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EDİTÖRDEN
İncelenen her edebî metin, edebiyatın dipsiz bir kuyu olduğunu bir
kez daha okuyucu ya da araştırmacısına gösterir. Aslında
yazar/şair, edebî metni inşa ederken bu dipsizliğin farkındadır.
Kurgusunu, hayâlini, amacını ve vermek istediği mesajları inşa edip
sıralarken okuyucunun da bir kaosun, içinden çıkılmaz bir
kargaşanın merkezine düşmesini hesaplar. Bu durum hem
okuyucuda hem de araştırmacıda farklı şekillerde tezahür edebilir.
Ancak dikkat edilmesi gereken temel şey, kazandırılmak istenen
algının/olayın/durumun hep bir başka boyutuna okuyucuyu
yönlendirebilmektir. Yazar ya da şair bunu başardıkça büyük bir
şahsiyete dönüşür. Eseri de şüphesiz unutulmaz eserler arasına
zamanla girer. Bu kitapta yer alan altı metinden her biri, incelenen
edebî eserlerde hep bir farklı boyutu ortaya çıkarma gayesi
gütmüştür. Sadece makale başlıklarına bakılsa bile bu durum açık
bir şekilde ortaya çıkacaktır.
Kitabımızın ilk çalışması Dr. Selami Çakmakcı’ya ait olup “İstanbul
Konulu Şiirlerde Kente Olumsuz Bakış veya Kentin “Öteki” Yüzü”
başlığını taşımaktadır. Buna göre İstanbul, birçok şaire ilham
kaynağı olmuş bir şehirdir. İstanbul, huzur mekânı olmanın
yanında yoksulluk, yozlaşma ve ıstırap mekânı olarak görülmüş
olup toplumsal tiplerin içinde yer aldığı bir şehirdir. Burada şehrin
öteki yüzüyle beraber öteki kimliklerin deşifre edilmesine de
gayret edilmiştir. “İstanbul, bu şairlerin şiirlerinde şehir olgusunu
yitirmiş, zenginlerin servetlerinin tadını çıkardığı, yoksulların ise
birer “aylak” olarak meydanlarda zamanı tükettiği kenttir.”
ifadeleri, İstanbul’la ilgili negatif detayları içermektedir. Bedensel
ve ruhsal çürümüşlüğü, kentin tarih/geçmiş, an ve gelecek arasında
yaşadığı reel zıtlıklara işaret etmektedir.
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Kitabımızın diğer başlığı Dr. Muhammed Felat Aktan imzasıyla
“Divan Şiirine Metinlerarası Yaklaşım Nazarıyla Bakmak: FaustBarsîsâ Karşılaştırması” başlığını taşımaktadır. Bu çalışma
Mevlânâ-Goethe’nin yaşam hikâyesinin gölgesinde eserlerindeki
ortak yönlere ağırlık vermiş, özellikle Faust-Barsîsâ hikâyelerini
merkeze almıştır. Bunu yaparken metinlerarası ve disiplinlerarası
bir okuma yaparak bazı sonuçlara varılmıştır.
Çalışmada Goethe’nin Faust adlı eseriyle Mevlânâ’nın Mecâlis-i
Seb’a’sında geçen Barsîsâ kıssası karşılaştırılarak ele alınmıştır.
Aktan’ın “Her iki eserde şeytana yenik düşme söz konusu olmuştur.
Bu bakımdan iki eserde de evrensel bir insan tragedyası ortaya
konulmuştur. Gerek Barsîsâ gerekse de Faust’ta estetik kaygı arka
planda olup öğüt verme, bu trajik hikâyelerden ders çıkarma, okuru
trajedi üzerinden tasavvur etmeye yönlendirme söz konusudur. ”
sözleri çalışmanın genel çerçevesine işaret etmektedir.
Kitabımızda yer alan bir başka çalışma da Dr. Ahmet Kara
tarafından hazırlanmış olan “Bikr-i Mânâ ve Bikr-i Mazmûn
Bağlamında Sezai Karakoç Şiirleri” başlığını taşımaktadır. Bu
çalışmada Sezai Karakoç’un bazı şiirleri bikr-i fikr, bikr-i mânâ
açısından ele alınmıştır. “bikr-i mazmûn ve bikr-i mânâ”nın
kavramsal çerçevesi verilmiş, modern şairlerden Karakoç’un bazı
şiirleri bu kavramsallaştırma açısından değerlendirilmiştir.
Kara’nın sonuçta yer verdiği “şairin şiirlerinde yeni kelime ve anlam
arayışları içerisinde olduğu anlaşılmakta ve kelimelerden farklı ve
yeni anlamlar ortaya koyduğu görülmektedir.” ifadeler, çalışmada
varılan esas sonucu göstermektedir.
Dr. İrem Atasoy imzasıyla yayınlanan diğer bir çalışma “Sağlığın
Zorbalığı: Juli Zeh’in Temiz Havale Adlı Romanında Beden Ütopyası
Kurgusu” başlığını taşımaktadır. Yazarın “Egemen iktidarın gücünü
pekiştirmesi ve toplumda sürekliliğin sağlanması itaatkâr, üretken
ve sağlıklı bedenlerin inşa edilmesine bağlıdır.” ifadeleri, çalışmanın
aktüalitesine işaret etmektedir. Temiz Havale romanında ideal bir
sağlık sistemi etrafında gelişen olaylar, bahsedilen sistemin
diktatörlüğünü destekliyor. Ayrıca bu sistemin insanlığın altın çağı
olduğu bir ütopya iken öte yandan sağlığın zorbalığı altından
toplumun ezildiği ve yaşam boyunca bir esarete dönüştüğü bir
distopyaya dönüşebilir. Yazarın “Bu anlamda Mia’nın sağlıklı
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olmasını artık önemsemediği bedeniyle giriştiği şahsi hesaplaşması,
YÖNTEM tarafından toplumsal bir meseleye dönüştürülerek topluma
karşı bir tehdit olarak gösterilmekte ve iktidarın kendi varlığını
güçlendirmesi için kullanılmaktadır.” ifadeleri, beden sağlığının
toplumsal açıdan anarşizme nasıl kaydığını da gösteriyor.
Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ile Gizem Emine Bulut’un “Ahmet
Büke’nin Gökçe’nin Yolu Adlı Eserinin Fantastik Kurgu Açısından
İncelenmesi” başlıklı çalışması, “fantastik” tanımlamasıyla başlıyor.
“Fantastik çocuk yazını metinleri, reel dünya ve irreel dünya
arasında geçerken kahramanların reel dünyada çözemedikleri
sorunları irreel dünyada çözebilmelerine yardımcı olur.” ifadeleri,
fantastik yazının gerekçelerini belirtiyor.
“Ahmet Büke, modern yaşam içinde sorunlarıyla yüzleşmekten ve
büyümekten korkan Gökçe’yi Türk mitolojisi ve efsaneleriyle
buluşturarak fantastik türün imkânlarıyla bir olgunlaşma ve
erginleşme kurgusu oluşturmuştur. Gökçe’nin Yolu adlı eser,
sorunları olan ve kaçış yolu arayan çocukların kendilerine
güvenmelerini, cesaretli olmalarını ve kendilerini bulmalarını
ayrılma-erginleşme-dönüş aşamalarıyla gerçekleştirebilecekleri
hakkında farkındalık sağlar.” Bu ifadeler, sonuç itibariyle eserin
incelemesinden varılan sonuçları gösteriyor.
Dr. Faruk Dündar imzasıyla yayınlanan “Mud City (Çamur Şehir)
Adlı Gençlik Romanındaki Mülteci Afgan Kadınların Sorunları”
başlığı kitabımızın son bölümü olarak kayıtlara geçmiştir. Yazarın
kendi ifadesiyle “Bu çalışmada Kanadalı feminist ve barış aktivisti
Deborah Ellis’in kaleme almış olduğu Mud City (Çamur Şehir) adlı
kitabı analiz edilmiştir. 14 yaşındaki Afgan bir mülteci kız olan
Shauzia’nın mülteci kampında ve Fransa’ya gidip mutlu olma
hayâlini gerçekleştirmek amacıyla kamp dışında yaşadıklarının
anlatıldığı bu kitapta Shauzia temelinde Afgan mülteci kadınların
sorunları irdelenmiştir. Bu çalışmada analizler dört farklı bölüme
ayrılmıştır.”
Üç ana bölümden oluşan çalışma, özellikle kadın mültecilerin
yaşamış olduğu fakirlik, cinsiyet adaletsizliği gibi önemli sorunları
öne çıkarıyor. “Ayrıca mülteci kadınlar, cinsiyet adaletsizliği
nedeniyle Afgan mülteci kadınlar, rıza dışı evlendirilme, iş
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hayatından menedilme, iş bulamama, eğitimsiz kalma, dilencilik
yapma, fiziksel ve psikolojik istismara maruz kalma sorunlarıyla yüz
yüze gelmektedirler.” sözleri, sorunun büyüklüğünü gösteriyor.
Toplam altı yazıdan oluşan bu eser, edebî sahada açılan her bir
pencerenin toplumsal, düşünsel ve sanatsal sorunlara değinmesini
gözler önüne sermektedir.

Doç. Dr. Adnan OKTAY
Uzungöl-2021
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BÖLÜM 1
İSTANBUL KONULU ŞİİRLERDE KENTE OLUMSUZ BAKIŞ VEYA
KENTİN “ÖTEKİ” YÜZÜ
NEGATIVE VIEW OF THE CITY IN POEMS ON ISTANBUL OR
THE “OTHER” SIDE OF THE CITY
Selami ÇAKMAKCI1

Dr. Öğr. Üy., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Kahramanmaraş-Türkiye, e-posta: selamicak23@hotmail.com
1
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GİRİŞ
Kent veya şehir, kültürel, sosyal ve maddi bir yapı olarak olumlu ve
olumsuz gelişmelere sahne olan bir mekândır. Toplumsal, kültürel
ve ekonomik olarak zıtlıkları içerisinde barındıran İstanbul,
modern hayatın getirdiği olumsuzlukların yaşandığı bir mekândır.
Modernizmin getirdiği değerlerle şehir kimliğinden uzaklaşarak
kent kimliği öne çıkan İstanbul, bu özelliğiyle birçok şiire konu
olmuştur. Türk edebiyatında bazı şairler, İstanbul’u konu alan
şiirlerinde kentin kimliğindeki olumlu özellikleri görmezden
gelerek sadece olumsuzluklarına odaklanmışlardır. Ayrıca kentin
“öteki” yüzünü; yani olumsuzluklarını dile getiren bazı şairlerin,
İstanbul’u hem olumlu hem de olumsuz bakışla ele aldıkları şiirleri
de mevcuttur. İstanbul’u olumsuz bakışla ele alan şiirlerde temel
sorun; şairlerin şehrin asıl zenginliklerini yok saymaları,
güzelliklerini görmezden gelmeleri, birey ve toplum açısından
dışsal ve içsel bir savaş alanı olarak göstermeleridir.
Çalışmamızın başlığını kapsayan şiirler bu çalışmadakilerle sınırlı
değildir. Bu temaya yönelik yazılmış şiirler şüphesiz daha geniş
çalışmaların konusudur. Bu konuda yüksek lisans ve doktora
düzeyinde farklı başlıklar altında çalışmalar yapıldığı da
bilinmektedir. Bu nedenle çalışmada yer verilen şair ve şiirlerle
ilgili herhangi bir ölçütü esas almadık. Çalışmamız Cumhuriyet
döneminden günümüze kadar farklı zamanlarda eser veren ve
farklı eğilimlere sahip bazı şairlerin İstanbul’un “öteki” yüzünü dile
getiren, kendimize göre seçilen şiirlerinden oluşmaktadır.
Amacımız “kent” kavramından hareketle şairlerin İstanbul’a
olumsuz bakışlarının nedenini belirleyerek daha geniş ve büyük
çalışmalara bir örneklik oluşturmaktır. Çalışmada metinden
hareket edilerek tematik çözümleme yolu tercih edilmiştir.
Dille biçimlenen bir sanat dalı olan şiir, estetik ve duygusal
dünyamıza hitap eder. Şiir, sanat olarak kendini var ederken bir
kültür taşıyıcısı olarak mekânın kimliğine de katkı sunar. Değerler
dünyasına sahip insan, tarih ve kültürüne olduğu gibi kentlerine
karşı farklı tutum takınabilir. Birçok sanatçıya ilham kaynağı olan
İstanbul, bazı şairlere göre ikilemler içeren; olumlu ve olumsuz
özelliklere sahip bir kenttir. Bizans ve Osmanlı’ya başkentlik
yapmış olan İstanbul, edebiyatımızda birçok şiire konu olmuştur.
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“Bir şeyin değeri, kendisiyle aynı türden olan şeyler arasındaki özel
yeridir (Kuçuradi, 2013: 40).” Dünyadaki özel şehirlerden biri
olarak görülen ve Türk-İslâm kültürüne ait birçok unsuru
içerisinde taşıyan İstanbul, bir şehirden daha fazlasını ifade eden
bir yerdir. İstanbul, coğrafi güzelliği, tarihî geçmişi, inanç ve kültür
çeşitliliği, siyaset ve ticaret merkezi, deniz ve sular kenti olması
yönüyle birçok şehirden ayrılmaktadır. Ancak bu şehir, sosyal ve
maddi bir yapı olarak bir sürecin oluşumunu içerdiği için zaman
içerisinde olumsuz gelişmelere de sahne olmuştur. Türk şiirinde;
“Kimi şairler İstanbul’u, medeniyetin eşyaya sinmiş hali
olarak görürken; kimi şairler, aynı şehri, doğal ve sıradan
yaşamların mekânı olarak görürler. Şehri, insanda
güzellik ve uyum düşüncesi uyandıran manzaralar olarak
gösteren şairler olduğu gibi yoksulların ve varlıklıların
uyumsuzluk içinde yaşadıkları bir çatışma alanı olarak
gören şairler de vardır (Narlı, 2008: 158).”
Lewis Mumford, Tarih Boyunca Kent adlı çalışmasında kentin
kökenleri, biçimlenişi, tarihsel doğası, içinden geçtiği tarihsel
evreleri, işlevleri, geleceği ve düzeni gibi daha birçok yönüyle ilgili
görüşleri irdeler.2 Mumford’a göre “Uygarlığın en değerli kolektif
keşfi olan kent, başlangıcından itibaren tükenmez yıkıcılığa ve yok
ediciliğe yönelmiş bozguncu iç güçleri içinde barındırmaktadır
(2019: 68).” Aynı şekilde Richard Sennett de Kamusal İnsanın
Çöküşü adlı eserinde “şehir” ve “kent” ayrımları üzerinde durarak
insanın aktör olarak bir yerleşim birimindeki rolünü Rousseau ve
Diderot gibi fikir adamlarının görüşleri üzerinden tartışmaya açar.3
Özellikle modernizmle birlikte anılan “kent”, doğal olanın yerini
yapayın, organik olanın yerini mekanik olanın alması yönüyle
geleneksel “şehir” kültüründen ayrılır.4 Kent, daha çok
modernizmin getirdiği olumsuz değerlerle anılan bir mekân
Bk. Lewis Mumford, (2019). Tarih Boyunca Kent, (Çev. Tamer Tosun, Gürol
Koca), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
3 Bk. Richard Sennett. (2019). Kamusal İnsanın Çöküşü, (Çev. Serpil Durak,
Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
4 Çalışmada ele alınan şiirlerde İstanbul’un olumlu yönlerinden bahsederken
“şehir”; olumsuzluklarına dair göndermelerde ise “kent” kavramını kullanmayı
tercih ettik.
2
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algısına karşılık gelir. “Kent, insanların daha gelişkin bir kültür
ortamında yaşadığı; değişik değerlerin, yargıların, inanç ve
inanışların günlük hayatta sık sık birbirleriyle karşılaştığı (Oskay,
2008: 338).” bir yaşam alanıdır. “Modernizmin mekânsal karşılığı
olan kent (Yılmaz, 2019: 67)” insana sunduğu imkânlardan çok
bedeller ödeten, bireysel olarak ayakta durmanın zor olduğu ve
tutunabilmek için maddi şartların önem kazandığı bir mekândır.
Kent, kapitalist değerlerin hâkim olduğu, yardımlaşmanın yerini
çıkar düşüncesinin aldığı, mekânın metalaştığı zihinlerde “karşı
güç” şeklinde beliren bir yerdir. Şehir bağlamında modernizmin
getirdiği
olumsuzluklardan
birinin;
insan
bedenini
duyarsızlaştırmaya yönelik modern teknolojilerin duyumsal
gerçekliklerin de ortadan kaldırılmasına sebep olmasıdır. (Yılmaz,
2019: 88).
Her şeyden öte kent, bozulan ve hızla değişen değerleri ile ayakta
durabilmenin zor olduğu kaotik bir ortamdır. Mekân-insan ilişkileri
açısından bakıldığında İstanbul, zaman içerisinde “şehir”
kimliğinden uzaklaşarak “kent” kimliğini kazanır. Bu kimliğiyle
İstanbul, yozlaşmanın yaşandığı, insanî değerlerin çürümeye yüz
tuttuğu, güvenin kaybolduğu, bir ıstırap, yalnızlık ve yabancılık
mekânına dönüşmüştür. Bu nedenle Türk şiirinde birçok şair,
İstanbul’un olumsuzluklarına odaklanarak kenti kaotik bir mekân
olarak şiirlerine yansıtmışlardır. Söz konusu şiirlerde mekâna
ilişkin olumsuzlukları kentin “öteki” yüzü olarak görmek
mümkündür. Bu nedenle şairlerin İstanbul’a ilişkin olumsuz tavrını
başlıkta kentin “öteki” yüzü olarak adlandırdık. Çalışmada
bahsedilen “öteki” kavramı, şairlerin kentle ilgili bireysel planda
yansıttıkları olumsuzluklardır.
Yoksulluk
Bir mekân, tarihî, kültürel ve ekonomik üretim yeri olarak
sürekliliği yaşayamaz ve olumlu değerlerini aynen koruyamaz.
Toplumsal değişim ve dönüşümlerden payını alan bütün şehirlerin
kimliğinde zamanla kopmalar, kırılmalar, değer kayıpları ve
çözülmeler yaşanabilir. İstanbul da birçok zenginliğiyle bir cazibe
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mekânı olmakla birlikte tarihî süreçte kazandığı kent kimliği ile
biçimlenerek olumsuz değerler kazanmıştır.
İstanbul’un “öteki” yüzündeki olumsuzlukların başında yoksulluk
gelir. Bir İstanbul sevdalısı olan Yahya Kemal, çoğu şiirinde
İstanbul’un olumlu değerlerini mısralarına taşımakla birlikte iki
şiirinde kentin “öteki” yüzüne odaklanır. Ancak onun diğer
şairlerden farkı; İstanbul’un olumsuzluklarını bile hoş
göstermesidir. Şair, “Türk’ün âsude mizacıyla Bizans’ın kederi”nin
birleştiği şehirdeki gezintilerinden izler taşıyan “Koca Mustâpaşa”
şiirinde “kuru ekmekle, bayat peyniri lezzetle yiyen” insanlarla dolu
semtlerin yoksulluğunu şöyle tasvir eder:
“Koca Mustâpaşa! Ücrâ ve fakir İstanbul!
Ta fetihten beri mü’min, mütevekkil, yoksul,
Hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada (Beyatlı, 2014: 26).”
Yoksullar üzerinden kentin geçmişini hatırlayan şair, “Ta fetihten
beri mü’min, mütevekkil, yoksul,” dizeleriyle Koca Mustafa Paşa
semtinde dünyevi olanla uhrevî olanın bir arada yaşadığını
vurgular. Şair burada Türk milletinin asil taraflarından birine
vurgu yapar. Ona göre bu semtteki insanlar yoksulluğu bir şikâyet
olarak görmemektedirler. Yoksulluğu tevekkülle karşılamak ve
dünya nimetlerine kanaat etmek Türk milletinin bilinen erdemleri
arasındadır. Ona göre “fetih”le birlikte oluşan Müslüman-Türk
kimliğinin hayata bakışından biri yoksulluğu tevekküle
karşılamasıdır. İstanbul’u genel anlamda olumlu özellikleriyle
şiirlerine taşıyan Yahya Kemal Beyatlı Hayâl Şehir (Beyatlı, 2014:
17) adlı şiirinde “birçok fıkara evleri”in varlığından, “Atik Valde’den
İnen Sokakta” (Beyatlı, 2014: 19) şiirinde ise “bakkalda bekleşen
fıkara kızcağızlar”dan bahseder.
Ahmet Muhip Dıranas, “Yağma” adlı şiirinde geçmiş-şimdi
karşıtlığında İstanbul’un kendi sakinlerini olumsuz yönleriyle
kuşattığını dile getirir. Dıranas’a göre bir zamanların “yüce, kutlu,
zaferler kenti”; “bugün yenilgilerle, yasla dolu”, hem “mide hem de
ruhların aç gezdiği” bir yerdir. Metne göre İstanbul, tarihî süreçte
birçok olumlu değerini kaybetmiştir. Şairin bir akşam vakti
İstanbul’da gezen “anlamsız turistler gibi” kendisini “yabancı”
hissetmesi, İstanbul’un eski değerlerinden uzaklaşmış olduğunu
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gösterir. Şair, şiirde bireysel ızdıraptan toplumsala doğru bir geçiş
yaparak kentteki çocukların yoksulluğuna odaklanır. Şiirdeki
“simit”, “süzgün çocuk” sözcük ve sözcük grupları İstanbul’daki
insanların yoksulluğunu imlemektedir:
“Orda elinde bir simitle, ufak,
Süzgün bir çocuk, çocukluğum işte;
Nasıl kaçıyor benden, nasıl bir bak,
Yaban domuzu görmüş gibi düşte (Dıranas, 1974: 224).”
Kent, kalabalıklar içerisinde insanın kendini yalnız hissettiği bir
yerdir. İnsan, kentte çoğu zaman kendine benzeyenleri fark eder ve
o insanlarla özdeşleşir. Ziya Osman Saba da “Garip İstanbul’umun
Türküsü” (Saba, 2014: 52) adlı şiirinde kentin kendisine benzeyen
yoksul insanlarına odaklanır. Metin bir İstanbul türküsünden çok
bir “yoksulluk türküsü”dür. İstanbul sevgisi kadar insan sevgisiyle
de tanınan Saba, bu şiirde kendi hüznünü unutarak kentin yoksul
veya kendi sınıfından olan insanlarına odaklanır. Âdeta kendi
hüznüne ortak aradığı anlaşılan şair, yoksulların hüznünü dile
getirirken kente karşı hiçbir öfke duymaz. Şaire göre türkülerin en
hüzünlüsü olan İstanbul “gün görmemiş insanlar”la doludur. Şiirin
başındaki “garip” sözcüğü “yoksul” insana karşılık gelir. Onun
kentte odaklandığı insanlar arasında zenginleri değil de fakirleri
görmesi, kendi yaşantısıyla ilişkilendirilebilir. Yaşamı yoksulluk
içinde geçen Ziya Osman’ın şiirinde kendisiyle aynı kaderi paylaşan
insanlarla duygudaşlık kurmasının nedeni budur. İç dünyasındaki
duyguları mekâna yansıtan şairin hüznünün nedeni kucağında
çocuğuyla el açan, boynu bükük ve akşam ekmek bekleyen
insanların yoksulluğudur. İstanbul’un “gün görmemiş insanları”
olarak gördüğü fakir, dul ve yetimlerin yoksulluğun kaderini
yenememeleri şairi oldukça üzer. Kendisi gibi yoksulluğun kaderini
yenemeyenlerin susmaktan başka çaresi yoktur. Benzer şekilde
Orhan Veli’nin “İstanbul Türküsü” adlı şiiri de Ziya Osman
Saba’nınki gibi İstanbul türküsünden çok bir “yoksulluk ve hüzün”
türküsü olarak kentin “öteki” yüzüne odaklı bir metindir. Orhan
Veli’nin şiirin ilk ve son bölümünde tekrarladığı “tarifsiz kederler
içinde” olmasının asıl nedeni yoksulluktur. Şiir, kentin içinde
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ekonomik anlamda varoluş sancıları yaşayan insanın yoksulluk
hikâyesini anlatmaktadır:
“İstanbul’da Boğaziçi’nde,
Bir fakir Orhan Veli’yim;
Veli’nin oğluyum,
Târifsiz kederler içinde (Kanık, 2019: 72).”
Mizahi bir üslûbun hâkim olduğu şiirde şair, sevgilisinden ayrı
olmanın verdiği üzüntüden dolayı teselliyi “türkü”de aramaktadır.
Söylediği türküde dünyayı umursamayan bir insan tavrı içerisinde
olduğu görülen şairin başka kaygıları da vardır. “Aşk” ve “para”
şairin yokluğunu duyduğu şeylerdir. Şiirde şairin kendisiyle ilgili
“Veli’nin oğlu”, “Bir fakir Orhan Veli” şeklindeki nitelemeleri sıradan
insanı imler. Şiirdeki dekor, şairin hayatı ciddiye almayan, kentte
bir “aylak” veya “avare” olarak konumlandığını ve zamanını
“sorumsuz değer” (Baudrillard, 2013: 161) oluşturarak tükettiğini
gösterir. Fransızca bir sözcük olan flanör; aylak, avare, amaçsızca
gezinen kişi, kenti içinde yaşayan insanlarla anlamaya çalışan bir
boş gezen anlamlarına gelir. (Erdoğan, 2020: 13). Şiirde şairin, bir
“aylak” olarak kentin bir parçası haline geldiği dikkati çeker.
Edip Cansever, “Tahtakale” (2019: 33) adlı şiirinde kente bakışını
mekândaki zıtlıklardan hareketle gerçekleştirir. İstanbul’un
semtlerinden Tahtakale’yi merkeze taşındığı şiirde söz konusu
semt, her sınıftan insanın olduğu kalabalık iş mekânlarından biri
olarak tasvir edilir. Çünkü Tahtakale halkı fakirdir; çaresiz ve
acınacak bir durumdadır. Cansever’e göre Tahtakale’nin süslü
görüntüsü, insanların hüzün, acı ve yalnızlığını maskelemektedir.
Şair bu gerçeği “Çocuksun, anlamıyorsun, süslemişler her yeri”
dizesiyle yansıtır.
Görmek ve görülmek isteği modern yaşamın temel güdülerinden
biri olmuştur. Şehirlere kimlik veren unsurlardan biri olan
meydanlar, insanların görme ve görülme ihtiyacını karşılar.
Meydanlar aynı zamanda olarak kentteki toplumsal katmanların
bir araya geldiği, kültürün üretildiği, tekrarlandığı ve canlı bir
şekilde yaşandığı mekânlardır. Bazen çatışmayı bazen işbirliğini
içeren ve kentin kültüründe ciddi bir yeri olan meydanlar, semtler
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kadar kentin coğrafi ve anlam haritasında pay sahibidir. Behçet
Necatigil’in “Barbaros Meydanı” adlı şiirinde meydanın kentin
“öteki” yüzünü de temsil ettiği anlaşılır. Şairin kentin insan
dekorunda dikkatini çektiği kişiler serseriler ve yoksullardır.
Necatigil, bir taraftan deniz kıyısında karaya çekilmiş kayıkların ve
“sulara dökülmüş ışıklar”ın görsel şölenini izlerken diğer yandan
gözüne meydanın ortasındaki yoksullar ilişir. Barbaros
Meydanı’nın İstanbul’un en zengin semtlerinden Beşiktaş’ta
bulunması, yoksulluğun kentin her mekânına sinen bir olumsuzluk
olduğunu göstermektedir:
“Beşiktaş’ta Barbaros Meydanı
Sağı anıt, solu türbe
Ortası kare şeklinde,
Parkıdır yoksulların
Bilhassa yaz ayları (Necatigil, 2009: 55).”
İstanbul üzerine en çok şiir yazan şairlerden biri olan Attila
İlhan, “Kirli Yüzlü Melekler” adlı şiirinde kentin “öteki” yüzüne
odaklandığında insanların yoksulluğunu görür. Şiirde İstanbul
birçok anlamda olumsuzlanan bir mekân olmakla birlikte
“yoksulluk”la ilgili vurgular daha çok öne çıkar. Şair, yoksulluğu
besleyen bir kent olduğu için İstanbul’a isyan ve nefret duygusuyla
bakar. “Sayende sebil olduk aç kaldık sefil olduk” diyerek şehre
seslenen şair, “sokaklarından gürül gürül sefalet akan” bu kenti kirli
ilişkilerin mekânı olarak algılar. İlhan’a göre yoksulluk, bu kentteki
insanların en büyük problemlerinden biridir. Kentten kendisine
doğru, kendisinden de kente doğru bir nefretin aktığını hisseden
şairin mekâna duyduğu öfkenin tek nedeni, buranın yoksulluğun ve
suçun kenti olmasıdır:
“Sefalet akıyor gürül gürül sokaklardan
Sen söyle serseriler kralı İstanbul
Sen söyle iki gözüm
Hangi merhem çâredir şu bizim yaramıza
Yel üfürdü su götürdü gençliğimizi
Elimiz boşa geldi meydanlarda kaldık
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Meydanlar serseri biz serseri
Sağımız sefalet solumuz ölüm
…
Kahrolasın İstanbul şehri (İlhan, 2000: 101).”
Rousseau, “büyük şehrin” bir tiyatro olduğunu, ilkesel olarak
senaryosunun da itibar arayışına dayandığını söyler. (Sennett,
2019: 158). İlhan’ın şiirinde “büyük şehir”, kentin değerlerini
içerdiğinden insan bedensel ve ruhsal olarak güvende değildir.
Boşa geçen bir ömrün tüm suçlusu olarak kenti gören şiirsel özne,
İstanbul’a olan nefretini; “kahrolasın İstanbul şehri” diyerek
belirtir. Yoksulluğu, yozlaşmanın da temel nedeni olarak gören
İlhan, kent-insan ilişkileri açısından İstanbul’u zamanın tüketildiği
bir mekân olarak algılar. Çünkü kentte “kepaze bir hayat” yaşadığını
düşünen şair, “su götürdü gençliğimizi” der. Bu ifade, zamanı
meydanlarda sefalet içinde gezerek tüketen “avare” insanı imler.
Çünkü avare, şehrin içinde zaman kaygısı duymadan yaşayan “bir
kent gözlemcisi kişi(dir) (Erdoğan, 2020:15).”
Şairin kentin meydanlarına bakışı onun şehre “zaman mekânı”
gözüyle baktığının göstergesidir. Şair, kendisini zamanı boşa akıtan
bir serseriye benzetir. Toplumsal ilişkilerin tekrarlandığı kent,
sefaletin ve zaman tüketiminin bir parçasıdır. “İşte geldik gidiyoruz”
diyen şair, İstanbul’a insan yaşamını tüketen bir “zaman değirmeni”
olarak bakar. Bu ifade şairin kendisiyle yüzleşen bir insan olduğunu
göstermektedir. Böylece kent, şairin gözünde anlamsız ve amaçsız
yaşayan insanlar kümesi olarak değer kazanır. Şiirdeki “elimiz boşa
geldi meydanlarda kaldık” dizesi, İstanbul’un “varoluş mekânı”
olarak insanlara sürekli umut vaat eden ancak bu umutlarını boşa
çıkardığını sezdirir. Daha iyi bir hayat özlemi içerisindeki insanlar
için İstanbul, ekonomik imkânlarından dolayı “taşı toprağı altın”
olarak bilinen bir kenttir. Bu algısından dolayı Türkiye’de en çok
göç alan şehir olmuştur. Kentin ekonomik anlamda büyülü
gerçeğini içeren “taşı toprağı altın” ifadesi; yaşamın ekonomik
açıdan sıkışılan anlarında yoksul kalabalıklar için İstanbul’un bir
umut kapısı olduğunu imler. Kentin çekimine kapılıp “uzak”lardan
gelenler, başka bir insan olabilme hayâllerini zamanla tüketen bir
İstanbul’la yüzleşerek hayâl kırıklığına uğramışlardır.
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İlhan Berk’e göre de İstanbul, fakir ve işsizlerin akın ettiği,
gariplerin ve “diyarsız”ların sığındığı bir kenttir. Onun “İstanbul”
adlı şiirinde “İstanbul, sıcak ter kokularıyla ekmek parasını
kazanmaya çalışan alt sınıfın gürültüleri içinde verilir. İnsanlar bu
mücadeleden yorulmuş, dünün tekrarı günleri yaşamaktadır (Satış,
2019: 17).” Berk, İstanbul’u çalışmaktan yaşamaya fırsat
bulamayan ve suratı asık insanların yaşadığı, sokakları aç
insanlarla dolu bir kent olarak görür. Burada şair, aç ve tok
insanların bir araya toplandığı bir zıtlık mekânı olarak kenti
sorunsallaştırır. Berk’in gözü hep yoksulların üzerindedir. Ona
göre her yerde ter kokan, İstanbul’un “çalışkan, aç ve fakir halkı”
akşam eve yorgun ve düşünceli dönmektedir. Bunun nedeni gün
boyunca çalışıyor olsalar bile insanların karınlarını yeterince
doyuramamış olmasıdır:
“İstanbul mahzun avare çıplak
Bir ince gömlek arakasında
…
Eskici işini bitirmiş peynir ekmek ve karpuzla karnını
doyuruyor
Hepsi öyle hepsi dörder beşer olmuş öğle yemeklerini yiyorlar
Duvarcı hemen duvarın dibine çökmüş yiyor (Berk, 1994: 4344).”
Ahmet Oktay da “Kederlidir Taşlıkların İstanbul” şiirinde
İstanbul’un “öteki” yüzüne odaklanır. Şair, metinde kente büyük
umutlarla gelen Anadolu insanının zorluklarla mücadelesine eğilir.
Şiirde yoksulluk, İstanbul’da birçok insanın yenemediği alınyazısı
olmuştur. İstanbul’un yoksulluktan dolayı hayata tutunamayan
insanların mekânı olduğu şöyle tasvir edilir:
“Toplanın hüzünlere de yer var
utançtan eğilmiş başlara da
yeni dillenmişler de gelsin
öpelim onları alınlarından
birer gecesi oldu her birinin
çıktılar çocukluktan (Oktay, 1995: 172-173).”
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Şairi huzursuz eden yoksulluk gerçeği metindeki “tuz”, “ekmek”,
“cıgara” gibi sözcüklerde gizlidir. Yoksulların kaderini
yenemeyişine acıma duygusuyla bakan şairin asıl vermek istediği
mesaj; İstanbul’un ekonomik cazibesine kapılıp gelenlerin kentte
ilk önce yoksullukla yüzleşmiş olmalarıdır. Geçim kaygısıyla kente
gelen Anadolu insanı ekonomik olarak kaderini yenememiştir.
Âdeta kent, ekonomik olumsuzluklarıyla insanları bir ahtapot gibi
sarmış, taşradan gelenlerin umutlarını hayâl kırıklığına
uğratmıştır. Sonuçta bütün sosyal katmanları ile İstanbul’un
mekânlarına sinen yoksulluk, kentin bir gerçeği olarak şairlerin
duyarlığını beslediği görülmektedir.
Yozlaşma, Izdırap ve Ölüm
Birçok anlamda “farklılıklar sahnesi” bir kent olan İstanbul, bazı
şiirlerde bireyin bedensel ve zihinsel savaş verdiği bir mekân
olarak tasvir edilmiştir. Çünkü “kent hayatı para, çalışma, mal, hırs,
rekabet, işret, kitap, yalan, düzen, aldatmaca demektir (Özdenören,
2014: 31).” İstanbul, bir kent özelliği kazandıktan sonra insani
değerler hızla tükenmeye başlamış, yozlaşma, ızdırap, korku,
tehlike ve ölümün hâkim olduğu bir mekâna dönüşmüştür. İbn-i
Haldun’a göre kentle kentlileşmek bir yozlaşmadır. (Özdenören,
2014: 109).
Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip İstanbul, insan eliyle hızla kirletilen
bir mekândır. Doğal güzelliklerin yerini betonun alması İstanbul’un
olumsuzluklarından biridir. Ahmet Muhip Dıranas “Yağma” adlı
şiirinde İstanbul’un yaşadığı olumsuz değişimlerden en başta
doğanın payını aldığını düşünür. Dıranas şiirde “deniz” ve “tabiat”
kavramlarını ön plana çıkararak doğanın betona karşı alternatif bir
yaşam alanı olduğunu işaret eder. İstanbul’un “gerçek yüzü”nü
temsil eden doğa, “güneş ve sular mucizesi” ifadesinde saklıdır. “Toz,
duman, inilti, akıntılar, çöpler...” ifadesi ise kentin “öteki” yüzünü
gösteren bir sezdirimdir. Şairi en çok ızdıraba sevk eden şey bu
şehirde doğayla birlikte insanın kirlenmesidir:
“Yok, artık o mahrem örtüsü aşkın.
O güzelim aşkın vücudu yağma,
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Şarkısı ne mahur beste ne Itrî...
Tenekeler çalıp çığlık çığlığa (Dıranas, 1974: 224).”
Kültürdeki bozulmalara dikkat çeken şair, İstanbul’u artık bir
“kaos”un, ahlakî “yozlaşma”nın ve “kültürel kopuş”un mekânı
olarak görmektedir. Şair, “bir zamanların İstanbul’u” ifadesinde
kentin “gerçek yüzü”nü temsil eden değerlere duyulan özlemini
dile getirerek geçmiş-şimdi karşıtlığında İstanbul’a bakmamızı
ister. “Bir zamanların İstanbul’u” ifadesi bir kültürel kopuşu da
sezdirir. Kültürel kopuş, şiirde musikî üzerinden de dile getirilir.
“Mahur Beste” ve “Itrî” İstanbul’un kültürel kimliğine, dolayısıyla
“gerçek yüzü”ne ilişkin göndermelerdir. Mahur Beste’nin yerini
teneke seslerinin alması; müzikle ilgili zevklerin değiştiğini ve
değer yitimine uğradığını imler. Teneke sesi, basit, sıradan ve
zevksizliği temsil eden bir ses olarak kentteki her şeyin kusurlu
yönüne göndermede bulunur. Ahmet Muhip Dıranas şiirdeki;
“O güzelim aşkın vücudu yağma,
Yarı bir sevişme, ayaküzeri”
dizelerinde ise sevme kültürümüzdeki yozlaşmaya gönderme
yapar. Şaire göre kentteki yozlaşmadan “aşk” da payını almıştır.
Çünkü aşkın ruhsal tarafı yerine bedensel yanı ön plana çıkmaya
başlamıştır. İstanbul’u, “vücudu yağma” ve “ayaküstü yarı
sevişmelerle dolu” bir kadına benzeten şair, “bir zamanlar”
ifadesiyle geçmişte aşkın öznesi olarak görülen kadının ruhuna
gösterilen özenin yerini, şimdi bedenin aldığını sezdirmektedir.
Metnin başlığındaki “yağma” kelimesi zaten mekândaki her türlü
değer kaybına işaret eder. Şiirde kentin bir “kötülük imgesi” olduğu
“kurtlar sofrası” ve “ekmek kapanın elinde” ifadelerinde saklıdır.
Şair Cahit Külebi de “İstanbul” (Külebi, 2013: 50) başlıklı şiirinde
“Herkes beni aldattı gitti” dizeleriyle kenti bir çatışma alanı ve
değerlerin bozulduğu bir mekân olarak olumsuzlar.
Attila İlhan’ın “İstanbul Şehri Ağlıyor” şiirinde kentin kendisine
umut bağlayanlara yaşattığı hayâl kırıklığı konu edilir. Şaire göre
kente büyük umutlarla gelenler, büyük ızdıraplar çektikleri hâlde
“kan kusup kızılcık şerbeti içtim” diyen insanlardır. Durumları o
kadar vahimdir ki hâllerinden ölümün onlara çok yakın olduğu
hissedilir. Şair, İstanbul halkının bu ızdırabını şöyle haykırır:
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“kimisi Feshane’den kimisi Beykoz fabrikasından
gözleri nemli değilmiş ama galiba açmışlar
bu kan mıdır kızılcık mıdır mum gibi veremliler
ölüm gezer gölgeniz misali arkanızdan
kaldırımlar dinleniyor başını toprağa koymuş
ne zincirler örmüşüz gözyaşlarından
bırakın İstanbul şehri kana kana ağlasın (İlhan,
2000: 107).”
Şiirdeki “ne zincirler örmüşüz gözyaşlarından” imgesi İstanbul’daki
kalabalıkların ızdıraplar içinde olduğunu sezdirir. Şair, kendi
sıkıntılarını dile getirirken kentte yaşayanların sıkıntılarını da ifade
etmeye çalıştığı görülür. Attila İlhan, “İstanbul Ağrısı” (İlhan, 2016:
11) şiirinde de İstanbul’u bir yaşam kenti değil bir ızdırap kenti
olarak görmeye devam eder. Bunun nedeni İstanbul’un “ekmek
parası peşinde”ki insanlara hep “ağrı”lar sunan bir yer olmasıdır.
İstanbul, “zehirler kusan çılgın bir yılan gibi” insana hep ürküntü ve
korku vermektedir. Metnin merkezi motiflerinden “ağrı” kelimesi
kentin dert, kötülük, ızdırap üreten problemli kimliğine bir
göndermedir. Metinde “ulan İstanbul sen misin” şeklindeki sitem,
öğrencisinden kamyoncusuna kadar büyük ümitlerle ayak basılan
bu kentin hiç kimseye beklenen umudu vermediğini ve herkes için
bir hayâl kırıklığına dönüştüğünü sezdirmektedir. “Büyük bir
şehirde ün peşinde koşmak, kendi içinde bir amaç olur; araçları da
sahtekârlık, uzlaşılar ve kozmopolit şehirde insanların serbestçe
takındıkları tavırlardır (Sennett, 2019: 157).” Şaire göre de
İstanbul, insanların kazanma hevesini körükleyen ve “köşeyi
dönme” umutlarını tahrik eden bir mekândır.
İstanbul’un kimliğine ilişkin olumsuz tavır geliştirerek kentin sahip
olduğu özellikleri tek yanlı dile getirenlerden biri de İlhan Berk’tir.
İstanbul konulu şiirlerinde kentin gerçek kimliğinden soyutlanarak
anlatılmasında şairin ideolojik bakışı etkilidir. İlhan Berk;
“İstanbul kitabı boyunca üç unsur üzerinde önemle durur:
ben (şair), biz (sessiz yığınlar) ve yönetenler (burjuva
sınıfı). Şiir boyunca “ben”in çığlıklarını duyarız. Kapitalist
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düzende tek başına kalmış ve yığın olmamaya da kararlı
olan “ben”in isyanıdır bu (Özcan, 1995: 24).”
O, bu kitabında yer alan “İstanbul” başlıklı uzun şiirinde bütünüyle
kentin “öteki” yüzünü temsil eden değerleri görür. Kentin
sokaklarında adım adım yürüdüğü izlenimini veren şair, bu şiirde
olabildiğince karanlık ve karamsar bir tablo hâkimdir. Şiirde
İstanbul’u güvenilmez bir mekân olarak öne çıkaran Berk, kenti;
tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinden soyutlayarak korku,
tehlike ve ölüm mekânı olarak tasvir eder. Kent, bu metin boyunca
birey ve toplum açısından dışsal ve içsel bir savaş alanı konumunda
bir mekândır. Metinde kentin bütün insanları kinli, kederli, yorgun,
boynu bükük ve durgun olarak tasvir edilir. Şair, İstanbul’un
onlarca güzelliğini görmezden gelerek sadece vapur işçisi, ırgat,
kömür işçisi, yol amelesi, hamal, duvarcı gibi beden gücüyle
çalışanların olduğu tabloları görmesi tek yanlı bakışının
sonucudur. Bu bakışta İlhan Berk’in fakir bir ailenin çocuğu
olmasının da etkisi vardır. Şair, İstanbul’un simgesi konumundaki
dinî yapıları bile olumsuz tasvir eder:
“İşte kurşun kubbeler şehri İstanbul’dasın
Havada kaçan bulutların hışırtısı
Karaköy çarşısından geçen tramvayların camlarına yağmur
yağıyor
Yeni Cami Süleymaniye arkalarını kirli bir göğe vermişler
Hiç kımıldamıyorlar
Ayasofya elleriyle yüzünü kapamış bütün iştahıyla ağlıyor”
(Berk, 1994: 37)
İlhan Berk, kültür, düşünce ve inançların harmanlandığı bu kenti
bir “tapınak kent” (Rasmussen, 2020: 11) olarak algılar. Ancak bu
tapınakların görselliğinden haz duymak ve maddedeki manayı
keşfetmek yerine onlardan negatif ilham alır. İlhan Berk, kenti
sadece maddi bir yapı olmaktan kurtaran dinî mekânlarla herhangi
bir ruhsal bağı olmadığından olumsuzlukların bu yapılara da
sindiğini düşünür. İstanbul’u cami bahçelerinde yatan yoksullar,
yağmur altında darağacında sallananlar, serseriler, suçlular,
intiharlar kenti olarak tasvir eder. Berk, böylece metin boyunca
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İstanbul’u politik, sosyal ve felsefi olmak üzere birçok yönden
sorunlu bir mekân haline getirir. İlhan Berk, “modern kentin mutsuz
ve parçalanmış bir bilinçle yaşamaya tutuklu öznesi (olarak), şehri
yozlaşma ve yabancılaşma mekânı olarak algılar (Yılmaz, 2019:
66).” Ona göre “uğrunda şarkılar yazdığımız, destanlar
düzdüğümüz” İstanbul, aynı zamanda “en büyük kederlerimizin
şehri”dir. Şiirin başında “işte kurşun kubbeler şehri İstanbul’dasın”
diyerek başlayan şair, “işte” sözcüğüyle şehrin kimliğini kuran dinî
değerlerle âdeta alay eder. Ardından kenti “dört yanında Allah’a
söve söve yaşanan” bir mekân olarak tasvir ederek şehrin asıl
kimliğini inkâr etmiş olur. Mekânla hesaplaşma içerisindeki Berk,
kentteki insanların da mekânla kavga halinde olduklarını
göstermek ister. Ona göre İstanbul, bir kent olarak “emek”in “geçim
kavgası”nın yaşandığı “serseriler”in kol gezdiği, sevdiği kadından
ve vatandan kaçan insanların olduğu “bir meydan”dır.
“Kent sömürünün, adaletsizliğin, yalanın kötülüğün egemen olduğu,
yönetenlerin yönetilenleri ezdiği mekândır. Bir anlamda şair,
özellikle çalışanlar, bağımlı kesimler tarafından mitik biçimde
algılanmaları mümkün olan olguları deşifre etmeye yönelmiş gibidir
(Oktay, 2002: 208).”
Ona göre İstanbul’un bir başka çirkin yönü “ölümün kenti”
olmasıdır. “Modernizm her şeyi yeniden yıkıp yaptığı; insanî ve ilahî
hakikatin devamlılığını kırdığı için durmadan ölümler doğuracaktır
(Narlı, 2013: 60).” Şair, yozlaşma mekânı olarak tasvir ettiği kentte
ölümlerin normal olarak gerçekleşmediğinden ise şöyle söz eder:
“Yağmur altında bir adam sallanır durur sehpada
İki yanında uzamış saçlarıyla
Sevdiği kadından vatandan harplerden kaçmış birtakım
insanlar geçer
Bir meyvadır intihar sabah akşam bölüşülür (Berk, 1994:
55).”
Kent, bir taraftan imkânlar, diğer taraftan bedeller ödeten bir
yerdir. Şaire göre kaotik bir ortamdan ibaret olan İstanbul, insanın
çürüme sürecinde olduğunu sonradan fark ettiği bir mekândır. Bu
bağlamda şiir, Tevfik Fikret’in “Sis” şiirindeki gibi İstanbul’a
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düşmanca ve nefret derecesindeki duygularını hatırlatan bir
metindir. İlhan Berk, kentin tarihî geçmişine duyduğu nefreti “ölü
padişahlar şehri” ifadesiyle daha belirginleştirir:
“Bu şehir aşktan değil şehvetten düşüp gebermeye hazır
Genç orospular ölü padişahlar hastalar şehri rezil İstanbul
(Berk, 1994: 59).”
Yukarıdaki dizeler onun İstanbul’u tarihsel ve ahlâkî problemleri
içeren bir kent olarak gördüğünün işaretidir. İdeolojik bakışın
egemen olduğu şiirde İlhan Berk âdeta “sosyalist bir flâneurdür
(Karaca, 2004: 52).” Şair sadece çalışan insanların İstanbul’a değer
kattığını, İstanbul’dan geçen “şair”, “zengin”, “fakir”, “dalkavuk”,
“hürriyet düşmanı”, “kral”, “krallık”, “padişah” ve “imparatorluk”un
hiçbirinin İstanbul’a gerçek değerini ver(e)mediğini belirtir. Şair,
İstanbul’un hem sıra dışı bir kent olarak tasvir etmek hem de
farklılıklar sahnesi olduğunu vurgulamak için “geçtiler” fiilini
metin boyunca sürekli tekrarlar. Böylece kentin sonu gelmeyen,
ümit, kurtuluş, nimet, sulh, pislikler ve kötülükler mekânı olduğunu
vurgulayarak tarihle bir hesaplaşma içerisine girer. Aşağıdaki
dizelerde baştan sona kentin “öteki” yüzüne odaklanarak
İstanbul’da tarihsel süreçte yaşanılan olay, kişi ve durumları metne
şöyle taşır:
“Devletler milletler vatanlar geçti, sade iyi olan kaldı
Arabalar, sırmalar peşleri sıra boyunları buruk insanlar
geçtiler
Ticaret, siyaset tarih bir avuç iyilik, her dölden insanlar geçtiler
Yeniden arabalar ve zayıf ve şişman ve uzun ve kısa ve semiz
birtakım insanlar geçtiler
Dalkavuklar ölümler cebir peşleri sıra geldiler
Şairler zenginler fakirler her soydan hürriyet düşmanları
geldiler (Berk, 1994: 60).”
Yukarıdaki dizelerde “İstanbul, kimlik bunalımlı bir ergendir adeta
(Tandaçgüneş, 2012: 99).” Kötülük, yozlaşma, korku ve tehlike
unsurları, metropol kentlerin kimliğini kuran özelliklerden biridir.
İstanbul bir metropol kent olarak söz konusu olumsuzlukları
bünyesinde taşıyan bir kenttir. “İstanbul, güzel, şık bir kutu. İçinde
kötü sürprizleri de var bazen (Arıboğan, 2012: 377).” Bu bağlamda
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İstanbul, insanı her zaman umutlandırmış, ihtişamıyla insanları
kendisine çekmeyi başarmıştır. Her zaman bir umut kapısı olarak
görülen bu kent, insanların beklentilerini zaman zaman da boşa
çıkarmıştır.
Metin Eloğlu, “Kaldırım Mühendisi” (Eloğlu, 2014: 38).” adlı
şiirinde sokaklarının “namussuzlarla namusluların eşit olduğu”
“güzel İstanbul”u yozlaşmanın mekânı olarak görür. Ülkü Tamer de
“İstanbul” adlı şiirinde kentin “öteki” yüzüne odaklanır ve “geçmişe
ait bütün güzelliklerini kaybettiğinden kentin artık “eski İstanbul”
olmadığını iddia eder. Şair, kentte yaşamanın giderek imkânsız bir
hâl aldığını ve eski İstanbul’un bütün güzelliklerinin bir bir yok
olup gittiğini düşünür.
“Küçük şehir, yaşam mücadelesi veren iyi, namuslu insanların
erdemlerinin meyvesini verdiği yer iken (…) büyük şehir ilkesiz,
entrikacı, aylak, tembellik ve uyuşuklukla, zevk düşkünlüğüyle, büyük
ihtiyaçlarıyla ahlakı bozulmuş, hayâl güçleri yalnız canavarlar
doğuran ve yalnızca suçları teşvik eden insanlarla dolu(dur)
(Sennett, 2019: 156).”
İstanbul, büyükşehir olduğundan karanlık bir “kuyu” gibi insanları
içerisine çekmekte ve onları yok etmektedir. Bu kent, geleceğin
teminatı olarak görülen çocuklar için bir endişe mekânıdır. Çocuk
ölümleri kentin en büyük olumsuzluklarından biridir. Şair
İstanbul’un bütün gerçekliklerini inkâr ederek bir “‘nekroplis’, yani
ölüler kenti” (Mumford, 2019: 283) olduğunu şöyle dile getirir:
“Şimdi yalnız balıklar boğulmuyor İstanbul’da,
Şimdi çocuklar sıra olmuş giderler denize,
Ağır ağır boğulurlar, çünkü dalgalar İstanbul’a yakındır,
Görünür kayboldukları kulelerden, ağlanır anıldıkça,
Yüreklerden gemiler, kamyonlar, insanlar geçer,
Çiçek yüklü ölümler taşınır İstanbul’a (Tamer, 2014: 39).”
Genç yaşta hayata veda eden şairlerden Muzaffer Tayyip Uslu’nun
İstanbul konulu birçok şiirinde şehre özlemle bakan bir özne
vardır. İstanbul, başka kentlerde yaşarken şairin en çok hasretini
çektiği yerdir. “İstanbul’a Hasret” (Uslu, 2013: 51) adlı şiirinde
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İstanbul, özlem duyduğu bir kent olmakla birlikte daha çok
olumsuzluklarını hatırlar. Şair, biraz da genç yaşında yakalandığı
hastalığının verdiği marazilikle kenti; “sigara dumanı dolu
kahvehane”leriyle “Eylül güneşinin seması gibi güven duyulmayan”
bir mekân olarak tasvir eder.
İstanbul, rüya şehir olarak yüzyıllar boyu birçok gizemli olaya ev
sahipliği yapmıştır. Talat Sait Halman da “İstanbul” adlı şiirinde
kenti tarihî süreçteki olumsuz yönleriyle metne taşır. Şair, kente
ilişkin algısını eleştirel bir üslûpla dile getirir. Ona göre İstanbul, bir
“düş” şehirdir. Ancak “çağların görmekten korktuğu bir düştür.”
“Düş”, genel anlamda olumlu bir göndermeye sahip olduğu halde
şiirde olumsuz bir anlam kazanmıştır. İstanbul, korkulu düşün
içerisinde insanın kendini kaybettiği bir kenttir. İstanbul’un
kaderindeki en büyük olumsuz olaylardan biri yangınlarıdır. Tarih
boyunca yaşanan İstanbul yangınlarında binlerce bina ve iş yeri
yok olmuş, can ve mal kaybı yaşanmıştır. Bu bağlamda kentteki
yangınlar birçok düşün son bulmasına neden olmuştur. Şaire göre
bu yangınlardan en çok yoksullar etkilenmiştir. Şair, bir yangınla
bütün varlığını kaybeden yoksulların bu afet karşısındaki Allah’a
karşı yakarışlarını “tekbir” olarak görmüştür:
“Yangın yerlerinde tekbir
Yoksulların
Canevinden dökülmüştür (Halman, 2008: 16).”
Kent, doğadan kopuk bir mekân özelliğine sahip olmakla birlikte
aynı zamanda bir uyumsuzluk mekânıdır. “Kent doğa gibi hakikî
değil sahtedir, tanrısal değil şeytanidir (Şakar, 2014: 26).” Betonun
öldürdüğü kentte yapay olanı temsil eden gökdelenler ve
apartmanlar “kötünün, sahtenin, çirkinin güzelliğini temsil eder
(Şakar, 2014: 13).” hale gelir.
İnsan mekândan bağımsız bir varlık değildir. “Şehir, kişinin sadece
kimliğini yapan değil, aynı zamanda onun yaşamının anlamını veren
bir mekân olarak (Budak, 2017: 52).” insanda karşılık bulur.
İstanbul’un kendine özgü yönlerinden biri olan doğal güzelliği, bazı
şairler için en anlamlı taraflarından biridir. İstanbul, Cahit Sıtkı
Tarancı’ya on dört yaşında gurbet duygusunu yaşatan bir kenttir.
Ancak onun kentle asıl problemi başkadır. Burayı doğal ve kültürel
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yönüyle anlamlı bulan Tarancı, “Şehir” (Tarancı, 2004: 55) başlıklı
şiirinde “kubbeler, minareler şehri” olarak simgeleştirdiği
İstanbul’u hem yozlaşmanın hem de doğal kirlenmenin mekânı
olarak kabul eder. “Ruhsal büyüme sürecine ihtiyaç duyan insan,
şehrin doğallıktan uzak ve nesnelerle çevrili ortamında kendi sesini
duymakta zorlanır (Yılmaz, 2019: 66).” Şiirde doğayı kendi
ihtiyaçlarına göre kullanan anlayışı eleştiren Tarancı, âdeta
modernizmle bir hesaplaşma içerisindedir. Bu nedenle şair kent
olgusunun, şehrin binlerce yıllık kodlarını değiştirdiğinden şikâyet
eder. İstanbul’un baş döndürücü güzelliğinin yerini derme çatma
görüntülerin almasını ve doğal bakımdan yok oluşunu hüzünle
seyreden şair, kentte kendisini betona hapsolmuş ve sıkışmış
hisseder. “Ne çeker bu apartmanlardan ağaçlar” dizesindeki kentdoğa karşıtlığı şiirin vermek istediği mesajdır. Kentte beton ve
apartman; “karşı estetik” olarak anlam bulur. Ailenin sosyolojik
olarak biçimlenmesinde rolü olan apartman, eski mahalle ve sokak
kültüründe yer alan dayanışmanın ortadan kalkmasına ve
komşuluk ilişkilerinin yitirilmesine de yol açmış “fonksiyonsuz ölü
yapılar(dır) (Cansever, 2011: 18).” Apartman da görsel olarak
şehrin olumsuzluklarından biridir. Lewis Mumford’un deyimiyle
“apartmanlar, şehrin artıklarının biçimsiz yığınlarıdır (Debord,
2016: 133).” Metinde “doğa” bir kültür olarak yüceltilirken
“beton”u temsil eden apartmanlar olumsuzlanır. Göğe yükselen her
apartman doğanın kalbine vurulan bir hançere benzer. Şaire göre
apartmanlar gökyüzünü kaplamış olduğundan gök, “minyatür bir
gök” oluvermiştir. “Kent, aslında elbette doğaya ve doğal olana bir
karşı koyuştur (Özdenören, 2014: 132).” Tarancı, metin boyunca
kentte betonlar arasında boğulduğunu ve kentin kendisini doğadan
kopardığını hissettiğinden doğaya kaçmak isteği duyar. İçi sevgi
dolu şair,
“Kuşlar saçaklarda mahzun kanat çırpar
Ne çeker apartmanlardan ağaçlar!”
dizelerinde doğal dengenin bozulduğunu haykırarak kuşların bile
şehrin gürültüsünde huzur bulamadığından yakınır. Böylece
doğanın kirlenmesi kentleşmenin getirdiği sorunlardan biri olarak
kentli insanların çektiği varoluş sancılarından biri haline gelmiştir.
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Yalnızlık
İstanbul’un “öteki” yüzündeki olumsuzluklardan biri de yalnızlık ve
yabancılık çekilen bir mekân olmasıdır. “Çok değişik sınıf, zümre,
meslek, din, ırk, millet unsurlarını barındıran kent, kendi içinde kimi
kapanmalara, ayrışmalara yol açmıştır (Alver, 2009: 432).” Birçok
anlamda özgürlükler sunan ve özgürlük alanı olan kent taşradan
gelenleri, vaat ettiği birçok şeyden yoksun bırakmıştır. Dolayısıyla
kentin değerleriyle donanmış bir mekân olan İstanbul, umutlarını
gerçekleştirmek için gelenlere birçok olumsuzlukla birlikte
yalnızlık duygusu da yaşatmıştır. Kent, taşra insanı için yabancı
olmanın verdiği uyumsuzluk mekânı olunca sonunda kaçıp
kurtulmak istenilen bir mekâna dönüşür. İstanbul’un bireye
dayattığı zorunluluklardan olan yalnızlık, Erdem Bayazıt’ın “Veda”
adlı şiirinin temel problemidir. Kahramanmaraş’ta “şehir”
değerleriyle büyüyen şair, kent değerleriyle biçimlenen İstanbul’a
geldiğinde koyu bir yalnızlık yaşar. Şiirde “kent”in değerleriyle
uyuşamayan bir öznenin hikâyesi konu edilir. Bayazıt, kentin içinde
yalnızlık ve yabancılık çekmenin ızdırabını dile getirirken;
“kentinden ve kendinden kaçan insan (Özdenören, 2014: 82)”
konumundadır. Çünkü o, kent hayatından sıkılan, kentin
değerleriyle kaynaşamayan biridir. “Kent, kaotik ortamı nedeniyle
insanda derin bir çatışma meydana getirir (Şakar, 2014: 24).”
İstanbul’un sunduğu özgürlük bir süre sonra yalnızlığa yerini
bırakınca şair kentten kaçmak ister. Kentin ruhunun olmadığını
hisseden şair, kentin her yerini yalnızlık köşesi, insanlarını ise
yabancı olarak algılar. Asıl yabancı ise şairin kendisidir. Çünkü
koskoca kentte yapayalnızdır ve yaslanacağı hiçbir değer
bulamamıştır. Yabancılık duygusu şairin yalnızlığını daha derin
boyuta taşır. Bayazıt, kentte yalnızlıktan bunalınca zamanla
etrafında olup biten her şeye karşı bir duyarsızlaşma içerisine
girer. Kendisini “gözleri kör olmuş kırlangıçlar” gibi nereye
gideceğini bilmeyen ve kıymet verilmediği için “gururu yıkılmış soy
atlar” gibi çaresiz hisseder. Şairin tek amacı kentin bunaltıcı
atmosferinden kaçıp kurtulmak ve İstanbul’a “veda” etmektir.
“Şehir, bireyi trajik duygularla karşı karşıya getirmeye elverişli bir
yaşantısal potansiyele de sahiptir (Metin, 2009: 179).” Bu nedenle o,

