonuçlarından korkması” (Parekh, 2002: 188) olasılıklarının varlığı düşünülebilir. Dolayısıyla, yukarıdaki paragraflarda yansıtılan olumlu tablonun gerçekleşebilmesi, çok büyük ölçüde,
fertlerin kurulu sisteme uyum, hatta sadakat içinde bulunmalarına bağlıdır
Ç. Tekkültürlülükten Çokkültürlülüğe Giden Yol: Kültürel Etkileşim
Her dil, her coğrafya, her tarih barındırdığı insan toplumunu sadece o dile, o coğrafyaya, o tarihe özgü, biricikliği olan birer ‘kültürel topluluk’ kılar. Dolayısıyla,
‘kültürel topluluk’lar, kendilerini besleyen toplumsal, tarihî, coğrafî, iklimsel vb.
koşulların etkisiyle birbirlerinden farklı özlere sahiptirler. Bir diğerinden çok
uzak coğrafyalarda bulunan kültürel topluluklar arasında bile büyük farklılıklar
olabileceği gibi yakın, hatta komşu bölgelerde konumlu kültürel topluluklar arasında dahi kimi ayrımların varlığı söz konusudur.
Kültürel topluluklar, ayrı özelliklere sahip olmalarına karşın birbirleriyle sürekli bir alışveriş, bir ilişki içindedirler. Bu bağıntının bir tarafı, zaman
zaman, digerine göre -haliyle- daha baskın/etkin olacağı düşüncesinden hareketle söz konusu iletişim, bir etkileşim/etkilenim boyutuna ulaşabilmektedir. Aslında kültürel etkileşim, kültürel topluluklar arasında herhangi bir ilintinin
görülmediği durumda bile alttan alta gerçekleşebilen bir olgudur. Her bir kültürel topluluk kendi iç dinamiklerini/ ilkelerini biçimlendirirken, farkında olmaksızın, çevre kültürel topluluklardan da beslenir. Bir başka deyişle, kendine özgü
bir normlar manzumesi oluşturma kaygısı güden her kültürel topluluk, bu davranışıyla kendisini diğerlerinden farklılaştırmak da istemektedir. Böylelikle, hiç
müdahalesi/etkisi olmamakla birlikte diğer kültürel topluluğu/toplulukları bir
ölçüt konumuna getirir. Dolayısıyla “diğer kültürler suskun birer dış etken değildir, kültürün öz tanımını biçimlendirir, içinde sessiz ve fark edilmeyen bir varlık” (Parekh, 2002: 201) gibi dolaşır. Bu da bizi saf, katışıksız bir kültürel yapının
olamayacağı gerçeğine götürmektedir.
Antik Yunan’dan beri hemen her kültürel toplum, her din bir öncekinden, bir diğerinden etkilenmiştir. Dolayısıyla, öncülüyle ya da ötekiyle ilişki,
kültürel geçişlilik kurmamış kültürel topluluk yoktur, denilebilir. Yüzyıllar boyu
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aşk, evlilik, ticaret, keşif, gezi, savaş gibi daha çok insanî temeller üzerinde var
olagelen kültürel geçişlilik, (Bayart, 1999: 54) özellikle teknolojiye dayalı ulaşım, iletişim ve bilişim araçlarının olabildiğince sınırsızlaştırdığı, nüfusun hızla
arttığı, belli ekonomik merkezlerin oluştuğu (Kartarı, 2006: 9) 20. ve 21.yüzyıllarda çok daha kolay gerçekleşme yoluna girmiştir. Ancak, böylesi bir geçişlilik,
teknolojik bakımdan ilerlemiş topluluğun/toplulukların diğerleri karşısında baskın olması gibi bir sonucu da beraberinde getirmekte, söz konusu geçişlilik kültürel ögelerin bir taraftan diğerine yığılması gibi bir görünüme dönüşmektedir.
Günümüzde özellikle batı kültürü, sahip olduğu siyasî ve ekonomik vb. olanakları bir prestij kaynağı, çekim merkezi olma yolunda kullanmaktadır. Bu da aynı
olanaklara sahip olamayan birçok ulusal ve yerel topluluğu -eşit olmayan kültürel iletişim ortamında- güç koşullara uğratmakta ve kendi sahip oldukları kültürel ögelerle almak zorunda kaldıkları/bırakıldıkları batılı kültürel ögeler arasında
bilinçli bir tercih yapma noktasında zor duruma düşmektedir (Parekh, 211). Bilimsel, teknolojik ve ekonomik bir dünya devi haline gelen ABD’nin çekiciliğinde batının aynı zamanda yerkürenin pek çok meskûn yerindeki eğlenme,
dinlenme, yeme-içme, giyinme, barınma vb. alışkanlıkları kökünden değiştirerek kendi tarzlarını empozeetmesini buna örnek vermek mümkündür. Bhikhu
Parekh, batının kültürel dayatmacılığı karşısında kalan toplulukların, bütün çetin
koşullara rağmen, gerçekçi çözümler üretebileceklerini -ülkemizin de 1923 sonrasında Atatürk’ün liderliğinde geçtiği zorlu ama başarılı süreci hatırlatan- şu
sözlerle ifade ediyor:
Bu tür toplumların yapabileceği tek şey, kültürlerini yaratıcı biçimde yeniden yorumlayarak batı kültürünün onayladıkları ve asimile edebilecekleri kısımlarını almaktır. Bu, kültürel liderlerinin görevidir; hükümetin
işi de geniş ölçüde ulusal bir diyalog için şartları hazırlamak, kültürel deneyleri teşvik etmek, dış etkenlerin iç tartışmaları yönlendirmesini ve
bozmasını engellemek ve yerli kültürel hareket ve "endüstrilere" adil
teşvik ve desteği vermekle sınırlıdır (Parekh, 2002: 211).

Yine küreselleşme bağlamında, çokuluslu şirketler etkinlikleri ve personel yapıları ile gittikleri yerlerde kültürel bir geçişliliği de sağlamaktadır. Üstelik bu, yukarıda değindiğim gibi ABD’nin bir devlet politikası şeklinde,
dolayısıyla biraz daha dayatmacı ve tek yönlü özellikler taşıyan kültür taşıyıcılığından oldukça farklı, daha insanî ve daha karşılıklı bir öz de taşıyor. Parekh’in
sözleriyle bu sayede “sermaye, teknoloji, insanlar, fikirler vs. ülke sınırları arasında serbestçe dolaşıp yeni düşünce ve yaşam biçimlerini” (Parekh, 2002: 219)
taşımakta ve aşılamaktadır. Bu şirketlerin bünyesinde çalışan yönetici, mühendis, teknisyen konumundaki pek çok eleman belli sürelerle başka ülkelerdeki tesislere naklolunmakta ve hem oralara kendi kültürlerine özgü ögeleri götürmekte
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hem de oraların kültürel ögelerinden beslenmektedirler. Ayrıca bu tür şirketler
mensubu bulundukları kültürel topluluklar için bir nevi temsilcilik, yansıtıcılık
işlevi de görür. Örneğin Japonya ve Kore kökenli çokuluslu şirketlerin varlığı
disiplin, itaat, uyum, emek gibi doğulu kültür ögelerinin (R.Nisbett, 167) -hiç
değilse çalışma hayatında- batılı toplumlara geçişinde büyük rol oynamaktadır.
Dolayısıyla bu tür bir organizasyon/mekanizma aracılığıyla sadece batıdan doğuya bir kültür geçişi değil; doğudan batıya da bir göç mümkün olabilmektedir.
Bir ülkenin politik kimliğinin belirleyici olmadığı bu tür bir yapı içinde pek çok
insan göçünün yaşanması, kültürleri daha yakın bir ilişkiye geçirir ve uluslar
üstü bir oluşumun yaratılmasına hatırı sayılır bir katkı verir. Bununla birlikte
doğu ile batının sayısız kere karşılaşmasına, neredeyse iç içe geçmesine zemin
hazırlayan küreselleşme olgusunun “yerelleşmeyi ve kültürel farklılıkları en azından bir miktar takdir edip onlara saygı duymayı” (Parekh, 2002: 210-1). İhmal
etmemesi gerektiğini öne süren görüş, alttan alta batının bu bağlamdaki baskın
tutumunu da adeta ele vermekten geri kalmaz.
D. Çokkültürlülüğün Ön Adımı: Kültürel Çeşitlilik
Her toplumun kültürü, yukarıda değindiğimiz üzere, birbirinden farklıdır. Bu da
benzer kültürel ölçütlerdeki dozun ve içeriğin toplumdan topluma değişebildiğini
gösterir. Öte yandan ölçütlerin meydana getirdiği “bütün”ün hacmi de başkadır.
Bu değişkenliğin temelinde bulunan ana neden, kurumsaldır. Toplumu oluşturan dinî, siyasî, coğrafî, ekonomik, eğitsel3 vb. koşullar hem topluma göre başkalaşır hem de iç dinamiklerindeki dönüşüm sayesinde kendi sınırları içinde de
zamana ve koşullara göre değişir. Bu bizi, kültürün durağan değil; değişken ve
görece bir öze sahip olduğu gerçeğine götürür. Ama, bir toplumun kültürel ögeleri çok keskin ve yaygın bir şekilde değişmez. Toplumun bir kısmı yeni ögeye
geçiş yaparken bir kısmı da hâlâ eski ögeyi uygulamaya devam edebilir. Dolayısıyla aynı kültürel topluluk içinde yaşama geçirilen aynı bağlamdaki kültürel
ögeler çeşitlenmeye başlar. Özellikle modernitenin bir sonucu olarak büyük kent
ortamlarında şekillenen/oluşan kültürel topluluklar içerisinde söz konusu çeşitlenmeyi görmek olanaklıdır. Bu durum, birlikte yaşayan, bir geleceğe doğru kollektivitenin ruhuyla akan, tasada ve kıvançta bir, iletişim, inanç sistemlerinde
ortak paydalara dayalı topluluklarda da tekkültürlülüğün yerini yavaş yavaş çokkültürlülüğün aldığını açıkça göstermektedir. Dolayısıyla, yeryüzündeki görece
bağdaşık bir öze sahip pek çok ‘kültürel topluluk’, nüansları, farklılıkları hatta
karşıtlıkları barındıran ardışık toplumlara dönüşmüş ya da dönüşmekte, böylelikle saf, katışıksız kültür yapısına sahip topluluklar neredeyse kalmamaktadır.
Bir başka deyişle, yeni oluşan bu yeni ve büyük toplum modeline katkıda bulunan her bir kültürel birim ise başlı başına bir ‘kültürel topluluk’ halini almaktadır. Böylelikle, önceleri gündelik yaşayışı paylaşmadan ancak yan yana gelebilen
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kültürel yapılar modern çağda daha büyük bir toplum modelinin kapsamı içinde,
onu oluşturan iç ögeler şeklinde bir dönüşüme ve kısıtlılığa uğramışlardır.
‘Kültürel çeşitlilik’, sosyoloji ve sosyal antropoloji disiplini içerisinde
genellikle olumlu bir toplumsal olgu olarak kabul görmüştür.4 Bu bağlamdaki
görüşler dört ana grupta toplanmaktadır. İlk gruba göre ‘kültürel çeşitlilik, toplumsal alternatifleri çok önemsemeyen, biraz kısıtlayıcı bir görüştür. Kendisinin
dışındaki kültürleri toplumsal zenginlik adına fazla gözetilmesi yolunda fazla
neden/gerekçe bulunmadığını savunur. İkincisi, kültürel çeşitliliği toplumsal bir
gerçek olarak kabul etmekte ve her kültürel topluluğun kendi kültürünü korumasının bir hak olduğunu savunur. Buna göre kültürel çeşitlilik bir toplumda bu
hakkın kullanılmasının bir sonucudur. Dolayısıyla kültür, aslında, arzu edilen
değil kaçınılmaz, göz ardı edilemez bir realitedir. Üçüncüsü, Herder, Schiller ve
başka romantik liberal düşünürlerin katında, kültürel çeşitlilik toplumsal yapıya
estetik bir zenginlik katan bir olgudur. Son olarak Mill, Humbolt kültürel çeşitliliği toplumun insan kalitesini yükselten bir öge olduğunu öne sürerler. Buna
göre kültürel çeşitlilik bireyselliği, farklı düşünce ve yaşam tarzlarını, kişisel rekabet ortamını beslemesi bakımlarından oldukça önemli yer tutar. Üstelik, kültürel çeşitliliğin varlığı, birbiriyle rakabet halindeki kesimlerin baskın hâle
gelmesini engelleyerek çoğulcu özünü daha da somutlaştırmaktadır (Parekh,
2002: 213).
Tekkültürlü bir toplum barındırdığı bağdaşık öz içerisinde ne kadar zengin kültürel ögelere sahip olsa bile mensuplarının kendilerini alabildiğine geliştirmeleri noktasında yeterli olmayabilir. Bundan ötürü farklı kültürlerin büyük bir
toplum modeli içerisinde buluşarak yaşamaya başlaması, aynı zamanda birbirleriyle bir iletişime, alışverişe girmelerine zemin hazırlar. üstelik bununla da yetinmeyerek birbirlerini geliştirmelerini, tamamlamalarını da sağlar. Böylesi bir
toplumsal yapı içinde soluk alıp veren fertler de öz kültürlerinin yanıbaşında filiz
veren bu yeni kültürel ögelerin ışığında özgürleşmeye, eleştirel bir tutum sergilemeye başlayabilirler. Dolayısıyla, kültürel çeşitlilik “kendini tanıma, kendini
aşma ve özeleştiri gibi insan özgürlüğünün önemli önkoşullarını güçlendirdiği
için nesnel bir iyilik; değeri bireysel seçimlerden değil, insan özgürlüğü ve mutluluğunun temel bir şartı” (Parekh, 2002: 215) olma niteliği taşıyan temel toplumsal paydalardandır. Bütün bu yönleriyle kültürel çeşitlilik, kapalı bir yaşam
biçimini homojen bir bütün hâlinde yaşayan tekkültürlü toplumdan açık bir
yaşam biçimini heterojen bir bütün hâlinde yaşayan çokkültürlü topluma giden
yolda atılması gereken temel adımdır.
E. Modern Toplumun Son Durağı: Çokkültürlülük
Çokkültürlü bir toplum, tanımı gereği, her biri kendisine ait farklı anlam ve inanç
sistemlerine, dünya ve insan anlayışlarına sahip birçok bireyden veya kültürel
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topluluktan oluşur (Bayart, 1999: 54).
Bu çalışma, ‘çokkültürlülük’ü kavramsal boyutta işlerken iki hâkim kuramdan yola çıkmaktadır. Bunlardan ilki, Hint kökenli İngiliz bilimci Bhikhu
Parekh (1935)’e ait olup, çokkültürlülüğü bir ülkenin ‘demografik yapı’sını oluşturan farklı ama yerleşik kesimler fonunda işlemektedir. Parekh, kuramını dilimize Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek (2002) adıyla çevrilen eserinde ortaya
koymaktadır. İkinci kuramın sahibi Gerd Baumann (1955) ise Çokkültürlülük
Bilmecesi (2006) adlı kitabında çokkültürlülüğü, ‘göç’ olgusu üzerinden giderek işler. Yani bir ülkeye sonradan giden, dolayısıyla o ülkenin yerleşik insan
kadrosunda bulunmayan yasal ya da yasadışı göçmenlerin hak arayışları ve bu
doğrultudaki istemleri fonunda ele alır. Tabii, her iki kuramı da kapsayan temel
bir duruma işaret eden bir başka ismi, Charles Taylor (1931)’u da anmak gerekir. Çokkültürlülük literatüründe saygın bir otorite olan Taylor’a göre, gerek bir
ülkenin kendi sınırları içindeki görece yakın kültürel topluluklar/ yerleşik kesimler arasında gerekse göç aracılığıyla daha keskin kültürel farklılıklara mensup ulus/ırk/etnisite mensupları arasında çokkültürlülüğü oluşturmada ilk
başlangıç noktası tanı(n)ma’dır (Taylor, 1996: 12-13). Tanı(n)manın yanı sıra
hoşgörü, demokrasi, kalkınmışlık gibi başka temel ölçütler de çokkültürlülüğün
başlıca oluşabilme koşullarını meydana getirmektedir.
Baumann, çokkültürlülüğü üç alanda görür: Kültürel düzlemde ‘ulusallık’, ‘etnisite’ ve ‘din’. Bu üç alan, ona göre, aynı zamanda çokkültürlülüğün
birer aşamasıdır. Dolayısıyla, çokkültürlü bir toplum en genel hâliyle etnik farklılıkların ötesinde birleşmiş bir ulusal kültüre inananlardan, kültürlerini etnik kökenlerinden itibaren tanımlayanlardan ve dinlerini sahip oldukları biricik kültür
olarak görenlerden oluşur. Ancak bu kategorik yapıya dayalı heterojen görünüm
içerisinde de bir kesim daha başat olmak durumudadır. Bunu ülkemiz özelinde
açıklayacak olursak, farklı etnisite, din, mezhep ve ırktan gelen farklı kültürel
toplulukların oluşturduğu Türkiye’de Türklerden oluşan bir baskın kesim ya da
terminolojideki karşılığıyla bir “süperetnos”un varlığı da söz konusudur. Bu
durum, pekçok ülke için de bir gerçekliktir. Çokkültürlü bir toplumda baskın kesimin dışındaki kesimlerin mücadelesini yaptıkları olan ‘muamele’, ‘haklar’, ‘tanınma’, ‘yaşama şansı’ ve ‘başarı yolu’ (Baumann, 2006: 11) gibi
değerler/kavramlar/ iç alanlar, söz konusu üç ana alanın her biri içinde yer alabilmektedir. Bir başka deyişle, bunlar, sivil haklarının peşinde koşan için de etnik
aidiyetinin savaşımını veren için de dini ve inançları doğrultusunda yaşamak isteyen için de ortak mücadele kulvarlarıdır. Anılan değerler uğrunda verilen mücadelenin nihaî amacı ‘ayrımcılık’ ve ‘asimilasyon’ gibi çokkültürlü toplumda
yaşanması olası riskli sonuçlardan (Baumann, 2006: 13) uzak kalmak/ korunmak ve mümkünse eşitlik zemininde baskın kesime/ süperetnos’a entegre olmak
şeklinde açıklanabilir. Şunu da belirtmek gerekir ki bugün artık yukarıda anılan
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–ulus, etnisite, din- temel başlıkların yanına yenileri de eklenmektedir. Kendilerini vazgeçilmez gören eşcinseller, engelliler, kadınlar, yoksullar, göçmenler de
tanınma ve eşit muamele görme istemlerini oldukça yüksek sesle dile getirmekte
ve özellikle batıda bunun karşılığını da alabilmektedirler (Doytcheva, 2009:54).
Baumann’ın çokkültürlülük kuramı kapsamında ilk alan olan, ulus devlet katındaki sivil kişinin konumu, kişinin devlet mekanizması karşısındaki konumuna işaret eder. Modern bir topluma üye olmak kimi kişisel
vazgeçişleri/özverileri gerektirmektedir. Bunun temeli Aydınlanma Çağı düşünürlerinden Montesquieu ve J.J. Rousseau tarafından atılmıştır. Rousseau’nun
“sözleşme”si kişiye kimi haklarını devlete devretme karşılığında yine kimi seçilmiş haklara sahip olma olanağı veriyordu. Örneğin kişinin silah taşımaktan
vazgeçmesi karşılığında devlet tarafından korunma hakkına kavuşturulması gibi
(Baumann, 2006: 17).
18. yüzyılın bugünden çok daha yalın koşullara sahip toplumsal yapısında kolaylıkla uygulanabilmekle/geçerli olabilmekle birlikte 20. yüzyılın çetin
yaşam mücadelelerini barındıran karmaşık/ayrışık toplumunda Rousseau’nun
sözleşmesi bir ölçüde iyi niyetli kalmaktadır. Günümüzün sanayileşme, hızlı
nüfus artışı, yerel kaynakların yetersizleşmesi gibi devasa sorunlar karşısında alternatif bir yaşam arayışı içine girerek genellikle batıya yönelen “on milyonlarca
yasadışı göçmen ile aynı ulustan olmadıklarından sivil haklardan tam anlamıyla
yararlanamayan on milyonlarca yasal göçmen” (Baumann, 2006: 18) bulunan
küçük dünyasında gerçekleşen çokkültürlü toplumsal yapı pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Özellikle Avrupa’da, daha az sivil haklara sahip oldukları ülkelerine dönme düşüncesinden kopan geniş bir göçmen kitle vardır. Bu
kitle, aynı zamanda, geldikleri batılı ülkelerin ekonomik çıkarları doğrultusunda
çalıştıklarından ötürü de devlet tarafından oldukça dolaylı bir kollanma görmektedir. Ekonomik nedenli göç kadar trajik sonuçlara yol açmamakla birlikte
farklı gerekçelere dayalı göçler de uluslararası fonda çokkültürlü toplum yapısının oluşup pekişmesine zemin hazırlayabilmektedir. Pek çok kalifiye insan öğrenim ya da çalışma amacıyla gerekli yasal prosedürü izleyerek gittikleri gelişmiş
ülkelerde hem yerleşik/hakim/baskın kültürle hem de başka ülkelerden gelip benzeri statüde ve amaçla orada bulunan diğer yabancı kültür temsilcileriyle/taşıyıcılarıyla yüz yüze gelerek tanışmaktadır.
Elif Şafak’ın romanlarında çokkültürlülük sorunsalı, burada değindiğimiz iki cephesiyle de işlenmektedir. Dolayısıyla, hem ulusal ölçekte, bir toplumun sınırları içinde var olagelen figürler, kesimler bağlamında hem de
uluslararası ölçekte, göçmen kimliği ile bir topluma sonradan eklenen kişiler
bağlamında irdelenmektedir.
F. Çokkültürlülüğün Mistik Boyutu
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“Öteki”ni benimsemeyi, onu kabullenmeyi, hatta karşılıklı ilişki sonucunda farklılıklarından beslenerek zenginleşmeyi içeren çokkültürlülüğün, sosyolojik konumunun yanında mistik anlamıyla da incelenmesi gereklidir.
Kendimiz dışında kalan kültürel oluşumlara karşı geliştirdiğimiz önyargıların temelinde yatan gerekçe, “öteki”ni anlayamama ve bu nedenle onunla
karşılaştığımızda içine düştüğümüz şaşkınlık ve çaresizliğin sonucudur. Bu
durum, kendimizi “öteki”nden ayıran özelliklerin başında gelen kültürel değerlerin “ayrıştırıcı, bütünlüğü bozucu” özelliğinden kaynaklanır (Saydam, 1997:
49). Dolayısıyla kendiliğinden oluşmayan kültürel ögeler, aynı zamanda tüm insanlığın başta tek bir bütün olduğunu ve insan eliyle geliştirilen ve birbirine tarih
boyunca aktarılan kültür aracılığıyla parçalanıp ayrıştırıldığını gösterir.
Çok eski tarihî dönemlerde var olan söz konusu bütünlüğü bize gösteren durumlardan birisi, günümüz farklı kültürel toplulukları etrafında şekillenen
gruplar arasında kültürel anlamda da pek çok ortaklığın varlığıdır. Ancak söz konusu kültürel ürünler, daha çok masallar, mitler, halk hikâyeleri gibi, ortak/kolektif bilinçaltının ürünleri içinde varlığını hissettirir (Saydam, 1997: 7). Bu da
“C. G. Jung’un kuramında “arketip” olarak tanımlanan, birey ötesi anlamlılığın
taşıyıcısı olan bu nesnelerin (sembollerin) etkinliği ve gerçekliğinin” (Saydam:
51) her kültürde benzer olduğunu gösterir.
Tüm insanlığa ait olan mitler, mitolojik alanda yabancı ile kendimize
ait ortak değerleri bulduğumuz alanı oluşturur. Dolayısıyla bunun farkına varmak, “yabancı”nın gizeminin çözülmesini sağlar (Saydam, 1997: 50). Japon ve
Cermen gizli toplumları arasındaki benzerlikleri inceleyen ve aralarında pek çok
paralel olgu olduğunu ortaya çıkaran Dr. Salawik’in, iki kültürde de tıpkı diğer
Hint-Avrupa halklarında olduğu gibi yılın son gecesi ölümü simgeleyen hayvanların olduğunu, yeraltı ölüm tanrıları ve tanrıçalarının bulunduğunu, gizli cemiyetlerin maskeli geçit alaylarını o gece yaptıklarını ve ölülerin yaşayanları
ziyaret ederek erginleme törenleri gerçekleştirdiklerini görmesi, söz konusu durumu özetler (Eliade, 1994: 76).
Aynı şekilde mitlerin etkilediği masallarda dil, kültür, din, ırk farkı olmaksızın tüm toplumlarda ortak anlatı türü olarak karşımıza çıkması, gerek tarihin bilinmeyen dönemlerinde gerçekleşen söz konusu paylaşım aracılığıyla
toplumlar arasındaki ortak ögeleri belirlemeyi (Bilkan, 2009: 16) gerekse tüm
farklılıklarına rağmen aslında hepsinin aynı öze, kaynağa ait olduğunu görmemizi sağlar.
Yine efsanelerle dolu veli tezkirelerinde Schimmel’in değindiği gibi sûfîlere dayandırılan kerametlerle örülü dokuya folklordan ve peri masallarından
gelen motiflerin de katılması, yalnız İslam ülkelerinde değil, dünyanın her yanında bu anlatıların ortak özellik göstermesine neden olur (Schimmel, 2000:
237).
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Bilinçdışı olarak tanımlanan doğayı/kadını/anneyi temsil eden “dişil
ilke”den bilinci temsil eden tin/erkek/baba sembolü “eril ilkeye” doğru gerçekleşen yolculuk, tarih öncesi zaman ile tarihsel zaman arasındaki farklılıkların
temel nedenini oluşturur.
Tarih öncesi dönemde geleneksel toplumların acılara dayanmak için
bunu Tanrı tarafından verilen cezalar ya da çağın bitiş sendromu olarak tanımlamaları, yeni bir başlangıç yapmak adına “ilk arketipik jesti” tekrarlamalarını
beraberinde getirir. Böylece zihinlerinde yeni bir çağı başlatarak umutsuzluğa
kapılmadan büyük tarihsel baskılara dayanabilirler (Eliade, 1994:144-5).
Arketipleri taklit eden geleneksel toplum insanı, paradigmatik tekrarları yaptığı müddetçe tam bir törensel eylem içinde ölümlülerin din dışı dünyasını terk ettiğine ve ölümsüzlerin ilâhî dünyasına girerek ölümsüzleştiğine inanır.
Bu ayin sırasında terk ettiği din dışı dünyaya geri dönecek olursa öleceğine inanan insan, tekrar din dışı zamana dönebilmek için kutsallıktan arınma ayinleri
gerçekleştirir (Eliade, 1994:48-9). “Döngüsel zamanın varlıktan yokluğa, yokluktan varlığa bu sonsuz dönüşünde eşitleyici bir nitelik kazanması” (Çamuroğlu, 2010: 46) modern çağla birlikte kültürel anlamda ayrışan insanlar
arasındaki farklılıkları da yok edici bir özelliğe sahiptir.
Modern insanın arketipleri reddettiği gibi tekerrür kavramlarını da yok
sayması, bilinci aracılığıyla doğaya direnmesini beraberinde getirir. Bununla
kendi varlığını kişisel olarak ortaya koymaya çalışması (Eliade, 1994:147), yarattığı ilerlemeyi esas alan tarihsel zamanda varlığın yokluk, yokluğun da varlık
içinde olduğu gerçeğini yitirmesine neden olur (Çamuroğlu, 2010:47).
“Arketipik ve tarihdışı diye nitelediğimiz arkaik anlayış ile tarihsel olmaya çalışan modern, Hegel-sonrası” (Eliade, 1994:135-6) anlayış, dişil ilkenin,
kadının doğurganlık özelliğinin etkisiyle her şeyi aynılaştırarak bütünleştiren yapısı ile bilinciyle doğaya sahip olmaya çalışan ve ona üstün gelerek modern zamanı başlatan eril ilke faktörünün ayrıştırıcı yapısını ifade eder. Kısaca “ana
bütün”ün ayrışması, bilincin oluşmasıyla gelişen erkek çocukları aracılığıyla yapılır (Saydam, 1997:59). Dolayısıyla annenin ilksel bütünlüğünden çıkarak bireyleşen oğul, “bilinçdışından çıkan bilinç, “biz”likten çıkan “benlik” için de
geçerli” (Saydam, 1997:55-6) olan ayrışma sürecini ifade eder.
Söz konusu ayrışma dairesel bütünlük içinde birbirine ötekileşen toplumların ortaya çıkmasın sağlar. Tekilleşmenin sonucunda her toplumun kendine
özgü yaşam biçimleri geliştirmesi ve bir kültür yaratması, söz konusu kültürün
çevresinde ayrı dil, din, millet gibi kavramlarla ötekine daha da yabancılaşmasına yol açar. Çünkü kültürün gelişimi, bilincin gelişimiyle paralel bir yapı arz
eder (Saydam, 1997:70).
“Ana bütün” olan dişil ilkeden ayrışan eril ilkenin yarattığı ölümsüz kültür ürünleri (Saydam, 1997:72) devamlılık, bütünlük ve anlamlılığın taşıyıcı ol-
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malarından dolayı değişime direnç gösterirler. Dolayısıyla değişime direnç gösteren ve “öteki”ni reddederek farklılıklardan beslenmeyen kültür ürünleri, toplum adına gelişimi engelleyici bir rol oynamakla birlikte (Saydam, 1997: 75)
kültürel bir çatışma ortamı yaratırlar.
Farklılaşan toplumlar arasında çatışmaların yaşanmasına neden olan,
“biz”den ayrışan “ben”in(ego) yarattığı ve aidiyet duygusu aşılayarak toplumu
diğer toplumlara yabancılaştıran kültür ürünlerinin söz konusu olumsuz yönü,
Şafak’ın da romanlarında merkez aldığı tasavvuf düşüncesiyle giderilmeye çalışılır. “Nefsimi dünyâdan çektim, o kadar ki, dünyânın taşı ile altını, çamuru ile
gümüşü bana göre bir oldu.” (Eraydın, 1990: 38) cümlesinin ifade ettiği durum,
tüm farklılıkların, kişinin kendi içindeki “ben”den (nefs) kaynaklandığını mistik
şekilde açımlar. Dolayısıyla dişil ilkeden eril ilkeye giden süreçte gerçekleşen
söz konusu ayrışma, modernizmin içerdiği bilinçliliğin yarattığı bireycilikten
kaynaklanır (Çamuroğlu, 2010: 84). Modernizme tepki olarak ortaya çıkan postmodernizmin her şeye yaşam alanı tanıyarak bütünlüğü yeniden elde etmeye çalışması ise Şafak’ın tasavvufu işlediği romanlarını postmodernist tarzda yazma
gerekçesini de ortaya koyar. Bununla birlikte hem tasavvufun hem de postmodernist romanın sembol ve imgeleri kullanma özelliğini çokkültürlülük olgusunu
belirginleştirmek için kullanan yazar, tüm romanlarında bulunan daire sembolü
aracılığıyla ifade etmeye çalıştığı bütünlük ilkesini zıtlıkların uyumlu birlikteliği,
zamanın döngüselliği ve devr inancı kapsamında işleyerek her şeyin Tanrı’dan
bir öz taşıdığını, bu nedenle de farklılıklarının bütünün birer parçası olduğunu
ifade eder.
I. PİNHAN
Çokkültürlülüğe giden süreçte düzenli bir sıra takip eden kültürel çatışma,
Araf’ta kalma ve kültürel uyum, Pinhan romanında tasavvufi içeriği ağır basan
olaylar aracılığıyla verilir. Pinhan, çift cinsiyetli oluşuyla “araf”ın eşiğinde yaşar.
Onun iki cinsiyet arasında sıkışıp kalması, iki tarafa da ait olamamayı beraberinde getirir. Bunun yanında, birbirine zıt iki duruma eşit mesafede oluşu farklılıklarına rağmen ikisini bütünleştirmesini kolaylaştırır. Çevresindeki farklı
parçaların tek bir bütüne ait olduğunu idrak etmesi için “araf”ın ikilemini yaşaması gereken Pinhan, söz konusu kimlik bunalımının ardından bilinçlenerek kimliğini besleyen her şeyi kabullenmesi gerektiğini, hepsinin ayrı ayrı onu besleyen
birer zenginlik olduğunu idrak eder. Dolayısıyla “araf”, kimlik bunalımını barındırmasının yanı sıra kişiyi bilinçlendiren tetikleyici bir etmendir.
Sadece iyilik ya da kötülüğün olmaması, her zaman her yerde “i-ki-başlı-lık”ın bulunması (Şafak, 2009a: 76), zıtlıkların birliğini temsil eder. Pinhan’ın
çift cinsiyetli oluşuna vurgu yapan bu durum, önceleri kabadayılığıyla nam salan
Akrep Arif’in adının verildiği; ancak yaptığı iyiliklere karşılık güzelliğiyle dil-
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lere destan olan Nakş-ı Nigâr’ın adını alan mahalle için de geçerlidir. Akrep Arif
Mahallesinin adı Nakş-ı Nigâr olduğundan beri, bir tuhaflığın hissedilmesi, ne
Akrep Arif’in anlı şanlı adını terk etmeye, ne de Nakş-ı Nigâr'a olan minnet borçlarını inkâr etmeye yürekleri el vermeyen mahallelileri, “araf”a sürükler (84) . Bir
erkeğin adını taşırken bir kadın adı alan mahallenin çift cinsiyetliliği, Pinhan’ın
çift cinsiyetli oluşunun romandaki yansımasıdır. Pinhan’ın, kimliğini bulmak
için yaptığı içsel yolculuğun sonunda çokluğu birlemesi gerektiğini öğrenmesi,
mahallenin kimliğini bulmaya çalışan; ancak iki isimden de vazgeçemeyen mahallelinin, iki ismi tek bir bütün haline getirme çabasına benzer (96). Mahallenin “araf”tan kurtulması için ne yapmak gerektiğini düşünen ve istiharelerinde
hiç yanılmayan Kevser Nine yattığı istihare sonucunda çözümün Pinhan’ın vücudunda gizli olduğunu anlar. Mahallenin çift isimli oluşunun getirdiği felâketi
yine çiftbaşlılığın çözecek olduğuna karar veren mahallenin kocakarıları, Pinhan’ı alarak Nakş-ı Nigâr’ın yaptırdığı hamama getirirler ve dertlerine ancak yaradılıştan hünsâ birinin derman olacağını söylerler (213).
Mahallenin çiftbaşlılığından kurtuluş yolunun, Pinhan’ın kendi çiftbaşlılığından kurtulmasıyla gerçekleşeceğine inanan kadınlar, Pinhan’dan bunu isteyip istemediğini sorarlar; kabul edince de onu bir hamam taşına yatırırlar.
Burada tüm yaşadıklarını bilinçakışı şeklinde hatırlayan Pinhan, daldığı uykudan
uzun ve dalgalı saçlara sahip çok güzel bir kız olarak uyanır. Yıllardır erillik ve
dişilliğin tam ortasında yaşayan Pinhan, ikisini tekleyerek “araf”ta kalmaktan
kurtulur. Pinhan aracılığıyla mahallelerini çiftbaşlılıktan kurtaran kadınlar, öfkenin öfkeyle dindiğini, ikibaşlılığın da ikibaşlılıkta deva bulduğunu (207) göstererek zehrin ilacı panzehirin de zehir olmasına benzeyen bu durum aracılığıyla
ikiliği birlemenin, farklılığı bütünlemenin yolunun iki arada kalmaktan ve kimlik bunalımının zorlayıcılığıyla gerçekleşen bilinçlenmekten geçtiğini gösterirler. Kültür çatışmasını yaşayan kişinin kültürel uyum sürecine geçişi anlamında
da köprü görevi üstlenen “araf”, iki karşıt kutba nesnel açıdan bakmayı sağlayan
bir nokta oluşuyla söz konusu işlevini gerçekleştirir.
Dürri Baba tekkesi farklılıkları içine alan ve uyum içinde barındıran bir
yer oluşuyla dikkat çeker. Farklı dinlerden ve çevrelerden gelen insanların farklı
hikâyeleriyle bezediği bu alacalı yer, yılda iki kez yapılan “Rûz-ı Muhabbet” törenleriyle iyice perçinlenir. Tören sırasında insanların bir halka oluşturmaları ve
bunu yaparken kendi eksenlerinde de dönmeleri, halkanın (yin-yang gibi) farklılıkları birleyen bir simge olduğunu göstermekle birlikte semâyı ve semânın yapıldığı Mukabele meydanının biri maddî diğeri manevî âlemi temsil eden yarım
dairelerin oluşturduğu bütünü hatırlatır. Pinhan’ın henüz anlatacak bir hikâyesi
olmadığı için bu törene katılmadığını ve yılda sadece iki gün onu kendileri gibi
görmediklerini söyleyen Dertli Hagopik, Pinhan’ın öfkeyle dışarıya çıkmasına
neden olur. Ancak bir sonra girdiği kapı onu “her biri başka başka mecralardan
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akan ve muhtemelen birbirlerini hiç tanımayan” pek çok insanın bulunduğu bir
mezarlıkla karşılaştırır (57). Burası, Dürri Baba tekkesinde yaşayanlar arasındaki kültürel birlikteliğin ölenler arasında da bulunduğunu gösterir.
Gördüklerinden büyülenen Pinhan’ın bayılması ve uyandığında Dürri
Baba’yı ebru yaparken bulması, halka şeklini alan tekke ahalisinin tekliği/birliği simgeleyen “Rûz-ı Muhabbet” töreni gibi “ebru”yu da kültürel bireşimin estetik düzlemdeki diğer simgesi olarak ön plâna çıkarır.
Romanlarındaki olgu kuruluşunu halka biçiminde oluşturan Şafak söz
konusu simgeyi oldukça sık kullanmaktadır. Bu simge, evrenin de şekli olan ve
tüm kültürlerin içinde bulunduğu farklı coğrafyaları birleştirici yapısıyla ilgili
oluşunun yanısıra mistik bağlamda da sıfırı, yani Allah’ı simgelemesi bakımından önemli bir içeriğe sahiptir. Halka, bir nokta hatta başlangıçta ısırılmamış
bir elma olarak yorumlanabilir. Bu elmanın dişlenmesiyle “ben” sen” şeklinde
ayrımlar, dolayısıyla ‘bir’ken fazlalaşma başlamıştır. Daha da önemlisi, bu bütünü parçalara insanlar ayırmıştır.
II. ŞEHRİN AYNALARI
Şehrin Aynaları, Doğu ve Batı kültürlerinin çatışmasını işlerken Doğu ve Batının kendi içlerindeki farklılıkları da ön plâna çıkarır ve bu farklılığın temeline
“din”i yerleştirir.
İstanbul’un Doğu ve Batı yakaları asla bir araya gelemeyecektir. Kent,
tek bir parça olan bir kumaşın boydan boya yırtılmasına benzer şekilde ikiye ayrılmıştır; çünkü önceleri “ben-sen” ayrımı olmadan yaşanırken; kültürel değerlerin yarattığı ikilik aracılığıyla “biz” bölünerek parçalanmış ve birbirine
benzemeyen parçalar haline gelerek birbirlerini sonsuza kadar “öteki”leştirmiştir (Şafak, 2009b: 214).
Kültürel çeşitlilik içerisinde “öteki”ni yok sayma tutumu, romanın temel
figürlerinden Alonso Perez de Herera’nın kenti Avilla’da Araplara karşı yaptırılan surlarda belirir. Kendi dışında kalan kültürel toplulukları “yabani ot” diye
niteleyerek Yahudileri ve Arapları surun dışında bırakan dışlayıcı tutum, karşıtı
olarak gördüğü bu toplulukların kültürel değerleriyle içsel çatışma yaşar (18).
Ancak saf Hıristiyan kanı taşımakla övünen Alonso Perez de Herera’nın, iç sesi
aracılığıyla geçmişindeki sırrı öğrenmesi, dedesinin Yahudi bir kadınla evlenerek kanlarını kirlettiğini düşünmesine neden olur. Kendisini “araf”ta bırakmakla
birlikte söz konusu farklılığı “siyah leke” olarak görmesi, zaten sevmediği converso’lara daha büyük bir nefret beslemesine neden olur. Siyaha çalan Yahudi kanını kabullenmediği gibi Yahudileri aşağılayan ve onların cezalarını kendi
elleriyle vererek adeta kanında leke gibi gördüğü farklılığı temizlemeye çalışan
Alonso, sözü iç sesine bırakarak vicdanını bu yolla susturur (27). Alonso -tüm
söz hakkını devrettiği iç sesi aracılığıyla- ötekileştirme tutumunu sadece Batıyla
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sınırlı tutmaz. Aynı zamanda Osmanlı’nın simgelediği Doğu’yu da ötekileştirerek nefret duygularının sınırlarını biraz daha genişletir. Dünyadaki en gaddar, en
kana susamış millet olarak gördüğü Osmanlı, ona göre Hıristiyanları kılıçtan geçirdiğinden Doğu'dan gelen felâketle mücadele etmeyi, Deccal'le mücadele etmekten daha kutsal bulur (24-5). “Öteki”ne karşı büyük bir nefreti olsa da ondan
bir parçanın kendisinde varolduğunu öğrenmesi, kültürel çatışmanın uyum sürecine doğru izleyeceği yolu ifade eder.
Benzer bir süreç, hep geçmişinden beslenen gelenekçi Miguel tarafından da yaşanacaktır. Yaptığı bir yanlış yüzünden tüm ailesinin Engizisyon mahkemesi tarafından yargılanması ve kendisinin de olayın müsebbibi olmakla
birlikte kurtulan tek kişi olmasından kaynaklanan vicdan azabından dolayı kaçmak zorunda kalması, itibar etmediği geleceği simgeleyen “varmak”a yaklaşacağını; ancak gitmekle varmak, geçmişle gelecek arasında bir yerlere sıkışacağını
gösterir. Çünkü geçmişini ardında bırakıp yeni bir gelecek kurmak için İstanbul’a gelme anlamında attığı adım, ne tam geçmişini unutan ne de tam anlamıyla
yeni bir gelecek kurmayı başaran kişinin iki kültür arasında sıkışarak yaşadığı ikilemin yansımalarını barındırır(170). “Merhaba” ile başlayan, “elveda” ile biten
mektubun başı ve sonu belli hikâyesini belirleyenin o “müphem ara” oluşu (1845) gibi insanın da doğmak ve ölmek arasında yaşadıkları, kararları, tercihleri hayatını şekillendirir.
Madrid’deyken Hıristiyan bir Yahudi olan Miguel’in, İsak olarak Haham
Yakup’un yanına yerleşmesi, onu iki kimlik arasına sıkıştırır. Zamanının çoğunu
kitap okuyarak geçiren ve bu sırada içtiği şaraptan bir damlanın kitabın tam da
iki satırı arasına dökülmesi, roman boyunca yinelenen “şarap”, “gül” ve “kan”ın
ifade ettiği kırmızının, ırkî kültürün yansıması olduğunu ve onun Miguel ve İsak
olma anlamındaki ikilemini ifade eder (251).
Sahip olduğu kanın öğretileri ile yaşadığı çevreden edindiği kültürel değerler arasında bocalayan Miguel, yüzyıllar önce Araplara karşı yapılan ve dostla
düşmanı sonsuza kadar ayıran surların arada kalanların üzerine olanca ağırlığıyla çöktüğü Avilla şehrinde yaşayan Alonso Perez de Herrera’nın altında kaldığı yüke benzer bir ağırlığı sırtlanır (18).
Alonso Perez de Herera da saf Hıristiyan kanı taşıdığını düşünürken iç
sesinin geçmişindeki sırrı ona ifşa etmesi ve büyük dedesinin yıllar önce zengin
bir Yahudi’yle evlendiğini söylemesi, birden bire onu ırkî bağlamda bir kimlik
bunalımına sürükler. Söz konusu ikiaradalıktan kurtulmak için Yahudilere daha
çok düşmanlık besler ve iki taraftan birini besleyerek diğerini yok etmeye çalışır (26-7). İki arada kalmak, bunalımlı bir süreci ifade etse de kişiyi söz konusu
bunalımdan kurtulması için harekete geçiren bir özelliğe de sahiptir.
17. yüzyıl Ortaçağında farklılıklara tahammülü olmayan kültürel boyuttaki hegemonik tutumun izdüşümünü veren romanın merkezindeki Pereira
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ailesinin Madrid’de başlayan serüveninin İstanbul’da devam etmesi, farklılıkların bir arada bulunduğu bu ikinci kentin çokkültürlü yapısı aracılığıyla “öteki”ne
daha ılımlı bakılabileceğini gösterir.
İstanbul’a gelen Miguel Pereira’nın bu kenti “Aynalar Şehri” olarak adlandırmasının nedeni, “sağ”ı “sol” gösteren ve bu özelliğiyle farklılıkların bir
bütün olduğunu anlatan “ayna” nesnesinin yapısındaki sentezi simgelemesinden
kaynaklanır. Sözgelimi, bulunduğu coğrafyada Doğuya ayna tutan Boğaziçi, Batının yansımalarını ortaya çıkararak birbirinin tam zıddı olan medeniyetlerin aslında bir bütün olduğunu gösterir. Bu nedenle Miguel Pereira, kendisini
bütünleyecek diğer yarısını, “ötekisi”ni bulmak için İstanbul’a gelir. İstanbul,
ona kendisinden farklı gibi görünen; ancak kendisine ait olan parçasını gösterecek “Aynalar Şehri”dir.
Geçmişini tam anlamıyla unutamayacağının farkında olan Miguel, farklı
bir coğrafyanın kültürüne, iklimine uyum sağlayacağını bilerek kendisine yeni bir
gelecek kurmaya yönelir. Bu bağlamdaki uyum sürecini gösteren ilk belirti Miguel olan adını İsak olarak değiştirmesiyle başlar.
Miguel’den sonra onun oğlu Andres’i ağırlayan Haham Yakup, aynı zamanda Andres’in kimliğini bulmak, kim olduğunu öğrenmek için çıktığı yolculukta bir durak olur. Hastalanan Andres’e bakan Zişan Kadın’ın ona nazar
değdiğini düşünmesi ve evin her yerini nazarlıklar ve muskalarla doldurması,
Andres’e ilginç gelmekle birlikte nazar kavramının ne anlama geldiğini bilen ve
kendi kültürlerinde aynı şeyin “Mal de ojo” şeklinde isim bulması (212), farklı
iki kültürün benzer başka bir yönünü ortaya çıkarmakla birlikte kültürel uyumun
varlığını işaret eder. Hastalığı atlatıp kendine gelen Andres’in, Müslüman olan
Zişan Kadın’ın kültürel özellikler taşıyan tedavi usullerine akıl sır erdirememekle birlikte, ona doktorlardan bile daha çok güvenmesi, korkularla, büyülerle,
efsunlarla dolu âlemin, tanıdık bir geçmişin esintilerini taşıyor olmasından kaynaklanır (213).
Zişan Kadın’ın, biraz daha toparlandıktan sonra evliya hazretlerine teşekküre gitmesini tembihlediği Andres’in Müslüman olmadığını söylemesine
karşılık, evliya hazretlerinin kimse arasında ayrım yapmadığını ve tüm farklılıkları bir bütün olarak kabullendiğini söylemesi de (213) farklı görünen kültürel ögelerin aslında bir tek bütünün parçaları gibi birbirini tamamladığı
düşüncesini verir.
III. MAHREM
Farklı dönem, millet, dil ve dine mensup insanları buluşturan Mahrem, çatışmalardan çok biraradalığın/uyumun romanıdır. Farklılıklar, bir mum damlası olarak
dünyaya gelen Keramet Mumi Keşke Memiş Efendi’nin kurduğu vişne renkli
çadırda kaynaşır. Osmanlı’nın toplum yapısındaki değişimi fark eden Keramet
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Mumi Keşke Memiş Efendi, geleneklere önem veren insanların beğenilerinin
geleneksel olandan çok yeni ve Avrupaî olana yöneldiğini görür. Artık köhne
ahşap evler yerine, kavurucu güneş ışınlarını sızdırmayan fiyakalı taş evler tercih edilmektedir (Şafak, 2009c: 110).
Romanda toplumların kültürel özelliklerinin en çok yansıdığı yer olan
“ev” imgesiyle Doğu-Batı farklılığı vurgulanır. Şafak, iki farklı evin şahsında
iki farklı medeniyetin özetini yapar. Doğu’nun daha içine kapanık, gizemli ve
bir o kadar da yalnız yönünü anlatan ahşap evler, Batının gösterişe meraklı, anlaşılır ve mantıkçı yönünü ifade eder. Taş evler, içinde yaşayanların muhabbetini
dinlemeyi seven ahşap evlerden farklı olarak kendini anlatmayı sever. Birini tekliğin, ötekini çokluğun var ettiği evlerden taş olanı içinde yaşayanları görmek
ve göstermek üzere inşa edilirken, ahşap evler yaşayanları dışarının gözünden
saklar. Taş evler, birbiriyle bağı bulunmayan insanlara kolaylıkla ev sahipliği yaparken, ahşap evler mutlaka dallı budaklı aile ağaçlarının köklerinden alır hayat
suyunu (110).
Lâle devriyle başlayan ve II. Mahmut’la birlikte bir devlet politikası haline gelen batılılaşmanın Osmanlı’daki son durağı olan Tanzimat dönemi5 siyasî,
ekonomik, sosyal, adlî ve kültürel düzenlemeleriyle bir zihniyet değiştirme projesi halini alır (Budak, 2008: 417) ve bir kültürden başka bir kültüre doğru çıkılan radikal bir yolculuğu başlatır. Söz konusu sürecin etkisiyle gösterişe merak
salan insanların “göz”e hitap edene önem vermeye başladığını fark eden Keramet Mumi Keşke Memiş Efendi, insanlara görsel bir dünyanın kapılarını açmak
için II. Mahmut’un Gülhane Hatt-ı Hümâyunu içerisinde yer alan esasları destekleyen eşitlikçi sözünü6 eyleme dönüştüren vişne renkli çadırı kurar. Söz konusu proje/süreç, her ne kadar baskıcı bir dayatma olmaksızın ülkenin kültürünü
temsil eden padişahlar tarafından halka benimsetilmeye çalışılsa da nihayetinde
kendi kültürünü yavaş yavaş unutan ya da yenilikleri İslâmiyet’in özüne ters düştüğü gerekçesiyle kabul etmek istemeyen insanların geleneksel ve modern arası
bir noktada sıkışmalarına neden olur. Kültürel çatışmayı beraberinde getirmekle
birlikte iki aradalığa/afaf’a açılan bu kapı, Keramet Mumi Keşke Memiş Efendi’nin kurmuş olduğu vişne renkli çadırda vücut bulur. Doğu ve Batı kapısı olan
bu çadır ayın hem karanlık hem aydınlık yüzünü bir arada bulundurarak farklılıkların bütünü oluşturduğu çemberi ifade eder. Kadınıyla erkeğiyle, güzeliyle
çirkiniyle, iyisiyle kötüsüyle, Müslüman’ıyla, Yahudi’siyle renk renk insanın bir
araya gelerek oluşturduğu bu cümbüş, tek bir amaç uğrunda tüm farklılıkların birbiri içinde nasıl eridiğini gösterir. Görülecek özellikte olanı görmek için gelen insanlar, göze hitap edenin revaçta olduğu bir dönemde ya “en” güzeli ya da “en”
çirkini görmeye gelir.
Keramet Mumi Keşke Memiş Efendi’nin farklı kültürlerdeki insanlara
gösterdiği farklı değerler, kurduğu çadırın, kültürel birlikteliğin uyum içerisinde
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yaşandığı bir ortam halini almasını sağlar. Be-Ce’nin yazdığı “Nazar Sözlüğü”nün ‘pencere’ maddesinde “18. yüzyıl filozoflarından Leibniz’in, varlığın
en küçük ve parçalanmaz birimleri olan monadların dışarıya bakabilecekleri pencereleri olmadığından hiçbir monadın başka bir monaddan etkilenmeyeceğine
inanması” (200), kültürel uyum için gerekli olan etkileşim sürecinin gerekliliğini imler. Başka bir kültürden etkilenmek ve ondaki özellikleri almak, kendi
pencerelerimizi açık tutmanın yanında diğer kültürün de girilebilecek kadar açıklıkta bir pencere bırakmasına bağlıdır. Tüm farklılığımıza rağmen ötekiyle aramızda pek çok benzerliğin olduğunu görmek ve aynı bütünün parçaları
olduğumuzu anlamak, karşılıklı tanıma sürecinden sonra gerçekleşir. Hiç kimse
karanlığı yakınında görmek istemez (141). Bilmediği, bir sır olarak gördüğü hep
korkutur onu. Oysa o kutuyu açmak, korkularımızı yok edeceği gibi önyargılarımızı da birer birer silerek uyum içinde yaşamamızı sağlayacaktır.
“Nazar Sözlüğü”, farklı farklı ögeleri açıklayan; ancak hepsinin
“görme” eylemi üzerine konumlandırılmasıyla tek bir noktada buluş(turul)an
maddelerden oluşur. Söz konusu durum Şafak’ın Bit Palas’ta bir imge olarak
kullandığı, Baba ve Piç’te ise romanın temeli kıldığı “aşure” metaforunu hatırlatır. Çokkültürlülüğü aşurede olduğu gibi birbirinden yapıca ve özce farklı ögelerin bir araya gelmesine benzeten Şafak, aynı imgeyi Mahrem’de “Nazar
Sözlüğü”yle oluşturmaya çalışır (86). Çokkültürlülüğün havuzuna benzeyen
“Nazar Sözlüğü”ndeki maddeleri buluşturan “görme” eylemi, aynı zamanda Keramet Mumi Keşke Memiş Efendi’in kurmuş olduğu çadırda farklı dilleri, dinleri, ırkları bir araya getirir. Böylelikle hayatı boyunca “gözleri yüzünden çektiği
yalnızlı¬ğın acısını, binlerce insanı etrafına toplayarak çıkart” (47)maya çalışan
Keramet Mumi Keşke Memiş Efendi, Doğu ve Batı olmak üzere iki ayrı kapısı
olan vişne renkli bir çadır kurar ve bunu iki medeniyetlerin buluşma noktası haline getirir.
Tasavvufta devr inancının da ifade ettiği gibi yukarının aşağıyla bir çember/bütün oluşturması, tıpkı vişne renkli çadır gibi Doğu ve Batı’nın da aynı çembere/dünyaya ait olduğunu hatırlatır. Çünkü “İnsan ait olduğu resimde ya güçlü
ya da zayıf, ya çirkin ya da güzel, ya biricik ya da sıradandır” (208). Ama tüm
zıtlığına rağmen çerçevenin/resmin içindedir.
Doğu-Batı, kadın-erkek, haremlik-selamlık, birlikte-tek, aydınlık-karanlık gibi birbirine zıt ögelerin, benzer olay ve ifadeler eşliğinde yarattığı paralellik, romanın biçimsel bütünlüğünü ifade ederken, söz konusu pasajlarda her
milletten, her dilden, her dinden insanın ayrım gözetmeksizin bir araya gelmeleriyse içeriksel bütünlüğü anlatır. Bu da tüm farklılıkları bütünleştirerek içine
alan Vişne renkli çadırın, farklılıklardan oluşan dünyayı sembolize ettiği ve aslında tüm insanlığın tüm farklılıklarına rağmen ortak bir çemberin içinde oldukları ve hayatta kalma mücadelesi vermeleri noktasında benzer olduklarını işaret
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ederek çokkültürlülüğü imler.
IV. BİT PALAS
On katlı bir apartman olan Bonbon Palas, doğmasına vesile olan Agripina ve Pavel’in farklı kültürlere ait oluşlarının yanında her katında misafir ettiği ayrı kimlik ve kişilikteki insanlarıyla Bit Palas’ın kültürel anlamdaki çeşitliliğini
oluşturur. Sovyetlerden gelen Agripina ve Pavel, İsviçre’de büyüyen ve babası
Kürt olan 2 numaranın sakini Sidar, 6 numaradaki Metin Çetin’in karısı (Rus)
Nadya Onissimovna, 10 numaralı dairedeki Madam Teyze... söz konusu kültür
yelpazesinin ayrı bir kolunu oluşturur. Bununla birlikte 5 numaradaki Hacı Hacı,
oğlu, gelini ve torunları; 1 numaradaki Musa, Meryem ve Muhammet; 3 numaradaki Kuaför Cemal ve Celal kardeşler; 4 numaradaki Ateşmizacoğulları; 7 numaradaki Ben; 8 numaradaki Mavi Metres, 9 numaradaki Hijyen Tijen aynı
kökenden gelmelerine rağmen, farklı kültürel öğretilerle donanmış farklı kimlik
ve kişilikleri temsil ederler. Cahili, akademisyeni, titizi, pasaklısı, yaşlısı, genci…
temsil ettikleri çeşitlilikten öte farklılıkların biraradalığını Bonbon Palas apartmanı aracılığıyla sunarlar.
Bonbon Palas’ın mimarî özelliği de her katın farklı insanı aracılığıyla
oluşan farklı dünyasını temsil eder. Özellikle binanın birbirine benzemeyen balkonları aracılığıyla vurgulanan bu çeşitlilik, apartman sakinlerinin aynı mekânı
paylaşmalarına rağmen, aynı yerde yaşamadıkları hissini uyandırır(Şafak, 2002:
60-1).
Söz konusu çeşitlilik, apartmanın önceleri yan yana bulunan Müslüman
ve Ermeni mezarlıklarının bulunduğu yere inşa edilmiş olmasıyla da beslenir.
Aynı duvara sırt yaslanan iki eski mezarlık, bir taraftan ötekine zıplamak mümkün olmasın diye, paslı çiviler, cam parçaları ve kırık aynalarla donatılan bir
buçuk metre yüksekliğindeki duvarlarla ayrılmış; iki kanatlı, demir parmaklıklı,
devasa giriş kapıları ise ortak duvarda olmakla birlikte birbirine yüz seksen derece ters düşecek biçimde tasarlanmıştır (21). Kültürler arası etkileşime izin vermeyen söz konusu yıldırıcı tutum, farklılıkları, “temas” içermeyen bir anlayışla
yan yana tutma düşüncesinden kaynaklanır.
Gerek toplum içi gerekse toplumlar arası kültürel farklılığın oluşmasına
neden olan unsurlar, kökensel, çevresel, eğitsel, dinî, siyasî vs. pek çok nedene
dayanır. Aynı rahimde büyüyen ve ikiz olmalarına rağmen aralarında derin farklılıklar bulunan Celâl ve Cemal’in küçük yaşta anne ve babalarının ayrılması ve
yetiştikleri ortamın farklı olması kültürel anlamda oldukça farklı iki kişinin ortaya çıkmasına neden olur. Ana vatanında kalarak, ana dilini konuşarak, annesiyle
büyüyen Celâl, onu doğuran rahmin sıcaklığını hayatı boyunca hissettiğinden
köklerini daha derinlere salar. Cemal’in önemsemediği pek çok şeyi sahiplenerek aidiyet duygusunu güçlendirir. Cemal ise babanın sevecen ama bir o kadar
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özgür olan kollarında kendi köklerinden uzakta yalnız olarak yaşar. Bu nedenle
köklerini derinlerine salamadan ayrıldığı Türkiye’yi “Doğulu” bularak kolaylıkla eleştirir. Türkiye’de nüfus plânlaması olmadığından insanların sürekli doğurup çocuklarını sokağa saldığını, ekonomik sıkıntıdan dolayı da yeterince
beslenemediklerini ve bunun sonucunda etle beslenmek varken bulgurla beslendiklerinden zekâlarının kıt olduğunu söylemesi (87), Türk kadınların daracık
omuzlu ve geniş kalçalı vücutlarının tıpkı bir armudu andırdığını ve saçlarını
hep aynı şekil ve renkte bıraktıklarını söyleyen Cemal, burada olmaktan hoşnut
olmadığını kendisine itiraf eder (69). Türk’e ve Türkiye’ye yönelik art arda sıraladığı eleştiriler, ait olduğu ülkeyi “ötekileştiren” tutumun sonucudur. Ancak
tüm farklılıklara rağmen aralarındaki tatsızlıktan sonra kapıyı çarpıp çıkan Cemal’in yaptıklarının (gezdiği sokaklar, girdiği birahane, oturduğu masa…) birkaç saat sonra harfiyen Celâl tarafından gerçekleştirilmesi, birbirinden habersizce
yaptıkları söz konusu davranışlar aracılığıyla aynı rahimde büyümelerinin simgelediği “öz”de aynı oluşu ifade eder (302).
Bir Türk’le evlenmek isteyen Nadya’nın ona engel olmak isteyen halasının, Türklerin şaraba saygıları olmadığı gibi kutsal olan hiçbir şeye saygı duymadıklarını, kadınlara kötü davranan barbar bir kavimden geldiklerini ve bir
Türk’le evleneceğine her sabah aç karnına kül tablası yalamayı tercih edeceğini
söylemesi (184-5), kültürel farklılığın özellikle “evlilik” söz konusu olunca çatışmaya dönüştüğünü gösterir.
Halasının tüm karşı çıkışlarına rağmen Metin Çetin’le evlenip Bonbon
Palas’ın altı numaralı dairesine yerleşen “Karısı Nadya”, evlenerek törpülediği
kimliğiyle yeni topraklara kök salmaya çalışırken, yapmayı becerebildiği onca
Türk yemeklerine rağmen aşureyi bir türlü başaramayışı (175) eşiyle arasındaki
farklılıkları uyuma dönüştüremediğini gösterir. Birbirinden son derece farklı malzemelerin bir araya gelerek oluşturduğu ortak lezzet, çokkültürlülüğün ifadesi
olmakla birlikte aşurenin son derece tutucu bir yiyecek olarak yenilikleri kolay
kolay kabullenmeyişi (175), Nadya’yı içine almak istemeyen İstanbul’u çağrıştırır.
Nadya’nın durumu, tüm farklılığına rağmen, tek bir bünyede toplanarak
uyumlu bir birliktelik oluşturan aşureden farklı olarak Babil kulesinin bütünleşmeyi beceremeyen ayrıksı yönüne benzer. Her biri birdenbire farklı dilleri konuşmaya başladığı için anlaşmayı başaramayan insanların dağılmasına benzer
bir sürecin ardından “Ayağına kadar gelip de ona, aynılıkların içinde farklılık
arayan bir şaşkın/ bulunduğu şehire bir türlü ayak uyduramayan bir yabancı/ göz
göre göre aldatılmış bir eş/ aşurenin kıvamını bir türlü tutturamayacak kadar maharetsiz bir ev hanımı”(358) olarak geri dönüyordu Nadya. Ama “Karısı Nadya”
değil, “Nadya Onissimovna” olarak…
Bonbon Palas’ın 2 numaralı dairesinde kalan ve “öğretmen bir anne ile Kürt bir
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babanın” çocuğu olarak iki aradalıkların eşiğinde doğan Sidar’ın, büyüdüğü İsviçre’den okumak için Türkiye’ye gelmesi, iki aradalığını Doğu-Batı ekseninde
de yaşamasına neden olur. İçinde bulunduğu ikilemin kimlik bunalımına ittiği
Sidar, sürekli düşündüğü ölüm kavramını Türkiye ve İsviçre’de bulduğu karşılıkları kıyaslayarak çözmeye çalışır. Yaptığı zihin muhasebesinden sonra hem
Türkiye’de hem de İsviçre’de insanların ölüm fikrinden hoşlanmadığını, ölümden söz edildiğinde insanların ölümü soyutlaştıramadıkları için Türkiye’de mutlaka somut ölülerden örnekler verilirken İsviçre’de farklı bir tavır sergilendiğini
düşünmesi, Doğulu ve Batılının aynı olaya farklı bakış açısı geliştirdiklerini gösterir. Ancak ölümü zerre kadar düşünmeyen İstanbul’un (206) hem Doğuyu hem
de Batıyı birbirine bağlayan “ara” noktadaki konumu, ikisine de ait olan özellikleri harmanlamasını sağlar.
Sürekli düşündüğü ölüm fikriyle “araf”ın eşiğinde yaşayan Sidar, farklı
köklere sahip öğretmen bir anne ve Kürt bir babanın çocuğu olarak tohumları
iki araya bırakılan biridir. Ailesiyle gittiği İsviçre’de yaşamak zorunda kalmasıysa, İstanbul’a döndükten sonra iki kimlik arasındaki bocalamayı daha şiddetli
yaşamasına neden olur.
Sidar’ın kaldığı Bonbon Palas’ın 2 numaralı dairesi, onun içsel dünyasındaki ikiliği simgeler. “Çünkü Sidar ne vakit (…) dalıverse kendi beyninin kıvrımlarına, hep aynı melun sorunun eşiğinde tökezleyip yere çakılırdı: "hangisi?"
Önünde iki adet kupa varsa hangi biriyle içeceğine bir türlü karar veremez, iki
havludan hangisine yü¬zünü sileceğini bilemez, iki kitaptan hangisini okuyacağını kestiremez, iki CD arasında kataklanıp kalır, velhasıl iki olan hiçbir şey”
(306) arasında seçim yapamaz, yapsa da aklı hep diğerinde kalırdı.
Sidar’ın iki aradalığı, hayatı boyunca iki olan her şeyden kaçmasına
neden olur. Bunun için insanlarla ilişki kurmaktan kaçınan Sidar, kendisine herkesin tekliğini koruyacağı iki kişilik dünya kurmak için Gaba’yı seçer. Çünkü bir
köpek, asla onu seçim yapmak zorunda bırakmayacak ve alanına girmeye çalışmayacaktır.
Romandaki figürlerden Mavi Metres de Sidar gibi araf’ın eşiğindedir;
ancak onun söz konusu bunalımı Sidar kadar şiddetli yaşamaması, her iki tarafa
da ait olan bir biçimde ikiaradalığı yaşamasıdır. Gittiği kuaförden sonra aynaya
bakan Mavi Metres’in, saçları aracılığıyla somutlaştırılan ikilemi, yapmak istedikleriyle yaptıkları arasındaki boşluğu temsil eder. “Zaman zaman kıvırcık,
zaman zaman da dümdüz saçlara özenen ama her ikisini de hep başkalarına yakıştıran kadınlardan ol”(154)an Mavi Metres, zeytinyağı tüccarının karısını düz
bir saç gibi pürüssüz ve engebesiz çizgisiyle kader denilen sıkı permalı bir saç
gibi inişli çıkışlı ve dengesiz çizgisinin tam ara noktasında her an her iki tarafa
da meyletmeye hazır iri dalgalar ikliminde “yarı eş yarı hafifmeşrep” (156) şekilde niteleyerek, “araf”taki durumunu avantaj haline getirir.
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Farklılıkları yok eden etkin gücün “aşk” olduğu gerçeği, Mavi Metres’in
7 numaralı dairede oturan “Ben”le arkadaş olamayacağını ifade eden sözleriyle
kendini gösterir. Arkadaş olmak için eşit olmak gerektiği; ancak âşık olmak için
bu eşitliğin olmak zorunda olmadığını ifade eden Mavi Metres (325), tüm farklılıklara rağmen “aşk”ın “ey sen ki bensin” (Schimmel, 2000: 154) dedirterek
farklılıkları yok eden yönüne gönderme yapar.
V. ARAF
Toplum, bir ‘kültürel topluluk’ olarak, ortak paydalarda buluşan insanların, din,
dil ve/ya milliyet aracılığıyla birbirine bağlanmaları sonucunda oluşur. Onları
bir arada tutan söz konusu kültürel ögeler, kişiyi yaşadığı topluluğa ait kılarak
ona kimlik kazandırmakla birlikte baskı da uygular. Söz konusu kavramların baskısını kabullenen fert toplum tarafından kendisine sunulan kimlikle özdeşleşir
ve bu aidiyetleri kaybetmemeye çalışır. Bunun sonucunda içinde barındığı toplum, onu sarıp sarmalayarak güven hissiyle ısıtır. Ancak böylelikle hayatı daha
kolay yaşaması sağlanan kişinin kendi kişisel istekleri söz konusu olduğunda sınırlandırıcı ve baskıcı bir güçle karşılaşması, söz konusu güven ortamı için ödenmesi gereken bedeli oluşturur.
Söz konusu bedeli ödemek istemeyense önce aidiyetsizlik sorunu yaşar;
kendisinin sandığı pek çok şeyin aslında kendisinin olmadığını anlayarak sorgulama evresine girer. Kendini tanımanın odakta olduğu söz konusu süreç, içsel
muhasebelerin içinden çıkılmaz bir hal almasıyla mutsuzluğun tohumlarını yeşertir.7
Aynı süreç, ortak etnisiteye ait topluluğa uyum sağlayamayan kişi için
geçerli olduğu gibi farklı etnisiteye, yani etnik grup kavramını oluşturan farklı
kökensel ya da dilsel temellere ait insanların birbirlerinin farklılıklarına uyum
sağlayamamaları noktasında da geçerlidir. Her iki durumda da ötekileşen kişi ya
“bir ülkede yaşayıp başka bir yere ait olduğunu bile” (Şafak, 2008: 345)rek ya
da “kendi ülkesinde bir yabancı hayatı sürüp, ait olacak başka bir yeri de olma”
(345)dığını bilerek yabancılık durumunu yaşar.
Çokkültürlü yaşamın ilk durağında hepsi de gerek geldikleri coğrafyanın gerekse bir arada yaşamaya başladıkları arkadaşlarının kimliksel farklılıklarıyla karşılaşan roman figürleri, ait oldukları öz kimliklerinin etkisiyle ilkin
-kültürel anlamda- içsel bir çatışma yaşarlar. Tabiî bu karşılaşma, çatışmanın ilk
aşamasını, yeni kültüre direnci doğurur.
La Tia Piedad’ın, yaşadığı tüm kayıplara rağmen, kendi ülkesel kimliğini korumak ve bunu kendinden sonraki nesillere de aktarmak istemesi, bu nedenle de İspanyolca yayın yapan KDCE radyosunun yayınladığı dini hikâyeleri
kendisi dinlemekle yetinmeyip zorla da olsa düzenli şekilde torunlarına dinletmesi, geldiği ülkede kendisine sunulan kültüre karşı gösterdiği direncin ürünü-