29

kentte yalnız ve yabancı olmanın verdiği ızdırabı dindirmek için
kurtuluşu vedada bulur:
“Bu şehirden gidiyorum
İnsanlar taş gibi bana yabancı (Bayazıt, 2011: 71).”
Rousseau, büyük şehirlerin insan iradesini çürüttüğünü, onurun bir
hiç olduğu büyük şehirde itibar peşinde koşmanın erdem arayışı ile
yer değiştirdiğini ve şehirdeki kötü davranışların kötü toplumsal
koşullardan kaynaklandığını söyler (Sennett, 2019: 156-157).
Kent, taşradan gelenler için yurtsuzluk mekânı demektir. Bayazıt
da bir taşra insanı olarak İstanbul’da kendisini bir yabancı olarak
hissettiği için mekânla kavga halindedir. Kentin içinde yabancı
olmak, kentten kaçmanın gerekçesidir. Richard Sennett’’e göre
kent, “yabancıların birlikte yaşadığı yerdir (2013: 123).” Bayazıt,
şehirde yaşadığı yalnızlığı ve yabancılığı insanların “taş gibi”
olmasıyla ifade ederken kent insanının “ruh”suzluğunu dile getirir.
Metropolde insani ilişkilerde sıcaklık yoktur. Şairin İstanbul’daki
yalnızlık kaynaklı “yabancılığı”nın temel nedeni, ruhsal anlamda
insanı besleyen taşradaki sıcaklık ve samimiyetin yoksunluğudur.
İstanbul konulu bazı şiirlerde akşam, yalnızlığı artıran bir zaman
dilimidir. Gülten Akın, “Yalnızlık Camları” adlı şiirinde İstanbul’da
akşamla gelen yalnızlığın insanı ruhen yıktığını hisseder. Kentin
akşamı, sevgi yoksunluğu yaşayanlar için bir ızdıraptır. Şair,
sevgilisinden ayrıldıktan sonraki zaman diliminde camlara
yaslanarak dışarıda yağan yağmuru izlemekten başka yapabileceği
bir şey yoktur:
“Burası İstanbul
Bu camlar yalnızlık camları
Bu camlara yağmur yağdırıyoruz (Akın, 1996: 66).”
İstanbul’da akşam, bazı şairler için sevgiliden ayrı olmanın verdiği
hüznü besleyen bir zaman dilimidir. Yavuz Bülent Bakiler de
“Gözlerin İstanbul Oluyor Birden” şiirinde sevgiliden ayrı kalmanın
yalnızlığını, akşamla birlikte daha fazla hisseden bir özne
konumundadır. Yalnızlık, şairi bir beklentiye itmiştir. Camlara
sevgilinin adını bir yazıp bir silerek beklentisini dışa vuran şair,
camlardan dışarıya bakarak onun gelmesini beklemektedir:
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“Bir elim seni çizecek bütün pencerelere
Bir elim seni silecek (Bakiler, 2008: 154).”
Yalnızlık duygusu, yukarıda Gülten Akın’ın şiirinde “cam”, Yavuz
Bülent Bakiler’in şiirinde ise “pencere” motifi ile ifade edilmiştir.
Ayrıca bu şiirlerde tabiattaki varlıklar yalnızlık ve yabancılık
duygusu yaşayan şairler için bir sığınak olarak konumundadır.
Ahmet Muhip Dıranas da “Yağma” adlı şiirinde İstanbul’un
akşamının getirdiği yalnızlıktan dolayı kendisini şehirde gezen
“anlamsız turistler”e benzetir (Dıranas, 1974: 222-226).” Bu
nedenle “şanlı tarihin ve efsunkâr coğrafyanın yurdu” bu kenti
“yalnızlığın yurdu” olarak görmekte ve göklerinden “dört mevsim
keder yağdığı”nı düşünmektedir. Böylece İstanbul, yaşanılan bir yer
değil, kaçıp uzaklaşılması gereken bir mekân olur.
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SONUÇ
Kent, insanın inşa ettiği fizikî bir yapı olmakla birlikte gelişim
süreciyle birlikte birçok anlamda değer kayıplarının yaşandığı bir
mekândır. Bazı şairler, şiirlerinde bu yapıyı kültürel boyutuyla inşa
ederek onun kimliğinin oluşumuna katkıda bulunurken bazıları da
ona tek taraflı bakarak bir “öteki” olarak konumlandırırlar. Tarihsel
ve kültürel birçok olaya tanıklık eden İstanbul, birçok şairin
dünyasında iz bırakmış, olumsuz yanlarıyla da ilham kaynağı
olmuştur.
Bazı şairler İstanbul’u bir huzur mekânı değil yoksulluk, yozlaşma,
ızdırap, ölüm ve yalnızlık mekânı olarak görmüşlerdir. Şairler,
kentte mutsuz insan tabloları gördükçe onunla bir hesaplaşma
içerisine girmişler, tarihsel ve kültürel kimliği ile ruhsal iklimini
bütünüyle inkâr etmişlerdir. İstanbul’a tek yanlı bakışla
yaklaşılarak sadece “öteki” yüzünün öne çıkarılmasının nedeni;
şairlerin ideolojik düşüncesi, ruh hali ve burada yaşadıkları
olumsuz hatıralardır. Onlara göre İstanbul; birçok çileyi bir arada
çeken insanlarla dolu, ölümün kol gezdiği, hızla betonlaşan,
kültürel kopmalar yaşayan, içeriden ve dışarıdan kuşatılan
tehlikelerle dolu bir kent konumundadır. Bu şairler, İstanbul
bağlamında bireysel sıkıntılarını dile getirirken kentin içindeki
insanlar için taşıdığı anlamını da ifade etmeye çalışmışlardır.
Bazı şairler kente ilişkin söylemlerinde bir eleştiriden daha ileri
giderek ona nefret ve öfke duyarlar. Bu şairler söz konusu
şiirlerinde mekânla kavgalı bir insan görüntüsü çizerler. Bu şairlere
göre İstanbul, bedensel güvenliğin olmadığı, insanın hep korku ve
kaygı ile yaşadığı bir yerdir. İstanbul, bu şairlerin şiirlerinde şehir
olgusunu yitirmiş, zenginlerin servetlerinin tadını çıkardığı,
yoksulların ise birer “aylak” olarak meydanlarda zamanı tükettiği
kenttir. Kentin sakinleri için en büyük çıkmazlardan biri sayılan
yoksulluk, insanların kentte tutunamamalarının temel nedenidir.
Kentin yoksul kalabalıkları ile kendi yaşanmışlıkları arasında ilişki
kuran şairler, yoksulların bu duruma düşme nedeni üzerinde hiçbir
zaman durmamışlardır.
Kent, bedensel ve ruhsal olarak çürümüş bir insan konumundadır.
Kentle ideolojik bir hesaplaşması olmayan şairler ise İstanbul’un
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sahip olduğu tarihî ve kültürel değerlerini geçmiş-şimdi
karşıtlığında ele alır. Bu bakışa sahip şairler İstanbul’un beton
yığını haline gelmesini kentin “öteki” yüzü olarak algılamışlardır.
İstanbul’un bir metropol kent olarak “öteki” yüzündeki
olumsuzluklardan biri de birçok özneye kalabalıklar içinde
yaşattığı yalnızlık duygusudur. İnsan yoğunluğunun çok olduğu bu
kentte şairlerin fiilen duymadıkları yalnızlık duygusunu ruhsal
olarak derinden hissettikleri anlaşılmaktadır. Bazı şairlerin,
mekâna olan güven duygusunun yitirilmesine neden olan bu duygu,
ardından yerini kaçış duygusuna bırakır. Yalnızlık duygusu, kentin
değerleriyle uyuşamayan şairlerin kentteki güzellikleri görmezden
gelmelerine neden olmuştur. Sonuç olarak çalışmada ele alınan
şiirlerde İstanbul, modernizmin getirdiği değerlerle birlikte şehir
bağlamından hızla uzaklaştığından olumlu değerlerinden
bütünüyle soyutlanarak tasvir edilmiştir.
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GİRİŞ
Metinlerarasılık, bir metnin kendisinden sonra gelen bir başka
metinle bağlamsal düzeyde benzerlik ve yakınlıklarını ya da ortak
bir metne atfını içeren yöntem yaklaşımıdır. Başlangıçta yazınsal
ürünlerde ortaya çıkan bu teknik, daha sonraları birçok alanda
uygulanarak disiplinlerarası çalışmaların konusunu ihtiva etmiştir.
Bu terim, en genel manada bir metnin başka bir metnin
bünyesinde yer alması manasına gelir. Varlığı çok eskilere
dayanan fakat daha çok postmodern metinlerde yaygın
kullanım
alanı
bulmuş
bir
yöntem
olarak
değerlendirilebilir. Bir başkasının ifadesini kendi
ifadesine aktarma, onu kendi ifadesi içinde eritme veya
ona orijinal olması istenen yeni bir şekil kazandırma
arzusu, ‘güzel’ ifadesinin estetik derecelendirilmesiyle
alakalı olduğu gibi çıkar sağlama, iddiasına işlerlik
kazandırma ve diğer metne dayalı nedenlerden ötürü
sürekli tercih edilmiştir. Bir yazarın başka bir yazarın
kullanımlarını kendi metnine transfer etmesi ve bu işlem
sonucunda başka ve özgün bir metnin ortaya çıkması,
edebiyat ürünlerinin sürekliliğini sağlamada önemli bir
işleve sahip olmuştur. Dolayısıyla metinlerarasılık,
edebiyat için üretim kaynağı haline gelmiştir (Bulut,
2018: 1-3).
Metinlerarasılık bir metnin başka metinlere gönderme
yaparak anlam yaratması ve kendisini diğer metinlerle
ilişkili olarak konumlandırmasıdır. Bir metnin öteki
metinlerle göndermeler, alıntılar ve aktarımlarla
örülmesi biçiminde ifade bulmaktadır (Sim, 2006: 337).
Temelde Rus biçimcilere kadar dayanan bu teknikte ilk
dönemlerinde metni metin dışındaki unsurlardan ayrı
tutarak biçimsel olarak değerlendiren ve bu nedenle
kendilerine biçimci tanımlaması yapılan bir grup Rus
kuramcı ortaya konan eserin üretim sürecine değil eserin
yapısal özelliklerine önem verdiler. "Önceleri metni
kapalı yapıda gören ve onu sadece dış etkenlere önem
vermeden değerlendiren biçimciler sonraları her yapıtın
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başka yapıtlarla ilişkilendirilerek ele alınmaları gerektiği
fikrini benimsediler (Aktulum, 1999:20).”
“Bir metin, başka bir metin içinde zikredilirken edebî
sanatlar yoluyla varlık gösterir, bu durumu saptamak
için kişisel ekin birikimi ve çaba elzem olur (Aktulum,
2011: 109). Bir başka söylemde “Metinlerarasılık, birden
çok metin arasındaki ilişkiyi saptamaya çalışan bir
edebiyat kuramıdır. Bu kavram özünü, bir sanat eserinin
kritiğinde başka sanat eserlerini ölçüt tutmak
parametresinden alır. Eseri eserle ölçmek ve bir eserin
başka bir eserden metinsel düzeyde yararlanarak
oluşturulması, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya
çıkan belirlenimlerin değil, mitsel kaynaklardan beri süre
gelen bir üretme biçimidir. Metinlerarasılık, her ne kadar
son dönemde öne sürülen ve genellikle postmodernizm
bağlamında ele alınan bir kuram ve eser inceleme
yöntemi gibi görünse de klasik edebiyat metinleri ve
retoriği incelendiğinde pek çok şair ve yazarın yöntemsel
olarak istifade ettiği bir kavram olarak görünürlük
kazanma (Korkmaz, 2017: 71)” olarak ifade edilir.
Metinlerarasılık ilk olarak yazın türünde görülmüştür, ancak yakın
zamanda görsel sanatlardan mimarîye, müzikten geleneksel
sanatlara kadar birçok alanda kendini hissettirmiş, hatta disiplinler
arası çalışmalar ışığında temayı oluşturmuştur. Metinlerarasılık
yönteminin sadece sözlü edebiyat ürünlerinde uygulanmasında
ihtilaf oluşmuş, birçok araştırmacı bu yaklaşımın sözlü edebiyata
uygulanabilirliği konusunda ikilemde kalmıştır. Bu ikilemin çıkış
sebebi ile ilgili Meriç Kurtuluş’un tespitleri şu şekildedir:
“Son yıllarda edebiyat dışı görsel kültür ürünleri de
metinlerarası çalışmaların bir parçası olarak ele
alınmaktadır. Sözlü edebiyat ürünleri ise hâlâ
metinlerarasılık kuramının dışında bırakılmaktadır.
Kristeva,
Genette,
Barthes
gibi
kuramcıların
metinlerarası ilişkileri yazılı edebiyat ürünlerine özgü bir
durum olarak incelemeleri de sözlü kültür ürünlerinin
uzun bir süre bu kuramın dışında kalmasının önemli
sebebidir (2009: 62).”
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“Metinlerarasında karşılaştırmalı yazınsal eleştiride
olduğu gibi farklı kültürlere (ya da yazarlara) ait
yapıtları, içerik bakımından benzeştikleri için karşı
karşıya koyarak aralarındaki benzerliklere ve ayrımlara
dayanarak yorumlamak değil, eski, önceki bir yapıttan
gelen bir unsurun uğradığı "bağlam değiştirme"
sonucunda yeni metinde aldığı -yazarca verilen- anlamı
araştırıp bulmak söz konusudur. Metinlerarasında başka
bir yapıta ait bir kesit yazarca anlamla donatılır,
karşılaştırmalı yazında anlam (ancak yazarca bilerek
verilmemiş)
karşılaştırmayı yapan
eleştirmence
yapıtların karşı karşıya konmasına bağlı olarak çıkarılır
(Aktulum, 2014: 258).”
Başlangıçta postmodern metinlerde karşılığını bulan mezkûr
yaklaşım, zamanla başta klasik edebiyat olmak üzere farklı
sahalarda da uygulanmaya başlamıştır. Yöntemin sadece modern
ve postmodern metinlerde uygulanmasını hatalı bulan Ferhat
Korkmaz ve Feyza Bulut’un tespitleri şu yöndedir:
“Türk ve dünya edebiyatında metinlerarası tekniğin yeni
olduğunu öne sürmek ve bu tekniği sadece postmodern
edebiyat kuramlarına özgü kılmak, edebiyat teorisi
bağlamında pek çok soruna neden olabilmektedir. Çünkü
iktibâs, telmîh, îrâd-ı mesel ve tazmîn gibi klasik belâgat
ilminin öne sürdüğü edebî kavramları bir tarafa
bırakmak, gelenek ile modern/modern sonrası
arasındaki bütün bağları ortadan kaldırmak anlamına
gelir. Burada ne bir anakronizme neden olmak ne de
kavram kargaşasına sebebiyet vermek gibi bir amaç
güdülmektedir (2017: 72).”
Uygulama düzeyinde asırlardır kullanılagelen yarım asırdan daha
uzun bir süredir ise edebiyat teorileri içerisinde ‘metinlerarasılık’
adıyla yer alan söz konusu kuram, günümüzde anlamlandırma
karmaşası içerisindedir. Bu karmaşa, kuramın uygulamasının
eskiye; teorisinin ise yeniye dayanmasından kaynaklanmaktadır.
Bu husustan dolayı postmodern dönemle anılması yanlış bir algıdır.
Günümüzdeki anlamı ile postmodern dönemde daha geniş bir
kullanım alanı bulmuş olmakla birlikte klasik dönemde de varlığı
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göz ardı edilmemelidir. Kuramın eskiye dayanan varlığını
örneklemlerde gün yüzüne çıkarmak yerinde bir yaklaşım olacaktır
(Bulut, 2018: 15-16).
“Metinlerarasılık temel olarak başka bir metinden yola çıkarak yeni
anlamlar üretme olarak tanımlanır. Öteki metinden etkilenerek
çeşitli yöntemler ile etkileşimi ifade etmektedir. Postmodern sanat
yaklaşımı özellikle metinlerarası ve göstergelerarası yöntemler ile
sonsuz bir sorgulama alanını ifade etmekte günümüzde metinler
sürekli birbirinden etkilenerek birbirini tekrar ve taklit etmektedir
(Yücel, 2019: 2).” Metinlerarası yöntemi bir disiplin bağlamında ele
alırsak metinlerin birbirinden etkilenmesi birbirlerini takip etmesi
olarak değerlendirmemiz mümkün olur.
Metinlerarasılık, her metnin kendinden önce söylenmiş ve
yazılmış olandan mutlaka etkilendiği ilkesidir. Eserler,
metinler; kendinden önceki metinlere bir şekilde bağlıdır
çünkü söylenmedik, yazılmadık söz yoktur. Edebî
metinlerin, eserlerin birbirleriyle olan ilişkileri ve
birbirlerine olan etkileri göz ardı edilemez (Öztekin,
2008:131).
Düşler gibi kitaplar da bütünüyle bize ait değildirler ve belki de
onları kendimiz yazsak bile bilmediğimiz varlıklar, alıntılanmış
sözlerle hep doludurlar (Aktulum, 2011: 262). Eski, önceki
metinler hep yeniden güncelleştirilerek onlardan yeni anlamlar
çıkarılır (Aktulum, 2014: 217).
Metinlerin birbirleri ile ilişkileri ve bu ilişki sonrası etkileşimleri
uzun zamandan beri kabul edilen bir algıdır. Her ne kadar
postmodern edebiyatla gün ışığına çıkan “metinlerarasılık” aslında
kökeni yüzyıllar öncesine kadar dayanmaktadır. Şair ve yazarlar
eserini vücuda getirirken kendisinden önceki bir metnin ana
parçasına sadık kalarak ondan bir şeyler üretme, referans
gösterme, alıntılama haklarına sahiptirler.
Metinlerarasılığı bir bina gibi düşünürsek, her bir taş bütünü
oluşturmada bir sonraki taşa zemin hazırlamakta; bir metin, tıpkı
mozaiğin parçaları gibi birbiriyle ilişkili ve kendisinden sonra gelen
metine malzeme olarak kaynaklık etmektedir. Bu açıdan
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baktığımızda Dîvân şiirini yeniden yorumlayabilir, modern
yöntemlerden faydalanabiliriz.
“Klasik Türk edebiyatı sahasında akademik çerçevede
yapılan metin neşirleri hemen hemen azami seviyeye
ulaşmıştır. Zirve sayılan edebiyat metinleri neredeyse
tamamlanmış, ikinci üçüncü derecedeki metinler de
sürekli yayınlanmaktadır. Metin merkezli metin
incelemesi şeklindeki ilmî çalışmalar da yine bu çerçevede
sürdürülmektedir. Bundan sonraki klasik metinlerin
anlama ve yorumlama çalışmaları için çağdaş
yorumlama teorilerinden de metot bakımından
yararlanmak gerekecektir (Genç, 2007: 393).”
Korkmaz’ın da (2019: s.77-85) tespitleri doğrultusunda klasik
şiirde metinler arası yaklaşımın izleri şu ölçütlerle sağlanabilir:
Ortak birliktelik ilişkileri, müşterek tema, kahramanların
benzerlikleri, alıntı ve gönderge, iktibâs, îrâd-ı mesel, tazmîn, taştîr,
telmîh, ortak kaynaktan beslenme, gizli alıntı-aşırma, anıştırma,
parodi (yansılama), ironik dönüştürüm, pastiş, anlamsal ve
biçimsel dönüştürümler.
Tekrar yorumlanabilen eserler çok anlamlıdır. Edebî metinlerin
özelliklerinden biri de yan anlam değeri bakımından zengin olması;
her okunduğu zaman yeniden kurulup anlamlandırılmasıdır. Anlam
üretmede yeni yeni anlamlar kazanmada eserin de payı vardır
(Aktaş, 2007: 144). Bir metin kendisinden sonra aynı edebî türde
ya da farklı edebî türlerde ele alınırsa okuyucuyu cezbe daha çok
sevk ettiği görülür. Metnin bağlamından hareketle, okuyucu eski
metine aşina olunduğundan metindeki sebep-sonuç ilişkilerini
önceden fark eder, eserin kahramanları ve şahısları ile ilgili daha
iyi muhakeme yapar ve metin ile ilgili çıkarımları zihninde daha
rahat kurgular.
Metinlerarasılık yönteminin bir başka getirisi metinle ilişkili
karşılaştırmalar yapılabileceğinden, okuyucu yeni metne
hâkimiyet sağlayıp vakıf olabilecek, mezkûr metinde ortaya konan
sorunlara farklı çözümler üretebilecektir. Her metnin önceki
metinle bağlantısı olduğu için her okuma bir önceki okumanın
birikimiyle beslenmektedir.
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Metne derinlik kazandırmak üslubu zenginleştirmek, ifadeyi daha
etkin kılmak ve cümleleri monotonluktan kurtarmak için bu
tekniğe başvurmak, önceki metinlerden istifade etmek, yaklaşımın
temel işlevlerindendir. Yukarıdaki görüşlerden yola çıkılarak
metinlerarası
tekniğin
klasik
Türk
edebiyatında
da
uygulanabilirliğinin mümkün olduğu, bu yöntemin Dîvân şiirinde
de bir karşılığının mevcut olduğu söylenilebilir. Bu tespitlerden
yola çıkılarak üzerinde inceme yapılan Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî’nin Mecâlis-i Seb’a adlı yapıtındaki Barsîsâ kıssası ile
Goethe’nin Faust adlı eseri metinlerarası yöntem ışığında
mukayeseli tahlil edilmiş ve bu bağlamda ele alınmıştır.
Mevlânâ-Goethe Mukayesesi
Ana karakter, olay örgüsü, kahramanlar bakımından birçok
benzerliği bulunan iki çalışmanın karşılaştırmalı olarak
metinlerarası yöntemle çözümlemesine geçmeden önce eserlerin
yazarlarını mukayeseli olarak kısaca ele alalım:
Biri garbın “edîb-i şehîr”i; diğeri şarkın “nâmdar”ı iki yazar
aralarında 5 asırdan fazla bir zaman mevcuttur. Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî 13. yüzyılda Anadolu’da yaşamış; Goethe ise
18.yüzyılın ortalarından 19. yüzyılın başlarına kadar hayatını
Almanya’da idame ettirmiştir. Goethe başyapıtı Faust ile
ünlenirken Mevlânâ, Mesnevî ile şöhrete kavuşur. Yapılan
araştırmalara göre her iki yazarın ortak birçok yönü tespit edilmiş,
başta tema seçimi olmak üzere müşterek konuların işlenişi dikkat
çekmiştir.
“Mevlânâ, tarih boyunca Türk insanının zihniyetini ve ufkunu inşa
eden, onu akıl ve gönül iksiriyle yoğurarak dönüştüren en önemli
şahsiyetlerden birisidir (Kemikli, 2007: 3).” Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî fikirleri, hikmeti, tarihî kişiliği ve tasavvufî görüşleri ile ulusal
yazını aşmış, evrensel bir boyuta ulaşmıştır. İnsanlığa örnek olmuş
yaşam felsefesiyle kendisinden sonra gelen ekseri şair ve yazarlara
önder olmuştur.
Johann Wolfgang Von Goethe ise şiir, drama, hikâye otobiyografik
olmak üzere birçok edebî türde eser vermiş, en önemli yapıtı Faust
ile dünya literatüründe yer edinmiştir. Goethe’nin Genç Werther'in
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Acıları ve Doğu-Batı Dîvânı onun diğer önemli eserleridir. Goethe,
Doğu-Batı Dîvânı adlı eserinde “Doğu” toplumunu, kültürünü,
değerlerini ve İslâmiyet’i oryantalist bakış açısıyla farklı ele
almıştır. Özellikle taassuba ve aşırılığa karşı çıkan “Büyük
Doğulu”lara her daim ilgi duymuştur. O, “Doğu”yu oryantalistler
gibi hiçbir zaman “öteki” olarak görmemiş, tam tersi İslâm kültür
ve uygarlığından beslenerek bazı eserlerini vücuda getirmiştir.
Şüphesiz bu beslenmede en önemli faktör Hâfız-ı Şîrâzî ve Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî olmuştur. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ile konu,
düşünce ve metafizik unsurlara bakış açılarında birçok müşterek
yön bulunmuştur. Mistik aşk, mükemmelliğe erişmiş insan, gül ve
ölüm temaları bunlardan belli başlı olanlarıdır.
Faustvari insan tipinin ortaya çıkmasını “Batı”nın iflasıyla
açıklayan Garaudy Roger; Goethe’nin nazarıyla kurtuluş reçetesini
“Doğu” düşüncesine sığınarak bulmakta, Mevlânâ’nın insân-ı kâmil
tipini bir numune olarak göstermektedir:
On dokuzuncu yüzyılın başlarında “Batı”nın insana
bakışına ve saldırıya uğramış milletinin sıkıntılarına
kendini kaptıran Goethe, paramparça olan Avrupa
kabusundan kurtulmanın yolunu ancak Doğu
düşüncesine kaçmakta bulur. O, bunu "zamanın ilacı"
olarak kabul eder. Hâfız ve Mevlânâ'nın eserlerinde
yaradılışını ve ölümünü müdrik bir insan tipini; hareket
halinde olan mevcudattaki hayatın tümüne katılan insan
tipini keşfeder. Bu buluş, Mevlânâ'nın "Yeni doğuş"
Goethe' nin "Yeni büluğ" dediği uyanışla insanların
birbirinde dirilişi, önceki bütün bağlardan kurtulup
evrensel "ben"in hakiki "ben" olduğunu bilen insanın
dirilişidir. (Roger, 1992: 57- 59).
Gül ve bülbül ikilisi hemen hemen her dönemde farklı yazın
gelenekleri içinde yerini alan kavramlardır. Gül ve bülbül aşkı
birçok yazın geleneğinin vazgeçilmezi olarak metinlerarasılık
nitelik taşır (Coşkun Ögeyik, 2008: 43). Gül, doğu ve batı
edebiyatlarında kendi kendine yeten mükemmel güzelliğin,
sevilenin; bülbül ise sadık, çilekeş aşığın sembolüdür. Avrupa
edebiyatlarında gül ve bülbül, şiirlere ayrı konu olurlar. Goethe,
Schiller gibi büyük Alman şairleri bülbülü konu alan şiirler
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yazmışlardır (Öztekin 1989:121). Goethe bu motifi özellikle “DoğuBatı Dîvânı” adlı eserinde kullanmıştır. Mevlânâ ise gül ve bülbül
aşkını hem Mesnevî’de hem de Mecâlis-i Seb’a’da işlemiştir. Gül ve
bülbül kimi yerde trajik bir sonla bitmiş, kimi yerde ise birbirlerine
kavuşmuştur.
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin evrensel din anlayışı, kullandığı
sevgi dili, koşulsuz sevgi, sema ve musikideki (ney) sükûnet havası
başta Annemarie Schimmel, Maria Rilke, Frederick Hegel, Goethe
olmak üzere Batılı birçok şair, tefekkür adamı ve araştırmacıyı
etkilemiş kendisine ve eserlerine ilgiyi arttırmıştır. Özellikle
Mevlânâ’daki aşk, ölüm konusundaki tefekkür ve ihtisasları,
Goethe’deki düşünce ve imgeler ile özdeşleşmiştir.
“Her iki deha da dünyayı harekete geçiren asıl gücün aşk ve sevgi
olduğu görüşünde birleşmektedirler. Mevlânâ da Goethe de zekanın
ve aklın şeytandan; aşkın ise insandan sâdır olduğuna inanmaktadır
(Özkan: 2019: 43).” Goethe’de sevgi anlayışı normal beşeriyetin
sınırlarını aşar. Ona göre insan sürekli öğrenir ve bıkıp usanmadan
kâinatın sırlarını araştırır. Bu araştırma neticesinde mutluluğa,
nihai aşka kavuşur. Ona göre aşk varoluşun en yüksek ilkesi olup
maddi olan hiçbir şey onun değerini karşılayamaz. Goethe’de
maddi ve manevi aşk bütünleşmiş birbirini ardışık olarak izlemiş,
birbirini etkilemiştir. Mevlânâ’da ise insan sevgisi ilahî aşkla
bütünleşir. Ona göre aşk mânâ kapısı olup beşeri aşk, ilahî aşka
götüren bir araç hüviyetindedir. Ondaki sınır tanımaz anlayış ve
sevgi, akıl ve hikmetle bütünleşmiştir. Evrensel sevgi anlayışı
Goethe’de de mevcut olup kendi şiirlerine aksetmiştir. Goethe bu
kavramdan hareketle, “herkesin doğuştan iyi olduğu” tezini
savunması kilisenin dogmatik kurallarına (insanların günahkâr
olarak doğması) ters, İslâm dini ile koşuttur.
Senail Özkan her iki şairin şiirlerini karşılaştırarak tema
bakımından şu değerlendirmelerde bulunur:
“Goethe’nin de Rumi’nin de şiirleri besleyen ana damar
aşktır; ancak Goethe’nin şiirlerinde dünyevî ve mistik aşk
iç içe geçmiş iken Rumi’nin şiirlerinde aşk büsbütün ve
daima mistiktir. Mevlânâ’da olduğu gibi Goethe’de de aşk
hayatın ve yaratıcılığın en yüksek prensibidir. Her iki şair
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için de sevgili, mutlak güzellik tabiatının binlerce
formunda tecelli etmektedir; ancak yine de bunların hepsi
surettir. Bunların aslını mecazlarla, sözün imkanlarıyla
hissettirmek mümkün olsa da akılla kavramak asla
mümkün değildir (2019: 50-58).”
Her iki şairin de ölüm ile ilgili görüşleri benzer olup yapıtlarında bu
bakış açılarını yansıtmışlardır. Hem Mevlânâ hem de Goethe ölümü
insanoğlunun aslına “rücû”su olarak tasavvur etmektedir. Goethe,
hayatının son günlerinde bu mistik düşünceye inanmış ve tefekkür
etmiştir. Ona göre ilkbahar yeniden dirilişin simgesidir.
Goethe’nin ölümü oldukça etkileyicidir. Öleceği günün
sabahı, tarihi sorar ve 22 Mart olduğunu öğrenince
girmek üzere olan ilkbaharı hatırlar; çünkü bahar onun
için ışık ve yeni hayatların kaynağıdır. Bir müddet
kendinden geçtikten sonra yakın dostu Schiller’in adını
sayıklar ve son sözleri şöyle olur: “Kepenkleri açınız, daha
aydınlık olsun; ışık daha çok ışık (Ayvazoğu: 2000, 23).”
Mevlânâ, ölüm ile ilgili görüşünü “şeb-i arûs” metaforu ile
açıklarken; Goethe “stirb und werde” (öl ve ol) tefekkürüyle
açıklamaktadır:
Mevlânâ’nın felsefesinde yok oluş bir felaket değil, tam
aksine gerçek varoluşun bir ön basamağıdır. Onun
nazarında ölüm ikiliğin kalkması demektir. Bir bakıma
kavuşma günü, bir zifaf gecesi olarak lanse edilmelidir.
Mevlânâ’ya göre yok oluş, yani kendini zaman ve mekân
kayıtlarından kurtarmak asıl hazineye, “Mutlak Birlik”e
yönelmektir. Goethe’nin de “öl ve ol” şeklinde formüle
ettiği bu radikal arınma tarzı, evvelemirde saf şuura
ulaşmak için şart olmaktadır. O, ebedî sonsuzluğu özleyen
ruhun önünde hayatı ve varoluşu bir engel olarak
görmüştür. Ölümü mutlak bir son olarak gören görüşlere
katılmamış, bilakis ölümde sonsuzluk öngörüsünde
bulunmuştur (Özkan, 2019: 132- 135).”
O, felsefî düşüncelerini semboller halinde ifade etmiştir; ancak
felsefî formasyona sahip kişiler bunun farkına varabilir. Nitekim
Mevlânâ: “Maksadım sizlere hikâye anlatmak değil, kıssadan hisse
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çıkarmaktır (Keklik, 1986: 25).” Nihat Keklik’in de ifade ettiği gibi
Mevlânâ’da amaç okuyucuya bir şeyler verebilme, onu tefekküre
sevk etmektir.
Bu kadar etkileşime ve Mevlânâ’dan etkilenmeye rağmen Goethe,
yeri geldiğinde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’yi bile eleştirdiği
görülür. Goethe’nin Mevlânâ’nın eserlerinde eksik bulduğu en
önemli husus, hikâyelerin yeni çözümleme ve şerhlere muhtaç
olmasıdır. Mesnevî’deki kıssalardan da görüldüğü gibi birçok
hikâyede sonuç okuyucuya bırakılır. Goethe’nin bu eleştirisi
trajikomik bir mesele olarak karşımıza çıkar. O, Faust’ta “zaman
dur geçme ne kadar güzelsin” diyerek eseri bitirir ve kahramanının
akıbetini okuyucuya bırakır. Mesnevî’deki kıssaları yorumlamaya
muhtaç olarak gören Goethe, Faust adlı eserinde bizzat kendisi
böyle bir seçimde bulunur:
Goethe, Faust’un ikinci bölümü hakkında yazılan
yorumları hiç hesaba katmıyor. Şimdi onun bu olaya
bakışını ve mantığını baz alarak biz de diyebiliriz ki,
Faust’un özellikle ikinci bölümü aynı şekilde birçok
muamma ihtiva etmektedir ve tıpkı Mesnevî gibi şerh
edilmek zorundadır. Faust’un akıbetinin ne olduğu hâlen
açık bir biçimde bilinmemektedir (Özkan: 2019: 43).
Bu olumsuz duruma rağmen Goethe, her daim Mevlânâ Celâleddîni Rûmî’ye saygı duymuş, onun evrensel sevgi anlayışına hayran
kalmış, ondaki irfan ve hikmeti eserlerinde vurgulamış, şiirlerinden
alıntılar yapmıştır. Kısacası farklı yüzyıl, farklı toplum ve kültürde
yaşayan iki sanatçı olmalarına rağmen Goethe, kendinden yaklaşık
500 yıl önce yaşamış Mevlânâ’dan etkilenen ve bunu eserlerine de
yansıtan bir sanatçıdır. Senail Özkan, tespit ettiği bu etkilenmeyi
şöyle ifade eder:
“Her ne kadar Goethe, şiiriyle farklı bir hedefe yönelse de belirli bir
irtifadan sonra tamamen Mevlânâ’nın mistik yörüngesine
yerleşmekte ve onunla aynı ufku paylaşmaktadır (Özkan: 2019:
14).”
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Faust-Barsîsâ Metinlerinin Mukayesesi
Olay Örgüsü-Ortak Hususlar
İnsanoğlunun şeytanla mücadelesi semavî dinlerin kutsal
metinlerinde ve dünya yazınsal tarihinde kendine yer bulan bir
mevzudur. İnsanlığın İblîs ile savaşı Hz. Âdem’in yaratılışına kadar
uzanmaktadır. Şeytan, ilk başkaldırışından beri ezeli düşman
olarak gördüğü insanoğlunu tuzağa düşürmek, insanoğlunu yoldan
çıkarmak ve ondan intikamını almak için Yaratıcı’dan mühlet
istemiş ve bu uğurda varını yoğunu harcamıştır. Bütün semavî
dinlerde bu münakaşa benzer bir şekilde ele alınmıştır. Hz. Âdem’e
secde etmeyerek Allah’a karşı âsîlik yapan şeytanın insanoğluyla
mücadelesi kıyamete kadar süreklilik arz edecektir.
Şeytan, Kitâb-ı Mukaddes ve Kur’ân’da başkaldırının,
isyanın, yoldan çıkmışlığın, kötülüğün, fesadın, kısacası
bütün olumsuzlukların ilişkilendirildiği müşahhas bir
varlık olarak yer almaktadır. Her iki dinî kaynakta
önceleri melek iken daha sonra Allah tarafından emre
itaatsizliğinden dolayı cezalandırılan İblîs, bu cezada Hz.
Âdem’i aslî sebep olarak görür. Olaylara karşı sergilediği
bu tavır, başta Hz. Âdem ve eşine, daha sonra da tüm
insanlığa kıyamete kadar düşman olmasına yol açmıştır.
(Işık, 2018: 35-60)
Faust’un gerçek bir yaşamdan6 hareket edilerek kurgulandığı ileri
sürülür. Aynı durum Mevlânâ’nın eserlerinde yer verdiği birçok
kıssa için de geçerlidir. O, anlattığı hikâyelerin bir kısmı başta
peygamberlerin ve velîlerin yaşantıları olmak üzere, kendi
yaşantıları ve başka insanların yaşantılarıyla ilgilidir. Anlatılan
hikâyeler ya yaşanmıştır ya da yaşanabilir özelliktedir (Çavuşoğlu,
2007: 135). Barsîsâ kıssasının da muhtemelen yaşanmış bir
vakadan yola çıkılarak tasarlandığı öngörülmektedir.
Nitekim Hidayet Aydar bazı tefsir çalışmalarını referans göstererek
şu tespitlerde bulunur:

İlk olarak 15. yüzyılda gerçekte yaşanmış bir olaydan alındığı ileri sürülür.
Teferruatlı bilgi için (Patricia Denisa Dita, 2018: 3).
6
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“Kaynaklarımızda Haşr suresi 16. âyetinde sözü edilen
kişinin Barsîsâ adındaki rahip olduğu söylenir. Buna göre
Barsîsâ kendini ibadete adamış bir kişidir, fakat şeytanın
kurduğu bir tuzakla bir kadınla birlikte olur, birçok
günah işler ve haktan sapmış olarak ölür. (Bk. Mukâtil b.
Süleymân, Tefsîr-i Mukâtil b. Süleymân, 4: 282-282; esSemerkandî, Tefsîru’s-Semerkandî, 1: 452, 3: 346; Ebû
İshâk Ahmed b. Muhammed es-Sa’lebî, el-Keşf ve’l-Beyân,
nşr. Ebû Muhammed İbn Aşûr, Beyrût: Dâru İhyâ’i’tTurâsi’l-Arabî, 9: 285-286) (Aydar, 2018:181).”
Ebu'l-Leys es-Semerkandî (ö. 983) Tefsîrü’l-Kur’ân adlı
çalışmasında Haşr suresi 16. âyetini [tıpkı şeytanın insana:
"Hakikati inkar et!" deyip (insan da) inkar edince, "Bak, ben senden,
(senin yaptıklarından) sorumlu değilim, ben bütün âlemlerin Rabbi
olan Allah'tan korkarım!" dediği zaman(ki) gibi] yorumlarken
Barsîsâ7 ismini de zikreder:
“Ve dahı hatmün nite olısar bu dahı malûm değil zirâ
niçelere âhir şekâvet sebkat ider, İblîs, Bel’am ve Bersîsâ
gibi tâatları hebâ olup neûzu bi’llâh îmânsuz gitdiler
(Aydar, 2018: 181).”
Aynı kanaatte sahip olanlardan biri de Mecâlis-i Seb‘a’nın çevirisini
yapan Abdülbaki Gölpınarlı’dır. Eserin sonunda metinde adı geçen
şahıslar ile ilgili bibliyografya çalışmasına yer veren Gölpınarlı,
Barsîsâ ile ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade eder: “Kur’ân-ı
Kerîm’in 59. sûresi olan Haşr sûresinin 16. âyetinin tefsirinde
İsrailoğullarından olan ve kendini kulluğa adamış bu adamın
hikâyesi, İbn Abbas’tan rivayet edilmiştir (Macma’a’l-Beyân, C.IX, s.
264-265, Safina, I, s. 71I. mec. akt. Gölpınarlı: 2010, 125).”
Rahip Barsîsâ, Faust’tan 562 yıl önce yazılmıştır. Mecâlis-i Seb‘a
m.1244 yılında, Faust ise m.1806 yılında neşredilmiştir. Mecâlis-i
Seb’a’da “1. Meclis”in 11. hikâyesini oluşturan Barsîsâ kıssası ile
Goethe’nin Faust yapıtı ruhunu şeytana teslim etmenin trajik
öyküsünü okuyucuya aktarmaktadır.

Tefsir çalışmalarında Barsîsâ ismini ilk kullananın Muhammed b. Cerîr Taberî
olduğu kaynaklarda zikredilmektedir.
7
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İki eserin olay örgüleri kısaca şu şekildedir:
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Barsîsâ kıssasında yıllarını Tanrı’ya ve
ibadete adamış, iyilik sever, hastaları tedavi eden takva sahibi bir
din adamının âlî bir kuldan âdî bir kula nasıl dönüştüğünü trajik bir
şekilde ele almıştır. Dönemin sultanının kızı hastalanır ve şeytan,
bir zâhid elbisesine bürünüp “kızı Barsîsâ'ya götürün” diye sultanı
ve veziri yönlendirir. Nihayetinde kızı, şifalar konusunda şöhret
sahibi olan Rahip Barsîsâ’nın yanına getirirler. Burada kızla tek
kalan rahip, ona âşık olur ve bir anlık bir hevesle duygularının
ihtirasına kapılır. Neticesinde kızın gebe olduğunu öğrenince
paniğe kapılır ve İblîs’in de yönlendirmesiyle kızı öldürür. Şeytan,
bu sefer başka bir şekle girip sultanın huzuruna çıkar. Barsîsâ’nın
kızı gebe bırakıp daha sonra öldürdüğünü hatta kızın mezarını bile
bildiğini ileri sürer. Sultan ve yanındakiler vakit kaybetmeden
Barsîsâ’nın yanına gider. Barsîsâ korkudan inkâr eder; ancak
şeytanın daha önce tarif ettiği yere ulaşınca, Barsîsâ suçunu itiraf
eder. Barsîsâ idam cezasına çarptırır. Darağacına çıkarılmadan kısa
bir süre önce şeytan, bütün bunları kendisinin yaptığını itiraf edip
gerçek kimliğini açıklar ve hemen sonrasında Barsîsâ ile pazarlığa
girişir. “Eğer bana secde edersen bu durumdan seni kurtarırım”
diye teklifte bulunur; ancak Barsîsâ “ip boynumdayken bunu nasıl
yaparım” diye cevap verir. Şeytan “onay işareti şeklinde başını
önüne eğmen yeterli” der. İp onun boynuna geçirildiği vakit Barsîsâ
çaresiz boynunu eğer ve şeytana itaat eder. Kıssadaki son cümleyi
mağrur ve kibirli bir edayla şeytan tamamlar: “Ben, senden
tamamıyla uzağım.”
Mevlânâ, mezkûr son cümleyi Haşr suresi 16. ayetinden iktibas
etmiştir. Ayette onların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir.
Çünkü şeytan insana, "İnkâr et" der. İnsan inkâr edince de "Kesinlikle
ben senden uzağım, ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım."
der. Böylece Mevlânâ bu kıssadan yola çıkarak okuyucuyu
düşünceye sevk ettirir. “Ahsen-i takvim” (yaratılmışların en güzeli)
üzerine antropojen bir hüviyet kazanan insanoğlunun bir anlık
dalâleti yüzünden “esfel-i sâfilîn”e mahkûm edilmesi yazar
tarafından tefekkür ettirilmeye çalışılır.
Faust ise felsefe, bilim ve dine meraklı yardımsever bir doktordur.
Hayatı sıkıcı ve anlamsız geçmektedir. Mephisto isimli şeytan ise bu
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durumu fırsat bilir ve yanına yaklaşır. Sözleriyle onu etkiler ve
güvenini kazanır, Faust’u ikna etmeyi başarır. Ona her türlü
mutluluğu tattıracağına söz verir; yalnız Mephisto’nun bir şartı
vardır: Faust “zaman dur geçme! ne kadar güzelsin” dediğinde ibre
tersine dönecek bu defa Faust Mephisto’nun hizmetkârı olacaktır.
Faust, şeytanla bu sözleşmeyi kabul eder. Mephisto onu Margaret
adında bir kızla tanıştırır; Faust ona âşık olur. İkisi çok mutlu olup
her şeye sahip olurlar. Margaret ile Faust işbirliği yaparak
mutluluklarına mani olduğuna inandıkları kişileri Mephisto’nun da
teşvikiyle öldürürler. Eserde her ikisi de bir süreliğine vicdan azabı
çekip iç muhasebe yapar; ancak bir kere bu yola girmişlerdir. Daha
sonra Mephisto tekrar onları ihtiras ve mutluluk ile kandırarak
ütopik bir âlemde yaşatır. Faust yaşantısından mutlu; ama bir gün
o cümleyi kullanacağından da son derece endişelidir. Sonunda çok
sevinçli olduğu bir gün “zaman dur geçme! ne kadar güzelsin” der.
Nihayetinde zahirde sevinçli, hakikatte trajik olan bu cümle ile eser
tamamlanır.
Goethe Faust’un “Giriş” bölümünde sosyal kritik
yapmaktadır. Çoğu zaman ironik, hatta bazen satirik bir
üslupla halkın dikkatini cemiyet üzerine çekmektedir.
Edebiyat münekkitleri tarafından “Sosyal bir Hiciv”
olarak değerlendirilen bu bölüm, aynı zamanda devrin
insanlarının eser üzerinde davranışlarını göstermesi
bakımından belgesel bir nitelik de taşımaktadır (Pınar,
1984: 85).
Faust’un ilk girişi Tanrı, Melekler (Gabriel, Raphael, ve Michael) ve
Mephisto arasında bir tartışmayla başlar. Tanrı’nın insanoğluna
güvenmesi, Mephisto’nun bu durumu kabullenememesi, Tanrı’ya
karşı gelmesi, Mephisto’nun, Faust gibi iyi karakterli, yardımsever
bir şahsiyeti yoldan çıkarmak için Tanrı’dan mühlet istemesi eserin
mukaddime olarak tarif edilen prolog bölümüyle başlar.
Mukaddimede Faust, sadece kendisini değil, bütün insanlığı temsil
eder pozisyondadır. Bu diyalogun ilginç tarafı Goethe, kendisi
eserde belirtmese de Kitâb-ı Mukades’ten8 alıntı yaparak olayı
Kitâb-ı Mukaddes (Eski Ahit) Eyyüp Kıssası başlığında şeytanın Tanrı’ya
meydan okuması ve Âdem’i hakir görmesi (1: 6-2: 13) mevzusuna atıf yapan
8
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kurgulamıştır. Aynı şekilde benzer bir içerik Hicr suresi 28- 38.
ayetlerinde de zuhur bulmuştur. Allah cc. yeryüzünde bir halife
yaratması ve akabinde meleklerin düşünceleri, şeytanın
mağrurlanıp Hz. Âdem’e secde etmemesi, İblîs’in ömür boyu
lanetlenmesi ve sonrasında Allah’tan mühlet istemesi tema olarak
karşımıza çıkar.
Altan Alperen, eserin “Gökte Prolog” bölümünde Tanrı, Melekler ve
Mephisto’nun diyaloglarının İslâm kültürüyle birleştirerek
benzerlikler üzerinde dikkat çeker:
"Gökyüzünde Mukaddime" bölümünde rol alan Cebrail,
Mikail ve İsrafil, Hristiyan ve İslâm dinlerinin ortak
paydasıdır. Her iki dinin bir başka ortak özelliği
Goethe'nin eserinde meleklerin Tanrı'yı tesbih etmeleri,
O'nu yüceltip övmeleridir. İslâm'a göre melekler Allah'ın
elçileri, yani memurlardır. Faust'un bir yerinde de benzer
bir ifade geçer. Orada Goethe melekleri Tanrı'nın elçileri
olarak nitelendirir. (Alperen, 2009: 110).
Ortak Dinî Mefhumlar
Hem Barsîsâ kıssasında hem de Faust’ta geçen ortak varlık ve
kavramlar Tanrı-Allah, Mephisto- İblîs, Gabriel- Cebrail’dir.
Allah-Tanrı
İki eserde de kendisine sığınılan Yaratıcı varlıktır. Her iki eserde de
evrenin mutlak sahibi olarak gösterilmiş, merhametiyle eserlerde
ismi zikredilmiştir.
Rahmetinle dualarımızı kabul et
merhametlisi… (Gölpınarlı, 2010: 40)

ey

merhametlilerin

Sonsuz merhameti olan Tanrı’nın gözünde
bağışlatması gerekirdi! (Ülner, 1995: 218)

hepsini

Goethe’nin, Faust’un Prolog bölümünde Eski Ahit’teki teolojik metinden
yararlanması ihtimal dahilindedir.
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Gabriel-Cebrail
İki eserin de manzum kısmında yer alan melek Cebrail ile ilgili
bilgiler şiirsel bir dille aktarılır.
Senin künhünün incisini arayanlar
Tam inanç ve şüphe vadisinde haberleri bile yok senden.
Seni nasıl anlatayım, nasıl bildireyim; çünkü ebedî olarak
Anlatış, senden âcîz, bildirişin haberi bile yok senden.
Sineğin, nasıl Cebrail'in kanadından haberi bile yoksa,
Senden haber verenin de o çeşit haberi bile yok senden.
(Gölpınarlı: 2010: 39)
Gabriel (Melek Gabriel korkunç bir org sesiyle söz alır):
Ve hızla, anlaşılmaz bir hızla,
Döner dünyanın görkemi;
Cennetin aydınlığı, korkunç derin gece,
Birbirine dönüşüp durur;
Kayaların derinliklerinde deniz,
Engin akışlarla köpürür,
Ve âlemlerin sonsuz hızı, Kaya ve denizi beraberinde götürür.
(Ülner, 1995: 22)
Şeytan (Mephisto, İblîs)
Doğu ve Batı kültüründe kötülük kavramı genel olarak şeytan
figürü ile özdeşleşmiştir. Goethe’nin Faust trajedisinde ve Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî’nin Barsîsâ kıssasında ana kahramanlar ile aynı
öneme sahip karakter imge şeytandır. İki eserin ana temasını
“şeytanla antlaşma yapan insanoğlu” oluşturur. Goethe, Faust’un
karşısına “Mephisto”yu çıkarırken Mevlânâ ise Barsîsâ’nın
karşısına “İblîs”i çıkartır. Çıkan bulgulardan hareketle her iki
kahramanın yaşlarının birbirine yakın olduğu görülmüştür. (55-60
yaş aralığı)
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İyinin kötülükle savaşmaya başladığı anda İblîs ortaya çıkmaktadır.
İnsanın şeytanla içsel kavgasını konu alan her iki eserde ana tema
insanoğlunun şeytanın tuzağına düşmesi ve onun esaretine
girmesidir.
Şeytan her iki eserde de fiziksel kusurlu, lanetli bir varlık olarak
ismi geçmektedir. İki hikâyede de şeytanın bir uzvu problemlidir.
Şeytan, Barsîsâ’da kör, Faust’ta topal bir fizikî görünüme sahiptir.
(Gölpınarlı: 2010: 37; Ülner, 1995: 102) Her iki yazar nazarında
şeytan lanetli bir varlık olarak öne çıkmaktadır:
Kahrolası şeytan (Ülner, 1995: 204); Kahrolası lanet seni! (Ülner,
1995: 116)
O melun, o lanetlenmiş İblîs… (Gölpınarlı: 2010: 37)
Aynı telakki kahramanların gözünde de devam eder:
Faust Mephisto ile ilk karşılaşma sonrasında kullandığı cümle:
Rezil! Çek git buradan… (Ülner, 1995: 163).
Mephisto, eserin prolog bölümünde Tanrı ile tartışmaya girmiş,
Faust nazarında tüm insanlığın kötülüğe meyilli olduğunu
ispatlamaya çalışmıştır. Faust'un üzerinde etkisi olmuş ve
nihayetinde onu istediği kalıba sokmuştur. Farklı kimliklere
girmek, herkesin zafiyetine göre davranmak onun en önemli
vasfıdır. Örneğin Margaret’i altın mücevher ile kandırmaya
çalışmış, Faust’u ise mutluluk ile sınamıştır.
Mephisto Faust’a çıkışarak “Ben senin peşinden gelmedim. Bu
tuzağa kendin düştün.” der (s. 71). Barsîsâ kıssasında ise şeytan her
şeyi inkâr eder. "Ben, senden tamamıyla uzağım (s. 40) dedikten
sonra söz verdiği hiçbir şeyi yerine getirmez. Barsîsâ’da şeytan,
kurbanını zor durumlara sokarak nihai itaati temenni ediyor.
Görünürde yardımcı olmaya çalışıyor ama hakikatte ona yardım
etmiyor, tam bir düşman olarak kendisine yaklaşıyor. Şeytan iki
kahramanı da kötülüğe sevk ettikten sonra geri çekiliyor. Bir
bakıma “Tanrı nazarında artık benden daha kötü bir duruma
düştünüz” intibahı uyandırıyor.
Şeytan bencilin tekidir ve Tanrı aşkına kolay kolay kimseye yararlı
bir iş yapmaz (Ülner, 1995: 79) Lanet, melun, zalim. Yazar şeytanı
bu vasıflarla tanımlar.
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Ne arıyorsun burada? Kahrolası! Lanetli keme avcısı! (Ülner,
1995: 184)
Mephisto’nun vasıflarına baktığımızda alaycı ve ironik bir anlayışa
sahip olması, arsız, inkârcı bir karakterle vasıflandırılması, sürekli
kılık değiştirmesidir. İki eserde de şeytan kılık değiştirmede ve
şekilden şekle girmede marifetlidir. Her iki eserde de şeytan kılık
değiştirerek kahramanları tuzağa düşürmeye çalışır. Faust adlı
eserde şeytanın en başından beri kimliği belli iken; Barsîsâ’da idam
edilmeden kısa bir süre önce gerçek kimliğini vurgulamaktadır.
Barsîsâ’da İblîs şu vasıflarla okuyucuya hatırlatılır: Riyakâr,
acımasız, tuzak kuran, lanetli, yalancı, kılıktan kılığa giren, fitne
sebebi, kibirli, korku ve vesvese sebebi olarak lanse edilmiştir.
İnsanları kandırabilmek için önce onların güvenini kazanmak
Mephisto ve İblîs’in özellikleridir. …böylece şeytan, padişahın bir
dahaki seferde de kendi sözüne inanmasını sağlamış oldu
(Gölpınarlı: 2010: 39)
Faust Mephisto’nun gerçek kimliğini en başından beri bilmektedir.
Aslında Barsîsâ sürekli kılık değiştirerek kendisine akıl vermeye
çalışan kişinin arkasında göze görünmeyen demonik varlığın
mevcudiyeti hakkında şüpheleri vardır; ancak tam olarak kıssanın
sonlarında şeytanın her şeyi itiraf etmesiyle gerçekleri öğrenir.
Bu bağlamda her iki eseri evrensel bir insan tragedyası olarak da
düşünmek mümkündür. İnsanları kandırabilmek için önce onların
güvenini kazanmak şeytanın önemli vasıflarındandır. Her iki
eserde bunu görebiliriz. Barsîsâ’da İblîs, zahit elbisesine bürünüp
saraya girer ve çaresiz derde düşen güzel kızın iyileşmesi için tek
çarenin Hekim Barsîsâ olduğunu söyleyerek saray yöneticilerini
ikna ettirmeye çalışır. Mephisto da kılıktan kılığa girer. İblîs
Barsîsâ’yı; Mephisto Faust’u cinayet işlemeye teşvik eder.
Nihayetinde iki eserde de şeytan kurbanlarını, günahı ve azabıyla
baş başa bırakır.
Jeffrey Russel, Mephisto’dan yola çıkarak dünya yazınsal
literatüründe şeytan ile ilgili görüşlerine yer verdiği kitabında
Faust ile ilgili ve tespit ve telakkileri şu yönde olur: “Goethe, eseriyle
kendi zihninin, kendi kültürünün ve bir bütün olarak Batı
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medeniyetinin karmaşalarını ve
amacındadır (Russell, 2001: 235).”

tutarsızlığını

ifade

etmek

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî başta Mesnevî olmak üzere birçok
eserinde şeytan teması kimi zaman münferid kimi zaman da nefis
ile beraber ele alınmıştır. Konunun işenişi bazı bölümlerde inancın
bizzat tezahürü olarak görülürken bazı bölümlerde de bir teşbih
unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Barsîsâ kıssasında bu
mefhum Şeytan, İblîs, İfrit olarak isimlendirilmiştir. Mevlânâ’nın
naklettiği bu trajik vaka yalnızca bir kıssa değil insanoğlunun
mevcudiyetinden beri şeytanla yaşadığı savaşın da bir özeti
mahiyetidir.
Birincil ve İkincil Kahramanlar
Faust-Barsîsâ: Her iki eser başkahramanlarının isimlerini taşır:
Faust ve Barsîsâ. Biri Yahudi inancına mensup idealist hekim-rahip,
diğeri Hristiyanlık inancına mensup ilahiyat ve felsefeye ilgili
idealist bir doktor. Birinde âlî bir kuldan âdî bir kula, diğerinde
saygın bir doktordan esaret-i nefis sahibi bir şahsiyete dönüşüm
söz konusudur. Barsîsâ, zahitliğinin ünü doğuya, batıya erişen bir
hekimdir.
İki yapıt da ağırlıklı olarak ana kahramanlar üzerinde dönüyor.
Kahramanların içsel dünyaları, düşünceleri, fiiliyatları ön planda
olurken diğer karakterler (şeytan hariç) basit bir figüran niteliğiyle
karşımıza çıkmaktadır.
Her iki hikâye de kandırılan karakterler kaybetmiştir. Pişman
olmuş iki başkahraman, zaman zaman öz eleştiri yaparak
kendilerini sorgulamıştır.
Hayatını ilme ve bilime adamış; tıp, metafizik ve ilahiyatta bilgi
birikimini zirveye taşımış bir insan olarak karşımıza çıkan Faust,
mana olarak mutluluk anlamına gelmektedir. Yazar tesadüfi olarak
bu ismi seçmemiştir. En büyük arzusu bilgeliğe ulaşmak ve
mutluluktur. Goethe, Faust nazarıyla aşkı bütün boyutlarıyla son
derece incelikli bir anlatımla tasvir etmektedir; ancak bu duygu
zamanla ihtirasa ve şehvete dönüşür. O, çok çeşitli arzular duyar
her istediğine ulaşır ve ulaştıkça yeni heveslere kapılır. Yani kısaca
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zevkinin kölesi olup hem kendisinin hem de birçok insanın hayatını
karartır.
Faust doğası gereği iyilik üzerine yaratılmış insanoğlunun “öteki
ben”ini irdeler. İhtiraslarının kurbanı insanlığın; nasıl bir çıkmazda
olduğu, nefis ve şeytana esir düşmesi ve nihayetinde insanoğlunun
acı bir sonla karşı karşıya kaldığı eserde vurgulanır. Dr. Faust ve
Barsîsâ’nın saplantılı duyguları, ıstırap ve keder dolu bir gidişata
zemin hazırlar.
Faust’a göre mutluluk, değişmez ahengini değiştiremediği hayat
için değil, kendi dünyasındaki saadeti yakalayabilmek için bir
ütopik hedeftir. Bu gayeye ulaşmak içinde yapılacak her türlü
fiiliyatı Dr. Faust kendi nazarında meşru görmüştür.
Faust hırslı, bulunduğu konumla yetinmeyen, daha iyisine
ulaşmaya çalışan bir doktor olarak karşımıza çıkmaktadır.
Faust’taki hırs, Barsîsâ’da şehvet ve nefsi arzular, şeytanla
yakınlaşmaya sebep olmuştur. İki hikâyede de başkarakterler
tamamen doğru ve idealist insan gibi görünseler de aslında
iradeleri zayıf bir portre çizmektedir.
Barsîsâ’nın kafasındaki sorular, gelgitler, saplantılar manevi
huzursuzluğunun doruğunda olduğunu göstermiştir. Şeytanın kılık
değiştirerek farklı zamanlarda yanına geldiğini sezmektedir; ancak
İblîs ilk defa Barsîsâ’nın idamından hemen önce gerçek yüzünü
göstermektedir.
Her iki kahraman da çaresizlik içinde olup ikileme düşmektedir. İlk
cinayetten sonra hem Faust hem Barsîsâ gelgitler yaşamıştır. İç
huzursuzluklar, ruhundaki çalkantılar Faust’un vicdanını o ana
kadar yitirmediğinin göstergesidir. Barsîsâ ise maktulden sonra
doğru ile yalan arasında sıkışmış, çevresinden gerçekleri gizlemeye
çalışmıştır. Barsîsâ’nın yalanlarını ısrarla yadsımasının arka
planında birçok kaygıyı barındırdığı göze çarpar.
Her iki karakterin bilinçaltında iyi ve doğruyu tercih etmesi
beklenilirken bir anlık ihtirasla yanlışı seçerek hatalar zincirine
eklemelerde bulunmuştur. İman ile küfür izzet ile zillet iki
kahramanın duyumlar arasındaki geçişini vurgular. İki kahramanın
sahip olduğu ortak duygu ve psikolojik tanımlamalar şunlardır:
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Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu: İki ana kahramanda da Dissosiyatif
kimlik bozukluğu olduğu aşikardır. Gerek Faust’ta ve gerekse de
Barsîsâ’da kötü ruhlardan, şeytandan etkilenme söz konusu olmuş,
akabinde farklı kişiliğe bürünme gerçekleşmiştir. Varoluş
felsefelerine, aklî melekelerine ters davranan iki kahraman eserin
sonunda büyük bedel ödemek zorunda kalır.
Obsesis Saplantılar
Her iki eserde de cinayet söz konusudur. İblîs, Barsîsâ’yı Mephisto
ise Faust’u kandırarak işlenen cinayet suçlarına ortak yapar.
Kahramanlar işledikleri cinayet yüzünden menfi yönde ruhsal bir
değişim geçirir. Kontrol edemedikleri düşünceleri, korkuları veya
imgeleri saplantı bir şekilde yaşar. Cinayetten sonra panik ve korku
iki kahramanın davranışlarına yansır. Sürekli şüphe içinde ve panik
halde yaşarlar. Maktulü örtbas etmek için biri delilleri yok etmeye
çalışır diğeri sürekli yalana başvurarak hedef şaşırtmaya
yoğunlaşır.
Birbirinden ayrı gibi görünen iki eserin kahramanlarının kesiştiği
noktalar bunlarla da sınırlı değildir. Toplumu etkileyen insanların
ruh ve kişilik olarak çok güçlü, ahlakî, erdemli ve ilmî donanıma
sahip olması gerekir. Gerek Barsîsâ ve gerekse de Faust şeytanla
sözleşme öncesi bu meziyetlere sahipti. Freud’un topoğrafik benlik
kuramına göre toplum nazarında itibar sahibi karakterler,
üstbenliği (süperego) gerçekleştirmek için yaşamlarını idame
ettirirler. Başlangıçta bu gaye için hayatlarını sürdüren Faust ve
Barsîsâ ruhsal aygıtın en ilkel bölümüne karşılık gelen altbenliğin
(id) kurbanı oluyor. Evvelinde üstün karaktere sahip bu kişiler için
bırakın “id” mertebesine inmeyi, benliğe (ego) düşmek bile kabul
edilecek bir şey değildir. Nihayetinde son hamlelerinde şeytan
nazarında ikisi de zavallı, acınacak pozisyona düşmektedir.
Goethe, döneminde ve sonrasında dünya edebiyatında derin izler
bırakmıştır. Eser, birçok dile çevrilmiş ve sonradan birçok ülkede
sahnelenmiştir. Şeytanla antlaşma veya şeytan konulu temalar
kendisinden sora roman, hikâye, opera (Charles Gounod-Faust),
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tiyatro, sinema (Philipp Humm-The Last Faust), görsel sanatlar9,
çizgi filme (Clementine) konu olmuştur.
Ludwig Tieck “Anti Faust”, Paul Valery, “Mon Faust” M. Gorki “Klim
Samgin’in Hayatı” Thomas Mann “Doktor Faustus” Klaus Mann,
“Mephisto”, Anatole France “Thais” ve Matthew Gregory Lewis’in
The Monk (Şeytanın Gizli Yüzü) adlı romanı Faust’un etkisinde
yazılmış yapıtlardır. Bu çalışmalardan dikkatimizi çeken Türkçeye
“Şeytanın Gizli Yüzü” olarak tercüme edilen The Monk adlı eserdir.
19. yüzyılın başında yayımlanan bu romanın baş kahramanı Keşiş
Ambrosio’dur10 ve Barsîsâ kıssasının olay örgüsüyle benzerlikleri
göze çarpar.
Her iki eserde de şeytanla sözleşme yapılmıştır. Toplum tarafından
gıpta ile bakılan, kariyerlerinin zirvesinde yardımsever iki insanın
yoldan çıkarılması söz konusudur. Faust şeytanla pazarlığa
girişmesi, gençliğinde var olan huzur ve manevi sükûnu bulması ve
inançlarını yeniden sağlamlaşması adına ruhunu şeytana satmayı
kabul etmektedir. Rahip Barsîsâ kıssasında ise rahibin yaşamı
boyunca yaptığı ibadetin bir çırpıda silinmesi şeytan ile sözleşip
onun emirlerini yerine getirmesi söz konusudur. Onlarca yıl halis
bir şekilde ibadet yapan Rahip Barsîsâ yoldan çıkmış, zina etmiş,
katil olmuştur ve en son kurtulmak için şeytana secde edecek kadar
küfre düşmüştür. Faust ise aradığı mutluluğu yakalayabilirse
ruhunu şeytana satacağına dair söz vermiştir. Mephisto ise ona
gençliğini vadederek Faust’u beşerî hazların peşinden koşan bir
insan haline getirip kendisine itaat ettirmek istemiştir.
İnsanoğlunun doyumsuzluğu, şehveti, arzuları, her şeyi merak
etme hırsı, onu daha çok ihtiraslı bir birey olmaya zorlamaktadır.
Faust’un görsel sanatlardaki yansımaları ile ilgili daha geniş bilgi bk. (Özgör:
2020: 19-35)
10 Romanın ilginç yönü Mevlânâ’nın Barsîsâ kıssası ile benzerlikleridir.
Ambrosio, şeytana bile karşı gelebileceğini düşünecek kadar kendine aşırı
güvenen, güçlü bir keşiştir ve asla baştan çıkarılmayacağından emindir. Günün
birinde yüzü maskeli, gizemli ve güzel bir kadının manastıra gelişiyle inancı ve
değer yargıları sarsılır, aşırı dindar rahibin çöküşü başlar. Yasak aşkın tanıklığını
gören kişileri tek tek öldüren rahip, Engizisyon Mahkemesine çıkmadan önce
Lucifer (şeytan) ile antlaşma yapar ve ruhunu ona satar. Nihayetinde ölene kadar
hep acı çeker ve sonsuza dek Tanrı tarafından lanetlenir.
9
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Yazarların kendi kahramanlarına getirdiği en önemli eleştiri doğası
gereği iyi olan insanlığın özüne dönüşememesidir. Ayrıca
bireylerin, kibirli bir şekilde böbürlenmemesi, sonunun nereye
varacağını her daim tefekkür etmenin gerekliliğidir.
Margaret/Padişahın kızı: Eserlerde her ne kadar ikincil
kahramanlar olsa da olay örgüsünü şekillendirmede ve
başkahramanları etkilemede önemli faktörleri bulunmaktadır. İkisi
de güzellik açısından birbirine benzemektedir. Tek fark birinin
zengin diğerinin fakir bir aileden gelmiş olmasıdır. İkisi de zayıf,
nahif ve hasta özellikleriyle karşımıza çıkmaktadır.
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Barsîsâ kıssasında şeytanın bir âlimi
tuzağa düşürmek için en önemli kozu bir kadın olarak gösterir ve o
bilgeyi kandırmak için kadının gücüne atıf yapar:
Kadın kahramanların baştan çıkarıcı cismanî güzelliği ve estetiği
her daim cazip gelmiştir. Âşığı kendine doğru çekebilmekte, etkisi
altına alabilmektedir. Gece gündüz ibadetle meşgul, takva sahibi bir
kul olan Barsîsâ’yı şeytan mal, zenginlik ve şöhretle
kandıramayacağını anlayınca kadınla kandırmaya çalışmıştır.
Amacına ulaşan şeytan artık Barsîsâ’yı ele geçirmiştir. Nihayetinde
eser trajik bir sonla bitmiştir. (Ayvazoğlu, 2015:156-158).
Mevlânâ’nın “O zâhid, bilgin olsaydı, kızla yalnız olarak o ibadet
yurdunda kalmaya asla razı olmazdı” mesajını vermesi, ve
düşüncelerini desteklemek için Hz. Muhammed’in “Bir kadın, bir
konakta bir erkekle beraber kaldı mı, üçüncüleri şeytandır
onların.”11; “Bir kadın, bir yerde bir erkekle beraber kalınca şeytan,
onların aracısı olur.”12 hadisini kullanması.
Karşı cins ile ilgili aşk olgusu üzerinden duygusal bir bağ oluşturup
kahramanları tuzağa düşürme iki eserde de mevcuttur. Güzel kadın
imgesi iki eserde de var olup güzel kadına bakmanın uyarısı ve
nasihatı hem Barsîsâ hem de Faust’ta söz konusudur. Güzel kadına
(Margaret ve Sultanın kızı) bakmanın tehlikesi şiirsel bir dille
mezkûr eserlerde zikredilmiştir.
Göğsümde yaktığı vahşi ateşle,
11
12

Müslim, Hacc/424; Ahmed, Müsned/15696.
Rûyânî?, Müsned/1341.
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O güzel kadının görünüşü,
Durmadan kışkırtıyor beni.
Korkarak gidip geliyorum,
Bir ikilem arasında (Ülner, 1995: 160)
Güzellere bakma ki sonunda
Bu bakış, ağlayışı meydana getirir.
Önce o tek bakış, önemsiz görünür amma
Ondan sonra kuş uçup gider, yemi de götürür. (Gölpınarlı,
2010: 37)
Dinî Referanslar
Tanrı’ya karşı çıkma ve onunla iddialaşma Faust’un giriş
bölümünde mevcuttur. Metinde iki semavî kitaba da atıf yapılıyor.
Kur’ân-ı Kerîm’de13 şeytan lanetlenme sebebi olarak insanoğlunu
(Hz. Âdem’i) gördüğü için Allah’tan insanoğlunu saptırmak için
mühlet istemektedir.
Faust’ta daha çok İncil’e Barsîsâ’da ise Kur’ân-ı Kerîm’e atıf yapılır.
Öte dünyanın değerini anlamaya, tezahürüne özlem
duymaya başlarız, Bunu da en onurlu ve güzel biçimde
İncil'in ışıltısında buluruz (Ülner, 1995: 63)
İncil’in bir sözüne göre düşünmeye başlar. Yani yaradılışın ilk eseri
“söz” müdür, “anlam” mıdır, “faaliyet” midir? (Ülner, 1995:20) Faust
beşerî mutluluğu faaliyette bulmuştur.
Müjdeler olsun İsa dirildi… (Ülner, 1995: 24)
Faust yapıtında İncil’den birkaç yerde bahsedilmesi tesadüfi
değildir. İncil bu eserde inancı sembolize eder. Ayrıca Goethe’nin
bazı kısımları İncil felsefesine göre yorumladığı14 görülür. Eserin
sonu ise beşerî faaliyet ile bezenmiştir.
13
14

Hicr Suresi/28-38.
s. 20, s. 134, s. 171.
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Barsîsâ kıssasında ise Kur’ân-ı Kerîm ve hadis-i şeriften yapılan
iktibaslar şunlardır:
Ben senden tamamıyla uzağım15 (Gölpınarlı, 2010: 40)a
Eğer biz, bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah
korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün.16
(Gölpınarlı, 2010: 38)am
Hiç kimsecik bilmez onlar için gözleri aydınlatacak ne gizli şeyler var;
yaptıklarına karşılık.17 (Gölpınarlı, 2010: 38).
Büyüktür onlar, yazarlar; bilirler ne yaparsanız18 (Gölpınarlı, 2010:
38).
Bir kadın, bir konakta bir erkekle beraber kaldı mı, üçüncüleri
şeytandır onların19 (Gölpınarlı, 2010: 39).
Bir kadın, bir yerde bir erkekle beraber kalınca şeytan, onların aracısı
olur20 (Gölpınarlı, 2010: 39).
Şunu da belirtmek gerekir ki mensubu olduğu dinin
hükümlüklerini yerine getirmeme iki eserde de mevcuttur. Şeytana
uymaya başladıkları an itibariyle iki yazar da kahramanı
eleştirmeye başlıyor. Goethe, Margaret ağzından Faust’u
eleştirirken Mevlânâ ise meddah anlatıcı tekniğini kullanarak
bizzat Barsîsâ’yı eleştirir.
Goethe Margaret’i konuşturarak Faust’u suçlar: “Kilise ayinine,
günah çıkarmaya çoktan beri gitmedin. En temel din ilkelerine bile
uymuyorsun… (Ülner, 1995:169)” diyerek Faust’un Hristiyanlıkla
ilgili itikadî sorunlarına yer verir.
Mevlânâ ise Rahip Barsîsâ’yı ehl-i takva bir insan olmamakla suçlar:
“Gerçek bir zahit olsaydı o kızla tek başına kalmazdı (Gölpınarlı,
2010: 39).” Nitekim Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin oğlu Sultan
Veled de babasının bu düşüncesini destekleyen ifadeler
kullanmıştır. Sultan Veled Maârif adlı eserinde “Barsîsâ'nın
Haşr Suresi/16.
Haşr Suresi/21.
17 Secde Suresi/17.
18 İnfitâr Suresi/11-12.
19 Müslim, Hacc/424; Ahmed, Müsned/15696.
20 Rûyânî?, Müsned/1341.
15
16
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ibadetlerini zahiren yerine getirdiğini, esasen bu ibadetlerin ona bir
şey kazandırmadığı (akt. Ayvazoğlu, 2015: 157)” görüşünü
savunur.
Ortak Simge ve Motifler
Altın, cennet, cehennem, kader, güzellik (kadın), kan, korku
metafizik varlıklar ortak motiflerdir.
Gotik eserlerde lanet, cinsel sapkınlık anlayışı, ensest, korku,
kendini şeytana adama, ruhunu kötü varlıklara teslim etme, gibi
konular ele alınır (Türkmenoğlu, 2018: 178). Her iki eserde korku
motifi ön plana çıkmaktadır. Barsîsâ kıssasında bu motif özellikle
metnin sonlarına doğru kendini hissettirir. Barsîsâ, ilk hatasından
sonra sürekli kaygı ve korku ile yaşamaya başlar.
“Barsîsâ” hikâyesinde şeytan ile dost olan “Barsîsâ” zor durumda
kalınca yalana başvurmuş ve söylediği yalanlar gün yüzüne çıkınca
korkudan inkâr etmiştir; ancak neticede şeytan onun bu yalanını
ifşa ederek Barsîsâ’yı çaresiz bırakmıştır.
Mephisto: “Kendinizi bir aziz mi sandınız! İlk kez mi yalancı tanıklık
edeceksiniz? (Ülner, 1995:146)” diye Faust’u cinayete tanıklık
konusunda yalan söylemeye teşvik eder. Yaptıklarından dolayı bir
cinayete sebebiyet veren Faust kaygılarından dolayı yalan söyler ve
cinayeti örtbas etmeye çalışır.
Mephisto başlangıçta yalanlarla kurtardığı Faust’u; artık kötü bir
insan olduğunu, geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini söyleyerek
onu ümitsizliğe sevk eder: Bil ki, kentte hâlâ senin elinden dökülen
kan yerde duruyor (Ülner, 1995: 219). Kan burada bir motif olarak
kullanılıyor. Mephisto eserde bunu zaman zaman dile
getirmektedir.
Altın / Mücevher: Bulundukları dönemin en kıymetli ziyneti altın,
motif olarak iki eserde de vurgulanmıştır. Mephisto’nun Margaret'e
verdiği altın mücevherler kötülüğün ve iyiliğin simgesidir. Aynı
zamanda insanların nefsi ve kararlılığı arasındaki ikilemi temsil
eder. Margaret, Faust’un verdiği hediyeden etkilenmektedir.
Barsîsâ kıssasında şeytan, Barsîsâ’yı yoldan çıkarmak için
çocuklarıyla istişare yapar ve bir görüşe göre altının önemi burada
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vurgulanır; ancak Barsîsâ’yı tuzağa düşürme görevi kendisine tevdi
edilen İfrit bu teklifi küçümser ve düşüncelerini şu şekilde ifade
eder:
… Şeytanın o oğlu şöyle bir mel'un aklına danıştı; halkı
genç, güzel kadınlardan daha iyi avlayacak hiçbir tuzak
olamaz dedi. Çünkü altın isteği, lokma dileği bir
taraflıdır. Sen altına âşık olursun amma onun canı
yoktur ki sana âşık olsun (Gölpınarlı, 2010: 38).
Margarette, mücevherleri takıştırır ve aynanın önüne geçer ve
kendi kendine:
Güzellik, gençlik neye yarar?
İyidir, hoştur, ama işte o kadar;
Yarı bir acımayla iltifat edilir;
Altına bağlıdır oysa her şey,
Herkesin gözü altındadır.
Bizim gibilere de yazık olur! (Ülner, 1995: 133)
Kadın, menfi cinsiyet metaforu olarak her iki eserde de karşılık
bulmaktadır. Kadın kahramanlar, değerli eşyalar ile sınanırken ana
kahramanlar Faust ve Barsîsâ da kadınla imtihana tabi tutulur. İki
kahraman da şeytanın vesveseleriyle sevdikleri kadın yüzünden
yoldan çıkmıştır.
Faust’ta ilk günah21 (yasak elma) hadisesine telmihte bulunulur:
Lânet olası talih!
Oyuncaktır erkekler ellerinde kadınların!
Kandırılmış Âdem'den beri zavallılar!
Kader kavramı iki eserde de işlenen bir başka motiftir. Faust’un
giriş bölümündeki diyalog ve tartışmalar, insanların yaşamında
fizik ötesi bir iradenin hükmüne remz edilir. Pozitif ilim ile din
felsefesi arasında kalan meseleler, cevabı ihtilaflı sorunlar, kader
kavramı çerçevesinde tartışılması okuyucuya bırakılır. Barsîsâ’da
şeytanın en güvendiği çocuğu İfrit ile konuşmasında ve hikâye
21

Daha teferruatlı bilgi için bk. (Ülner, 1995: 385).
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kahramanının hızlı karar alma süreçlerinde kaderin rolü ön
plandadır. İnsanoğlunun karar alma sürecinde cüzi ve külli irade
meselesi her iki yazar tarafından okuyucuya sezdirilir.
Ortak Yönler
İki eserde manzum dizelere yer verilmesi göze çarpar. Faust’un
giriş bölümünde Barsîsâ kıssasının öncesinde şiir tarzında dizeler
verilmiş, Yaratıcı insan ve şeytan arasında diyaloglar dikkat
çekilmiştir.
Tanrının seninle olan ahdi vardı ya O Tanrı ahdini bozdun,
kırdın-geçirdin sen (Gölpınarlı, 2010: 35).
Her iki eserin son cümleleri de trajediyi andırır. Cümlelerden
çıkarılan yargı okuyucuya bırakılır. Aslında ana kahramanları
bekleyen hazin son okuyucu tarafından bilinir; fakat muhtemeldir,
kalemi kuvvetli iki yazar da okuyucuyu bu fecaati derin bir şekilde
düşünmeyi istemekte, oluşacak korkunç senaryoyu hafızalara
yerleştirmeyi tasavvur etmektedir. Faust “zaman dur geçme ne
kadar güzelsin.” cümlesiyle sonlanırken Barsîsâ kıssasında
şeytanın rahibe; başınla kendisine secde etmesini istemesi ve
Barsîsâ’nın çaresiz olarak bu fiiliyatı gerçekleştirmesiyle sonlanır.
Her iki durumun akabinde şeytan kendisine itaat edilen bir varlık
mertebesine gelişi okuyucuya hissettirilir.
Her ikisi de hümanist, insanlara yardım eden şahıslardır. Barsîsâ
âmil, mütedeyyin züht ve takva sahibi bir zat iken Faust insancıl
idealist bir doktordur. Faust ve Barsîsâ benzer kurgular üzerine çok
güçlü bir şekilde kaleme alınmıştır. İki hikâyede de insanoğlunun
şeytanla mücadelesi diyalog şeklinde başlamıştır. İkisi de
kariyerinin zirvesinde olup Faust, bir sürü insanı vebadan kurtarır;
Barsîsâ’da hazırladığı ilaçlarla birçok kişinin yaşamını kurtarmaya
vesile olur.
Her iki karakter yalnız yaşamaya alışmış, bir birliktelik kurmamış,
ilme meraklarından dolayı kendilerini kısmen de olsa halktan tecrit
etmeye çalışmışlardır. Aslında karakterleri iyiliğe yatkın bu
şahıslar için öncelikli gaye tefekkür etmek, insanlığa faydalı
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olmaktır. Toplum tarafından gıpta ile bakılan Faust ve Barsîsâ
başlangıçta kendilerini ikinci plana atmıştır.
İkisi de trajik şahıstır. Ne kadar güçlü olsalar da nihayetinde
şeytana teslim olurlar. İkisi de düşmanını açık açık tanımlar,
sevmez.
Her iki eserde de temsili anlatım metodundan yararlanarak üslubu
oluşturulmuştur. Hem Faust’ta hem de Barsîsâ’da karışık bakış
açısı mevcuttur. İki eserde sonradan tiyatro aracılığıyla
senaryolaştırılmıştır.
Anlatım
Faust’un bütününde şiirsel dil hâkimken Barsîsâ kıssasında bu
durum sadece belli bölümlerde mevcuttur. Barsîsâ’da daha çok düz
anlatım tekniği söz konusudur. Mevlânâ, anlatımı monotonluktan
kurtarmak için cümle aralarına darb-ı mesel özlü sözler vb.
sözcükler yerleştirmiştir.
Arayan bulur inleyen ölür (Gölpınarlı, 2010: 37).
Bir hırsızın içeriden bir ortağı olursa kapı kilit tutmaz
(Gölpınarlı, 2010: 37).
Ömrü yele vermek (Gölpınarlı, 2010: 37).
Beynine girmek (Gölpınarlı, 2010: 37).
Deli divane olmak (Gölpınarlı, 2010: 39).
Faust’un büyük bölümü yazarın geçmiş hakkındaki düşüncelerini
yansıtmaktadır. Goethe bu bölümlerde esere kısmen de olsa
müdahil olduğu için anlatım şekli olarak anlatıcı bakış açısı
üslubuyla ironik mesafeyi yakalamıştır.
Söylemlerdeki geçişlilik kıssanın geneline hâkim olan bir üslubu
oluşturuyor. Bu ironik üslup, anlatıcının olup bitenlerle kendi
arasına koyduğu kinayeli mesafenin de bir başka ifadesi olarak
karşımıza çıkar. Mevlânâ’nın Barsîsâ kıssadaki anlatımına Faust’ta
da rastlamak mümkündür. Goethe, eserin bazı bölümlerinde
Faust’un içsel dünyasına girerek Mephisto’yu eleştirir. Bazı
yerlerde ise Mephisto’nun ağzından Faust eleştirilir. Goethe eserde
kahramanlar ile ilgili yorum yapar.
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Yazarlar zaman zaman duygusal üslup kullanarak kahramanlara
üzülür. İki eserde de duygular eserlere aksettirmiştir:
… yazık oldu Barsîsâ’ya … (Gölpınarlı, 2010: 40).
… zavallı Faust… (Ülner, 1995:87,130)
Kahramanlara merhamet dolu yaklaşımlarının yanında yeri
geldiğinde de onlara kızan muharrirler, eserlerdeki üslup
geçişliliğini sağlarlar. Goethe ve Mevlânâ kahramanını hicv ederken
kullandığı yöntem, anlatım tonunda meydana gelen sert sözcükler,
yazarların üslup noktasında bir başka ifadeleri olarak dikkat çeker.
Her iki muharrir de gerek şeytan figürlerinde ve gerekse de ana
kahramanları tenkitte katı üslup kullanmıştır.
…O lanetlenmiş ve pusuda gizlenmiş düşman, o bel kıran
mel'un (Gölpınarlı, 2010: 39).
O ahmağın yediği ve içtiğini ne su görmüştür ne toprak
(Ülner, 1995: 24).
Mevlânâ’nın kıssayı anlatırken işlediği tema, acı çekmenin, benliğin
idraki takviyesi üzerindeki derin tesirleridir. Mevlânâ bu kıssada
okuyucunun anlatılan olaylardan ibret almasını, hatta bazen
muhatabın kendisini kıssanın öznesi yerine koyarak nefsî
unsurlarla mücadele yapmasını istemiştir.
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SONUÇ
Metinlerarasılık, bir metnin kendisinden sonra gelen bir başka
metinle bağlamsal düzeyde benzerlik ve yakınlıklarını ya da ortak
bir metne atfını içeren yöntem yaklaşımıdır. Öncelikli olarak
yazınsal ürünlerde ortaya çıkan bu teknik, daha sonraları birçok
alanda uygulanarak disiplinlerarası çalışmaların konusunu ihtiva
etmiştir. Başlangıçta postmodern metinlerde karşılığını bulan
mezkûr yaklaşım, zamanla başta klasik edebiyat olmak üzere farklı
sahalarda da uygulanmaya başlamıştır. Bu araştırmada Goethe’nin
Faust yapıtı ile Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mecâlis-i Seb’a adlı
eserinde Barsîsâ kıssası metinlerarasılık yöntemiyle ele alındı.
Metinlerarası terim anlamı, yöntemi ve Dîvân şiirine uygulanması
hususunda bilgi verildi. Akabinde konumuzu ihtiva etmesi
bakımından Goethe’nin Mevlânâ ve Doğu kültüründen etkilenmesi
örnekler ile gösterilerek açıklandı. Nihayetinde de Faust ile Barsîsâ
kıssası metinlerarasılık yöntemiyle tetkik edildi.
Dünya literatüründe birçok çatışma türü mevcuttur, bu
çatışmaların başında iyiyle kötü arasındaki mücadele gelmektedir.
İyi ile kötü arasındaki bu rekabet insanoğlunun varlığından beri
süregelen bir muharebe olup bütün yazınsal türleri etkilemiş,
sanatçılar bu doğrultuda eserler vücuda getirmiştir. Kötülük ile
özdeşleşen “şeytan” imajı ise eserlerin çoğunda ana karakterle ön
plana çıkmıştır.
Goethe’nin Faust adlı eseri ile Mevlânâ’nın yedi vaazını topladığı
Mecâlis-i Seb’a adlı eserindeki Barsîsâ kıssası mezkûr imaj ile ilgili
güçlü bir referans sunmaktadır. Her iki eserde şeytana yenik düşme
söz konusu olmuştur. Bu bakımdan iki eserde de evrensel bir insan
tragedyası ortaya konulmuştur. Gerek Barsîsâ gerekse de Faust’ta
estetik kaygı arka planda olup öğüt verme, bu trajik hikâyelerden
ders çıkarma, okuru trajedi üzerinden tasavvur etmeye
yönlendirme söz konusudur.
Asalet ve itibarı ile mevcudat arasında en kıymetli olan insanoğlu,
şeytanın hilelerine kapılarak hataya meyledip tuzağa düşmüştür.
Çalışmaya konu olan mezkûr iki eserde de bu komplonun süreci ve
sonucu hakkında bilgi verilmiştir. Eserde geçen varlıkların
özellikleri ve bu varlıkları niteleyen sıfatların müşterek yönleri,
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kutsal metinlere referanslar, ortak tema, motif ve ana fikirlerin
benzerlikleri iki eseri metinlerarası yaklaşımla ele alınabileceğini
göstermiştir.
Hususî olarak ifade edilmelidir ki insanlığın Faust ve Barsîsâ
kıssasından yola çıkarak onların bilinçaltlarını kavramaları,
hakikate ulaşmak, hikmeti kavramak, mutluluğu ve sevgiyi
yakalamak için çaba sarf etmenin elzemliği, bunu yaparken de
kendi fıtratını koruması üzerine dikkat çekilmiştir.
Son olarak şunu da ifade etmek gerekir ki Goethe gibi dünya
edebiyatında isminden söz ettiren ve kendisinden sonra gelen
yazarları derinden etkileyen bir şahsiyetin Mevlânâ’nın
eserlerinden intihal yaptığı söylenemez; bu açık ve nettir. Ancak
kaynak vererek ondan beslendiği, eserlerinden etkilenerek başta
Mesnevî olmak üzere onlardan yararlanıp yeni bir kompozisyon
oluşturması da üzerinde durulması gereken bir mevzudur.
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EKLER
Tablo: 1: Her iki eserin benzer ve farklılıkları
Şahıslar

Faust

Ana tema

Mephisto (Şeytan) ile İblîs (Şeytan) ile
antlaşma ve ruhunu ona antlaşma ve ruhunu
satma
ona satma

Ana karakter İdealist, yardımsever,
özellikleri
hastaları tedavi eden

Barsîsâ

İdealist, yardımsever,
hastalara şifa dağıtan

Felsefe ve ilahiyata ilgili Rahip Hekim
tıp doktoru

Meslek

Ana karakter Gayrimüslim (Hristiyan)

Gayrimüslim (Yahudi)

Dinî kimlik
Ortak
düşman

Şeytan

Edebî tür

Manzum ağırlıklı edebî Mensur
ağırlıklı
manzum-mensur
tür,
karışık hikâye,
Tiyatroya uyarlanmış

Şeytan

Tiyatroya uyarlanmış

Kahramanla
rın
etkilendiği
karakter

Margarate

Dönemin
hükümdarının kızı

Ana
Toplum nazarında yüksek Toplum
nazarında
kahramanlar mevkiye sahip
yüksek mevkiye sahip
ın statüsü
İkincil
karakterin
durumu

Uyarı ön planda

Suç

Margarate
olan Sultanın kızına olan
sevgisinden
dolayı bir anlık zaaftan
cinayete ortak oluyor
dolayı cinayet işliyor.
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Nasihat ve uyarı ön
planda

Dinî
referanslı
alıntılar

Kitâb-ı Mukaddes, Eski Kur’ân-ı Kerîm ve
şeriften
Ahit’ten alıntılar yapılıyor. hadis-i
iktibaslar yapılıyor.

Psikolojik
bulgular

Obsesis saplantılar,
dissosiyatif kimlik
bozukluğu,

Obsesis saplantılar,
dissosiyatif kimlik
bozukluğu,

Cinayetten sonra suçluluk
psikolojisi

Cinayetten sonra
suçluluk psikolojisi

Altın mücevher, kadın,
kan

Altın mücevher, kadın

Kahramanla Mensubu olduğu dinin
rın
Dinî hükümlüklerini yerine
Yönelimi
getirememe

Mensubu olduğu
dinin hükümlüklerini
yerine getirememe

Metafizik
varlıklar

Mephisto (Şeytan),
Gabriel (Cebrail), Michael
(Mikail)

Cebrail, İblîs, İfrit

Kavramlar

Saplantı, ihtiras, vicdan
azabı, tuzak

Şüphe, pişmanlık,
arzu, tuzak

Motif ve
simgeler

Anlatım tarzı Dramatize edilmiş bir
üslup öne çıkmaktadır.

Tahkiyeli üslup ön
planda

Bakış açısı

Yazar, duygularını esere
yansıtarak müdahale
etmektedir.

Yazar, duygularını
esere yansıtarak
müdahale etmektedir.

Sonuç

Trajik son ile
tamamlanmış ve
okuyucunun yorumuna
bırakılmıştır.

Trajik son ile
tamamlanmış ve
okuyucunun
yorumuna
bırakılmıştır.

Verilmek
istenilen
iletiler:

Aşırı ihtirasın zararları,
yalan söylemenin yanlış
davranış olması, kibir ve
gururun
insanoğlunu
yanlış yöne sürüklemesi.

Yapılan
ibadetlere
güvenilmemesi
gerekliliği,
yalan
söylemenin
yanlış
davranış
olması,
kendine
aşırı
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güvenmenin
olması.

bedeli

Biri Batı dünyasının diğeri Şark kültürünün tanınmış siması:
Goethe, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
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GİRİŞ
Edebî veya diğer bir ifadeyle yazınsal metin, kelimelerin bir araya
gelerek anlamsal bütünlük içerisinde yazılı olarak aktarılma
biçimidir. Çok yönlü ve gerektiğinde amaca hizmet odaklı bu
metinlerde farklı ve derin anlamlar ile okuyucuyu tasavvura
yönlendirme gayreti öne çıkmaktadır. Yazınsal metinler tek
başlarına değerlendirileceği gibi mukayeseli olarak da bir
değerlendirme içinde bulunulabilir. Karşılaştırmalı ele alınan
metinler analitik düşünce yetisini geliştirebileceği gibi
okuyucunun, metni karşılaştırarak daha iyi kavramasına da
yardımcı olabilir. Birey kendi edebî kültürünün yanında diğer
yazınsal metinleri tanıyarak farklılıkları ve benzerlikleri ortaya
koyabilir.
Karşılaştırmalı yazın, “İşlevi, farklı dillerde yazılmış iki eseri konu,
düşünce ya da biçim bakımından incelemek; ortak, benzer ve farklı
yanlarını tespit etmek, bu farklılığın nedenleri üzerine (Aytaç, 1997:
7)” aktarımlar ortaya koyabilmektir. Karşılaştırmalı edebiyatın
metinlerarası edebiyattan farkı, ortak metne atfın zorunlu
olmaması ve ortak kaynaktan beslenmemesidir. Aynı zamanda
yazarın önceki muharrirle hiçbir bağının olmaması ve eserlerinde
onunla ilgili çalışmalara atıfta bulunmamasıdır. Ayrıca
karşılaştırmalı edebiyat daha genel mânâda düşünülürken
metinler arası edebiyat daha özel bir alanı içinde barındırmaktadır.
“Mukayeseli edebiyat, ulusal edebiyat ile uluslararası edebiyatta yer
alan eserleri karşılaştırmalı olarak inceleyen, araştıran, edebiyatın
görev ve işlevini göz önünde bulundurarak düşünce ve biçim
yönünden benzer ve farklı yönlerini tespit eden ve bunların üzerinde
duran bilimdir (Baytekin, 2014: 5).” tanımlamasından anlaşılacağı
üzere karşılaştırmalı edebiyatta farklı ulusların yazınsal türde
birbirinden ne şekilde istifade ettikleri, metinlerin benzerlik ve
farklılıklarının ortaya konmasının öncelikli gaye olduğu şeklinde
ifade edilebilir.
Karşılaştırmalı edebiyatta farklı kültürlerin mukayesesi olabileceği
gibi aynı kültürün farklı türdeki yazınları ya da aynı kültür ve türün
farklı zamanlarda yazılıp karşılaştırılması da inceleme alanları
içerisinde yer almaktadır. Ayrıca bir edebî eserin disiplinler arası
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karşılaştırılması, aynı dilin farklı lehçelerinin karşılaştırılması, aynı
dili konuşan iki farklı yörenin ağızlarının karşılaştırılması, aynı
edebiyatın
farklı
zamanlarda
yazılan
aynı
türünün
karşılaştırılması, iki farklı edebî muhitin mukayesesi, iki farklı
yazarın yazdıkları eserlerin karşılaştırılması veya bir yazarın
yazdığı iki farklı eserinin karşılaştırılmasından da bahsedilebilir.
(Aktan, 2021: 37)
Yavuz Bayram, karşılaştırmalı edebiyatın tarihsel gelişimini “mûdil
bir süreç” olarak aktarmaktadır. Bu edebiyatı konu, düşünce ve
biçim açısından alt kategorilere ayırarak değerlendirir: Tarihî
gelişimi açısından karşılaştırmalı edebiyatın oldukça karmaşık bir
sürece sahip olduğundan söz edilebilir. Bu karmaşanın temelinde
ilk örneklerin tam anlamıyla ve bilinçli biçimde ‘karşılaştırmalı
edebiyat’ disiplini kuralları çerçevesinde hazırlanmamış olmaları
yer almaktadır. Bir karşılaştırmalı edebiyat çalışmasını, üç ana
başlık altında inceleyip en az dokuz başlıkta düzenlemek
mümkündür:
“a. Konu Açısından Karşılaştırma:
Benzerlikler 3. Farklılıklar

1.

Ortaklıklar

2.