96

sosyal bilimler araştırma dergisi 2012/3

esrasazek_dergi 04.02.2013 14:09 Page 97

Elif Şafak’ın Romanlarında Çokkültürlülüğe Giden Aşamalar

dür (137). Ancak kişi ne kadar direnç gösterirse göstersin, solumak zorunda kaldığı farklı yaşam biçimi, ait olduğu bütünde kayıplar yaşatarak kopmalara neden
olur. la Tia Piedad’ın “Bütün bu kayıplar ve kederler sergüzeştinde kaybetmemeyi başardığı tek bir şey vardı, aslında toplam 87 şey. Kendi elleriyle boyadığı
porselen bir yemek takımı. Bilmeden seçtiği desen manidardı, ortasında sarı bir
gülüş olan kü¬çücük mavi bir çiçek, meşhur Myosotis Alpetris,”(141) yani halk
arasında “Unutma Beni” çiçeği…
Bu çiçeğin mitolojik pek çok anlamı olmakla birlikte yemek takımındaki
işlevi, eski kültürü temsil eden yemek takımı aracılığıyla öz kültürün unutulmamasına yöneliktir.
La Tia Piedad’ın hastaneye her kaldırılışında aynı doktora muayene olması, başarılı bir doktor olarak dünya çapında nam salan Ricardo Aguilera’ya
beslediği sempatiden çok onun Meksikalı oluşuyla ilgilidir (161). La Tia Piedad,
sağlık gibi hayatî, dolayısıyla kültürler üstü bir meseleye bile kültürün(ün) penceresinden bakarak söz konusu hassas tavrını ortaya koyar.
La Tia Piedad’ın kimliğini koruma adına sergilediği katı tutum, onu ikilemlerden kurtarırken, Ömer’in kendi kimliğini sahiplenme noktasında daha
zayıf kalışı, kolaylıkla iki kimlik arasında sıkışmasına neden olur. Ömer’in kültürel anlamda yaşadığı ikilemin benzeri, Gail’de de görülür. Kendini ait hissetmediği baba evinden çıkıp, üniversite eğitimi için geldiği Amerika’ya da ait
olmadığını anlaması, artık hiçbir şeyin kendisine iyi gelmeyeceğine kanaat getirerek mutsuz olmasına neden olur (43).
Alegre’nin doğum gününde gidilen lokantanın hem Japon hem de Çin
lokantası olduğunun iddia edilmesine karşı çıkan Abed, sırf bazı benzerlikleri
barındırıyor diye iki kültürün birbirine karıştırılmasının ne kadar yanlış olduğunu söyler. (Şafak, 2004: 144) Bu tutum, diğer karakterlere göre kimliğine daha
bağlı olan Abed’in kendisiyle ilgisi olmayan iki kültür aracılığıyla kendi kültürünün sınırlarını çizerek korumaya çalışmasından kaynaklanır. Dolayısıyla
“bütün alternatif rotaları ve gizli geçitleri bir kenara bırakıp, dosdoğru”(14) meselenin özüne yönelerek sergilediği muhalif kimliğini din ve siyasetin merkeze
oturduğu ideolojik kisveye büründürerek yapması, Fas’ın tarihî serüveni içerisinde diğer milletler tarafından ezilmişliğine yönelik bir eleştiri niteliği taşımakla
birlikte, kimliğini ne derece sahiplendiğini de gösterir.
Din, kültürel kimliğin oluşmasında son derece önemli bir yer tutmakla
birlikte farklı kültürler içerisinde farklı pratiklere dökülebilmektedir. Sözgelimi,
Arap ve Türk kültürleri arasında İslâm dininin sosyolojik nüanslarını çok açık bir
şekilde görmek mümkündür. Kimi ritüellerin bir Müslüman topluluğun kültüründe olup bir diğerinde bulunmayışı ya da ufak değişikliklerle uygulanışı gibi
farklılıklar bir yana Türk toplumunun Cumhuriyetle birlikte laik bir yaşam anlayışına geçmiş olmasından kaynaklanan derin ayrımlar da söz konusu olabil-
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mektedir. Her ikisi de Müslüman olan Türkiyeli Ömer ve Faslı Abed’in hayata
bakışları ve söz konusu dini yaşayışları arasındaki uçurum, bu durumu somutlaştırmaktadır:
“(…) ikisi de bu şehirde yabancı, ikisi de Müslüman ülkelerden. Tüm
ortak noktalarına ve yakın arkadaş olmalarına rağmen aslında birbirlerine benzedikleri söylenemez, en azından şu anda, sabaha karşı
02:36 itibarıyla, birisi körkütük sarhoş, diğeri de her zamanki gibi içkinin damlasını dahi koymamışken ağzına” (7).