b. Düşünce Açısından Karşılaştırma: 1. Ortaklıklar 2.
Benzerlikler 3. Farklılıklar
c. Biçim Açısından Karşılaştırma: 1. Ortaklıklar 2. Benzerlikler
3. Farklılıklar (Bayram, 2004: 71-73).”
Karşılaştırmalı metinler, edebiyatın bir bütün olduğu görüşüne
dayanır ve temelinde Goethe'nin "weltliteratür" terimini kullandığı
dünya literatürü fikri bulunmaktadır. Bu da her şeyden önce farklı
dil ve kültürlerin ortak yazında buluşmasıyla kendisini gösterir. Bu
fikir 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkmasına rağmen dönemin
koşullarından dolayı tam olarak gayesine ulaşamamıştır.
“Karşılaştırmalı edebiyat biliminde temel bakış açısının
genel bir dünya edebiyatına ulaşmak, insanlığın
mutluluğuna ve dünya toplumlarının barış ve huzur
içerisinde yaşamalarına çalışmak olduğu düşünülebilir;
ancak disiplinin tarihsel süreçteki seyrine dikkat edildiği
zaman teori ile pratiğin birbiriyle örtüşmediği birçok
örneğin olduğu görülmektedir. Özellikle terimin
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kendisinden önemli oranda söz ettirmeye başladığı 19.
yüzyıldaki uygulamalara bakıldığında söz konusu
durumun daha net yansımalarına şahit olunabilir
(Cihangir, 2020: 332).”
Modern dönemde karşılaştırmalı edebiyatın ana vatanı olarak
kabul gören Avrupa’da ulusçu akımların ortaya çıkması, birçok
Avrupalı devletin farklı kıtalarda sömürge arayışına girmesi,
ulusalcı, hegomonik ve Batı merkezli bir siyasi bakış açısının tüm
dünya devletleri üzerinde etki oluşturmasına ön ayak olmuştur. Bu
durumun, her alanda olduğu gibi karşılaştırmalı edebiyat
sahasında da yansıma bulacağı muhakkaktır. Bir diğer ifadeyle
karşılaştırmalı edebiyat bağlamında 19. yüzyılın Batılı
toplulukların kendi edebî-kültürel eserlerini diğer dünya
milletlerinin
çalışmalarıyla
karşılaştırarak
üstünlüklerini
ispatlamaya çalıştıkları bir dönem olarak açıklanabilir. Özellikle
Fransız karşılaştırmalı edebiyat kuramında bu daha yoğun bir
şekilde gözlemlenebilir. Böylece edebiyat sadece kendisini tanımak
değil aynı zamanda kendi kültürel kimliğini de ispatlamayı
amaçlayan bir araç işlevi görür (Ulağlı, 2006: 142).
Karşılaştırmalı edebiyat, 20. yüzyılda daha farklı bir boyuta
geçmiştir. Küresel çapta meydana gelen çeşitli hadiseler,
karşılaştırmalı edebiyat biliminin değişim ve dönüşüm seyrine etki
eden önemli faktörler olarak değerlendirilebilir. Söz konusu
durumlar disiplinin farklı bir aşamaya evrilmesine kaynaklık eder.
Bu bağlamda karşılaştırmalı edebiyatın 20. yüzyıldaki değişimsel
ve dönüşümsel seyrinin arka planında yaşanan sosyal, siyasal
olayların etkisi göz ardı edilemez. Ardı ardına yaşanan iki dünya
savaşı, emperyal devletlerin dünya genelinde meydana getirdiği
korku, sömürünün yol açtığı acımasızlık ve bunlar gibi adaletten,
eşitlikten, insanca yaşamdan uzak daha pek çok faktör, dünya
genelinde huzursuzluğa, kin ve nefrete, isyan ve kaosa yol açmıştır
(Cihangir, 2020: 333). Aktarıldığı üzere karşılaştırmalı edebiyatta
fikirlerin ortaya konması ile sahada uygulanması arasında önemli
derecede bir fark oluşmuş, sömürgeci devletlerin sebep olduğu
yıkım, bu yeni yazınsal yöntemin tam olarak uygulanmasında farklı
sorunlara neden olmuştur.
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Mukayeseli edebiyatı, “komparatistik karşılaştırma metodu”
yöntemiyle analiz eden Ahmet Cuma; karşılaştırmalı edebiyatın
ayrı bir disiplini içinde barındırdığını, genel edebiyatla birbirine
bağımlı ama kısmen de olsa özerk bir konuma sahip olduğunu, bir
eseri ulusal sınırların ötesine taşıdığını ve daha akılcı bir bağlam
içinde değerlendirilebileceğini iddia eder:
“Edebiyatın yapısı, temel ve genel ilkeleri, toplum ve diğer
sanatlarla olan ilişkisi ve sistematik-kuramsal konular
sadece ulusal üstü bir çalışma disipliniyle çözülebilir.
Ulusal edebiyatların gerçek nitelikleri ve kapsamları
ancak karşılaştırma neticesinde ortaya çıkar. Fakat bu
durum komparatistik’in ve milli edebiyatların bağımsızlıklarına engel bir durum olarak algılanmamalıdır.
Çünkü komparatistik ulusal edebiyatların bittiği yerde
başlar ve onların verilerini farklı bir anlamda araştırma
alanı haline getirerek ulusal edebiyatları bir üst
aşamadaki konuma yerleştirebilir ve aynı zamanda
bağımsız bir disiplin olarak kendi faaliyetlerini
sürdürebilir (Cuma, 2018: 23).”
Karşılaştırılmalı yazında son yıllarda geliştirilen bir başka kuram
da “varyasyon” kuramıdır. Bu kuram, etki ve anoloji merkezli iki
batılı kuramın (Fransız-Amerikan) eksik yönlerinin vurgulanarak
yeni bir teknikle değerlendirilmesinin kaçınılmaz olduğu fikrini
öncelikli amaç olarak belirlemektedir. Bu kuramın nazariyatçısı,
mukayeseli edebiyatta farklılıkların vurgulanmasının gerekliliği
üzerinde durur:
“Kuramın teorisyeni Cao, karşılaştırmalı edebiyatın başat
ekolleri olan Fransız ve Amerikan ekollerinde odak
noktasının “benzerlik” arayışı olduğuna değinerek bu
ekollerle birlikte karşılaştırmalı edebiyat bilimi
araştırmalarının farklılıkları ikinci plana attığından
bahsetmektedir. Cao’ya göre Fransız ve Amerikan ekolleri
batı-merkezli araştırmalar yapmaktadır. Bu kuram genel
geçer tanımların temellendirilmesi ve bir çerçeveye
oturtulması, pratikte uygulaması olan bir yaklaşımın
kuramsallaştırılması, medeniyetler ve daha küçük ölçekte
ulus edebiyatları arasında gözlemlenmesi muhtemel
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edebî varyasyonların nedenleri üzerinde durulmasıyla
önemlidir. Varyasyon kuramı, farklılığın özünde yatan
nedenlere eğilmesiyle diğer ekollerden ayrılmaktadır
(Lidar, 2020: 311).”
Emel Kefeli “Karşılaştırmalı Edebiyat: Tanım, Yöntem ve
İncelemeler” adlı makalesinde mukayeseli yazını; terimsel tanım,
teknik, karakter tahlili, disiplinler arası yaklaşım metoduyla ele alır
ve ulusal edebiyat getirisine atıfta bulunur:
“Karşılaştırmalı edebiyat, kültürler arası etkileşimin
edebî eserlere yansıyan yönlerini araştırarak edebiyat
tarihi, sosyal tarih ve kültürel değişim tarihine ışık
tutmayı hedefleyen bir alandır. Tercüme, imge ve tipoloji
çalışmaları, yazarların okuma kültürleri, farklı kültür ve
edebiyatlarla ilişkileri, millî kültürler ile yabancı
kaynaklar arasındaki alış-veriş gibi karşılaştırmalı
edebiyat araştırmaları son derece hassas yapılan
incelemelerdir. Farklı kültürler arasındaki etkileşimi
inceleyen bu alan edebiyat tarihi ve sosyal tarih
incelemelerine katkıda bulunurken edebî eserin yaratılış
sürecine de ışık tutmaktadır. Karşılaştırmalı edebiyat
millî edebiyat merkez alındığında farklı kültür ve
edebiyatların bu millî edebiyata katkısı ve etkisi
açısından ele alınabileceği gibi millî edebiyat
malzemesine farklı bakış açıları getirecek bir ‘yöntem’
olarak da değerlendirilebilmektedir (Kefeli, 2006: 332).”
Yavuz Bayram’ın tespitlerine göre karşılaştırmalı metinlerin
önemli ölçütleri şu şekildedir:
“Edebî tür ve bu türün özellikleri açısından karşılaştırma;
edebî çevre, kültürel-sosyal yaşantı, dönem, saha ve akım
açısından karşılaştırma; müellif (şair/yazar) açısından
karşılaştırma; dil ve anlatım, şekil, zaman, mekân,
anlatıcı açısından karşılaştırma; konu, tema, edebî
sanatlar, mesaj, motif, tip, ana fikir açısından
karşılaştırma; başka disiplinlerle ilişki açısından
karşılaştırma (Bayram, 2004: 71).”
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Bütün bu tespitler neticesinde söylenebilir ki, ülkelerin
edebiyatlarını birleştiren bir üst-sentez olarak nitelenen
karşılaştırmalı edebiyat; “ulusal edebiyat” ile “cihanşümul
edebiyat” mefhumlarının gerçekte diyalektik bir biçimde
birbirlerinden nasıl yararlandığı üzerinde değerlendirmelerde
bulunur.
Karşılaştırmalı edebiyat üzerine yapılan değerlendirmelerden
sonra bikr-i mânâ ve bikr-i mazmûn terimlerinin ortaya konduğu
Dîvân edebiyatı ve klasik şiir ile ilgili birkaç hususa yer vermek
istiyoruz.
“Dîvân şairi yaşadığı zamanın tanığıdır. Devrin tarihî
olaylarına dolaylı olarak şiirinde yer vermenin ötesinde
yaşananlara
ve
yapılanlara
yazılan
tarih
beyitleri/mısraları ile tarihe kaynaklık eder. Bunların
yanı sıra padişahların vakanüvisler haricinde seferlere
davet ettiği şairlerin kaleme aldıkları eserler de (Selimnâme, Süleymân-nâme gibi) şairlerin tarihe tanıklık
ettiğini belgeler niteliktedir. Bir yapının sarayın veya
çeşmenin ne zaman inşa edildiği, bir beldenin ne zaman
fethedildiği, bir savaşın hangi tarihte olduğu ve düğün,
sünnet merasimlerinin tarih ve günleri gibi genel konulan
tarihleyen şiirler olduğu gibi şairin bir akrabasının
arkadaşının hatta bir hayvanının ne zaman öldüğünü
tarihleyen şiirler de mevcuttur (İsen, 1994: 134-144).”
Türk edebiyatının gelişmesi ile ilgili olarak denilebilir ki:
“Kültürler arası etkileşimlerde daha eski, geniş ve etkin
olan kültürün baskın çıkacağı gerçeğini göz ardı etmeden
edebî kültürümüzün ve dilimizin gelişimini izlemek
yerinde olacaktır. Türk kültür ve edebiyatı, Acem
kültürüyle muhatap olduğu zaman, yerleşikliği ve
gelişmişliği mücerrep olan bu kültür dünyasının etkisine
girmekte gecikmemiştir. Bunda İslâmiyet'i Farslar
vasıtasıyla öğrenmenin etkisini unutmamak gerekir.
Edebî formlarını bu çatı altında geliştirmeye başlayan
Türk kültürü, kendine has dinamiklerini muhafaza
etmeyi başarmış ve gerek edebî anlamda gerekse lisani
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anlamda özünden büyük oranda bir sapma
yaşamamıştır. Etkileşim döneminin ilk evresi
tamamlandıktan sonra Türk edebî lisanı doğal
mecrasında gelişimini sürdürmeye devam etmiştir
(Tanyıldız, 2007: 96).”
Osmanlı imparatorluğu zamanında gelişen ve kendine has bir üslup
oluşturan klasik şiirimiz ile ilgili olarak şu şekilde ifade
edilmektedir:
“Osmanlı coğrafyasında var olan çok kültürlü sosyal
hayat, klasik edebiyatımızın önemli kaynaklarından ve
malzemelerinden olmuştur. Bir geleneğin ürünü olan
klasik şiirimiz; temelde Türk-İslâm kültürünün
oluşturduğu ve beslediği kültürel, estetik, dinî, tasavvufî
ve felsefî değerlerin yanı sıra mahallî unsurlardan da
hakkıyla istifade eden bir anlayışa sahiptir. Bunun doğal
sonucu olarak günümüzde bile hâlâ tartışılabilen bir
canlılığa ve kalıcılığa sahiptir. Birçok klasik şair de Türk,
İslâm ve mahallî unsurlardan istifade ederek gerçek
anlamda klasik şiirler yazmışlardır. İşte bu klasik şiirler
sayesindedir ki klasik şairlerimiz, yaşadıkları toplumun
inancını, aşkını, hasretini, sevincini, özlemini, lirizmini,
ıstırabını kısacası Osmanlı olan her şeyi anlatan bir
edebiyat anlayışı oluşturmuşlardır (Yekbaş, 2009: 321).”
Bu çalışmada Dîvân edebiyatı ile ilgili verilen bilgiler
doğrultusunda 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda etkileri
görülmeye başlanan Sebk-i Hindî ve özellikle bikr-i mânâ ve bikr-i
mazmûn üzerine değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Türk Edebiyatında Sebk-i Hindî
Yüzyıllardır şairler şiirin iki ana karakterini meydana getiren söz
ve anlam ile alakalı olarak birbirinden farklı seçimlerde
bulunmuşlardır; bu çerçevede bazı zamanlarda söz kavramını
anlamın önüne koymuş, bazen de anlamı söze üstün hale getirerek
duygu, düşünce ve hayâllerini bu şekilde dile getirmeye önem
vermişlerdir. Ancak 17. yüzyıla kadar Klasik Türk şiirinde söz ve
anlam arasında açık bir şekilde ayrışmanın bulunmadığı, sadece az
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da olsa sözün anlama üstün tutulduğu görülebilir. Bu durum
özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda yazılmış olan şiirlerde
görülebilmektedir. Klasik üslup noktasında sözün anlama göre
biraz daha ön planda tutulmasının yanı sıra, özellikle 16. yüzyıl
sonları ile 17. yüzyıl başlarında ilk olarak İran’da ve Hindistan’da
daha sonra ise Türk şiirinde görülmeye başlanan Sebk-i Hindî’nin
etkisiyle 17. yüzyıl Türk şiirinde anlam boyutunda önemli bir
uygulama ve yorumlamalarla yüz yüze kalınmaktadır. Anlamın
ince, derin, kapalı ve karmaşık olması gibi özellikler 20. yüzyılın ilk
dönemlerine kadar Türk şiirinin önde gelen özelliklerinden birkaçı
olarak varlığını sürdürmüştür.
17. yüzyıl, Türk edebiyatının geldiği konum açısından çok dikkat
çekici bir zaman dilimidir. Osmanlı sınırları içerisinde siyasî, askerî,
ekonomik ve sosyal alanlarda başlayan gerileme sürecinin tersine,
başta edebiyat olmak üzere genel olarak çeşitli sanat dalları, en
verimli dönemlerinden birini ortaya koymuştur.
“Bu yüzyıl, özellikle şiirde temelleri 14. ve 15. yüzyıllarda
Hâfız-ı Şîrâzî, Hüsrev-i Dihlevî, Sa’dî ve Molla Câmî gibi
klâsik dönem İran şairleri tarafından atılan, geçen yıllar
içerisinde özellikle İran’daki baskıdan kaçarak
Hindistan’daki Babürlüler yönetiminin geniş imkânları
altında rahat ve özgür bir hayata kavuşan şairler
tarafından ortaya çıkarılan önemli bir üslûp değişimi
olarak da kabul edilen Sebk-i Hindî’nin görüldüğü
yüzyıldır. Sebk-i Hindî, 17. yüzyılın hemen başlarında
Nef’î’de daha sonra Nâilî, Neşâtî, Fehîm, Şehrî, Vecdî,
Cevrî, Nâbî ve 18. yüzyılda da Nedîm ve yüzyılın
sonlarında Şeyh Gâlib tarafından başarılı bir şekilde şiire
yansıtılmıştır (Demirel, 2006: 1).”
Sebk-i Hindî, başlangıcı 14. ve 15. yüzyıl İran edebiyatına dayanan
ve özellikle 16. yüzyıldan itibaren kendisini hissettiren bir üslûp
değişimi olarak kendisini göstermektedir. Bu üslûbun adı, ne
zaman, nerede ve nasıl ortaya çıktığı, temsilcilerinin kimler olduğu,
bu üslûbun özelliklerinin neler olduğu konularında bazı tartışmalar
olmuş ve bugün de hâlâ bu tartışmalar devam etmektedir.
“Yüzyıllar boyunca şiirin anlam ve söz gibi aslî iki unsurunda
meydana gelen çeşitli değişme ve gelişmeler sonucunda Sebk-i
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Hindî 17. ve 18. yüzyıllarda en parlak dönemini yaşamıştır. Bilhassa
17. yüzyıl şairleri bu üslûbun çeşitli özelliklerini şiirlerine
yansıtmayı başlıca amaç edinmişlerdir. Şiirin özellikle anlam
yönünde oldukça etkili olan bu üslûbun, birdenbire ortaya
çıkmadığı, yüzyıllar boyunca şiire hâkim olan çeşitli anlayışların
imbikten süzülmesi sonucunda bu dönemde neşv ü nümâ bulduğu
söylenebilir (Demirel, 2006: 2).”
Sebk-i Hindî şairlerinde farklılaşan iki ayrı eğilim vardır. Bir yanda
şiirlerinde ahlaki, hikemi, irfanî ve ictimaî konulara fazla yer veren,
şiirin dilinde sadeliği gözeten halkın günlük konuşma dilinden
yararlanan, tabiat ve sosyal yaşam gibi çevre unsurlarından
faydalanarak birtakım yeni teşbih, istiare ve mazmûnlar yaratmaya
önem veren, fakat bunu anlamda kapalılığa yol açabilecek
boyutlara vardırmayan Sâib-i Tebrîzî’nin tarzı ile paralellik
gösteren Nâbî ve onun yolunu sürdüren şairler diğer yanda
karmaşık hayâl unsurlarına yer veren ve tasavvufun da etkisiyle
anlamda kapalılığa yol açan Şevket-i Buhârî ve Bîdil-i Dihlevî’nin
tarzlarıyla benzerlik gösteren Na’ilî ve Şeyh Gâlib gibi şairler
bulunmaktadır. (Mum, 2007: 381)
Sebk-i Hindî öncelikle, anlam ve sözden oluşan iki temel üzerine
oturmuştur. Gerçekte bu iki kavram her şiir için geçerlidir. Farklı
dönemlerdeki edebî anlayışlarda meydana gelen gelişmelere göre
bazen biri diğerine göre daha önde yer almış, bazen de anlam ve söz
eşit bir şekilde öneme sahip olmuşlardır. 16. yüzyıldan itibaren
tasavvufun da etkisiyle söz güzelliği ve söz sanatı yerine anlam ve
hayâl derinliğine öncelik verilmiş ve bu nedenle şairler daha çok
anlamı ön plana çıkartacak bir üslûba doğru yön bulmuşlardır ve
bunun sonucunda anlam derinlik kazanarak karmaşık bir hale
gelmiş ve ince zarif bir özelliğe sahip olmuştur.
Türk Edebiyatında Bikr-i Mânâ ve Bikr-i Mazmûn
Bikr-i mânâ ifadesinin anlamı konusunda diyebileceklerimiz; bu
tabir, her işin ve her sanatın daha önce hiç duyulmamış ilk olan,
öncesi olmayan anlamındaki bikr ile anlamı hemen hemen bilinen
mânâ kelimelerinden meydana gelmektedir. Kâmûs Tercümesi’nde
bikr tabiri şu şekilde açıklanır:
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“… Her şeyin evveline bikr denir ve mesbûk bi’l-mesel olmayan her
amel ve san’ata ıtlâk olunur (Mütercim Âsım, 1305: 1).” Bikr-i fikr,
bikr-i mânâ, bikr-i mazmûn arayışları 17. asır şairleri arasında
oldukça bilinen bir durumdur. Bu üç kavram da birbirinin yerine
kullanılmaktadır. Söz konusu üç terim de sözün ne şekilde
aktarıldığı ile ilgilidir. Estetik açıdan farklı, değişik olanı
yakalaması, bulması anlamına tekabül etmektedir.
Bilindiği gibi klasik Türk şiirinde biçim ve yapıyı belirleyen
gelenektir. 11. asırdan itibaren oluşmaya başlayan bu şiir karakteri
veya estetiğinin yani geleneğin sınırları içinde kalmanın zorluğu bir
yana; düşünüş, duyuş (hissediş) ve yaşayışta farklılık getirecek bir
dış tesirden de mahrum olmalarına rağmen şairler, sürekli, ‘bikr-i
ma’nâ’ ‘taze mazmûn’ ‘nev-zemîn, reh-i nâ-refte’ gibi adlarla anılan
yenilik ve özgünlük peşinde koşmuşlardır. Sanatkârın tabiatında
zaten mevcut olması gereken bu çaba ve elbette kendi şahsi
dehalarının sayesinde tekdüzelikten kurtulup üslûp sahibi veya adı
belirli üslûplarla anılan büyük şairler yetişmiştir. Gâlib’e gelinceye
kadar sûfiyâne söyleyişte Fuzûlî (ö.1556), rindâne/âşıkâne üslûpta
Bâkî (ö.1600) ve Şeyhülislâm Yahyâ (ö.1644), kasidede Nef’î (ö.
1635), Sebk-i Hindî’de Nâilî (ö. 1666), hikemî tarzda Nâbî (ö. 1712),
nükteli söyleyişte Sâbit (ö. 1712) ve kendi adıyla anılan üslûbun
(Nedîmâne) sahibi Nedîm (ö. 1730), klasik Türk şiirinin önde gelen
ve geçilmez kabul edilen temsilcileri olarak edebiyat tarihimizdeki
müstesna yerlerini almışlardır. (Arı, 2018: 2)
Bikr kelimesi düşünce, fikir, anlam ve benzetme gibi şiirle alakası
olan bazı terimlerle bir araya getirilince bikr-i fikr, bikr-i mânâ ve
bikr-i mazmûn gibi kimi lügatlerde daha önce söylenmemiş olmak
şartıyla sözün güzel ve incelikli bir şekilde aktarılması şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu terimler Dîvân edebiyatı içerisinde özellikle
klasik şiirin lafız ve mânâdan ibaret olduğu düşünüldüğünde
geleneğin devamlılığı içerisinde şairin hem anlam hem de anlatım
konusunda estetik açıdan değişik olanı bulması ve yakalaması
şeklinde ifade edilebilir. Gelenek açısından ortaya çıkan
benzerlikler arasında şairin kendine özgü kimliğini oluşturan ise
farklılıktır. Bu sebeple bikr-i mânânın şairi diğerlerinden ayıran
farklı üslûbuyla bir bağlantısı bulunmaktadır. “Bu farklı anlatımın
temelindeki yaratıcılık isteği de çoğu zaman, Dîvân şairinin
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kendisini eski ya da çağdaş şairlerle – İran ya da Osmanlı –
kıyaslayarak kendisinin onlardan üstün olduğunu iddia etmesi,
hatta daha doğru bir deyişle, kendi şairlik gücüyle övünme meselesi
olarak varlık göstermiştir (Mengi, 2000: 23).”
Büte secde olalı görmedi bir kimse dahı
Bikr-i fikrim gibi bir şûh-ı dil-âşûb sanem (Nef‘î, 1269: 146).
Klasik şiirimizin övgü ve yergi konularında en önde gelen
şairlerimizden olan Nef‘î yukarıdaki beyitte düşüncesinin
diğerlerinden farklı ve kendine has olmasıyla övünmekte ve bikr-i
fikrini şûh-ı dil-âşûb ifadesiyle gönül karıştıran nazlı bir dilbere
benzetmektedir.
Sezai Karakoç’un Şiir Anlayışı
Türk şiir tarihinde İkinci Yeni dönemi değişik türlerde
incelemelerin, kendine has soruşturmaların değerli bir şiir
sahasında sürdürüldüğü, çok canlı bir dönemi kapsamaktadır.
1950’li yıllardan itibaren özellikle 1954’ten sonra, bu dönemki
şairlerin şiiri anlayış ve yazım şekilleri olarak yavaş yavaş değişim
içinde yer alan ve yeni bir form ya da form-dışılık şeklinde kendini
gösteren bu yeni şiir yapısının Halk şiiri, Dîvân şiiri gibi temel şiir
akımlarının yanında düşünülebilecek kadar bir etkisinin
olduğundan bahsetmek mümkündür. Şiiri, gündelik dilin
yüzeyselliği içinde değerlendiren, kelime grupları, halk deyişleri,
günlük cümle kalıpları gibi yöntemlerle şuurun sınırlılığıyla bir
araya getiren ve anlamı belirli bir kalıp içinde hapseden Birinci
Yeni’nin şiire olan bakışına ilk göze batan başkaldırı bu dönem
şairleri tarafından ortaya konulmuştur. Saf şiir ve sivil şiir gibi
isimlendirmelerle kaleme aldıkları şiirlerini daha önceki şiir
anlayışından farklılaştıran bu akımın şairleri, ortak bir düşünce ya
da bildiri meydana getirmeden, daha evvelki şiir üslubunu devam
ettirmemeleri, şiire bakış açıları ve şiir düzenlerinin benzerliği
bakımından bir arada olma sınıflandırılması elde etmişlerdir.
İkinci Yeni hakkında Türk şiirinin ‘son modern atılımı’ şeklinde bir
değerlendirme de bulunan İsmet Özel bu şiir akımı ile ilgili olarak
şu ifadeleri kullanmaktadır: “1954-1959 yıllarında modern
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atılımını yapan Türk şiiri kelimeyi insanın varlık alanını betimleyici
birimi olarak kullanmayı seçmişti. Betimlemeyi düzyazının
yüklendiği görevin dışında anlatabildik böylece. Dilin imgeci bir
tutumla şiirde kullanılışı bize içimizde bulunduğuna inandığımız
bir varlık alanının tasvirini getirdi. Şiirde geçen kelimelerin dış
dünyadaki bire-bir karşılıklarıyla değil, bu kelime birleşimlerinin
bizde doğurduğu “yeniden ifade edilemez”, “başka kelimelere
tercüme edilemez”, “yapısıyla bir atılım yaptı ülkemizde” (Özel,
2006: 65).
İkinci Yeni’nin bir akım olup olmamasıyla ilgili nedenler sebebiyle
Türk şiir anlayışındaki durumu genellikle irdelenen bahislerden
biridir. “Bir toplumdaki genel kabul gören değerleri, tavır ve
görüşleri bünyesinde barındıran gelenek, köklü bir tarih bilincini ve
fark edilebilir bir sürekliliği zorunlu kılar (Akkanat, 2012: 389).”
İkinci Yeni’nin muhtemelen en sorunlu alanı gelenekle olan
durumudur. Bu şiir anlayışının bir taraftan eski ile kesin bir kopuşu
aktarmaya çalışırken diğer taraftan mümessillerinin değişik
nitelikleri bakımından gelenekle irtibatını devam ettirdiği görülür.
İkinci Yeni mümessillerinden olan Sezai Karakoç ise geleneği hem
meydana geliş hem de içerik açısından İkinci Yeni şiirinde
sürdürmesinden dolayı da diğer şairlerden ayrılır. Sezai
Karakoç’un şairliğiyle onun dışındaki İkinci Yeni şairleri üzerinde
yapılacak değerlendirmede söylenebilir ki, İkinci Yeni’nin Karakoç
haricindeki mümessillerinin şairlikleri Karakoç’a yalnızca bir
açıdan benzetilebilir. Sezai Karakoç’un şiirlerine ek olarak düşünce
kitapları, hikâyeleri, tiyatro eserleri, şiir çevirileri, diriliş adındaki
dergisi ve Yüce Diriliş Partisi adında bir partisi vardır. Bunlar göz
önünde bulundurulduğunda Sezai Karakoç’un şiirini onun diğer
düşünce kitapları ve siyasi görüşleri ile beraber değerlendirmek
gerekir.
Sezai Karakoç’un ilk şiirlerinden son şiirlerine kadar gelenekle olan
bağlantısını devam ettirdiği, düşünce kitaplarında ve parti içinde
ortaya koyduğu fikirleri ile şiirinde bir beraberlik olduğu aşikârdır.
Bu ilişkinin en önemli bileşeni şüphesiz Karakoç’un medeniyet
düşüncesidir. “Karakoç’un medeniyet düşüncesi reaksiyoner bir
muhafazakârlık anlayışından çok farklı bir düşüncedir. Bu düşünce
geleneksel değil gelenekçidir, fakat aynı zamanda gelecekçidir.
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Karakoç, düşüncesine inancı temel yapmakla birlikte onu soyut bir
seviyede bırakmayı düşünmez. O’na göre inanç Letrist, frazolojik yani
lafızdan ibaret bir görünümde olmamalı, insan ve toplum için somut
ve reel bir muştu olmalı. İnanç, kendi estetiği, kendi ahlakı ve
eylemiyle yoğrulmuş olmalıdır (Mermutlu, 1998: 49).”
Sezai Karakoç ise bu dönem içinde gelişen şiir formuna tereddütlü
bir şekilde yaklaşmış ve şiirini kendi anlayışı, bakış açısı
doğrultusunda devam ettirmiştir. “Karakoç’un Edebiyat Yazıları I, II
kitaplarında şiir anlayışı, şairlerin gelenekle olan münasebetini
detaylıca ele aldığı, Mehmet Akif, Yahya Kemal ve Necip Fazıl gibi
şairlerin şiirleri üzerinden bir değerlendirme yaptığı görülür. İslâm
medeniyetinin önemli şairleri, Dîvân şiirinin temsilcileri
Karakoç’un istifade ettiği şiir geleneğini oluşturmaktadır. Karakoç
bu yönü ile kendi şiirine kadar uzanan şiir geleneğini bir anlamda
kendi şiirine bağlar. Ya da tersinden söylersek, Karakoç, gelenek
içinde kendi şiirinden hangi izlerin takip edilebileceğini bize bu
şekilde göstermiş olur. Bu yönü ile Karakoç Türk şiir tarihimizde
gelenekle güncel arasında bir devamlılık halkasıdır denilebilir
(Gündüz, 2013: 57).”
Karakoç’un şiirini diğer İkinci Yeni şairlerinden ayıran en önemli
özelliklerinden biri de şiirde işlediği konu ve kelime seçimleridir.
Karakoç’un şiiri, diğer İkinci Yeni şairleri gibi atölye çalışmaları,
deneyiş biçimi ve rastlantı üzerine değil ilk şiirden son şiire kadar
mutlak olanı takip eden bir şiir anlayışıdır. Şairin İslâm medeniyeti
düşüncesi ve Müslüman kimliği şiir dilini oluşturan en temel ana
kaynaklardır. Karakoç bir açıdan bakıldığında İkinci Yeni’nin
oluşturmaya çalıştığı yeni şiir şeklini kurmasına katkıda bulunmuş
ve bu yeni bakış açısına kendi şiiri içinde yer vermiştir ama şiirinin
gelenekle olan bağını koparmadan bunu yapmıştır.
Karakoç şiirinin gelenekle olan alakası önemli bir tespit ile başlar:
“Kendini arayan düşünce ve dolayısıyla edebiyat dünyamız, bir
yandan romantik ve kritik batıcılık, bir yandan Avrupa kaynaklı dar
nasyonalizm etkisiyle asıl Osmanlı dönemi gerçeğine kapalı kalmış ve
toplumumuz, entelektüel planda devam fikrini yitirmiştir. Artık
düşünceler, geçmişsiz ve geleceksiz, havada ve askıdadır hep
(Karakoç, 1986: 17).” Karakoç’un yazın konusunda karşılaştığı
başlıca sıkıntı devam düşüncesinin kaybolmuş olmasıdır. Bu
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tespitleri İkinci Yeni’nin diğer şairlerinin şiirleri için de kullanmak
mümkündür. Karakoç’u İkinci Yeni şairlerinden ayıran en temel
fark şiirini gelenek içinde bir devam halkası üzerinden
konumlandırmış olmasıdır. Karakoç’un eserlerini, politik yönü ile
poetik yönü, birbirleri ile uyumlu ve tutarlı bir perspektiften
bakarak çeşitlendirdiği görülür: “Sanat tutumum, genel dünya
görüşümün bir bölümünden başka bir şey değildir. Onu bir sesin, yeni
bir sesin sırtına yüklemekten ibarettir. Benim şiirim, aşk, hürriyet,
yaşayış ve ölüm gibi var olmanın dinamitlendiği noktalardaki trajik
espriyi, irrasyonele ve absürde bulanmış “mutlak”ı zapt etmektir
(Karakoç, 1986: 36).” sözü Karakoç’un şiiri hangi nedenlerle ele
aldığını ortaya koymaktadır.
Diğer İkinci Yeni şairlerinin, şiire dair görüşlerini parça parça,
farklı zaman aralıklarında değişen şiir algıları içinde kısa metinler
halinde yazmalarına karşın Karakoç şiir ve şair ilişkisini Edebiyat
Yazıları I, II, III adlı kitaplarda topladığı yazılarla uzun soluklu ele
almıştır. Bu yazılar Karakoç’un şiir anlayışını, şairlerin toplum
içindeki rolünü, gelenekle şairin ilişki kurma biçimini, şiir
geleneğimizin önemli temsilcilerinin şiir anlayışlarını göstermesi
bakımından derinlikli tahliller ve ufuk açıcı tespitler içerir. Bu
yazılara bakıldığında Karakoç’un şiir anlayışının bu yazılarda
yürütülen düşünce tartışmaları çerçevesinde varılan idrak
düzleminde şekillendiği görülür. Karakoç ilkin, soyutlama,
metafizik, resim, fotoğraf, ilham, yetenek, usul, adap, diriliş gibi
kavramları kullanarak şairin kim olduğunu tarif eder. (Gündüz,
2013: 71)
Ona göre şair şöyle tanımlanabilir: “Şair de bir sanat adamı, has bir
sanat adamı olarak duygularını, izlenimlerini, anılarını, umutlarını,
öfkesini, sevincini, acısını, duyarlığını kimi kez bir kazma, kimi kez bir
çekiç gibi kullanarak dilden, kullanılabilir kütleler koparır, onda
soyutlamalar yaparak, kelimeleri bazen tüm bağlarından sıyırarak,
bazen tüm bağlarını bir noktada yoğunlaştırarak, bazen de en ihmal
edilmiş ya da unutulmuş bir bağıntısını kabartmalaştırarak ve
sonunda önüne serilmiş bu sırat köprüsü sarhoşu unsurlar bütününe,
ruhundan diriliş soluğunu üfleyerek eserini ortaya koyar (Karakoç,
2012: 21-22).” Karakoç şiirden evvel şairi betimleme gereği
duymuştur. Şaire, Karakoç tarafından verilen önemin kaynağında
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yine dinî bir temel yer almaktadır: “Peygamber’in çıkacağını Ukaz
panayırında ilkin şairler haber vermişlerdir. Bir hadiste “gaybın
anahtarı şairin elindedir” denilmiştir. Kâbe’nin duvarına asılan yedi
meşhur şiir (Mu’allakatü’s-seb’a), Kur’ân’ın belagat üstünlüğü
önünde duvardan indirilmiştir (Karakoç, 1986: 39).”
Şairlerin kimler oldukları sorgulamasında başlangıç Hz. Peygamber
zamanının ‘İmrü’l-Kays gibi şairlerine dek geri gider. Karakoç için
Kureyş’in Hz. Peygamber’e de şair demesi, Onu makamca en üst
mertebede görmelerinin tezahürüdür. Peygamberler devrinde
yaşayan şairler de savaşçılar kadar yüce ve mutlak inancın
yerleşmesi ve yayılması görevini kudretle üstlenmişlerdir. Hz. Ali
ve Hz. Ebu Bekir’in de şiirleri olduğu bilinmektedir. Karakoç’un
daha sonra büyük bir serpilme gösterdiğini söylediği İslâm şiir
geleneğinde birçok şairin ismi geçer: “Maarrirler, Mütenebbiler, Ebû
Nüvâslar, Faridler, Busirîler, Harîrîler, Endülüs Devri şairleri (…)
Acem şiiri, Senâî, Attâr, Mevlânâ, Firdevsî, Hâfız, Sa’dî, Hayyâm,
Nizâmî, Câmî, Tuğrâî, Rûdegî, Sâib, Şevket, Nâsır-ı Husrev (…) Alî Şîr
Nevâî, Nesîmî, Necâtî, Fuzûlî, Bâkî, Hayâlî, Yahyâ, Nev’î, Nef’î, Nâil-i
Kadîm, Azmîzâde Hâletî, Hâmî, Nedîm, Nâbî, Şeyh Gâlib (Karakoç,
2012: 49-50).”
Karakoç, geleneği elbette bu şairlerle bitmez. Gelenek Yunus Emre,
Mehmet Akif, Yahya Kemal ve Necip Fazıl üzerinden ilerleyerek
devam eden şiir anlayışı içinde Karakoç şiirine ulaşır. Karakoç,
İslâm uygarlığını, düşüncesi, sanatı, bütün derinliği ve zenginliğiyle
istifade edilmesi gereken bir kaynak olarak görür. Bu kaynağın
şüphesiz en önemli kullanıcıları şairlerdir. “Bir milletin ihtişamını,
duyarlığını, öfkesini, mutluluğunu, inceliğini anlamak istiyorsanız
şairlerine, özellikle şairlerine bakınız. Bizim şiirimizde de içliliğiyle
Fuzûlî, ihtişam ve tantanasıyla Bâkî, şa’şa’a, mübalağa ve öfkesiyle
Nef’î, incelik ve sevecenliğiyle Nedîm, bilgeliğiyle Nâbî, ruh
musikisiyle Şeyh Gâlib, bizzat milletimizin ta kendisidir (Karakoç,
2012: 54).”
Edebiyat Yazıları’nda ele alınan konulardan biri de şair ve gelenek
bağlantısıdır. “Gelenek, şairi ilk olarak şiire götürendir. Şiiri sevme,
daha evvelki şairlerle ruh ilişkisini kurmakla başlar şairde” sözleri
ile şairin gelenekle alakasını gösteren Karakoç şairin işinin burada
bitmediğini yolculuğu sürdürmesi gerektiğini aktarır: “Şimdi ikinci
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bir adım atması gereklidir. Bu da klasik dönem şairleriyle yarışma
dönemidir (Karakoç, 2012: 54-55).”
Nedîm’in,
“Cum’a namâzına deyü izin alup mâderden
Gidelim serv-i revânum yürü Sa’dâbâd’e” dizelerini,
Sezai Karakoç'un,
“Sinemaya gidiyorum diye izin al annenden
Cuma namazına gidelim seninle”
şeklinde olumsuzlaması, cuma namazı-Sâdâbâd ilişkisinin
oluşturduğu bağlamı, -sinema-cuma namazı bağlamına
dönüştürür. Nedîm’de ‘cuma namazı, bir ‘bahane’ (pretext) iken
Karakoç’ta bir ‘erek’ (telos) olur; eğlence ise ‘Sadâbâd’dan
‘sinema’ya taşınarak moderniteye gönderme yapılır. Nedîm’in
Osmanlısında cuma namazının evden çıkmak için meşru bir
gerekçe oluşu, Sezai Karakoç’un Türkiye'sinde bu kez sinemaya
gitmenin meşru bir gerekçe oluşuna dönüşür: Karakoç, böylece
modernitenin ya da sekülerleşmenin, dinselliğin ya da din’e ilişkin
bir pratiğin, bir ‘meşruluk gerekçesi’ olmaktan çıkardığını
vurgulamak ister (Yavuz, 2008).” Bu şiir aynı zamanda Karakoç
şiirinin gelenekle ilişkisinin sürekliliğini değişim formu içinden
göstermesi noktasından da güzel bir misal olarak ele alınabilir.
Sezai Karakoç’un fikir dünyasını kavramak için en önemli terim
olan diriliş sözcüğü, onun şiir dünyasını anlamak için de ilk akla
gelen kavramlardan biridir. Karakoç, evrim, devrim gibi
kavramların öne çıktığı bir dönemde kendi şiir ve düşünce
hayatının merkezine diriliş kavramını koymuştur. Bu kavram her
zaman, insanoğlunun yaşadığı her çağda değer görecek bir
anlayıştır. Diğer bir anlamda insana ait olan her durum içinde
bulunulan bütün zamanlarda dirilme gücünü içinde barındırır. Bu
nedenle Karakoç düşünce üzerine kaleme aldığı yazılarında sıklıkla
bu kavramı kullanır: ‘ruhun dirilişi’, ‘dirilişin çevresinde’,
‘insanlığın dirilişi’, ‘İslâm’ın dirilişi’ ‘diriliş muştusu’ gibi (Karakoç
1955: 5-6).
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Diriliş çabası onun şiirlerinde kuvveden faaliyete hareket etmiş
olur. Karakoç’un diriliş’ tasavvuru başta şiiri olmak üzere diğer
metinlerini, poetik ve politik duruşunu anlamak için de değerli bir
araçtır. Karakoç diriliş hakkında demektedir ki: “Diriliş bir üsluptur
ama, sadece bir deyiş üslubu değil, bir oluş, bir varoluş üslubu ve yok
oluştan kurtuluş üslubudur. Dirilişin sanat anlayışında egonun ün
tutkusuyla yaşama ereğine kavuşma amacı yatmaz. Sanat, şiir veya
öbür edebiyat türleri, onun, kendini insanlığa anıtsal yapılarda mal
etme mimarilerinden nevilerdir (Karakoç, 2004: 71).” Anlaşıldığı
üzere Karakoç dirilişi üslup içinde ancak varoluşu merkeze alarak
aktarmaktadır.
Karakoç, İkinci Yeni şiirini ‘insan merkezli’ olmaktan ‘mutlak
merkezli’ bir dereceye ulaştırmıştır. “Diğer yandan şiirinin
merkezinde yer alan diriliş teması her koşulda bireyi ve toplumu
salâhata erdirecek bir gücün varlığını kendi geleneği içinde
bulabileceğine işaret etmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu
açıdan bakıldığında İkinci Yeni’nin diğer şairlerinde görülen
edilgenlik, karamsarlık ve reddi-miras algısı Karakoç şiirlerinde
söz konusu değildir. Karakoç’un şiirleriyle birlikte bütün
yazılarında durum ne kadar trajik olursa olsun mutlaka bir umut,
bir çıkar yol daima mevcuttur. Şair her zaman bireyde (Müslüman)
bu ödevi ve gücü görür (Gündüz, 2013: 80).”
Bikr-i Mânâ ve Bikr-i Mazmûn Örnekleri
Bütün şairlerde olduğu gibi Sezai Karakoç’ta söylenmemiş olanı
söyleme ya da yeni bir söyleyiş ortaya koymaya gayret göstermiş
ve bunda da oldukça başarılı olmuş bir şairdir. Klasik şiirler
meydana getiren şairlerimizin tabiriyle bikr-i mânâ ve bikr-i
mazmûn oluşturma konusunda kendini ispatlamıştır. Aşağıda onun
şiirlerinde geçen bu kavramlar üzerinde durulacaktır.
“Uçurtmamı rüzgâr yırttı dostlarım!
Gelin duvağından kopan bir rüzgâr
Bu rüzgâr yüzünden bulutlar yarım;
Bu rüzgâr yüzünden bana olanlar… (Karakoç, Monna Rosa:
9)”
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Bu şiirde şair normal şartlarda rüzgâr tarafından zarar görebilecek
olan uçurtma ile rüzgâr üzerinden farklı bir benzetme yapmış ve
rüzgârın da doğada meydana gelen rüzgârdan ziyade gelin
duvağından kopan, oluşan bir rüzgâr sebebiyle uçurtmasının zarar
gördüğünü ifade ederek yaşanılan bir hayâl kırıklığını yeni bir
anlamla ortaya koymuştur.
“Ben geldim geleli açmadı gökler;
Ya ben bulutları anlamıyorum,
Ya bulutlar benden bir şeyler bekler.
Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum…
Ben geldim geleli açmadı gökler… (Karakoç, Monna Rosa:
10)”
Yukarıdaki şiir de hayat ve ölüm gibi zıtlık barındıran ya da birinin
bitmesiyle diğerinin başladığı bir durumu bir arada kullanarak
hayatın bir ölüm olduğunu veya yaşadığımız her an ölümle iç içe
olduğumuzdan söz edilmekte ve farklı bir kullanım meydana
gelmektedir.
“Ellerin, ellerin ve parmakların
Bir nar çiçeğini eziyor gibi.
Ellerinden belli olur bir kadın,
Denizin dibinde geziyor gibi.
Ellerin, ellerin ve parmakların.
…
Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa.
Henüz dinlemedin benden türküler.
Benim aşkım uymaz öyle her saza.
En güzel şarkıyı bir kurşun söyler.
Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa (Karakoç, Monna Rosa:
16).”
Yukarıdaki şiirde şair yine bir kadının ellerinin ne kadar narin
olduğuyla ilgili olarak “bir nar çiçeğini eziyor gibi” ya da “denizin
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dibinde geziyor gibi” ifadeleriyle özgün bir ifade tarzı
oluşturmuştur ayrıca “en güzel şarkıyı bir kurşun söyler”
şeklindeki sözleriyle şair kurşunu bir şarkıya, türküye benzeterek
farklı bir tanımlamayla karşımıza çıkmaktadır.
Benim gözlerim yeşildir, onun gözleri kara;
Ben günah kadar beyazım, o tövbe kadar kara.…
…
“Ben bir şarkı, ben bir tüyüm;
Ben Meryem’in yanağındaki tüyüm.
Beni bir azizin nefesi uçurur,
Kalbimde Allah’ın elleri durur.
Cici ayaklarım iplikle bağlı,
Ben onun sılası, kendimin gurbetiyim;
Ben bir azizin hasreti,
Ben Meryem'in yanağındaki tüyüm (Karakoç, Monna Rosa:
26).”
Şair burada “ben günah kadar beyazım, o tövbe kadar kara…”
dizesinde birbirine zıt olması gereken ifadeleri bir arada
kullanmıştır. Normal şartlarda düşünüldüğünde beyaz rengi iyilik
ve güzellikle anılırken siyah rengi kötülük ve çirkinlikle akla gelir
ama şair burada günahı beyaz renkle birlikte tövbeyi de kara yani
siyah renkle bir arada kullanarak yine farklı bir anlatım
oluşturmuştur. Şair şiirin devamında yer alan “Kalbimde Allah’ın
elleri durur.” dizesinde de “Allah’ın elleri” şeklinde farklı bir
tanımlama da bulunmaktadır.
Ve yalnızlık, sigara külü kadar yalnızlık
Ve toprağın rüyaya yılan gibi girişi
Sana da Mona Roza, taşbebeği bıraktık
Ellerinde kılıçlı balıkların bir dişi
Senin hatıran kadar büyük, yeni, karanlık
Senin hatıran kadar Allah ve şeytan işi
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Ve yalnızlık, sigara külü kadar yalnızlık (Karakoç, Monna
Rosa: 30)
Bu şiirde Karakoç yalnızlığı tanımlarken “Ve yalnızlık, sigara külü
kadar yalnızlık” dizesiyle yine kendine has yeni bir ifadeyle
karşımıza çıkmaktadır.
Allah kar gibi gökten yağınca
Karlar sıcak sıcak saçlarına değince
Başını önüne eğince
Benim bu şiirimi anlayacaksın (Karakoç, Monna Rosa: 35)
Karakoç yukarıdaki şiirde “Allah kar gibi gökten yağınca” dizesiyle
yer, zaman ve mekân gibi kavramlardan münezzeh olan Allah’ı bu
şiirde şair Allah’ın kudretiyle yağan kar münasebetiyle farklı bir
anlatımla kullanmıştır.
Sen merhamet sen rüzgâr sen tiril tiril kadın
Sen bir mahşer içinde en aziz yalnızlığı yaşadın
Sen başını çeviren cellat başının güne
Sen öyle ki sen diye diye seni anlayamayız
Şehrazat ah Şehrazat Şehrazat
Sen sevgili sen can sen yarsın (Karakoç, Monna Rosa: 36)
Bu şiirde şair “tiril tiril kadın” şeklindeki ifadesiyle titrer gibi
dalgalanan, ince kumaş anlamlarında kullanılan tiril tiril ikileme
kavramını bir kadını betimlerken kullanarak ince, narin kadın
anlamıyla farklı yeni bir şekilde ortaya koymuştur.
Sen geldin benim deli köşemde durdun
Bulutlar geldi üstünde durdu
Merhametin ta kendisiydi gözlerin
Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu
Bulutlar geldi altında durduk. (Karakoç, Şahdamar: 55)
Yukarıdaki şiirde Karakoç “deli köşemde” diyerek yeni bir tabirle
kalbini kast etmektedir. Ayrıca “Merhamet saçlarını ıslatan sessiz
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bir yağmurdu” dizesiyle merhamet hakkında yeni bir tanımlamada
bulunmuştur.
“Aşk siyahın beyazdan ayrıldığı
Samanyolunda yürüyen bir karınca
En onulmaz vebayı kutlayan bir güvercin
İki katlı bir arabada
Bu bize yaklaşan bir deniz arabası
Sen ırakta samanyolu ırakta
Ve ay başka bir ay
Sarısı beyazına akmış
Bulaşmış bir yumurta (Karakoç, Körfez: 100).”
Karakoç bu şiirinde yazdığı “Aşk siyahın beyazdan ayrıldığı /
Samanyolunda yürüyen bir karınca” dizelerinde aşk ile ilgili yeni
bir tanımlamada bulunmuştur.
“Beni kim getirdi burayı gezmeğe
Arkadaşlar hep işin eğlencesinde
Bana maymun var gibi geliyor içerde
İçerde büyük bir göçün hışırtısı var (Karakoç, Körfez: 102).”
Bu şiirde şair “göçün hışırtısı” tamlamasıyla yeni bir ifade
oluşturmuştur. İnce, küçük cisimlerin hareket ederken ki çıkardığı
sese verilen isim olan hışırtı kelimesi burada göç kavramıyla
birlikte kullanılmıştır ve bir yerden başka bir yere taşınırken
ortaya çıkan sesler, hareketler kast edilmiştir.
“Ölsek yeraltını yadırgamayız
Kurtulmuş da oluruz
Paslı somyaların
Aç köpeğinkini andıran
Diş gıcırtısından (Karakoç, Sesler: 171).”
Yukarıdaki şiirde Karakoç “Paslı somyaların / Aç köpeğinkini
andıran / Diş gıcırtısından” dizeleriyle eskimiş somyalardan çıkan
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sesleri köpeğin diş gıcırtısı sesine benzeterek yeni bir betimleme
ortaya koymuştur.
Kes sesini kitap çobanı
Sen nasılsa arta kalmışsın
Orta çağın çılgın asmalarından
Ürküten bir şarap gibi (Karakoç, Sesler: 172)
Burada şair bu şiirde yine “kitap çobanı” ifadesiyle iki farklı
anlamlarda ya da tamlamalarda kullanılan kelimeleri bir araya
getirerek farklı bir çağrışımda bulunmuştur. Bu ifadeyle yazar veya
şairi kast etmektedir.
Gelin gülle başlayalım şiire atalara uyarak
Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine (Karakoç,
Zamana Adanmış Sözler: 425)
Karakoç yukarıdaki dizelerde “kelimeler ülkesi” tamlamasıyla yeni
ve farklı bir tanımlamayla karşımıza çıkmakta ve bu tamlamayla
şiirden bahsetmektedir.
Çölse… İnsanın boynuna dolanan yılandan bir kemerdir
Çöl, at nallarının altında çınlayan bir demirdir
Çöl, aslan gibi uyur, kaplan gibi homurdanır
Deri haline gelmiş zar haline gelmiş
Kertenkele ve çekirge, yılan ve geyikten, birbirine geçme bir
şehirdir (Karakoç, Leylâ ile Mecnun: 533)
Bu dizelerde şair çöl ile ilgili yeni betimleme ve tanımlamalarda
bulunmaktadır.
Ve Kudüs şehri. İçiyle ve ruhuyla suskun
Göklere kaçmış hayâliyle
Bir pervane gibi ışığa uçmuş gönlüyle
Bir başka âleme göçmüş hakikati
Tanrı katına varmış
İki elini kavuşturup divana durmuş
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Hüküm istemiş
Yeryüzüne yeryüzü kadısına
Hüküm ki:
Haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş
gibidir (Karakoç, Alınyazısı Saati: 630)
Karakoç bu şiirde “yeryüzü kadısı” tamlamasıyla Hz. Allah’ı kast
ederek yeni ve farklı bir betimlemede bulunmuştur.
Sonunda dönecek talih, gelecek Büyük Atlı
Çileye batmış İslâm halkı için kurtarıcı
Görünecek ilkin Şam’da der gelenek saati (Karakoç, Alınyazısı
Saati: 639)
Şair yukarıdaki şiirde kurtarıcıdan kastı mehdidir ve “gelenek
saati” tamlamasıyla mehdi hakkında rivayet edilen hadisleri kast
ederek yeni bir tanımlama meydana getirmiştir.
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SONUÇ
Karşılaştırmalı metin, kelimelerin bir araya gelerek anlamsal
bütünlük içerisinde yazılı olarak aktarılma biçimidir. Çok yönlü ve
gerektiğinde hedef odaklı bu metinlerde farklı ve derin anlamlar ile
okuyucuyu düşünceye yönlendirme gayreti öne çıkmaktadır.
Yazınsal metinler tek başlarına değerlendirileceği gibi mukayeseli
olarak da bir değerlendirme içinde bulunulabilir. Bu çalışmada
Sezai Karakoç’un bazı şiirleri bikr-i fikr, bikr-i mânâ konseptinde
değerlendirilmiştir.
Bikr kelimesi düşünce, fikir, anlam ve benzetme gibi şiirle alakası
olan bazı terimlerle bir araya getirilince bikr-i fikr, bikr-i mânâ ve
bikr-i mazmûn gibi kimi lügatlerde daha önce söylenmemiş olmak
şartıyla sözün güzel ve incelikli bir şekilde aktarılması şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu terimler Dîvân edebiyatı içerisinde özellikle
klasik şiirin lafız ve mânâdan ibaret olduğu düşünüldüğünde
geleneğin devamlılığı içerisinde şairin hem anlam hem de anlatım
konusunda estetik açıdan değişik olanı bulması ve yakalaması
şeklinde ifade edilebilir.
Gelenek açısından ortaya çıkan benzerlikler arasında şairin
kendine özgü kimliğini oluşturan şey farklılıktır. Bu sebeple bikr-i
mânânın şairi diğerlerinden ayıran farklı üslûbuyla bir bağlantısı
bulunmaktadır. Karakoç’un şiirini diğer İkinci Yeni şairlerinden
ayıran en önemli özelliklerinden biri de şiirde bahsedilen konular
ve kullandığı kelimelerdir. Şairin İslâm medeniyeti düşüncesi ve
Müslüman kimliği şiir dilini oluşturan en temel ana etmenlerdir.
Karakoç bir açıdan bakıldığında İkinci Yeni’nin oluşturmaya
çalıştığı yeni şiir şeklini kurmasına katkıda bulunmuş ve bu yeni
bakış açısına kendi şiiri içinde yer vermiştir, ama şiirinin gelenekle
olan ilişkisini bozmadan bunu yapmıştır. Sezai Karakoç’un ilk
şiirlerinden son şiirlerine kadar gelenekle olan bağını devam
ettirdiği, düşünce kitaplarında ortaya koyduğu düşünceleri ile
şiirinde bir benzerlik olduğu gözlemlenmektedir. Bu bağlantının en
önemli ayağı şüphesiz Karakoç’un medeniyet tasavvurudur.
17. yüzyılda yaşamış şairlerle birlikte daha çok öne çıkarılan bikr-i
mânâ ve bikr-i mazmûn kavramlarına günümüz şairlerinden olan
Sezai Karakoç’un şiirleri üzerinden değerlendirmeye çalıştığımız
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bu araştırmada şairin şiirlerinde yeni kelime ve anlam arayışları
içerisinde olduğu anlaşılmakta ve kelimelerden farklı ve yeni
anlamlar ortaya koyduğu görülmektedir. Bu çalışmada konuyla
alakalı bilgiler verilerek şairin düşünce dünyası anlatılmaya
çalışılmış ve onun şiirlerinden bikr-i mânâ ve bikr-i mazmûn ile
ilgili örnekler verilmeye gayret edilmiştir.
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GİRİŞ
İnsanın ilk var oluşundan bu yana en büyük arzularından biri
ölümsüz olmaktır, ancak bu arzunun gerçekleşmesi, sürekli genç ve
zinde kalmaya dayalı, hastalıklardan tamamen arınmış sağlıklı ve
kusursuz bir bedenin varlığını zorunlu kılar. Hayat boyunca
geçirilen her hastalık daima ölümle sonuçlanmasa bile mutlaka
bireyde iz bırakan bedensel ya da ruhsal bir deformasyonu
beraberinde getirir. Hastalık bir bakıma bireyi ölümsüzlük
arzusundan uzaklaştırıp günün birinde ölmesi gerektiği gerçeğine
bir adım daha yaklaştırır. Theodor W. Adorno da ister fiziksel ister
psikolojik olsun her hastalığın altında daima ölümün gizlendiğini
vurgular (Adorno, 2012: 63). Hastalık bu anlamda bireyin
maddesel ve zihinsel varlığını tehlikeye atarak onu organik ve
yaşlanmaya meyilli bedeninin çizdiği sınırlara daha da mahkûm
eder. Bu mahkûmiyetin sonlandırılması ve bireyin ölümsüzlük
arzusuna erişebilmesinin ön koşulu, her türden hastalığın
tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bireyin hastalıklardan ve hasta
olma ihtimalinden kurtulması, öncelikle içinde yaşadığı bedeninin
ütopyacı bir bakış açısıyla yeniden inşasını gerektirir. Ütopik
olarak tanımlanabilecek ideal bir bedenin yaratılması ve
korunması bilime, teknolojiye, rasyonelliğe ve elbette bunları
destekleyecek türden bir ideolojiye ihtiyaç duyar, ancak ideolojik
ve ü topyacı tasarımların tamamı Karl Mannheim’a göre daha en
baştan yanlış bilinç25 olasılığıyla yola çıkan beyhude bir gerçeklik
arayışıdır (Mannheim, 2008: 106-107).
Hastalık ve sağlık sadece biyolojik ve tıbbi değil aynı zamanda
sosyal ve siyasi kavramlardır, çünkü bir bireyin toplumda sağlıklı
olarak kabul görmesi o toplumun sağlık kavramına yönelik ürettiği
ve benimsediği normlara bağlıdır. Sağlık, hastalık ve beden tam da
bu noktada bireye ait olmaktan çıkarak topluma ait kavramlar
haline gelirler. Söz konusu aidiyet, insanın ve içinde yaşadığı
doğanın yine insan tarafından mutlak kontrol altına alındığı
Mannheim’a göre yanlış bilinç, ü topya ve ideoloji tasarımlarının ortak yanıdır.
Marksist bir kavram olan yanlış bilinç altında mutlak ve asla değişmeyen varoluş
karşısında değil, yeni ruhsal pratiklerde ve sü rekli olarak yeniden şekillenen
varoluş karşısında başarısızlığa uğramaya mahkûm bir olasılıktan
bahsedilmektedir (Mannheim, 2008: 103-107).
25
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toplumlarda geçerli olur. Bu türden bir toplum ise yalnızca
şimdiden daha iyi bir yaşam umudu sunuyormuş gibi görünen
ütopyacı isteklerin arkasına gizlenmiş totaliter ve distopik bir
devlet modeli altında gerçekleştirilebilir.
Modernist düşünce ütopyalara, idealize edilmiş bir kusursuzluk
etrafında şekillenen hayâlî toplum tasarımlarının temsilleri olarak
yaklaşır. Ütopyalar, temelinde bireylerin mevcut olandan daha iyi
bir yaşam sürebilme arzusu bulunan ve gerçekleşme olasılığı
olmadığı halde ideal toplum modelleri olarak kabul gören alternatif
yaşam biçimi arayışlarıdır. Bir toplumda ütopya fikrinin
oluşabilmesi için öncelikle bazı olumsuz koşulların ortaya çıkması
gerekmektedir. Bireyleri içinde yaşadıkları toplumsal düzene karşı
duydukları hoşnutsuzluk sonucunda şimdikinden farklı ve daha iyi
bir dünya tasarlamaya yönlendiren bu koşulların en başında Emil
Cioran’ın da belirttiği gibi sefalet gelir (Cioran, 2013: 82). Bununla
birlikte ü topya arzusunun oluşmasına zemin hazırlayan söz
konusu olumsuz koşullar kendilerini belli tarihsel dönemlerde
çoğunlukla ekonomide, politikada, hukukta, eğitimde, sosyal
hayatta ve buna benzer tüm alanlarda gösterebilirler. Fredric
Jameson, ütopya uğraşısını toplumdaki tüm olumsuzlukları tek
seferde tamamen ortadan kaldırabilecek mutlak bir çözüme
yönelik ısrarlı ve saplantılı bir arayış olarak tanımlar ve bu çözüme
yalnızca toplumda hoşnutsuzluk kaynağı olarak görülen
olumsuzluklardan yola çıkılarak ulaşılabileceğini belirtir (Jameson,
2009: 30).
Ütopyacı fikirlerin en temel özelliği insan merkezli olmalarıdır,
çünkü ütopyalardaki hayâlî toplumlar daima insanlar tarafından
insanlar için tasarlanırlar. Bu anlamda ütopyalar gerçekte var olan
toplumdan daha iyi olduğuna inanılan ama aslında henüz var
olmayan bir toplumsal örgütlenme şekli üzerine düşünümlerdir.
Daha iyi bir toplum ve yaşama karşı duyulan ütopya yaratma
arzusu, aslında pek de arzulanır olmayan şimdinin gerçeklerine
karşı gösterilen bir tepkidir. İstenmeyen şimdiyi aşabilmek için
nelerin gerekli olduğunun hayâl edilebilmesi, ütopyacı fikirlerle
ortaya konan alternatifin günün birinde gerçekleşebilme
olasılığına dair beslenen bir umuttur. Dolayısıyla ütopyaların
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kaynağında daima şimdiden daha iyi olduğu varsayılan bir
dünyanın kurulmasına ilişkin bir umut vardır.
Ütopyalar, henüz gerçekleşmemiş olan üzerinden, şimdi
gerçekleşmekte olana yönelik eleştirel bir nosyon taşıyor gibi
görünseler de aslında tam da bu türden bir nosyona sahip olmaları
bakımından daha en başından karşı çıktıkları şimdi ile paradoksal
bir ilişki içindedirler. Bunun temel nedeni, her ütopya tasarımının
siyasal ve tarihsel olana karşı çıkmakla birlikte aslında kendisinin
de siyasal ve tarihsel bir nitelik taşıyor olmasıdır. Dolayısıyla
ütopyacı fikirler ile karşı çıktıkları gerçeklikler arasında
sanıldığının aksine çok daha açık ve yakın bir ilişki bulunmaktadır.
Ernst Bloch, bu anlamda ütopyaların sadece geçmişte var olan
gerçeklik algılarını yeniden ürettiğini ve tam da bu nedenle
geçmişte olanın gölgesinde kalmaktan asla kurtulamayacaklarını
savunur (Bloch, 2011: 183). Adorno’ya göre ise uzak bir geleceği
şimdiden kurgulamaya yönelen ütopyacı düşünümler, henüz var
olmayanın somut biçimini önceden görme çabası olmaktan öteye
geçemezler ve er ya da geç bu ö lçü bilmez varsayışın
iktidarsızlığına yenik düşerler (Adorno, 2012: 106). Bu varsayıma
göre ütopyalarda hali hazırda var olmayan bir gerçeklik ısrarla şu
anda var olana benzetilerek yorumlanmaya çalışılmaktadır. Tam da
bundan ötürü ütopya aracılığıyla şimdiden daha iyi bir geleceği inşa
etme girişimi, şimdinin karşısında her zaman yenilgiye uğ rar.
Mağlubiyetin bu önceden belirlenmişliği, ütopyaların aslında
sadece arzulanabilir olduklarını gö sterir. O halde ütopyalar
şimdinin gerçeklerini kendilerine dayanak alan yanılsamalardan
ibarettir ve gerçeğe dönüşmeye yaklaştıkça kendi yok oluşlarına da
yaklaşırlar. Ütopyacı düşünümler bu anlamda toplumda
hoşnutsuzluk yaratan gerçekliklere çö zü m önermek yerine bir
bakıma onların farklı biçimlerini yeniden üretirler.
Bireyler daima şimdikinden daha iyi, daha yaşanılabilir ve daha
huzurlu bir dünya yaratmanın olasılığını hayâl etmişlerdir, ancak
bununla birlikte işlerin her zaman yolunda gitmeyebileceğini de
öngörerek şartların hali hazırdakinden çok daha kötü olduğu,
cazibesi çok daha düşük, karamsar ve kasvetli bir dünyanın var
olma olasılığının da farkında olmuşlardır. Genellikle anti-ütopya ya
da olumsuz ütopya olarak tanımlanan distopyalar bu anlamda
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ütopyaların vaat ettiği kusursuzluğa ve mükemmelliğe karşı bir
tepki olarak ortaya çıkan totaliter toplum tasarımlarıdır.
Distopya kavramının kayıtlara geçen ilk kullanımı 1868 yılına
uzanır ve kötü yer26 anlamındadır. Bu varsayıma göre eğer
ütopyalar gerçekleşemeyecek kadar iyi yerler ise distopyalar da
gerçekleşmesi hiçbir şekilde arzulanmayacak kadar kötü yerlerdir.
Gregory Claeys’e göre distopya tasarımlarının temel amacı,
kötülüğün ya da olumsuz toplumsal ve siyasi koşulların olumlu
olana üstün geldiği bir toplum modelinin gösterilmesidir (Claeys,
2010: 108). Distopyaların en belirgin özelliği, ütopyalarda ısrarla
betimlenen kusursuzluğu reddetmeleridir. İdeal bir toplum
kurabilmenin olanaksızlığına işaret ederek bununla ilgili umudu
ortadan kaldırmak, distopyacı düşünümlerin öncelikli hedefidir.
Çoğunlukla uzak ya da yakın gelecekte geçen veya geçme olasılığı
olan yaşam biçimlerini ele alan distopya fikirleri birbirine sıkı
sıkıya tutunmuş iki temel unsurdan güç alırlar. Bunlardan ilki bilim
ve teknolojideki ilerlemelerin insanlara sağlayabileceği yararlardır.
Diğeri ise bilim ve teknoloji aracılığıyla toplumsal düzenin
merkezine oturtulmuş olan, çoğunlukla katı normlardan ve ağır
cezalandırma yöntemlerinden beslenerek bireyleri mutlak
denetim altında tutan totaliterliktir.
1900lere kadar teknoloji ve bilimin insanların hayatını büyük
ölçüde kolaylaştırdığına ve daha iyi bir toplum hayâline hizmet
ettiklerine inanılıyordu, ancak aynı bilim ve teknolojinin İkinci
Dünya Savaşı sırasında kitlesel imhalara da imkân vermiş olması,
bireylerin teknoloji ve bilimin kendilerine getirebileceği
öngörülemeyen gelecekten korkmalarına yol açtı (Fitting, 2010:
140). Bu nedenle 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren kurgulanan
distopyaların çoğu belli bir sistem tarafından mutlak denetim
altında tutulan toplumlarda bireyin umutsuzluğunu ve kendi
bedeni içine sıkışmışlığını konu alır. Bu distopik toplum
modellerinde tüm bireylerin yaşamlarının her anı katı bir siyasal
rejim tarafından kontrol edilir ve bu sıkı denetime bağlı olarak
bireyler mutlu olduklarına inandırılır, bir başka deyişle buna
Distopya kavramı ilk kez 1868 yılında John Stuart Mill tarafından
parlamentoda yapılan bir konuşmada Jeremy Bentham’ın kakotopya sözcüğünün
karşılığı olarak kullanılmıştır (Vieira, 2017: 16).
26
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zorlanırlar, çünkü sistem bireylere asla alternatif yaşam biçimleri
veya bunları çağrıştıran imgeler sunmaz. Bireylerin distopik
düzende kendilerine verilenin dışında farklı bir yaşamı hayâl
etmeleri engellenir. Farklılık hem siyasal rejimin hem de bu rejimi
benimseyen toplumun varlığına ve devamlılığına zarar verebileceği
için tehlikelidir, bu yüzden de mutlaka ortadan kaldırılmalıdır.
Distopik tasarımlarda hem toplumun hem de devletin refah
düzeyinin sabitlenebilmesi ve süreklilik sağlanabilmesi için sadece
tek bir otorite ve bu otoriteye bağlı tek bir doğru vardır, o da
sistemin topluma dayattığı kendi mutlak doğrusudur.
Distopyalar genellikle karamsar toplum tasarımları gibi görünseler
de aslında ısrarla daha iyi bir dünya yaratmanın mümkün olduğunu
düşündürmeye çalışan ütopik fikirlerin de kapalı bir diktatörlükten
beslendiğini ve herkesin mutluluğuyla refah düzeyinin
garantilendiği bir dünyada bireysel özgürlüklerin daima tehlike
altında olduklarını göstermeye çalışırlar. Fátima Vieira ütopyalar
ve distopyalar arasındaki temel farkı şöyle açıklar:
“Şayet ütopya umuda dair bir şeyse […] anti-ütopyaların
tek amacı ütopyacı düş kurma ediminin yetersizliğini,
tutarsızlığını ve bunların sonucunda toplumun
sürüklenebileceği mahvoloşu açığa vurmaktır (Vieira,
2010: 21).”
Öyleyse distopyalar, ütopyalara eleştirel bir perspektiften
yaklaşarak mükemmel olarak betimlenen hayâlî toplumların
yalnızca kapalı ve kendine dönük bir siyasal sistem içinde bireyin
ve doğanın baskı altına alınması koşuluyla elde edilebileceğine
işaret ederler. Söz konusu denetim distopik toplum modellerinde
genelde bilim, hukuk, cinsiyet, korku, politika, din, ekonomi, etnik
köken ya da teknoloji ile sağlanır. Brian Stableford, distopyacı
toplum fikirlerinin açıkça ya da bilfiil kötü olmadıklarını, esas kötü
olarak tanımlanması gerekenin bu toplumların inandığı ütopyacı
bahanelerinin sahteliği olduğunu belirtir (Stableford, 2010: 268).
Bilindiği üzere ütopyacı anlayış toplumda yaşayan her bireyin
kusursuz olması üzerine kuruludur, kusursuzluğun dışında
kalanların ütopik bir toplumda asla yeri yoktur. Bu gibi durumlarda
toplumda uyumsuzluk gösterenler daima var olan siyasal düzene
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karşı bir tehdit olarak algılanır ve ötekileştirilirler. Tehdidin
kontrol altına alınması için düzene uyum sağlamaya direnen
bireyler ya çoğunluğa benzemeye zorlanırlar ya da tamamen
ortadan kaldırılırlar. Dolayısıyla tüm ütopyalar aslında totaliterdir
ve distopik bir yapıya sahiptir.
İster ütopyacı olsun ister distopyacı iki toplum tasarımı da temelde
aynı amaca hizmet etmektedir. Her ikisi de toplum için daha iyi
olduğuna inandığı bir yaşam biçiminin hayata geçirilmesine
gönülden bağlıdır ve kendi yarattığı toplum düzenini diğer tüm
olasılıklar içinde en iyisi ve ideali olarak kabul eder (karş.:
Çağlakpınar, 2020: 75). Böyle bir amaç yalnızca toplumun
istikrarsız ve öngörülemeyen yapısının bastırılıp denetim altına
alınmasıyla gerçekleştirebilir. Söz konusu denetim ütopyalarda
üstü kapalı gizli bir siyasi diktatörlük olarak karşımıza çıkarken
distopyalarda varlığı doğrudan hissedilen mutlak totaliter bir rejim
biçiminde var olur. İkisinin de temelinde tanrısal bir kontrol etme
arzusu yatması bakımından tüm ütopyalar ve distopyalar aslında
paradoksal bir ilişki içerisindedirler. Tam da bu nedenle distopyacı
ve ütopyacı düşünümler hali hazırda var olan mevcut
gerçekliklerden yola çıkarak ulaşılabilirliği öngörülen başka bir
dünya üzerine ortaya atılmış asla gerçekleşmeyecek tahminler
olmaktan öteye geçemezler.
Temiz Havale Romanında Sağlıklı Beden Ütopyası
Juli Zeh’in 16. Yüzyıl Almanya’sında cadılık suçundan yargılanarak
defalarca ağır işkencelere maruz kaldıktan sonra aklanıp serbest
bırakılan Maria Holl27’den ve Avrupa’da cadı avı yandaşlarının el
kitabı olarak kabul edilen Malleus Maleficarum28’un yazarı Heinrich
Kramer’den esinlenerek kaleme aldığı Temiz Havale (Corpus Delicti.
Carla Gottwein, Almanya’nın Nördlingen şehrinde 1593 yılında cadılıkla
suçlanan ve tarihe Nördlingen Cadısı olarak geçen Maria Holl’ün (1549-1634)
Temiz Havale romanındaki Mia Holl’e karşılık geldiğini belirtir (Gottwein, 2012:
248).
28 1486 yılında Heinrich Kramer tarafından yazılan Malleus Maleficarium
(Cadıların Çekici) Avrupa’da cadı avının meşrulaştırılmasına yönelik
düzenlemeleri içeren en önemli ve kapsamlı demonolojik kaynak olarak kabul
edilmektedir (Akın, 2011: 279).
27
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Ein Prozess) fütüristik bir ütopya arkasına gizlenmiş distopik
unsurlar barındıran bir romandır. Romanda tüm bireylerin
YÖNTEM adında totaliter bir sağlık rejimi tarafından kontrol
altında tutulduğu, toplumsal bütünlüğün ve düzenin hayat boyu
süren sıkı bir sağlık denetimi üzerinden gerçekleştirildiği yakın
gelecekteki bir ülke anlatılmaktadır. Dünya her türlü hastalıktan
tamamen arındırılmıştır ve toplum rasyonelliğe dayalı, kişisel
yarar ile kamu yararını her bireyin sağlıklı olması üzerinden
uzlaştırabilen kusursuz bir rejimle idare edilmektedir. Bireyler,
YÖNTEMin dayattığı hijyen ve sağlık kontrolü altında
yaşamaktadır. Tuvaletlerde atık kontrolünü sağlayan dijital alıcılar
bulunmaktadır. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsuru olan spor
egzersizleri,
her
bireyin
evinde
bulunan
kondisyon
bisikletlerindeki göstergeler ile denetlenmekte, bireylerin uyku ve
ruhsal durumları YÖNTEM tarafından günlük olarak takip
edilmektedir. Herkesin genetik özellikleri gerektiğinde kullanılmak
üzere sistemde kayıt altında tutulmaktadır. YÖNTEMin belirlediği
hijyen ve sağlık kurallarını ihmal eden her birey mahkeme önüne
çıkarılır ve yargılanır. Rasyonelliğe dayalı bu hukuk sisteminde
bireylerin suçlarını itiraf etmelerine gerek duyulmaz. Davalarda
hataya asla yer yoktur, o nedenle itiraf yerine birbirini takip eden
kusursuz kanıtlar zinciri oluşturulur ve bireye işlediği suçun
karşılığı olarak gereken ceza neyse o uygulanır. Romanın baş
kahramanı Mia Holl, bu kusursuz toplumun başarılı
vatandaşlarından biridir. Erkek kardeşi Moritz’in YÖNTEM karşıtı
suçlar işlediği iddiasıyla hapse atılması ve ardından kendini asarak
intihar etmesiyle depresyona giren Mia, günlük sağlık kontrollerini
ve beden egzersizlerini yapmayı ihmal etmeye başlar. Hijyen ve
sağlık kurallarına uymadığı gerekçesiyle yargılanmak üzere
mahkemeye çıkarılır ve çok geçmeden kendisini YÖNTEMe karşı
bir savaşın içerisinde bulur. Mahkeme sürerken kardeşi Moritz’in
suçsuz olduğu ve YÖNTEMin oluşturduğu kanıt zincirinin sanıldığı
kadar kusursuz olmadığı ispatlansa da Mia, sonunda karşı çıktığı
toplumsal düzene yenik düşer ve onun bir parçası olarak kalmaya
mahkûm edilir.
Zeh bu toplumsal düzenin sağlık ile olan ilişkisini romanın
önsözünde YÖNTEMin en önemli teorisyenlerinden ve
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savunucularından olan Heinrich Kramer’in Gesundheit als Prinzip
staatlicher Legitimation29 adlı kitabından yaptığı alıntısıyla şöyle
açıklar30:
“Gesundheit ist nichts Starres, sondern ein dynamisches
Verhältnis des Menschen zu sich selbst. Gesundheit will
täglich erhalten und gesteigert sein, über Jahre und
Jahrzehnte hinweg, bis ins höchste Alter. Gesundheit ist
nicht Durchschnitt, sondern gesteigerte Norm und
individuelle Höchstleistung. Sie ist sichtbar gewordener
Wille, ein Ausdruck von Willensstärke in Dauerhaftigkeit.
Gesundheit führt über die Vollendung des Einzelnen zur
Vollkommenheit des gesellschaftlichen Zusammenseins.
Gesundheit ist das Ziel des natürlichen Lebenswillens und
deshalb natürliches Ziel von Gesellschaft, Recht und
Politik. Ein Mensch, der nicht nach Gesundheit strebt,
wird nicht krank, sondern ist es schon (Zeh, 2009: 7).“
Alıntıdan da açıkça görüleceği üzere romanda birey ve toplum
arasındaki bağlantı doğrudan sağlık üzerinden kurulmaktadır.
Bunun en belirgin göstergesi, bireylerarasında selamlaşma ifadesi
olarak Fransızcada sağlık anlamına gelen santé31 sözcüğünün
tercih edilmesidir. Sağlık toplumsal birlikteliğin ve düzenin
devamlılığının temelini oluşturan bireysel ve kamusal olanı bir
arada tutan bir unsur olarak kabul edilmiştir. Bu bakımdan sağlık,
sosyal olmanın da ötesinde siyasi bir kimlik de kazanmıştır, çünkü
bireylerin toplumda sağlıklı olarak algılanmaları, YÖNTEM
tarafından bu kavrama yönelik üretilen ve bireylere zorla
Türkçe karşılığı: Devlet Meşrutiyetinin İlkesi Olarak Sağlık.
Türkçe karşılığı: Sağlık hareketsiz bir şey değil, tersine insanın kendisiyle
girdiği dinamik bir ilişkidir. Sağlık da yaşlılığa kadar yıllar ve on yıllar boyunca
her gün korunup geliştirilmelidir. Sağlık sıradan bir şey değil, tersine
geliştirilmiş bir standart ve azami bireysel performanstır. Görünür hale gelmiş
iradedir, irade gücünün süreklilik içinde ifadesidir. Sağlık bireyi tamamlayarak
toplumsal birlikteliğin mükemmel olmasını sağlar. Sağlık doğal yaşama isteğinin
amacı ve bu nedenle de toplumun, hukukun ve siyasetin doğal bir amacıdır.
Sağlıklı olmaya uğraşmayan bir insan hastalanmaz. O zaten hastadır.
31 Santé Fransızcada içki içilirken kadehler kaldırıldığında da söylenen bir
sözcüktür. Bu bakımdan sözcüğün iki anlamı arasında ironik bir ilişki olduğu
düşünülebilir (Massar, 2014: 31).
29
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benimsetilen normlara bağlıdır. Romanda bu durum sağlıklı olmak
ve normal olmak arasında kurulan ilişki üzerinden betimlenir32:
“Die METHODE gründet sich auf die Gesundheit ihrer
Bürger und betrachtet Gesundheit als Normalität. Aber
was ist normal? Einerseits alles, was der Fall ist, das
Gegebene, Alltägliche. Andererseits aber bedeutet
»normal« etwas Normatives, also das Gewünschte (Zeh,
2009: 137).“
Böylece sağlık, bireye ait olmaktan çıkmıştır, o artık topluma ait
normatif bir gerçeğe dönüşmüştür. Sağlığın daimî karşıtı olarak
görülen hastalık ise hem bireyin hem de toplumun varlığını
tehlikeye atma olasılığı taşıdığı için yok edilmiştir. Her bireyin sıkı
denetimler sayesinde sağlıklı olmaya zorlandığı böyle bir ortamda
zaten hastalık kavramı da eski anlamından tamamen
uzaklaşmıştır, çünkü artık hiç kimse bir zamanlar olduğu gibi
çeşitli hastalıklardan dolayı ölmemektedir. Bu anlamda ölüm de
aslında bireyin sonsuza dek yaşama arzusuyla olan paradoksal
ilişkisi bakımından, YÖNTEMin istediği türden bir sağlığın ve
sağlıklı olma baskısının en temel dayanağıdır.
Sağlığın ve sağlıklı olmanın kusursuzluk ve ölümsüzlükle
eşitlendiği, sorunlardan uzak, mutlu, istikrarlı, refah içinde düzenli
bir yaşamın hedeflendiği ve bireylere zorla benimsetildiği bu
toplumda hayatta kalma arzusu kamusal ve bireysel uzlaşmanın
temelini oluşturmaktadır. Bireylere uygulanan bu katı sağlık
faşizmi sonucunda bireysel özgürlükler de tamamen ortadan
kaldırılmıştır. Her ne kadar romanda bu katı ideolojiye karşı Recht
auf Krankheit33 adında bir örgütün varlığından bahsedilse de bu
örgütün yaptığı çalışmalar olay örgüsü boyunca hep arka planda
kalır. Bu bakımdan R.A.K. örgütü YÖNTEMin bireylere uyguladığı
sağlık baskısını ortadan kaldırmaya çalışmak yerine o sorun
üzerinden kendi varlığını kanıtlama ve var olduğu sürece o sorunu
Türkçe karşılığı: YÖNTEM vatandaşlarının sağlığına dayanıyor ve sağlığı da
normallik olarak görüyor. Ama normal olan nedir? Bir yandan doğru olan, verili
olan, gündelik olandır. Diğer yandansa “normal” normatif bir şey anlamına gelir.
33 R.A.K.: Recht auf Krankheit (Hasta Olma Hakkı / H.O.H.), romanda bireysel
özgürlükleri savunan YÖNTEM-Karşıtı bir topluluk. Metnin devamında R.A.K.
olarak kullanılacaktır.
32

117

sömürmeye devam etme eğilimi göstermektedir. Romanda
YÖNTEM karşıtı olarak tanımlanan bu topluluk, günümüzde halen
faaliyet gösteren Dünya Sağlık Örgütü kuruluşunun tersten
yansıması gibidir. Bir bakıma romanda R.A.K. topluğu üzerinden
sağlık kavramının ve sağlıklı olmanın benzer biçimde bireylere
çeşitli kurallar ve uyarılar üzerinden benimsetilmeye çalışıldığı
şimdinin gerçeklerine dolaylı bir gönderme yapılmaktadır. Bu
örgüt toplumdaki bireysel özgürlükleri hasta olma hakkı
üzerinden savunmaya çalışmaktadır, ancak ortada üzerine
konuşulabilecek türden bir bireysel özgürlük yoktur ve böyle bir
fikrin var olma olasılığını desteklemek, YÖNTEM karşıtı olmak
demektir. Hasta olabilme özgürlüğü aracılığıyla YÖNTEMin sağlık
zorbalığına karşı çıkıyor gibi görünen bu örgütünün ne kadar
saçma bir işin peşinde olduğunu ve özgürlük kavramının tamamen
yanlış tanımlandığını Heinrich Kramer katıldığı televizyon
programında şu şekilde açıklar34:
“Aber Irrtum der R.A.K. liegt darin, einen Krebspatienten,
der sich täglich selbst beim Sterben zusieht, als frei zu
bezeichnen. Einen Menschen, der am Ende nicht mehr in
der Lage ist, das Bett zu verlassen (Zeh, 2009: 82).“
Sağlığın ve hijyenin yüceltildiği bu rejimde sağlıklı olabilmenin
temel unsurları olan beden ve beslenme de elbette YÖNTEMin
denetimi
altında
tutulmaktadır.
Günümüz
beslenme
alışkanlıklarının vazgeçilmezleri olan kahve, çay ve alkol tüketimi,
sağlık temelli bu toplumda kesinlikle yasaktır. İçecek olarak daima
limonlu veya sade sıcak su tüketilmektedir. YÖNTEMin sağlıklı
olarak tanımladığı gıdaların dışında bir beslenme biçimi
bulunmamaktadır. Sağlıksız olarak kabul edilen gıdaları tüketmeye
teşebbüs eden bireyler bedenlerini ve toplumsal düzeni tehlikeye
attıkları gerekçesiyle mahkemeye çıkartılarak yargılanmaktadır.
Bireylerin bedenleri üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Her beden
YÖNTEMe aittir ve daima sağlıklı olmak zorundadır. Fiziksel ve
ruhsal bakımdan sağlıklı olmak, bireylerin kendilerine ve içinde
yaşadıkları topluma karşı taşıdıkları en büyük sorumluluktur
Türkçe karşılığı: Ama H.O.H. örgütünün hatası her gün kendini ölürken izleyen
bir kanser hastasını, sonunda yataktan çıkacak hali kalmayan bir insanı özgür
olarak tanımlamaktır.
34
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(karş.: Massar, 2014: 31). Benzer şekilde toplum da ruhsal ya da
fiziksel sağlığı tehlikeye girmiş bireylere yardım eli uzatmakla
yükümlüdür ancak esas olan, bireyin kendini asla böyle bir duruma
düşürmemesi gerektiğidir. Mia’nın yargılandığı davaya bakan
hâkim Sophie bireyin ve toplumun sağlıkla ilgili yükümlülüklerini
şöyle özetler35: “Schuldet die Gemeinschaft Ihnen Fürsorge in der
Not. Dann aber schulden Sie der Gemeinschaft das Bemühen, diese
Not zu vermeiden (Zeh, 2009: 55-56).“ Her bedenin sağlıklı olması
ve sağlıklı kalabilmesi için YÖNTEMin belirlediği spor
egzersizlerinin günlük olarak yapılması gereklidir. Böylece spor,
bedeni toplumun benimsemeye alıştığı türden bir sağlığa ulaştıran
ve onu ütopik bir varlığa dönüştüren bir araç haline gelmiştir.
Beden toplum tarafından ideal olarak kabul edilen kusursuzluğa
sağlık ve spor üzerinden erişerek YÖNTEMde her şeyin merkezi
olarak kutsallaştırılmıştır ve bu kutsallığın doğal sonucu olarak da
sistemin kölesi haline gelmiştir. Mia da yargılandığı mahkemede
bedeni bu sistem içerisinde yaşayan bireyin hem tapınağı hem de
kurbanı olarak tanımlar36:
“Geblieben ist der Körper, den wir zum Zentrum aller
Bemühungen machen. Der Körper ist uns Tempel und
Altar, Götze und Opfer. Heilig gesprochen und versklavt.
Der Körper ist alles (Zeh, 2009: 150).“
Sağlıklı ütopik bedenin kutsal bir sunak haline getirildiği ancak bu
kutsallığa erişebilmek için mutlak bir esaretin meşru kılındığı bu
toplumda Mia’nın kendi bedeni ile olan ilişkisi ise bambaşkadır.
Mia’ya göre bedeni sürekli dikkat edilmesi, sevilmesi ve
yüceltilmesi gereken önemli bir varlık değildir, o yalnızca hareket
etmesine, beslenmesine ve diğer bireylerle iletişim kurmasına
olanak sağlayan bir makinedir37:
Türkçe karşılığı: Toplum acil durumda size bakmakla yükümlü. Bunun
karşılığında siz de toplum adına bu acil duruma düşmemekle yükümlüsünüz.
36 Türkçe karşılığı: Geriye beden, her tür çabanın merkezi kıldığımız beden kaldı.
Beden, tapınağımız ve sunağımız, putumuz ve kurbanımızdır. Kutsal kılınıp
köleleştirilmiştir. Beden her şeydir.
37 Türkçe karşılığı: Vücuduna hiçbir zaman saygı göstermedi Mia, hatta onu
sevmedi bile. Vücut bir makine, hareket etme, beslenme ve iletişim aygıtı. Tek
görevi sorunsuz çalışması.
35
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“Ihren Körper hat Mia nie geachtet oder gar geliebt. Der
Körper ist eine Maschine, ein Fortbewegungs-,
Nahrungsaufnahme- und Kommunikationsapparat,
dessen Aufgabe vor allem im reibungslosen
Funktionieren besteht (Zeh, 2009: 76).“
Görüldüğü üzere Mia için bedeni, aslında kutsal bir varlık değil tam
aksine kendisiyle arzuları arasında bir engelden ibarettir ve bu
engelin bir an önce yok edilmesi gerekmektedir. Kendisini kişisel
sağlığına ve hijyenine dikkat etmemekle suçlayan mahkemede
şimdiye kadar devletten bu konuda neden herhangi bir yardım
talep etmediği sorulduğunda38: “Ich hielt meinen Schmerz für eine
Privatangelegenheit (Zeh, 2009: 52)” cevabını vermesi ve
sonrasında içinde bulunduğu durumunu39
“Mia steckt in der eigenen Haut wie in einem Fangnetz.
Auch im Gesicht ist es ihr zu eng geworden; mit den
Fingerspitzen ertastet sie eine Miene, die sie nicht
wiedererkennt, ein hässliches halbes Grinsen, nur ein
Mundwinkel nach oben gezogen, es gehört nicht zu ihr
(Zeh, 2009: 53).”
olarak tanımlaması kusursuz ve sağlıklı ütopik bedeni içine
hapsolduğunun ve bu esaretten bir an önce kurtulmak istediğinin
bir göstergesidir. Mia’nın bu tutumu hem içinde yaşadığı kendi
bedenine hem de YÖNTEMin sağlık üzerinden inşa ettiği ve
bireylere zorla kabul ettirdiği beden tasarımına yabancılaşmış
olduğuna işaret etmektedir. Bedenine karşı duyduğu bu
yabancılaşma hissini zihninde kendine bedensiz bir ideal sevgili
yaratarak aşmaya çalışır (karş.: Gerigk, 2015: 6). Bu ideal sevgili,
YÖNTEMin bireylere Die zentrale Partnerschaftsvermittlung40
olarak adlandırılan bir aracı kurum tarafından genetik özelliklerin
eşleştirilmesiyle belirlediği uygun eş profiline kesinlikle
uymamaktadır. Mia, bedensiz ve cinsiyetsiz ideal sevgilisi
Türkçe karşılığı: Acımın şahsi meselem olduğunu sanıyordum.
Türkçe karşılığı: Kapana kısılmış gibi kendi vücudu içine hapsolmuş. Kafasının
içi de ona dar gelmeye başlıyor; parmak uçlarıyla yüzündeki yabancı bir ifadeye
dokunarak keşfediyor, çirkin ve yarım bir sırıtış, ağzının yalnızca bir kenarı
yukarı kalkmış, ona ait değil.
40 Türkçe karşılığı: Merkezi Eş Bulma Acentesi.
38
39
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üzerinden ölen kardeşi Moritz’e ve onun temsil ettiği YÖNTEM
karşıtı ideallere ulaşmayı dener, ancak bu hedefine erişebilmek için
öncelikle kendi bedeninden vazgeçmesi gerektiğinin farkındadır.
Bedeninin çizdiği sınırlardan kendini kurtarabilmesinin tek yolu,
öncelikle ona kalıcı bir zarar vermek ve sonrasında da ölebilmektir.
Mia ölümü insanlar tarafından kolaylıkla üzerinden atlanabilecek
bir çite benzetir41: “Als wäre der Tod nur ein Zaun zwischen den
Menschen, der sich mit ein paar Tricks überwinden lässt (Zeh, 2009:
67).” ve ölümün onu kardeşi Moritz’e yaklaştıracağını hayâl eder.
Ancak bedenler YÖNTEMin mutlak denetimi altında olduğu için
bireylerin kendilerini öldürmeleri de engellenebilmektedir. Buna
rağmen Moritz intihar ederek YÖNTEMin bireylerin bedenleri
üzerindeki kontrolünün kusursuzluğunun sorgulanmasına yol
açmış olsa da bu konuda şüphe duyan bireyler kısa sürede ilgilerini
kaybedip sağlıklı hayatlarına devam ederler.
Sağlık faşizmine dayalı ideolojik yeni bir siyasal sistemin
betimlendiği bu distopyayı farklı ve özgün kılan en belirgin özellik,
benzerlerinin aksine totaliter toplum modelini, mutlak güce dayalı
açık ve karamsar bir biçimde yansıtmak yerine toplumun iyiliği ve
devamlılığı için en önemli unsur olan hayatta kalma arzusunun
temeli olan sağlık kavramı üzerinden üretmesidir (karş.: Lindner,
2017: 67-68). Geçmişte uygulanan diğer siyasal sistemlerin aksine
bu distopyada din, ekonomi, politika, halk, bilim ya da teknoloji
üzerinden yayılan ve benimsenen bir ideoloji yoktur. İste tam da
bu nedenle YÖNTEM savunucuları YÖNTEMi kendinden önce
uygulanmış tüm siyasal rejimlerden üstün tutarlar. Heinrich
Kramer YÖNTEM ve geçmişteki politik yönetim sistemleri
arasındaki farklılıkları şöyle özetler42:

41 Türkçe karşılığı: Sanki ölüm insanlar arasında birkaç hileyle aşılabilecek bir çit

gibi.
42 Türkçe karşılığı: Geçmişin tüm sistemlerinin tersine ne piyasaya ne de bir dine
itaat ediyoruz. İfratlı, tefritli ideolojilere ihtiyacımız yok. Sistemimizi
meşrulaştırmak için halkın egemenliğine bel bağlamış bağnaz inanca da
ihtiyacımız yok. […] Bir YÖNTEM geliştirdik ve bu YÖNTEM her bireye mümkün
olduğunca uzun, sorunsuz, başka bir deyişle sağlıklı ve mutlu bir yaşam
garantilemeyi hedefliyor. Acı ve üzüntüden uzak bir yaşam.
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“Im Gegensatz zu allen Systemen der Vergangenheit
gehorchen wir weder dem Markt noch einer Religion. Wir
brauchen keine verstiegenen Ideologien. Wir brauchen
nicht einmal den bigotten Glauben an eine
Volksherrschaft, um unser System zu legitimieren. […]
Wir haben eine METHODE entwickelt, die darauf abzielt,
jedem Einzelnen ein möglichst langes, störungsfreies, das
heißt, gesundes und glückliches Leben zu garantieren.
Frei von Schmerz und Leid (Zeh, 2009: 35).“
YÖNTEMin dayandığı sistemin temeli dünyadaki gelmiş geçmiş
tüm canlıların ortak dürtüsü olan hayatta kalma arzusudur.
Romanda sağlıklı olma hakkının ve bu hakkın beraberinde
getirdiği sağlıklı olma zorunluluğunun doğrudan hayatta kalma
dürtüsünden ortaya çıktığına inanılmaktadır. Bu arzuyu
gerçekleştirebilmenin tek yolu ise sosyal sağlığın ve bedenlerin
kamusal düzlemde mutlak denetim altına alınmasıdır. YÖNTEMi
kendinden önceki ideolojilerden ayıran bir diğer önemli özelliği
ise kusursuzluğa dayalı rasyonellikten beslenmesidir. Teoride ve
pratikte hataya asla yer bırakmadığına inanılan YÖNTEM insan
tarafından tasarlanmış bir ideolojik yönetim biçimidir ve
temelinde sağlığa, yani insani olana dayalıdır. Öyleyse hatasız
olabilmesi olanaksızdır. Romandaki YÖNTEM destekçileri
sistemin çok düşük bir ihtimal de olsa hata yapma payı olduğu
gerçeğini kabul etmektedir. Heinrich Kramer de YÖNTEMin bazı
kusurlara sahip olma olasılığı konusunda Mia ile tartışırken tam
anlamıyla mükemmel olmasa da YÖNTEMin herhangi bir konuda
hata yapma olasılığının diğer tüm sistemlerle karşılaştırıldığında
istatistiksel açıdan çok daha düşük olduğunu şöyle savunur43:
“Kein anderes System hat eine so geringe Fehlerquote wie die
METHODE (Zeh, 2009: 175).” Zeh bize YÖNTEMin de hata
yapabileceğini Mia’nın erkek kardeşi Moritz Holl üzerinden
kanıtlar. Moritz hem yargılandığı davada suçsuz olmasının
ispatlanması hem de sistemin tüm denetimlerine rağmen sağlığı
ve bireysel özgürlüğü arasında seçim yaparak bedensel varlığına
son verebilmesi bakımından toplumda uzun süredir kabul gören
Türkçe karşılığı: Başka hiçbir sistem YÖNTEM kadar düşük hata oranına sahip
değil.
43
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YÖNTEMin kusursuz kanıtlar zincirine olan inancı ve bu inancın
savunucularını tamamen haksız çıkarır. Kısacası YÖNTEMin
kurduğu yönetim biçimi kendinden öncekilerin dışında ve
onlardan daha üstün bir varoluşa işaret ediyor gibi görü nse de
aslında ü topyacı dü rtü sü nü besleyen model, tam da daha önceki
ideolojiderden örnek aldığı bilgiye dayalıdır.
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SONUÇ
Batı aydınlanmasının düşünsel kökenlerinde yatan kusursuz insan
ve mü kemmel toplum tasarımları, daima bedeni ıslah etmenin
peşindedir. Egemen iktidarın gücünü pekiştirmesi ve toplumda
sürekliliğin sağlanması itaatkâr, ü retken ve sağlıklı bedenlerin
inşa edilmesine bağlıdır.
Temiz Havale’de betimlenen kusursuz beden ütopyası etrafında
şekillenen ve sorunsuz işleyen bir sistem gibi görünen YÖNTEM,
bireylere toplum için daha iyi olduğuna inandığı bir yaşam biçimi
sunduğunu iddia eden ve kendi oluşturduğu toplum düzenini
diğer tüm olasılıklar içinde en iyisi ve ideali olarak kabul eden
kurgusal bir sağlık diktatörlüğüdür. Her ütopyacı düşünüm gibi
YÖNTEM de distopik unsurlar barındıran bir toplum modelidir.
Batılı modernist dü şü nce, kendini kendi karşıtı ü zerinden üretir,
varlığını kanıtlayabilmek için daima bir ötekiye ihtiyaç duyar ve
Temiz Havale romanında sunulan YÖNTEM de bu geleneğe sadık
kalır. YÖNTEMin inşa ettiği ütopya görünümlü toplum düzeni daha
en başta karşı çıktığ ı ve çö zmeye uğ raştığ ı soruna yani hastalığa
bağ ımlıdır. Jameson’ın da belirttiğ i gibi ü topyacının içinde
yaşadığ ı toplumsal durumla arasındaki ilişki, tasarladığ ı
ü topyanın hammaddesini oluşturur (Jameson, 2009: 30).
Romandaki ütopyanın hammaddesi hastalıklardan arınmış sağlıklı
bir toplum üretme fikridir. YÖNTEMin kurguladığı ü topyada yok
edilmek istenen toplumsal sorunların yani fiziksel ve ruhsal
hastalığın bu sorunun taşıyıcısı olan bedenler üzerinden
giderilmeye çalışması ise bir paradokstur. Bu da aslında birinin
ütopyasının bir başkasının distopyasına dönüşebileceğine işaret
eder. Heinrich Kramer için YÖNTEM, insanlığın altın çağını temsil
eden bir ütopyayken Mia Holl ve Moritz Holl içinse bu düzen
insanların sağlığın zorbalığı altında ezildiği ve hayat boyu esaret
altında yaşamak zorunda oldukları korkunç bir distopyadır.
Topluma uyumsuzluk gösterenleri ortadan kaldıran, her şeyin o
kusursuzluk içinde var edildiği ütopya görünümlü bu düzende
Heinrich Kramer, Moritz üzerinden kurgulamaya başladığı,
toplumdaki YÖNTEM karşıtlığı düşüncesini ortadan kaldırma
planını Mia aracılığıyla devam ettirir. Kendisine sistematik
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biçimde uygulanan fiziksel ve ruhsal şiddet sonucunda başlarda
bu toplumsal düzene ve onun katı sağlık normlarına sadık olan
Mia, zamanla YÖNTEM karşıtı bir bireye dönüşür. Mia’nın
dönüşümü romanda betimlenen ütopyacı düşünümün ardında
saklanan distopyanın ortaya çıkışına işaret eder. Heinrich
Kramer’in bu dönüşüme izin verir gibi görünmesinin arkasında
egemen iktidarın tehlike olarak gördüğü karşıtını önce yüceltip
sonra onu ortadan kaldırarak kendi hegemonyasını pekiştirme
amacı bulunmaktadır. Bu anlamda Mia’nın sağlıklı olmasını artık
önemsemediği bedeniyle giriştiği şahsi hesaplaşması, YÖNTEM
tarafından toplumsal bir meseleye dönüştürülerek topluma karşı
bir tehdit olarak gösterilmekte ve iktidarın kendi varlığını
güçlendirmesi için kullanılmaktadır.
Kamusal düzeni kusursuz ve sağlıklı beden ütopyası imgesiyle
besleyerek varoluşunu insan merkezli bir zemine oturtan
YÖNTEM, kendi çıkarları uğruna kutsallaştırdığı bedenleri salt
biyolojik varoluşlarına indirgeyerek esaret altına almaktadır.
Romandaki kusursuz toplumun merkezi olarak gösterilen
bedenlerin organizmacı bir bakış açısıyla yalnızca biyolojik bir
yaşam formu olarak alımlanmaları onları özne statüsünden
yoksun mekanik varlıklara dönüştürmüştür.
Zeh’in Temiz Havale romanında sosyal hijyen ve sağlık baskısı
altında sunduğu distopyası bugünün healthism ve lifestylism
temelli değerlerine sağlık, beden, beslenme ve siyasallık açısından
yaklaşarak içinde yaşadığımız dünyanın güncel gerçeklerine ve
gelecekte bizi nelerin bekliyor olabileceğine mercek tutar.
Günümüzdeki sağlık ve beden algısının medya tarafından üretilen
belirli normlarla şekillendiği düşünüldüğünde bu varsayım
oldukça yerindedir. Dolayısıyla bedenlerimizin kontrolünün
toplum tarafından benimsenen katı kurallara bağlı olma durumu
sadece bu romanda anlatılan distopyada değil içinde
bulunduğumuz şimdide de geçerlidir.
Zeh’in distopyasında geçerli olan siyasal yönetim ve denetim
biçimi kusursuz ve mükemmel olması bakımından oldukça radikal
ve benzersiz bir sistem gibi görünse de temelinde insani olan
unsurlara dayanması hatasız olmayacağını göstermiştir. Bu
anlamda YÖNTEM adındaki bu sistem özerk ve kendine
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göndermeli görünmekte birlikte aslında kendinden önce gelen
sistemlerin bir yansıması olmaktan öteye geçememiştir. Sonuç
olarak Zeh’in Temiz Havale adlı romanında tasarladığı bu
fütüristik distopya, başta masum görünen ütopik bir dünyanın
aslında kapalı bir diktatörlükten beslendiğini ve aynı ütopyanın
toplumsal denetim aracılığıyla nasıl faşist ve totaliter bir sisteme
dönüşebileceğini göstermektedir.
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GİRİŞ
Fantastik sözcüğünün kökeni Latince fantasticum sözcüğüdür.
“hayâlî” olarak çevrilebileceği gibi “görünür kılmak” anlamı da
uygundur. Bir başka köken incelemesi olarak usdışı ya da
olağanüstü olaylar için kullanılan “kendini göstermek veya
görünmek” şeklinde çevrilebilen Yunanca phantasein fiili örnek
verilebilir (Steinmetz, 2006: 7).
Todorov fantastik yazın türünü “Kendi doğal yasalarından başka
yasa tanımayan bir öznenin görünüşte doğaüstü bir olay karşısında
yaşadığı kararsızlık (2017: 31)” olarak tanımlar. Moran,
“Gerçekçiliğin mekân, zaman, karakter kavramlarını, canlı cansız
ayrımını tanımayan ve bildik dünyamızın ötesinde alternatif bir
dünyayı işin içine katan anlatıların tümüne verilen bir ad (1998: 60)”
ifadeleriyle Todorov’un tanımını genişletir.
Fantastik kurgunun temelini olağanüstülük oluşturur. Tarih
boyunca insanlar, zamanın koşulları içerisinde akılla
açıklayamadıkları konularda kararsız kalıp gerçek olmadığı
sonucuna
varmışlardır.
Olayların
açıklamasında
ve
adlandırmasında olağanüstülük rol alır. İnsanların bilinmeyene,
düşe, gizeme olan merakı sanata ve edebiyata yansır. Mitler,
efsaneler, destanlar ve masallar, fantastik edebiyatın kökenidir.
Yaratılışın, varoluşun, mücadelenin konu olduğu bu anlatılarda yer
alan düşsel ögeler, fantastik edebiyata zemin hazırlar. Fantastik
edebiyat 18. yüzyılda Fransa’da edebî bir tür haline gelmiştir.
Fantastik kurgu, daha önce tespit edilmiş olan kararsızlık, kaçış ve
uzaklaşma, uzam, düş, tılsımlı nesneler, yolculuk, insanlar-kişiler
fantastik kodlarına göre incelenir (Dumanlı Kadızade; Esmer,
2019).
Fantastiğin tanımını yapmak kadar fantastik yazının sınırlarını
çizmek de zordur. Masallar, mitoslar, bilim-kurgu gibi birçok alanla
iç içe geçen fantastik yazını diğerlerinden ayırabilmenin yolu
kararsızlık sürecidir. Kararsızlık, metin içindeki bir kahramanın
düş-gerçek sorgulamasını yaşamasıyla gerçekleşir. Sorgulama hali
bir dengesizlik içinde kalmalıdır. Gerçek olmayanın bir açıklaması
bulunduğunda denge sağlanır ve tür fantastik olmaktan çıkar.
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Kurguda fantastik kişiler ve gerçek kişiler bulunur. Bir başka
sınıflama da iyi ve kötü insanlar/kişiler olur. Reel dünya ve irreel
dünya etkileşimi esnasında başkişi fantastik kişilerle temas
kurabilir. Tumanov’un Kraliçeyi Kurtarmak adlı eserinde
fantastik/kötü kişi olan Kral Rechner tarafından tutsak edilen
Zümrüt Kraliçe Jayden fantastik/iyi kişilerden biridir. Baş
kahraman Aleks, fantastik evrende tutsak edilmiş olan kraliçeyle
temasa geçer ve matematik bulmacalarını çözerek onu kurtarmaya
çalışır.
Fantastik yazın türünde kurguyu oluşturan önemli kodlardan biri
kaçış ve uzaklaşmadır. Reel dünyadan uzaklaşma bazen irreel
dünyaya bazen de kahramanın iç dünyasına kaçışıyla gerçekleşir.
Nöstlinger’in Uçuk Kaçık Loretta adlı eserinde Kondrad, Loretta’nın
peşinden gitmek için evden kaçar ve yaşadığı ortamdan uzaklaşır.
Kondrad’ın kendi yoluna devam edebilmesi için bu kaçış ve
uzaklaşmaya ihtiyacı vardır.
Reel dünya ve irreel dünya arasında zaman ve mekân değiştirme ile
gidiş-gelişler fantastik kurguyu inşa eder. Narnia Günlükleri
serisinde bir dolap yardımıyla gerçek dünyadan fantastik bir
mekân olan Narnia’ya geçiş gerçekleşir. Narnia’daki mücadeleye ve
düzenin geri kurulmasına şahitlik eden kahramanlar gerçek
dünyaya döndüklerinde sorunlarına çözümler bulabilen
erginlenmiş bireyler haline gelir.
Düş, fantastik kurgunun temelini oluşturur. Kimi zaman gerçekliğin
içinde kurulan hayâller, kimi zaman bilinçaltının aynası olan
rüyalar ile fantastik ögelere yer verilir. Uzayda yolculuk, Ay’a
çıkmak, vampirlerle tanışmak ya da büyü yapabilmek çocuk için
düştür.
Tılsımlı nesneler, kurgu içinde karakterin gelişimine katkı sağlar.
Çok farklı şekillerde görülebilen tılsımlı nesnelere, Oz
Büyücüsü’nde Kuzey'in Cadısı, Dorothy'nin yolda karşısına
çıkabilecek her türlü kötülükten korunması için alnına bir tılsımlı
öpücük bırakması örnek olarak verilebilir. Bu tılsımlı nesne
sayesinde hiç kimse Dorothy’e zarar vermek amacıyla yaklaşamaz.
Yolculuk kodu fantastik kurgu içerisinde karakterin değişimine,
olayların başlamasına ya da bitmesine katkıda bulunur. Nils ve
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Uçan Kaz adlı eserde hayvanlara kötü davranan ve hep yaramazlık
peşinde olup komşularını rahatsız eden Nils, bir cüce tarafından
büyü ile küçültülür. Göç eden yabani kazlarla birlikte Nils bir
yolculuğa çıkar. Yaşama, doğaya, hayvanlara farklı gözlerle bakan
Nils çıktığı yolculukta bambaşka deneyimler yaşar. Yolculuğun
sonunda evine geri döndüğünde değişmiştir.
Fantastik yazında başkişi, bir neden-sonuç ilişkisi içinde kendini
arar. Mitolojide de böyle bir arayış benzerliği bulunmaktadır.
Kahramanların
yolculukları
ayrılma-erginleşme-dönüş
aşamalarıyla bir arayış ve yolculuk arketipinin etrafındadır.
Sıradan dünyadayken maceraya çağrı olur. Kahraman macerayı
reddeder. Doğaüstü yardım alır ve akıl hocasıyla tanışır. İlk eşiğin
ardından sınavlar ve testler takip eder. Büyük soruna yaklaşan
kahraman zorlukların üstesinden gelir ve değişim gerçekleşir.
Erginleşme süreci buradadır. Sonrasında erginleşmeyle birlikte
ödüle ulaşır. Dönüş başlar, dönüş reddedilebileceği gibi büyülü bir
kaçış da gerçekleşebilir. Dönüş eşiğinin aşılmasından sonra sıradan
dünya ile büyülü dünyanın ustası olma gerçekleşir ve dönüş
tamamlanır (Campbell, 2013).
Fantastik yazın, kişilerin dışarıdan içe, kendilerine doğru yaptıkları
bir sorgulama yolculuğudur. Fantastik metinlerde başkişinin
bulunduğu ortamdan kaçış ve uzaklaşması sonucu çıktığı yolculuk,
tılsımlı nesnelerle buluşması veya yönlendirilmesi, uzamsal
değişiklikler bir dönüşümün gerçekleşmesine olanak sağlar.
Fantastiğin doğasını oluşturan düş ögesi kurguyu sağlamlaştırır.
Fantastik yazını mit ve masal gibi diğer olağanüstülük gösteren
türlerden ayıran en önemli kod kararsızlıktır. Aynı zamanda
fantastik yazında reel dünya ve irreel dünya ayrımı bulunmaktadır.
Türk Çocuk edebiyatının gelişimi batıdan çevirilerle gerçekleşir.
Şinâsî’nin 1859 yılında La Fontaine’den yaptığı fabl çevirilerinin
yanı sıra birçok yazar fabl ve hayvan hikâyeleri çevirileri yapar.
Türk çocuk edebiyatı ürünlerine genel olarak bakıldığında
Cumhuriyet dönemine kadar çocukları eğitmek ve idealize bireyler
yetiştirmek amacıyla metin çevirisi ve üretimi yapıldığı
görülmektedir. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Türk Çocuk
edebiyatı büyük bir gelişme göstererek çocuklar için roman ve
hikâye yazma çalışmalarına başlanır (Dumanlı Kadızade ve Sakar,
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2020). Fantastik unsurlara yer verilen roman ve hikâyeler ilk kez
bu yıllarda yayımlanır. Cemil Cahit Cem’in Bir Kedinin Devriâlemi
(1931) fantastik unsurları içeren ilk romana örnek olarak
gösterilebilir (Kartal, 2007). Özellikle 1980’li yıllardan sonra
çocukları merkezine alan eserlerde fantastik tür öne çıkmaya
başlar. Gülten Dayıoğlu’nun “Yada’nın Gizil Gücü”, Mavisel Yener’in
“Mavi Zamanlar”, Bilgin Adalı’nın “Zaman Bisikleti” fantastik çocuk
kitaplarına örnek verilebilir. Son yıllarda fantastik tür bilim kurgu,
tekinsiz/korku, büyülü gerçekçilik gibi türlerle bir araya gelerek
sınırların çizilmesi zorlaşan fakat çocukların ilgisini daha çok çeken
eserler, çocuk edebiyatı ürünleri olarak yer almaya başlar.
Fantastik çocuk edebiyatının gelişimi ve dönüşümü, nitelikli
eserler veren yazarlarla devam etmektedir. Resimli Zeyno
Kitapları dizisinde çocuklara öyküler anlatan Ahmet Büke, Köprü
Kitaplar koleksiyonunda yer alan Gökçe’nin Yolu (2020) adlı
eserinde Anadolu bilgeliğini, masalları, doğanın iyileştirici gücünü
kullanır. Gökçe’nin Yolu, doğaya yolculukla gerçekleşen bir
olgunlaşma romanıdır. Büke, doğduğu topraklar olan Manisa’nın
kadim geleneklerini ve günlük yaşayışa etkilerini kurgu içerisine
yerleştirir. Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen eski , animistik dönem
kalıntılarını taşıyan geleneklerini karşılaştıkları kültürle
birleştirmişlerdir. Yazar da kökeni mitlere dayanan yaratılış
efsanesi, Anadolu halk kültürünün bir parçası olan don değiştirme,
dağ kültü gibi unsurlara eserinde yer verir.
Gökçe’nin Yolu adlı eserde modern bir dünyada büyüyen Gökçe
kendini ait hissedemediği evi, şehri, yaşamı sorgular. Bu durumun
sebepleri arasında çocukluktan ergenliğe geçişin getirdiği sancılar
yer alır. Erginlenme bağlamında Gökçe’nin yaşadıkları, kimlik
gelişimini
tamamlayabilmesi
açısından
önemlidir.
Olgunlaşabilmesi ve varoluşunu anlamlandırabilmesi için
kökleriyle tanışacağı bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculukta
ona rehberlik yapan Maya Hala, leylek donuna giren bir kuşkadındır.
Animistik düşünce döneminde kuşlar ve kutsal ruh arasında
kurulan bağ dinî dönemle birlikte erenlerin kuşa dönüşmesi efsane
ve menkıbelere yerini bırakır. Eski Türk inancında şaman, kuş
donuna girip Tanrı ya da kutsal ruhlarla konuşur. Anadolu’da kuş
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donuna girme motifi Bektaşi geleneğinde karşılığını bulur. “Gökten
gelen, suda yüzen ve yine göğe uçup giden kuş-kadınların göksel birer
varlık olan ruhlarla ilgili oldukları söylenebilir (Yalçınkaya, 2019:
934).” Leylek donuna girebilen koruyucu tanrıça/dişi ruh Umay’ın
adlarından biri May-ene’dir (Ergun, 2011).
Gökçe’nin yaz tatilini geçirdiği köy eski Türk geleneklerini yaşatır,
modern hayatın tüketim odaklılığına eleştiri getirir. Canlı ve cansız
bütün varlıkların korunduğu köyde yöreye özgü olan halı
dokumacılığı gibi el sanatlarına yer verilir. Köyün kökleri, dağ
halkına dayanır. Bu insanların çoğalabilmeleri/ olgunlaşabilmeleri
için dağı ve ormanı terk etmeleri gerekir.
Bazı inanışlarda in, dağdan türediği yer almaktadır. Altay kavimleri,
kayaları ve dağları kutsal kabul eder, koruyucuları olduğuna
inanırlar (Önal, 2003). Gökçe, atalarının yaşadığı olgunlaşmayı
deneyebilmek için Maya Hala’nın rehberliğinde Çomak Dağı ve
Kara Orman’a bir yolculuk yapar. Derinlerindeki mağara, Gökçe’nin
en derin korkularıyla yüzleştiği mekân olur. “Mağara, önce
Mitolojik Ana kültü sonradan Umay Ana kültü ile bağlantılı bir
gelişim geçirmiştir. Yer Ana ve onun rahmi olan mağara, doğurganlık
işlevini zamanla Umay Ana’ya devretmiştir (Bars, 2018: 77).” Yer ve
gök, iyi ve kötünün birleştiği mağara, kahramanın erginlenmesinde
güvenli ve kutsal bir mekân görevi görür. Maya Hala, ormana
yolculuğunda Gökçe’ye rehberlik ettikten sonra olgunlaşabilmesi
için onu yalnız bırakır. Mağara kapalı ve soğuk atmosferiyle
Gökçe’yi kuşatır, ruhsal anlamda sıkıştırır. Gökçe, anne rahminin
güvenini hatırlar, gölge yanlarıyla yüzleşir ve mağaradan çıkıp içsel
doğumunun tamamlanması için ilerlemeye devam eder. Ormandan
çıkış yolunu ararken kaybolur, ne yapacağını bilemez, korkar. Kurt
ve ceylan, av ve avcı, birlik içerisinde Gökçe’yi korur. Ceylanla
birlikte bir kovuğa sığınan Gökçe’yi, kurt ağacın hemen yanında
bekler. Yalnızlık korkusunu derinden hisseden Gökçe, ihtiyacı
olduğunda yardım bulacağını fark eder. İçindeki kurdu
ehlileştirebilen kişi ceylan halini koruyabilir. “Kökene dönüş
sayesinde insan yeniden doğacağını umut eder (Eliade, 2001: 45).”
Orman, mağara ve kovuk Gökçe’nin kökenine ve özüne dönüşüdür.
Gökçe, umutla koruyucusuna yeniden kavuşmak için ormandan
çıkış yolunu arar. Yaşlı ve Kör Adam’ın rehberliğinde yolunu bulur.
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Gökçe’nin içsel doğumu gerçekleşir, korkularıyla yüzleşir, içindeki
iyi ve kötüyü görür ve varoluşunu anlamlandırır. Gökçe’nin
yolculuğu kendine doğrudur; karşılaştığı engellerin karşısında
rehberleri, akıl hocaları olur. Her bir engeli aşar ve değişir.
Başladığı yere döndüğünde artık farklı bir Gökçe’dir.
Büke, modern yaşam içinde sorunlarıyla yüzleşmekten ve
büyümekten korkan bir kahramanı Türk mitolojisi ve efsaneleriyle
buluşturarak fantastik türün imkânlarıyla bir olgunlaşma ve
erginlenme kurgusu oluşturmuştur.
Fantastik çocuk yazınıyla ilgili yapılan alanyazın taraması sonucu,
Türk ve dünya edebiyatı yapıtlarındaki fantastik ögeleri ele alan
çalışmalarla karşılaşılmıştır. Ağan (2017), “Susanna Tamaro’nun
‘Atla, Bart!’ İsimli Çeviri Çocuk Romanında Fantastik Kurgu”
çalışmasında ‘Atla, Bart!’ adlı eseri, düşsel unsurların varlığı,
yazarın olağanüstülükleri gerçekçi düzlemden kopmadan ele
alması, kurgudaki kahramanların yaşanan bu doğaüstü olaylara
şaşırma ve kararsızlık durumu göstermeleri, kahramanların bir
amaç için macera dolu yolculuğa çıkmaları ve mücadele etmeleri
gibi unsurlar açısından incelemiştir.
Akın ve Tunç (2020), “Miyase Sertbarut’un Çocuk Kitaplarında
Fantastik Kurgu” makalesinde Miyase Sertabut’un çocuklar için
yazdığı masal, öykü ve romanlarındaki fantastik unsurları
incelemiştir. Fantastik kurgu unsurlarını doğaüstü, gizemli güçler
ve varlıklar; genleriyle oynanmış ve kobay olarak kullanılan
insanlar; Frankeştayn gıdalar, intihar eden tohumlar; genleriyle
oynanmış hayvanlar, efsaneler, mitolojiler başlıkları halinde
açıklamıştır.
Özbaşı (2020), “Fatih Erdoğan’ın Kitaplarında Fantastik Ögeler”
çalışmasında Fatih Erdoğan’ın “Sihirli Dizi” olarak adlandırılan
eserlerinde (Sihirli Kaykay, Sihirli Kalem, Sihirli Kitap, Sihirli Küre,
Sihirli Araba) yer alan fantastik unsurları incelemiştir. Fantastik
unsurları sihirli/büyülü nesneler, zamanda yolculuk, mekânda
yolculuk ve düşünce okuma olarak belirlenmiş ve
değerlendirmiştir.
Bu çalışmanın amacı Ahmet Büke’nin örneklem olarak belirlenen
Gökçe’nin Yolu adlı eserini fantastik kurguyu çözümleyecek kodlara
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göre incelemek ve fantastik kurgunun daha iyi anlaşılmasını
sağlamaktır.
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel
araştırmalarda araştırma sonuçlarının sınırlandırılması ve farklı
durumlara uyarlanabilen, tekrarlanabilen genellemelere ulaşılması
hedeflenmektedir (Baltacı, 2019). Ahmet Büke’nin Gökçe’nin Yolu
adlı eseri fantastik kurgu açısından incelenirken içerik analizi
yöntemi seçilmiştir. “İçerik analizi tümevarımcı bir analiz türü
olması sebebi ile araştırılan olgu veya olayın kökenlerine odaklanır.
Kodlama yoluyla verilerin altında yatan kavramlar ve bu kavramlar
arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılır (Baltacı, 2019: 377).”