Bu noktada kişisel tercihlerin devreye girerek söz konusu farklılığı yarattığı düşünülebileceği gibi, nihayetinde Ömer ve Abed’in aynı dini kabullenen
farklı toplumların dolayısıyla kültürlerin insanı olmaları daha belirleyici bir nedendir. Türkiye’de dinini bir Faslı olan Abed kadar koyu yaşayan pek çok müslüman olmakla birlikte, insanını yargılama ve ona geliştirdiği bakış açısı
anlamında söz konusu ulusların farklı tavır sergilemeleri, Ömer ve Abed arasındaki uçurumun temelini oluşturur. Fas’ın lâik bir birey yetiştirmeye müsait olmayan tutumu, Türkiye’nin lâik olanın da olmayanın da yaşamasına elverişli
olan ortamıyla benzeşmediğinden iki farklı ağacın aynı besinleri almasına rağmen farklı meyveler vermesi gibi farklı insanlar yetiştirmelerine neden olur.
Abed’in kendisine musallat olan cin hakkında anlattığı hikâyeden en çok etkilenmesini beklediği Ömer’in “Afet-i devran cin hanım!” benzetmesi, bir kez
daha aralarındaki benzerliklerin yakınlık yaratacağı yerde onları uzaklaştıran
faktörlere dönüşmesine örnek oluşturur. Bunları fantezi kurması için anlatmadığını, Türkiye’de de benzer kültürel inançların olduğunu söyleyen Abed’in çırpınışları, Ömer için hiçbir şey ifade etmez (196-7).
Her ‘kültürel topluluk’un kültür ögelerinin birbirinden farklı oluşu, aynı
durumun kişiler üzerinde yarattığı etkilerin de farklı olmasına neden olur. Gail’in
Ömer’le İstanbul’da bindiği vapurdaki seyyar satıcıdan hediye olarak sunulan
otantik kaşığa sahip olabilmek için üç takım kaşığı ihtiyacı olmamasına rağmen
alması, onun için çok çok önemliyken, Ömer için hiçbir şey ifade etmez.(331-2)
Çünkü biri kaşığı görünen anlamıyla algılarken, diğeri kültürünün ona verdiği
anlam ışığında değerlendirmelerini yapar. Tıpkı, İstanbul’a gelen Gail’in, Türkiye’de “yabancı” demenin “kıtlıktan çıkmış” demek olduğunu öğrenmesi gibi
(328). Bir kültürel toplulukta konukseverliğin ısrarla yapılan ikramlarla gösterilmesi, başka bir kültürel topluluğun mensubu bir insan için nezaketsizlik, saygısızlık hatta taciz olarak algılanabilir. Alegre’nin, Debra Ellen Thompson’un
kendisini lezbiyen bir ilişkiye davet imasıyla dudaklarından öpmesine çok öfkelenerek trafik ışığının yeşile dönmesini beklemeden hızlı adımlarla kendini
caddeye atışı, “Kırmızı ışıkta durulması gerektiğini düşünmedikleri halde sırf
başka herkes durduğu için kavşakta beklemekte olan iki Türk turist”(319)in onu
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takip etmesine neden olur. Türk insanının kural tanımazlığını yansıtan söz konusu
durum, yakınlardaki bir kafeye giren Ömer’in seçeneklerin çokluğunu görürken,
Gail’in aynı menü içerisinde seçeneklerin azlığından yakınmasına benzer bir kültürel görecelik durumunu yansıtır (215).
Görünen hayat içinde son derece uyumlu sürdürülen ilişkiler, “ben” duygusu devreye girince kimliklerin dirilmesine dolayısıyla da dinî, dilsel, ideolojik ve psikolojik pek çok farklılıkların çatışmasına neden olur. Bu da “ben”in
susarak “biz”e söz vermesi ya da “öteki”ni konuşturmasıyla mümkün olabilecek çokkültürlü ortamın zarar görmesine neden olur. Kısaca Araf’taki söz konusu ortam, birbirlerinin içinde eriyen kültürlerin sentezinden oluşan ebrulî bir
yapıdan çok, hepsinin aralara sınırlar çizerek yan yana; dolayısıyla ayrı ayrı durduğu mozaik tarzı bir çokkültürlü yapıyı barındırmaktadır.
Yeni kültüre karşı sergilenen söz konusu direnç kişinin kimliğini, dolayısıyla kendisini yaratan geçmişini koruma güdüsünün ürünüdür. Fakat göç yüzünden “Geçmişi sona erdiren arzulanmayan değişikliklere maruz kalmak
gelecekteki değişimlere ta baştan son verme arzusunu uyandıra” (141)rak kişiyi
iki aradalığın içine sürükler. Romanda Arroz adlı köpeğin geceleri uykudaki ev
sakinlerini seyrederek “bedenleri buraya çakılı”yken, kendilerinin nereye gittiklerini anlamaya çalışan durumu (98-9) kimlik bunalımı sonucunda köklerini
Araf’a salan figürlerin durumunu özetler.
Aç Zihinler Kafesi’nde yaptığı sunumda eşcinselliğin en popüler simgesi konumundaki “gökkuşağı bayrağı”ndan bahseden Gail, bayrağın önce sekiz
renkte olduğunu, ardından pembe rengin ticarî anlamda tercih edilmeyişiyle yediye indirildiğini anlatır. San Francisco'nun, eşcinsel olduğunu açıklayan ilk yerel
siyasetçisi Harvey Milk’in suikaste kurban gitmesiyle çivit mavisi rengin de iptal
edildiği bayrak, altı renge indirilerek geçit rotasının her iki yanına eşit olarak dağılabilecek özelliğe kavuşturulur. Gail’e göre yedi rengi ikiye bölmek zor olmakla birlikte, çizgilerin üçü bir tarafta, üçü öbür tarafta, yedinci çizgi olarak da
bir kişinin ortada yürümesi, sorunu çözmeye yeter. Kim olduğunu bilmediği gibi
kim olmadığını da bilmeyen Gail’in bayraktaki yedinci çizgi olmayı istemesi,
lezbiyen ilişki yaşadığı Debra Ellen Thompson’dan sonra Ömer’le evlenerek
sergilediği biseksüel yönünü ifade eder. Bu durum, ne kadınlar ne de erkekler
arasından seveni gibi sevdiği de çıkan, iki taraftan da dışlanan; ancak iki tarafa
da eşit mesafedeki Gail’in cinsel anlamda da “araf”ta olduğunu anlatır (56-7). Sunumun bitmesiyle oradaki kız dinleyicilerde zaten var olan ikircikliği pekiştirir.
Bu sahne, yere çarpan “kocaman, sulu bir karpuzun ikiye bölünmesi” (64) ve
bölünürken de Gail’in kendi payına düşen ince bir dilimi içinden çıkarması gibi,
birleşik bir grup olarak girilen toplantıdan üç yeni öbek halinde çıkılmasının yanı
sıra Gail’in iki tarafa da ait olmayışını vurgular.
Aynı durum, ABD’ye ilk geldiğinde ona yardım eli uzatan Türk dayanışma ağıyla
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temasa geçen Ömer’in, sağladığı kolaylık ve güven karşısında kendisini bu ağın
bir parçası haline getirmeye çalışan kısıtlayıcılığından uzaklaşarak “Sonu ne
olursa olsun, yabancı bir memlekette yalnızlık tehdidine rağmen, hem kendi sürüsünün hem de başka sürülerin dışında kalmayı tercih et”(85)mesine benzer.
Ömer, Türkiye’den Amerika’ya yolculuğu esnasında uçağın iki kıtayı birbirine
bağlayan Atlantik Okyanusunun üzerindeyken “artık kendisi olmamaya karar
ver”(81)erek, iki aradalığını “iki kıta arasında” ilân eder. Gail’in, herkesin ne istediğini, nereye gittiğini, neyi amaçladığını bildiği bu dünyada, varoluşunu sorgulayan Ömer’in kafasının karışıklığını anlamakla birlikte yaşadığı ıztırapla
tanışık olduğunu fark etmesi, iki tarafa da ait olamayışlarından kaynaklana yalnızlıklarının ifadesidir (266). “Araf”ın belirsizliğinin kötülükten bile daha ürkütücü olan yönü, olumsuzluğunun yanında kişiye “İki kutup arasında serbestçe
salınma fırsatı” vererek her iki tarafla da dengeli bir ilişki kurmalarını sağlar.
Tıpkı tedavinin hastalığın, içine gizlenmesi, “panzehirin, zehirin ruhkardeşi olması gibi” (72). Dolayısıyla “araf”, kimlik bunalımını içeren ilk aşamadaki olumsuz sürecin ardından, kişiyi kültürel uyuma taşıyan ara bir sürece dönüşür.
Romanda İngilizce ders kitaplarının vazgeçilmez isimleri Mr. ve Mrs. Brown’un
kitaptaki iç mekân sahnelerinden sonra bir dizi dış mekân faaliyetlerine girişmelerinin anlatılması da “hayatın ara safhası” diye nitelendirilen “araf”tan çıkılarak kültürel uyum için gerekli olan farklılıklarla etkileşim sürecine girilmesini
simgeler (312-3).
Ömer’le Gail’in İstanbul’da dolaşırken birbiriyle son derece ilintisiz
dünyalara rastlamaları, hatta bazen bu ikisini aynı noktada bulmaları (332), İstanbul’un arada kalmışlığını vurgular. Dolayısıyla eşit derecede cezp edici ve
çirkin görünen İstanbul, “iki bitişik evin hatta aynı odanın iki farklı duvarından
bambaşka görünebilir. Burada rakipsiz bir ihtişamla, acıklı bir çürüme yan yana
varolabilir, alımlı ile yaralı, görkemli ile pejmürde asırların basıncıyla yüksekoktanIı bir hayhuyda kaynaşabilir.”(324). “Eşanlamlısı da zıtanlamlısı da
aynı”(324) olan İstanbul, böylelikle iki aradalığını uyuma dönüştürerek farklılıklarını kaynaştırır. Kişinin kendi kültürel kimliğine ne derece uzaksa, karşılaştığı kültürel kimliğe de o derece uzak oluşu, gerek kendi kültürüne gerekse farklı
kültürlere eşit mesafeden bakmasını sağlayarak nesnel değerlendirmelerde bulunmasını kolaylaştırır. Bu da uyuma giden yolun önce bir çatışmayı gerektirdiğini bir kez daha hatırlatır.
Birer “yabancı” olarak geldikleri ABD’de barındırdıkları tüm farklılıklara rağmen, günlük hayatın içinde karşılaştıkları zorlukların birbirine benzemesi, uyum için gerekli aynılıkların/benzerliklerin önemli bir parçasını oluşturur.
Modern hayatın insanı kuşatan kargaşası içinde benzer sıkıntılar yaşayan figürler, romanın epigrafındaki farklı cinsten kuşların, topallıkları yüzünden bir arada
uçabilmeyi başarmalarına benzer bir birliktelik sergiler. Çokkültürlülüğün söz
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konusu durum sonucunda sağlandığı Araf’ta, figürlerin “gündelik hayatın yılankavi patikalannda sâlınırken sabahtan akşama, rutinin basit ama bir o kadar alengirli makinesini nasıl yürütmeli ve en ufak şeyleri yanlış yaparken tekrar tekrar
budala gibi görünmemeyi nasıl başarmalı”(113)yım diye düşünmeleri, farkında
olmadan aynılıklarını somutlaştırmalarıdır. Ömer ve Abed’in “Gittikçe görünürlük kazanan bir tezat içinde yan yana otur”(7)mayı başarmaları da “masaya boca
edilen çeşit çeşit endişelerin en büyük paydası "yabancı memlekette yabancı
olmak"”(111)a dayanır. Söz konusu durum Ömer’in Abed’e söylediği “Madem
derdimiz ortak birbirimize yardım edebiliriz!” (115) sözüyle de özetlenir.
Çokkültürlülük, yukarıda da değindiğimiz gibi önce yerleşik/hakim kültüre direnç, sonrasında ikilem ve yavaş yavaş uyumlu birliktelik şeklinde gerçekleşir. ABD’yi genişliğine ve çeşitliliğine rağmen özünde basit bir ülke olarak
gören Ömer’in bu tavrı, “kültüre direnç” sürecidir. Orada yaşamaya başlamasıyla büyülü bir yer olduğu gerçeğini idrak etmesi, kendi kültürüyle karşılaştığı
kültür arasında bocalama yaratmakla birlikte direncin kırıldığını gösterir. Söz
konusu kırılma farklı bir kültüre mensup Gail’le evlenmesiyle somutlaşır. Son
aşama ise tüm gizemini çözdüğü ülkeye artık eskisi kadar dikkatli bakmadığı ve
“yabancı” bir ülkede “yabancı” olarak kalmaya devam edeceği bir süreçtir. Bu
aşama, bir yabancının rengini korumakla birlikte kültürel uyum sürecine girdiği
evreyi beraberinde getirir (77-8).
Ömer’in Gail’e olan aşkının etkisiyle köklü değişimler yaşaması, aşkın
dinî, ırkî ve toplumsal tüm önyargıları yok edici gücünden kaynaklanır (Arasteh,
2008: 94). Kültürel değişimi en az Ömer kadar şiddetli yaşayan diğer bir isim
Gail ya da Zarpandit’tir. “Üniversitedeyken mesafeli, aşırı ürkek, içine kapanık,
komik isimli bir kız” (133) olan Gail, Amerika’ya geldikten sonra gizemli bir
şekilde değişerek hırçınlaşır. Debra Ellen Thompson’un “metamorfoz” dediği
bu değişim, Gail’in önce adını, sonra da ona bu adı veren kimliğini değiştirmesiyle gerçekleşir.
Çokkültürlülük, etnisitenin sonucunda oluşan ‘öteki’ni tüm farklılıklarıyla kabullenmeyi öğrenerek yaşamayı gerektirir. Kısaca tüm kültürlerin eşit şekilde kucaklandığı, kültürel tercihlerin özgürce ifade edildiği, azınlıktaki gruplara
özel bir önem gösterildiği hoşgörüye dayalı ortam, ancak bazı kolaylıkları sağlayıcı tavır sergilemesiyle gerçekleşir.
Çokkültürlü coğrafyaların insana hoşgörüyü öğreten çeşitliliği, Abed’in
annesi Zehra’nın her biri ayrı bir kültürün temsilciliğini üstlenen figürlerle yaptığı kişiye ve kültüre özel vedalaşmasında da görülür. Özellikle oğlu Abed’e, yakındaki arkadaşının uzaktaki kardeşinden daha değerli olduğunu anlatan sözleri
(204), farklı kültürlere mensup insanlarla bir arada yaşamanın imkânsız olmadığına dikkat çeker.
Zıtlıkların kenti olarak Gail’i büyüleyen İstanbul, “mozaik” taşlarının
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oluşturduğu bir bütünü temsil eden Boston’dan farklı olarak, renklerin birbirinin içinde eridiği bir “ebru” gibidir. “Gail'i hipnotize eden şeyin tam da bu karışım ol”(324)ması, iç dünyasına tutulan aynanın yansımalarını İstanbul’da
bulmasından kaynaklanır. Doğduğundan beri defalarca intihar girişiminde bulunan Gail’in hepsinde de başarısız olması, ölmek için doğru yeri bulamamasından
kaynaklanır sanki. Dolayısıyla İstanbul, Gail’in ölü bedeni için aradığı yerdir.
Ülkesini, kentini, ruhunun evini bulmuştur burada.
Hem geçmişini hem de ânını karşı karşıya getiren İstanbul, birbiriyle ilgisi olmayan farklı düşüncelerin bilinçakışı tekniği uygulanarak bir araya getirildiği pasaj aracılığıyla, Gail’in hayatındaki farklı hatta uyumsuz ögeleri,
annesinin ona öğrettiği harf oyunundaki çorba kâsesine boca ederek farklı lezzetleri tek bir tat haline getirmesini sağlar. İç içe geçirerek erittiği bu lezzetlerin(344-5) sonucunda oluşan çokkültürlülük, dil, köken, kültür ayrımı
gözetmeksizin hepsini aynı bilen bir zihniyetin ürünüdür.
VI. BABA VE PİÇ
Baba ve Piç, 1915 olaylarından önce Osmanlının çokkültürlü yapısı içinde farklı
kültürlerin uyum içinde yaşamasına değinse de asıl üzerinde durduğu, söz konusu
olaylardan sonra filizlenen ve her yeni kuşakla köklerini biraz daha derinlere
salan Ermeni-Türk düşmanlığıdır. Türk ve Ermeni ailelerinin aynı mekânda başlayan, farklı mekânlarda devam eden hikâyeleri, yine hikâyenin başladığı İstanbul’da noktalanır. Hem köken, hem dil hem de din bağlamındaki farklılıkların
yarattığı ikilik, hikâyenin Ermeni ailesinin Amerika’ya yerleşmesiyle coğrafyayı
da ikiye bölerek Doğu-Batı ekseninde bir ikilik yaratır.
Osmanlı’nın çokuluslu, dolayısıyla çokkültürlü yapısı içinde yaşayan
Ermeni ve Türk ailelerinin 1915 olaylarıyla ayrı yönlere savrulmaları ve bu olayların sonucunda birbirlerine düşmanlık beslemelerinin anlatıldığı Baba ve Piç,
çatışmanın merkezine de söz konusu durumu yerleştirir.
Kitabın kapağındaki çatlamış nar aracılığıyla anlatılan kopuş, Ohannes
İstanbuliyan’ın tüm inancına rağmen, iki ulusun/kültürün birliktelik ruhunu bir
daha yaşayamayacağının izlerini taşır. Ona göre yaşanan bu kopukluk sürecini
uzatmak yersizdir. Türkler, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler yüzyıllarca nasıl bir
arada yaşadılarsa bundan sonra da eşitlik ve özgürlük olduğu müddetçe böyle
yaşamaya devam edeceklerdir (Şafak, 2006b: 238). Ancak Kirkor Hagopiyan’ın,
narın parçalara ayrıldığını ve artık parçalarının yerine konmayacağına dair iddiaları (239) iki kültür arasındaki kopuşun derinleşerek sürdüğüne işaret etmektedir. Tesadüflerin zorlamasıyla ailenin torunu Armanuş’un İstanbul’a gelmesi ve
Kazancı ailesine misafir olması, Kazancı kadınlarına geçmişte ailesinin bir Ermeni olarak çektiği acıları anlatması, Cevriye Teyze’nin bu vahşeti kimin yaptığını sormasına neden olur. Armanuş’un Türkleri sorumlu tutmasına rağmen
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Cevriye Teyze’de mahcubiyet uyanmaması, üstelik onun, bunu yapanların bir
canavardan farksız olduğunu düşünmesi, “Yirmi Yıllık İnkılap Tarihi Hocası olarak geçmişle şimdi arasına kesin bir sınır çizmeye, Osmanlı İmparatorluğu'nu
modern Türkiye Cumhuriyetinden kesinkes ayırmaya”(72) alışkın olan tavrıyla
ilgilidir.
Cevriye Teyze’nin milâdı 1923’le başlatan bilinci, ondan önce yaşanan
her şeyden farklı bir kimliği sorumlu tutmasına ve Armanuş’un anlattıklarından
kendisine pay çıkarmamasına zemin hazırlar; çünkü Osmanlı’ya ait geçmişin delilleri, yeni bir devletin kuruluşuyla silinmiştir.
Bu kayıtsızlığa çok şaşıran Armanuş, benzeri bir umursamazlığı gittiği
Kafe Kundera’da tanıştığı Asya’nın arkadaşlarında da görür. Ailesinin geçmişte
yaşadığı acıları ve dedesinin sırf bir aydın olduğu için öldürüldüğünü inkâr eden
Aşırı Milliyetçi Filmlerin Gayri Milliyetçi Senaristi, yaşananlardan duyduğu
üzüntüyü ifade etmekle birlikte o zamanlarla bu zamanların birbirinden farklı
olduğunu ve hikâyenin öteki tarafının da düşünülmesi gerektiğini vurgular. Dolayısıyla çoğu Ermeni ailesi gibi pek çok Türk ailesinin de derin acılar çektiği o
dönemde henüz millî bir Türk Devletinin dahi olmayışı (215), Ermeni gençlerinin günümüzdeki hassasiyetlerinin son derece gereksiz olduğunu kanıtlar. Oysa
Armanuş’un tek istediği, geçmişte Ermenilerin çektiği acıların tanınması ve kabullenilmesidir. Ona göre Türkler tarihlerini bilmedikleri gibi geçmişlerini de
inkâr ettiklerinden iki millet arasındaki uçurum asla kapanmayacaktır(192).
Armanuş’un aynı odada birlikte kaldığı, ailesinin bile bilmediği sırları
kendisiyle paylaştığı ve Türk olmasına rağmen düşüncelerini her fırsatta savunan Asya’yı bir Ortadoğulu olarak küçük görmesi, söz konusu nefretin dışavurumudur. Dinlediği müziği fazla Batılı bulduğunu ve kendi köklerine uygun
müzikler dinlemesi gerektiğini öğütlediği Asya’nın “Biz Batılıyız” savunması
karşısında Türklerin düpedüz Ortadoğulu olduğunu söyleyen Armanuş, Asya’yı
incittiğini fark etse de kendisinin değil; nefretle sıvanan kimliğinin sözcülüğünü
yaparak saldırılarına devam eder (185).
Armanuş’un ninesi Şuşan’ın konağını görmek için gittiğinde karşılaştığı
balık lokantasının aşçısından duyduğu sözlerin (177-178), kendisi gibi Ermeni
olan Zeliha’nın sevgilisi Aram’ın anlattıklarıyla pekişmesine rağmen kendisine
öğretilenler dışında başka bir gerçeği kabullenmeyen tavrı, ailenin ve dolayısıyla
toplumun kişi üzerindeki etkisini göz önüne serer. Duydukları aracılığıyla içine
düştüğü ikilemin ortadan kalkması beklenirken bunlara bir de kendisi gibi Ermeni olan birinden duyduğu Türkleri olumlayan sözlerin eklenmesi, içinde bulunduğu durumu daha da karmaşık hale getirir.
Aram, İstanbul’un kendi şehri olduğunu, burada büyüdüğünü, ailesinin
burada en az beş yüzyıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyler. Ona göre İstanbul’lu Ermeniler tıpkı İstanbullu Türkler, Kürtler, Rumlar ve Yahudiler gibi İs-
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tanbul’a aittir ve bir zamanlar birlikte yaşamayı başardıkları gibi şimdi de tekrar aynı çokkültürlülüğü öğrenmeleri gerektiğine inanır.
Çatışma sürecini iki kültür arasında sıkışıp kalarak yaşayan Armanuş’un
“araf”taki konumu, onu öncelikle kimlik bunalımının zorlayıcılığıyla arayış sürecine iterek farklılıkların benzerliğini görmesini ve böylelikle “öteki”ne daha
yumuşak bakabilmeyi öğrenmesini sağlar.
Amerikalı bir anne ve Ermeni bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen
Armanuş’un içine düştüğü kimlik bunalımı, hayatının her alanına yansır. Annesinin boşandıktan sonra Türklere düşmanlık besleyen Barsam ve ailesinden intikam almak amacıyla Türk olan Mustafa’yla evlenmesi, Armanuş’un yaşadığı
bocalamayı daha da çetrefil hale getirir.
Tam bir Ermeni olamadığı gibi tam bir Amerikalı da olamayan Armanuş’un İstanbul’a bir yolculuk yapmayı plânlayarak babaannesi Şuşan’ın evini
görmek istemesi, dolayısıyla geçmişine yolculuk yaparak geleceğini bulmayı
ümit etmesi, içinde bulunduğu araf durumundan kurtulup kimliğini bulmaya yönelik gerçekleştireceği bir yolculuğa dönüşür (131).
İstanbul’a geldiğinde beklentilerinden son derece farklı bir coğrafyayla
ve insan profiliyle karşılaşan Armanuş, üstelik mensubu olduğu kültürünkilere
benzer değerlerle karşılaşarak, Türklerden ve Türkiye’den korkmanın yersiz olduğunu anlar. Bunu kendine bile itiraf edememesi ise yıllarca büyükleri tarafından kendisine dinletilen hikâyelerin dışındaki gerçeklere kapılarını kapatmasıyla
ilgilidir.
Hem Amerikalı hem de Ermeni kimliğinden soyunarak geldiği İstanbul, Armanuş’a olaylara daha bütüncül bakmayı ve farklılıkların -yanlarında kaldığı Kazancı ailesindeki gibi- her yerde var olabileceğini öğretir. Asıl önemli
olansa tüm bu farklılıklara rağmen uyum içerisinde yaşayabilmeyi başarmaktır.
İstanbul’un jeostratejik konumuyla ikiaradalığını mekânsal gerçekliğe
kavuşturan Armanuş, hem Doğuda hem Batıda toprakları olan, hem Doğulu hem
de Batılı insanlara kucak açan yapısıyla kendi yansımalarını İstanbul’da
bulur(153-4). “Araf”ın eşiğinde yaşayan Gail’in “araf”ta olan İstanbul’un orta
yerinde, yani Boğaz köprüsünde intihar etmesini hatırlatan bu yolculuğu Armanuş’un bilinçli bir eylem olarak yapması ise bilinçlenmeyi beraberinde getirerek
kimliğini bulmasına yardım eder.
Geleceğini kurmak için geçmişine yolculuk yapan Armanuş, İstanbul’da
yanlarında kaldığı üvey babası Mustafa’nın ailesinin kendi ailesine ne kadar çok
benzediğini görür. Türklerin yemeklerinin neredeyse aynı olduğunu fark etmesi,
aynı odada kaldığı yaşıtı Asya’nın ailenin tek çocuğu olduğu için en iyi okullara
gönderilip çeşitli kurslara yazdırılarak teyzeleri tarafından sevgiye boğulmasını
kendi halalarının sevgi gösterişine benzetmesi, “başka birinin hayatında kendi hayatının belirleyici öğelerini bul”(180)masını ve böylelikle iki farklı kültürün
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ortak pek çok noktada buluşabildiğini anlamasını sağlar. Bir Ermeni olarak geldiği İstanbul’da Ermeni ve Türk mutfağının birbirine son derece benziyor olduğunu görmesi, kendisi kadar Kazancı ailesini de heyecanlandırır. Temelde
Osmanlı mutfağının devamı niteliğinde olmalarından kaynaklanan bu benzerliğin, tarihsel süreçte yaşanan tüm tatsızlıklara rağmen sürdürülüyor olması, kültürün öğrenilen bir bilgi gibi unutulup gitmeyeceğini, kuşaktan kuşağa özenle
korunarak aktarıldığını ifade eder.
Armanuş’un Anuş Ağacı’nda “Madam Sürgün Ruhum” rumuzuyla
hepsi de Türk düşmanı olan “sanal sohbet odası” üyeleriyle (125) yazışırken
günlerdir nerede olduğunu merak eden arkadaşlarına İstanbul’un ne kadar güzel
bir şehir olduğunu anlatması, özellikle yemeklerinin çok lezzetli olduğunu ve
her Ermeni’nin kendini “burada cennete düşmüş gibi” hissedeceğini yazması,
“Anti Kavurma” rumuzlu arkadaşının tepkisiyle karşılaşır. Armanuş’un asimile
edilip Türkleştirildiğini düşünen Anti Kavurma’nın yazdıklarını okuyunca farkında olmadan yazdığı cümlelerin ne anlama geldiğini düşününce paniğe kapılan Armanuş, kendisini hiç bu kadar Ermeni hissetmediğini ve Ermeniliğini tam
anlamıyla hissedebilmesi uğrunda Türkiye’ye gelip Türklerle karşılaşması gerektiği için İstanbul’da olduğunu yazarak kendini savunur. Böylesi bir sürecin
çokkültürlülük için gerekli olduğunun farkında olan Armanuş İstanbul’a yaptığı
yolculuk sayesinde kendine bile itiraf edemeyeceği gerçeklerle karşılaşır.
Armanuş’un geçmişine yaptığı yolculuğun aksine geçmişini unutmak
için kendisine yeni bir gelecek kurmaya çalışan, bu nedenle de kimliğini veren
toprağı, dili, dini, aileyi terk ederek başka bir iklimde yaşamaya başlayan Mustafa, “Kuyruğunu yutan yılan”8 misali yirmi yılda öğrendiklerini, yirmi yılda
unutmaya çalışır.
Kız kardeşi Zeliha’ya tecavüz ettikten sonra eğitim amaçıyla Amerika’ya gelen Mustafa, Armanuş’un da değindiği gibi “hafıza” demek olan geçmişini silmeye çalışır. Hayatı boyunca ona eşlik eden ikiz akıntılardan “unutma
akıntısı, hafıza akıntısına” üstün gelerek yeni bir geçmiş, kimlik yaratmak için
çabalar. Ancak yirmi yaşında terk ettiği ve yirmi yıl aradan sonra Armanuş’u
almak için geldiği çocukluğunun geçtiği konak, ablasının delici bakışları altında
hafıza akıntısını beslemeye başlar (350). Mustafa’nın bir zırh gibi kendini korumak için kuşandığı yeni kimliğin, büyüdüğü eve gelmesiyle delinmesi ve her hatıranın bir diğerini uyandırarak karşısına geçmesi, yaşadığı “araf”
durumunu/kimlik bunalımını iyice dayanılmaz hâle getirir. Bu evde daha fazla
kaldığı sürece ya tamamen hatırlayarak geçmişindeki kimliği uyandıracak ya da
tamamen unutarak edindiğini sandığı yeni kimliğe bürünecektir. Kısaca bu konak
onu “araf”tan kurtaracaktır ama ya iyi (cennet) ya da kötü (cehennem) tepeye
doğru bir yolculuğa çıkararak…
Mustafa ablasının hazırladığı aşureyi yiyip yememe anlamında yolcu-
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luğunu hangi yöne yapacağına kendisi karar verir. Ablasının kendi elleriyle süslediğini belirttiği ve zehirli olduğunu anladığı aşureyi yemeyi tercih eden Mustafa, seçimini hafızadan yana kullanarak doğduğu evde büyüdüğü coğrafyada
edindiği ilk kimliği yeniden giyinerek intihar eder. Böylelikle yıllarca içini kemiren aşındırıcı pişmanlığın dış cepheye zarar vermeden içini azar azar kemirmesiyle yaşayan Mustafa’nın “unutuşla hatırlayış arasındaki savaş”ı biter (352).
Eski ve yeni kimliği arasındaki mücadeleden kurtulmak için intihar ederek “araf”taki konumunu değiştiren Mustafa, yıllar önce de çocuklukla erkeklik
arasında sıkışıp kaldığı eşikten çıkmak için Zeliha’ya tecavüz eder(324). Mustafa’nın “araf”tan kurtulmak için eşik olarak kullandığı Zeliha’nın ikilemlerin
kucağına sürüklenmesi, hayatı boyunca onu “araf”ta yaşatır. Abisi Mustafa tarafından tecavüze uğradıktan sonra annelikle teyzelik arasında sıkışan Zeliha,
aynı zamanda “nebatgiller” ve “çay bardakları” diye iki gruba ayırdığı insanlar
arasında da sıkışır. Her iki gruba da ait olmadığını bilen Zeliha’nın yaşadığı en
büyük ikilem ise Allah’a inanıp inanmamak arasında gidip gelmektir (11).
Zeliha Teyze'nin içindeki fırtınanın tek tanığı olan Allah’a inanmakta
güçlük çekmesinin nedeni, yaratıcı gücün insanlar hakkında çok şey bilmesine
ve âdil olmasına rağmen, bunca haksızlığın yaşanmasına izin vermesidir. Yeryüzünde yaşanan bunca acıya seyirci kaldığı halde sonunda onları yargılaması
(228), Zeliha’yı inanç noktasında da iki arada bırakır. “Ailesinin yarısı kaskatı
laik Kemalist, diğer yarısı ise dini bütün Müslümandı. İki taraf hem sürekli çatışarak hem de kendilerince bir uyum geliştirerek aynı çatı altında yaşamayı başarırken, paranormal yetenekler su gibi, ekmek gibi, tuz gibi normal kabul
ediliyordu. Zeliha Teyze her iki tarafa da eşit uzaklıkta durmayı tercih” (310)
ederek “araf”taki konumunu belirginleştirir. Böylelikle dövmecilik mesleğindeki
başarıyı da içinde bulunduğu ikilemlerin yansıttığı şekiller aracılığıyla elde eder
(84).
Her bir bölümü ayrı bir malzemenin adıyla oluşturulan Baba ve Piç,
malzemelerin yan yana gelerek yarattığı “aşure” aracılığıyla Şafak’ın çokkültürlülük temelinde yükselen romanlarına bir yenisini ekler. Diğer tatlılardan farklı
olarak türlü türlü malzemeden yapılan aşure, hayatta kalmanın ve dayanışmanın
simgesi olması itibarıyla (298) “tek tek farklılıkların sergilendiği ama hiçbir farklılığın diğerlerine baskın çıkmadığı bir organizma”(100)ya benzer. Tüm dünyadaki insanların farklılıklarına rağmen tek bir amaç etrafında toplanabildiğini ve
herkesin özde insan olduğu gerçeğini hatırlatan bu durum, Mustafa’nın eşi Rose
ile birlikte Armanuş’u almak için İstanbul’a gittiği uçaktaki ortamla görselleşir.
Dar koridordan uçağın arkasına doğru yürüyen Mustafa, kimi Türk, kimi Amerikalı, kimi başka milletlerden işadamları, gazeteciler, fotoğrafçılar, diplomatlar,
gezi yazarları, öğrenciler ve bebekli annelerden oluşan yolculara bakınca, aynı
mekânı paylaşan bunca farklı insanın bir şeyler ters gitse aynı kaderi paylaşaca-
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ğını ve farklılıkları yok ederek tek bir yürek olacağını hatırlar (301). Yüzyıllar
boyunca farklı etnik kökenden gelmekle birlikte aynı çatı altında kardeş gibi yaşayan Osmanlı’nın çokkültürlülüğüne benzeyen bu ortam, romanda “aşure” dışında “nar” aracılığıyla da temsil edilir.
Nar, aşureyi süslemek için kullanılan bir malzeme olmasının yanında
Levent Kazancı’ya annesi Şuşan tarafından bırakılan broşta da vücut bulur ve
yüzlerce taneden oluşan parçalarını tek bir bünyede toplayabilmesiyle çokkültürlülüğü simgeler. Farklı kişi, zaman, mekân ve kültürleri tek bir hikâyede toplayan nar şeklindeki broş, geleceğe aktarılmasıyla farklılıkları bünyesinde
toplamaya devam eder. Bununla birlikte, aynı ögenin romanın kapağında kullanılması, kadın cinsel organına olan benzerliğiyle, bir piç olarak dünyaya gelen
Asya’nın kaynağı cinselliğe dayanan yarasını simgeler. “(…) ortasından yarılmış,
içinden kırmızı yakutum nar taneleri ışıldayan” (231) bu broşun, açık ağzı, yaranın kapanmayacak olmakla birlikte kan damlatarak açılmaya devam edeceğini
gösterir.
İstanbul’un Babil Kulesi gibi her telden ve her demden insanıyla her
dilin konuşulduğu sokakları Müslümanın, Yahudinin, Ermeninin, Rumun birlikte yaşadığı çokkültürlü yapısı, yaranın açılmasından öncedir. Milliyetçilik
akımlarıyla narın çatlaması, Osmanlı’nın çokkültürlü yapısının da çatırdamaya
başladığını gösterir. “Şu andan itibaren dinlenecek çokça dua, bir kenara yazılacak çokça küfür, gözden kaçırılmayacak çokça günahkâr ve esirgenmesi gereken
çokça masum”(249) ayrı ayrı parçalar halinde tıpkı Keramet Mumi Keşke Memiş
Efendi’nin gerdek gecesinde bilerek kırdığı aynanın, ismiyle mühürlenmiş hikâyeyi kırpıp kırpıklarını da farklı zaman ve mekânlara saçması gibi (Şafak,
2009c:108) her tarafa/yöne saçılacaktır. Ancak parçalanmanın yaşanmasından
yıllar sonra bile farklı etnik kökenlerdeki insanların ortak pek çok değer paylaşması ve bunların yeni kuşaklara aktarılması, söz konusu bütünlüğün görünürde
olmasa da ruhen devam ettiğini gösterir.
VII. SİYAH SÜT
Şafak’ın fantastik ögelerle bezeyerek yazdığı otobiyografik romanı Siyah Süt,
onun kimliğini bulma serüveni içerisinde yaptığı içsel yolculuğunu konu alır.
Söz konusu yolculuk, yolun sonunda yine kendisiyle karşılaşacağı ve uyumun
gerçekleşebilmesi için çatışmanın gerekli olduğunu hatırlatan bir maceraya dönüşür. Kültürel çatışma, Elif Şafak’ın kendi benliğiyle savaşması ekseninde işlenmektedir. Roman, “İçimden Sesler Korosu”nun dört üyesi arasındaki benlik
savaşı şeklinde vücut bulur. Akılcı ve batılı Pratik Akıl Hanım, Doğulu ve gelenekçi Can Derviş Hanım, sürekli okuyan ve bilgiyi her şeyin üzerinde tutan Sinik
Entel Hanım ve yükselme ile hırs peşinde olan Hırs Nefs Hanım’ın öncelediği
şeylerin farklı olması, Şafak’ın da bünyesinde yaşattığı küçük kadınlar aracılı-
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ğıyla hayatı boyunca çatışmalara maruz kaldığını gösterir. Kendini tanıdığını
sanan; ancak içindeki seslerin bir gün farklı ezgiler çıkarmasıyla öyle olmadığını
anlayan Şafak, “İçimden Sesler Korosu” adını verdiği küçük kadınlarının hepsine
“bir arada yaşayabilmenin ne denli elzem olduğunu” anlatmak için yola koyulur
(Şafak, 2007: 116).
Söz konusu çatışma Şafak’ın çocuk doğurma fikrinin ortaya çıkmasıyla
iyice kızışır. İçsel yolculuk yaparak hepsine tek tek danıştığı bu fikre farklı yorumlar getiren kadınlar, aralarındaki uyumsuzluğu bir kez daha gözler önüne
serer. Hırs Nefs Hanım’ın incecik alınmış kaşlarını çatarak çocuk doğurmasına
karşı olduğunu söylemesine karşılık Can Derviş Hanım’ın verdiği rintçe cevabı
hatırlatan ve bu dünyada bu kadar çok koşturup durmanın anlamının olmadığını,
önemli olanın ölmeden önce ölmek olduğunu söyleyen Şafak, Hırs Nefs Hanım’ı
ikna edemez. Ona göre insanların çok büyük bir kısmı sıradanlık ve monotonluk
içinde yaşayıp gitmektedir. Asıl önemli olansa özel olmak, daha yaşarken ölümsüzleşmektir (78).
Bu diyalog, Can Derviş Hanım’ın temsil ettiği geleneksel toplumların
mutluluğu kendi içlerinde aradıklarını ve mistik dünyayı bir sığınak olarak gördüklerini (Eliade, 1994: 33), modern toplumların ise gelişen teknolojiyle doğru
orantılı olarak sürekli ilerlemeye odaklandığını ve egosunu büyüterek yaşamayı
seçtiğini gösterir.
Gelenekle aklın çatışması, doğumdan sonra yaşadığı kötü sürecin tanımlanması noktasında da ortaya çıkar. Şafak’ın ruh halindeki olumsuz durumu
“nazar” olarak nitelendiren anneannesinden farklı olarak, gittiği doktorun bunların hurafeden başka bir şey olmadığını ve yeni anne olan çoğu kadının tıp dilindeki adıyla “postnatal depresyon”u yaşadığını söylemesi (27), aynı coğrafyada
yaşayan; ancak farklı kültürel değerlerle yoğrulan insanlar arasındaki bakış açısı
farklılıklarını gözler önüne serer. Kültürel anlamda yaşanan söz konusu çatışma
coğrafî mesafeler arttıkça daha da büyür.
“İçimden Sesler Korosu”nun her biri diğerinden farklı kimlik ve kişilik
yapısındaki üyesine iç dünyasında yer açan Şafak, aklının “hangi yolu seçerse
seçsin 'öteki'nde kalaca” (83)ğını anlayarak öncesinde yaptığı gibi taraf olmaktan vazgeçer ve onlara farklılıklarıyla bir bütün olmayı öğreterek hepsine yaşam
hakkı tanır. Böylelikle iç dünyasındaki sesleri tek bir besteye dönüştürerek zıtların uyumunu/ farklılıkların eşitliğini, âdeta bir çokkültürlü toplum içerisindeki
gibi, kendi kimliğinde de gerçekleştirir:
“İçimden Sesler Korosunun her ferdi ‘ben’ olduğunu iddia eder. Kardeştirler aslında ama huyları başka başka. Fırsat bulsalar birbirlerinin
gözünü oyarlar. Hemen hepsi de tahta çıkmak ister. Okumuş gibi Fatih
kanunnamesini, korkarım her tahta çıkan kardeşlerini öldürmeye teşebbüs eder. Kronolojik olarak önce kim geldi, sonra hangileri takip etti
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bilemiyorum... Sorsanız bu parmak kadınlardan hangisi diğerlerinin ablası, cevap veremem. Tek bildiğim çocukluğumdan beri bu böyle. Yaşıyorum ayaklı koro halinde. Şimdi tanıştırmaya kalksam sizi tek tek
her biriyle, akşama kadar sürer bu görüşme...”(48).

Söz konusu keşfini gerçekleştirebilmek için çıktığı yolculuktaki ilk durağı Amerika Birleşik Devletleri oluşturur. Bu ülkeye eğitim amacıyla giden
Şafak, İstanbul-New York seferini yapan THY uçağında her biri ayrı meslekten
ve milletten pek çok insanın ayrı amaçlarla bir arada bulunduğunu ve farklı tonlardaki renklerine rağmen yan yana durabilmeyi başardıklarını görür (131). İstanbul-New York uçağından sonra Şafak’ın geldiği Mount Holyoke, farklılıklara
rağmen bir arada durabilmeyi başaran insanlardan oluşan ikinci durak/yer olur.
Onlarca milletten “2000'in üzerinde kız öğrencinin okuduğu, her üç öğrenciden
birinin "yabancı" olduğu bu kozmopolit üniversite aslında tek bir kadının hayalinden yola çıkarak kurul”(147)duğu için de farklılıkların tek bir noktada birleşebildiğini gösteren görkemli bir kanıttır. Söz konusu ortamda “Kuru bir sünger
gibi” etrafta gördüğü her ayrıntıyı, sesi, içine almaya çalışan, her ırktan, her dinden ve her milletten kız öğrencinin farklılıklarını yaka rozeti gibi gururla taşıdıklarını (152) gören Şafak’ın içsel yolculuğundaki farklı seslere uyumu öğretme
bağlamında biraz daha bilinçlendiği dikkati çeker.
Kaldığı odada farklı milletlerden insanların farklı amaçlar uğruna farklı
zamanlarda paylaştıkları aynı mekâna kendilerinden küçük birer iz bırakmaları,
onun da kültürel çeşitliliğin izlerini taşıyan bu odada bir renk olacağını gösterir.
Söz konusu kültürel çeşitliliğe kendinden bir izle katkıda bulunacak olan Şafak’ın bir yazar olarak bu odaya verebildiği en güzel hediye harfler olacaktır
(153-4).
Anne olma fikri aklına düştükten sonra “İçimden Sesler Korosu”na katılan Anaç Sütlaç Hanım’ı yaşatmanın tek yolunun içindeki diğer sesleri susturmak olduğunu düşünen Şafak, onca yıldır yazarlık anlamında verdiği emeklerin
boşa gitmesinden korkarak anneliğe kapılarını kapatır ve Anaç Sütlaç Hanım’ı
susturur. Anaç Sütlaç Hanım henüz farklı sesleri bir arada barındırmayı öğrenemeyen Şafak’a darbelerden yana değil; çoğulculuktan yana olduğunu hatırlatsa
da Sinik Entel Hanım’ın çoğulculuğu kimlik karmaşası olarak nitelendiren sözlerine yenik düşer:
“Bu demek değildir ki rol karmaşasından yanasın. Hem eş, hem anne,
hem evinin hanımı, hem sanatçı, hem akademisyen, hem bırt hem
cırt... her şey olmak yaramıyor kadınlara. Buna çoğulculuk, değil, fazlalık denir olsa olsa” (175).

Bu sürecin ardından Anaç Sütlaç Hanım’ı uzunca bir süre görmeyen Şa-
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fak’ın, İstanbul’a yaptığı kısa yolculuktan sonra hiç beklemediği bir anda -bilinçlenme evresinin en önemli basamağı olan- aşkla tanışması, “biz”in önemini
kavrayarak kişiliğiyle uyuşmadığını düşündüğü küçük kadınına yeniden hayat
vermesini sağlar:
“Seneler sonra biz yeniden. Ve ben, her şeyi unutup, tepetaklak oluyorum.
“Ah min-el aşk” demişti Osmanlı. “Aşktan bu yana…”(181).

Gerek kültürel gerek mistik gerekse insanî/fizyolojik/biyolojik anlamda
“aşk”ın “ben” demeyi unutturan ve kendinden çok başkasını önemsemeyi öğreten yönü barındırdığı çoğulculuk düşüncesiyle doğru orantılı olarak farklılıkların kolaylıkla bir bütüne dönüşmesini sağlar. Osmanlı’nın etnik farklılığa rağmen
her kesimden insana söz hakkı veren yönünü de aynı nedene dayandıran Şafak,
çokkültürlülüğün “aşk” aracılığıyla gerçekleşebileceğini, böylelikle ifade etmiş
olur.
“Aşk”ın onu sürüklediği mecrada anne olmaya hazırlanmasıyla tüm
hakları Anaç Sütlaç Hanım’ın devraldığı iç dünyasında diğer kadınlarına haksızlık yaptığını düşünmesi ve biraz olsun vicdanını rahatlatmak için hepsini tek
tek ziyaret etmesi, yeni bir gerçekle karşılaşmasını sağlar. Sinik Entel Hanım’ın
annelerin çocuklarıyla konuşurken, özne olarak birinci çokluk kişi kullandıklarına dikkat çekmesi, “Acıktın mı?” yerine “Acıktık mı? , Pislendik mi?, Yaramazlık mı yaptık?, Susadık mı?...” şeklindeki kullanımları tercih ettiklerini
söylemesi, çoğulculuğun aşktan sonra annelikle zirveye ulaşacağının habercisidir. Anne olunca Şafak’ın böyle davranmamasını tembihleyen Sinik Entel
Hanım, doğacak çocuğun ayrı bir bedeni ve kişiliği olacağını bu nedenle de ‘biz’
olarak düşünmesinin yanlış olacağını ifade eder:
“Onun senden ayrı bir bedeni, ayrı apayrı bir kişiliği ve varlığı var. Sahi
niçin ‘ben artı sen: biz’ olarak konuşur kadınlar çocuklarıyla? Çocukların annelerinden bağımsız bir öznelik halleri olmazmış gibi.”
“Kesinlikle haklısın” diyorum.
“Sen sen ol” diye işaret parmağını sallıyor Sinik Entel Hanım. “Bebek
doğunca Anaç Sütlaç Hanım’ın sana aynı şeyleri yaptırmasına izin
verme.(…)” (227-8)

Bit Palas’ta da aynı konuya değinen Şafak, annelerin, Tanrı’nın kullarına seslenirken yaptığı gibi “biz”li konuştuklarına dikkat çeker. Bu, kadınların
doğurganlık özelliklerinden ötürü yaratıcı yönlerini imlemekle birlikte, annesinin bedeninde yeşeren çocuk gibi insanların da Tanrı’dan birer parça olduğunu
anlatarak tasavvufun “vahdet-i vücud” düşüncesini hatırlatır. Böylelikle “Kendinden evvel bir başkasını düşünmeyi gerektir”(64)en anneliğin ona öğrettiği
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“biz” gerçeğinin sırrına ermesi, farklı gördüğü her şeyi sorgulamaksızın kabul etmesini ve kendinden bir parça olduğunu öğrenerek çokkültürlülük anlamında bilinçlenmesini sağlar.
Durumunu tesadüflerden çok tevafuk’a bağlayan Can Derviş Hanım,
Şafak’ın yaşadığı, dolayısıyla deneyimlediği her sürecin bir diğeriyle bağlantılı
olduğunu ve her birinin bir diğerinin kapısını aralayan tetikleyici ögeler olduğunu
söyler. Ona göre gelişigüzel duran parçalar aslında bir bütünün tamamlayıcılarıdır. Tıpkı bu dünyanın her bir sayfası bir diğerinden farklı olmasına rağmen bir
araya geldiklerinde koca bir kitabı oluşturduğu gibi… Tek tek bakıldığında tesadüf gibi görünen şeyler asıl olacağa doğru yapılan yolculukta gerekli basamaklara dönüşür:
“Görmüyor musun alametlerle dolu etrafımız" diyor. “Alametler ve tesadüfi olmayan tesadüfler. Tevafuk kelimesi başka tesadüf başka.
Mühim bir fark var arada. Tevafukta gelişigüzel gibi duran parçalar aslında bir bütünün tamamlayıcısıdır. Açık bir kitap kabul edeceksin şu
koskoca kâinatı. Okurunu bekleyen bir kitap gibi. Her gününü ayrı ayrı
okumak lazım. Ne geçmişe ne geleceğe odaklanacaksın. Aslolan şu
andır. Sayfa sayfa gideceksin” (120-1).

Böylelikle adada çekim yapıldıktan sonra vapura bindiğinde bir vahiy
gelmişçesine içinde yazma isteği uyanan Şafak birden bire ”EVDE KALMIŞ
KIZ MANİFESTOSU”nu yazmaya başlayacaktır. Onun, yazdıklarını okuyan yanındaki iki çocuklu şişman kadının aslında hamile olduğunu anlaması, yazmak
için kâğıt aldığı adamın anne-bebek ürünleri pazarlayan “Kuyruklu Yıldız Pazarlama” şirketinin bir çalışanı olduğunu öğrenmesi, bu yaşadıklarından dokuz
ay sonra evlenip iki yıl sonra da hamile kalması ve bebeği doğduktan sonra sütü
yetersiz olduğundan pompa kiralamak için aradığı firmanın “Kuyruklu Yıldız
Pazarlama” olması, söz konusu “alâmetler zinciri”ni oluşturan her bir parçanın
aslında -Can Derviş Hanım’ın da değindiği gibi- bütün bir kitabın sayfaları olduğunu gösterir.
O gün gördüğü kadının konumuyla kendi konumunu düşündüğünde kadını “antitezi” olarak gören Şafak, çocuk sahibi olduktan sonra içinde “ötekisi”
olan ögelere de yer açarak âdeta “tamamlanır”. Farklılıkların bütünlüğü bağlamında çokkültürlülüğü hatırlatan söz konusu süreç, romanın sonunda yaşadığı
depresyondan kurtulabilmek için “Şafak” adlı gemiye kötülülükleri ve cinleri de
alarak yoluna devam etmesi gerektiğini öğrenmesiyle bir kez daha gündeme
gelir.
Anne olduktan sonra yaşanan postnatal depresyonun “Sınıf, statü, din ya
da "kentli-köylü", "eğitimli-eğitimsiz", "Batılı-Doğulu", "yeni anne-tecrübeli
anne" ayırımı yapmaksızın tüm dünyada kadınları etki” (273)lemesi de annelik
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kavramının tüm farklılıkları birleyen yönünü özetler.
Yaşadığı depresyon sonucunda kendisini eğitimli cin olarak niteleyen
Lord Paton’un ortaya çıkması ve loğusalık sürecinde onu mutsuz etmesinin ardından bir sabah gördüğü bir rüyayla rahatladığını hisseden Şafak, rüyasında
Lord Paton’u elinde bavuluyla loğusalara dadanan diğer cinlerle birlikte bu âlemden başka bir âleme taşıyan gemiye bindirdiğini görür. Arkasından el sallarken
üzüldüğünü söylemesine şaşıran Lord Paton’a söz konusu depresyon sürecinden
ancak onu sevebilmeyi öğrenek kurtulacağını fark ettiğini söylemesi, farklılıklara kendi içinde yer açabilmeyi öğrendiğini gösterir. Artık onu kendinden ayrı
görmediğini ve düşmanı gibi algılamadığını söylemesi Lord Paton’un, onun bilinçlenmesinde tetikleyici bir işlev gördüğünü gösterir (294). Bu durum, çokkültürlülüğe giden yolda mutlaka çatışmaların gerekli olduğunun altını çizer.
Çelişkileriyle baş edemeyen ve parmak kadınları taşıyamadığını söyleyen Şafak’ın, doğumla birlikte kendi içindeki çoğulluk ile anneliğin sorumluluklarını bütünleştiremedini ve teklik, tutarlılık, bütünlük isteyen anneliğe kulak
vererek kendisini içindeki çoğul seslerden kurtaracak bir dış etken talep ettiğini,
Lord Paton’un da böyle ortaya çıktığını idrak etmesi (295-6) kültür çatışmasının,
kültürel uyum için gerekli sürecini ifade eder:
“İçimden Sesler Korosu ilk defa uyum içinde konuşuyor. Uyum dediysem, hâlâ bir fikir birliği yok aralarında. Gene eskisi gibi her konuya
farklı yaklaşıyor, çelişkili bakıyorlar. Birinin "ak" dediğine diğeri pekâlâ
“kara” diyebiliyor. Birinin önem verdiği şeye bir başkası burun kıvırabiliyor. Ama ağız birliği edemeseler de, ilk defa “niyet birliği” ettiler. Artık
onlar da en az benim kadar iyi biliyorlar ki, içlerinden birinin ya da ikisinin diğerleri pahasına kayırtmasından hiçbirine hayır gelmiyor. Onlar
da biliyor ki var olabilmek için birbir¬lerine ve farklılıklarına muhtaçlar
bu zıtlıklar âleminde.
Onlar bir arada yaşamayı öğreniyor, ben ise varlıklarından utanmamayı” (303).

Şafak’ın vücudunun farklı düşünce ve kişilikteki coğrafyasında
barış/huzur/dinginlik, sentez olmasa da ayrı ayrı kimliklerini koruyan; ancak birbirlerini farklılıklarıyla kabullenebilmeyi öğrenen iç sesler aracılığıyla sağlanır.
Bu durum, uyum içinde yaşamak için kültürel topluluğu oluşturan bütün kesimlerin kendilerini birbirlerinin tamamlayıcısı, bir başka deyişle, çemberi oluşturan
birer parçası olarak kabullenmeleri gerektiğini ve çokkültürlülüğün bu şekilde
mümkün olacağını gösterir.
VIII. AŞK
Aşk (2009e), ana konu olarak tasavvufu işlerken “aşk”ın farklılıkları yok eden,
her şeyi birleyen özelliğine çok sık vurgu yapar. İnsanlık tarihinde siyasî, dinî,
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sosyal ve kültürel temellerde var olan farklılıkları, hatta karşıtlıkları yok ederek
tarafları bir araya getiren tek güç olan aşk, çokkültürlü yaşamın temelinde gerekli
olan özü, sevgiyi ve anlayışlılığı da güçlü bir şekilde vurgular.
Postmodernist roman sisteminin bir yönelimi olarak romanın içerisinde
farklı bir roman hâlinde kurgulanan “Aşk Şeriatı”nın sanal yazarı Aziz Z. Zahara, kitabına iliştirerek editöre gönderdiği mektupta kendisinin Amsterdam’da
olduğunu; ancak romanın 13. yüzyıl Konya’sını işlediğini yazar. Onun, mektubunda bu Anadolu kentinin adını ısrarla anması çokkültürlü bir yazar tavrını imlemesinin yanı sıra kitabın zamandan, mekândan âzâde ve kültür farklılıklarının
üzerinde evrensel bir içeriği işlediğini de ima etmesi bakımından önemlidir (Aşk,
2009, 29-30). “Aşk Şeriatı”nın içeriğinin temeli olan tasavvufun, insanın nefsini
eğitmede yardımcı olması, dolayısıyla kişiyi hırslarından kurtarıp benliğini yok
etmesi, doğal olarak, ona “ben” değil “biz” olarak düşünme yolunda kılavuzluk
etmesi demektir.
Kendisinde şairlik yeteneği olmadığını düşünen Mevlâna’nın dudaklarından dökülen dizeler ve bu dizelerin içinde bulunan “öz”, “aşk”ın ikiliği birleyip, farklılıkları yok ettiğini bir kez daha gösterir:
“Ben ne Hıristiyan'ım,
ne Musevi, ne Farisi, ne de Müslüman;
Ne Doğu'danım, ne de Batı'dan.
ikiliği bir kenara koydum,
İki âlemin bir olduğunu gördüm” (231-2).

Bu şiiri dinleyen Şems, Mevlâna’yı kozasını yırtmaya hazırlanan bir
şair olarak görür ve ikiliği bir kenara koyup başkalarının ayrı ayrı görebildiğini
tek bir vücutta görebilen yönüyle değerlendirir. Çünkü “O ne Doğu'dan ne Batı'dan. Apayrı bir diyardan geliyor ve besleniyor, bambaşka bir damardan: Aşk
Şeriatı'ndan”(232).
Aşkın yarattığı bütünlük, ‘dış roman’ın kapsamında, farklı kıtalarda ve
şehirlerde yaşayan, aralarında kilometrelerce mesafe bulunan, kişilikleri gece ve
gündüz kadar birbirine zıt, yaşam tarzları alabildiğine farklı olan Aziz ve Ella’yı
da bir araya getirir:
“Arada tam bir uçurum vardı. Normal şartlar altın¬da birbirlerine tahammül etmeleri bile zor iken, aşk odu'nda yanmaları beklenmedik bir
hadiseydi. Ama oldu işte. Hem de öyle çabuk oldu ki, Ella başına ne
geldiğini anlayıp, kendini koruyamadı bile. Tabii şayet insanın kendini
aşktan koruma¬sı mümkünse!”(14).

Çünkü “Zıtlıkları tamamlayıcılığa sokan tevhittir. Tevhidi harekete ge-
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tiren aşk” (Çamuroğlu, 2010: 33) ise herkesi eşit ve özde aynı kılarak çokkültürlü
yaşamı kendiliğinden yaratır. Mevlâna’nın ve Şems’in gönül birliğini konu alan
‘iç roman’ “Aşk Şeriatı” ise, içerdiği kırk kural aracılığıyla bu yolun âdeta güzergâhını çizer:
“Meddahlardan hikâyeler dinledim. Her inançtan, her meşrepten insan
tanıdım. Kimseyi kimseye üstün tutmadım. Yaratılanı sevdim, Yatağan'dan ötürü”(63).

Çokkültürlülük ortamında kültürel çatışmayı yaratan en temel nedenlerden biri olarak “din”, aynı kültürel coğrafyada yaşayan, aynı kültürel kökten
gelen insanlar arasında bile ayrımlara neden olacak derecede önemli bir etmendir. Mevlâna’nın çokkültürlü düşüncesinin göstergesi olarak “öteki”ni yok saymama ve hoşgörüye dayalı hayat felsefesini ihanet olarak algılayan insanların
bağnaz tutumu, farklılıklara tahammülü olmayan, kendileri dışındaki her şeyle
savaş hâlinde olan bakış açılarının sonucudur. Mevlâna’nın herkesi bir görmesi
sonucunda gayrimüslimlere iyilik etmesini, azınlıklara yumuşak davranmasını ve
sık sık da Aziz Khariton Manastırı’na gidip dua etmesini yadırgayan bu insanlar, sırf böyle davrandığı için Mevlâna’yı da “öteki” konumuna getirirler (313).
Herkesin öyküsünün birbirine karıştığı Anadolu, tüm farklılıkları kucağında eriterek bireştiren coğrafyasıyla, “dinlerin, inançların, âdetlerin, masalların karışı¬mı bir alaca diyar”a döner. Tüm farklılıklarına rağmen aynı yemeği yiyip
aynı şarkılarda içlenen, aynı batıl inançlara inanıp aynı rüyaları gören insanlar,
Hıristiyanlıkla Müslümanlık arasında aşılmaz bir sınır kapısı olduğuna inanan
bağnazlara, bu iki din arasındaki pek çok benzerliği göstererek cevap verirler:
“Aynı toprağın çocuklarıyız biz. Aynı göğün altında...”(226-7).
Özdeki aynılığın “insan” olmaktan geçtiğini hatırlatan Anadolu’nun 13.
yüzyılda kültür farklılıklarının yarattığı çatışmaların merkezi haline gelmesi, Batıda Haçlıların Bizans’ı; Doğuda Cengiz Han’ın komutasındaki Moğol’ların Anadolu’yu tehdit etmesi, bunun yanında çeşitli Türk beylikleri arasındaki
mücadeleler, çatışmaların sadece din merkezli yapılmadığını, aynı zamanda askerî, siyasî, ekonomik pek çok nedenden kaynaklandığını gösterir:
“Bitmek bilmez iktidar mücadeleleri, dini çatışmalar, mezhep kavgaları,
siyasi çalkantılar... (…) Emsali görülmemiş kargaşa ve kavgalar hüküm
salmıştı bu yüzyıla. Hıristiyanlar Hıristiyanlarla, Hıristiyanlar Müslümanlarla, Müslümanlar da Müslümanlarla çatışmaktaydı. Ne yana gitseniz husumet ve hamaset, ne yöne dönseniz ıstırap ve hırs, kime
rastlasanız gelecek günlerin daha ne yıkımlar getireceğine dair tedirgin,
gergin bir bekleyiş...”(37).

Şems, Şeyh Yasin’e “Sofu” ile “Sûfî” arasındaki farkı anlatırken sûfînin
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başkaları hakkında hüküm verip yargıda bulunmak yerine kendi içine baktığını,
ancak sofunun herkesin yanlışını bulmaya çalışırken ayrıntılara takıldığını, bu nedenle de bütünden uzaklaştığını ifade eder. Ayrıca, tek tek bakıldığında farklı
gibi görünen pek çok ögenin tek bir bütüne ait olduğunu vurgular. Şeyh Yasin’in,
Şems’in ayrıntı olarak nitelediği şeylerin çok önemli olduğunu, aynı dinin içinde
bile pek çok mezhebin böylesi ayrıntılardan kaynaklan farklılıklar taşıdığını söylemesi ise o bütünü görmek istemediği gibi, aynı dine, bütüne ait parçaları da
pek çok mezhebe bölen ayrılıkçı tutumundan kaynaklanır:
“Teferruat mı? Bir kere ulema, ko¬numu gereği başkalarının yaptıklarıyla ilgilenmezlik edemez. Halk her hususta bizden fetva bekler. Acaba
burnum kanarsa abdestim bozulur mu, seyahat hâlinde tutamadığım
oruçları daha sonra tutmam gerekir mi... Cevapsız kalabilecek meseleler mi bunlar? Şafiî ayrı, Hanefî ayrı, Hanbelî ayrı, Maliki ayrı cevaplar. Din adamlarının rehberliği olmasa halk yanlış yerlere sapar.” (320).

Her şeyi kabuğuyla gören ve içindeki özün aynı olduğunu anlamayan
Şeyh Yasin’in aynı yolun yolcusu olan sûfîleri de Kalenderî, Haydarî, Camiî,
Cavlakî... diye ayırması ve bunların gezgin oldukları için bir yere kök salamadıklarından ötürü topluma da hiçbir yararlarının bulunmayacağını düşünmesi,
aslında kendi doğrusundan başka doğru görmeyen kör gözlerinin yansıttıklarından başka bir şey değildir:
“Bir yere kök salmaktan aciz bir adamdan cemaate ne fayda gelir? Aidiyet duygusundan yoksun, rüzgârda kuru yaprak misali her yöne savrulan, tüm dünyaya "evim" diyen kişi, Şeytan'ın arayıp da bulamadığı
suç ortağıdır” (194).

Sürekli göç hâlinde yaşayan insanlar, belirli bir yere ait olamadıkları
gibi kendi kültürleri ile başka kültürler arasında sıkışarak, kimlik bunalımı yaşar.
Yabancılaşmanın sonucunda mutsuzluğa düşen kişi, eğer belli bir tutamak edinemezse çoğu zaman intiharın eşiğine gelir. Tasavvufta da “maraz” olarak nitelenen söz konusu hastalık, yabancılaşmayı işaret eder. Bu hastalığın tedavisi ise
tasavvuf bağlamında Allah’a yakınlaşmakla gerçekleşir. Buna göre sûfî, kökleri
olmadan sürekli dolaşacaktır. Bu, onu yabancılaştırmayacağı gibi tüm dünyayı
kendisinin kılacak ve “evim” dediği bu kalabalık dünyada kesretten arınmış bir
şekilde huzurla yol alacaktır:
“Anlaşılan hayatın bu kadar belirsiz, dünyanın böylesine tuhaf ve tekinsiz olması kendisi gibilerin kaygıyla eve kapanmasına sebep olurken, Aziz gibi insanlarda tam ters etki yaratıyor; onları bir seyahatten
bir başkasına, bir maceradan ötekine sürüklüyordu. Buydu Ella'yı en
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çok şaşırtan. Nasıl oluyor da aynı sebep bu kadar farklı iki sonuç doğuruyordu?” (92).

Kimlik bunalımına sürüklenen insanların aksine Aziz’in söz konusu
olumsuz durumdan etkilenmemesi, onun da Allah’ın yolunda ilerleyen bir sûfî olmasıyla ilgilidir.
Şafak’ın romanlarında farklılıkların biraradalığını anlatan çokkültürlülük çemberinin tasavvuftaki karşılığı olan “aşk”, Aşk romanının eksenini oluşturur. Çokkültürlülüğe giden yolda kişinin farklılıkları uyum içinde bir araya
getirmeden önce yaşadığı ikilem, Allah’a ulaşma yolunda dünyevî ihtiraslara kapılarak iki arada kalan sûfînin durumuna benzer. Ateş Oğlan’la karşılaşan Pinhan’ın, bocalama evresinden sonra yoluna devam etmesi gerektiğini hatırlayarak
Ateş Oğlan’ı terk etmesi, bu sınavı başarıyla verdiğini gösterir. Şems’in kırk kuralından yirmi üçüncüsünü anlattığı söz konusu durum, ne tamamen bu dünyaya
ne de tamamen ötekine bağlanması gereken sûfînin orta yerde durarak aşırılıktan kaçınması gerektiğini ifade eder:
“Yirmi Üçüncü Kural: Yaşadığımız hayat elimize tutuşturulmuş rengârenk ve emanet bir oyuncaktan ibaret. Kimisi oyuncağı o kadar ciddiye
alır ki ağlar, perişan olur onun için. Kimisi eline alır almaz şöyle bir kurcalar oyuncağı, kırar ve atar. Ya aşırı kıymet verir, ya kıymet bilmeyiz.
Aşırılıklardan uzak dur. Sufi ne ifrattadır ne tefritte. Sufi daima orta
yerde...” (196).

Görüldüğü gibi Şems’in, sûfîye iki arada durmasını öğütleyen sözleri,
“araf”ın uyumu sağlamak adına üstlendiği olumlu işlevi hatırlatır. Kendini bu
dünyadan tamamen tecrid eden sûfî, yabancılaşıp kimlik bunalımı yaşayacağından bu dünyanın farkında olarak yaşaması, aradaki dengeyi kurmasına ve farklılıkları birleyeceği yere ulaşmasına yardımcı olur. Çünkü her ne kadar dünya
tehlikeli bir tuzak gibi görünse de hatta yaşlı zahitler tarafından “gübre yığını”na
ve “itlerin toplaşma yeri”ne benzetilse de sûfîlerin çoğu dünyanın kötülüğünden
çok, geçiciliği üzerinde durur ve dünyayı umursamaları için bir neden görmediklerinden ondan uzaklaşır (Schimmel, 2000: 130-1).
Mevlâna’yla evlendikten sonra Müslüman olan Kerra, Şems ile Kimya’nın düğün gecesi konuklara bazlama açarken farkında olmaksızın bir hamur
parçası alıp Meryem Ana’nın heykelini yapar. Bu sırada izlendiğini fark ederek
utanan Kerra’ya bir hikâye anlatan Şems, farklı görünen her şeyin “öz”de aynı
olduğu müddetçe bir bütünün parçası olduğunu vurgular. Hikâye, biri Fars, biri
Arap, biri Türk biri de Rum dört ortağın kazandıkları parayla ne yapacaklarına
karar veremeyişleriyle başlar. Fars olan 'engür', Arap olan ‘'ineb', Türk olan
‘üzüm’, Rum olan ise 'ingabil’ almak ister. Ortaya çıkan çatışma, hepsinin aslında
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aynı şeyi istediğini idrak etmesiyle son bulur. Ancak bu sefer yeni bir tartışma
çıkar aralarında. Biri kara, biri yeşil, biri sarı, biri mor üzüm alır ve kendi üzümünü diğerlerinden üstün görür. Neyse ki oradan geçmekte olan bir sûfî, dördünün de elindeki farklı salkımları alıp üzümleri ezer ve suyunu çıkarıp kabuğunu
attıktan sonra aslolanın meyvenin özü olduğunu gösterir (364-5). “Mazruf”u aynı
olan farklı “zarf”ların özde aynı olmakla birlikte görünümde farklı olmaları, insanların “insan” olduklarını unutup kabuğu oluşturan kimlik özellikleriyle kuşanarak farklı renklere bürünmelerine benzer. Oysa farklılıkları kendinde
olmayan eksik bir yön olarak görüp “öteki”nin, bütünün parçalarından biri olduğunu bilerek yaşamak gerektiği, Dilenci Hasan’la Şems’in diyalogları sonucunda da ortaya çıkar. Kendisini kırbaçlayan adamın, yeryüzünde bir fazlalık
olduğunu söylemesine içerleyen Dilenci Hasan, bu dünyada hiçbir şeyin tesadüfen oluşmadığını, tek tek her şeyin bu dünya için gerekli ve değerli olduğunu,
hiçbir şeyin fazladan bulunmadığını söyleyen Şems’in sözleriyle kendine gelir:
“Yirmi Birinci Kural: Hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şayet Allah
herkesin tıpatıp aynı olmasını isteseydi, hiç şüphesiz öyle yapardı.
Farklılıklara saygı göstermemek, kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak, Hak'ın mukaddes nizamına saygısızlık etmektir” (181).

“Aşk Şeriatı”nı okuyan Ella, iç romandaki kurmaca içerikten hareketle
öğrendiği Şems’in kırk kuralı aracılığıyla, Aziz’le ilişkisini -internet ortamındailerletirken içinde bulunduğu nesnel dünyanın kurallarıyla paralellik arz eden
durumlara da tanıklık ederek bilinçlenmesini sürdürür.
Aziz’in çekip gönderdiği fotoğraflara bakan Ella’nın, fotoğrafların çoğunda her renkten yaştan, kültür ve kesimden insan portrelerinin birbirlerine benzediklerini görmesi ve her resimdeki eksikliğin bir başka resimde giderildiğini
fark etmesi, söz konusu parça-bütün ilişkisini bir kez daha netleştirir. Dolayısıyla, bazen bir küpenin, bazen bir ayakkabının, bazen de daha büyük yoksunluklar demek olan parmak, bacak, kol gibi uzuv eksikliklerinin, portrelerdeki
yokluğu, Araf’ın başındaki epigrafta işlenen farklı cinsten kuşların topallıkları
yüzünden bir arada uçmaları hikâyesini çağrıştırır. Birbirlerinin eksiğini gideren
portreler -bir yapbozun parçaları gibi- yan yana konulduklarında bir bütünü oluşturacağı gerçeğini anlatır. Aziz’in fotoğrafların altına yazdığı şu sözler, duruma
anlam veremeyen Ella’nın merakını gidermeye fazlasıyla yeter:
“Kim olursak olalım, dünyanın hangi yerinde yaşarsak yaşayalım, tâ
derinlerde bir yerde hepimiz bir eksiklik duygusu taşımaktayız. Sanki
temel bir şeyimizi kaybetmişiz de geri alamamaktan korkuyoruz. Neyin
eksik olduğunu bilenimiz ise hakikaten çok az” (66).
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“Biz”de olmayanın “öteki”nde olduğu gerçeğini vurgulayan bu sözler,
evrensel boyuttaki çokkültürlülüğü vurgulamaktadır. Ayrıca, aynı bütünlüğü daha
dar ölçekte barındıran Anadolu’nun, farklı dinleri, dilleri, inançları, âdetleri kucaklayarak alaca renge boyadığı toprakları Hz.İsa’nın adını taşıyan Müslüman
bebeklerle Müslüman sütannelerin emzirdiği Hıristiyan bebeklerle (226) süsleyerek nasıl uzlaştırdığını da gösterir.
Teslis’i kabul ettikleri için Hıristiyanları yeren Müslümanlar, Hıristiyan
âlimlerce “Kuran kusursuzdur” dedikleri için yerilir. Oysa birbirinden çok farklı
iki dinmiş sanılan bu dinlerin Anadolu'da yaşayan Hıristiyanlarla Müslümanların pek çok ortak özelliği taşıması, aynı toprağın çocukları olarak aynı göğün altında yaşanabileceğini gösterir (227). Farklılıklarımıza rağmen özde “insan”
olmak, “Aynı yemeği yiyip aynı şarkılarla içleniyor, aynı batıl itikatları paylaşıp,
gece oldu mu aynı rüyaları görebiliyorsak neden beraber yaşayamayalım?”(226)
cümlelerinde görüldüğü gibi en temeldeki birlikteliğin oluşmasını sağlamaya
yeter.
“Aşk Şeriatı”nın yazarı Aziz Z. Zahara’nın cenazesine Ella’nın tahmin
edemeyeceği kadar çok insanın gelir.Dünyanın her yerinden ve her kesiminden
insanlar aracılığıyla farklı dillerin ve farklı inançların buluşmasına aracılık eden
cenaze töreni, Aziz’in son yolculuğuna onun düşüncelerini destekleyen biçimde
uğurlanmasını sağlar (413). Dolayısıyla yas yerine neşenin hakim olduğu, âdeta
düğün gibi bir cenaze töreni yapılır (413). Tören, böylelikle, şiirleriyle herkesi
kucaklayan Mevlâna’nın hâlâ her yıl düzenlenerek pek çok kültüre ev sahipliği
yapmaya devam eden “Şeb-i Arus”unu simgeler.
Romanın sonunda tek tek erkekliği, İslamiyeti, Pagan inancını, Yahudiliği, Hinduizmi, Hıristiyanlığı, Kelt Haçını ve Tao inacını simgeleyen şekillerin
yan yana yerleştirilmesi de söz konusu durumun kolaj tekniği aracılığıyla görselleştirilmesinden başka bir şey değildir.
SONUÇ
Türk edebiyatının son iki onyılında sivrilmiş bir yazarı olan Elif Şafak, küreselleşen dünyanın ana olgularından biri hâline gelen çokkültürlülüğü -her biri çok
değişik birer kurmaca evrene sahip olmakla birlikte- bütün romanlarında ana sorunsal olarak işlemiş ve âdeta onunla özdeşleşmiştir.
Yazar, romanlarının odağında yer alan çokkültürlülük olgusunu, Pinhan
ve Aşk romanlarında tasavvuf ekseninde işlemiş; Şehrin Aynaları, Bit Palas, Araf
ve Baba ve Piç’te sosyolojik bağlamda ele almıştır. Mahrem ve Siyah Süt ise söz
konusu sorunsalı fantastik ağırlıklı bir içeriğin aracılığıyla okuyucusuna sunmuştur. Ancak hepsinde de kültürel çatışmaların görüldüğü bu romanlar,
“öteki”nin tanınmaya başlanmasıyla önce kimlik bunalımına ardından da kültürel uyuma evrilir.

118

sosyal bilimler araştırma dergisi 2012/3

esrasazek_dergi 04.02.2013 14:09 Page 119

Elif Şafak’ın Romanlarında Çokkültürlülüğe Giden Aşamalar

Kültürler arasında yaşanan çatışmaların birbirini yeterince iyi tanımamaktan kaynaklandığı gerçeğini gözler önüne seren bu süreç, özellikle Baba ve
Piç’te Asya’nın, Araf’ta da Abed’in oldukça katı baktıkları “öteki”ni tanıdıkça
önyargılarından kurtulmaları ve farklılıklarına rağmen bir arada yaşamanın mümkün olabileceği yargısına varmalarıyla ortaya çıkar. Şafak, böylece farklılıkların
bir bütün olduğunu anlatmaya yönelerek çokkültürlülüğü olumlulayan bir sanatçı tutumu sergiler.
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NOTLAR
*Bu makale, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında, 2010 yılında tamamlanan “Elif Şafak’ın Romanlarında Çokkültürlülük”
başlıklı yüksek lisans tezine dayanmaktadır.
1. Geniş bilgi için bkz. (Güvenç, 2007).
2. Bkz. Gans, 2007.
3. Bu bağlamda, söz konusu değişikliği tetikleyen başlıca etmenler olarak Montesqueu iklim ve coğrafyayı, Hegel düşünceyi, Weber dini, Marks da ekonomiyi öne
sürmüştür. (Parekh, 2002: 194).
4. Bu kabul’e örnek olarak bkz.(Touraine, 2005).
5. Tanzimat Döneminin çeşitli yönleri hakkında geniş bilgi için örneğin bkz. Komisyon, 1999.
6. “…Ben tebaamın Müslümanını camide, Hıristiyanını kilisede, Musevîsini havrada
fark ederim. Aralarında başka bir fark yoktur. Cümlesi hakkındaki muhabbet ve adaletim kavidir ve hepsi hakîkî evladımdır” (Budak, 2008: 419).
7. ‘Çokkültürlülük’ ile ilgili ayrıntılı ve teorik bilgiyi ‘Giriş’te verdiğimiz için burada kısa
bir girişi yeterli gördük.
8
 . ‘Uroboros’ olarak adlandırılan bu sembolün kökeni, Gnostiklere kadar gider. Bir yuvarlak bütünlük ve devamlılık oluşturulacak biçimde kendi kuyruğunu ısıran ejderha
ya da yılan şeklinde resimlenir.(…) Ruhsal düzlemde, bilinmeyen, ancak varlığı hissedilen bilinçdışının sembolüdür. Simyada “prima materia”, yani evrenin (henüz işlenmemiş) temel maddesidir. Bkz. (Saydam, 1997: 218).
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Kocaeli Üniversitesi Matbaası.

Savaşın Kutsallaştırılması ve Kahramanlık
İ. Batuhan İpeköz

İ

ngiliz tarihçi ve strateji uzmanı Basil Liddell-Hart’ın, “Savaş üzerinde
daha çok çalıştıkça, bunların nedeninin ekonomik ve politik olmaktan
çok temelde psikolojik olduğu hissine kapılmaya başladım,” sözleriyle
tam olarak neyi kastettiği tartışmaya açık bir konudur. Ancak ele almak istediğimiz ilke bakımından düşünüldüğünde, söz konusu “psikolojik nedenin”, savaşı meşrû kılan temel ilkenin beşerî kurumlarımızın ötesine taşan başka bir
sebebe dayanmakta olduğu ve bunun sadece kişisel tecrübe ile açığa çıkan bir
gerçeklik sahasına dahil edilmesi gerektiği şeklinde yorumlayacağız. İşte bu ilke
“kahramanlıktır.” Savaş insan için öyle benzersiz bir tecrübe imkânı içerir ki, sıradan hayatları içinde sürüklenen insanlar ölümün dönüştürücü bilgisini ancak bu
sayede hayatlarının tam ortasında hissedebilirler. Üstelik bir insana kahraman
olma şansı tanınırsa, bu şansı gerçekleştirme ihtimâlinin verdiği haz, o âna kadar
yaşamış olduğu ve geriye kalan tüm ömründe yaşayacağı hazlardan çok daha
ağır basacaktır. Bunu sadece bir maneviyât meselesi olarak veya sadece ebedîilâhî ilkelerle açıklamak pek kolay değildir. ABD Başkanları’ndan Harry S. Truman’ın “Kongre’nin Onur Madalyası’nı almayı başkan olmaya tercih ederdim,”
sözünü sarf etmesi bu nedenle oldukça mânidardır.
Buradaki devlet başkanı örneği kahraman olma arzusunun sadece sıradan bir insanın önemli biri olma fırsatını yakalama beklentisinden kaynaklanmadığını göstermektedir. Nitekim bu noktada tarihin hemen her safhasında bir
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şekilde kendini göstermiş olan sınıf hiyerarşisinden kısaca söz etmek gerekecektir. Eski Hint örneğinden yola çıkarsak temel olarak dört sınıftan bahsedebiliriz: Çiftçiler, tüccarlar, askerî otorite ve manevî otorite. Bu ayrımı yargılamak
için acele etmemelidir, zannedildiği kadar keyfî olmayan bu ayrım genel itibâriyle bir bilgi veya beceri yükü tarafından taşınan bir sosyal organizmayı tarif
eder. Sınıf kelimesiyse burada kendi hakîkatini önceden belirleyen bir yapıyı anlatmamaktadır. Daha ziyade belli türden bir ilgi ve bu ilginin cisimleştiği bir eyleme muktedir olma tarzının bütünleştirdiği bir makâma işaret etmektedir. Yani
bir sınıfın mensuplarını orada tutan şey sınıfın kendi değil, kişilerin o sınıfı temsil kapasiteleridir. Tüm bu farklı unsurlar arasında gerçekçi bir iletişim ve ilişki
sağlayabilmek için ise kelimenin mümkün olan en geniş anlamıyla manevî bir ilkenin düzenleyiciliğine ihtiyaç vardır. Bu aşamada Hint düşüncesine göre insan
bedeninin kast düzenindeki karşılıklarını hatırlamak faydalı olacaktır: Eski
Hint’te kollar ve bacaklar çiftçi sınıfını, istemsiz fiziksel işlevler tüccar sınıfını,
arzu ve heyecanlar savaşçı sınıfını, diğer tüm işlevleri yöneten baş ise manevî
otorite sınıfını temsil etmekteydi. Yapılan bu tasnif içinde eğer manevî otorite sınıfını temsil eden zihin, görevinin başında değilse diğer işlevlerin tek başına idareyi ele almasının vahim sonuçlar doğuracağı kesindir. Burada anlatılmak istenen
şey, manevî ilkenin elini çektiği veya saf dışı bıraktırıldığı bir hiyerarşik düzenin, çiftçiler, tüccarlar ve savaşçılar gibi diğer sınıfların kendi bilgilerini mutlaklaştırarak birbirleri üzerinde tahakküm kurmaya çalıştığı bir ucubeye
dönüşeceği gerçeğidir.
Bu bozulma tarih içinde kendisini göstermiştir. Tanrı devletlerinin kutsallığı yerini kral devletlerinin monarşik yapısına, o da kendi yerini tüccar ya da
asker sınıfın sırtladığı ulus devletlere bırakmıştır. Elbette bu süreç medeniyet tasarımlarının zaman içinde değişiklik göstermesiyle, hâkim ilkelerin ve kurumların yeniden şekil almasıyla da çok yakından ilgilidir.
Bu ilkelerin neticelerinin belki de en önemlisi savaştır. Zirâ savaş kadar
insan hayatını derinden etkileyecek başka bir beşerî eylem tarzı yoktur. Ancak
konumuz olan kahramanlık açısından asıl önemli olan ve savaşın karakterini asıl
olarak belirleyen şey, savaşa hangi sınıfın bayraktarlığı altında girildiğidir. Tanrı
devletlerinin hüküm sürdüğü zamanlarda savaş, kahramanlarına ebedî hayatı ve
kalanların anılarında doğaüstü niteliklerle bezenmiş epik bir silüeti vaat ediyordu. Kral devletlerinin aristokrat savaşçıları1 için ise sadakat ve onur gibi kavramlar savaşma zevkini kamçılayan itici güçler olarak görülmekteydi. Maddî
otoritenin tüccar sınıfın eline geçmesiyle beraber savaşanlar artık vatandaş-askerlerden oluşmaya başlamıştı, bunun ardında ise vatan denilen kavramın ekonomik kavramlar çerçevesinde düşünülmesi yatıyordu. Savaşa dahil olacak
olanlar ise çağın mevcut niteliklerine ve ideallerine göre seçilmekteydi. Birinci
Dünya Savaşı’nda askerî doktor olan Robert William MacKenna bu durumu
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gayet iyi özetliyor:
“Hiç kuşku yok ki bir adamın bedensel durumu ile gösterdiği cesaret
arasında kesin bir koşutluk vardır. Bir adam alçağın teki olmadıkça, cesaret güçsüz birinden çok harika bedensel koşullara sahip birinden
beklenir; çünkü ruhla beden arasında çok yakın bir ilgi ve etkileşim vardır” (Bourke, 2001: 100).

Bu örnek, savaşan kişi ve savaşın hedefleri arasındaki ilişkiyi ve bunun
ne türden bir kahramanın yaratacağını öngörmek açısından önemlidir. Savaşan
kişi kendini bir şahsiyet, bir birey olarak gördükçe savaşta manevî bir figür olarak yer almayı bekleyemez. Kişi, kahraman olmak istiyorsa sadece bir “gereç”
olarak kalmak zorundadır. Savaşan kişi açısından “savaş”, savaş açısından da
“savaşan kişi” bir araç olarak görülmediği müddetçe ne savaşın amaçları yerini
bulabilir ne de savaşan kişi kahramanlık ideallerinin gerçekleşme imkânını yakalayabilir.
Ancak bütün savaşlar böyle bir imkânı taşımak zorunda değildir. Savaş
ilânlarının nedenleri medeniyet tarihi süresince çağlara hâkim olan düşüncelere
göre şekillenir ve buna kahramanlık mefhumu da dâhildir. Eğer kahramanlık fiziksel hayatın ötesindeki bir ilkeye bağlılık ile kendini gösteriyorsa, bu, manevî
motifin en ağır bastığı kahramanlık şeklidir. Cengiz Han’ın cennetten zafer vaadi
aldığını söylemesi ordusunu kalabalık Çin ordusuna karşı cesaretle sürmeye ikna
etmek için çok yararlı olmalıydı (Keegan, 1995: 312). Eğer savaşçı kendisinden
daha yüksek bir ilkeyi kabul etmiyorsa o zaman da yıkıcı, başına buyruk, öngörülemez bir kahraman tipini görürüz.2 Bu kahraman tipinin oluşmasındaki baskın faktör savaşan kişinin kendini bir birey olarak görmesidir. Son olarak da
inandırıldıkları idealler uğruna savaşa sokulan ama gerçeklerin kendilerine söylendiği gibi olmadığını görmesine rağmen verdiği sözden dönmemek uğruna savaşa katlanan kahramanlardan söz edebiliriz. İkinci Dünya Savaşı’nda
kahramanlık madalyası kazanan askerlerin sadece üçte birinin gidip madalyalarını alması, bunların da çok büyük bir kısmının kadınlardan ve etkin çarpışmada
hiç bulunmayanlardan oluşması ve madalyayı alanların tamamına yakınının da
madalyalarını sadece bir hatıra olarak gördükleri söylemeleri son derece dikkat
çekicidir. Öyle ki, madalyalarını alanların yalnızca yüzde on altısı bunu hak ettiklerini düşündükleri için almışlardır. Dolayısıyla sivil-maddî değerlerin savaşa
monte edilmesinin birçok askerde kahramanlığın sıradan bir katil olmaktan başka
bir şey olmadığı fikrini uyandırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz (Bourke, 2001:
118).
Tarihin hatırlayabildiği “en kutsal” savaş Haçlı Seferleri olmalıdır.
Ancak sanıldığı gibi Haçlı Seferleri sırasında Hıristiyan inancı şövalyece kahramanlığı meşrû kılmamıştır. Tam tersine Hıristiyanlığa âit olduğu iddia edilen he-
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defler şövalyelerin nezdinde pek az kıymete sahipti ve büyük ihtimâlle Hıristiyanlık hakkında da pek az fikirleri vardı. Aksi takdirde Haçlı Seferleri sırasında
en az Müslümanlar kadar Musevî ve Hıristiyan öldürülmesi gerçeğini açıklayamayız (Haught, 1999: 13). Oysa gerçek hedefleri Müslümanlardı. Onlar, varoluşun dinlerin de tahayyül gücünü aşan doğaüstü hâllerini arzulamaktaydılar.
Şövalyeler için Kudüs bir şehir olmaktan öte, güneşin doğduğu yönde ölümün
hüküm süremediği ve tüm savaşçıların gerçek huzuru tattığı kutsal bir diyardı.
Dolayısıyla Haçlı şövalyeleri dünya şehirlerini ele geçirme arzusuyla savaşa katılmamışlardı; onlar dünyevî olan her şeyi aşan mutlak zaferin peşindeydiler. Öte
yandan Haçlı Seferleri’nin askerî strateji bilgisi olarak Roma’dan kalan mirasın
göz ardı edildiği ve kuzeyli yiğit savaşçıların hikâyelerinin dillendirilmeye başladığı bir döneme denk gelmesi de dikkate değer bir ayrıntıdır (Keegan, 1995:
444).
Peki onların böylesine meşakkatli ve çileli bir yola gönüllü olarak girmelerini sağlayacak motivasyon ne olabilir? Avrupa’nın eski halklarının gelenekleri bize bu husus hakkında fikir verecektir. Bilhassa içlerinden en ilgi
çekecek olanı sadece savaş meydanında kan dökerek can vermiş savaşçıların gittiği Valhalla mitosudur. Esasen kuzeyli geleneklerine âit olan bu mit, savaşçılığa hiçbir dinî törenin veya ibadetin gerçekleştiremeyeceği kadar kutsal bir
kimlik kazandırıyordu ve büyük bir ihtimâlle de Haçlı şövalyelerinin bilinçaltlarında yaşattıkları gerçeklik de buydu. Valhalla kelime anlamı olarak “seçilmişlerin yurdu” demekti ve oraya gitmeyi hak eden savaşçılar bu yurdun tek
efendisi olan Odin tarafından “ebediyet” ile mükâfatlandırılmış olacaktı. Valhalla’ya girmiş kahramanlar aslında Odin’in İlâhî Ordusu’na seçilmiş olan kahramanlardı ve görevleri “ilâhî krallığın” sonsuza dek var olmasını sağlamaktı.
Bu kahramanların ruhlarına yolculuklarında kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmemeleri için Walkyrie adında bakire refakatçiler tahsis edilmişti. Beşerî ve ilâhî
güçlerin bitmeyen çatışması fonu üzerinde yaşanan bu mistik kahramanlık anlatımı, ölümsüzleşmek isteyen şövalyelerin hiç düşünmeden ölüme gitmelerine
yetmişti. Orta Çağ’ın dinî fanatizme boğulmuş bir dönem olduğuna dâir yaygın
kanının aksine Haçlı Seferleri belki de Batı tarihinin beşer olmanın ötesine geçmeyi arzularken siyasî emellere alet olmayı umursamayan, bu nedenle de insanî
fedakârlığın en geniş çaplı ve en yüksek örneklerinin sergilendiği son dönem olması ihtimâli üzerinde düşünülmeye değerdir.
Haçlı şövalyeleri arayışlarında yalnız değillerdi. İslâm topraklarına vardıklarında Müslüman muadilleriyle de tanışmışlardı. Savaşçı Müslüman tarikatların mensupları ile Tapınak Şövalyeleri ve Saint Jean Şövalyeleri’nin
kullandıkları ortak semboller, alışkanlıklar ve hattâ “kutsal savaş” anlayışları
bile birbirlerine fazlasıyla benziyordu. Bu durum şüphesiz her iki tarafı da derinden etkilemiş olmalıdır. Soyluluk ve liyâkat üzerine kurulan hiyerarşileri, pres-
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tij ve zevk getiren tüm araçlardan vazgeçmeleri, disiplinli ve itaatkâr yaşayışlarında ise neredeyse ikiz denecek kadar benzerlerini görmeleri kahramanlık mefhumunun güç aldığı mânevî otoritenin ve bu otoritenin bulunduğu sınıfın
niteliklerinin beşerî biçimlerin ötesinde olduğunun bir kanıtı gibidir. Ancak haçlı
şövalye tarikatlarının 16. yüzyılla birlikte dağılmaya başlayıp vatandaş-askerlere dönüşmesi de son derece ironiktir (1995: 447). Bu örnek kendi hakîkatini belirleyemeyen sınıf kavramının ve muktedir olamayan bilginin makâmının da
nasıl kendiliğinden düştüğünü göstermesi bakımından da yerindedir.
O hâlde bahsi geçen beşerî biçimlerin ötesinde olan niteliklerin özünü
ne oluşturmaktadır? Bu öz, büyük oranda her kültürün içinde az veya çok barındırdığı metafizik gelenektir. Bu iki yabancı savaşçı sınıfın birbirini tanıması
ve birbirlerinin bilgilerinden faydalanması ancak benzer metafizik geleneklere
sahip olmaları ile açıklanabilir.3
Kahramanlık mefhumunun doğu topraklarındaki karşılığını aydınlatmak için ise İslâm Peygamberi’nden aktarılan bir hadise başvurulabilir; bir askerî sefer sonrası dönüş yolunda etrafındakilere şöyle söylediği rivayet
olunmaktadır: “Artık küçük savaştan büyük savaşa dönüyoruz, o savaş ise nefsle
yapılacak savaştır.” Burada küçük savaş din kuralları içinde düşman olarak kabul
edilenlere karşı maddî silahlarla verilen savaştır. Bu savaş ne kadar kanlı olursa
olsun, ne kadar trajik sonuçları olursa olsun metafizik olarak küçük savaş olarak
görülür. Gerçek ve büyük savaş kişinin kendi içindeki düşmana karşı verdiği savaştır. Tüm ikilikler, sonu gelmeyen arzular, zaaflar ve endişeler yüksek mânevî
ilkeyle bütünleşerek kişinin egosunun itaat ettirilmesiyle son bulmadıkça, İslâm
görüşüne göre kahramanlık mefhumu tam olarak tahakkuk etmez. Hemen ilk
akla gelen münzevice bir hayatın ve hattâ tembelliğin öğütlendiği, gerçeklikten
kaçmanın korkakça bir yolunun bulunup bunun idealleştirildiği düşüncesi olabilir. Ancak kahramanlık mefhumu açısından kanlı ve dünyevî bir savaşın gerçek “büyük savaş” için sadece bir araçtan ibaret olduğunu tekrar hatırlatmak
gerekir, eğer söz konusu hadisi tersten düşünüp uygularsak ne kadar çirkin ve trajik sonuçlar doğuracağını görebiliriz. Dolayısıyla gerçek bir kahraman için manevî tahakkuku öngördüğü sürece her iki savaş da ilkece bir ve aynı şeydir. Benzer
ilkelerin bambaşka bir kültürdeki görünümünü ise bize İşler ve Günler adlı eserinde Hesiodos sunmaktadır. Hesiodos, dünyada iki türlü kavga olduğunu ama bu
iki kavganın özleri bakımından aynı özellikleri taşıdığını söylemektedir. Kötü
olan ve “yerilmeye değer” olan hiçbir ölümlü tarafından sevilmemektedir, bu
adeta bir kör dövüşüdür ve kimse isteyerek girmemektedir. Bu kavga üretmekten ve çalışmaktan uzaktır, başkalarının emeğine göz dikmektedir. Övülmeye
değer olan “iyi kavga” ise başkalarının emeğine göz dikmeden çalışmayı ve doğa
ile uyum içinde olmayı gerektirmektedir (Veysal, 2006: 88).
Buraya kadar anlatılan bütün örnekler savaşı ve kahramanlığı anlamaya
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geleneklerinin ve yazılı kaynaklarının sadece bir kısmını ayırmış kültürlerden
verilmiştir. Oysa savaşa salt manevî tahakkuk sahası olarak bakan ve bunun için
müstakil bir metin bırakmış tek kültür Hint kültürüdür. Mahabharata adlı destanın içinde yer alan Bhagavad-Gita, Hinduizm’in üç temel kaynağından biridir4
ve sadece savaşçı kasta hitâben yazılmış olması nedeniyle “Büyük Savaş’ı” anlamak isteyenler için son derece ilham vericidir.
Bhagavad-Gita, savaşçı sınıfa mensup olan Arjuna ve onun yol göstericisi ilâh Krişna arasında gelişen diyaloglar biçiminde yazılmıştır. Diyalog, içlerinde arkadaşları ve akrabaları olan bir orduya karşı savaşa girmekte tereddüt
eden Arjuna’nın kaygılarını anlatmasıyla başlar. Aslında Arjuna ve Krişna aynı
kişidir; biri savaşçı sınıfının görünümü altında varoluşun eylem ilkesini, diğeri
ise manevî otorite sınıfı olarak tezahür eden bilgi ilkesini temsil etmektedir. Zamanla diyalog bir monolog hâline döner, Arjuna savaşa girmeden önce savaşa
dâir tüm kaygılarından arınır, zirâ kendisini aydınlatan kahramanca bir çözüm
bulur.
Önceleri muhtemel eylemlerinin yol açacağı sorunları düşünmekte ve işlemek zorunda kalacağı günahların derin kaygısını çekmektedir: (BhagavadGita, 2001: 52). “Hiçbir zaman kıymak istemem onlara, onlar beni öldürmek
isteseler de, değil koskoca bir yeryüzü krallığı, gökyüzü krallığını bana verseler
de, (…) gözlerini kan bürümüş olsa da, kendilerini bilemeseler de, nasıl yuva
yıkma suçu işlenir, arkadaşlar ölüme yollanır mı?” Krişna’nın cevabı kesindir:
(2001: 62) Acı tatlı durumlar karşısında, sarsılmadan aldırmadan durabilen, dengeli kalabilen olgun kişi, ölümsüzlüğü tadacak olandır” der ve ekler: (2001:
63)“Görünen varlıklar gelip geçici, varlıkların içindeki öz kalıcı, öncesiz sonrasız yok olmaz ölmez, gör bunu ve savaş ey soylu savaşçı.” Krişna, burada Arjuna’ya eğer ölürse göğü, yenerse dünyayı kazanacağını, her iki ihtimâlde de
kazananın kendisi olacağını ve aslında bu savaşta kazanmanın ve kaybetmenin
olmadığını söylemektedir. Sonrasında bir savaşçının eylemindeki mutlaklığın ve
saflığın o eylemden hiçbir beklenti duyulmamasıyla ilgili olduğunu vurgular:
(2001: 68) “Acı tatlı bu az bu çok demezsen, zaferi ve yenilgiyi bir sayarsan,
yalnız savaşmak için savaşırsan, yanlış yapmış suç işlemiş sayılmazsın.” Böylelikle Krişna, Arjuna’nın günah işlemekten korkmasının yersiz olduğunu, savaş
eyleminin dönüştürücü vasfının gerçekleşmesi hâlinde savaş meydanındaki hiç
kimse için ölümün anlam taşımayacağını vurgular. Bu aynı zamanda tüm beşerî
ilkelerin bir anda işlevlerini yitirebildikleri anlamına da gelmektedir.
Bhagavad-Gita artık savaşçının dünyevî başarısının değil, ilâhî âlemdeki başarısının peşine nasıl düşeceğini tarif etmektedir. Krişna, değişmekte olanların karşısında değişmeden kalanın ne olduğu söylemekle Arjuna’yı mukadder
olan ölümüne hazırlamaktadır: (2001: 200) “Ben zamanım, her şeyi yok edenim,
yok olmaktan kurtulamaz hiç kimse, karşı karşıya duran bu erler de, er geç bir
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gün yok olacaksın sen de.” Bu aşama Arjuna’nın beşerî olan ile doğal olanın
ayırdına varmasına yardımcı olmaktadır. Her ân ölme ve başkaları tarafından öldürülme riskiyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğinin ve fanî bedenimizin bir savaşçının gözüyle nasıl anlaşılması gerektiğini göstermektedir.
Nihayet Arjuna yaşadığı aydınlanma ânını takiben Krişna ile görünen
bilgi ilkesiyle özdeşleşir ve bu bütünlük duygusuyla şu sözleri işitir: (2001: 281)
“Bütün işleri beni düşünerek yap, bana ada, beni en yüksek amaç bil, düşünceni
bana çevir, bana yönel, sürekli benimle birlikte ol. (…) Beni düşünürsen benden
güç alırsın, böylece bütün güçlükleri aşarsın, ancak kendi çıkarın için iş yaparsan, beni duyamaz yok olur gidersin.”
Savaşçı bu safhadan sonra artık bireyliğini kaybetmiştir. Bütün eylemlerini ilâhî olanla birleştirince savaşçının kendisi sadece ilâhîliğe aracı olan bir
kahramana dönüşmüştür. Arjuna’nın bu bilinç durumu İslâm’ın “Büyük Savaşı’nın” da tam olarak istediği hâl olduğuna şüphe yoktur.
Bu yazıyla savunulmak istenen şey, savaşçılığın ve onun gerektirdiği
niteliklerin yüksek beşerî kavramlara başvurularak meşrûlaştırılması değildir.
Savaş meydanında bir savaşçının kahraman olmasını sağlayan şey, ileri atılıp
ölme tasarrufunu elinde bulundurduğunu bilmesi olamaz. Onu kahraman yapan,
ancak tecrübenin yaşandığı anda hangi ruh hâlinin baskın olduğu gerçeğidir. Eğer
kahramanlık sadece ileri atılıp ölme isteğinden ibaret olsaydı, tehlikeli sporlarla
uğraşan ve ölen herkesi kahraman diye isimlendirmek gerekecekti.
Artık ABD Başkanı Harry S. Truman’ın madalya alma arzusu ile ilgili
sarf ettiği sözleri daha iyi tahlil edebiliriz. Çiftçi bir aileden gelen Truman, hayatının ileriki dönemlerinde maddî otoriteyi temsil etme imkânı bulmuş ve 2.
Dünya Savaşı’nı daha çabuk kazanmak için Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılmasını kararını vermiştir. Truman, bu kararı bir devlet başkanı, bir maddî
otorite figürü olarak vermiştir. Yüz binlerce insanın bir anda ölmesi anlamına
gelen bu karar Truman için çok önemli olmalıdır. Ancak bu kararı verme yetkisinin ona yetmediğini, kast hiyerarşisi içinde dikey olarak büyük mesafe katetmiş olmasına rağmen, bulunduğu sınıfın sahip olduğu nitelikleri de aşan bir
sembol ile ölümsüzleşmeyi arzuladığını zımnen ifade etmesinden anlamaktayız.
Son olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Eğer Harry Truman 2. Dünya Savaşı
sırasında kahramanlık madalyası almayı hak ettiği açıklanan bir asker olsaydı,
büyük ihtimâlle madalyalarını teslim almaya giden üçte birlik azınlığın yüzde
on altılık kısmına dahil olacaktı.
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Notlar
1. En çarpıcı örneklerinden birini 13. ve 19. yy. arasında samuray teşkilatı altında
görürüz.
2. Feodal Japonya’daki “Ronin” kavramı incelenebilir. Efendi olarak bir mânevî otorite
yerine, herhangi bir kasttan ücretini ödeyen birinin hizmetine girebilen bir samuray
artık “Ronin” olarak görülmekteydi. Bu kavram günümüz Japonya’sının anılarında bile
hâlâ hoş olmayan çağrışımlarla dolu olan yerini korumaktadır.
3. Konuyla ilgili olarak Cihangir Gener’in Ezoterik ve Bâtınî Doktrinler Tarihi adlı eserine başvurulabilir.
4. Upanişadlar, Brahma Sutra ve Bhagavad-Gita.
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Selim İleri’nin
“Bodrum Dörtlemesi”nde Başkişiler*
Mert Öksüz

S

elim İleri, “Bodrum dörtlemesi” genel adı altında birleştirilebilecek Her
Gece Bodrum, Ölüm İlişkileri, Cehennem Kraliçesi, Bir Akşam Alacası
adlı romanlarında kenter, halktan kopuk, sanatçı ya da sanat çevrelerine
yakın, entelektüel kişi ve çevreleri konu edinmişir. Yazar, ele aldığı bu kişilerin
yanında dönem içindeki (1975-1980) sosyal ve siyasî gelişmelere de değinmiş,
karşıt ideolojik yaklaşımların diyalektiği vasıtasıyla yukarıda belirtilen dönemin
fikrî/siyasî/toplumsal çatışma ortamını eleştirel bir okumaya tâbi tutmuştur. Bu
noktada belirtilmelidir ki dörtlemedeki tüm bu siyasi ve ideolojik yön, herhangi
bir aksiyon ögesine başvurulmadan, oldukça kişisel ve duygusal bir perspektifin
yarattığı, yer yer arabeske varabilecek içsel bir melankolinin, bilinmezliğin yansıması içinde metinleştirilmiştir.
Teknik açıdan bakıldığındaysa İleri’nin Bodrum dörtlemesini meydana
getiren romanlarda yansıtmacı, modernist hatta postmodernist roman sistemlerinde -bu ifade İleri’nin romanlarının modernist, postmodernist romanlar olduğunu ileri sürme anlamına gelmemektedir; yazarın bahsi geçen romanları, biraz
genelleyici bir ifadeyle yansıtmacı yapıtlardır.- kullanılan bilinçakışı, üstkurmaca, metinlerarasılık, mektup tekniği, flashback gibi roman anlatım enstrümanlarından yararlandığı görülmektedir.
Bu çalışma içinde “dörtleme” olarak kabul edilen bu eserlerin alışılmış
anlamda bir nehir roman olduğunu ileri sürmek güçtür. Dolayısıyla, aslında ter-
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minolojide ‘nehir roman’ kapsamına giren “dörtleme” alt terimini, adı geçen romanları bu çalışma özelinde başka bir niyetle kullandığımı belirtmek istiyorum.
Bununla birlikte, konu edindikleri ortak kişiler, ortak bakış açısı, aynı sorunlar
etrafında şekillenen devamlılıklar, bu eserlerin birbirini takip eden dolaylı bir
süreğenliği barındırdığını da ortaya koyar. İleri de bu noktada bu eserleri bir yinelemenin parçaları olarak kabul etmiştir. Yazar, Bir Akşam Alacası’nın birinci
baskısının yapıldığı 1980’de Doğan Hızlan’la yaptığı bir konuşmada bu romanların niteliklerine şu sözlerle değinir: “Proust’un ırmak romanı hem çok etkiledi
beni, hem de bunun bir tepkisini yaşamak durumundaydım(…) Şimdi üzerinde
çalıştığım Bir Akşam Alacası’nda kimi kişilerim varlıklarını sürdürüyor. Ama
dediğim gibi, Proust’un tasarımlarına bağlanmadım ben. Bu bakımdan Faulkner
daha yakın geliyor romancılığıma ya da yazınsal dünyama. Onun ‘Ses ve Öfke’yi kaç kez yinelediğini anımsıyorum.” (Hızlan 1980: 534) Görüldüğü gibi
İleri de bu romanların birbirinden parçalar taşıdığını yukarıda alıntılanan bölümde ortaya koymuştur.
Bu incelemede başkişilere odaklanmanın amacı ise genelde edebiyat
özelde roman türleri için kişi ve kişiliklerin taşıdığı önemdir. Bilindiği gibi “İnsan
için var olan edebiyat, doğru yanlış, haklı haksız, elle tutulur, tutulmaz ‘insan’ olduğunu sandığı şeyi” (Parla 2005: 77) konu edinir. Romanın klasikleşmiş olay,
yer, zaman kişi unsurları arasında kişi, hem kurmaca yapıya hizmet etmesi hem
de -“metin-dışı” olarak- estetik üretimin nedeni olması bakımından yeri doldurulmaz bir işleve sahiptir.
Romanın yapı unsurları içinde yer ve zaman unsuru hiç kullanılmayabilirken ya da silikleştirilebilirken “olay” ve “kişi” diğer iki unsurdan farklı olarak anlatının temelini oluşturur. İleri’nin dört romanının aksiyonel yönlerinin
olmayışı dikkate alındığında bu eserlerdeki “kişi”lerin “olay”ın önünde yer alması bir gereklilik haline gelir. Dolayısıyla, İleri’nin romanlarında “kişi”nin,
diğer bütün ögelerden öncelikli bir yeri vardır.
HER GECE BODRUM
Selim İleri’nin yayımlanmış ikinci romanı olan Her Gece Bodrum aynı zamanda
Bodrum dörtlemesinin de başlangıç kitabıdır. İleri, bu romanıyla “1977 Türk Dil
Kurumu Roman Ödülü”nü almış ve gerek edebiyat çevreleri gerekse roman okurları arasında ünlenmiştir.1
İleri’nin dörtlemenin tamamında işlediği kentsoyluların iç dünyaları,
aşkları, yalnızlıkları, içinde yaşadıkları topluma bakışları ve özellikle dönemin
siyasî gelişmeleri karşısındaki tutumları bu romanda da başat konular olarak göze
çarpmaktadır.
Her Gece Bodrum’da on üç gün süren bir Bodrum tatili, on dört bölümde anlatılır. Bir Akşam Alacası’nda okurun karşısına kısa bir öyküyle de ge-
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lecek olan başkişi Cem; Murat ve Tarık adlı arkadaşlarıyla birlikte Bodrum’a tatile gelmiştir. Cem ve arkadaşları Bodrum’a gelir gelmez aralarında bir iletişim
kopukluğu olur ve Cem, arkadaşlarından ayrılarak kendi iç dünyasına çekilir. Bu
içe çekilişten sonra okur, romanın büyük bölümünde kurmaca içeriği başkişinin
bakış açısıyla takip eder ve Cem’in idrak perspektifinden “elit” çevrenin ilişkileri, cinsellik, sınıfsal farklılıklar, yalnızlaşarak yabancılaşma, yetersizlik gibi
durum ve duyguların tanığı olur.
Romanın başlangıcında ortaya çıkan Cem; Murat ve Tarık arasındaki
iletişim kopukluğunun ilerleyen bölümlerde geri dönüşlerle, iç çözümleme ve
bilinçakışı teknikleri yardımıyla gerekçelendirilmesi, bu sırada Cem’in Bodrum
tatili dışındaki yaşamı hakkında bilgiler verilmesi ve diğer roman kişilerinin iç
dünyalarının, bilinçlerinin de olay örgüsüne katılması konu bütünlüğünü sıralı olmayan bir biçimde tamamlar.
Burada bir parantez açarak belirtilmeli ki iç çözümleme, bilinçakışı,
flashback, olayların okur beklentisinin dışında bir sırayla birbirini takip etmesi
roman bağlamında eğitimli ya da istekli bir okur kitlesi gerektirmektedir. Bu yargıyla birlikte -satış oranının metin dışı nedenlerini başka bir yazının konusu kabul
ederek- Her Gece Bodrum’un 1976’dan 2010’a kadar on yedi baskı yaptığını da
söylemeliyiz. Bu sırasız devamlılık ya da devamlılığın sırasız anlatımı, Her Gece
Bodrum incelenirken takip edilmesi gereken bir yöntemi de gerekli kılmaktadır:
İnceleyen kişi tarafından roman bölümlerinin kronolojik olarak tekrar dizilmesi.
Bir resmin yap-boz parçalarını bir araya getirmeyi andıran bu çaba, Her Gece
Bodrum’un daha zor incelenen bir roman olması anlamına değil; yansıtmacı birçok romanın gerektirdiğinden daha farklı bir yöntemle incelenmesi anlamına
gelmekte.
Romanın içeriğine dönülecek olursa; başkişi Cem, Bodrum tatilinden
beş altı ay kadar önce Murat’la, ardından Tarık’la tanışmıştır. Murat bu iki kişinin ortak arkadaşıdır, diğer bir deyişle Tarık’la Cem’i Murat tanıştırmıştır. Tarık
ve Murat’ın arkadaşlığı eskidir.
Üç kişi olarak çıkılan bir tatilin henüz başlangıcında Murat’ın Cem’den
uzaklaşması, Cem’le vakit geçirmek daha doğrusu “tatilini zehir etmek” istememesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Roman boyunca geri planda kalan, romana zayıf katkılar sağlayan Tarık, bu çatışmanın içerisinde ve Cem’in
karşısında doğrudan yer almaz, hatta zaman zaman yalnız kalan Cem’in psikolojik olarak zor bir durumda olduğunu Murat’a iletir. Tarık’ın bu çatışmada yer
almayışı da doğaldır; çünkü Tarık, Cem’in değil Murat’ın dostudur. Başkişi ve
Murat arasındaki iletişimsizliğin asıl nedeni, aslında bu ilişkinin bir arkadaşlık
niteliğinde olmamasıdır. Cem hassas, topluluklar, insanlar arasında kabul görme
çabasında, sevgi açlığı çeken, kırılgan, kendini yetersiz bulan, çok duyarlı bir
kişidir. Murat, İstanbul’dayken etrafında fazla arkadaşı olmadığı bir dönemde
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Cem’i tanımış ve bir süre tek arkadaşı Cem olmuştur (238).2 Fakat bir süre sonra
bu dostluk çekilmez bir hal almıştır.
Murat’a göre Cem’e “yardım edilemez. Sevgileri sömürür çünkü Cem;
insanı bunaltır, tedirgin eder yakınlığıyla” (86). Cem de “aşırı sevgisiyle insanları boğduğunu, sıktığını, tiksinçle donattığını bilir.”(37) Cem’in Murat’a bağımlılığı, bencilce sevgi isteği, tatilde insanların çoğu tarafından yapılan yeni
yerler görme, dinlenme, güneşlenme, denize girme gibi aktivitelerin Cem tarafından yapıl(a)maması Cem’i, Murat’ın ve diğer insanların gözünde oldukça sıkıcı ve yetersiz biri yapmaktadır. Cem ise Bodrum’a Murat için gelmiştir.
Murat’ın kendisine yakın davranması, ona arkadaşlığını vermesi sevgi arayışı
içindeki Cem için çok önemlidir; çünkü Cem için arkadaşlık, “arkadaşlık değil
karşılıksız sevgidir hepsi yürek çarpıntısıdır: istemek, istemek, delicesine istemek
ve bir türlü elde edememektir” (10). Bu alıntının da gösterdiği gibi Murat toplum tarafından alışılmış bir birey, dışlanmamış, kabul edilir bir ferttir. Cem ise
zayıflığı ya da herhangi bir eksikliğini doldurmaya çalışan bir tutum içindedir.
Tatilin birinci gününde Murat ve Tarık, marinada tekneleri izlerken Cem Murat’ın ilgisini çekmek amacıyla her tekne hakkında ona sorular sorar ve sonunda
Murat, Cem’le kavga eder. Bu kavganın sonunda Cem yalnız kalır. Onlar -Murat
ve Tarık- tatillerine sıkıcı Cem yanlarında olmayarak devam ederken okur da
işte bu noktadan başlayarak yalnız bırakılmış Cem’in iç dünyasına tanık olur.
Murat ve Tarık, Cem’den ayrılarak geçirdikleri tatil sırasında Betigül,
Kerem -Kerem ile Betigül serinin Cehennem Kraliçesi adlı üçüncü kitabında da
okurun karşısına çıkacak kişilerdir- ve Haydar’la tanışırlar. Betigül ve Haydar
sevgilidir, Kerem ise Betigül’ün “elit” çevresinden arkadaşıdır. Bu üç kişi Bodrum’a Kirke adlı ihtişamlı bir tekneyle gelmiş entelektüel, kentsoylu insanlardır. Betigül İstanbul sosyetesinde toplantılar düzenleyen, oldukça varlıklı,
istekleri/ tutkuları doğrultusunda her şeyi yapabilecek, herkesi elde edebileceğini
düşünen -Betigül bir tek Kerem’i elde edememiş ve bunun acısını çekmiştirbiraz kibirli ve umarsız bir kadındır. Sevgilisi Haydar ise yine aynı çevreye mensup pasifize edilmiş bir sevgili modelidir. O, Bodrum hakkında, mitoloji hakkında, deniz ve denizcilik hakkında hikâyeler anlatan, bilgiler veren, epiküryen
mizaçlı bir Bodrum ‘tip’i olarak çizilmiştir. Kerem ise bu kişilerden farklı olarak bir kaçış ihtiyacı içindedir. Betigül ve Haydar’la aynı çevreye mensup olmakla birlikte kendi tabiriyle o çevrenin “İtalyan sosyetesini oynamaya çalışan
hırsızlar olduğunu” (164) düşünmekte, ama farklı bir çevreden de kabul görememektedir. İnsanların kendisiyle arkadaşlık yapmaktan çekindiklerini düşünen
Kerem, denizle ve Kirke’yle uğraşmayı tercih eder. Kerem’in yalnızlığı onun
Emine’ye yakınlaşmasına da neden olacaktır.
Cem, Murat ve Tarık akşam yemeği davetlisi olarak bu tekneye konuk
olur ve böylelikle altı kişi arasındaki ilişkiler ve bu kişilerin durumları olay ör-
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güsünü, romanı devam ettiren nokta olur. Teknede geçen bu akşam yemeğinde
roman kişileri hem zihinlerinden akan düşüncelerle hem de sözleriyle sahne alırlar. Yemek sırasında kişiler düşünceleri aracılığıyla kendilerini tanıtırken okur,
roman kişilerinin birbirleri hakkındaki görüşlerini de bu düşüncelerden öğrenir.
Cem’in yalnızlığı artar, yemekte toplanmış herkes Cem’in pasif, olumsuz anlamda farklı, zayıf karakterli biri olduğu fikrindeyken Betigül, diğer tüm kişilerin aksine “Cem’in bütün çılgınlıklara açık olduğunu ve ondan ikiyüzlülüklerden
uzak bir insan yaratabileceğini”(70) düşünür.
Roman figürlerinin sayısı altıya çıkmışken üç yeni kişi daha bu gruba
dahil olur. Bunlar Emine, Ahmet ve Katherine’dir. Ahmet ve Emine, Murat ve Tarık’ın tanıdıklarıdır. Emine, Ahmet’in ablası Katherine de Ahmet’in mektup arkadaşlığı yoluyla tanıdığı İngiliz sevgilisidir. Bu kişilerin katılımı okurun romanı
takibini, Cem’in tekelinden ilk kez kurtarır ve romanın iki bölümü, okuru Emine’nin iç dünyasına konuk eder.
Emine, hayatında herhangi bir ilişki yaşamamış orta yaşlı bir bakiredir.
Kerem’e hem cinsel hem duygusal anlamda ilgi duyar. Yabancı dille eğitim veren
bir kolejden mezun olmuş Emine, günlük yaşantısında bir şirkette çalışmaktadır,
oldukça monoton bir hayata sahip bu kadın, hem cinsel hem de duygusal ihtiyaç
içindedir. Kendi çevresinden uzaklaşmak isteyen Kerem için Emine’yle yakınlaşmak kaçınılmaz bir sonuç olur. Bu iki kişi; Murat, Tarık, Cem, Ahmet ve Katherine’le birlikte çıktıkları bir akşam eğlencesinde yakınlaşır. Emine, Kerem’e
yaklaşma çabasındadır, Kerem de bir yere kadar ona cevap verir fakat Kerem
cinsel bir birliktelik amacındadır, sonuçta Emine duygusal isteklerine istediği
şekilde karşılık bulamaz.
Bu arada Cem arkadaşları tarafından iyice dışlanmıştır. Hatta Murat ona,
açık şekilde artık onunla paylaşacak bir şeyi kalmadığını onu ezilecek bir böcek
gibi gördüğünü söylemiştir. Bu noktadan sonra Cem, hezeyanlar geçirir ve kendi
iç dünyasında gelgitler yaşar. Hayatı, yaşamını, kişiliğini, arkadaşlarını sorgulamaya başlar. Cem’e göre her şeyden çok değer verdiği, onun için çok önemli
olan Murat’ın tavırları Bodrum’daki diğer tüm insanlar gibi kırıcı, yıkıcı, bencilce ve duyarsızdır. Cem’in devamlı Murat’ın peşinde koşması, hemcinsini hayatının merkezine yerleştirmesi, Murat’ın kendini aşağılamasına bile razı
görünmesi, okurda başkişinin eşcinsel eğilimleri olabileceği izlenimini de uyandırmakla birlikte ilerleyen bölümlerde Betigül’le birlikte olan Cem’in cinsel tercihinin homoseksüellik olduğu konusunda herhangi bir yargıya varmak da
mümkün değildir.
Birlikte çıkılan bu gecenin ardından Cem bir tekne kiralayarak Betigül’ün tatilini geçirdiği koya gider ve burada Cem ile Betigül cinsel birliktelik
yaşar. Kitapta oldukça metaforik ve lirik bir üslûpla anlatılan bu bölüm, romanın başlangıcında başkişinin dışlanmasıyla başlayan sürecin tekrar kırılması ve
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bu sefer Cem’in hassasiyetlerinin tersine umursamaz olması, hayata karşı daha
önceki duyarlılıklarını ikinci plana atması, kendisinin yozlaşmış, duyarsız olarak
tanımladığı insanların tatilde yaptıklarını yapmaya başlaması ile sonlanır. Cem,
soğanlı köfteler yer, dalgakırandan rahat rahat denize girer ve belki de en önemlisi artık Murat’a ulaşma amacında değildir; artık Murat’ın kendisiyle barışma ihtimalini düşünmez. Arkadaşlarına kızgındır. Kızgınlığını ortaya koyabilmektedir;
artık kendisinin kuntlaştıkları için eleştirdiği, yüzeysel ve düşüncesiz olarak tanımladığı topluluğa mensup kişiler gibi davranmaktadır.
Okur, Cem'in benliğindeki olaylara tanıklık ederken aynı gecenin sabahında Emine, Bodrum’dan ayrılır. Geçkin kız, Kerem’e beslediği duygulara karşılık bulamamıştır. Romanın son bölümlerine doğru romandaki her figür
birbirinden kopmaya başlar. Betigül, Haydar’dan kopmuş Cem’den sonra Murat’la birlikte olmuştur. Emine, Kerem ve herkesten kaçarak Bodrum’u terk
etmiş, Ahmet ile Katharine tartışmış, Tarık’la Murat’ın arası açılmıştır, Cem
zaten baştan beri bu topluluktan kopuktur. Bu noktadan sonra kopuşun, yalnızlığın öyküsü daha doğrusu bir kaosun öyküsü okura sunulur. Kopuk ve kaotik
ilişkiler romanın on üçüncü bölümünde Bodrum Kalesi’ne yapılan gezi sırasında
şu sözlerle anlatılır:
“Kendine şaştı Cem, bir noktadan sonra, bir dönemeci aşar aşmaz
duygularından, özlemlerinden, şundan bundan uzaklaşıyordu. Bodrum
bir sağanak gibi yağmıştı önce. Sonra sessizlik durgunluk, gelmişti.(…)durgunluğun ardından kuntlaşma geldi.(…)Emine dönmüştü.
Hepsinin gözleri önünde Kerem’i sevmiş (çünkü o sevmesini biliyordu),
sevgisi yüzünden yıkılmış, horlanmış ve kaçmıştı (çünkü sevgi, küçük
düşmeyi kabullenemezdi).(…)On gün içinde ilişkiler ne çok akış değiştirmişlerdi! Murat’la birlikteydi Betigül. Ama önce kendisiyle yatmıştı
kadın, kendisinden önce Haydar vardı.(…)Katharine geçen akşam Ahmet’e kızmıştı. Ertesi sabah Bardakçı’ya taşınırlarken konuşmamıştı
Ahmet’le ve eşyalarını kendisi taşımıştı. Ahmet, Emine’ye telefon edeceğini söyleyerek pansiyondan ayrılmış, bütün bir gece dönmemişti.(…)Tarık dik başlı olmayı benimsemişti iyice. Durmadan tartışma
çıkartıyordu” (226).