FANTASTİK KODLAR

İnsanlarKişiler

Yolculuk

Tılsımlı
nesne

Uzam
(Zaman ve
Mekân)

Kararsızlık

Şekil 1: Fantastik Kodlar

Kaçış ve
Uzaklaşma

Düş

kk

Bu çalışmada örneklemi oluşturan Gökçe’nin Yolu eserinden veriler
toplanmış, Şekil 1’de yer alan “fantastik kodlar” (Dumanlı Kadızade
ve Esmer, 2019) açısından incelenmiştir.
Fantastik Kurgu İncelemesi
Fantastik kurgu, Gökçe’nin Yolu eserinde insanlar-kişiler, yolculuk,
tılsımlı nesne, uzam (zaman ve mekân), kararsızlık, kaçış ve
uzaklaşma, düş kodlarıyla araştırılmıştır.
İnsanlar-Kişiler
Fantastik kurgu içinde insanlar ya da insan dışı varlıklar kişiler
olarak önemli bir unsurdur.
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“Fantastik eserlerdeki kişiler ve olaylar tanıdığımız,
içinde yaşadığımız evrendeki kişi ve olayların
değiştirilmiş biçimidir, denebilir. Çünkü olağanüstü
olayların gerçekçi zemin üzerine oturtulması bu edebiyat
türünün başlıca özelliğidir (İnneci Bozkaplan, 2010:
32).”
Olaylar başkişi etrafında gerçekleşir. Gerçek düzlem ve fantastik
düzlem etkileşimi ile başkişi fantastik kişilerle temas kurabilir. Bu
temasla başkişinin değişim ve dönüşümü başlayabilmektedir.
Gökçe’nin Yolu adlı eserde başkişi Gökçe, modern şehir yaşamı
içinde doğup büyür. Teknoloji yaşamının merkezinde olsa da
ailesiyle kurduğu iletişim onu sezgileri kuvvetli biri haline getirir.
Anne ve babasının ayrılık sürecinde olduğunu hisseden Gökçe,
yaşamının değişmesinden ve büyümekten korkar. Erginlenme
yolculuğunda ona yardımcı olan, rehberlik eden fantastik
insanlar/kişiler bulunur.
Gökçe
İncelenen eserde başkişi, sezgileri kuvvetli, ailesiyle vakit
geçirmeyi seven, uyumlu on iki on üç yaşlarında bir kız çocuğudur.
Ailesiyle geçirdiği vakitler onu iletişime açık ve kararlı bir kişi
haline getirmiştir. Şehirde yaşayan bütün çocuklarda olduğu gibi
teknoloji hayatının merkezindedir. Telefon Gökçe’nin ayrılmaz bir
parçası gibidir. Tablet ve bilgisayarından dijital oyunlar oynayarak
vakit geçirir. Mahalle kültürünün devam ettiği bir yerde yaşamını
sürdürmesi Gökçe’nin insanlarla iletişim kurabilmesinde kolaylık
sağlar. Okul çıkışı anne ve babasının eve dönüşünü mahalle
bakkalında bekler. Bu durum Gökçe’ye insanları gözlemleme
olanağı verir. Ailece geçirdikleri vaktin azalmasıyla anne babasının
arasındaki soğukluğu fark eden Gökçe’nin gelecek kaygısı varoluş
sorgulamasına dönüşür. Gökçe, duygularıyla yüzleşmek istemez ve
içinde bulunduğu durumdan kaçış için farklı yollar arar. Dijital
oyun olan Mavi Orman oyunu kaçışlarından biri olur. Oyunda
küçük bir kız, belirli aşamaları geçmek koşuluyla büyür. Gökçe,
oyunun kurallarına uymak yerine küçük kızın sonsuzluğu ve
huzuru çağrıştıran ormanın derinlerine ilerlemesine izin verir.
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Kendini küçük kızın yerine koyan Gökçe sorunlarını çözmek,
değişimlere uyum sağlamak ve büyümek istemez.
Annesinin halası olan Maya, Gökçe’yi köyüne davet eder. Doğal köy
yaşamını deneyimleyen Gökçe zorlansa da zamanla alışır. Kendi iç
dünyasındaki çatışmalardan uzaklaşır. Fakat bir gün istemeden
sapanla bir kuşu öldürür. Duygularını kontrol edebilmesi ve
hatalarının sorumluluğunu alabilen ergin birey olabilmesi için
Maya Hala, Gökçe’nin Çomak Dağı ve Kara Orman’a gitmesi
gerektiğine karar verir. Yolculuk boyunca Maya Hala birçok hikâye
ve masal anlatır. Gökçe’ye ormanı, bitkileri, hayvanları öğretir.
Hayatta kalmanın yollarını ve kendine bakabilmenin, azla
yetinmenin önemini Gökçe iyice kavrar. Kara Orman’daki
mağarada tek başına geçirdiği gece, ağaç kovuğunda sabahlaması,
Avcı Temur’la karşılaşması ve ormandan çıkış yolunu bulması
Gökçe’nin olgunlaşmasını sağlar.
Gökçe köyde geçirdiği yazın sonunda değişir: Doğa yaşamını ve
doğayı korumanın önemini anlar. Sabrın sonunda iplere attığı
düğümlerin bir halıya dönüştüğünü görür. “Çok çalışıp
yorulmamayı; üstüne derin, kesintisiz uykulara teslim olmayı
biliyordum artık (Büke, 2020: 107).” ifadeleriyle tüketmenin değil
üretmenin ilerlemeyi sağladığını öğrenir. Gökçe, yolculuğun
sonunda kaygılarına teslim olmak yerine onlarla başa çıkabilecek
kadar güçlenir. Kim olduğunu, nereden geldiğini bilmek geleceğe
dair güvenli adımlar atabilmesini sağlar.
Anne ve Baba
Gökçe’nin anne ve babasının isimleri kurgu içerisinde
verilmemektedir. Bu kişilerin derinliği açıklanmamıştır. Gökçe,
ailesi tarafından sevildiğini hissetmektedir. Geçirdikleri eğlenceli
vakitlerin yerini alan sessizliğin nedeni kurguda yer almamaktadır.
Maya Hala
Gökçe’nin annesinin halası olan Maya’nın doğaya, hayvana, bitkiye,
dağa, taşa verdiği önem modern şehir yaşamına bir eleştiridir.
Köyün şifacısı olan Maya Hala’ya leylek kadın denir. Sezgileri
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kuvvetli olan Maya, Gökçe’nin köye geleceği zamanı iletişim
kurmadan bilir, şifalı karışımlarla insanların hastalıklarını
iyileştirir. Büke, Anadolu şifacılık geleneğine vurgu yapar. Maya
ismi çocukların ve kadınların koruyuculuğunu yapan tanrıça
Umay’dan gelmektedir. Umay, Türk toplulukları arasında May-ene
ismiyle de bilinir. Gökçe’ye benliğini, özünü bulmasında yardımcı
olan Maya Hala, Gökçe’ye rehberlik/akıl hocalığı yapar. Çomak
Dağı’nın yaratılışıyla ilgili anlatılan efsanede leyleğin don
değiştirmesi Maya Hala’nın don değiştiren bir leylek olup
olmadığına dair kararsızlık süreci bulunur.
Yaşlı ve Kör Adam
Gökçe, kendi yolunu bulma aşamasında ilk eşiği olan Salur köyüne
vardığında yaşlı ve kör bir adamla karşılaşır. Gökçe, otobüsten
indikten sonra kendisini karşılayan kimsenin olmadığını anlayınca
telaşlanır. Gözleri görmeyen, kulaklarıyla dünyayı alımlayan bu
adam Gökçe’nin rehberlerinden biri olur. Olgunlaşma
yolculuğunun en başında da içsel doğumunu simgeleyen ormandan
çıkışında da Gökçe’ye yol gösterir.
Ayhan
Gökçe, köye ilk geldiğinde Maya Hala onu karşılaması için Ayhan’ı
görevlendirir. Köydeki yaşama alışmasında Gökçe’ye yardım eden
Ayhan, onun en yakın arkadaşı olur. Yazları ninesi Ilduz Kadın’ın
yanına gelir. Çobanlık yapar, Maya Hala’nın ve Ilduz Kadın’ın
işlerine yardımcı olur. Gökçe’nin yanlışlarını düzelten Ayhan,
hayvanlara ve diğer canlılara zarar vermeme konusunda onu
uyarır. Gökçe, hissettiği öfke ve korku duygusunun Ayhan’da da
karşılık bulmasını ister. Ayhan, Gökçe’yi yargılamayan ve ona
yardımcı olan kişilerden biridir.
Ilduz Kadın
Gökçe’nin yolculuğunda ona akıl hocalığı ve rehberlik yapan
kişilerden biri Ilduz Kadın’dır. Maya Hala’yla kurdukları sözsüz
iletişim ona fantastik özellik katar. Gözleri neredeyse görmüyordur
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“ama dinleyerek, koklayarak düşünerek etrafındaki her şeyi biliyordu
(Büke, 2020: 66).” Doğanın imkânlarından faydalanarak kök boyası
yapar ve halı dokur. Modern yaşamın ötesinde doğallığı ve geleneği
temsil eden Ilduz Kadın, Gökçe’ye sabretmeyi ve üretmeyi öğretir.
Avcı Temur
Ormanın doğal düzenini bozan Avcı Temur, özünden
uzaklaşıldığında insanların olumsuz değişimini örneklemektedir.
Maya Hala, hayvanları varoluşun bir parçası hatta nedeni olarak
görüp saygı duyarken Avcı Temur, canlıları sadece para olarak
görür. Orman hayvanlarını avlayarak onlar üzerinden para kazanır.
Maya Hala ve Avcı Temur’un çatışması Gökçe’nin iyi ve kötü
arasındaki ayrımı kavrayarak ahlak gelişimini tamamlamaktadır.
Avcı Temur ormanın ve orman hayvanlarının sahibi olarak
kendisini görmektedir. Bu yüzden Maya Hala ve Gökçe’ye bir tuzak
kurar. Avcı Temur’un kötülüğü hayvan ve insan fark etmeden
herkese karşıdır.
Tablo 1: İnsanlar-Kişiler
İyi Kişiler

Kötü Kişiler

Fantastik Kişiler

Gökçe: Anne ve babasıyla şehirdeki
evlerinde
yaşayan
bir
çocuktur.
Ailesinin arasındaki gerilim Gökçe’yi
korkutur.
Yaşadığı
düzenin
değişmesinden korkar. Duygularıyla tam
olarak
yüzleşemez.
Hissettiği
karmaşadan kaçabilmek için Maya
Hala’nın yanına gider. İçsel yolculuğu
başlar.

Avcı Temur: Kara Orman’da yaşayan
hayvanları avlar. Maya Hala’dan
hoşlanmaz ve Çomak Dağı ile Kara
Orman’ın kendisine ait av alanı
olduğunu söyler. Gökçe’nin korkularıyla
yüzleşmesini sağlayan bir karakterdir.

Maya Hala: Gökçe’nin büyük
halasıdır. Köyde yaşar. Herkes
ona Leylek Kadın der. Çevre
köylerin şifacısıdır. Elinin değdiği
her yara iyileşir. Masalların don
değiştirme unsuruna yer verilmesi
Maya Hala’nın leyleğe dönüşüp
dönüşmeme konusunda kararsız
bırakır. Gökçe’nin yolculuğuna
rehberlik eder.

Gökçe’nin Annesi: Kızına karşı sevgi
dolu bir annedir. Gökçe’nin köye Maya
Hala’nın yanına gitmesine destek olur.

Ilduz Kadın: Maya Hala’nın
yakın arkadaşıdır. Aralarındaki
iletişim sözsüz ve mesafesizdir.

Gökçe’nin Babası: Gökçe ile ilişkileri
her zaman iyi olsa da eşiyle olan
sorunlarından dolayı evden ayrılması
gerekir. Bu durum Gökçe’yi çok üzse de
sorunlarıyla yüzleşmesi gerektiğini
anlamasına yardımcı olur.

Yaşlı ve Kör Adam: Gökçe’nin
köye vardığı sırada henüz Ayhan
yanına
gelmemişken,
Kara
Orman’da Maya Hala’yı ararken
yolunu kaybettiğinde Gökçe’nin
karşısına
çıkar
ve
yolunu
bulmasına yardımcı olur.

Sevil Teyze: Gökçe’nin yaşadığı
mahallenin bakkalıdır ve Gökçe’nin en
yakın
arkadaşıdır.
Ailesinin
sorunlarından
etkilenen
Gökçe’nin
duygularını
daha
iyi
anlamasına
yardımcı olur.
Ayhan: Salur köyünde Gökçe’yi
karşılayan ve köye alışmasını sağlayan
çocuktur. Gökçe’nin en iyi arkadaşı olur.
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İncelenen eserde yer alan insanlar/kişiler iyi-kötü-fantastik olarak
Tablo 1’de tasnif edilmiştir. Avcı Temur, eserde tek kötü kişidir.
Fantastik kişileri Maya Hala ve Ilduz Kadın oluşturmaktadır. Kurgu
içerisinde kimi yerde fantastik özellikleri sezdirilen bu iki karakter
kimi yerde de gerçekliğe yaklaştırılmıştır. Bu durum fantastik
türün belirleyicisi olan kararsızlıktan kaynaklanmaktadır. Başkişi
Gökçe, anne ve babasının arasındaki sorunların kendisine
düzeninin bozulması şeklinde yansımasından endişe duymaktadır.
Duygularını, kendini, varoluşunu anlamlandırmakta zorlanan
Gökçe büyüme/erginlenme sürecine girmekten kaçar ve uzaklaşır.
Maya Hala’nın yanına ve sonrasında birlikte Kara Orman’a yaptığı
yolculuk Gökçe’nin olgunlaşma yolculuğudur.
Kaçış ve Uzaklaşma
Fantastik yazın türünde kurguyu oluşturan önemli kodlardan biri
kaçış ve uzaklaşmadır. “Fantastik edebiyat gerçeğin sınırlarını
aşmaktır. Bu nedenle ‘kaçış edebiyatı’ veya ‘kaçışçı edebiyat’ olarak
da tanımlanır (Kartal, 2007: 12).” Kahramanların sorunlarında
kaçmaları bulundukları reel dünyadan uzaklaşmalarıyla olur. Reel
dünyadan uzaklaşma bazen irreel dünyaya bazen de kahramanın iç
dünyasına kaçışıyla gerçekleşir.
Fantastik çocuk metinlerinde yer alan kaçış ve uzaklaşma,
sorunları görmezden gelme amacı taşımaz. Kahraman gerçek
dünyadaki sorunlarından kaçarak uzaklaşır, fantastik evrene geçiş
yapar ve sorunlarına çözüm bulduktan sonra gerçek dünyaya
döner.
Mavi Orman Oyununa Kaçış
İncelenen eser, başkişi Gökçe’nin kaçış ve uzaklaşmasıyla başlar.
Gökçe, ailesinin ayrılık sürecinde olduğunu fark edince ilk önce
Mavi Orman oyunu yardımıyla düşüncelerinden ve korkularından
uzaklaşmayı dener. Gökçe, oyundaki küçük kızın verilen görevi
gerçekleştirmek için gitmesi gereken rotadan sapabildiği ve
sınırsız bir ormanın içinde gezinmeye başlayabildiğini fark eder.
“Oyunda ilerlemiyordum, küçük kız bir türlü büyümüyordu ama
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orman beni kendine çekiyordu (Büke, 2020: 19).” cümleleri
Gökçe’nin ormana kaçışını ifade eder. Oyundaki küçük kız,
ormanda ilerlerken hiçbir engelle karşılaşmaz, büyümez sadece
ormanda gezinir. Gökçe, oyun yardımıyla kısa da olsa
düşüncelerinden uzaklaşabilir.
Salur Köyüne Kaçış
Maya Hala’nın yanına Salur köyüne gitme fikri Gökçe’nin
bulunduğu ortamdan uzaklaşması ve ormana kaçışıyla gerçekleşir.
“Elektriğin bile olmadığı bir köyün neyini merak edeyim. Aslında ben
de bu evden, hatta sizden, kısa süreliğine uzaklaşmaya can atıyorum
(Büke, 2020: 27).” sözleri Gökçe’nin sorunlarından uzaklaşma
arzusunu ifade eder.
Gökçe’nin uzaklaşmak istemesinin bir diğer nedeni de ailesine olan
duygularını kontrol edebilme isteğidir. Ailesine daha fazla
öfkelenmemek için gitmek ister. Düşüncelerinden, duygularından
kaçış inkârdan daha çok çözümlere ulaşmak amacıyla zaman
kazanmak içindir. Gökçe’nin kaçışı ve sorunlarından uzaklaşması
onu Maya Hala’ya ve varoluşlarının kaynağı olan Kara Orman’a
götürür. Fantastik dünyanın imkânlarını sağlayan Kara Orman,
Gökçe’nin büyüme, olgunlaşma ve erginlenme sürecini başlatır.
Korkularıyla yüzleşen Gökçe ormanda tek başına bir gece geçirir,
hiç beklemediği anda kurt ve ceylanın yardımını alır. Gerçekliğe
döndüğünde sorunlarıyla baş edebilecek güçtedir.
Kaçış ve Uzaklaşma Kodu
33%

Mavi Orman Oyununa
Kaçış
Salur Köyüne Kaçış

67%

Şekil 2: Kaçış ve Uzaklaşma Kodunun Yüzdelik Dağılımı
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Şekil 2’de Gökçe’nin Yolu adlı eserde bulunan kaçış ve uzaklaşma
kodunun 67% oranıyla Mavi Orman oyununa kaçış ve
düşüncelerden uzaklaşma, 33% oranıyla Salur köyüne kaçış ve
sorunlardan uzaklaşma şeklinde dağılım gösterdiği verilmiştir.
Yolculuk
Yolculuk kodu fantastik kurgu içerisinde karakterin değişimine,
kurgunun başlamasına ya da bitmesine katkı sağlar Başkişi çıktığı
yolculukta çeşitli engellerle karşılaşır, zorlukların üstesinden gelir,
zaman sıçramaları ve mekânsal değişiklikler gerçekleşir. Sonunda
istenen şey elde edilir ya da kahramanın dönüşümü tamamlanır.
Gökçe köye ve Kara Orman’a giderek kendine doğru bir yolculuğa
da çıkmış olur ve attığı her adımla değişir. Başta karşılaştığı
değişiklikleri anlamak için uğraşır, zamanla kendini değişime
bırakır. Gökçe’nin Yolu fantastik unsurlarla birlikte kendine doğru
bir değişim ve aynı zamanda kendini kabulleniş yolculuğudur.
Salur Köyüne Yolculuk
Gökçe’nin ilk yolculuğu Maya Hala’nın yanına Salur köyünedir.
Annesinin halası olan Maya, Gökçe’yi yazı geçirmek için yanına
davet eder. Şehirden, internetten, telefondan uzakta kalma fikri
başta Gökçe’ye mantıklı gelmez. Fakat kimliğini bulamama
duygularının karışmasına neden olur. Kendini kızgın, öfkeli, üzgün
ve çaresiz hisseder. “Ormandaki o küçük kız gibi büyümek
istemiyorum, ama bu yola çıkmak istiyorum (Büke, 2020: 27).”
ifadeleri Gökçe’nin değişmek istemediğini gösterir. Salur köyüne
yolculuğu sorunlardan uzaklaşmasını sağlasa da tek başına yola
çıkması büyümek ve olgunlaşmak için attığı ilk adım haline gelir.
Ardıç Korusuna Yolculuk
Salur köyünde geçirdiği vakitler Gökçe’nin kendine dair keşiflerde
bulunmasını sağlar. Maya Hala, yolda olmanın Gökçe’ye
kazandıracaklarını göstermek için onu ardıç korusuna götürür.
Maya Hala, ağaçlardan ardıçları topladığını, onları kuruttuğunu,
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katranından yağ elde ettiğini anlatır. Gökçe, onun ne demek
istediğini anlamaz. Fakat artık halasını tanıdığı için de kaygılanmaz.
Zamanı gelince onun dediklerini anlayacağını öğrenmiştir. Bu
durum bilinmezlik karşısında kaygılanmasının önüne geçer. “Yeter
ki acele edip sıkılmayın. Doğada güneş bile, sabrettiği için doğuyordu
galiba (Büke, 2020: 57).” Gökçe’nin dünyayı anlamlandırma biçimi
değişmeye başlar. Maya Hala, insana, hayvana şifa olduğunu
belirttiği ardıç katranı yağını Gökçe’ye gösterir. Biriken yağı,
şişelere doldurur ve koruya yakın bir köye yönelir. Bu köye şifacı
olarak çağrılan Maya Hala, uyuz olan koyunların yaralarına ardıç
katranı yağı sürmeye başlar. Maya Hala’nın şifalı ellerinin değdiği
her koyun, ona minnetle bakar. Gökçe, halasına yardım eder.
Koyunlarının yaralarını görmek onları temizlemek Gökçe’nin kendi
yaralarını görebilmesini sağlar.
Çomak Dağı ve Kara Orman’a Yolculuk
Gökçe’nin en büyük yolculuğu Çomak Dağı’na ve Kara Orman’a
yaptığı yolculuktur. Bir gün Gökçe istemeden de olsa bir kuşun
ölümüne sebep olur. Maya Hala bu hatasından dolayı Gökçe’yi
düşünmesi için yalnız kalması gerektiğini söyler. Gökçe, Maya
Hala’ya “Bazen ben kimim, neyim, ne yapıyorum bilmiyorum,
anlamıyorum (Büke, 2020: 73).” diyerek düşüncelerini aktarır.
Maya Hala, Gökçe’nin yolculuğa çıkması gerektiğine karar verir.
Yolculuk boyunca Maya Hala birçok hikâye ve masal anlatır.
Gökçe’nin ormanı, bitkileri, hayvanları öğretir. Kara Orman’a
girdiklerinden itibaren daha az yorulmaya başlarlar. Maya Hala
gençleşir ve adımları hızlanır. Fantastik özellikler gösteren bu
yolculukta Gökçe, hayatta kalmanın yollarını ve kendine
bakabilmenin, azla yetinmenin önemini iyice kavrar.
Avşar Köyüne Yolculuk
Kara Orman’da yalnız geçirdiği gece, Gökçe’nin zorluklarla
mücadele etmesi, korkularıyla yüzleşmesi ve içindeki iyi-kötü
dengesini kurabilmesiyle son bulur. Maya Hala’nın nerede
olduğunu öğrenen Gökçe, at sırtında halasının yanına gider. Avşar
köyüne vardığında yorgunluktan baygın düşen Gökçe, uyandığında
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halasını başında bulur. Ellerini, ayaklarını ıslak bezle ovan yaşlı
kadın, Gökçe’nin uyandığını görünce gülümser. Doğumuna
yardımcı olduğu bebeği getirerek Gökçe’ye gösterir ve “İşte doğdu.
Tıpkı senin gibi güzel bir kız daha doğdu bu dünyaya (Büke, 2020:
105).” der. Kara ormanda yalnız başına geçirdiği gece, Gökçe’nin
anne rahminde oluşunu simgeler. Yolunu arayışı doğum
sancılarıdır. Maya Hala’nın olduğu Avşar köyüne varışıysa
Gökçe’nin yeniden doğumudur.
Şehre Dönüş Yolculuğu
Şehre dönüş, Gökçe’nin sorunlarıyla yüzleştiği yolculuktur. “Yerime
oturduğumda içim karmakarışıktı. Aklımın ucuna bile gelmeyecek
bir yaz geçirmiştim. Şimdi yarı gerçek, yarı masal gibi olan bu
dünyadan kendi hayatıma geri fırlatılıyordum (Büke, 2020: 109).”
Korkularıyla yüzleşen Gökçe, varoluşunu anlamlandırır. Gökçe’nin
yolculuğu kendine doğrudur; karşılaştığı engellerin karşısında
rehberleri, akıl hocaları olur. Her bir engeli aşar, değişir. Başladığı
yere döndüğünde artık farklı bir Gökçe’dir. Yolculuğun sonunda
kaygılarına teslim olmak yerine onlarla başa çıkabilecek kadar
güçlenir. Kim olduğunu, nereden geldiğini bilmek geleceğe dair
güvenli adımlar atabilmesini sağlar.

Yolculuk Kodu
13%

12%

13%

Salur Köyüne Yolculuk
Ardıç Korusuna Yolculuk

12%

Çomak Dağı ve Kara
Ormana Yolculuk
Kara Ormandan Avşar
Köyüne Yolculuk

50%

Şehre Dönüş

Şekil 3: Yolculuk Kodunun Yüzdelik Dağılımı
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İncelenen eserde yolculuk kodu 50% oranıyla en yüksek Gökçe’nin
Çomak Dağı ve Kara Ormana yaptığı yolculuk olarak bulunmuştur.
Gökçe’nin özüne dönmesini ifade eden dağ ve orman, korkularıyla
yüzleşmesini sağlamıştır. Salur köyüne yolculuk 13% oranıyla
Gökçe’nin kendini bulma yolunun ilk adımıdır. Ardıç korusuna
yolculuk 12% oranıyla tespit edilmiştir. Bu yolculuk, Gökçe’nin
yaralarıyla yüzleşmesini sağlamıştır. 13% oranıyla bulunan Kara
Orman’dan Avşar köyüne yolculuk Gökçe’nin yeniden doğumunu
simgeler. Şehre dönüş 12% oranıyla tespit edilmiştir. Gerçekfantastik-gerçek dünya döngüsünde gerçekliğe geri dönen Gökçe,
artık değişmiştir. Kendini tanıyan, nereden geldiğini bilen Gökçe,
değişimlerle ve sorunlarla baş edebilecek güçtedir.
Uzam (Zaman ve Mekân)
Reel dünya ve irreel dünya arasında zaman ve mekân değiştirme ile
gidiş-gelişler fantastik kurguyu inşa eder. “Aslında var olmayan bir
dünyanın kurguya dâhil edilmesi, yazar tarafından fantastik bir yapı
güdülmek istendiğinin bir göstergesi sayılabilir (Dumanlı Kadızade
& Sakar, 2018: 632).” Uzamsal değişikler, fantastik mekânlar,
zamanda atlamalar; tekdüzelikten, baskıdan, otoriteden,
disiplinden ya da ilgisizlikten sıkılmış çocuğun gerçeklikten gizemli
ve heyecanlı olana geçişi sağlar. “Fantastik dünya ancak olağan
dışılıkla normal hayatın birleşmesinden ortaya çıkar (Todorov,
2017: 33).” Fantastik dünyadan gerçek dünyaya dönen başkişi
değişir ve sorunlarla başa çıkabilecek deneyimi kazanır.
Maria Nikolajeva’ya göre reel dünya ve irreel dünya arasındaki
ilişki çizgisel, çevrimsel ve sarmal olarak üç başlık altında incelenir.
“Gerçek dünyada çözülemeyen sorunlar fantastik evrenin sınırsız
koşulları içerisinde çözümlenebilir ve bunun işin çevrimsel bir ilişki
gerçekleşir. İki dünya arasında gidiş geliş (akt. Dilidüzgün, 2011:
610).” olarak ifade edilebilen çevrimsel ilişki, uzam (zaman ve
mekân) koduyla ilişkilendirilir. Kahramanın gerçek-fantastikgerçek evren arasında gidiş ve gelişiyle kaçmak istediklerinden
uzaklaşır, irreel dünyada sorunlarına çözüm bularak reel dünyaya
döner.
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Mekân
Gökçe’nin değişim yolculuğunun ilk eşiği Salur köyüdür. Burada
sabretmeyi öğrenir, korkularından uzaklaşır, duygularını
oluşturan düşünceleri ayrıştırabilir hale gelir. Salur köyünde Maya
Hala’nın evi leyleklerin yuvasıdır. Türk mitolojisine göre kutsal
olarak kabul edilen ocağın çıkış noktası bacaya konan leyleklerin,
evi kötülükten ve nazardan koruduğu düşünülür (Ergun, 2011).
Gökçe de Salur köyünde kendini korunaklı ve huzurlu hisseder.
Büyük yolculukta Çomak Dağı ve Kara Orman’ın kökleri olduğunu
öğrenen Gökçe, özüne döner.
Platon’un (2010) mağara alegorisinde yüzleri duvara dönük ve
yaşamın akışını sadece duvara yansıyan gölgelerden tanıyan
tutsaklar yer alır. İçlerinden biri oradan çıkıp ışığa kavuştuğunda
yansımaların gerçekliğini görür fakat geri döndüğünde tutsak
arkadaşlarını bildiklerinden başka bir gerçekliğin olduğuna
inandıramaz. Mağaradan çıkmak gerçek ve yanılgı arasındaki farkı
görebilmektir. Türk mitolojisindeyse mağara, “bireyin kendisini
tanıma ve tanıtma sürecinde ona ev sahipliği yapan, insandan
topluma uzanan çizgide boyut değiştirmeyi sağlayan bir mekândır
(Çetindağ, 2007: 444).” İnsan, özüne yani mağaraya girip orada
kalabilirse benliğini keşfeder. Kendini yeniden doğurmak gibi bir
olgunlaşma adımını, mağara mümkün kılabilir.
Korkularıyla yüzleşen Gökçe’nin mağarada içsel doğumu
gerçekleşir. Reel dünyadan irreel dünyaya geçişi örnekleyen Kara
Orman, Gökçe’nin kendine doğru bir yol bulmasını sağlar. Gerçek
dünyaya geri döndüğünde artık yaşamın getirdiği beklenmedik
değişimlere uyum sağlayabilme gücünde genç bir kızdır.
Salur Köyü
Gökçe, ailesinin ilişkilerindeki belirsizlikten uzaklaşmak için yaz
tatilini geçirmek üzere halasının köyüne gider. Annesiyle
konuşmasında Salur köyünün dünyadan çok uzakta olduğunu
düşünür. Annesi ise “Hayır benim köyüm dünyanın tam da içindedir
(Büke, 2020: 23).” der. Dünyanın tam içinde ifadesi köye dair
merakı artırmaktadır. Elektrik, telefon, internet gibi teknolojinin
imkânlarının bulunmayışı onu doğayla baş başa bırakır. Gökçe’yi
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gerçekliğin bütün endişelerinden arındırıp ve başka türlü bir
yaşamın olduğunu gösteren Salur köydür. Gökçe’yi büyük
yolculuğuna ve dönüşümüne hazırlayan bir duraktır. Salur köyü,
ona dinlemeyi öğretir. Ayhan’ın gelişini sürünün sesini dinleyerek
anlar, kuşların sesini takip eder, Maya Hala’yı izler ve anlamaya
çalışır. Salur köyünde hayvanlara, bitkilere, dağa, taşa, canlı ve
cansız varlıklara zarar verilmez. Mesela Maya Hala’nın evi
leyleklerin yuvasıdır. Gökçe, kanat seslerini dinleyerek leyleklerin
yuvalarına dönüşünü anlar. Gökçe de kendi kalbinin sesini
dinlemeyi öğrenerek güvende hissettiği kendi yuvasını, dönebilme
umuduyla mutlu olduğu köyü bulur.
Çomak Dağı ve Kara Orman
Gökçe’nin büyük yolculuğu Çomak Dağı ve Kara Orman’adır. Orası
Maya Hala’nın ön yurdudur. Maya Hala, Çomak Dağı’nın kendileri
için kutsallığını ifade ederken “kalbimiz nerede dersen, işte tam
Çomak Dağı’nın içindedir (Büke, 2020, s.81).” der. Maya Hala’nın
ataları orman halkındandır. Göçebe bir yaşam süren ataları, dağdan
düz alana inerek köylere yerleşmişlerdir. Fakat Maya Hala
köklerini unutmamıştır. “İlk adımımızı, ilk sesimizi duyduğumuz, ilk
şarkımızı söylediğimiz yerdir. O yüzden tek dalını, tek canını kırmayız
(Büke, 2020: 83).” sözleriyle çıktığı yolculuğun sonunda
varacakları nokta hakkında bilgilendirir. Gökçe, köklerine doğru
bir yolculuğa çıkar.
Gökçe, ormana girmeleriyle beraber değişimi fark eder, kendini
daha iyi hisseder, yürümekten oluşan ağrıları geçer. Uzun süre
yürümeyle taşıdıkları bez torbaların ağırlığını daha fazla
hissetmeleri gerekirken torbalar gittikçe hafifler. Gökçe,
kendilerinde var olan değişimi ormanda da gözlemler. Orman
sessizleşmiş, Çomak Dağı’nda ilerleyen Maya Hala ve Gökçe’yi
izlemektedir. “Orman bizi, biz ormanı içimize alıyorduk sanki. Hatta,
başlangıçta attığımız gürültülü adımlarımız bile tabandaki toprağa
uyum sağlamıştı (Büke, 2020: 83).” ifadeleri Gökçe’nin güvende
hissettiğini açımlar. Gökçe, reel dünyadan irreel dünyaya
adımlarını güvenle atar ve her adımda uyum sağlar. Ormana
girildiği andan itibaren Maya Hala’nın gençleşmesi, daha hızlı
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yürümesi, ormanın ikisini izlemesi irreel dünyaya geçişi
göstermektedir.
Ormanda yaşayan hayvanların Gökçe’ye yardım edişi de bir diğer
fantastik unsurdur. Gökçe, çalıların arasında tuzağa yakalanmış bir
ceylan bulur. Ceylanın hemen yakınında bir de kurt vardır, o da
yaralıdır. Maya Hala ikisini de kurtarır ve iyileştirir.
Maya Hala’nın gidişiyle yalnız kalan Gökçe, ormanda dolaşır.
Yağmur başladığında ceylan yardımına gelir. Gökçe’yi güvenli bir
ağaç kovuğuna götürür. Avcı Temur, Gökçe’ye zarar vermek için
geldiğinde kurt Gökçe’yi korur. Orman hayvanlarıyla Gökçe’nin
iletişimi irreel evrenin özelliklerini ifade eder.
Mağara
Gökçe ve Maya Hala’nın Kara Orman’da sığınabilecekleri yer
mağara olur. Karanlık mağara geniş bir alandan sonra daralır.
Güneş ışığının aydınlatmadığı dar alan karanlık içinde kalır.
Mağaranın tepesindeki bir çatlaktan sızan ışığın hemen altında
taşlarla çevrili bir ocak alanı vardır. Ormanda geçirdikleri süre
boyunca sığındıkları yer, mağaradır. Ormanın sessizliğini dinlerken
Gökçe, “Sessizlik uyuyan, sıcak bir annenin atan kalbi gibiydi. Derinin
altında, derinde göğüskafesinin arasına saklanmış, durmadan
kımıldayan ama yalnızca kulağını dayadığında hissedeceğin bir
ritimdi (Büke, 2020: 89).” cümleleri mağaranın güvenli alanı ifade
edişini güçlendirir. Gökçe ve Maya Hala, ormanda geçirdikleri süre
boyunca mağarada yer, içer, dinlenir ve uyur. Bir sabah, Gökçe
uyandığında yalnız olduğunu fark eder. Maya Hala’ya bakmak için
dışarı çıktığında at sesi duyar ve Avcı Temur olabileceğinden
şüphelenir. Mağaraya girip derinlerine saklanır. Üşüyünce örtülere
sarınıp karanlığına sığınır. Yalnız kalmaktan korkan Gökçe, yaban
hayvanlarıyla dolu sessiz bir ormanda tek başına bir gece geçirir.
Mağarada anne rahminin karanlık fakat emin ortamındaymış gibi
bekler. Mağara ruhsal anlamda Gökçe’yi kuşatır, dışarıya kapatır ve
içine yönelmesini sağlar. İçindeki iyi ve kötünün muhakemesini
yapan Gökçe korkularına rağmen dışarı çıkar, arayışa başlar.
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Zaman
Maya Hala Kara Orman’a geldiklerinde Gökçe’ye dünyanın
yaratılışını anlatırken zamandan ve zaman üstülükten bahseder.
İnsandan, doğadan hatta zamandan önce dünyanın yalnız ve
mutsuz olduğunu söyleyen Maya, yaratılışı anlatır. “Aslında Dünya
dediğin, sadece suymuş o zamanlar. Dünya bu yalnızlığın içinde
çırpınırken suların dalgalarından bir köpük kopmuş. Bembeyaz bir
leyleğe dönüşmüş. İşte o an, zaman akmaya başlamış (Büke, 2020:
85).” Dünyanın yaratılışından bahsedilmesi Kara Orman’ın
fantastik oluşunu artırır. Bu anlatıda insanlık yokken zaman
donmuş bir haldedir. Leyleğin yaratılışıyla zaman akmaya başlar.
Gökçe ve Maya Hala’nın ormana girişiyle de zaman genişler. Gökçe,
ânın içinde kalmayı öğrenir. Ânın içinde kalmak, sabırsız
beklemelere çare olur.