Romanın on dördüncü bölümünde üç arkadaş arabaya binip Bodrum’u
terk eder. Bu bölümde üç kişinin zihinleri, düşünceleri birbirleriyle uyumlu olarak, ortak bir fikri yorumlayan üç zihin olarak yer alır. Özeleştiriler, yaşanmışlıklar, sorgulamalarla devam eden bu bölümün sonlarında Murat’ın ağzından
çıkan “ölüme bırakılmış bir ilişki” (246) sözü, bir yandan Her Gece Bodrum’da
roman kişileri arasındaki iletişimi nitelendirirken diğer yandan serinin ikinci kitabını da adlandırır.
Her Gece Bodrum’un üzerinde durulması gereken bir özelliği, zihinde

138

sosyal bilimler araştırma dergisi 2012/3

mertoksuz_dergi 04.02.2013 14:27 Page 139

Selim İleri’nin “Bodrum Dörtlemesi”nde Başkişiler

“yabancılaşma”yı çağrıştıran başkişi davranışlarının romanın başından sonuna
geçirdiği değişimdir. Bu hareket modernist olarak adlandırılan pek çok romanın
tersine bir yozlaşma şeklinde olur.
Başkişi, içinde yer almak istediği ama eksiklikleri ya da kişiliği nedeniyle onu kabul etmeyen toplulukları; cinselliğe her şeyden fazla önem verdikleri, sevgisiz oldukları, yüzeysellikleri nedeniyle çok ağır eleştirir. Aşırı hassas
duygu dünyası, sevgi açlığı, yetersizlikleri gibi onu yabancı ya da barınamayan
yapan tüm nitelikler, romanın başlangıcından sonuna doğru kendi kişilik özelliklerinden yığının tercihlerine doğru kayar ve Cem, romanın sonunda daha güçlü
ve umarsız bir kişi haline gelir. Yansıtmacı romanın alışılmış aksiyonel yapısına
sahip olmayan Her Gece Bodrum, eksen kişilerinin -Cem, Emine ve Murat- bilinçlerinden yapılan anlatımla, geri dönüşlerle, oylumlu ruhsal çözümlemeleriyle haklı bir başarı sahibidir.
Doğa ve nesne de Her Gece Bodrum’un hacminde ve anlamında önemli
yer sahibidir. Bodrum, evler, doğa, çiçekler, deniz, guletler, Bodrum Kalesi romanda alışılmış anlamda mekan görevini yerine getirip içerik ortamı oluşturmakla birlikte metaforik anlamda yalnızlık, arkadaşlık, para, sınıfsal farklılıklar
ve özellikle başkişinin duygu, düşünce dünyasını iç dünyadan dış dünyaya taşıma
ve yansıtma göreviyle öne çıkarlar.
İleri’nin önemli bölümü iç konuşmalarla ilerleyen romanında oldukça
kişisel duyguları, beyaz Bodrum evleri, deniz, boru çiçekleri, zakkumlar, böcekler veya bir dalgakıranda somutlaştırması/yansıtması roman dünyasının olay
ve kişilerle birlikte bir bütün haline getirilmesi noktasında Türk romanının başarılı örneklerinden sayılabilir. Cem, beyaz Bodrum evleri için:
“Evlerin ak badanası değil mi geriye bıraktığımız? “Akçalı duvarlar, parmak uçlarımızın, kirini, kesilmiş kolumuzun mesinayla akan kanını
damgalamamakta kararlı duvarlar yani, rüzgâr tozu taşımayacak, hep
bembeyaz. Sanki niye kirlenmiyor! Oysa biz ardımızda korkunç şeyler
bırakıyoruz”(247).

der. Görüldüğü gibi roman kişilerinin yaşamları, iç dünyaları nesneyle, tabiatla
algılanabilir/ hissedilebilir kılınmaktadır. Cem’in gulet tipi tekneler ve Betigül’in
teknesi Kirke hakkındaki sözleri, nesnelerin başkişi tarafından nasıl yorumlandığına yönelik bir örnektir:
“Zaten gulet, kötü tekne. Bütün acımasızlıkların simgesi” (20).
“kaç milyonluk bir tekneydi Kirke? İşte ardında yüzde yüz fabrikalar,
uçsuz bucaksız ekili topraklar, eğitilmiş kurt köpekleri, banka kasaları,
çalıştırılan işçiler, ojeli tırnaklar, iş ortakları, sahibi belirsiz şirketler
vardı. Yere çalınarak kırılıyordu kristal kadehler” (22).
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Başka bir örnek olarak; Cem için Bodrum Kalesi de onu dışlayan ve
kendi arkadaşlıkları kendilerine yeten Murat’ı ve Tarık’ı simgeler:
“Hep birlikte Kale’yi gezmeye gittiler; görkemli, korunaklı, ‘Onların -Tarık
ve Murat- arkadaşlıkları gibi’ (...) işte ilk avlu, işte bir bilinmeyen gibi on
gündür, bin yıldır gözlenen ve nefret edilen Kale: arkadaşlıkları (...) o
da bozguna uğradı, o da bir yıkıntı kendine, Tarık’la Murat’ın korunaklı
dostlukları da çözüldü, yapaylığı mı algıladılar, bilinmez ki (…)”(s.217)
Haydar’a anlatabilirdi. Kale’nin simgelediklerini açıklayabilirdi: ‘Tıpkı
onların arkadaşlıklar’ı...” (231).

Romanın üstünde durulması gereken başka bir noktası da kentsoylu bireyin çevresindeki insanlardan kopuşunu, insanları anlamamasını konu edinmesinin yanında toplumsal ve politik konulara eleştirel bir bakış yöneltmesidir. İleri,
Ölüm İlişkileri’nde detaylandırarak üzerinde duracağı siyasal ve ideolojik yapıya örtük bir biçimde olsa da Her Gece Bodrum’da değinir. Romanda hem sermaye sahibi hem de sermaye karşıtı çevreler eleştirilir. Cem’e göre ülkenin içinde
bulunduğu durum karışıktır ve insanlara yanlış aksettirilmektedir. Örneğin gazetelerde “fabrikalarda çıkan olaylardan, öldürülen işçilerden söz edilme”z pek.
“Batı ülkelerindeki sosyal refah koşulları, işçinin yaşama güvencelerinin en kısa
zamanda sağlanması gibisinden yuvarlak sözlerle biter. Yani Betigül gibi düşünenlerin rahatı, mutluluğu, huzuru nasıl sürdürülebilir, bunu anlat”ır gazeteler
(171).
Başkişi: Cem
Anlatıcının, Murat’ın ve Cem’in ifadelerinden anladığımıza göre Cem 27 yaşında bir yaşama acemisidir. “Hantal gövdesiyle çirkin bir görünüme sahiptir,
gözleri koyun gözünü çağrıştırır” (47). “Saçları dökülmüş, kafasında üç tel saç
kalmıştır”(49). “Kollarının sıska, sırtının kambur, bacaklarının da kalın olduğunu” (100) metnin devamında öğrendiğimiz başkişi, kişiliği ile uyumlu olarak
güçlü bir fiziksel yapıda değildir.
Dış dünya ile ilişkisi de kendi ayrıksılığının çerçevesinde gerçekleşir.
Bir kaleye, tekneye, özel olarak bir gulete kızdığına şahit olunur Cem’in. Cem’in
bir tekne için sarf ettiği “yalnızlıkla geçen bir günün en çirkin simgesi”(75) sözü,
başkişinin çevresindeki nesne ve varlıklara yaklaşımını özetler niteliktedir.
Henüz romanın başında Cem’in ruh halini Bodrum hakkındaki görüşleri aracılığıyla öğreniriz: “Bodrum bir korkudur” (13).
Çevresine bakışını ve fiziksel özelliklerini böyle andığımıza göre başkişinin insanlarla olan ilişkilerinden bahsedebiliriz. Cem’in çevresi “Gülmekten
başka bir şey düşünmeyen, kolayca uyan, kolayca sevişen, kolayca yaşayan”
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(24) insanlarla örülüdür. Bu güruhun arasında korkular içindeki, kambur Cem,
“üzgün, ağırbaşlı, tedirgin, yaslarla dolup taşan (…) insanlar bul”mak ister (31).
Herkes tatiline devam etmektedir. Hayat ise Cem’in “başına dikenden bir çelenk
oturt”muştur (31). Bilinçsiz, duyarsız sürünün içinde saflığı ve erdenliğiyle İsalaşan Cem yaşamı suçlar, “yetiştiği ortam farklı olsaydı kendinin de farklı olabileceğini savunur” (78).
İnsanî ilişkiler çerçevesinde değerlendirilecek arkadaşlık noktasında ise
Cem bağımlı bir yapıya sahiptir. Cem için arkadaşlık: “İstemek, istemek, delicesine istemek ve bir türlü elde edememek”tir (10). Sevgi ihtiyacı içindeki
Cem’in çevresindeki insanları sıkması doğaldır. Cem’in kurguladığı bir arkadaşlığı, Cem gibi olmayan birinin kaldırması ve paylaşması olanaksız gibi görünür. Bu olanaksızlık içinde doğal olarak “kısacık duyguları bile yaşayamayan”
(135) insanlardan kaçan başkişi için “tek başına kalmak, bu ortamda bir onur”dur
(32). O, Bodrum’da “köksüz bir ağaç gibi”dir (19).
Acıya bakışı da farklıdır başkişinin. Bodrum’dakiler “tuzlu suyun bütün
acıları dindirebileceğini düşünürler ama Cem’e göre bütün acıları hiçbir şey dindiremez. Acı bir sevgiye benzer. Zaman zaman insanı sevindirir, onu yalancı bir
sevinçle donatır; ama sonra yerle bir eder” (59) Cem, umutsuzluk içindedir aynı
zamanda “yeni bir günden hiçbir şey beklemez” (100). Bu psikoloji içinde intihar etmeyi düşünmesine rağmen intihardan da korkmaktadır. “Usturanın damarı
kesişi, kanın akması; yükseklikten aşağı atlamak, taşlara çarparak parçalanış”(96)
bunlara dayanacak gücü yoktur. Ölümün bu görüntüleri Cem’i korkutur.
Cem’in içe dönük ve pasif yapısını ortaya koymak için kendine sorduğu
bir soruyu buraya alıntılamak gerekir: “karadan açılmak istemeyen bir gemicinin var olup olamayacağını düşündü” (65) Edilgen yapısı Cem’in çevresindekilere bağımlılığına neden olur. Murat’a bağımlılığını “Karanlıkta ışığı yakarsın…
gündüz okuduğun kitap masanın üstündedir. Ben de böyleyim… bulduğun ve
bırakacağın gibi” (96) der.
Tanrı ve inanç sistemleriyle de arası pek hoş değildir Cem’in. Başkişi
dünyayı Tanrı’nın yaratmadığına inanır. Onun inançsızlığı kendi kişilik bütünlüğü içinde çelişkili değildir. Ama diğer yandan “İnançsızdı Tanrı’ya. Sonra insan
sıcaklığı dedikleri de bir yalandı; Hümanizmadan iğreniyordu” (101) sözleri, bir
değersizlik ve kaotik bir duruşun habercisidir. İlahî öğretiye ve hümanizmaya
aynı anda karşı olmak çelişkili bir tutumdur. İnanmamanın değil bir kopuşun,
anomik bir sürecin habercisidir.
Cem’in kültürel, entelektüel ve politik konumlarına değinmek de çizmek
istediğimiz başkişi portresini tamamlayacaktır. Cem, eğitimli bir burjuvadır. Nietzsche ve nihilizm hakkında bilgi sahibi olduğunu hatta “nihilizmle kargaşa birbirinden kıl payı ayrılır” (95) gibi tespitler yaptığını öğrendiğimiz başkişi, İngiliz
romancı Conrad’a tutkundur. Anlayamamasına rağmen Hegel’i okumuştur.
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Çünkü ona “komünist öğretiyi anlaması için Hegel okumasını öğütlemişlerdir. O
ne Hegel’i ne de komünist öğretiyi kavrayabilmiştir. Balzac’ı da zorla ve bunalımlar içinde okuyabilmiştir” (90). Marx veya Engels beğendiği için Diderot’un
meşhur iki romanı Rameau’nun Yeğeni’yle Türkçeye çevrilmemiş “Jacques le
Fataliste et son Maître”i okumak istemiş ama bu kitapları yarıda bırakmıştır (90).
Bu durumdan Cem’in en azından biraz Fransızca bildiğini de çıkarabiliriz.
Aktardığım ifadeler Cem’in kültür seviyesi hakkında bilgi verirken aynı
zamanda onun dünya görüşü hakkında da ipuçları taşır. Cem için “paylaşılmamış zenginlik dünyanın en büyük kötülüğü” dür (21). “Sıradan, yoz hastalıklı
bir küçük burjuva olduğunu düşünen Cem”, (223) sol olarak adlandırabileceğimiz bir çevreye mensuptur ve görüşleri bu doğrultudadır. O “paylaşılmamış zenginliğe karşı olmanın ötesinde bunu dünyanın en büyük kötülüğü olarak görür”
(21). Ama diğer yandan sol çevreleri de bireysel zenginlikleri ve çıkarları doğrultusunda yaşamakla eleştirir. Bireycilik noktasında “çamaşır suyunda ‘cin’ pantolon mavisini açanlar ile kol kola girerek alanlarda yürüyenleri
birleştirebil”eceğine (79) inanmaktadır.
Yukarıda alıntılar yardımıyla da açıklamaya çalıştığım ideolojik duruşun
yanında romanın genelinde Cem’in şahsından kapitalizm ve Türkiye’de yükselmekte olan sermayenin gücü eleştirilmekte bunun yanında “Marksist” tabir edilen çevrelerin de sermaye sahibi olması ve bu çevrenin edimlerini bir bilinçle
değil en basit (cinsellik, şehvet) içgüdülerinin etkisiyle yapmaları sosyalist olarak adlandırılan sermaye karşıtı kesimin de muhakkak bir boyuttan eleştirisi olmaktadır.
Bu başlık altında son olarak Cem’in cinselliğe bakışına değinmek isterim. Başkişiye göre “sevgilerin, aşkların etle açıklanması çok çirkin”dir (132).
Bodrum’daki herkesin cinsellikle dolup taştığını düşünmesine rağmen Cem de
romanın sonunda o çok eleştirdiği insanlar gibi cinselliği tadar. Bu deneyim, romanda şöyle yer alır:
“O çok korktuğu şey, bütün kötülüklerin simgesi, hiç istemediği de gerçekleşti sonunda: hayır diyemedi Cem, ‘Asıl sen istiyordun görmeyi’
dendi ona, gülümseyerek başını salladı” (217).

Cem, Betigül’le yaşadığı cinsel deneyimden sonra daha önce içinde bulunduğu neredeyse bireysel bir anomiye varan ayrıksılığından sıyrılır ve daha
önce yap(a)madağı her şeyi yapmaya başlar.
ÖLÜM İLİŞKİLERİ
İleri, Ölüm İlişkileri'nde -kendisinin “oba” adını verdiği ve okura Her Gece Bodrum’da kısıtlıca sergilediği- çevreyi hem kent yaşantısı içinde hem de detaylandırarak metinleştirir. Yazar, bu obayla ve romanın içeriğiyle, mesajıyla ilgili
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olarak “Ölüm İlişkileri'nde yalnızca, ama yalnızca ‘solcu küçük burjuvaları açımlamak’ amacı güdülmüştür.” (Oktay 2004:223) ifadesini kullanır. Okurun Cehennem Kraliçesi ve Bir Akşam Alacası’nda karşısına çıkacak kişiler, ilişkiler
ve çevre ilk kez Ölüm İlişkileri’nde detaylandırılır.
Ölüm İlişkileri’nin toplum, siyasi rejim ve cinsellik eleştirisi çevresinde
şekil aldığı söylenebilir. Roman, Her Gece Bodrum’un da figüratif kadrosunu
oluşturan sanatçı, şehirli, eğitimli, aydın, kentsoylu kişilerin yaşamlarını konu
edinir. Ölüm İlişkileri üç eksen kişi çevresinde ilerleyen bir yapıya sahiptir. Ressam Belkıs, çevirmen Cemal ve yazar Emre, romanda hem eksen kişi hem de
anlatıcı rolünde bulunur. Bu üç kişi de daha sonra başkişiler veya yardımcı kişiler olarak dörtlemenin diğer romanlarında okurun karşısına çıkacaktır. Ölüm İlişkileri dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Belkıs’ın, ikinci bölüm
Cemal’in, üçüncü bölümse Emre’nin ağzından ve bilincinden aktarılır. Son
bölüm ise bu üç kişinin anlatımı ve bilinci kullanılarak oluşturulmuştur.
Romanda eşinden ayrılmış bir ressam, eşcinsel bir çevirmen ve topluma
yabancılaşmış hırçın bir yazarın iç dünyaları okura aktarılır. Romanın aksiyonel
zamanı bir gündür. İçeriğin büyük çoğunluğunu oluşturan diğer ögeler, geri dönüşlerle okura sunulur.
Birinci bölümde ressam Belkıs’ın bulaşık yıkarken düşündükleri, duyumsadıkları, ikinci bölümde çevirmen Cemal’in Uğur’a bir mektup yazması ve
bu uğraşı sırasındaki düşünceleri, üçüncü bölümde yazar Emre’nin arkadaşlarıyla buluşacağı meyhaneye gidişi ve bu sırada aklından geçenler, okura sunulur.
Dördüncü bölümde ise arkadaşların buluştukları meyhanede geçirdikleri akşam
konu edilmiştir.
Belkıs çevresinde tanınan genç ve güzel bir ressamdır. Genç kadın, kocası Doğan’dan ayrılmış ve ardından Korkut’la içinde cinsellik olmayan -en azından Ölüm İlişkileri’nde- bir birliktelik yaşamaya başlamıştır. Roman, Belkıs'ın
bulaşık yıkamasıyla başlar. Genç kadın bu sırada biten evliliğini düşünmektedir.
Ayrıldığı kocasını ve geçen yıl süresince yaşadıklarını düşünür ve yorumlar. Bu
sırada okur Gökmen’in Belkıs’a aşık olduğunu ve ona açılıp duygularını ifade
edemediğini, Cemal ile Uğur’un arasında eşcinsel bir yakınlaşma olduğunu, Emre’nin bir yazar olduğunu ve Belkıs’la arasında önceleri duygusal bir ilişki olduğunu ama bunun daha sonra dostane bir hal aldığını, Belkıs’ın frijitliğini ve
onun sanat, özellikle resim hakkındaki görüşlerini öğrenir.
Genç kadın bulaşık yıkaması sırasında geri dönüşlerle eski kocasını, düğününü, balayı için gittiği Milano’yu, Verona’yı ve kocasından ayrılığını hatırlar. Cinsellik yaşamaktan sürekli kaçınması, kocasıyla dahi cinsel ilişkiye
girememesi ve belki de en önemlisi aydın ve sanatçı kesim ile çevresindeki dostları hakkındaki düşünceleri bu bölümde öne çıkan başat ögelerdir. Telefonun çalması ve Emre’nin Belkıs’ı akşam görüşmek için Rum meyhanesine çağırması
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da bölümü kitabın tamamına bağlayan olaydır. Belkıs’ın anlatıcı olduğu birinci
bölüm roman kişilerini, çevreyi ve Belkıs’ın da tabiriyle “oba”yı okura en ayrıntılı tanıtan bölümdür.
İkinci bölümde okur Cemal’in zihnine, hayatına konuk olur. Bir Akşam
Alacası’nda Cemal Fazıl olarak okurun karşısına çıkacak Cemal bir paşanın torunu, eski bir asilzadedir ve maddî sıkıntılar içindedir. Cemal, tiyatro sanatçısı
Uğur’a ilgi duyar. Cemal ve Uğur birbirine yakınlaşır ama Uğur, genç ve çekici
bir kız olan Oya ile tanışır. Oya’ya ilgi duyan Uğur, Cemal’i ve Cemal’le arasında
geçenleri yoksayar. Cemal de bu ayrılığın ve yoksayılmanın sonunda Uğur’a bir
mektup yazar. Cemal’in mektubu yazarken aklından geçenler Ölüm İlişkileri’nin
ikinci bölümünü oluşturur. İkinci bölümde Cemal çocukluğuna sık sık giderek
babasını, annesini, kendi çocukluğunu ve babasının Fransız metresi Madam Jozefin’i düşünür. Bu bölümün sonunda da telefon çalar ve Emre, Cemal’i akşam
Rum meyhanesinde buluşmaya davet eder, böylece ikinci bölüm sonlanır.
Üçüncü bölümde Emre’nin evinden çıkışıyla Rum meyhanesine gidişi
ve yolda zihninden geçenler temeli oluşturur. Emre bu bölümde öncelikle toplumu, siyasi düzeni ardından da yazarları ve edebiyat dünyasını eleştirir. Emre
burjuva olarak tanımladığı yazarları ağır bir dille yermektedir. Üçüncü bölümde
edebiyat dünyasına yönelik eleştiriler Her Gece Bodrum’un ardından İleri’ye
gösterilen tepkilere kurmaca aracılığıyla verilen bir cevap olarak düşünülmelidir.
Tüm bunların yanında Emre’nin cinsellik üstüne ve yasak bir ilişki yaşadığı Zeynep’le ilgili düşüncelerine, başkişinin hemcinsine de duygusal anlamda ilgi duyabileceğine tanık olur okur. Bu bölümde de diğer iki bölümde
olduğu gibi “oba”ya, bu aydın çevreye ağır bir eleştiri söz konusudur. Romanın
üçüncü kısmı Emre’nin meyhaneye ulaşmasıyla sona erer.
Son bölüm tüm roman kişilerinin bir araya geldiği bölümdür. Son bölümde Cemal kişiliğinin dışına çıkarak atılgan bir görünüm çizer ve kendi ilişkilerini sorgular. Belkıs meyhanede gördüğü küçük bir kız çocuğuyla kendini
özleştirir. Emre, Belkıs’ı rahatsız eden bir adamın suratına içtiği rakıyı döker,
sonra da sürekli içerek gecenin sonunda sarhoş olup kendini kaybeder. Son
bölüm an-zaman arasındaki ilişki ve olay takibi açısından romanın geneline
oranla biraz daha karmaşık bir yapıya sahiptir. İleri’nin zaten şiirsel olan anlatımı bu bölümde bir kerte daha ilerleyerek kopuk ve düzensiz söz ve ögelerin
sık kullanımına sarkmıştır. Bu bölümün karmaşıklığındaki başka bir neden de
eksen kişiler arasındaki geçişin çok saydam sınırlarla yapılıp okura hissettirilmemesidir. Dördüncü bölümde Belkıs, Cemal ve Emre gittikleri meyhanede kendileriyle baş başa kalıp içsel hesaplaşmalara başlarlar. Gecenin sonunda roman
kişileri meyhaneden ayrılıp Belkıs’ın evine çay içmeye gider ve roman bu şekilde
sonlanır.
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Ölüm İlişkileri, Her Gece Bodrum’dan farklı olarak şehri çevre edinir.
Her Gece Bodrum’da hem sembolik değerler ifade eden hem de romana Akdeniz romanı, bir tatil romanı niteliği kazandırması muhtemel3 betimlemeler, serinin ikinci romanında bulunmaz. Bu tercih, hem romanın şehirde geçmesi
nedeniyle hem de İleri’nin Her Gece Bodrum’un ardından aldığı birtakım eleştirilere yazınsal bir cevap verme ihtiyacı neticesinde gerçekleşmiştir.
İleri nesneleri, betimlemeleri Her Gece Bodrum’da olduğu gibi Ölüm
İlişkleri’nde de imge oluşturmaları için, çağrışımlarla kullanılır. Birinci bölümde
Belkıs, Doğan’ın annesinin kendilerine evlilik hediyesi olarak verdiği kesme
camdan yapılma bir bardak takımını yıkamaktadır. Bardak takımının üstünde bir
marki ve markiz resmi vardır. Tıpkı Doğan’la Belkıs gibi. Belkıs biten evliliğinin ardından yeni evine taşınırken bu takımın sürahisini kırar. Ardından bardak
takımı kırılmaya devam eder. Belkıs bardakların “kullanılmadan kırılıp tükenecekler”ini (35) düşünür.4 Tıpkı kendisinin bekâretini kaybetmeden, eşiyle cinsellik yaşamadan ayrılması gibi. Tam bunları düşünürken bardaklardan biri daha
kayıp düşer ve “dokunur dokunmaz kanatacak, sivri, her köşesi keskin, bıçak
gibi” (20) cam parçalarına ayrılır. Marki paramparça olmuştur. Markiz ise üstünde meyveler olan bir şapkayla kırık bir cam parçasının üstünde durmaktadır.
Belkıs da yalnızca natürmortlar ve özellikle meyve resimleri yapabilmektedir.
Hiçbir şey yapmadan öylece bakakalır bardaklara. Kendi isteğiyle bitirdiği evliliğiyle birlikte Doğan’ı üzdüğünü ve yaraladığını düşünür. İleri’nin bardak eğritelemesi genç kadının evliliğinin bitişini, cinselliğini, sanatını bir yandan
anlamlandırırken diğer yandan somutlaştırır. Yazar, bu bardak takımıyla Her
Gece Bodrum’da kaleyle, tekneyle yaptığı, Cehennem Kraliçesi’nde bir kolyeyle
yapacağı simgesel anlatımının bir örneğini daha verir.
Başkişi: Belkıs
Dış görünüşü hakkında ayrıntılı tasvir bulunmamasına rağmen diğer roman kişilerinin davranış ve düşünceleri aracılığıyla Belkıs’ın güzel bir kadın olduğunu
öğreniriz. Cemal’e göre “o mağrur yürüyüş, o hep hüzünlü bakar görünen siyah
gözleriyle”(67) Belkıs “herkesin güzelliğine baktığını ayrımsamıyormuşçasına”
(143) rahat ve umarsız davranır. Çevresindeki hemen herkes -eşcinsel Cemal
bile- Belkıs’ın güzelliğinin farkındadır.
Çevresinden sürekli olarak takdir görmesine rağmen, etrafındaki insanlardan sürekli olarak bir kaçış içindedir Belkıs. “Verdurinlerin5 küçük obasındayım kurtulamaz mıyım?” (57) diyerek artık bu çevrede yer almak istemediğini
ortaya koyar. Belkıs’ın bu sosyal çevreyi anlattığı ve Proust’un Kayıp Zamanın
İzinde serisinde de benzerine rastlayabileceğimiz şu pasaj:
“Tabiî küçük obaya girebilmek için çeşitli ‘amentüler’ söz konu-
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suydu Cemal’in iyi bir estetik çevirmeni olduğuna inanacaktınız
(çevirilerinin iyi olması durumu kurtarmıyor, bilgiyi de gerektiriyorsa görmezden gelecektiniz); öykülerinde kendi başkişisi dışında
herkesi mahkum etmiş Emre, Ben bireyci değil, bireyselim… dediğinde asla itiraz etmeyecektiniz (…) Töreci, baskıcı bir toplumda
yalnız ve dul bir kıza yer yoktu. Demek yalnız kendi sorunları sayılmazdı olup bitenler: bütün bir toplum, yoksanmış kastlar dizgesi çöküyordu”(78-9).
Belkıs, Cemal ve Emre ve bu kişilerin arasındaki ilişki hakkında yeterli
bilgileri vermektedir. Belkıs’ın çevresinden ve ‘oba’ olarak tanımladığı bu çevreden kaçışının altında farklı nedenler yatmaktadır. Bunlardan görüneni burjuva
çevrenin metalaşan, yapmacık ve yüzeysel yaşamından kaçıştır ki bunu ideolojik ve felsefî bir tutum olarak değerlendirmek gerekir. Kaçışın ikinci nedeni ise
Belkıs’ın frijitliğidir. Örneğin onun Doğan ile evliliğinin bitmesinin altında bu iki
neden yatmaktadır. “Küçük kardeşlerden ve küçük çocuklardan ve evlilikten,
düpedüz üreyişten tiksindiğini bininci kez açıklamak zorunda mıydı?” (258)
cümlesi bu örneğe metinden bulunacak karşılıktır. Belkıs insanları sevemez. Aslında bunun için çabalamıştır ama “kimseyi sonsuz sevememiş”tir. (s.36) çünkü
ayrıldığı kocası Doğan hariç herkes aşkla cinselliği bir tutup cinsel isteklerini
aşkmış, sevgiymiş gibi göstermek istemişlerdir. Böylece “Herkes onu bir cehenneme çağırmıştı”r (52). Başkişi, serinin bir sonraki romanında bu cehennemin kraliçesi olacaktır.
Her Gece Bodrum’un başkişisi gibi Belkıs da intiharı düşünen bir figürdür. Yeni yılın gelmesini istemez, yeni bir yıla dayanacak gücü yoktur. Bu
nedenle Cemal, Emre, Uğur, Korkut ve Gökmen’le birlikte kutladığı bir yeni yıl
kutlamasında herkes eğlenirken intihardan başka bir şey düşünemez.
Belkıs da Cem gibi “kentsoyluca giyim kuşam, bütün serbest tavırlar,
ana babasının hoşgörüsü’yle (22) tam bir burjuvadır. İyi derecede Fransızca ve
İngilizce konuşmasının yanında biraz İtalyanca da bilir. Kocası Doğan’la gittiği
balayında Manon Lescaud’u izlemeye gider. Aynı zamanda bir ressam olan Belkıs görüldüğü gibi kültürel birikim sahibi bir ferttir. Tabii madalyonun diğer yönünde kendisini sorguladığında yaptığının bir meslek bile olmadığını düşünen
başkişi, babası yardım etmese kirasını bile ödeyemeyeceğini de bilir.
İdeolojik olarak Marksist kabul edilebilir. Balayında İtalya’da bulunurken Salvador Allande’nin katledilmesine karşı bir yürüyüşe katılır. Burada “kitara seslerinin, tecim kokan İtalyan ezgilerinden başka şeyler çağırdığını
ayrımsa”r (32) ve Doğan’ı, onun temsil ettiği tüm burjuva değerlerini unutarak
gençlerle birlikte yürür.
Eksiksiz bir Belkıs portresi çizmek için son olarak başkişinin cinselliğe

146

sosyal bilimler araştırma dergisi 2012/3

mertoksuz_dergi 04.02.2013 14:27 Page 147

Selim İleri’nin “Bodrum Dörtlemesi”nde Başkişiler

yaklaşımına değinmek isterim. Belkıs cinsel ilişkiden korkmaktadır. Kocası olan
adamla bile birlikte olamaz. Dul bir bakiredir kendisi. Çevresinde bulunan tüm
“aydınların ise cinsellikle kuşatıldığını düşünür” (50). Belkıs kendi duygularını
insanlarla paylaşamaz. O “erdenliğe tutkun”dur (74). Cinsellik yüzünden en sevdiği insanlardan soğumuştur. Ama başkişi için o soyunma anı, o dakika yaşanmamalıdır. Bunu nedenini de belirtir Belkıs: “Çünkü bu anda bir bilinç vardır,
erdenliğe karşı”dır “bu an, üremeyi amaçla”r ve “üremeyi amaçlayan tüm davranışlar gibi estetiği öldürür”. Bu yüzden “Korkut’un bütün isteklerini geri
çevir”ir Belkıs. Belkıs’la Korkut, “her şeyi yarım yaşa”r. “Korkut’un ruh sağlığı/dengesi bozulmuş”tur bu yüzden. Ama Belkıs Korkut’un ruh sağlığının korunmasından daha önemli bir kazanım elde etmiştir: bekâret. Yani “güzelduyu
korunabilmiş”tir, “önemli olan da bu”dur (40).
Başkişi, tüm bu cinsel sorunların sonucunda hislerini tuvallerine yansıtır. Natürmort resimler yapar. Bir elma resmini bu çıkarıma örnek verebiliriz:
“Ayrıntıları vermeye çalıştığı bir elma kesitinde dölyatağını gerçekten düşünmüştü, tam ortadan bölünmüş bu elmanın çekirdekleri oluşmak üzere birer bebekten başka neydi; hayatın tansıksı, ama görünümü hiç de iç açıcı olmayan
başlangıcı: yansıttığı, betimlediği elma buydu, bunu algılasın istemişti herkes,
hayatın üreyişinden irkilsinler…”(60).
Alıntılanan metin bağlamında söylenmeli ki başkişi için erdenlik estetiktir. Cinsellik ise bunun tam karşısında yer alır. Üreme, et, kan, annelik gibi
imgeleri çağrıştırır ve doğal olarak tiksindiricidir.
Tüm bu yargılara ek olarak, Cehennem Kraliçesi’nde Belkıs, okurun
karşısına Ölüm İlişkileri’nin frijit Belkıs’ından çok farklı bir kimlikle erdenliğini
kaybetmiş olmanın ötesinde, cinsel anlamda arzulu hatta nemfoman bir Belkıs
olarak çıkacaktır.
Bir diğer başkişi: Cemal
Dış görünüşü hakkında pek bir bilgi verilmeyen Cemal’i ise Ölüm İlişkileri’nin
ikinci bölümünde yakından tanırız. Eşcinsel ve orta yaşlı bir çevirmen olan
Cemal, paşa torunudur. Eski ve düşmüş bir asilzade olan Cemal annesiyle birlikte
yaşar ve tiyatro oyuncusu arkadaşı Uğur’a aşıktır. Etrafındakilerin ifadeleriyle
Cemal’i şöyle tanıtabiliriz: “Bir kadın gibi”dir(…) bütünüyle bir kadın gibi, biraz
bayağı ve geveze (…) abartısız ünlemler olmadan konuşamaz.” [Belkıs] (11),
”edilgin, korkak, aptal bir yalancıdır.”[Emre] (251) Bu iki alıntının yanında Belkıs, Cemal’in yine de Verdurin’ler nüvesinde hayatı olduğu gibi kabul eden tek
insan olduğunu düşünür. Cemal en azından eğilimlerini gizlemez.
Cemal çevresindeki insanları “herkes çok fazla entelektüeldi ve aydın
olmanın ayrıcalıklarından yararlanıyorlardı. Sevsinler!” (282) cümlesiyle niteler;
ona göre de bu çevre kokuşmuştur ve herkes birbiriyle düşüp kalkmaktadır
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(s.260).
Cemal için hayatın merkezi Uğur’dur. Hiçbir şeyin önemi yoktur. Kendisini “Uğur’un köpeğiyim ben”(29) diyerek tanımlayan Cemal, Uğur’un sevgilisi Oya’ya bile sevecen davranmaktadır. Ama Uğur, Oya ile tanıştıktan sonra
Cemal’e önem vermez. Doğrusu Cemal de kendini oldukça pasifleştirmiştir.
Uğur’a “Ben seninleyken yok olmak istiyorum, (…) yakıştıramıyorum sana benimle arkadaşlığı, dostluğumuzu, birlikteliğimizi yakıştıramıyorum. Çok utanıyorum.” diyen bir kişinin önemsenmemesi de doğaldır. Aşağıdaki alıntı
bahsedilen bu pasif, bağımlı ve kendini aşağılık olarak gören kişiliği detaylandıracaktır:
“Uğur benim seni arıyorum geç mi saat farkında değilim çok yalnızım
sana söylemek istediğim şeyler var seni sevdiğimi söylemiş miydim hiç
işte söylüyorum sen sevmesen bile vazgeçemiyorum. Oya’ya, nasıl yarandığımı fark ettin mi nerdeyse kıçını yalayacaktım o aşağılık karının… kadın olmayı bile istedim beni bırakmayasın diye ama kadın da
olsam bırakırdın çünkü Oya kadar becerikli olamayacaktım ben hep
zavallı kalacağım” (322).

Bu alıntının Cemal’in hayalinde canlandırdığı bir telefon konuşması olduğunu belirterek başkişinin kültürel ve ideolojik perspektifinden bahsedebiliriz.
Kültürel ve politik yönden Cemal’in diğer başkişilerden farklı olduğunu belirtmeliyiz. Cemal bir çevirmen olmasının yanında bilgisizliğiyle sürekli eleştiri
alır. İki yıl uğraşarak yaptığı Lukács çevirisi sonrasında Lukács hakkında kendine yöneltilen bir soruya cevap dahi veremez. Estetik Dersleri’ni ise Uğur’a
Hegel’den bahsedebilmek için çevirmektedir. Kendisinin de mensubu olduğu
“Fazıl Paşa ailesinden kimsenin doğru dürüst okuyup yazmadığını düşünür. Cemal’in, Paşa çocuğu babası gazete bile okumamıştır. Dolayısıyla kendinin bu
halde olmasına bile şükretmektedir” (133).
Siyasi görüş olarak Marksist bir çevrede büyümesine rağmen, teorik görüşler değil, çevresi ve buradaki tespitleri Cemal’in önceliğidir. Söz gelimi çevirisini yaptığı Hegel’i anarak yoz ve bilinçsiz komşusunu sorgular: “Lâmia’nın
altın bilezikleriyle hangi estetik ölçütler göz önünde tutulmuştu…” (159). Marksizm’i kastederek “Gençler merak ediyorlarmış, önemsiyorlarmış. Gençler gelsinler de, Lâmia cadısının nasıl para içinde yüzdüğünü görsünler!” (158)
eleştirisinde bulunur. Bireysel paylaşımsızlığı vurgular. Düşmüş bir paşa torunu
Cemal’in yaşlı annesini geçindirme çabası içinde yoz ve avam komşusunun altın
bileziklerini paylaşılmayan sermaye olarak anması doğaldır. Cemal aynı zamanda sermayenin de karşısındadır. Komünizme parayı ortadan kaldırabileceği
için saygı duymakla birlikte kendisi de bir asilzade olan başkişi, proletarya diktatörlüğünü desteklemez.
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Cemal’in cinsellik karşısındaki durumundan bahsederken, başkişinin
çocukluğuna da değinmek gerekir. Cemal, kadınların içinde büyümüştür. Babası,
o daha çocukken annesinden ayrılarak Madam Jozefin adında Fransız bir kadınla
yaşamaya başlar. Başkişi sürekli bu kadına öykünür çünkü Cemal’in babaannesi
Kontes Roza, Cemal’in annesi Firdevs Hanım’a yetersiz olduğunu, kocasının bu
nedenle başka bir kadınla birlikte olduğunu söyler. Yalnızca Almanca bilen Kontes Roza’nın söylediği her şeyi Cemal annesine çevirir, böylece henüz küçük yaşında bu çarpık ve karışık ilişkinin içinde yer almak durumunda kalır. Bu yaşantı
içinde büyüyen Cemal, yıllarla birlikte ”Ne kadınım ben, ne erkeğim, ne de eşcinsel! Neyim ben? Neyim?” (336) diyeceği sürece gelir. Bir Akşam Alacası’nın
bilinçli akademisyeni Cemal Fazıl’ın Ölüm İlişkileri’nde ortaya koyan kimliğinden bahseden bazı parçalarla bu şekilde bir başkişi portresi çizilebilir.
Son başkişi: Emre
Dış görünüşü hakkında fazla bir detay verilmeyen Emre, yeni yeni ünlenmeye
başlayan bir yazardır. İçinde bulunduğu çevreden diğer tüm başkişiler gibi nefret eder. Emre de tanıtılan diğer başkişiler gibi bir yalnızlık ve kaçış içindedir.
Ona göre bir burjuva topluluğundan ibaret olan bu topluluğun resim, edebiyat,
estetik ve bireysel üzünçlerden daha fazla değer verdikleri tek bir şey vardır:
‘Oba’nın en derin meselesi cinsel ilişkilerdir. Emre buradaki herkesin her dakika
birbiriyle yatmak istediğini düşünür. Kendisi yaşanan acıların, siyasi çatışmaların, toplumda giderek artan faşizan eğilimlerin farkındadır.
Bu bakış açısının yanında yalnız bir adam olan Emre kıskanç bir yapıya
sahiptir. “Gökmen’in dilsizliğini, Cemal’in gün geçtikçe bayağılaşan kadınsı tavırlarını, Korkut’la Belkıs’ın bitik ilişkilerini kıskan”ır (192). Bu özelliğinin yanında Emre’nin dengesiz bir karakter yapısında olduğu da söylenebilir. İnsanları
yerin dibine batırdıktan sonra göklere çıkarabilir. Arkadaşlarıyla yolda yürürken
bir anda durarak iyi akşamlar diyip gruptan ayrılır. Bunların altında yatan temel
sorun Emre’nin sevgisizliğidir. Emre sevgi açlığı çekmektedir ve bu durum
zaman zaman onun hırçın ve dengesiz tavırlar sergilemesine neden olmaktadır.
Belkıs da Emre’nin keskin taraflara sahip şahsiyetini “sevgi ve nefret vardı onun
için, yalnızca sevgi ve nefret; oysa insan, nesnellikle yaklaşılmasını ister kendine.
İşte Emre’nin eksik yanı buydu” (303) sözlerinde ifade ederken Cemal de Emre’nin “yalnızlık misyonerini oynamaya bayıldığını” (157) düşünür. Bu çevre
içinde Emre’nin yalnızlığı seçmesi de doğaldır. Kimse birbirini sevmez bu ortamda ve Emre de sevgisizliği ve bu topluluğu, romanın başlığına yapılan şu
göndermeyle açıklar: “sevemeyen ölümde kalır, asla bu ilişkilerden kurtulamaz”
(341).
Kutsal kitapların sınırsız yalanları olduğunu düşünen Emre’nin dünya
görüşünden, ideolojisinden bahsetmek gerekir. Ölüm İlişkileri’nin politik me-
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sajı Emre tarafından seslendirilir. Romanda Emre’nin politik durumu, konumu
tam olarak belirtilmemekle birlikte onun iki farklı siyasi görüşü ve bu görüşün
savunucularını da eleştirdiği söylenebilir. Emre hem sermayeyi, faşist olarak gördüğü sağ görüşü hem de ikiyüzlü olduğu için sol kesimi eleştirir. Emre için en
önemli şey tüketim sorunudur. İnsanların istekleri bitmek bilmez. Emre’ye göre
“bir kürk manto için Kapalıçarşı’yı arşınlayan o kadar çok ortamalı sosyalist
ülke yurttaşı vardır ki!” (251). Hatta bu tüketim sorunu sosyalist ülkelerde dahi
çözümlenememiştir. Sanatçı ve aydınların “alay ettikleri, yıkılmasını sözümona
istedikleri düzene uymak için gösterdikleri çaba” (184) ise Emre’ye göre
‘oba’nın ikiyüzlülüğünü yansıtmaktadır.
Emre de Belkıs ve Cemal gibi cinsel yönden sorunlu bir insandır. O,
“kadınlara ve erkeklere bir arada âşık olma duygusu”nu, “bu ikilemli sancı”yı
(192) yaşamaktadır. Emre çok da tanımadığı genç bir erkeğe ilgi duyar, hatta ona
kalbini açıp beklemeye başlar. Bunun yanında kendi obasına mensup evli bir
kadın olan Zeynep ile de birlikte olur Emre. Bu ilişkinin nedeni Emre’nin çevresindeki herkese, onun da çevresindeki diğer insanlardan farksız bir ilişki kurabileceğini belgelemektir. Bu ilişkinin içerisinde herhangi bir sevgi paylaşımı
olmadığından ilişkinin cinsellik boyutunda da normalin dışı olarak kabul edilebilecek ayrıntılar dikkat çekmektedir.
Kültürel ve edebî düzlemde başkişiye yaklaşarak diyebiliriz ki Emre
Taran ödüllü bir yazardır. Ödül töreninin yapıldığı gece Devrimci Edebiyat Örgütü adlı sol bir örgüt, Emre’ye tehdit mesajı gönderir. Bu örgüt onun “aşağılık,
bireyci, rezil ibne olduğunu” (214) düşünmektedir. Emre de bu dönemdeki toplumcu gerçekçi sanatçıları eleştirir. Bu yazarlar kitapları çok satan, dağ yaratmış
yazarlardır onun gözünde. Emre’ye göre ikiyüzlü olan bu yazarlar devrimcilikten ve Marksizim’den ikide bir de söz açmalarına rağmen cahil insanlardır. İnsanların bu yazarlara ilgi göstermesi anlamsızdır.
Kendisi bireyci olduğu için, burjuva olduğu için eleştirilirken Emre de
sol çevreleri eleştirir. Belki kendisi burjuvadır. Ama sol edebiyat da alçak, ikiyüzlü ve bilgisizdir. Emre, Bir Akşam Alacası’nda oldukça tanınmış bir edebiyatçı olacak ve poetikası hakkında dörtlemenin son romanında detaylı bilgiler
verecektir.
CEHENNEM KRALİÇESİ
Bodrum dörtlemesinin üçüncü kitabı Cehennem Kraliçesi, İleri'nin Her Gece
Bodrum ve Ölüm İlişkileri’nde ele aldığı kentsoylu, eğitimli, sanatçı kesimin yaşamına bir kez daha konuk eder okuru. Cehennem Kraliçesi; Ölüm İlişkileri’nde
kullanılan bazı figürlerin ve aynı çevreden insanların Her Gece Bodrum’un
mekan, atmosfer ve dekorunu oluşturan kişi ve yerlerin de katkısıyla romanlaştırıldığı bir eserdir.
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Tatil beldesi Bodrum, kuntlaşma, cinsel yozlaşma Her Gece Bodrum’da
kullanılmış ögelerken romanın bölümlerinin eksen kişilerin bilinçlerinden anlatılması, çoğu roman kişisinin aydın kimliklerinin ortaya konması -ki bu tutum
Her Gece Bodrum’da ortaya konmaz, Her Gece Bodrum’da okur roman kişilerinin davranışlarından ve kültürel düzeylerinden çıkarım yapar.- Ölüm İlişkileri’nin özellikleri olarak göze çarpar.
Cehennem Kraliçesi’nin bireysel anlamda en önemli çatışma noktası
cinselliktir. İleri, Cehennem Kraliçesi’nde terk etmeye başladığını söylediği6 cinselliğe, metinde Her Gece Bodrum’dan daha fazla en az da Ölüm İlişkileri kadar
yer vermiştir. Denebilir ki ideolojik söylem, yozlaşmanın eleştirisi gibi toplumsal düzleme değgin tespitlerle birlikte İleri, bu izleği romanın merkez noktasına
yerleştirmiştir. Belkıs’ın sosyal çevresinde ve toplum içinde saygı uyandıran,
eşitlikçi, erkek egemenliğine karşı duruşu genç kadının cinselliğinde aşağılanma,
pasifleştirilme isteğiyle karşıtlık oluşturmaktadır. İleri’nin bu durum için “Cinsel faşizmi galiba Cehennem Kraliçesi’nde daha belirgin yansıtmaya çalıştım.”
(İleri, 2002: 141) demesi de Belkıs’ın zaman zaman mazohist bir tutum içinde
düşünülebilecek cinsellik ihtiyacını açıklar niteliktedir.
Serinin bu üçüncü kitabında daha önce Ölüm İlişkileri’nde okurun karşısına çıkmış figürlerle (Betigül, Kerem, Belkıs, Korkut, Gökmen) birlikte okurun ilk kez Cehennem Kraliçesi’nde tanıyacağı roman kişileri (Mehmet, Şadiye,
Semra, Bay Ölüm, Bülbülün) de vardır. Romanın üç bölümü Bodrum’da iki bölümü ise İstanbul’da geçmektedir. Cehennem Kraliçesi dört eksen kişinin çevresinde gelişir. Bu kişiler Belkıs, Gökmen, Mehmet ve Şadiye'dir.
Romanın birinci bölümünde okur Belkıs’la birliktedir. Belkıs, Ölüm İlişkileri’ndeki frijit halden kurtulmuş, daha ötesi nemfoman bir kadın olmuştur.
Okur, Cehennem Kraliçesi’nde Belkıs’daki bu değişimin nedenini de öğrenir.
Roman, Belkıs’ın kolej günlerine geri dönüşler yaparak başkişinin lezbiyen öğretmeni Miss. Rothman’ın, Belkıs’a olan duygularından bahseder. Bu geri dönüşler, Ahmet Oktay’ın İleri’nin romancılığı üzerine hazırladığı çalışmasında
“Belkıs’ın erkeklerle sorunlu cinsel ilişkilerini anımsadığımızda, bilinçaltının
koruduğu lezbiyen ögelerin, hem o belirgin cinsel soğukluğun (firigidite’nin)
hem de hayalî cinsel azgınlığın oluşturucusu ve açıklayıcısı” (Oktay2004: 103)
olarak da yorumlanmıştır.
Romanın olay örgüsü şu şekilde gelişir: Belkıs, Korkut’la birlikte Bodrum tatilindedir. Belkıs’ın uzun zaman sonra sevdiği tek adam Mehmet intihar
etmiştir. Okur birinci bölümün başlangıcında Belkıs’ın İstanbul’dan kaçıp Bodrum’a yerleştiğini, ıssız bir koydaki evinde Korkut’la birlikte yaşadığını öğrenir.
Birinci bölümdeki en önemli olay Belkıs’ın fiziksel olarak çok çekici bulduğu,
kolye ve hediyelik eşya satan bir gençle ilgili fantezileri ve bu gençle sevişmek
için duyduğu istektir. Belkıs, Bir Akşam Alacası’nda boncuk satıcısı bu gençle

sosyal bilimler araştırma dergisi 2012/3

151

mertoksuz_dergi 04.02.2013 14:27 Page 152

Mert Öksüz

birlikte olacak hatta onun da resimlerini yaptığı bir sergi açacaktır.
Romanın ikinci bölümü birinci bölümün bir yıl öncesinden bahseder ve
okur bu kez Gökmen’le birliktedir. Bu bölümde Gökmen’in birlikte tatile gittiği
insanlar tarafından dışlanması, Belkıs’a aşkı ve diğer roman kişilerinin okura tanıtımı yapılır. İkinci bölüm romanın hem içerik hem biçem bakımından farklı ve
renkli bir parçasıdır. Farklılığın nedeni bu bölümde temel olay örgüsünün zaman
zaman bir tiyatro oyunuyla anlatılması, iki farklı metin türünün kolajı aracılığıyla metnin devamlılığının sağlanmasıdır.
Kullanılan tekniğin yanı sıra olay örgüsü noktasında bu bölümde Bay
Ölüm’le Şadiye tanışır ve ilişkileri gelişir. Belkıs’la Mehmet arasında bir yakınlaşma olur. Bay Ölüm’ün eşcinsel sevgilisi Bülbülün yalnızlığıyla baş başa kalır.
Gökmen bu olayların tam ortasında dikkat edilmeyen, silik ve Belkıs’a her daim
aşık bir figür olarak konumlanır. İkinci bölüm herkesin Bodrum’dan İstanbul’a
dönmesiyle son bulur.
Üçüncü bölüm Mehmet’in intihar mektubunu yazarken hissettikleri üzerine kuruludur. Mehmet, üniversitedeki işinden istifa etmiş bir öğretim görevlisidir. Siyasal bir düşünce dergisi çıkartmak ister ama bu isteğinde başarılı olamaz.
Gitgide edilginleşir ve artık yaşamak için bir sebebi kalmadığını düşünür. Başlangıçta onun arkasında yer alan arkadaşları, ona muhalif bir tavır alır. Bu da
Mehmet’i etkiler. Eşi Semra, bazı geceler eve gelmemekte ve Mehmet’ten boşanmak istemektedir. Okur üçüncü bölümde Belkıs’la Mehmet ilişkisine tanık
olur. Bu iki kişi arasındaki yakınlaşma; Belkıs’ın Mehmet’e olan aşkı, onunla
birlikte olma çabası romanı devam ettiren öge olur. Mehmet bu yakınlaşmaya
rağmen Belkıs’la herhangi bir şey yaşamaz ama genç kadının kendisine ilgisini
bilmekte ve çok belirgin olmamakla birlikte bu ilgiye karşılık da vermektedir.
Dördüncü bölüm ise Şadiye ve Bay Ölüm’ün evliliklerini konu alır. Şadiye Bülbülün’le Rifat’ı yani Bay Ölüm’ü birbirinden ayırarak Rifat’la evlenmiştir. Rifat ufak bir futbol takımında futbol oynamış, bu burjuva obanın dışında,
halktan ve çok yakışıklı bir adamdır. Şadiye ise artık geçkin kız olarak anılmaya
başlanmış, kendini hiç de güzel bulmayan bir araştırma görevlisidir. Evlenmelerine rağmen Rifat, Şadiye’yle cinsel ilişki içine girmez ve sürekli ondan maddi
isteklerde bulunur. Şadiye’ye hakaret eden, sapkın fantazilerinden (kadın bağı
görme isteği) ona bahseden Rifat, tüm bunlara rağmen Şadiye’den bir tepki görmez; aksine Şadiye, Bay Ölüm’ü sürekli kıskanır ama bunu kimseye belli etmek
istemez. Şadiye’nin Rifat’ı bu kadar kıskanmasının nedeni Rifat’ın Belkıs’a olan
ilgisidir. Şadiye sürekli olarak Rifat’ın Bodrum’da Belkıs’a bakışlarını hatırlar ve
kendini Belkıs’la kıyaslayıp ona benzemeye çalışır.
Nasıl davranacağını bilmeyen çirkin ve yaşlı kız Şadiye sürekli Rifat’ı
mutlu etmeye çalışır. Dördüncü bölümde Şadiye’nin durumunu kabullenmesi,
çerçevesinde yaşadığı dram, cinselliği ve Belkıs’ı sürekli kıskanması temel ko-
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nular olarak göze çarpmaktadır. Bu evliliğin bittiğini okur Bir Akşam Alacası’nda
öğrenecektir.
Romanın son bölümünde ise okur tekrar Bodrum’a ve Belkıs’ın cinsel
isteklerine döner. Belkıs, Korkut’u birinci bölümün sonunda birlikte oturdukları
restoranda bırakır ve romanın başlangıcında hakkında cinsel fanteziler kurduğu,
arzuladığı satıcı çocuğu bulur, onunla birlikte olmak istediğini söyler, satıcı
çocuk Belkıs’a gülümser ve roman bu şekilde sonlanır.
Başkişi: Belkıs
Belkıs serinin üçüncü romanında da okurun karşısına başkişi olarak çıkar. Cehennem Kraliçesi’nde Belkıs’ın yanında Mehmet, Şadiye ve Gökmen de önemli
figürler olarak sayılabilir. Ama bu inceleme dahilinde Belkıs’ın başkişi olarak
anılması, diğer kişilerin de Belkıs aracılığıyla metne ve romana dahil olmaları ya
da Belkıs’ın onların roman çerçevesinde anılan yaşamlarına temasıdır. Belkıs
andığımız bu üç kişinin yaşamında da etkilidir.
Belkıs’ın Doğan’la çıktığı balayını üzerinden beş yıl geçmiştir ve başkişi artık orta yaşlı olma yoluna girmiştir. “Kaç yaşında olduğunu asla anımsamak iste”mez. (316) ama hâlâ çekicidir.7 Uzun siyah saçları, alnında ince
bukleler, iri ve hafif çekik siyah gözler, hep allık sürmüşçesine parlak duran yanakları ile Belkıs, klasik baştan çıkarıcı roman kadınları gibidir. Başkişinin fiziksel özelliklerinden bahseden bu cümleler Gökmen (82, 86), Şadiye (276) ve
Mehmet (184)’in farklı görüşleridir. Görüldüğü gibi Belkıs’ı seven, kıskanan ve
farklı konumlardaki bu insanların hepsi başkişiyi çekici bulmaktadır.
Belkıs şehir yaşamından kaçıp Bodrum’a yerleşmiştir. Başkişi burada
Ölüm İlişkileri’nden de tanıdığımız Korkut’la birlikte yaşamaktadır. Aslında Korkut’tan da kaçmak ister. Zaten Bodrum’a “hasta bir insan gibi, iyileşmek için
yerleşmişti”r (56). Bu isteğini de romanın sonunda gerçekleştirecektir.
Belkıs, “beni sevebilecek kimse yok” (64) ifadesinde de görüldüğü gibi
sevgiye muhtaç ve yalnızdır. “Bir tek aşk, isteklerimin çirkinliğini örtebilir, yalnız aşk” (312) diyen başkişi cinsellik ve sevgiyi kendisinin daha önce eleştirdiği
şekilde bütünleştirmektedir. Bu anlamda bir yozlaşmanın içine girmiştir.
Cinsellik, Cehennem Kraliçesi’nin nirengi noktasıdır. Ölüm İlişkileri ve Cehennem Kraliçesi arasında Belkıs’ın geçirdiği değişimi şu alıntılar aracılığıyla yansıtabiliriz:
“Değiştim ben, dedi Belkıs da, kendi kendine; değiştim. Resimlerle kurduğum dünyayı yıktım önce. Sonra da kendimi. Boşluktayım.”
“Kendimi tanımıyorum. Evlilik, çocuklar… çok uzak bana bunlar. Sen –
Korkut’u kastederek- hep böyle şeyler düşündün ikimiz için.”
“bardağı masaya bırakarak, ‘Yaşlanıyorum’ dedi. Şarap başını döndürmüştü daha ilk yudumda. Güldü. ‘Yaşlanıyorum, zaaflarımı durdur-
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Özellikle Mehmet’in intiharından sonra bu yalnızlık daha da artmıştır.
Çünkü Belkıs, Mehmet’le yakınlaşmıştır. Bu durum onun sevgiyi bulma ihtimalinin yok olması anlamına da gelmektedir. Belkıs’ın lise yıllarındaki sevici
hocası Miss. Rothman’la yaşadığı ve travmatik etkileri olan bazı deneyimlerin
onun hareketlerinin bir yönünü aydınlattığını da belirtmeliyiz. Belkıs’ın cinsel isteğinin ateşlendiği bir anda aklına gelen “Sizi okşuyormuşum Miss Belkıs, meme
uçlarınızı ısırıyormuşum!” (27) sözleri, Miss Rothman’ın başkişinin cinsel kimliğinin oluşumunda ve örtük lezbiyen eğilimlerinin ortaya çıkmasındaki etkenlerden biri olduğunu kanıtlar. Belkıs’ın Cehennem Kraliçesi’nde cinsellik
vasıtasıyla aşağılanma isteği de dikkat çekicidir. Ölüm İlişkileri’nde erkeklerden cinsellik bağlamında kaçan, kendini erdenliğe ve estetiğe yönelten başkişi
Cehennem Kraliçesi’nde erkekler tarafından cinsellik yoluyla aşağılanmak ister.
Belkıs “bastırılmış eğilimlerinde kadınlığının küçük düşürülmesi, hırpalanması,
hor görülmesi özlemi”ndedir. (57) Ona göre burjuva ahlakı onu bugüne kadar
baskı altında tutmuştur (57).
BİR AKŞAM ALACASI
Bir Akşam Alacası Selim İleri'nin aydın, kentsoylu, elit olarak tanımladığı çevrelerdeki bireyleri ve bu bireylerin cinsellik, politika, aşk gibi olgulara bakışını
konu edinen Bodrum dörtlemesinin son kitabıdır. Roman her ne kadar aynı izleğe sahip olsa da kendinden önceki üç romandan farklı bir niteliğe sahiptir. Okurun Bodrum dörtlemesinin diğer romanlarından tanıdığı kişiler bu romanda da
varlıklarını sürdürürken İleri’nin pek çok söylemini bu romanda değiştirdiği görülür. İçerik ve söylem bakımından romanı diğerlerinden farklı bir yere taşıyan
özellik ise Bir Akşam Alacası’nın kendinden önce yazılmış romanlardan ikisini
-Her Gece Bodrum ve Ölüm İlişkileri’ni- açıklayan bir nitelik göstermesi ve bu
romanları okuma kılavuzu şekline gelmesidir. İleri, daha önceki romanlarının aldığı eleştirileri kastederek “Bir Akşam Alacası’nda olup biteni romana dökmeye
çalıştım” der. Yazarın poetikasını da bu roman aracılığıyla ortaya koyduğunu belirtebiliriz. Bir Akşam Alacası’nın kendinden önce yazılmasına rağmen Cehennem Kraliçesi’ni edebi düzlemde konu edinmeyip yalnızca Belkıs’ın Bodrum
serüvenini ve Emre Taran'ın Cehennem Kraliçesi’nde okura sunulan “yaşam”
hakkındaki görüşlerini aktarmasının nedeni Cehennem Kraliçesi’nin geç yayımlanması ve Bir Akşam Alacası’nın bu ara süreç içinde yazılması olarak da
düşünülebilir.8
Çok yönlülük ve gerçeklik ilişkisiyle “Selim İleri’nin Bir Akşam Alacası
isimli romanı, hem konusu hem kurgusu itibariyle bu tartışmaya -edebî eserde
gerçeklik ve kurmaca ilişkisi- deneysel boyutta katılan bir ürün olarak karşımıza
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çıkmaktadır.” (Karatepe 2002: 708) Eser; kendinden önceki romanları tamamlayan ve bütünleyen, okura bu romanların mutfaklarını açan, zaman zaman içerdiği farklı düzeydeki edebî metinlerle okura postmodernist bir anlatı, Emre
Taran'ın yazınsal söylemleri aracılığıyla bir eleştiri, gerçeklerine çok benzeyen
roman kişileriyle bir anı ve roman kişilerinin içsel yolculukları ve yaşantılarıyla
bir roman özelliği gösteren çok yönlü bir anlatıdır.
Eser politik ve edebi söylem üzerine kuruludur. Politik söylem alanında
“Bir Akşam Alacası’nda romanın toplumsal çevresi açısından bir genişleme görülür. Olaylar sadece anlatıcıların bakış açılarından yansımaz. Somut ve nesnel
gerçekliğin daha yansız biçimde algılanmasını sağlayabilecek gazete haberlerine, resmî bildirilere başvurulur.”(Oktay 2004: 25) Edebi söylem bakımından
roman Atilla’yla Emre’nin yazınsal tartışmaları, Tayfun Bengü’yle Emre’nin diyalogları ve Emre Taran’ın romanlarını yazma süreçlerinden ve romanlarının içeriğinden bahsettiği bölümlerden oluşur.
İleri’nin, Geçmiş, Bir Daha Geri Gelmeyecek Zamanlar serisinde yer
alacak yakın tarihimize ve günümüze ait roman kişilerinin de adlarının değiştirilerek bu romanda kullandığına şahit oluruz. İlk pozitivist Nejat Süleyman, besteci Celal Tan, cinsiyet değiştirmiş şarkıcı Melih Erkoç, Emre’nin şair ve yazar
arkadaşı Atilla, genç şair Tayfun Bengü gibi roman kişileri zihinlerde nesnel dünyada var olan kişileri çağrıştırmaktadır.
Roman’ın tek başkişisi Ölüm İlişkileri’nde de okurun karşısında olan
romancı Emre Taran’dır. Görüldüğü gibi Emre artık soyadıyla anılmaktadır. Böylelikle genç yazar hem daha saygın hem de nesnelliğe daha yakın bir roman kişisi olmuştur. Roman bir yıllık süre zarfında yaşananları konu edinir. Birinci
bölüm Pendik’te bir yürüyüşle başlar. Yazar Emre Taran, tıp fakültesi öğrencisi
Ekrem, işletme eğitimi almış Osman ve mimarlık fakültesinde son sınıfta bulunan Göksel gezileri sırasında güncel siyasadan ve önce Pendik’teki sonra ülkenin genelindeki yozlaşmadan, şiddetten bahsederler. Bu gezi Ekrem’in
Pendik’teki evinde son bulur ve dört kişi o günkü konuşmalarını, bir yıl sonra
tekrarlayacaklarını bilmeden evden ayrılırlar. Emre yeni bir roman yazmak istemekte, Osman Marmaris'te bir balık lokantası açmak, Gökmen ise fakülteyi bitirmek amacındadır.
İkinci bölümde okur, Emre’yle baş başa kalır ve Emre’nin Pendik’e tekrar gidişine kadarki süre zarfında yaşadıklarına, düşündüklerine, hayata bakışına
tanık olur. Emre eve döndükten kısa bir süre sonra büyükbabasını kaybeder ve
ondan kalan ufak bir miras sayesinde Boğaz kenarındaki Hotel Blanc’a taşınır.
Hotel Blanc’taki tatili sırasında Emre ilk olarak şair Tayfun Bengü’yle buluşur
ve okur iki kişi arasındaki edebî tartışmaya tanık olur. Tayfun Bengü ve Emre
güncel siyasa, cinayetler ve edebiyatın bu cinayetlerdeki yerinden, edebiyatın
işlevinden konuşurlar.
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Ardından Emre, Ergin’le tanışır ve onunla eşcinsel niteliğe sahip bir
ilişki yaşamaya başlar. Bu ilişkinin içinde cinsellik yoktur ve Ergin’in Canan
adlı bir kız arkadaşı bulunmaktadır. Ergin fakültede öğrencidir. Romanın bu bölümleri “Emre Taran’ın Karalama Defteri” adıyla aktarılmaktadır. Ergin yaz sonuna doğru Bodrum’a gideceğini söyler ve Emre’ye onunla gelmesini teklif bile
etmez. İkinci bölüm sırasında okur bu temel olayın yanında birçok yan olayla da
karşılaşır. Ölüm İlişkileri’nin pasif, ikiyüzlü- eşcinsel eğilimleri zaman zaman
travesti davranışlara yaklaşan- çevirmeni Cemal, aynı Emre gibi bir soyadı alarak Bir Akşam Alacası’nda tekrar okurun karşısına çıkar. Cemal, büyük bir değişim geçirmiştir. Bir üniversitede Almanca okutmanlığı yapmaktadır. Bunun
yanında Cemal Fazıl’ın davranışları ve düşünceleri de bir hayli değişmiştir. Ölüm
İlişkileri’nde insanların gülünç buldukları Cemal artık çevresindekilerin saygı
duyduğu bir insandır. Emre ile Cemal arasındaki diyaloglar dönemin siyasal şiddeti hakkındadır. İnsanlar ve çocuklar öldürülmektedir; bu ölümleri durdurmanın da herhangi bir yolu yoktur.
Cemal Fazıl, Emre’ye Belkıs’ın İstanbul’a geldiğini söyler ve ardından
Emre’yle Belkıs buluşur. Bu buluşma Emre için biraz farklıdır; çünkü Belkıs
eski zamanlara göre çok değişmiştir. ‘Oba’larını ve kendilerini ağır bir dille eleştirir ve suçlar. O gece Emre ile Belkıs birlikte olurlar. Emre Belkıs’a Ergin’den
bahseder. Bu bölümün ilgi çeken diğer bir olayı da Emre, Ekrem ve Tülin’in birlikte, cinsiyet değiştirmiş bir şarkıcı olan Melih Erkoç’u izlemeye gitmeleridir.
Bu bölümde toplumdaki yozlaşma, sanat anlayışının değişimi ve Emre’nin tabiriyle minibüs müziğinin toplumdaki yeri sorgulanır. İkinci bölümün sonunda
Emre, Belkıs’ın İstanbul’da açtığı sergiye katılır. Burada Ölüm İlişkileri’nde de
okurun karşısına çıkan Uğur ve Oya ile karşılaşan Emre daha sonra Belkıs’la
konuşur ve bu sergide kendi ‘oba’larının eleştirisini yapar. Ölüm İlişkileri’nde
bulunan kişilerin neredeyse tamamı bu sergide bulunmaktadır. Serginin sonunda
Cemal’in karşıt görüşlü öğrenciler tarafından öldürüldüğü haberi gelir ve ikinci
bölüm bu şekilde sonlanır.
Üçüncü bölüm Ekrem’in Pendik’teki evinde başlar. Bir yıl önce aynı
evde birbirine veda eden kişiler tekrar toplanmıştır. Bu bölümde Cemal'in öldürülmesi, toplumun gidişatı ve bu durumdan nasıl kurtulunacağı tartışılır. Ekrem
Anadolu’daki mistik, tasavvufi köklere dönmenin kurtuluş olacağını savunur;
fakat diğerleri bu köklerin zaten faşist çevrelerin kültürel temel olarak kabul ettiği unsurlardan olduğunu savunur ve bunun bir kurtuluş olmadığını belirtir.
Emre bu bölümde suskun kalır ve aslında toplumdaki tüm savaşımın, insanların
öldürülmesinin sevgisizlikten kaynaklandığını düşünür. Osman Marmaris'te lokanta açmamış, onun yerine İtalya'ya gitmiştir. Göksel yüksek lisans yapmak istemekte, Ekrem ise metafizik konularla ilgilenmektedir. Roman kişilerinin
siyasal tartışmaları ve toplumdaki yozlaşmayı eleştirmeleri bir süre daha devam
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eder ve bir sonuca varmadan biter.
Başkişi: Emre
Ölüm İlişkileri’nin Emre’si, artık Emre Taran’dır. Onun artık bir soyadı vardır.
İçinde bulunduğu çevre hakkında da “bizse, solcu ve aydın geçinenler, Markiz
pastanesinden jambonlu yumurtayla öğle yemeklerinin güzelliğini yaşadık. Uzmanlarımız sonra işlerinin başına dönüp, sınıfsal kavgadan söz açtılar” (298*)
şeklinde düşünmektedir. Bu insanların tamamı ona göre sömürge aydınıdır.
Emre neredeyse Bodrum dörtlemesindeki tüm başkişiler gibi bir kaçış ihtiyacı
içindedir. Herkes gibi ben de kaçacağım der. Sergiler, öyküler, aydınca konuşmalar onun için artık anlamsızdır. Emre yalnızdır, bu durum onun sinirlerini
bozar ama yalnızlık onun için bir sürekliliktir.
Bu yalnızlıkla birlikte Emre’nin intiharla yaşama güdüsü arasında gelgitler yaşadığını da belirtmemiz gerekir. Duygusal ve değişken bir kişiliği vardır Emre’nin Ölüm İlişkileri’ndeki bu özelliği halen devam etmektedir. Hatta o,
kendini Dr. Jekyll veya Mr. Hyde olarak tanıtmaktadır.
Emre, Ölüm İlişkileri’nden Bir Akşam Alacası’na kadar geçen süre zarfında meşhur bir yazar olmuştur. Emre Taran okurun Bodrum dörtlemesinden
tanıdığı tüm başkişiler gibi üye olduğu aydın sınıfın görüşlerini yadsıyan, Marksizm’e eleştiriler getiren; ama faşizm taraftarlığı da yapmayan bir tutum içindedir. Emre kendini bir muhalif olarak tanımlar. Başkişi 80’li yıllarda toplumda
hızla yaygınlaşmakta olan arabesk kültüre karşıdır ve bu karşıtlığını üretim ilişkilerine kadar dayandırır:
“Cırtlak renkli güller, vazolar, dantel örtü izlenimi uyandırmak isteyen tabaklar… bir yığın garip nesne odaya üşüştü. Bu gözyaşlarıyla örülü
müzik, inişler çıkışlar, insanı, kapalı bir iktisadın dolaylarına saplandırıyordu. Titiz, bilge bir usta, Erzurum’da, siyah kehribara güzelliğin biçimini vermiyordu” (63).

Alıntıda da görüleceğe üzere Emre, yeni oluşan kitle kültürüne, bu kültürün eklektik ve yoz yapısı nedeniyle karşı çıkar. Bu bağlamda başkişinin iki
dostu Ekrem ve Tülin’le gittiği bir gecedeki tespitlerini anmadan geçemeyiz.
Kristal Gazinosu’nda cinsiyet değiştirmiş meşhur bir sanatçıyı dinleyen başkişi,
burada oluşan kolektif psikolojiye ve bunun yansıması olan davranışlara şaşırır
kalır. Az önce Urfalı türkücünün şarkılarıyla dans eden ataerkil topluluk cinsiyet
değiştirmiş şarkıcının bir Viyana sarayının önünde seslendirdiği Dede Efendi
bestesini dinlemektedir.
Bir Akşam Alacası’nda daha önce andığımız ve kişileri çerçevesine açıklamaya çalıştığımız üç romandan farklı olarak cinsellik başat bir öge değildir.
Emre Ölüm İlişkileri’nde olduğu gibi hem erkeklerden hem de bayanlardan hoş-
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lanmaktadır. Ama her zamanki gibi hemcinse duyulan yakınlık, duygusal niteliktedir. Bunu yanında Emre ilgi duyduğu gence, Ergin’e, sevgilim diye hitap etmektedir. Emre’nin Ergin’le olan birlikteliği Ergin’in Bodrum’a gitmesi ve onu
davet bile etmemesiyle son bulur.
Emre, Ergin’le olan duygusal ilişkisinin yanında Bodrum’da tanıştığı
takı satan çocuğun resimlerinin de yer aldığı bir sergi açmak için İstanbul’a gelen
Belkıs’la da birlikte olur. Ergin’in tersine bu ilişki salt cinsellik yaşama amacıyla gerçekleşir.
Bir Akşam Alacası’nın belki de en önemli yönü edebî söylemidir. Bu
söylem başkişinin görüşleri ve yaşantısı vasıtasıyla dile getirilmektedir. Emre
Taran, Selim İleri’ye nesnel hayatta yöneltilen eleştirilere cevap vermektedir.
Emre, ilk romanı “Bu Gece ve Her Gece”den sık sık bahseder. Bu isim, Her Gece
Bodrum’un ilk adıdır.
Emre, Selim ileri’ye yapılan eleştirilerin çoğuna cevap verirken hem
kurmaca bir kişilik olarak kendinin hem de metin-dışı olarak Selim İleri’nin poetikasının sınırlarını belirlediği izlenimini uyandırır. Buna göre kendisi “büyük
duyarlıkların, büyük sevinç ve hüzünlerin romanını yazmaya gönüllü”dür. Toplumsal sorunlar, büyük sevinç ve hüzünlerle sarmaşdolaş yansımalı”dır. Yazar,
“ikide birde toplumbilim, iktisat, tarih, siyasa konularında ne denli bilgili olduğunu duyumsatmamalı”dır (83-4). Emre kendisi için yapılan bireysellik, anı yazarlığı eleştirilerine cevap verir: “Edebiyat, biraz kendiliğinden geliştiğinde
sahici olabiliyor. Sahicilik, benim için çok önemli. Biz henüz hem Balzac, hem
Stendhal, hem de aynı zamanda modern olmak zorundayız” der. "Bu Gece ve
Her Gece'yi yazmış ve duyarlığıyla ilgi çekici olabilmiş” tir Emre. “En azından
bizim romanımız için bir yenilik yaptığına inanır...” (75).
Emre'nin ikinci romanı da “Bu Gece ve Her Gece”ye benzer eleştirilere
maruz kalır. Eleştirmenler, “her iki romanının da bir tür ‘kendini yazmak’ olduğunu ileri sür”er. Emre’yse bu eleştirilere cevap verir: “Kendini yazmıyor”dur.
“Kendinin ve başkalarının yaşamlarından yola çıksa bile, edebiyat yapıtının gereksindiği bütünsellik çerçevesinde yeni bir dünya yaratılmış, türetilmiş bir
dünya kurmaya çabala”maktadır. “Fakat eleştirmenler, yazdıklarını ‘bireyci’, aydınlar da biraz hafif, enikonu gözüyaşlı bul”ur (31-2). Emre'nin ikinci romanı
gerçek hayatta da çevresinde olan kişilerden yola çıkarak yazdığı bir romandır.
“İkinci romanı çevresinde sözlü, yazılı tartışmalar patlak ver”ir. “Kimileri Emre'nin bir ‘dedikodu’ romanı yazdığını belirtir” (27). Yapılan tüm alıntılarla nesnel dünyada İleri’ye yapılan eleştiriler karşılaştırıldığında bir izdüşümün varlığı
düşünülebilir.
SONUÇ
Selim İleri, Türk roman geleneği içerisinde özellikle başatlaştırdığı içerik öge-
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leri bakımından özgün duruşuyla önemli bir yere sahiptir. Yazar, romanlarının ilk
örneklerini verdiği dönemin egemen kuşağının geçerli sanat anlayışına aykırı,
dolayısıyla özgün bir tutum geliştirmiştir. 68 kuşağı olarak da nitelendirilebilecek bu kuşağın çoğunlukla toplumcu gerçekçi edebiyat çizgisindeki sanat anlayışlarının dışındaki duruşuyla İleri, dönem içerisinde de zaman zaman
bireycilikle, toplumsal sorunlara değinmemekle, zaman zaman da Marksizm karşıtı bir duruş sergilemekle, hatta faşist eğilimler göstermekle eleştirilmiştir.
İleri'nin, öyküden romana dönüştürme niyetiyle kaleme aldığı Destan
Gönüller (1973)’den başlayarak yarattığı roman kişileri kitle kültürünün yozlaşmış ve kabalaşmış duygu dünyasının dışında duyarlılıklara sahip, içsel dünyaları çok katmanlı, zaman zaman aykırı, çoklukla aşırı duygusal, edilgen,
muhalif politik görüşlere sahip, genellikle sanatçı ya da sanat çevrelerinde bulunan kişilerdir.
Yazarın geniş bir okur kitlesine seslenmesini ve edebiyat çevrelerinde tanınmasını sağlayan romanı Her Gece Bodrum (1976)’la başlayan bu süreç Ölüm
İlişkileri (1979), Cehennem Kraliçesi (1980) ve Bir Akşam Alacası (1980)'yla
devam eder. İleri bu roman dizisinde kullandığı kişilerle Bir Akşam Alacası’nda
vedalaşır.
Ülkenin bir kaos ortamına sürüklendiği, her kişinin ve kurumun adeta
politize olduğu -bir askerî müdahaleyle sona eren- 1970-1980 aralığında yazılan
bu romanların kişileri her ne kadar zaman zaman silik zaman zaman baskın bir
şekilde dönemin sosyopolitik açıdan eleştirisini yapsalar da hassasiyetleriyle,
duygusallıklarıyla, içsellikleriyle, içe dönük kişilikleriyle arabeske ya da hastalıklı bir melankoliye varacak bir psikolojik yapıya sahiplerdir. Biraz estetik bir
ifadeyle denebilir ki onlar, Servet-i Fünûn romanının hayalperest aşıklarının, popüler tabir edilen aşk romanlarının ve ardından Türk filmlerinin cefakâr sevdalılarının 1970-1980 Türkiye’sinin vulgarize, karmaşık, çalkantılı dünyasında var
olmaya çalışan toplumsal şartlar ve dönem nedeniyle modernleşmiş yansımalarını andırırlar.
İleri, Bir Akşam Alacası’nda da sinyallerini verdiği, romancılığının bu
ilk döneminden sonra geçmiş zamana ve geçmiş zaman kişilerine yönelme izleğinin duygusal boyutta ilk örneklerini Her Gece Bodrum’un Cem'i, Ölüm İlişkileri’nin Emre’si ve Cemal’iyle ortaya koymuştur. Tabiî ki üstü çok kapalı olan,
belki de bir eskiz çalışması olarak adlandırabilecek bu çağrışımın kurmaca boyutunun altında bir de nesnellik bağlantısı vardır. Bu roman dizisinin önemli kişileri Cem ve Emre, bu kişilerin kurmaca kişiler olduğunu kabul ederek, Selim
İleri’yi bir çağrışımdan öte yansıtmakta ve kurmaca/gerçeklik, bununla bağlantılı olarak da roman/anı çizgisini zorlamaktadır. İleri, gerçek kişilere çok yakın
duran kurmaca kişileriyle anı ya da dedikodu yazarı olarak çok eleştirilse de, yazarın bu nesnel dünyadan tüm gerçekliğiyle alınmış figüratif kadroyu kurmaca
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içeriğe yerleştirmesi okurun İleri’nin kişilerini içselleştirmesini ve bu kişilerle
kendi arasında bir bağlantı kurmasını sağlamıştır. İleri’nin kişileri her ne kadar
gerçek hayattan alınmış kişilerse de unutulmamalıdır ki roman bir kurmacadır.
İleri, kurmaca dünyasına gerçek hayattaki kişileri yerleştirmiş ve bu
kurmaca/gerçek senteziyle özgün bir anlatımın sahibi olmuştur.
İleri’nin romancılığının sonrasında da devam ettireceği bu üslup ve figüratif kadro, farklı bir sentezdir. Tanzimat romanlarının Doğu-Batı arasında sıkışmış kişileri, Servet-i Fünun kişilerinin santimantal duyuşları, modernist bir
roman kişisinin toplumuna ve kendine yabancılaşması, toplumcu gerçekçi kaygılarla yaratılmış bir roman kişisinin politik söylemi, popüler aşk romanlarının
arabesk duyuşlu âşıkları, İleri’nin başkişilerinde yalnızca gerçek bir kişilikte var
olabilecek başarıyla birleşmiştir. İleri'nin başkişileri farklı, karmaşık ve etkileyicidir. Çünkü onlar çok az toplumun geçirebileceği sosyal, siyasî, kültürel değişikliğin ortaya çıkardığı bir sentezin kurmaca dünyada yaşayan gerçek
kişileridir.
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Notlar:
* Bu makale, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında, 2009 yılında tamamlanan “Selim İleri’nin “Bodrum Dörtlemesi”nde Başkişiler” başlıklı yüksek lisans tezine dayanmaktadır.
1. “Nice yıllar bana Her Gece Bodrum romancısı dendi, Usandım mı? Sanmam. Yakınmıyorum... Her Gece Bodrum'dan önceki kitaplarım sessiz, sönük kalmıştı. Şimdiyse, şurda hurda beni tanıyanlar çıkıyordu: “Selim ileri, Her Gece Bodrum’un
yazarı... Ne şişinirdim” (İleri 2006:7)
2. Her Gece Bodrum’dan yapılan alıntılar romanın 16. baskısına (Doğan Kitap, İstanbul, 2006) aittir.
3. İki romanda da (Her Gece Bodrum, Cehennem Kraliçesi.) Bodrum’a neredeyse bir
roman kişisi kadar yer verilişinin, roman kişilerinin Bodrum’dan etkilenmeleri kadar,
pek gözde, pek moda bir dinlence yeri haline gelen Bodrum’dan söz açmanın okur ilgisini çekeceği düşüncesinden (oldukça ticari bir düşünce!) kaynaklandığı da ileri sürülebilir. İstanbul’un güzelliği gibi yazıla çizile eskitilmiş bir güzellik değil Bodrum’unki;
taze, el değmemiş, kolay betimlemelere açık. (Naci 2007: 595),
Doğan Hızlan’ın da benzer bir bakış açısına sahip olduğunu düşünebiliriz: “S.İ: Siz,
bir yazınızda benim ‘Akdeniz yazarı’ olduğumu söylemiştiniz… D.H: Selim İleri Akdeniz’i yazıyor, demiştim…” (Hızlan 1980: 535).
4. Ölüm İlişkileri’nden yapılan alıntılar romanın 2. baskısına (Bilgi Yayınları, Ankara,
1979) aittir.
5. Cemiyet hayatına uygun yaşamlarıyla Monsenyör ve Madam olarak anılan seçkin,
burjuva çift. http://www.answers.com/topic/verdurin.
6. “Daha Cehennem Kraliçesi’nden başlayarak, bilinçli bir şekilde cinselliğin düzemini
kıstım kitaplarımda” (İleri 2002: 134) diyen yazarın bu sözüne katılmak mümkün değildir. Bir Akşam Alacası göz önüne alındığında bu ifade doğrudur; fakat cinselliğin
metnin tümündeki nitel ve nicel değeri göz önüne alındığında Cehennem Kraliçesi’nde yazarın cinselliğin dozajını azaltmak gibi bir tercihte bulunduğu söylenemez.
7. Cehennem Kraliçesi’nden yapılan alıntılar romanın 5.baskısına ( Doğan Kitap, İstanbul, 2006) aittir.
8. “Cehennem Kraliçesi Bilgi'de bir buçuk yıl bekledi, yayımlanmadı. O süreçte Bir
Akşam Alacası’nı yazmıştım.” (İleri 2002: 146)
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Nasyonel Sosyalist Almanya’da Sinema
Uğur Baran Hanağası
“Benim asıl amacım Alman filmlerini,
dünyanın hakim kültürel gücü yapmaktır.”
Joseph Goebbels, 1941

N

aziler Almanya’da yönetimi Ocak 1933’de devraldılar ve 1945 baharına
kadar yönetimde kaldılar. III. Reich olarak anılan bu dönemde, rejimin
ideolog ve lideri Adolf Hitler, ülkedeki muhalif sesleri bastırmayı amaçlayan despotik bir sistem kurdu. Toplumu, sadece sert yasalar ve cezalandırma
ile yönetmenin mümkün olmadığı bilen Naziler, sanat, kültür ve medyayı insanların fikirlerini ve duygularını kontrol ve manipüle etmek için kullandılar.
Dönemin önde gelen politikacılarından olan Joseph Goebbels, Propaganda Bakanı olarak sanat, kültür ve medyayı Nazizm’i ülkede hâkim kılmak amacıyla
kullandı. Özellikle sinema sanatı, Goebbels için etkisinin gücü açısından çok değerliydi. Bu çalışma, sinemanın Nazi Almanyası’nda nasıl bir propaganda aletine
dönüştüğünü ve kitleleri yönetmekte nasıl kullanıldığını açıklamayı amaçlamaktadır.
A.Nazilerin Sinemayı Propaganda Aracı Olarak Keşfetmeleri ve Sinema
Sektörünü Şekillendirmeleri
Nazi Partisi NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei-Nasyonel
Sosyalist Alman İşçi Partisi)’ın çektirdiği ve kullandığı ilk film, Adolf Hitler liderliğindeki 1927 Nüremberg parti yürüyüşünü konu almıştır. Filmin finansmanını, Münih’teki parti merkezi sağlamıştır. Görüntüler amatör olarak kabul edilir
(Welch, 2001: 4). Bu filmden söz ederken, zamanın medya işadamı Alfred Hugenberg’den bahsetmek doğru olacaktır. Hugenberg, işadamı olmasının yanı sıra
DNVP (Deutschnationale Volkspartie-Alman Nasyonel Halk Partisi)’nin lideri
idi. Aynı zamanda, Almanya’nın en önemli film şirketi UFA (Universum Film
GA)’nında sahibi idi. UFA, NSDAP’ın toplantı ve mitinglerini filme alır, Almanya’nın sinema salonlarında oynatılmasını sağlardı (Welch, 2001: 164).
1932 Prusya seçim kampanyalarında, Berlin Nazileri Alman halkının
milli duygularını yansıtan gerçek popüler (Völkish) filmler yapılmasını öneren
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bir manifesto yayımladı. Bu manifesto, modern sanat çevrelerinin büyük tepkisini çekti. Sadece birkaç sinemacı Nazilerin manifestosuna destek verdi. Naziler, kendisiyle ilişkide olmasına rağmen UFA’yı (ve bir diğer şirket Tobis’i)
milliyetçi filmler yerine, sanat filmlerini çekmekle suçluyordu. Yine de Goebbels, UFA ve Tobis’i, milliyetçi fikirlerini yayabilecek şirketler olmaları sebebi
ile kullanmanın doğru bir yaklaşım olduğuna karar verdi. Ocak 1933, Naziler
iktidara gelince, UFA’nın sahibi Hugenberg yeni kabinede ekonomi bakanı oldu.
Naziler çok geçmeden film endüstrisinin sendikası olan DACHO (Dach-Organisation der Filmschaffenden Deutschland e.V.)’yu da tıpkı diğer sendikalar gibi
yasakladılar (Welch, 2001: 9).
Mart 1933’de, Dr. Joseph Goebbels, III. Reich’ın Propaganda Bakanı
oldu. Hitler, Nazizm’in Alman ulusuna empoze edilmesi misyonunu kendisine
teslim etmişti. Goebbels, Heidelberg Üniversitesi’nden edebiyat doktorası almış
fakat yazdığı romanlar ve piyesler yayımcılar tarafından reddedilmişti. İronik
olarak, başlarda Nazizm propagandası, Goebbels’in liderliğinde kendisini kitap
yakma ayinleri (Berlin Humbold Üniversitesi karşısındaki Opera Meydanı’nda
sadece bir gecede 20,000 kitap yakılmıştır.) ve modern sanat eserlerinin yok edilişi şeklinde göstermiştir. Goebbels, sinema sektörünü şekillendirmeye, Temmuz
1933’de RFK (Reichsfilmkammer-Reich Film Meslek Odası)’nı kurarak başladı. RFK, Eylül 1933’de kurulacak RKK (Reichskulturkammer-Reich Kültür
Meslek Odası)‘nın yedi alt meslek odasından biri idi. Diğer odalar, Almanya’da
ki edebiyat, tiyatro, müzik, güzel sanatlar, basın ve radyo faaliyetlerin Nazizm
öğretisine uygun bir şekilde düzenlemekten sorumluydular. RFK’nın başına Goebbels tarafından atanan Dr. Fritz Scheuermann bir finans uzmanıydı. Alman
film sektörünün en büyük sorunu filmlerin finansmanı idi ve bunun için Haziran
1933’de FKB (Filmkreditbank-Film Kredi Bankası) kurulmuştu. FKB’nın amacı
film yapımcılarına kredi sağlamaktı. Devlet, ayrıca film vergilerinde indirim sağlayarak, film yapımcılarına iyilik yaptı. FKB, Almanya’nın önde gelen bankaları
olan Commerzbank, Deutsche Bank ve Dresdner Bank ile hareket etmekteydi.
FKB’nin, kredi isteyen film yapımcılarından en önemli beklentisi, yapacakları
filmlerin Nazi rejimi ve Nasyonel Sosyalist düşünceyi övmeleriydi. 1933-1936
arasındaki Alman filmlerinin %73’ü FKB tarafından finanse edilmiştir. RFK’nın
en önemli politikalarından biri ise anti-semitik filmlerin propaganda amacıyla
çekiminin sağlanmasıydı. Böylece, Naziler iktidara gelene kadar Almanya’da
film sektörünün önemli bir kısmını elinde tutan Yahudiler, bütünüyle dışlanmaya
başlandılar. Oysa, 1933 öncesinde, film senaryolarının %70’ini Yahudiler yazar,
filmlerin %50’sini Yahudi yönetmenler çekerdi. Anti-semitik Der Deutsche Film
dergisinin 1936’da yayım hayatına başlaması ile beraber, Yahudilerin sinema
sektöründen ne kadar haksız çıkar sağladıkları algısı kitlelere hakim olmaya başladı. Bu propagandaya göre zavallı Alman işsizleri hak ettikleri işlerini Yahudi-
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lere kaptırmışlardı (Welch, 2001: 10-13).
Goebbels’in kendisi de büyük bir sinema hayranı idi. En sevdiği filmler Potemkin Zırhlısı ve Anna Karenina idi (Welch, 2001:12). Özellikle Potemkin Zırhlısı için söylediği sözler sinemayı propaganda amacıyla kullanmak
yönündeki fikirlerini oldukça iyi yansıtır:
Bu, sinemada eşi benzeri olmayan bir filmdir. Bunun sebebi filmdeki
inanç olgusunun varlığıdır. Politik inancı olmayan birisi bile Potemkin
Zırhlısı’nı izledikten sonra Bolşevik olabilir (Welch, 2001:13).

B. Reich Sinema Yasası (1934)
Reich sinema yasası, Devlet’in sansürü daha etkin kullanması için çıkartılmıştır.
Bu sansürün üç önemli özelliği şu şekildedir: 1) Zorunlu senaryo sansürü, 2)
RFK’nın bir filmi sansür etmek için öne sürebileceği sebeplerindeki artış, ve 3)
Film içerik kategorilerindeki artış.
Bu sansür kurulunun başındaki isim Will Krause, yapımcı tarafından kendisine gönderilen filmin konusunu inceler ve Nazi sinema anlayışına uygun olup,
olmadığına karar verirdi. Onay verirse, filmin senaryosu oluşturulur, Krause’nin
senaryo üzerindeki düzeltmelerinden sonra, Filmkreditbank’dan alınan kredi ile
filmin çekim aşamasına geçilirdi. Filmlerde Nazizm’in yüceltilmesi, Yahudilerin aşağı bir ırk olarak gösterilmesi mutlaka içerikte bulunurdu. Sanat filmleri
gözde düşmüş, ideolojik filmler gündeme oturmuştu (Welch, 2001: 14). 1936’da
ki bir demecinde Goebbels, sanat eleştirmenliğinin gün geçtikçe anlamsızlaştığını belirtmiştir (Welsh, 2001:17). Aynı yılda, sanat eleştirileri yasaklanmış, eleştirmenlerin sadece filmin konusu hakkında, yorumsuz yazmalarına izin
verilmiştir.
C. Eğitsel Film Propagandası
İsviçreli psikiyatrist Carl Gustav Jung, Undiscovered Self (1957) adlı eserinde,
“Bir insanın tanrılarını elinden, ancak yenilerini koyarak alabilirsiniz” der. Adolf
Hitler bu tezi Kavgam’da savunmuştur. Hitler’in talimatı ile Nazi eğitim sistemi,
Hitler’in düşüncelerini gençlere dikte etmeye ve eski ‘tanrıları’ ortadan kaldırmaya başladı. Okul kitaplarındaki metinler, gerektiğinde ölümün ve ulusal amaç
uğruna kurban olmanın erdemini anlatmaktaydılar.
Nazizm’i gençlere etkili bir şekilde empoze etmek için medya, radyo, tiyatro ve sinema kullanılmıştır. Özellikle sinema bu amacın yerine getirilmesinde
önemli bir paya sahipti. Alman gençliğine, Nazizm’i benimsetmek maksadıyla
kurulan organizasyonların en etkilisi RMVP (Reichsministerium für Volksaufklarung und Propaganda-Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı), bunlardan
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en etkili olanı idi. Bakan Goebbels, 1941’de yaptığı konuşmasında, gençlerin sinema ile gerçek birer Nazi olmalarının sağlanıyor olduğunu şöyle anlatır:
Devletimizin en önemli görevi, ulusumuzu eğitmektir. Devletin en
önemli başarılarından biri olan Alman sinema sanatının yüceltilmesi
misyonu, tüm Avrupa halklarına örnek teşkil etmektedir. Sinemanın eğlendirme yönünü inkâr etmiyoruz ancak, halkımızın sıkıntılı zamanlarında eğlence ve politika ayrı ayrı ele alınamaz (Welch, 2001:19).

Haziran 1934’de eğitim filmleri üretmek ve dağıtmak amacıyla Reich
Eğitim Filmleri Ofisi kuruldu. 1940’da, bu ofisin yerini RWU (Reichsanstalt für
Film und Bild in Wissesnschaft and Unterricht-Reich Bilim ve Eğitim Filmleri
Enstitüsü) aldı. Bu enstitü eğitim bakanlığının bir parçası idi. Önemli bir noktada
şudur ki, 1936 itibariyle, Almanya’da ki tüm öğretmenler Nazi Öğretmenler Birliğinin üyesi idiler. ‘Gençlik için Film Saati’ (Jugen –filmstande) 1934’de
Köln’de gösterilmeye başlanan Nazi eğitsel film etkinliği idi. O kadar etkileyici
oldu ki, ayda bir olan etkinlik, haftada bir olarak düzenlendi. Gençlik film saatlerinin performans ve seyirci sayısının verildiği aşağıdaki tabloda 1934-1943
arasında süren etkinliğin başarısı görülebilir (Sander,1944: 72; Hacker, 1943;
Welch, 2001:21).
Yıl
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942

Seyirci Sayısı
---905
1,725
3,563
4,886
8,224
12,560
5,800
42,290(fazlası)

Performans Sayısı
300,000
425,176
897,839
1,771,236
2,561,489
3,538,224
4,800,000
5,600,000
11,215,000

D. Alman Film Sektörünün Millileştirilmesi
1929-34 arasında, Alman filmleri yurtdışında çok popülerdi. 1934 ile birlikte Almanya’nın film ihracatı düşmeye başlamıştır. Bunun en büyük sebebi, Nazilere
tüm Dünya’da başlayan nefrettir. Nazi yönetiminde yabancı filmlerin ülke içerisine girmesini Nasyonal Sosyalizm’e katkısı olmadığı için engellemiştir. Bununla birlikte Ari ırktan olmayan film sektöründeki Yahudilerde sektörden
dışlanmışlardır.
1930’ların ortasından itibaren film masrafları da altından kalkılamaz
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hale gelince, Goebbels ve yardımcısı Dr. Max Winkler ekonomik sıkıntı çeken
film şirketlerini devlete daha da bağımlı hale getirmeye karar verdiler. Dr. Winkler, Kautio Treuhand GmbH adlı tröst şirketini zor durumdaki şirketlerin hisselerini satın almak için kullandı. Böylece, film şirketleri millileşmeye başlayarak
tamamıyla Devlet güdümüne girmeye başladı. Dr. Winkler’in ilk kurbanı olan
UFA film şirketini, bir diğer büyük şirket Tobis izledi. Bu sırada, Hollywood ile
yarışmak maksadı ile teknik eleman yetiştirecek DEFA (Deutsche Film Akademie-Alman Film Akademisi) kuruldu. Film uzmanları, 1939’da Alman filmlerinin en azıdan teknik olarak diğer Avrupa filmlerine oranla üstün olduklarını kabul
etmişlerdir. Her yıl en az 100 filmin çekilmesi hedefine başlarda ulaşılmıştır.
1939-40’da önceki yıllara oranla %68 artış gösteren film adedi, 1940-41’de %
29 oranında düşmüştür. Dr. Winkler bu düşüşü film masraflarının fazlalığına ve
harcanan zamanın çokluğuna bağlar.
1933’de iktidara gelmeden öne Nazi Partisi, Weimar Cumhuriyeti’ne
karşı olan filmleri desteklemişti. 1933’de çekilen üç film olan SA-Mann Brand,
HitlerJunge Quex, ve Hans Westmar ile birlikte savaş sonuna kadar çekilecek
olan onlarca film milliyetçiliği, Nazizim ve Hitler sevgisini konu edinmiştir.
Filmlerde kadınlar, dönemin ünlü sloganı olan ‘Kinder, Küche, Kinder’ (Mutfak, kilise ve çocuklar)’e uygun olarak Nazizm’e hizmet eden silik portreler olarak çizilir. Hollywood’un kadın portrelerini dejenere bulan Nazi sinema anlayışı,
Alman kadınını ari ırka çocuk sağlayan birer meta olarak görür (Hake, 2002:189210), Ayrıca, Hitler, filmlerde üstün bir varlık olarak betimlenir. Hitler, Schiller
(şair), Schlüter (heykeltıraş), Paracelsus (bilim adamı), Peter (kâşif), Herrscher
(sanayici) ve Bismarck (devlet adamı) gibi büyük tarihi portrelerin birer karışımı olarak filmlerde resmedilir (Welch, 2001: 126).
E. Savaş Filmleri
Çalışmanın son bölümünde, II. Dünya Savaşı boyunca Alman halkının duygularını taze tutmak, moral aşılamak için çekilmiş olan savaş ve kahramanlık filmlerine, cephe bültenlerine kısaca değinilecektir. Savaş ilerledikçe film adetlerinin
azalması film maliyetlerinin fazlalığı ve özellikle savaşın Almanya’nın aleyhine
dönmeye başlaması ile açıklanabilir. Aşağıdaki tabloda 1933-45 arası Almanya’da
yıllara göre savaş ve kahramanlık filmlerinin dökümünü vermektedir (Bauer,
1950; Welch, 2001:160).
Yapım 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945
Yılı
112 92
Film 114 129 91
93
107 85
67
58
76
60
6
Adedi
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Son olarak, cephelerden haber veren Newsreel (Cephe Bülteni)’lerden
bahsetmek gerekir. Bu bülten sinemalarda gösterilip, Devlet ve ordunun propagandası için kullanılmışlardır. Bu bültenlerin gösterim süreleri 40 dakika olurdu
ve filmlerin öncesinde seyircinin izlemesi sağlanırdı. Savaş boyunca sinema ücretleri özellikle çocuklar ve askerler için çok ucuzdu. Böylece Newsreel’ler özellikle ulusun moralinin yükseltilmesi için son derece kullanışlı olmuştur. Almanlar
savaşın son yıllarında cephelerdeki çarpışmaları kaybettikçe, Newsreel’lerin içeriğini hazırlayan editörlerin işleri zorlaşmıştır. Cephelerdeki küçük haberler
abartılmış ve topluma Nazilerin artık savaşı kazanmalarının imkânsız olduğu
gerçeğini saklayan yalan haberler kullanılmıştır.
Sonuç

Hitler ve liderliğini yaptığı Naziler, 1933-1945 arasında Avrupa’ya sürekli olarak korku ve yıkım yaşatmıştır. Naziler, kendilerine inananlar ve Ari ırk dışındaki
tüm insanları sistematik olarak yok etmişlerdir. Hitler ve ekibi, ideolojilerini kitlelere yaymak için birçok aracı olabildiğince verimli kullanmışlardır. Özellikle
sinema bunlardan en etkilisi olmuştur. Sinema eleştirmeni Jo Fox’un belirttiği
gibi sinema, Devlet’in meşrutiyetini desteklemek için kullanılacağı gibi vatandaşların fantezi dünyalarını da zenginleştirilebilir (Fox, 2007:11). Nazilerin yönettiği Alman sinema sektörü, Yahudi çalışanlarını dışlarken, film içeriklerinde
aşırı milliyetçi özelliğe yönelmiştir. Sinema, gençlerinin Nazizm ile beyinlerini
yıkamak görevini, hem de yetişkinlerin birer Nazi olarak gururlanmalarını ve
diğer uluslardan nefret etmelerini sağlamıştır. Sinemanın, bir ideolojiyi bu kadar
hızlı yayarak kitlelere empoze etmesi birçok açıdan dikkate alınmayı ve üzerinde çalışılmayı gerektirir. O korkunç yılların parçası olabilmiş bu sanatı daha
iyi anlayabilmek için bu önemlidir.
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Alkış ve Kargışlara İşlevsel Bir Yaklaşım:
Dede Korkut Hikayeleri
Meriç Harmancı
nsanoğlunun karşılaştığı olaylar ve durumlar karşısında duygularının, düşüncelerinin dışa vurumu olarak nitelendirilen alkış ve kargışlar kişinin
kendini ifade tarzlarından biridir. Kendine yapılan iyiliği, yardım ve iltifatı alkışla öven insan, kötülüğü, haksızlığı, yanlışı kargışla dile getirmiştir. Bu
ileti, kişinin psikolojik olarak rahatlamasını sağlarken, toplumun maddî ve manevî kültürünü, inançlarını, değer yargılarını da yansıtmaktadır.
Alkış ve kargışlar, Türk sözlü kültüründe belli bir konteks içinde kullanılan, iyi ve kötü dileklerin ifade edildiği kalıp sözlerdir. Bu sözler, atasözleri ve
deyimler gibi kalıp ifade özelliği gösterirler. İnsanların sosyo-psikolojik yapıları gereği din ve büyü kavramlarının hemen yanı başında sözlü bir etkileme
aracı olarak alkış ve kargışları kullandıkları görülür (Duymaz, 2000:15).
Alkış sözcüğü Dîvânü Lugati’t-Türk’te, “dua etme, övme, birinin iyiliklerini sayma” (Kaşgarlı Mahmud 1940: 97) anlamına gelirken, kargış “lânet,
ilenme” (Kaşgarlı Mahmud 1940: 461) anlamlarını karşılamaktadır. Abdülkadir
İnan, en eski zamanlarda ateş tanrısı veya hami ruh olarak değerlendirdiği al
ruhu ile alkış kelimesi arasında bağlantı kurar; “aklamak: takdis etmek (Altayca,
Kırgızca)” ve “alkış: tebcil, tebrik (bütün Türklerde)” sözlerini sayar. “Aklamak”
kelimesinin zıddı “kargamak” kelimesidir. Bu kelimelerden birinde “al”, ikincisinde “kar(a)” olması da dikkati çeker. (İnan 1987: 261) Dîvânü Lûgati’tTürk’teki “büyü, efsun” anlamını taşıyan “arkış” sözü “alkış” kelimesinin
mitolojik kökenine ışık tutmaktadır, diyen Ali Duymaz sözün kaynağında “hami
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ruh” olan “al” kökü olduğunu ve “söz”ün bu ruhtan dilek dilemeyle ilgisinin bulunduğuna dikkat çeker (Duymaz 2002: 17 ).
Alkış ve kargışta bulunulurken, sözlerin yanı sıra birtakım bedensel hareketlere de başvurulur. Bunlar, genellikle diz çöküp, elleri göğe açmak şeklindedir. Kimi zaman gözler kapatılır, vücut hafifçe ileri geri veya sağa sola hareket
ettirilir. Doğan Kaya, elleri ve çeneyi yukarı kaldırmak, gözlerle göğün derinliklerine bakarak dua etmenin gök tanrı inancının bakiyesi olarak yaşatılan bir
davranış biçimi olabileceği üzerinde durmaktadır (Kaya 2001: 5). Dede Korkut
Hikâyeleri’nde de kalın Oğuz beyleri el kaldırarak/götürerek dua etmektedirler:
El götürdiler hacet dilediler ( 81).
Kalın Oğuz bigleri el kaldurdılar, du’a eylediler (117, 121).

Türk sözlü kültür ürünleri içinde özellikle destan geleneğinde dua okumaya önem verilir. Destan anlatıcısı destan anlatmaya başlamadan alkışta bulunur. Destanı anlatırken de ara sözler şeklinde dinleyicilere veya destanda yer
alan kahramanlara alkış ve kargışlar söyler. Türk Kültürünün temel eserlerinden
olan ve sosyal bir tablo özelliği gösteren Dede Korkut Hikâyeleri’nde de alkış ve
kargışlar önemli yer tutar. Oğuz topluluğuyla ilgili pek çok unsurun yer aldığı hikâyelerdeki alkış ve kargışlarla ilgili olarak yapılan bu çalışmada bunların kime,
niçin, ne zaman söylendiğinin yanında özellikle hangi işlevi karşıladığı hususu
üzerinde durulacaktır.
Bir metnin daha iyi anlaşılması ve anlamlandırılması için kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan biri de işlevselliktir. İşlevcilik, kültür fenomenini herhangi bir kurgusal işleme tabi tutmadan önce daha doğru anlamaya çalışır.
Kültür bir nesneler, eylemler ve zihniyetler sistemidir, bu sistemde her parça bir
amaca hizmet eden bir araç olarak bulunur (Malinowski 1992: 19-21). Kültürün
bir parçası olan edebi eserler de bu kompleks yapının içerisinde değerlendirilmelidir. Haviland, kültürün insan davranışının ve bu davranışın yansımalarının
arkasında yatan dünyanın soyut değerlerinden, inançlarından ve algılarından ibaret olduğunu ifade eder ve bunların toplum üyeleri tarafından paylaşılan ve toplumda kabul edilen davranışlar üretildiklerini belirtir. Kültür, biyolojik
kalıtımdan çok dil aracılığıyla öğrenilir ve bu kültürün parçaları tamamlanmış
bütünler olarak işlev görür (2002:63). Dede Korkut Hikâyeleri içinde sık sık kullanılan alkış ve kargışların söylenişlerinin arkasında yatan nedenler önemlidir.
Bunların söylendikleri ortamlar, kişiler ve söyleyiciyi birlikte değerlendirilmesi
gerekir. Malinowski “Şüphesiz metin önemlidir fakat bağlamsız metin ölüdür.”
demektedir. İşlevsel kuram, icra edilen bir folklor unsurunun onu anlatan ve dinleyende oluşturduklarının niteliğinin ortaya konmasını amaçlamıştır (Çobanoğlu
2002: 235). Sözlü geleneğin ürünü olan Dede Korkut Hikâyeleri tiyatral bir metin
formatında anlatılanları göz önünde canlandırmamızı sağlar. Alkış ve kargışlar
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kişilerin konuşmasına olanak vererek etkiyi ve canlılığı artırır, aynı zamanda bir
işlev üstlenir. Malinowski’ye göre işlev kavramı daha çok, araştırmayı belli sosyal fenomenlerin kültürel amacı ve canlılığı hattında yönlendiren, toplumsal oluşumun daha iyi kenetlenmesine, gerek kapasite ve maddi değerlerin, gerekse
düşünce ve inançların daha verimli bir biçimde değiş-tokuş edilmesine katkı olarak kullanılması anlamında önem taşır (1992: 35). Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki
alkış ve kargışların işlevini tespit etmek, metni daha iyi analiz etmeyi sağlayacaktır.
I. ALKIŞLAR
Dede Korkut Hikâyeleri’nde alkışlar uzun bir yaşam sürme, şansın daim olması,
kazalardan ve belalardan korunma, kötü kişilerin şerrinden uzak olma, güçlükle
karşılaşmama gibi iyi dilekler yanında kişilerin sahip oldukları olumlu nitelikleri
sayarak onları yüceltme fonksiyonlarında da kullanılmaktadır. Alkışlar hikâyelerin giriş ve sonuç bölümünde görüldüğü gibi metinlerde de sıkça rastlanmaktadır.
Alkış ve kargışlarda kullanılan ifadeler dönemin değerlerini de yansıtır.
Hikâyelerin girişinde yer alan alkışlar özellikle hana hitaben yapılmakta ve Allah/
Hak/ Tanrı’dan dilekte bulunulmaktadır. Bu alkışlarda devlet sözcüğü özel bir
anlam taşımaktadır:
Devletsüz şerrinden Allah saklasun hanım sizi (74).
Üç otuz on yaşunuz tolsun, Hak size yaman getürmesün, devletünüz
payende olsun hanum hey (74)
İleyünüzde çahıp aydan ozan olsun. Azup gelen kazayı Tanrı savsun
hanum hey (75).
Ol ögdügüm yüce Tanrı dost oluban meded irsün hanım hey ( 76).

Hikâyelerin giriş kısmında kadınları dört gruba ayıran ozan, iyi kadın tipini evin dayağı olarak tanımlar. Bu gibi kadınların çocukları yetsin, ocağınıza
bunun gibi kadın gelsin diye iyi dileklerde bulunurken solduran sop, tolduran
top, nice söylersen bayağı olarak tanımladığı ve özelliklerini sıraladığı kötü kadın
tipleri için Allah saklasın ve bunlar gibi kadın ocağınıza gelmesin demektedir.
Törelerin oluşturduğu kodeks her zaman bir dürtüye, bir itici güç grubuna ya da
genel bir amacın belirlenmesine uygundur. Bu kodeks bir gelenekte cisimlenir
veya bir otorite tarafından güvenceye alınır. Evlilikte kodeks, yani konmuş olan
kuralların tümü, evliliğin yasalarından ibarettir (Malinowski 1992: 29). Bu yasalar alkış ve kargışlarla daha vurgulu hale getirilmiştir. Anahtar sözcük olarak
kullanılan ocak kavramı da eski Türk inanışlarından ocak kültünü yansıtması bakımından dikkat çekicidir.
Her hikâyenin sonunda Dede Korkut yöm verir yani saadet, uğur ve
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hayır diler. Bu kalıplaşmış alkışlar Dede Korkut’un ağzından çıkmıştır. Bunlarda
Eski Türk inançlarından “Gök Tanrı inancı”, “atalar kültü” (ana, baba) ve “tabiat
kültü”nün (dağ, ağaç, su) izlerine rastlanmaktadır. Ayrıca dinî unsurlarla ilgili
sözler alkış ve kargışlarda yer almaktadır: “Hak/Tanrı, Muhammed Mustafa, beş
kelime, duası kabul olmak, günahı bağışlanmak, didar görmek, imandan ayrılmamak, amin demek.” Hikayelerde geçen at, kılıç, gönder gibi kültürel unsurlar
da bu kalıp sözlere yansımıştır:
Sağlığ-ile sağınçın devletün Hak artursun. Ol ögdügüm yüce Tanrı dost
olubanı meded irsün. Yöm vireyin hanum: Yirlü kara tağlarun yıkılmasun. Kölgelüçe kaba ağacun kesilmesün, kamın akan görklü suyun kurımasun, kanatlarun uçları kırılmasun, çapar-iken ağ boz atun
büdrimesün, çalışanda kara polat öz kılıcun gedilmesün, dürtişür-iken
ala gönderün ufanmasun, ağ pürçeklü anan yiri behişt olsun, ağ sakallu baban yiri uçmağ olsun, Hak yanduran çırağun yana tursun, kadir
Tanrı seni namerde muhtac eylemesün hanum hey (94-95).
Karlu kara tağlarun yıkılmasun,…., ahır sonı aru imandan ayırmasun,
amin diyenler didar görsün, ağ alnunda biş kelime du’a kılduk kabul
olsun, Allah viren umudun üzilmesün, yığışdursun dürişdürsün günahunuzı adı görklü Muhammed Mustafa yüzi suyına bağışlasun hanım
hey (115).
Hikâyelerde özellikle beylerin alkış ve kargışlarının kabul olduğu arasöz olarak ifade edilmektedir:
… biglerün alkışı alkış karkışı karkış idi duaları müstecab olur idi (117).
Kalın Oğuz bigleri yüz göge tutdılar, el kaldurup du’a eylediler, Allah
Ta’ala sana bir oğul virsün, didiler (117).
… ola kim bir ağzı dualınun alkışı-y-ile Tanrı bize bir batman ayal vire
didi (81).

Hikâyelerdeki alkışların ne zaman ve hangi nedenle söylenildiği incelendiğinde bunların hitaplarda, ad koyma törenlerinde, vedalaşırken, yararlılık
gösterildiğinde ve müjdeli haberlerin verildiği esnalarda dile getirildiği görülmektedir. Dede Korkut Hikâyeleri'nde geçen alkışlar ve işlevleri şöyle sıralanabilir:
1. Hitap Amaçlı Seslenmelerde Kullanılan Alkışlar:
a. Bağışlanma isteği için Tanrı’ya yakarışta:
Tanrı’ya yapılan duaların temelinde yardım ve bağışlanma isteği esastır. Deli
Dumrul, canını almak için gelen Azrail’in aradan çekilmesini ister ve Allah’a
kendisini bağışlaması için şu sözlerle yakarır:
Yücelerden yücesin
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Kimse bilmez nicesin
Görklü Tanrı (184).

b. Tanrı’yı yüce sıfatlarıyla övmede:
Babası Kazılık Koca’yı on altı yıldır tutsak bulunduğu kâfir kalesinden kurtarmak için yirmi dört beyle kaleyi kuşatan oğul Yegenek, bu beylerin kâfir karşısında yenik düşmesi üzerine Allah’ın yüce sıfatlarını sayarak ondan yardım ister:
Yücelerden yücesin
Kimse bilmez niçesin
Aziz Tanrı
Sen anadan toğmadun
Sen atadan olmadun
Kimse rızkın yimedün
Kimseye güç itmedün
Kamu yirde ahedsin
Sen Allahu samedsin
Ademe sen tac urdun
Şeytana la’net kıldun
Bir suçdan ötüri dergahdan sürdün
Nemrud göge oh atdı
Karnı yaruk balığı karşu tutdun
Ululuğuna haddun yok
Senün boyun kaddün yok
Ya cism-ile ceddün yok
Urduğın ulıtmayan ulu Tanrı
Başduğın belürtmeyen bellü Tanrı
Götürdügin göge yetüren görklü Tanrı
Kakıduğın kahr iden kahhar Tanrı
Birligüne sığındum çalabum kadir Tanrı (204-205).

Kâfirlerle yaptığı savaşta kendisinden çok güçlü düşman kuvvetleri karşısında yenileceğini düşünen Emren savaş meydanında el açıp yüce Tanrı’yı över
ve kendisine yardım etmesini ister:
Yücelerden yücesin yüce Tanrı
Kimse bilmez niçesin görklü Tanrı
Sen Ademe tac urdun
Şeytana la’net kıldun
Bir suçdan ötüri dergahdan sürdün
İbrahimi tutdurdun
Hanum göne çolgadun
Götürüp oda atdurdun
Odı bostan kıldun
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Birligüne sığındum
Aziz Allah hocam mana meded (224).

c. Devletliye seslenişte:
Bayındır Hanın huzuruna çıkan Deli Karçar onu şöyle selamlar:
Devletlü Hanun ömri uzun olsun (131).

d. Devletliden izin almak için övgüde:
Öldüğünü sandığı babasının yaşadığını öğrenen Yegenek, onu on altı yıldır esir
bulunduğu kaleden kurtarmak için oraya gitmek ister ve izin almak için Bayındır Hana gider. Hanın sahip olduğu olumlu özelliklerini sayan Yegenek onu yüceltir:
Alan sabah sapa yirde dikilende ağ ban ivlü
Atlas-ile yapılanda gök sayvanlu
Tavla tavla çekilende şahbaz atlu
Çağıruban dad virende bol çavuşlu
Yaykanduğunda yağ dökilen bol ni’metlü
Kalmış yigit arhası
Beze miskin umudı
Türkistanun diregi
Tülü kuşun yavrısı
Amıt suyınun aslanı
Karaçuluğun kaplanı
Devletli han meded (200-1).

e. Bir planı veya oyunu yürütmek için yapılan göstermelik övgüde:
On altı yıldır kendisinden haber alınamayan Beyrek, öldüğü haberini yayan Yalançı oğlı Yaltaçuk’un kendi nişanlısıyla evlenmek üzere düğün yaptığını öğrenir. Banı Çiçek’e ulaşmak, ona ölmediğini bildirmek için düğüne gelen Beyrek,
gerçek kimliğini gizleyip deli bir ozan kimliğine bürünür. Burada beylere ironik
bir övgüyle seslenirken planını gerçekleştirmek ister:
Sağda oturan sağ bigler
Sol kolda oturan sol bigler
İşikdeki ınaklar
Düpde oturan has bigler
Kutlu olsun devletünüz (144-5)

f. Kabahat ya da kusur sonrası özür amacıyla övgüde:
Kan Turalı ile nişanlısı Selcen Hatun aralarında geçen olumsuz bir durum sonucu birbirini öldürmek üzere karşı karşıya gelirler. Selcen Hatun’un attığı ilk ok

176

sosyal bilimler araştırma dergisi 2012/3

meriçharmancı_dergi 04.02.2013 14:23 Page 177

Alkış ve Kargışlara İşlevsel Bir Yaklaşı: Dede Korkut Hikayeleri

sonrası iki sevgili bunun yanlışlığını anlar ve birbirlerine sarılırlar. Kan Turalı,
nişanlısıyla arasında geçen bu olaydan ve yaşadığı duygudan pişman olarak sevgilisine övgüde bulunur.
Yalap yalap yalabıyan ince tonlum
Yir basmayup yorıyan selvi boylum
Kar üzerine kan tammış kibi kızıl yanaklum
Koşa badem sığmayan tar ağzlum
Kalemçiler çalduğı kara kaşlum
Kurumsı kırk tutam kara saçlum
Aslan uruğı sultan kızı (197).

g. Soruya hazırlık sürecindeki övgüde:
Begil, Bayındır Hanın divanında kahramanlığının teslim edilmesini beklerken
kıymetinin bilinmediğini anlayınca duruma üzülür ve evine döner. Kendisini karşılayan çocuklarına ilgi göstermez. Onun mutsuzluğunu gören karısı olumsuz
bir durum yaşandığını anlar ve sebebini öğrenmek üzere onu övmek suretiyle
hitapta bulunur:
Altun tahtum iyesi bigüm yigit
Göz açuban gördüğüm
Könül virüp sevdüğüm
… Ağ alınlu Bayındır Hanun divanına dünin vardun
Ala gözlü bigler-ile yidün içdün
Kavumlu kavmı-y-ile keneşdi-mi
Garib başun gavgada kaldı-mı
…Nedür halun (217).

h. Sevinç sonrasında:
Banı Çiçek, beşik kertmesi Bamsı Beyrek’i denemek için kılık değiştirir ve
onunla çeşitli yarışlara girer. Her yarışı Beyrek kazanır. Son olarak güreşte de yenilen Banı Çiçek kimliğini açıklar. Bamsı Beyrek, “düğün kutlu olsun han kızı”
(123) diyerek parmağından altın yüzüğü çıkarıp kızın parmağına takar.
ı. Yardım ve desteğe çağrıda:
Begil’in attan düşüp ayağını kırdığını öğrenen düşmanlar onun yurduna saldırmak için plan yaparlar. Bunu haber alan Begil, oğlunu yanına çağırır, önce onun
kendisi için değerini dile getirir ve ondan yardım ister:
Oğul oğul ay oğul
Karanguluça gözlerüm aydını oğul
Güçlü bilüm kuvveti oğul
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Gör ahır neler oldı
Neler kopdı menüm başuma (220).

j. Hoşnutluk sonrası teşekkürde:
Begil, oğlunu yardım istemesi için Bayındır Hana ve Kazan Beye göndermek
ister. Ancak oğlu Ermen bunu kabul etmez, kendisinin düşmanla savaşabileceğini söyler. Begil çok sevinir ve oğluna dua eder:
Öleyim ağzun içün oğul, ola kim menüm kiçmiş günümi andurtmayasın
( 221).

k. Kötü bir sonu önlemek için yakarışta:
Uruz, Oğuz beyleriyle babası Kazan Beyin esir tutulduğu kalenin önüne gelir.
Düşman hile yaparak baba oğlu karşı karşıya getirir. Oğlunu tanıyan Kazan Bey,
ona şöyle yalvarır:
Kara tağum yüksegi oğul
Karangulu gözlerüm aydını oğul
Alpum Uruz aslanum Uruz
Ağ sakallu babana kıyma oğul (242).

2. Ad Koymalarda Kullanılan Dua Amaçlı Alkışlar:
Bay Püre Beyin oğlu baş kesip kan döktükte sonra ad almaya hak kazanır. Bütün
Oğuz beylerinin bulunduğu ad koyma töreni sırasında Dede Korkut gelir, dua
eder ardından da oğlanın adını koyar:
Ünüm anla sözüm dinle Pay Püre Big
Allah Ta’ala sana bir oğul virmiş tuta virsün
Ağ sancak götürende müsülmanlar arhası olsun
Karşu yatan kara karlu tağlardan aşar olsa
Allah Ta’ala senün oğluna aşut virsün
Kanlu kanlu sulardan kiçer olsa kiçüt virsün
Kalabalık kafire girende
Allah Ta’ala senün oğluna fursat virsün
Sen oğlunı Bamsam diyü ohşarsın
Bunun adı boz aygırlu Bamsı Beyrek olsun
Adını ben virdim yaşını Allah virsün (121).

Ad koyma töreninde bulunan Oğuz Beyleri ellerini açarak duaya katılırlar:
Bu ad bu yigide kutlu olsun (121).
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3. Vedalaşmalarda Kullanılan Alkışlar:
Ayrılış durumlarındaki alkışların amacı gidenin sağlık, esenlik içinde ve amacına ulaşarak geri dönmesini sağlamaya yöneliktir. İç Oğuz’da evlenmek için
kız beğenmeyen Kan Turalı’ya babası Trabzon tekfurunun kızını uygun bulur.
Ancak tekfur, kızını üç azılı canavarı öldürene verecektir. Kan Turalı canavarları
öldürüp kızı almak için yola çıkmadan önce evine gelip anne babasının elini öper
ve vedalaşır:
Ya varam ya varmayam
Ya gelem ya gelmeyem
Yine görince big baba hatun ana esen kalun (187).

Anne babası da Kan Turalı’yı iyi dileklerle uğurlarlar:
Oğul uğurun açuk olsun, sağ esen varup gelesin (187).

Basat, Tepegöz’ü öldürmek üzere yola çıkmadan önce babasının annesinin elini öper, helalleşir ve Hoş kalun (211) diyerek ayrılır.
Bulunduğu bir toplantıda kardeşi Egrek’in bir kalede esir olduğunu öğrenen Segrek kardeşini kurtarmak için yola çıkmadan önce orada bulunan beylere Bigler hoş kalun (226 ) sözleriyle veda eder, sonra evine gelip anne babasıyla
vedalaşır:
“Big baba hatun ana esen kalun” (228).

Anne, babası Segrek’i sağlıkla gidip gelmesi dilekleriyle yolcu ederler:
Atası anası yort oğul, uğurun açuk olsun, sağ esen varup gelesin geleçegün var-ise (229).

4. Büyük Başarılarda Kullanılan Alkışlar:
Basat’ın Tepegöz’ü öldürdüğü müjdesini alan Oğuz beyleri hemen olayın gerçekleştiği Salahana kayasına gelirler. Dede Korkut da gelip gösterdiği yararlılıktan ötürü Basat’ı över, ona iyi dileklerde bulunur:
Kara tağa ayıtduğunda işit virsün
Kanlu kanlu sulardan kiçit virsün
Erlik-ile kardaşun kanın aldun, kalın Oğuz biglerini yükden kurtardun,
kadir Allah yüzün ağ itsün Basat (215).
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5. Müjdeli Haberlerde Kullanılan Alkışlar:
Kardeşi Egrek’i esir bulunduğu kaleden kurtararak birlikte memleketlerine dönen
kardeşler babalarına müjdeci gönderirler:
Muştulık, gözün aydın, oğullarun ikisi bile sağ esen geldi ( 233).

6. Hoşnutluk ve Teşekkür İfadesi İçin Kullanılan Alkışlar:
Beyrek, yolda karşılaştığı çobanlarla sohbet ederken onların verdiği bazı haberler karşısında onlara olan müteşekkirliğini şöyle ifade eder:
Mere yüzünüz ağ olsun, ağanuzun etmeği size halal olsun (138).

Kılık değiştirmiş halde kız kardeşlerinin yanına gelen Beyrek onlardan
yemek ister ve dua eder:
Alan sabah yirinden turan kızlar
Ağ otağı koyuban kara otağa giren kızlar
Bağır kibi üginende yoğurtdan ne var
Kara sakaç altında gömeçden ne var
Kendürükde etmekden ne var
Üç gündür yoldan geldüm toyurun meni
Üç güne varmasun Allah sevindürsün sizi (141).

Yalançı oğlu Yaltaçuk ile Banı Çiçek’in düğünlerine kılık değiştirerek
giden Bamsı Beyrek ok atan Budak, Uruz, Yigenek ve Şer Şemseddin’e “elün var
olsun” (143) diye alkışta bulunur.
II. KARGIŞLAR
Kargışlar, çaresiz olan, acı çeken, kötülüğe maruz kalan bir insanın rahatlamak
için dile getirdiği kalıp sözlerdir. Söylendiği andaki duyguları ifade etmesi, o andaki ruh halini yansıtması açısından önem taşıyan bu sözler, insanın karakteristik yapısına, zamana, çevreye, şarta ve olaya göre değişir. Toplum tarafından hoş
karşılanmayan hareketleri yapan insanlar için söylenirler.
Hikâyelerde sıkça karşılaşılan bir kargış “yarımasun yarçımasun” ( 99,
127, 129, 130, 132) sözüdür. Yarımak ve yarçımak, “mesut olmak” demektir.
“Felâh bulmasın, yüzü gülmesin, yetip onmasın” anlamındaki bu ilenç Başkurtların yaşayan dilinde de kullanılmaktadır (Gökyay: CCXLIII). Kâfirler bu kargışı Karaçuk Çoban için sarf ederken hikâyeyi anlatan ozan ise, arasöz olarak
Oğuz’dan kızdığı kişilere (Yalançı oğlu Yaltaçuk, Deli Karçar) ve kâfirlere söylemektedir.
Dede aydur: Yarımasun yarçımasun, Delü Karçar eyle mal istedi ki hiç

180

sosyal bilimler araştırma dergisi 2012/3

meriçharmancı_dergi 04.02.2013 14:23 Page 181

Alkış ve Kargışlara İşlevsel Bir Yaklaşı: Dede Korkut Hikayeleri

bitmesün (127).
Oğuzlarda çocuk sahibi olmak özellikle de erkek evlat sahibi olmak
önemlidir ve kişiye itibar sağlar. Çocuğu olmayan kişileri Allah’ın nasipsiz bıraktığı, mahrum kıldığı düşünülür. Toplumun değer yargılarının yansımasına
örnek olması açısından Bayındır Hanın şu sözleri de anlamlıdır:
Oglı kızı olmayanı Allah Ta’ala kargayupdur, biz dahı kargaruz bellü bilsin dimiş idi (78).

Hikâyelerde Allah’ın insanı kısmetsiz ve nasipsiz bırakmasına bir sebep
olarak da kardeşinin olmaması gösterilir. Pay Püre Bey çocuksuzluğuyla birlikte
kardeşi olmadığına da üzülmektedir:
… oğulda ortacum yok kartaşda kaderüm yok, Allah Ta’ala meni kargayupdur… (116).

1.Çaresizlik Sonrası Öfke ve Kahırda:
Kazan Beyin yurdunu yağmalayan kâfirler karısını, annesini ve oğlunu da esir
alırlar. Kazan Beyin yanında bulunan Karaçuk Çoban bu duruma çok içerler,
ancak elinden onları kurtarmakta gelmez. Bu çaresizlik onu daha da öfkelendirir ve kâfirlere kargışta bulunur:
Mere dini yok akılsuz kafir
Ussı yok dirneksüz kafir
Karşu yatan karlu kara tağlar karıyupdur otı bitmez
Kanlu Kanlu ırmakları karıyupdur suyı gelmez
Şahbaz şahbaz atlar karıyupdur kulun virmez
Kızıl kızıl develer karıyupdur köşek virmez
Mere kafir Kazanun anası karıyupdur oğul virmez (111).

2. Kızgınlık Sonrası Sitemde:
Bahadır bir yiğit olan Segrek, bir dernekte yiyip içip sarhoş olur, dışarı çıktığında iki çocuğun kavga ettiğini görünce onları ayırır ve ikisine de bir tokat
vurur. Çocuklardan biri tokadın acısını çıkartmak istercesine Segrek’e “hünerin
varsa kardeşin esirdir, onu kurtar” der. Kâfir kalesinde esir tutulan bir ağabeyi olduğunu kendisinden saklayan annesine çok kızan Segrek annesine sitem eder:
Ana ağzun kurısun
Ana dilin çürisün ,
Menüm hod kardaşum var-imiş kayursam olmaz
Kardaşsuz Oğuzda tursam olmaz
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Ana hakkı Tanrı hakkı olmasa-y-idi
Kara polad öz kılıcum tarta-y-idüm
Gafillüçe görklü başun kese-y-idüm
Alça kanun yir yüzine töke-y-idüm
Ana zalım ana (227).

Kazan Beyin düşmanları, baskın düzenleyip oğlu Uruz’u, karısını, annesini ve orada bulunanları esir alırlar. Kâfirlerin başı Kazan’ın karısını sakî yapmak ister ancak Burla Hatun kimliğini gizler. Kâfirler annenin, oğlunun etini
yemeyeceğini düşünerek plan yaparlar. Burla Hatun bu planı öğrenince oğluna
ne yapacağını sorar. Uruz, annesine namusunu korumak için gerekirse etini yemesini söyler ve annesinin bunu sormasına içerleyip kargışta bulunur:
Ağzun kurısun ana, dilün çürisün ana, ana hakkı Tanrı hakkı degülmise-y-idi kalkubanı yirümden tura-y-idim, yakan-ile boğazundan tutay-idüm, kaba ökçem altına sala-yidüm, ağ yüzüni kara yire
depe-y-idüm, ağzun ile burnundan kan şorlada-y-idüm, can tatlusın
sana göstere-y-idüm… (107).

3. Üzüntü ve merak sonrası kahırda:
Babası ile birlikte ava giden oğlunu av dönüşü babasının yanında göremeyen
Burla Hatun merak içinde eşi Kazan Handan oğlunu sorar:
Oğul oğul ay oğul
… Yalunuzça oğul görinmez bağrum yanar
Yalunuz oğul haberin Kazan digil mana
Dimez olur-isen yana göyine kargaram Kazan sana (164).

4. Son Nefeste Celladına Kahırda:
Basat, kimsenin yenemediği Tepegöz’ü öldürmek için yaşadığı dağa gider ve
onu en zayıf yeri olan gözünden vurarak kör eder. Aralarında geçen zorlu mücadele sonunda Basat, Tepegöz’ü öldürür. Tepegöz, ölmeden önce Basat’a kahırla
karışık kargışta bulunur:
Ala gözden ayırdun yigit meni
Tatlu candan ayırsun Kadir seni (215).

5. Kabullenilmek istenmeyen kötü haber sonrasında:
Kazan Bey yurduna dönerken yolda karşılaştığı bir çoban ona yurdunu kafirlerin bastığını karısı, oğlu, annesi de dahil olmak üzere her şeyini aldıklarını söyler. Bu duruma çok üzülen ve şaşıran Kazan, anlatılanların gerçek olmaması
dileğiyle kargışta bulunur:
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Ağzun kurısun çoban dilün çürisün çoban, Kadir senün alnuna kada
yazsun çoban (103).

6. Üzüntü sonrası tepkiyi başka nesnelere yansıtmada:
Oğlunu kanlar içinde yaralanmış bir şekilde yerde yattığını gören Dirse Hanın hatunu bu kazanın neden ve nasıl olduğunu oğluna sorarken tabiata kargışta bulunur:
Akar senün sularun Kazılık Tağı
Akar iken akmaz olsun
Biter senün otlarun Kazılık Tağı
Biter iken bitmez olsun
Kaçar senün geyiklerün Kazılık Tağı
Kaçar-iken kaçmaz olsun taşa dönsün (89).

Uruz, asılmak için getirildiği ağacın dibinde ağaçla konuşur:
Başun ala bakar olsam başsuz ağaç
Dibün ala bakar olsam dipsüz ağaç
Meni sana asarlar götürmegil ağaç
Götüreçek olur-isen yigitligüm seni tutsun ağaç
Bizüm ilde gerek idün ağaç
Kara hindu kullaruma buyura-y-idüm
Seni para para toğrayalar-idi ağaç (109).

7. Çaresizliğin kırgınlığında:
Kan Turalı kendine uygun evlenebileceği kızı aramak için tüm İç Oğuz’u dolaşır. Eve döndüğünde babasının istediği kızı bulup bulamadığına ilişkin sorusuna
kızgınlıkla karışık bir kırgınlıkla cevap verir:
Yıkılsun Oğuz elleri, mana yarar kız bulımadum (185).

8. Kötülük ve olumsuzluk vurgusunda:
Dede Korkut hikâyelerinin giriş kısmında bazı kadın tipleri için kargışta bulunulmaktadır. İyi bir nesil için annenin önemini vurgulayan Dede Korkut, bazı
kadınların anne olmaması gerektiğini belirtir:
Bunun kibinün hanum bebekleri yetmesün (77).

9. İstenmeyen ve kıskanılan başarı öncesinde:
Nişanlısı ile Yalançı oğlı Yaltaçuk’un düğününe ozan kılığında giden Beyrek, ok
atma yarışında damat atacağı sırada ona bedduada bulunur:
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elün kurısun parmahlarun çürisün hay tonuz oğlı tonuz (143).

10. Ayıplanma ve utanma sonrası tepkide:
Ozan kılığındaki Beyrek, gelin Banu Çiçek’in oynamasını ister. Ozanın gelini
tanımadığını düşünerek onun yerine Boğazça Fatma oynamaya kalkar. Ozan,
Boğazça Fatma’nın kusurlarını sayıp dökünce o da yerine kendisini oynattığı
için Banu Çiçek’e kızar ve ona kargışta bulunur:
Oynar-isen oyna oynamaz-isen cehennemde oyna (147).

11. Kötülüğe engel olmada:
Deli Karçar, kız kardeşi Banu Çiçek’le evlenmek isteyen herkesi öldürür. Beşik
kertmesi olan ve birbirini tanıyıp seven Bamsı Beyrek ve Banu Çiçek evlenmek
isterler. Ancak Deli Karçar’ın tavrını bilen Oğuz beyleri kız istemeye Dede Korkut’u gönderirler. Deli Karçar ona da saygısızca davranır ve öldürmek üzere kılıç
çeker. Dede Korkut, kendisine kılıç çekmekle saygısızlık ve hürmetsizlik eden
Deli Karçar’a beddua ederek Deli Karçar’ın kötülük dolu tavrını bu kargışla ıslah
eder:
Çalar-isen elün kurısın (126)

III. ÖZKARGIŞLAR
Kişinin kendisi için söylediği kargışlara özkargış denir. Hikâyelerde çok sık olmasa da özkargışlara rastlanmaktadır. Özkargışlar da şu işlevlerde kullanılmaktadır:
1. Önceden hissedilen bir olumsuzluğu kabullenme güçlüğünde:
Boğaç Han’ın annesi oğlunun başına kötü şeyler geldiğini hissettiği zaman kendi
bedenine kargışta bulunur:
Çıksun benüm görür gözüm a Dirse Han yaman segrir
Kesilsün oglan emen süd tamarum yaman sızlar (87).

2. Vefa göstermek üzere yemin ve ahidde:
Beyrek, Kazan Hana, vefaya yaraşır iyiliklerini sayarak, bunlara ihanet etmeyeceğini söyler, ederse her türlü kötülüğün başına gelmesini dileyerek ahide bulunur:
Men Kazanun ni’metini çok yimişem
Bilmez-isem gözüme tursun
Kara koçda kazılık atına çok binmişim
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Bilmez-isem mana tabut olsun
Yahşı kaftanların çok geymişem
Bilmez-isem kefenüm olsun
Ala bargah otağına çok girmişem
Bilmez-isem mana zindan olsun (247).

Hemen hemen her şahıs ve her şey için söylenebilen alkış ve kargışlar
Dede Korkut Hikâyeleri’nde değişik fonksiyonlarda kullanılmıştır. İşlev her
zaman bir ihtiyacın doyurulmasını ifade eder; bu en basit yeme edimiyle başlar
ve kutsal eyleme kadar gider (Malinowski 1992: 28). Alkış ve kargışlar insanoğlunun duygu ve düşüncelerini karşı tarafa aktarma ihtiyacını giderdiği gibi
kendinden güçlü olanlardan yardım isteme amacını da güder. Bir nevi duygusal
tepkimeler olarak değerlendirilen bu sözler insan zihninin o anda oluşturduğu
ifadelerdir. Bu nedenle çok sayıda işlevde kullanılırlar.
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İnsan Doğası Araştırmasında
Bilimsel ve Felsefi Boyut
Sevinç Türkmen
nsan doğası araştırması, insanın fiziksel doğadan bağımsız bir kendindeliğine gönderme çabasıyla sınırlandırıldığında bu araştırmada varılacak
muhtemel çizgi aşkın, mutlak ve durağan bir ilke arayışı olacaktır. İnsan
araştırmasında önsel kategori fiziksel doğa olmadığı sürece bu sonuç kaçınılmaz
gözükmektedir. Bununla birlikte, insan doğası araştırmasının fiziksel doğa araştırmasıyla sınırlandırılamayacağı da şüphesizdir. Bu minvalde gerçekleştirilecek
felsefi bir çabada özellikle son yıllardaki antropolojik veriler doğrultusunda araştırmanın yönelimi belirlenebilir. Burada sorun, insan doğası araştırmasında antropolojik içerikle felsefi görünün nasıl bir araya getirileceğidir. Bu aynı zamanda
insan doğası araştırmasında felsefenin sınırının ne olacağı tartışmasıdır. Öyle ki
felsefi içeriğe sahip bazı ekoloji anlayışlarının bu yönde önemli girişimleri olsa
da insan doğası konusunda bir kuramsal ya da bilimsel bir mutabakata ulaşılamamıştır. Burada her ne kadar bilimsel veriler göz ardı edilemese de insan doğası araştırmasında bu bilimsel kesinliği aramak felsefenin bu konudaki
bütünsellik boyutunu ihmal etmemize neden olabilir. Şayet insan doğası araştırmasında bir nesnel gönderim gözetiliyorsa salt bilimsel verilerin nedensel sonuçlarına başvurmaksızın bu sonuçları felsefi bir görüyle terkip etmek
gerekecektir.

İ

İnsan doğası araştırmasında temel olarak felsefi ve bilimsel olmak üzere
iki yönelimden bahsedilebilir. Bu iki yönelim, tarihsel olarak hem birbiriyle çe-

Sevinç Türkmen

lişik konumlara sahiptir hem de zaman zaman bağlaşık bir ilişki sergilerler. İnsanın kendine özgü ya da aşkın bir doğasının olmadığı iddiasının bir temsilcisi
olarak Ortega y Gasset ise bu iddiada antropolojik verilerden ziyade mevcut toplumsal verilerden yararlanarak bu iki yönelimin dışında konumlanır. Çünkü Gasset, bir yandan insanın bir doğasının olmadığını vurgularken diğer yandan insanı
toplumsal olmasıyla ve toplum içinde yalnız ya da bireysel olabilmesiyle diğer
canlılardan ayırmaktadır. Gasset’ye göre hayvanlar sadece ötekileşen varlıklarken insanlar kendi benliklerini yaşayabilirler. Elbette ötekileşme insanın da bir
edimidir. Ama benliğine dalma ve bu anlamda theoria sadece insana özgüdür.
Diğer taraftan “insanın yazgısı her şeyden önce eylem’dir” (Gasset, 1995:38).
Dolayısıyla insan tüm diğer varlıklardan ayrı olarak sürekli olmakta olan bir varlıktır. Gasset’ye göre sürekli eylem halinde ve olmakta olan insanın durumu
temel olarak belirsizliktir.
“Kendi içine girmeyi başaran hayvan” (Gasset, 1995:45) olarak insan,
her zaman kendini bir ortamda bulur. Bu ortam çeşitli olma ve olasılık durumları içerir. Ama bu ortamın içinde insan hiçbir zaman başka bir insana kendini
tam olarak açamaz ve dolayısıyla “insan yaşamı özünde yalnızlıktır” (Gasset,
1995: 60). Gasset, felsefeyi tanımlarken de yalnızlığı ve kendi bireysel varlığına
dönmeyi kullanır. Ama bu içsel dönme, eylem varlığı olan insan için salt tinsel
bir içe dönme değildir. İnsan bedeni itibariyle her zaman bir şeylerle ilişki halindedir ve gerçeklik bu somut ilişkinin tezahürüdür. Dolayısıyla “gerçek olan
yalnızca somut olandır” (Gasset, 1995:133). Gasset, insanı eylem ve ilişkiyle tanımlasa da onu hayvanlarla aynı sınırlar içinde ele alan bilimsel yaklaşımı reddeder. Ona göre insan, ne teolojik anlamda aşkın bir varlıktır ne de zoolojik
sınırlarda ele alınabilir. Gasset, insanın bir iç yaşantısı olan ve kendi içine dönebilen bir varlık olarak düşlemsel bir hayvan olduğunu vurgular. Ama başta da
belirtildiği üzere bu iç yaşantısını belirleyen toplumsal ortamdır. Gasset’nin bu
eğilimi insanın özü konusunda toplumsal ya da empirik bir yaklaşımı barındırsa
da kimi metafiziksel yönelimler içerdiği de söylenebilir.
Aklı “yaşamın bir biçimi” (Gasset, 1998:97) olarak tanımlayan Gasset’ye göre, insan şu veya bu olarak tanımlanamaz. Çünkü insan hep “olma yolundadır.” Dolayısıyla insan tarihsel bir akla sahiptir ve tarihinden bağımsız ele
alınamaz. İnsan tarihsel ortamında ele alınabilir. Bu yüzden “insanın doğası yoktur, tarihi vardır” (Gasset, 1998:107). Birey de kendinden önceki tarihi birikimsel olarak kendinde taşır. İnsanın hayvandan ayrıldığı temel uğraklardan biri de
budur. Ama yine de bağımsız bir insan doğasından bahsedilemez. Ernst Cassirer,
Gasset’nin bu konudaki düşüncelerini şöyle alıntılamaktadır: “Doğa bir nesnedir [...] İnsan yaşamı bir nesne değildir, bir doğası yoktur” (Cassirer, 1993:162).
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İnsan doğasının olmadığına vurgu yapan Gasset, insanın diğer varlıklardan ayrılması konusunda onun yalnızlığı dışında bir amaca sahip olmasına işaret eder:
“İnsan, doğası gereği, kendisini bir şeye adamalıdır” (Gasset, 2003:27). Gasset,
insanın kendine ait bir doğası olmadığı belirlemesine insanın doğrudan doğayla
ilişkisinden ziyade onun toplumsal ve tarihsel bir ortamın içinde belirlenmesiyle
koşullu olarak varmaktadır. Elbette toplumsal ve tarihsel bir ortam belirlemesi
doğayla olan ilişkiyi de içerir. Ama Gasset’nin insan araştırmasında doğadaki
insandan ziyade toplumdaki insandan bahsettiği için izlediği ağırlıklı yöntemin
zaman zaman oldukça kurgusal olduğu söylenebilir. Çünkü insanın toplumsal
ve tarihsel olduğunu söylemek insanın doğası olup olmadığı konusunda felsefi
bir açıklama için yeterli görülmemektedir. Dolayısıyla bu konuda daha derinlemesine bir araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
İnsan Doğası Araştırmasının Özgürlükle Bağıntısı
İnsan araştırmasında bir başka önemli isim olan Joel Kovel de Gasset gibi insanı
tarihsel bir varlık olarak ele alır. Ancak Kovel, bu konuda daha derinlemesine bir
araştırma yürütür. Kovel’e göre, insanı tarihsel bir varlık olarak tanımlamak tek
başına yeterli değildir. Çünkü insanın salt tarihsel bir belirlenim içinde olduğunu
söylemek praksisi tanımlamada sorunlar yaratmaktadır. Oysa praksisi tanımlama, varolan tarihsel-toplumsal ilişkilerin aşılması ve dönüşmesi için kaçınılmaz
gözükmektedir. Dolayısıyla “ ‘insani bir öz’, bir ‘tür olarak varlık’, bir antropoloji olmalıdır ve bu, insanların tarih yaratan hayvanlar olduğu, içlerinde kendini
yenen bir doğa, doğayı reddeden bir doğa olduğu inancıyla biçimlenmelidir
(Kovel, 2000:58). İnsanın somut doğayı ve tarihselliği aşmasının olanağından
bahsedebilmek için tin araştırması yol gösterici olabilir. Bu aşma, varolan durumun eleştirisi ve onun ötesinde başka bir durumun tahayyülü için kaçınılmazdır.
Yani olası bir toplumsal durumun arzusundan ve kuramsal olanağından ancak
praksis araştırması itibariyle bahsedilebilir.
Kovel, Tarih ve Tin adlı kitabında insanın sadece tarihsel ve toplumsal
ortamda belirlenen bir varlık olmadığını aynı zamanda bu ortamı zamansal olarak aşabileceğini vurgulamak için tini tanımlamaya girişir. Kovel’e göre,
Tin bir töz ya da yer değil, insan varoluşunun belli noktalarında ortaya
çıkan bir tür ilişkidir. Biz bir tine sahip değiliz; belli bir tür varlığa ulaşabildiğimiz oranda tinizdir. Eğer beden-zihin bir birlikseler, o zaman tin
bu birliğin varlık kazanması (coming-to-be) olarak görülebilir. Bu varlıkkazanma bizim davranış biçimimize ve dünya ile olan ilişkimize bağlıdır (Kovel, 1994:34).

Görüldüğü üzere Kovel tini tanımlarken ilişkiyi esas alır ve onu beden-
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den ayırmaz. Diğer taraftan Kovel, bilinci de tinden ayrı ele almaz. Kovel’e göre
bilinç, praksise göre biçimlenir ve başkalarıyla ilişkide varlık kazanır. İnsanın
doğadan kopuşunu sağlayan ise dil olmuştur.
Çağdaş felsefe tartışmalarında dil, varlık araştırması açısından önemli
bir yer tutarken Kovel için dil, insanla doğa arasındaki birliği parçalar ve insanı
doğadan koparır. Dolayısıyla insanın doğayla bir olduğu ya da insanın doğanın
bir parçası olduğu belirlemesi sadece dilsel bir önerme olarak kaldığı sürece aslında insanın doğaya yabancılaşmasının nedenlerinden biri olacaktır. Çünkü dilsel belirlemeler, imlemeler aracılığıyla insan ile doğa arasında ya da insanlar
arası ilişkide bir mesafe ve boşluk yaratmaktadır. Diğer taraftan insanın dil yoluyla kendi dışındaki varlık alanıyla açtığı mesafe dolayısıyla bu varlık alanı
üzerindeki tahakküm de bir bakıma meşru dayanaklarından birini de dil yoluyla
edinmiş olur. Özellikle 20. yüzyıl felsefesinde varlık araştırmasının yerini önemli
oranda dil araştırmasının aldığını göz önünde bulundurulduğunda Kovel’in dil
konusundaki belirlemeleri oldukça ilgi çekicidir. İnsanın doğası ya da insanın
diğer varlık alanından ayrılmasını dil yoluyla açıklamalarına karşın Kovel’in dil
konusunda bu olumsuz görüşleri kimi felsefi dayanaklara yerleşir. Zira Kovel,
Tarih ve Tin kitabında tin konusunda felsefi bir araştırma yürüterek insanın doğayla bir olduğunun dilsel bir açıklamadan ziyade felsefi bir araştırma olduğunu
vurgular. Dolayısıyla insan, doğa ve tin bir imlemler araştırması değil, bir ilişkiler
araştırması olarak belirlenir.
Gasset’nin insan anlayışında olduğu gibi Kovel de bilincin önceden belirlenmediğini, varoluş koşulları içinde evrimini sürdürdüğünü ifade eder. Tini
doğanın bir parçası olarak gören Kovel, tini “doğanın bizim varlığımızdaki açınımı” olarak tanımlar. Kovel’in tini ve bedeni tanımlarken kaygılarından birisi
kapitalizmin bencilliğe dayanan insan anlayışından kopup özgür bireye nasıl dönüşebileceğidir. Beden ile tinin ilişkiler tarafından belirlendiğinin düşünülmesi
elbette ki özgürlük konusunda da bu ilişkilerin dönüşmesini varsayacaktır. Beden
ve tini doğanın bir parçası olarak gören Kovel, Marx’ı çağrıştıracak biçimde özgürlük konusunda şunu belirtir: “maddi özgürlük olmadan tinsel özgürlük olmaz”
(Kovel, 1994: 189). Maddi özgürlüğü üretim kavramıyla ilişkili olarak ele alan
Kovel, üretimin sadece ekonomik üretim olmadığını ve ekonomik üretimin genel
üretimin sadece belli bir parçası olduğunu vurgular. Üretim insanın doğadan ayırıcı bir özelliğidir ve insan sadece somut ihtiyaçlarını üreten bir canlı değildir.
İnsan aynı zamanda “varlığını ifade etmek” için de üreten canlıdır.
Tini “ilişkili oluş, varlığın ayrılmış öğelerinin bir araya gelişi, organik
beden yoluyla doğanın, benlik ya da psikolojik beden yoluyla dilin ve toplum-
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sal beden yoluyla tarihin bir araya gelişi” (Kovel, 1994: 230) olarak tanımlayan
Kovel’e göre tini belirleyen onun pratiği yani somut ilişkisidir. Bu pratikten ve
ilişkiden bağımsız tin hiçbir şeydir. Tinin somut ilişkilerin bir görünümü olarak
tanımlanması ekolojik yaklaşım açısından da önemlidir. Zira hem insana tüm
doğal varlık alanında ayrı bir yer ve değer atfetmez hem de bu vesileyle insanın
doğayla ilişkisindeki mutlak belirlenimciliği eleştirerek organik bir ilişkiyi onun
yerine koymanın dayanaklarını verir. “Varlığın dayanağı olarak” doğa, insana ve
dolayısıyla tine önseldir. Ancak bu önsel oluşun farkında olarak tek tek şeylerin
gerçek anlamına ulaşılabilir: “Yalnızca evrensel varlığın tüm dayanağı fark edilerek her tikelin değeri belirtilebilir” (Kovel, 1994: 272). İnsan ya da tin doğanın bir açılımı ya da görünümğü olarak ontolojik ve epistemolojik anlamda
mutlak herhangi bir belirlenime sahip değildir. Kovel’e göre özellikle mutlak
bilgi arayışı sadece insan ile doğa arasında tahakküm ilişkilerine meşruiyet sağlamaya yarar.
Tine dönük oldukça derin bir araştırma sürdüren, bu derinleşmeden
aşkın bir soyutlamadan ziyade praksise ve doğaya uzanan Kovel, insanın da
içinde kendine özgü kimi farklılıklarla ve çeşitliliklerle bulunduğu bütünsel yapıyı ekosistem olarak tanımlamaktadır:
Her canlının ekolojik bir imzası vardır; insanın imzası da toplumsallık,
dil, kültür gibi türümüze özgü özelliklerdir. Bu özelliklerin ( yani, insan
doğasının) bir dışavurumu olan toplum, diğer doğal ekosistemlerle
içten içe bir ilişki halinde olduğu ve dinamik sınırlarla onlara bağlandığı için, açık bir biçimde ekosistemdir (Kovel, 2005:72).

Kovel, insan türünün diğer türlerden ayrımının ya da ekosistemdeki kendine özgülüğün üretimden ileri geldiğini vurgular. Ekosistemin bütünlüğünü ve
sürekliliğini muhafaza etmek mevcut üretim etkinliğinin dönüşümüyle mümkündür. Bu konuda öncelikle teolojik ve bir türün başka bir türe ya da bir ırkın
başka bir ırka tahakkümünü temsil eden ideolojik yönelimleri eleştirmek, evrime dayalı bir insan ve üretim okuması yapmayı gerektirecektir.
Kovel’e göre bir insanın ya da bir başka canlının doğasını belirleyen o
insanın ya da canlının varlık biçimidir. İnsanın doğayla birlikte ele alınabilmesi
ve üretimini ekosistemin bütünlüğünü gözeterek düzenlemesi için de insan doğasından bahsetmek durumundayız. Bunu söylerken Kovel’in insan doğası kavramlaştırmasındaki doğadan fiziksel ve evrimsel doğayı kastettiği aşikardır.
Spinoza’nın da kendi nedenini kendinde taşıyan töz olarak doğa tanımlamasında
benzer bir vurguya tanık olunmaktadır. İnsan doğasının fiziksel doğadan bağımsız açıklanamayacağını söyleyen Spinoza, ahlaki boyutu da bu ilişkiyle te-

sosyal bilimler araştırma dergisi 2012/3

191

Sevinç Türkmen

mellendirmektedir: “erdem insanın kendi doğasının kanunlarına göre hareket
etmek” (Spinoza, 2004:212)tir. Spinoza bu ahlaki belirlemeyle birlikte özgürlüğü de yine aynı koşulla yani insanın doğanın yasalarına uymasıyla açıklar. Kovel’in vurguladığı insanın toplumsal-tarihsel bir varlık oluşuyla onun
özgürlüğünün birbiriyle koşullu olduğu belirlemesi Spinoza’nın ontolojik belirlenimleriyle göz ardı edilemeyecek oranda desteklenir.
Gasset, insan doğası konusunda böyle bir doğadan bahsedilemeyeceği
belirlemesi yaparken Kovel doğa kavramına evrimsel bir vurgu yaparak ve insanın ekolojik bir yaklaşıma sahip olabilmesi için onun doğasından bahsetmek
gerekliliğine işaret eder: “Ne olursa olsun, insan doğası kavramı, ekolojik krizle
ilgili derinlemesine yapılacak her değerlendirmede zorunludur” (Spinoza,
2004:136). Ama insanın doğanın ve doğadaki evrimin bir parçası olduğu ve toplumsal-tarihsel ilişkilerle belirlendiği saptaması özgürlüğün ne olduğu konusunda kimi açıklamaları gerektirir. Kovel, bu açıklamayı ise tin ve praksis
kavramlarını araştırarak sürdürür. Oysa Gasset, insanın entelektüel bir yapısının
da olmasına rağmen onun büyük oranda toplumsal-tarihsel ortamla biçimlendiğini belirtir. Burada daha ayrıntılı yapılması gereken araştırmalardan biri, insanın doğanın parçası ve tarihsel-toplumsal bir varlık olmasının insanın
özgürlüğüyle bir arada tutulup tutulamayacağı, tutulabilecekse nasıl temellendirileceği sorunudur. Aslında Kovel’in araştırması dolayısıyla, insanın özgürlüğünün koşulunun insan doğasının evrimsel doğayla uyumlu olması olarak
anlaşılabilir. Oysa Gasset bu konuya herhangi bir vurgu yapmadığı gibi insan
doğası olmadığı sonucuna ulaşırken de felsefi bir zemine sahip değildir.
İnsan doğası araştırması felsefi bir sorun olsa da bu araştırmada kullanılan yöntem ve yönelim itibariyle toplumsal sonuçları da değişkenlik gösterecektir. Özellikle cinsiyetçilik, ırkçılık ve ekolojik sorunların ele alınış biçimleri
bu yöntem ve yönelimlere koşullu olarak değişecektir. İnsan doğası konusunda
burada görülen iki yaklaşımdan özellikle Kovel’in bu konudaki kaygısı oldukça
belirgindir. Gasset’nin insan doğası konusunda yukarıda bahsedilen toplumsal
sorunlar açısından kaygısı ise yok denilecek kadar belirsizdir. Oysa Kovel tin,
praksis ve beden konusundaki araştırmasında derin bir felsefi kaygıyla hareket
etmektedir. Çünkü Kovel’in insan doğası araştırmasının politik-toplumsal sonuçlarını göz ardı etmediği görülmektedir. Diğer taraftan insan doğası araştırmasında sadece insandan ve toplumdan değil doğadan da yola çıkarak
araştırmasını sürdürmektedir. Özellikle güncel ekolojik sorunların ve her tür tahakküm ilişkisinin görünür ve anlaşılır olması açısından insan doğasının fiziksel doğadan ve evrimden bağımsız belirlenemeyeceğini vurgulamakla Kovel,
hem insan doğası araştırmasındaki kurgusal yönelimi hükümsüz kılacak bir tin
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kavrayışı sergilemektedir hem de praksis araştırmasıyla insan doğası konusunda
felsefi-politik bir düzlem sunmaktadır.
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ÖZETLER / ABSTRACTS
U. Baran HAnAğASı
nASYOnEL SOSYALİST ALMAnYA’DA SİnEMA
Özet: Sinema, 20.Yüzyıl’ın en etkileyici sanat dallarından biri olmuştur. Sinema, Nazi
Almanyası’nda etkin bir propaganda ve endoktrinasyon aracı olarak kullanıldı.
Naziler, sinemayı Ari-ırk dışındaki tüm ırkları aşağılamak, Nasyonel sosyalist düşünceyi kitleler üzerinde hakim kılmak, nefret dolu mesajlarını tüm Alman vatandaşlarına
ulaştırmak için kullanmıştır. Sinema hızla hızla millileştirilmiş ve sanat işlevini yitirmeye başlamıştır. Bu çalışma, sinemanın propaganda aracı olarak nasıl kullanıldığını sürecin önemli özelliklerini öne çıkarak anlatmayı hedeflemektedir.
Anahtar Sözcükler: Propaganda, Sinema, Nasyonel Sosyalizm, Goebbels.
Abstract: [“Cinema in National Socialist Germany”]. Cinema was one of the most influential arts of the 20th century. Cinema was used as an effective propaganda and
indoctrination tool in the Nazi Germany. Nazis used cinema in order to humiliate the
non-aryan races, to make National Socialist doctrine dominate the masses, to convey the hateful messages to the German citizens. Cinema became nationalized and
lost its artistic function. This work aims to lay out how cinema was used as a propaganda tool by putting forward the important aspects of the process.
Keywords: Propaganda, Cinema, National Socialism, Goebbels.
Meriç HARMAnCı
ALKıŞ VE KARGıŞLARA İŞLEVSEL BİR YAKLAŞıM: DEDE KORKUT HİKAYELERİ
Özet: İnsanoğlu duygu ve düşüncelerini başkalarına iletme ihtiyacı duyar. Bir nevi
duygusal tepkimeler olarak da değerlendirilebilecek alkış ve kargışlarla bu ihtiyaç
giderilirken kendinden güçlü olandan yardım isteyen kişinin yakarışı dile gelir. Türk
Kültürünün temel eserlerinden olan ve sosyal bir tablo özelliği gösteren Dede Korkut Hikâyelerinde de alkış ve kargışlar önemli yer tutar ve pek çok değişik işlevde
kullanılır.
Anahtar Sözcükler: Alkış, Kargış, Dede Korkut Hikayeleri, İşlev.
Abstract: Mankind needs to communicate thoughts and feelings to others. Through curses and prayers also be considered as a kind of emotional responses fulfilled this needs and stronger than the desire to help people who want to self is
expressed. In Dede Korkut Stories, the works of Turkish Culture and Social Services is a fundamental feature of the table shows, is an important to praises/curses
and they are used in many different function.
Key Words: Praise, Curse, Dede Korkut Stories, Function.
Halime HüRYıLMAZ
GÖKÇEADA-YEnİBADEMLİ HÖYüK’TE ERKEn BROnZ ÇAğınA AİT DEPREM İZLERİ
Özet: Gökçeada’da ilk defa arkeolojik kazıların başlatıldığı Yenibademli Höyük’te üç
farklı döneme ait kültürler saptanmıştır. Bunlar Rum asıllı vatandaşların, Geç Bronz
Çağı’nın ve Erken Bronz Çağ II döneminin kültürleridir. Höyüğün gerçek kimliğini belirleyen ve geniş bir alana yayılan Erken Bronz Çağ II döneminin mimari yönden karakteri, Ege dünyasında uygulanan modellerle uyum içindedir. Üretim ekonomisinde
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ön plana çıkan keramik endüstrisinin materyallerinde, Troia I kültürünün etkileri izlenmektedir. Yerleşimin en erken döneminden itibaren beslenme rejiminde kıyı ve
kara avcılığının yanı sıra, tarla tarımının da rol oynadığı anlaşılmaktadır. Ege’nin tektonik hareketlerinden etkilendiği belirlenen bu yerleşimin yapılarında, depremle ilişkilendirilen hasarlar gözlenmektedir. Kimi zaman can kaybına da neden olan bu doğa
olayının en belirgin izleri, yerleşim içinde açığa çıkarılan insan iskeletleriyle ortaya
konabilmektedir. Bebek, çocuk ve erişkin bireylere ait iskeletlerin aynı düzlemde bulunması, yatış pozisyonları, mimaride kullanılan taşların üzerlerinde bulunması, yanlarında ölü hediyelerinin olmaması ve mezar çukurlarının saptanmamış olması,
onların depremden kurtulamadıklarını düşündürmektedir. İskeletlerin bulundukları
düzlemde ele geçirilen keramik örneklerinin el yapımı olması, onların ölümüne neden
olan depremin, Batı Anadolu Bölgesi’nde çömlekçi çarkının ortaya çıkışından önce
gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. M.Ö. 3. bin yılın ilk yarısında meydana gelen bu
dramatik olayın zamanı, Poliochni’nin sarı evresinde ve prehistorik Heraion’un II. döneminde yaşanan depremlerden daha eskiye uzanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Gökçeada, Yenibademli Höyük, Erken Bronz Çağ II, Deprem İzleri.
İ. Batuhan İPEKÖZ
SAVAŞın KUTSALLAŞTıRıLMASı VE KAHRAMAnLıK
Özet: Bu çalışmada, insanlık tarihinde savaş olgusunun her çağın kendine has niteliklerine göre değiştiğini, ancak kahramanlık mefhumunun insan bilincinde savaşa
dâir algının şekillenmesinde aslî bir unsur olarak yer aldığı anlatılmaktadır. Kahramanlık, kişinin düşmanına karşı değil, kendine karşı verdiği mücadele olarak ele alınmıştır. Bu mefhumun çeşitli kültürlerdeki eserlerde hangi şekillerde ortaya çıktığını
gösteren örneklere başvurulmuştur. Son olarak da kahramanlığı sadece manevî bir
mücadele olarak tasvir eden Hint destanı Bhagavad-Gita incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Savaş, Kahramanlık, Mitoloji, Hinduizm, Bhagavad-Gita.
Abstract: [“Sanctification of War And Heroism”]. This study, the phenomenon of war
in every era in human history has changed according to its own unique characteristics, but the notion of heroism is a fundamental factor in shaping human consciousness as the perception of the war's describes. Heroism, not the person against the
enemy, is discussed in his struggle against himself. This notion emerged showing
examples of ways in which various cultures, the works consulted. Finally, only the
spiritual heroism of the Indian epic, the Bhagavad-Gita depicted as a struggle investigated.
Keywords: War, Heroism, Mythology, Hinduism, Bhagavad-Gita.
Aynur KOÇAK
ÖLüMDEn DE BETER: ÖLüM OLAYının MORFOLOJİK OLARAK BEDDUALARAYAnSıMASı
Özet: Türk sözlü kültürünün ürünleri arasında beddualar önemli bir yer tutar. Beddua, yapılan kötülük ve çekilen acı karşısında çaresizliği gidermek, rahatlamak için
söylenen kötü düşünce ve kötü dilekleri içeren bir takım kalıp sözlerdir. Türk kültüründe bedduaların yemin niyeti ile kullanıldığı da görülmektedir. Pek çok inanç sisteminde kötü sözler söylemekten korkulmasına rağmen bu kalıp sözler kullanılmaya
devam etmektedir. Bu çalışmada Anadolu’da söylenen beddualarda yoğun olarak
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rastlanan ölüm olayı, ölümle ilgili inanış ve uygulamalar yapısal olarak değerlendirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Ölüm, Beddua, Kargış, Yemin, Kalıp söz.
Abstract: [“Worse Than Being Dead: Morphological Reflections of The Event of
Death Upon The Curses”]. The curses have an important place among Turkish oral
culture. Curses are a block of words that include bad thoughts and bad wishes, and
are used to express and relax ones desperation in the face of evil and suffering. Curses are also used with the intention to take an oath in Turkish culture. Even if in some
belief systems there is a fear of using bad words, these block of words are still used.
In this study, the event of death which is quite common in the curses of Anatolia and
the beliefs and practices related to death will be evaluated.
Keywords: Death, Curse, Oath, Block word.
Sema ORSOY
Çİn TİYATROSUnUn GELİŞİM VE DEğİŞİM SüRECİnDE YABAnCıLARın ETKİSİ
Özet: Çok erken dönemlerden başlayarak tarih sahnesinde yer alan Çin’in, bugün
kendine özgü yapısı ile dikkatleri üzerine çektiği söylenebilir. Bulunduğu coğrafyada
farklı kavim ve devletleri siyasi ve sosyal yönlerden etkileyen Çin, kendisi de etki altında kalmıştır denilebilir. Tarihsel süreçte özellikle Çinli olmayanların Çin kültüründeki rolünün küçümsenmeyecek kadar etkili olduğu görülebilmektedir. Erken
devirlerden başlayarak yerleşik düzene geçen Çin, komşusu olan Orta Asya kökenli
yabancılardan pek çok yönden etkilenmiş ancak bu durum Çin kültürünün yok olmasına değil, gelişmesine katkı sağlamıştır.
Çin’in kuzeyinde yaşayan Türkler ve Moğollar, Çin tiyatrosunun ortaya çıkışında
önemli bir rol oynamışlardır. M.S. 960 yılında Çin’de başa geçen Song Hanedanlığı
dönemi ile birlikte Çin tiyatrosu gelişmeye ve değer kazanmaya başlamıştır. Çin tiyatrosunun ortaya çıkışında iki kaynak etkili olmuştur. Birincisi; Çin’in kuzeyinden
gelen danslı temsiller, özellikle kılıç oyunları, ikincisi; güney Çin’den gelen kurban
oyunları idi.
Zaman içerisinde kendine özgü bir biçimde gelişme gösteren Çin tiyatrosunun, siyasi
iktidarı ele geçiren yabancıların etkisi ile değişim sürecine girdiği görülmektedir. Bu
bağlamda, çalışmamızda, Çince kaynaklara dayalı olarak tarihsel süreç içinde Çin tiyatrosunun gelişimi ve Çinli olmayan toplumlardan nasıl etkilendiği konusu ana hatları ile ele alınmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Çin tiyatrosu, Çin müziği, Çin kültürü, Orta Asya müziği.
Abstract: [“The Effect of the Foreigners on Development and Conversion Process of
Chinese Theatre”]. China, holding a certain place throughout history beginning from
the earliest times, can be said to take attention with its specific characteristics. Affecting the tribes and nations socially and politically within the same geography, it can
be stated that China had also been affected itself. The role of the foreigners can be
observed to have a remarkable effect in historical timeline. Beginning to establish
settlements from the earliest period, China had been affected by its Central Asian-origin neighbors in various means but this situation contributed the development of the
Chinese culture, instead of a vanishing.
The Turks and The Mongols, who had lived in the north of China, played a significant
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role in the appearance of Chinese theatre. From the beginning of Sung Dynasty period in AD960, Chinese theatre had begun to develop and to gain value. Two important sources had particular influences on the appearance of Chinese theatre, which
are, “the dance shows -especially the sword games-” originated from northern China
and “the sacrifice games” originated from southern China, respectively.
Chinese theatre, improving through time in a specific way on its own, had been seen
to be changed by the effect of foreigners who substantially gained a certain political
power. By that means, we studied on the development of Chinese theatre due to a historical background and on a general point of view as well as the effects of foreign societies on that, depending on the Chinese documents.
Keywords: Chinese Theatre, Chinese Music, Chinese Culture, Central Asia Music.
A. Tuba ÖKSE
SALAT TEPE 2000-2010 KAZıLARı SOnUÇLARı
Özet: Ilısu barajı dolum alanında kalan, Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Yukarı Salat
beldesinde yer alan Salat Tepe’de en eski yerleşim, Salat Çayı kenarındaki seki üzerine MÖ 5. binde kurulmuştur. Kuzey Mezopotamya’da Halaf Dönemi olarak
adlandırılan döneme ait ilk yerleşim MÖ 4. bin sonuna kadar Ubeyd kültürüne ait
yerleşimciler tarafından kullanılmıştır. Ortalama 20 m yükseklikteki Kalkolitik Dönem
höyüğü terk edildikten sonra MÖ 2. bin başlarında tepe üzerine inşa edilen 3 m yükseklikteki bir kerpiç teras üzerine büyük bir yapı inşa edilmiştir. MÖ 18-16. yüzyıllara
tarihlenen yapı, dere taşlarından oluşan bir taban üzerine, bir avluyu çevreleyen 2-3
odalı birimler halinde planlanmıştır. Yapının batı ve güney kanatlarına iki katlı, kuzey
kanadına tek katlı kerpiç yapılar bitişik düzende yerleştirilmiştir. Yapının ilk evresi bir
depremle yıkılmış, bu yıkıntılar üzerine yeniden inşaat yapılmıştır. Salat Tepe tekrar
terk edilmiş, Erken Demir Çağında tepe üzerine 5 m çapta ve 2 m derinlikte çukurlar
açılmıştır. Bu çukurlardan bazılarının tabanında at nalı biçiminde ocakların bulunması,
bu dönemde tepenin göçer yaşam süren topluluklarca kullanıldığını göstermektedir.
Tepe üzerine Geç Demir Çağından itibaren 3 m çapında ve 3 m derinlikte çukurlardan oluşan tahıl ambarları kazılmıştır. Helenistik ve Roma Dönemlerinden itibaren
yakınçağa kadar tepe üzerinde çukurların bozduğu taş ve kil duvar kalıntıları ile ocaklara göre, geçici konaklama yeri olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Tepe üzeri ve etekleri Yakınçağdan itibaren mezarlık alanı olarak kullanılmaktadır.
Anahtar sözcükler: Salat Tepe, Ubeyd Dönemi, Orta Tunç Çağı, Demir Çağı,
Ortaçağ
Abstract: Salat Tepe takes place within the Flooding area of the Ilısu Dam, near Bismil (Diyarbakır) on the northern bank of the Salat Çayı. The earliest settlement belonging to the Halaf Culture of Northern Mesopotamia is dated to the 5th Millennium
BC. The Chalcolithic settlement has been used during the Ubaidian Period. The ca.
20 m high Chalcolithic settlement hill has been abandoned towards the end of the
4th Millennium BC. At the beginning of the 2nd Millennium BC a 3 m high mud-brick
terrace has been built on the mound summit. A large mud-brick building dating to the
18th-16th centuries BC has been built on the pebble stone floor on this terrace. The
building has been planned as 2-3 roomed units encircling a central courtyard; the
western and southern units were two-storeyed, and the northern units were onestoreyed. The earliest phase of the building has been collapsed by an earthquake,
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and new buildings were erected on its ruins. Salat Tepe has been abandoned once
more. In the early Iron Age pits which are 5 m in diameter and 2m in depth has been
dug on the mound summit. Some of these pits bear horse-shoe shaped hearths on
their floors, pointing to seasonal dwellings of nomadic tribes. Since the Late Iron Age
granary pits which are 3 m in diameter and 3 m in depth has been dug on the mound
summit. Rests of stone and pise walls associated with hearths dating from the Hellenistic and Roman Periods onwards point to a temporary usage of the hill also during the Medieval Age. The mound summit as well as its skirts has been used as a
graveyard since the Medieval Age.
Keywords: Salat Tepe, Ubaid Period, Middle Bronze Age, Iron Age, Medieval Age.
Mert ÖKSüZ
SELİM İLERİ’nİn “BODRUM DÖRTLEMESİ”nDE BAŞKİŞİLER
Özet: Bu çalışmada, Selim İleri’nin ilk dönem romancılığının yapı taşları olan Her
Gece Bodrum, Ölüm İlişkileri, Cehennem Kraliçesi ve Bir Akşam Alacası
romanlarındaki başkişiler farklı yönlerden incelenmektedir. İleri bu romanlarında
şehirli, halktan kopuk sanatçı ya da sanat çevrelerine yakın insanların iç dünyalarını
ve nesnel dünyadaki ilişkilerini göz önüne sermiştir. İleri’nin bu eserlerinin aksiyonel
yönlerinin zayıf olması, roman kişilerinin temel yapı unsuru durumuna gelmelerini
sağlamıştır.
Anahtar Sözcükler: Roman, Başkişi, Nehir roman, Selim İleri
Abstract: The aim of this paper is to present a rigorous analysis of the protagonists
of four novels of Selim İleri, one of the major novelists of modern Turkish literature:
Her Gece Bodrum, Ölüm İlişkileri, Cehennem Kraliçesi and Bir Akşam Alacası, also
known as the Bodrum Quartet. He does so with an unprecedented style of individual
point of viewand interior monologues and thus manages to express with his novels
the lyricism one so often feels in reading poetry.
Keywords: Novel, Protogonist, River Fiction, Selim İleri.
Esra SAZYEK
ELİF ŞAFAK’ın ROMAnLARınDA ÇOKKüLTüRLüLüğE GİDEn AŞAMALAR
Özet: Çokkültürlü bir toplum, her biri kendisine ait farklı anlam ve inanç sistemlerine,
dünya ve insan anlayışlarına sahip birçok kişiden veya kültürel topluluktan oluşur.
Farklılıkların yan yana gelmesiyle ilk anda yaşanan çatışma, modern bir topluma üye
olmanın gerektirdiği kişisel vazgeçişler/özveriler ile kültürel uyuma evrilir. Elif Şafak’ın
her romanında farklı şekilde ele aldığı çokkültürlülük olgusu da bir çatışma ortamının
yaşanmasının ardından iki arada kalmayı ve ardından kişinin iki farklı kültürden de
beslenmeyi öğrenerek kültürel uyum sürecine girmesini işler.
Anahtar Sözcükler: Elif Şafak, Çokkültürlülük, Kültürel Çatışma, Kimlik Bunalımı,
Kültürel Uyum.
Sevinç TüRKMEn
İnSAn DOğASı ARAŞTıRMASınDA BİLİMSEL VE FELSEFİ BOYUT
Özet: "İnsan doğası" araştırması hem felsefi olarak hem de bilimsel olarak güncelliğini korumaktadır. Bu yazıda Gasset'nin toplumsallık boyutuyla Kovel'in ise felsefi bir
araştırmanın konusu olarak ele aldığı "insan doğası" kavramlarına karşılaştırmalı ola-
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rak bakılacaktır.
Anahtar Sözcükler: İnsan doğası, Ortega y Gasset, Eylem, Joel Kovel, Özgürlük,
Toplumsallık.
Abstract: [“Scientific and Philosophical Dimensions of The Investigation on Human
Nature”].The concept of human nature as a common topic of both philosophy and science is continue to be a popular subject. In this paper, Gasset's human nature conception which is treated by him socially will be compare with Kovel's conception as a
subject of philosophical investigation.
Keywords: Human Nature, Ortega y Gasset, Act, Joel Kovel, Freedom, Sociality.
Sema üLPER OKTAR
TOTEM BİRLİğİ VE SUÇ
Özet: Bu çalışmada totem birliği ve suç arasındaki ilişki ele alınmakta Malinowski ve
Freud’un ilkel topluluklarla ilgili görüşleri incelenmektedir. Vicdan ve suç arasındaki
gerilim üzerinden totem birliğinin sarsılmaz yasalarına değinilmektedir.
Anahtar sözcükler: Totemcilik, Ensest, Suç, Yasalılık.
Abstract: [“Totem Union and Crime”]. In this paper, Malinowski and Freud’s views
on primitive societies,that is the relatinoshion between totem union and crime is considered. Paper also reveals the totem union’s stable laws by the way of considering
the tension between conscience and crime.
Keywords: Totemism, Incestuous, Crime, Legitimacy.
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YAZARLAR İÇİN BİLGİ
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen yazılar en az bir
hakem tarafından incelenir. Yayın Kurulu, gelen hakem raporları doğrultusunda yazardan bazı
düzeltmeler, eklemeler ve kısaltmalar yapmasını isteyebilir. Yazılar raporlar halinde değerlendirilir.
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi’nde yazılarının yayınlanmasını isteyen yazarlar,
yazılarına 100 sözcüğü geçmemek üzere İngilizce ve Türkçe birer özet ile anahtar sözcükler
ekleyerek, disket içinde ya da elektronik posta yoluyla belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Yazılar elektronik posta mesajının içinde değil, ek (attachment) olarak ve PC formatında Word
dosyası biçiminde düzenlenmelidir. Yayınlanması için gönderilen yazıların değerlendirme sürecinde yazarların kimliği hakemlere açıklanmaz. Bu nedenle, gönderilen yazılarda yazarın
ismi belirtilmemeli yazarın kimliğini ortaya çıkaracak ifadeler kullanılmamalıdır. Eğer yazar
metin içinde kendi eserine atıfta bulunuyorsa, isminin geçtiği yerleri boş bırakmalıdır.
Yazılar “Microsoft Word veya muadili bir programda, Times New Roman karakterleriyle 12
Punto olarak hazırlanmalıdır.Yazılarda göndermelerin, alıntıların verilmesi ve kaynakçanın
hazırlanması aşağıdaki kurallara göre yapılmalıdır.
Alıntı atıfları ana metinde parantez içinde verilmelidir. Ana metin içinde geçen atıflar (yazar soyadı, yayın yılı: sayfa numarası) ile belirtilir.
Metinde,
•Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmışsa yayın yılı parantez içinde belirtilir.
Kant’ın (2002) tutkular üzerine söylemiş olduğu ...
•Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmamışsa yazar adı ve basım yılı parantez içinde verilir.
En son çalışmalar (Melis, 2008) uygulamanın ...
•İki yazarın bulunması durumunda her iki yazarın soyadı da kullanılır.
...(Gökel ve İnan,1996)
•İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “ve diğ.” ifadesi takip eder.
...(Saraçoğlu ve diğ., 2001).
•Eğer aynı yazarın aynı yılda basılmış birden fazla yayını kullanılmışsa basım yıllarının sonuna alfabetik bir karakter ilave edilir.
(Bozbey, 2003a) tarafından yapılan çalışmalar bu sonucu ...
•Eğer anonim bir kaynak kullanılmışsa “anon” ifadesi kullanılır.
Son zamanlarda konuşulan gerçekler (Anon, 1998) ...
Metin içi alıntılarda,
Yine de “bu durumda düşünülebilen malum, tecrübesi edilmiş malum’un rolünü üstlenmelidir” (Jones, 1979:64).
ya da
Jonas’ın (1979) dediği gibi “bu durumda düşünülebilen malum, tecrübesi edilmiş malum’un
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rolünü üstlenmelidir” (64).
Blok olarak yapılan alıntılarda
•Alıntılanan metnin başına ve sonuna tırnak işareti koyulmaz. Alıntı Arial karakteriyle 9 punto
olarak, kenarlardan 1’er cm boşluk bırakılarak yazılır.
Şeyhoğlu’nun (2006) dediği gibi:
Sovıkdur tadı yokdur tuzı yokdur
Yavandur lezzeti ve özi yokdur
Bilinmez kankıdur nahoşı hoşı (41).
Bölüm, tablo, şekil v.b. atıflar içeren alıntılarda sırasıyla
• (Smith, 1991: bölüm no), (Smith, 1991: tablo no), (Smith, 1991: 2.şekil no).
Kaynaklarda,
•Faydalanılan yayınlar yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla sıralanır. Yayının basıldığı derginin, kongre kitapçığının, kitabın vb. adı eğik (italik) olarak yazılır.
Tek yazarlı kitap
•Yazarın Soyadı, adı (kısaltılmış). (Yayın yılı). Kitap adı. Basım Yeri: Yayınevi.
Çok yazarlı kitap
•Yazarın Soyadı, adı (kısaltılmış) ve Yazarın soyadı, adı (kısaltılmış). (Yayın yılı). Kitap adı.
Basım Yeri: Yayınevi.
•Yazarın Soyadı, adı (kısaltılmış). (Yayın yılı).Başlık: (Ed.).Kitap adı. Basım Yeri: Yayınevi.
Sayfa numaraları.
Dergilerdeki makaleler için gösterim
•Yazarın soyadı, adı. (Yayın yılı). Makalenin adı, Derginin Adı, Cilt no ve (bölüm no), sayfa
numaraları.
Konferans bildirileri için gösterim
•Yazarın Soyadı, Adı. (Yayın yılı). Bildiri Adı, Konferans Kitapçığının Adı, Tarih ve Kongre
Yeri, Basım Yeri: Yayınevi, sayfa numaraları.
Tezler için gösterim
•Yazarın Soyadı, Adı. (Yayın yılı). Tezin Adı, Yüksek Lisans/Doktora, Enstitü Adı.
Haritalar için gösterim
•Soyadı, Adı. (Yayın Yılı). Başlık, Ölçek, Basım Yeri:Yayınevi.
Web sayfaları için gösterim
•Yazarın Soyadı, Adı. ( Yıl). Başlık [online], (Edition), Yayın Yeri, Web adresi:URL [Ziyaret
Tarihi].
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