Uzam (Zaman ve Mekân) Kodu
11%

Salur Köyü
22%
Çomak Dağı ve Kara
Orman

22%

Mağara
45%

Zaman

Şekil 4: Uzam (Zaman ve Mekân) Kodunun Yüzdelik Dağılımı
Mağara ve Salur köyü 22% oranlarında bulunmuştur. Salur köyü
Gökçe’nin sorunlarından uzaklaştığı yerdir. Mağara, Gökçe’nin çile
çektiği, korkularıyla yüzleştiği ve beklemenin bir anlam ifade
etmediğini anladığı mekândır. Çomak Dağı ve Kara Orman 45%
oranıyla en yüksek olarak tespit edilmiştir. Çomak Dağı ve Kara
Orman’la Gökçe irreel evrene geçiş yapar. Deneyimledikleriyle
gerçek evrene dönüşünde sorunlarını çözebilen güçlü bir birey
haline gelir. Zaman, dünyanın ve insanlığın yaratılışını açıklarken
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zamanın genişlemesinden bahsedilir. Zaman kodu 11% oranıyla
tespit edilmiştir.
Tılsımlı Nesneler
Tılsımlı nesneler, çok farklı şekillerde fantastik kurgu içerisinde
görülebilir. Kahramanın gelişimine katkı sağlayan tılsımlı nesneler,
kimi zaman birer büyülü taş kimi zaman bir kitap kimi zaman da
bir oyun olabilir.
Mavi Orman Oyunu
Gökçe, şehirdeki yaşamında anne ve babasının arasındaki sorunu
hissederken düşüncelerinden ve gerçeklikten uzaklaşmak ister.
Dijital bir oyun olan Mavi Orman oyununda küçük bir kız, bir
ormanda ilerlerken görevleri yerine getirip aşamaları geçmektedir.
“Mavi hazine çantasını bulmak, sihirli elmaları ninesine götürmek,
kızıl yeleli aslanı bulup mızraklamak, ateşböceklerini bir sepete
kapatıp derin mağarada yaşayan cadının saçından bir tutam
kesmek… (Büke, 2020: 18)” görevlerden bazılarını oluşturur.
Kahramanın ormandan çıkabilmesi için her aşamayı başarıyla
tamamlaması ve yetişkin, alımlı bir genç kız olması gerekmektedir.
Oyunun ormanda ilerleme odaklı olması, çeşitli engelleri içermesi,
hazineleri bulma gerekliliği ve yaşlı bir kadının varlığı yaşam
yolculuğunu simgeler. Oyundaki küçük kız başarıyla tamamlanan
her görevle büyüyecektir. Kahramanın sonsuz yolculuğunun
erginlenme döngüsünü açımlayan dijital oyun, Gökçe’nin başına
geleceklerin haberciliğini yapar.
Gökçe, oyundaki uçsuz bucaksız ormandan çok etkilenir, küçük
kızın büyümesi için olan görevleri gerçekleştirmek yerine uçsuz
bucaksız ormana kendini bırakır. Bu durum, Gökçe’nin büyümek
için zorlu görevlerin üstesinden gelmek istememesiyle açıklanır.
Gökçe, oyun içindeki çalıların arasında bir kıpırtı ve iniltiye benzer
bir ses duyar. Karşılaşabileceği engellerden kaçsa da uçsuz
bucaksız ormanda bile kendisini tetikte tutabilecek ya da merakını
harekete geçirebilecek unsurlarla karşılaşır. Bu durum yaşamın
gerçeklerine bir göndermedir; kaçmak istesen de gerçekler hep
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peşindedir. Mavi Orman oyunuyla Gökçe’nin ormana dair merakı
artar.
Unutulmuş Vikingler Masalları Kitabı
Ormanın çağrısının ardından annesinin halası olan Maya’dan
Gökçe’ye bir çağrı gelir. Yaz tatilini geçirmek için köye -Maya
Hala’nın yanına- doğru bir yolculuğa çıkar. Gökçe, otobüste
Unutulmuş Vikingler Masalları adlı kitabı okumaya başlar. Bir kral,
Volga Nehrindeyken gemisinde yalnız kalır. Adamları kralı terk
etmiştir. Bu yalnızlık ona ninesinin ve ninesinin bahsettiği
dünyanın en mutlu köyünü hatırlatır. Kral, yalnızlığa dayanamaz ve
kıyıya çıkar. Bulduğu bir keçiyi de yanına alır. Kral, bir süre yürür
ve yorgunluktan uyuyakalır. Uykusu yüzyıl sürer. Kralın uykusu
boyunca etrafını insanlar sarar, çoğalarak birlikte mutlu ve
eğlenceli bir yaşam sürerler. Kral, gürültüden çok rahatsız olarak
uyanır. Etrafındaki mutlu düzeni görmez, gemisini tamir edip
memleketine geri döner. Limanda kralı karşılayan yaşlı nine
“Dünyanın en mutlu köyü, dönme ihtiyacı duyduğun köyündür (Büke,
2020: 31).” cümlelerini kurar. Unutulmuş Vikingler Masalı,
Gökçe’nin evinin neresi olduğunu sorgulamasını sağlar. Keçiyi,
kralı, köyü, kralın yolculuğunu düşünen Gökçe, “Benim dönüp
dolaşıp geleceğim bir köyüm, evim var mıydı acaba? Daha doğrusu,
dünyanın en güzel köyü neresiydi benim için? (Büke, 2020: 32)”
ifadeleriyle içinde bulunduğu durumu sorgular. Masal içindeki kral
da Gökçe gibi bir yolculuğa çıkar. Kralın rehberi niteliğinde yaşlı bir
kadın bulunur ve dünyanın en mutlu köyü yani insanın kendini
güvende hissettiği bir alan sorgulaması vardır. Fakat Gökçe’nin
okuduğu masaldaki kral, yaşlı ninenin kendisine kazandırmak
istediğini anlayamamıştır. Kralın yolculuğu erginlenme
yolculuğuna dönüşmemiştir. Gökçe, Unutulmuş Vikingler
Masalları’yla kendi macerasına hazırlanmaktadır.
Ardıç Katranı Yağı
Gökçe, köyde geçirdiği vakitlerde bitkisel tedavi yöntemlerini
öğrenir. Maya Hala, Salur köyü ve çevre köylerde ihtiyacı olan
bütün canlıların yardımına koşar. Maya Hala ve Gökçe, çevre
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köylerden birinde koyunları uyuz olan bir eve konuk olur. Maya
Hala, önce hasta olan koyunların yaralarını temizler daha sonra
ardıç katranı yağını yaralara uygular. Ağaçlardan toplanan ardıçlar
kurutulup bir düzenek içinde yağ haline getirilir ve insanların ve
hayvanların yaralarını tedavi etmede kullanılır Maya Hala’yı
gözlemleyen Gökçe, koyunların tedavisinde yardımcı olur. “Hele
küçük kuzuların kucağımda çırpınması, sonra acıları hafifleyince
kendilerini bırakmaları, sakinleşen yürek vurmalarını koynumda
hissetmem, onlarla birlikte beni de iyileştiriyordu sanki. Galiba bir
başkasının acısını alınca, insanın kendi ağrısı da geçiyordu (Büke,
2020: 61).” diyen Gökçe önce kendi yaralarını görür, sonra da
başkalarının yaralarını iyileştirmenin kendine iyi geldiğini fark
eder. Maya Hala’nın ellerinin sihri ve şifası, Gökçe’ye de geçmeye
başlar.

Sapan
Salur köyünde tanışıp arkadaş olan Gökçe ve Ayhan birlikte vakit
geçirirler. Ayhan, Gökçe’ye yaptığı sapanı gösterir. Ayhan, sapanı
kuşları avlamak için kullanmamaktadır. Sadece taşları uzağa
atmaya çalışarak bir hedef oyunu oynamaktadır. Gökçe’nin kuşları
avlayıp avlamadığı sorusuna Ayhan şaşırır çünkü Salur köyünde
hiçbir hayvana zarar verilmez. Gökçe, içinde bir öfkenin
kabardığını hisseder. Sapanı bir taşla Ayhan’a çevirerek onu hedef
alır. Ayhan, dikkatli olmasını söyler. Taş Ayhan’a çarpabilir ya da
serum lastik Gökçe’ye zarar verebilir. Ayhan, herkesi düşünürken
Gökçe hiçbir şeye aldırmaz. Ayhan’ın korktuğunu işitmeye ihtiyaç
duyar. “Ayhan’a o kadar kızıyordum ki, ondan sadece tek bir kelime
duymak istiyordum. Onu söylese her şey eskiye dönecekti (Büke,
2020: 69).” Gökçe, kendi hissettiği duyguların paydaşı olan birini
görmek ister. Öfkesine yenik düşer, sapanla taşı havaya fırlatır.
Taşın çarptığı sığırcık kuşu, yere düşer. İstemeden de olsa
Gökçe’nin sapanla bir sığırcığı öldürmesi ve bundan duyduğu
üzüntü gerçek yolculuğa çıkmasıyla sonuçlanır. Maya Hala,
Gökçe’nin duygularını kontrol etmeyi öğrenmesi, büyümesi ve
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erginlenmesi için Çomak Dağı ve Kara Orman’a yolculukta rehber
olur.
Tılsımlı Nesne Kodu
Mavi Orman oyunu
25%

25%

Unutulmuş Viking
Masalları Kitabı
Ardıç Katranı Yağı

13%
37%

Sapan

Şekil 5: Tılsımlı Nesne Kodunun Yüzdelik Dağılımı
İncelenen eserde tılsımlı nesne kodu 37% oranıyla tespit edilen
Unutulmuş Viking Masalları kitabı, Gökçe’nin mutluluğu bulacağı
köyü düşünmesini sağlar. Kralın yolculuğu, Gökçe’nin
yaşayabileceklerine dair bir haber görevini görür. Mavi Orman
oyunu 25% oranıyla bulunur. Dijital bir oyunda yer alan küçük
kızın görevleri geçmesi ve büyümesi Gökçe’ye yaşamdaki
zorlukların üstesinden geldikçe erginleşeceğini gösterir. Gökçe,
sorunlarla yüzleşmek ve büyümek istemediğini mavi orman
oyunuyla fark eder. Sapan 25% oranıyla Gökçe’nin büyük yolculuğa
çıkmasına neden olur. 13% oranıyla tespit edilen ardıç katranı yağı
Gökçe’yi yaralarıyla yüzleştirir ve başkalarına iyi gelmenin
kendisine de iyi geldiğini fark etmesini sağlar.
Düş
Fantastik kurgunun ve çocuk edebiyatının temelini düşler
oluşturur. Steinmetz (2006), fantastikte gerçekliğin içinde bir şeyin
hayâl gücünden ortaya çıktığını ifade eder. Ortaya çıkan bu şey,
kurgu içerisinde var olan düşsel ögelerdir. Olağanüstü ve peri
masallarından fantastik türü ayıran özelliklerden biri gerçeğin ve
düşün bir arada yer almasıdır. Düş; rüyalarla, zamanda yolculukla,
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paralel evrenlerle, gerçek dışı mekânlarla kurgulanabilir. Uzayda
yolculuk, Ay’a çıkmak, vampirlerle tanışmak ya da büyü
yapabilmek çocuk için düştür.
Gökçe’nin Yolu adlı eserde düşler rüyalar aracılığıyla
aktarılmaktadır. Gökçe’nin rüyaları Jung’un (2018) ifade ettiği
haberci rüyalardır. Gökçe, çıktığı yolculuklarda karşılaşacaklarını
simgeleyen rüyalar görür. Jungiyen analitik psikolojide rüyaların
çözümlenmesiyle kişinin anima, persona ve gölge arketiplerinin
bireyleşme ve erginlenme çabaları ortaya çıkar.
Gökçe’nin Otobüste Gördüğü Düş
Gökçe, Salur köyüne gitmek için bindiği otobüste Unutulmuş Viking
Masalları kitabını okuduktan sonra uykuya dalar. Düşünde yine
ormandadır. Ormanın çağrısı devam etmektedir. Mavi Orman
oyunundaki ormana benzeyen bir ormanı rüyasında da bulur. Mor,
yeşil, turuncu ağaçlar arasında koşturan Gökçe, ağaçların
fısıltılarını duyar. “Ağaçlar belki de böyle konuşuyor. Biz sesleri
çıkarmak için nefes almaya ihtiyaç duyuyoruz. Ormanın da soluğu
rüzgâr olmalı (Büke, 2020: 32).” der. Böylelikle ormanı dinlemeyi
ilk önce rüyasında deneyimler. Kara Orman’daki yolculuğuyla
gerçek-düş arası bir deneyimi tekrarlar. Gökçe’nin bastığı yer
sarsılmaya başlar. Gökçe henüz yolculuğunu tamamlamadığı için
benliğiyle de ormanla da uyum içinde değildir. Düşünde attığı her
adımla yer sarsılır, ormanla uyumsuzluk oluşur. Fakat Kara
Orman’daki yolculuğunda her adımı hafiftir, ormana uyum
sağlayabilir. Düşünde ağaçların, çalıların korosuna bütün orman
canlıları eklenir. Hepsi de aynı cümleyi kurar, “Kral geliyor! (Büke,
2020: 32)” Gökçe, uyumadan önce okuduğu Unutulmuş Viking
Masalları kitabında dünyanın en mutlu köyünü bulmak için yola
çıkan bir kraldan bahsedilir. Bu kralın yolculuğu, Gökçe’nin de
benzer bir yolculuğa çıktığını simgeler. Gökçe, attığı her adımla
yerin sarsılmasından korkar. Gerçek hayatta olduğu gibi düşünde
de korku duygusu hâkim olur. Ormanın karanlığı ve sessizliğinden
uzaklaşmaya çalışır. Fakat başaramaz. Çalıların arasında iniltiye
benzer bir ses duyar fakat sonra uyanır. Mavi Oyun’da duyduğu
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inilti sesi rüyasında tekrarlanır. Gökçe, son defa aynı sesi Kara
Orman’da düş-gerçek belirsizliği içinde duyacaktır.
Gökçe’nin Köydeki İlk Gece Gördüğü Düş
Maya Hala’nın evindeki ilk gecesinde gördüğü düş yine ormanla
ilgilidir. Ormanda hiç üzülmez, ağlamaz. Çalıların arasındayken
bacakları çizilir ve incecik bir kan akar. Gökçe, canının hiç
yanmadığını da fark eder. “Sadece kulaklarımda tatlı bir uğultu var.
Su altındayım ya da yeniden annemin karnında (Büke, 2020: 50).”
cümleleri Gökçe’nin güvende hissetme arzusunu açıklar. Gelecek
kaygısı Gökçe’yi varoluş kaygısına iletmiştir. Salur köyünde
geçirdiği ilk gece Maya Hala’nin evinde gördüğü bu düş Gökçe’nin
güvende hissetmeye başladığını ifade edebilir. Fakat düşünde
çalıların arasında yine iniltiye benzeyen bir ses duyar. Ormanın
çağrısı tekrarlanırken çıkacağı yolculuğun bir erginleşme ve
yeniden doğuş olduğu düşle yorumlanır.
Gökçe’nin Anne ve Babasını Gördüğü Düş
Köyde gördüğü bir diğer düş ailesiyle ilgilidir. Onlardan,
aralarındaki gerginlikten ve olabileceklerden kaçsa da rüyasında
korkuları devam eder. Gökçe, rüyasında anne ve babasını balkonda
otururken görür. Ayaklarının yakınında serçeler vardır. “Serçeler
sanki fark edilmek için ortalığı yıkıyordu. Havalanıyor, tekrar
konuyor, cıvıldaşıp duruyorlardı. İkisi hiç oralı değildi, boşluğa
çevirmişlerdi yüzlerini (Büke, 2020: 77).” Gökçe’nin düşü anne ve
babasının aralarındaki sorunları ona anlatmaması, kendi
sorunlarının bir yansıması olarak Gökçe’yle ilgilenmemelerini
simgeler. Gökçe, serçe gibidir. Fark edilmek için uğraşır fakat
ailesinin dikkatini çekemez. Şehirden, ailesinden, gerginlikten
uzaklaşsa da kendi duygularından kaçamaz.
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Düş Kodu
25%

25%

Otobüste Gördüğü Rüya
Maya Hala'nın Evinde
Gördüğü Rüya

50%

Şekil 6: Düş Kodunun Yüzdelik Dağılımı
Şekil 6’da Gökçe’nin Yolu adlı eserde yer alan düş kodunun dağılımı
verilir. Maya Hala’nın evinde gördüğü düş 50% oranıyla en fazla
olarak tespit edilir. Bu düş Gökçe’nin varoluşsal kaygılarını ifade
etmekte ve çıktığı yolculuğun bireyleşme-erginlenmeyle
sonuçlanacağının haberciliğini yapmaktadır. Otobüste gördüğü düş
25% oranıyla ormanın çağrısını yinelemektedir. Gökçe’nin köyde
anne ve babasını gördüğü düş 25% oranında tespit edilir. Bu düş,
Gökçe’nin şehirden kaçmasına rağmen duygu ve düşüncelerinden
kaçamayacağını ifade eder.
Kararsızlık
Fantastik yazın türünün en önemli belirleyicilerinden biri
kararsızlıktır. Todorov (2017: 47) “Fantastik bir kararsızlık süresi
kadardır” ifadeleriyle reel-irreel sorgulamasından bahseder.
Sorgulama hali bir dengesizlik içinde kalmalıdır. Gerçek olmayanın
bir açıklaması bulunduğunda denge sağlanır ve tür fantastik
olmaktan çıkar. Kararsızlık, kahramanlardan en azından birinin
gerçek-fantastik tereddüdüne düşmesiyle gerçekleşir.
Gökçe, Mavi Orman oyununda aşamaları geçmekle ilgilenmez,
uçsuz bucaksız ormanda ilerler. Oyundaki çalıların arasında bir ses
duyar. Gökçe, bu sesin oyunun kurallarına ait olmadığını düşünse
de gerçekliği konusunda emin olamaz.
Gökçe’nin Salur köyüne gidişini annesi telefonla arayıp haber
verecektir. Otobüsten inince Gökçe’yi Maya Hala’nın isteğiyle
Ayhan karşılar. Gökçe, Köy yolunda telefon direklerinin zarar
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gördüğünü fark eder. Maya Hala’ya ve köye annesinden telefon
gelmemiştir fakat halası, Gökçe’nin o gün köye geleceğini bilir.
Maya Hala’nın nasıl bilebildiğiyle alakalı bir belirsizlik bulunur.
Salur köyünde şehir hayatının gerçekliğinden uzakta vakit geçiren
Gökçe sapanla bir kuşun ölümüne sebep olur. O an bir leylek
yanından havalanır. Gökçe, halasına gittiğinde ne yaptığını
söylemez ama Maya olanları bilir. Kara Orman’da Gökçe’nin, yalnız
kaldığını anladığı zaman Maya Hala’nın leylek olup olmadığıyla
ilgili bir kararsızlık oluşur. Ormanda uyudukları mağaradan çıkan
Gökçe, karşıdaki ağaçta Maya Hala’nın yazmasının olduğunu görür.
Yazmayı eline alıp koklar ve tam o anda beyaz bir leylek ağaçların
üzerinden süzülüp kaybolur. “Tek başına mı kalmıştım artık? (Büke,
2020: 97)” der. İncelenen eserde dünyanın yaratılışıyla ilgili
efsanede bir leyleğin don değiştirerek bazen insan bazen leylek
olması bulunur. Maya, istediği zaman kuş formuna girebilen
koruyucu ruh/tanrıça Umay’ı simgeler. Fakat kurgu içinde don
değiştirmeyle ilgili boşluklar yer alır.
Gökçe’nin bir yaz boyunca yaşadıkları ve Kara Orman’daki
yolculuğu Gökçe’ye birçok cevaplanmamış soru bırakır. “Yavru
ceylanla kurt nasıl öyle aniden hayatıma girmiş, girdikleri gibi nasıl
çıkmışlardı? Avcı Temur kimdi, ona ne olmuştu gerçekten? Peki, o
yaşlı kör adam? Ya, hep başımın üzerinde dolanan leylekler?
Hepsinden özü, şu hayatta ne yapıyordum? (Büke, 2020: 107)”
Halasının kendisini ormanda bırakışını anlayamaz. Orada hayatta
kalmayı ve çıkış yolunu tek başına bulabilmeyi bir beceri olarak
gören Gökçe, halasının kendisine inanmasına da şaşırır.
Sorgulamalar, Gökçe’nin ormanda yaşadıklarının gerçekliğini
belirsiz bırakır. Bu durum, fantastik türün önemli bir özelliği olan
kararsızlık kodundan kaynaklanır.
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Kararsızlık Kodu
17%

Mavi Orman Oyunundaki
Ses
Maya Hala'nın Fantastik
Özellikleri

50%
33%

Kara Orman'da Yaşananlar

Şekil 7: Kararsızlık Kodunun Yüzdelik Dağılımı
Kararsızlık kodu, fantastik türün belirleyicisidir. Gökçe’nin kendini
bulma yolculuğu Kara Orman’la gerçekleşir. Kara Orman’da yalnız
kalışı, geçirdiği gece, yavru ceylan ve kurttan aldığı yardımlar,
ormandan çıkabilmesi Gökçe’yi yaşadıklarının gerçek mi düş mü
sorgulamasına götürür. Kara Orman’ın ve orada yaşadıklarının
gerçek-düş kararsızlığı 50% oranında tespit edilir. Maya Hala’nın
fantastik özellikleri Gökçe’yi kararsız bırakır. Halasının onunla
iletişim kurulmamasına rağmen Gökçe’nin köye geliş gününü bilir.
Maya, anlattığı yaratılış efsanesinde leylek donuna giren ve insanleylek arası olan birinden bahseder. Bu kişinin kendisi olup
olmadığını belirsiz bırakır. Maya Hala’nın fantastik özelliklerinden
kaynaklanan kararsızlık 33% oranıyla belirlenir. Gökçe, dijital bir
oyun olan Mavi Orman oyununda kurallar içinde yer almayan
iniltiye benzer bir ses duyar. Gökçe, duyduğu sesin gerçekliğinden
şüphe eder. Mavi Orman oyunuyla ilgili yaşadığı kararsızlık 16%
oranında tespit edilir.
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GÖKÇE'NİN YOLU ADLI ESERDE YER ALAN
FANTASTİK KODLAR
Düş
10%

Yolculuk
19%

Kaçış ve
Uzaklaşma
15%

Tılsımlı
Nesne
19%

Kararsızlık
15%

Uzam (Zaman
ve Mekân)
22%

Şekil 8: Ahmet Büke’nin Gökçe’nin Yolu Adlı Eserde Yer Alan
Fantastik Kodların Yüzdelik Dağılımı
Yapılan inceleme sonunda Ahmet Büke’nin Gökçe’nin Yolu adlı
eserinde fantastik kodların tamamının yer aldığı görülmüştür.
Kodların yüzdelik dilimlerine bakıldığında uzam (zaman ve mekân)
%27, tılsımlı nesneler %19, yolculuk %19, kaçış ve uzaklaşma %15,
düş %10, kararsızlık %10 oranlarıyla tespit edilmiştir.
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SONUÇ
Kökenbilim açısından hayâlî olana dayanan fantastiğin temelini
olağanüstülük oluşturur. Tarih boyunca insanlar, anlam
veremedikleri olayları bilinmeyene bağlayarak düş güçlerini
geliştirmiştir. Yaratılışın, varoluşun, mücadelenin yer aldığı mit,
efsane, masal gibi anlatılar fantastik yazına zemin hazırlamıştır.
Bilim-kurgu, büyülü gerçekçilik, tekinsiz/korku gibi türlerle iç içe
geçen fantastiği diğerlerinden ayırabilmek için kararsızlık, kaçış ve
uzaklaşma, uzam (zaman ve mekân), düş, tılsımlı nesneler,
yolculuk, insanlar-kişiler fantastik kodlarına göre kurgu incelemesi
yapılır.
Fantastik yazında reel ve irreel dünyalar bir arada bulunur ve bu
iki evren arasında ayrım yapılabilir. Fantastik metinlerde
başkişinin bulunduğu ortamdan kaçış ve uzaklaşması sonucu
çıktığı yolculuk, tılsımlı nesnelerle buluşması veya yönlendirilmesi,
uzamsal değişiklikler bir dönüşümün gerçekleşmesine olanak
sağlar. Fantastik yazını mit ve masal gibi diğer olağanüstülük
gösteren anlatılardan ayıran en önemli unsur kararsızlıktır.
Yaşanılanların gerçekliği ve dayanağı, belirsiz kalır.
Fantastik çocuk yazını metinleri, reel dünya ve irreel dünya
arasında geçerken kahramanların reel dünyada çözemedikleri
sorunları irreel dünyada çözebilmelerine yardımcı olur.
Bu çalışmada Ahmet Büke’nin Gökçe’nin Yolu adlı eseri fantastik
kodlara göre incelenmiştir. “İnsanlar-kişiler” kodu açısından
bakıldığında karakterler iyi /kötü/fantastik olarak gruplanır.
Başkişi Gökçe, kendini ve varoluşunu anlamlandırmakta zorlanır.
Maya Hala, Ilduz Kadın, Yaşlı ve Kör Adam gibi fantastik kişiler,
Gökçe’nin büyüme/erginlenme yolculuğunda akıl hocası/yol
göstericisi olur. Çocukların ve kadınların koruyucusu Umay/Mayene’nin temsilcisi olan Maya Hala’nın don değiştiren bir leylek olup
olmadığına dair kararsızlık süreci yer almaktadır. Doğallığı ve
geleneği temsil eden Ilduz Kadın, Gökçe’ye sabretmeyi ve üretmeyi
öğretir. Yaşlı ve Kör Adam, Gökçe’nin olgunlaşma yolculuğunun en
başında da içsel doğumunu gerçekleştiren yolculuğunda da
Gökçe’ye rehberlik yapar. Eserde tek kötü kişi olan Avcı Temur
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karakteri ormanın doğal düzenini bozarak özünden uzaklaşan
insanın olumsuz değişimini örneklemektedir.
“Kaçış ve uzaklaşma” kodu iki farklı şekilde kurguda yer
almaktadır. Başkişi, çözemediği sorunlarından uzaklaşmak ister.
Mavi Orman oyununa kaçışla Gökçe, düşüncelerinden uzaklaşmayı
seçer. Salur köyüne kaçışsa Gökçe’nin sorunlardan uzaklaşma
çabasını göstermektedir.
Fantastik kodlardan “yolculuk” beş farklı şekilde eserde bulunur.
Gökçe’nin içsel yolculuğu köy ve orman metaforlarıyla gerçekleşir.
Salur köyüne yolculuk, Gökçe’nin kendini bulma yolunun ilk
adımıdır. Ardıç korusuna yolculuk Gökçe’nin yaralarıyla
yüzleşmesini sağlar. Çomak Dağı ve Kara Ormana yolculuk,
Gökçe’nin kökleriyle buluşmasını sağlarken korkularıyla
yüzleştirir. Yalnız kalmaktan korkarken hayatta kalabilmenin
yollarını keşfeder. Kara Orman’dan Avşar köyüne yolculuk, yeniden
doğuşu simgeler. Gerçek-fantastik-gerçek dünya döngüsünde
gerçekliğe -şehre- geri dönen Gökçe, erginlenmiş bir genç kız olarak
sorunlarla baş edebilecek güce sahip olur.
Reel dünya ve irreel dünya arasında zaman ve mekân değiştirme ile
gidiş-gelişler fantastik kurguyu inşa eder. “Uzam” kodunda
açıklanan mekânlar, Gökçe’nin modern şehir yaşamında
çözemediği sorunları çözebileceği irreel dünyaları oluşturur. Salur
köyü ilk eşik olarak Gökçe’nin sorunlarından uzaklaştığı yerdir.
İrreel dünyaya geçişi simgeleyen Çomak Dağı ve Kara Orman, asıl
yuvaya dönüştür ve Gökçe’nin erginlenmesini sağlar. Mağara ise
korkularla yüzleşmenin ve içsel doğumun metaforudur. Her bir
mekân, Gökçe’nin değişimine katkı sağlar.
Fantastik kodlardan “tılsımlı nesneler” Gökçe’nin değişimine katkı
sağlar. Kahramanın sonsuz yolculuğunun erginlenme döngüsünü
açımlayan Mavi Orman dijital oyunu, Gökçe’nin başına geleceklerin
haberciliğini yapar. Oyunda yer alan küçük kızın görevleri geçmesi
ve büyümesi Gökçe’ye yaşamdaki zorlukların üstesinden geldikçe
erginleşeceğini gösterir. Unutulmuş Viking Masalları ile kendini,
olduğu yeri ve evini sorgular. Masaldaki kralın yolculuğu, Gökçe’nin
yaşayabileceklerine dair bir haber görevi görür. Ardıç katranı
yağıyla insanın başkalarını iyileştirmesinin kendisini de
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iyileştirmek olduğunu fark eder. Maya Hala’nın ellerinin sihri ve
şifası, Gökçe’ye de geçmeye başlar. Sapan, hatalarıyla yüzleşmesi
için bir yolculuğa çıkması gerektiğini gösterir.
“Düş” kodu, Gökçe’nin bilinçdışına ayna görevi görerek Jung’un
(2018) ifade ettiği haberci rüyalar olarak kurgu içerisinde yer
almaktadır. Gökçe, çıktığı yolculuklarda karşılaşacaklarını
simgeleyen rüyalarla yaşayacaklarına hazırlanır. Otobüste gördüğü
düş, ormana erginlenmesi gereken yere bir çağrıdır. Ağaçları
dinlemeyi ilk önce rüyasında deneyimlen Gökçe, Kara Orman’daki
yolculuğunda bu deneyimi tekrarlar. Köyde geçirdiği ilk gece
gördüğü düşte anne karnında olduğunu hissetmesi, Gökçe’nin
güvende olma arzusunu açıklar. Gökçe’nin köyde anne ve babasını
gördüğü düş, şehirden uzaklaşmasına rağmen duygu ve
düşüncelerinden kaçamayacağını ifade eder. Gökçe’nin düşleri
varoluşsal kaygılarını ifade etmekte ve çıktığı yolculuğun
bireyleşme-erginlenmeyle
sonuçlanacağının
haberciliğini
yapmaktadır.
“Kararsızlık” fantastik kurgularda yer alan en önemli kod olarak
türün belirleyicisidir. İncelenen eserde yaratılış efsanelerinden ve
don değiştirme gibi halk masallarının önemli ögesinden bahsedilir.
Eseri saf olağanüstülükten ayıran kararsızlık sürecidir. Gökçe,
gerçek dünyadan Kara Orman’a bir yolculuğa çıkar. Ormanda yalnız
geçirdiği gece, yavru ceylan ve kurttan yardım alır, ormandan tek
başına çıkış yolunu bulur. Gökçe, yaşadıklarının gerçekliğinden
emin olamaz ve sorgular.
Maya Hala’nın fantastik özellikleri Gökçe’yi kararsız bırakır. Halası,
onunla iletişim kurulmamasına rağmen Gökçe’nin köye geliş
gününü bilir. Maya, istediği zaman kuş formuna girebilen koruyucu
ruh/tanrıça Umay’ı simgeler. Fakat kurgu içinde don değiştirmeyle
ilgili boşluklar yer alır. Gökçe, dijital bir oyun olan Mavi Orman
oyununda kurallar içinde yer almayan iniltiye benzer bir ses duyar.
Duyduğu sesin gerçekliğinden şüphe eder. Gökçe, şehre
döndüğünde yaşadıklarını anlatsa ailesinin inanmayacağının
farkındadır.
Gökçe’nin Yolu adlı eser, Campbell’ın (2013) bahsettiği monomit
kuramı bağlamında özellikler gösterse de reel ve irreel dünya ile
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kararsızlık süreçleri eseri masal ve mitlerden ayırır, Gökçe’nin
yolculuğunu fantastik bir yolculuk haline getirir.
Ahmet Büke, modern yaşam içinde sorunlarıyla yüzleşmekten ve
büyümekten korkan Gökçe’yi Türk mitolojisi ve efsaneleriyle
buluşturarak fantastik türün imkânlarıyla bir olgunlaşma ve
erginleşme kurgusu oluşturmuştur. Gökçe’nin Yolu adlı eser,
sorunları olan ve kaçış yolu arayan çocukların kendilerine
güvenmelerini, cesaretli olmalarını ve kendilerini bulmalarını
ayrılma-erginleşme-dönüş aşamalarıyla gerçekleştirebilecekleri
hakkında farkındalık sağlar.
Gökçe’nin Yolu adlı eser, incelenen kodlar bağlamında fantastik
kurgunun işlenişi ve şekillenişini örneklemektedir. Uzamda yer
alan irreel mekânlar, fantastik evreni belirginleştirmiştir. Tılsımlı
nesneler, kahramanın içindeki sihrin ve gücün ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Kaçış ve uzaklaşma sonucu gerçekleşen yolculuk, irreel
evrene geçişi karşılamaktadır. Düşler, geleceğin habercisi
formundadır. Kararsızlık kodunun yer alması, fantastik kurguyu
güçlendirmektedir.
Sonuç olarak Gökçenin Yolu adlı eserin fantastik kurgu
incelemesinde bütün kodların yer aldığı dolayısıyla bu türe
uygunluğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan Ahmet Büke'nin mitolojiye
ve Anadolu kültürüne önem vermesi de kurgunun diğer bir
özelliğidir. Felsefi ve psikolojik derinliğe de sahip olan Gökçe'nin
Yolu Türk çocuk yazının nitelikli eserleri arasında yerini alır.
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GİRİŞ
Edebiyat-sosyoloji arasındaki disiplinler arası ilişki, “Sosyoloji bir
sosyal ilim olmasına rağmen hareket alanı toplumun bütünü
olduğundan bu bütün içinde farklı sosyal ilimlerce ele alınması
gereken farklı ilgi alanlarını da kapsamaktadır (Erkal, 2011: 3).”
gerçeğinden hareketle açıklanacak olursa edebiyat ve sosyolojinin
inceleme alanı olan sosyal hayat arasında güçlü bir ilişkinin varlığı
görülecektir. Ertuğrul Aydın edebiyat ve sosyoloji ilişkisini ele
aldığı bir makalesinde “Kutadgu Bilig’den başlayarak 21. yüzyılda
yazılan herhangi bir edebî metnin arka planında sosyoloji ve ona
bağlı değerleri bulabilirsiniz (2009: 368).” derken edebî metinler
içinde sosyolojik olayların ve sosyal sorunların güçlü bir şekilde
dile getirildiğini anlatmak istemektedir.
Edebiyat-sosyoloji ilişkisinin bu derece güçlü olmasının nedeni,
edebî eserleri kaleme alan yazarların toplum içinde yaşamaları,
çevrelerinde gelişen ve toplumun karşı karşıya kaldığı sorunlardan
etkilenmeleridir. Bundan dolayı yazarlar toplum içinde karşı
karşıya kaldıkları sorunları eserlerinde dile getirirler. Göç ve
göçmen sorunu da son yıllarda en önemli toplumsal sorunlardan
biri haline gelmiştir. Bu nedenle göç üzerine yazılmış edebî
eserlerin sayısı son yıllarda artmıştır ve artmaya devam
etmektedir.
“Göç, bir mecburiyetten ileri gelmekte, gittiği yere yeni sorunlar
getirmekte ve bazen de katkıda bulunmaktadır (Urk, 2009: 32).”
“Göçmen, çeşitli nedenlerle (siyasi, ekonomik, dinî vs.) bağlı
bulunduğu ülkeyi terk ederek yerleşmek amacıyla başka bir ülkeye
giden kişilere denilmektedir (Asar, 2004: 36).” Göçmenliğin çeşitli
şekilleri olmakla birlikte en zor şartlara sahip olan göçmenler hiç
şüphesiz mültecilerdir. Zorunlu olarak ülkesini terk etmek zorunda
kalan mülteciler, iltica ettikleri ülkede de birçok sorunla yüz yüze
gelmektedirler.
1951 Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme’ye göre bir mülteci,
“Irkı, dini, milliyeti veya belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya
siyasi düşünceleri nedeniyle zulme uğramaktan haklı nedenlerle
korkan, tabiiyetini taşıdığı ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin
korumasından yararlanamayan veya bu korku nedeniyle
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yararlanmak istemeyen veya vatansızsa yukarıda sözü edilen
nedenler yüzünden önceki daimî ikamet ülkesine dönemeyen veya
dönmek istemeyen kimsedir (BMMYK, 2011: 11).”
Afrika Birliği Örgütü, 1969 yılında kabul ettiği Afrika’daki Mülteci
Sorunlarının Özel Yönlerini Düzenleyen Sözleşmesinde daha
objektif bir yaklaşım ile 1951 Sözleşmesine ekler yapmıştır. Bu
sözleşmede mülteciler; “Vatandaşı olduğu ülkenin ya da menşe
ülkesinin bir kısmı veya tamamının saldırıya uğramış, işgal edilmiş,
yabancı egemenliğine girmiş olması ya da kamu düzenini ciddi
biçimde bozan olayların meydana gelmiş olması nedeniyle vatandaşı
olduğu ülkenin ya da menşe ülkesinin dışında bir yere sığınmak
amacıyla daimî ikamet yerinden ayrılmak zorunda kalan kimseler”
şeklinde tanımlanmıştır (BMMYK, 2013: 8). İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesinin, 14. maddesinde “Herkes zulüm karşısında başka
memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler
tarafından mülteci muamelesi görmek hakkını haizdir (HSK, t.y.).”
denilmektedir.
Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre 2020 sonu itibarıyla 82,4
milyon insan yaşadığı yöreden zorla çıkarılmıştır. Yine 2020 sonu
itibarıyla dünya genelinde 26,4 milyon mülteci bulunmaktadır
(UNHCR, 2020). 2020’deki mülteci nüfusunun %48’i kadındır ve bu
nüfusun %41’ini 18 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır (UNHCR,
2020). Birleşmiş Milletler verilerine göre 2.8 milyon Afgan mülteci
ülke dışında yaşamaktadır. 92 kadar ülke, sığınma ihtiyacında olan
Afganlar için güvenli bir barınma sağlamıştır, fakat bu mültecilerin
yaklaşık %95’ine Pakistan ve İran ev sahipliği yapmaktadır
(UNHCR, 2020). Mültecilerin yaşam koşulları zaten ağırken bir de
bu ağırlığa kadın ve de çocuk mülteci olmak eklendiğinde yaşamı
idare ettirmenin zorluğu çok daha ağırlaşmaktadır.
Feminist bir barış aktivisti olan ve eserleriyle birçok ödül almış
Deborah Ellis, Kanadalı ünlü bir çocuk ve gençlik edebiyatı
yazarıdır (www.deborahellis.com, 2021). Çocuk yaştayken
yazmaya başlamış ve 1997’de Pakistan’da ziyaret ettiği bir Afgan
mülteci kampındaki kadınlarla yapmış olduğu görüşmeler
sonucunda gençlik edebiyatı eseri olan Breadwinner (Geçimi
Sağlayan) üçlemesini yazmıştır (www.deborahellis.com, 2021). Bu
üçlemenin sonuncusu olan ve 2003 yılında yazdığı Mud City (Çamur
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Şehir) adlı kitapta Shauzia adlı Fransa’da yaşama hayâli olan Afgan
bir kızın yaşadığı olaylar konu edinilmektedir. Kitap henüz
Türkçeye çevrilmemiştir.
Shauzia, 14 yaşında bir Afgan kızıdır. Ailesinin kendisini,
tanımadığı yaşlı biriyle evlendirmek istemesi nedeniyle evinden
kaçmış, Afganistan’da Taliban’dan önce beden eğitimi öğretmeni ve
çim hokeyi antrenörü olarak çalışan, daha sonra kamp yöneticisi
olan Bayan Weera tarafından bulunmuştur. Bayan Weera
tarafından, Taliban zulmünden kaçan kadın ve çocuklar için
AfganistanPakistan sınırının Pakistan tarafında kurulan Dullar
Kampına getirilmiştir. Shauzia’nın tek amacı Fransa’nın başkenti
Paris’e gitmektir. Düşlerindeki Paris’te huzurlu bir şekilde
yaşayacak, Eyfel Kulesi’nden eşsiz Paris manzarasına doya doya
bakacak, çay içip portakal yiyecek, gününü gün edecektir. Fakat
Paris’e gitmesi için paraya ihtiyacı vardır. Duvarları ve sokakları
çamurdan inşa edilmiş kampta para kazanacağı bir iş yoktur.
Shauzia, Bayan Weera’dan kendisine maaşlı bir iş vermesini ister.
Fakat Bayan Weera kampta isterse güven içinde yaşayabileceğini
fakat para veremeyeceğini, isterse de kaptan ayrılıp kendisine bir
iş bulabileceğini, fakat dışarıda güvende olmayacağını söyler.
Shauzia, Fransa hayâlleri uğruna kamptan ayrılıp kendisine iş
aramaya başlar ve kendisi için zor zamanlar başlar. Bu zor
zamanlarda her zaman yanında bulunan tek dostu, köpeği
Jasper’dır.
Shauzia, bir kıza kimsenin iş vermeyeceğini bildiği için saçlarını
tamamen kestirmiştir ve erkek çocuğu kılığında dolaşmaktadır. İş
ararken zaman zaman kendisine küçük işler bulur ve onları yapar.
Sokaklarda, Pesaver’in kuytu köşelerinde uyumaktadır. Zaman
zaman karnını sadece suyla doldurur. Bazen eline geçen parayla
kendisi ve Jasper için yiyecek alır. Çöpleri karıştırarak karton, kâğıt,
kola kutusu gibi malzemeler toplar ve bunları satar. Bazen hırsızlık
yapmaya çalışır, fakat başarılı olamaz.
Dilencilik yaptığı bir gün adamın biri ona 100 rupi verir ve
ardından da parasının çalındığını söyleyip avazı çıktığı kadar
bağırır. Olay yerine gelen polis, adamın çalındığını söylediği 100
rupiyi Shauzia’nın üzerinde bulur ve onu hapse atar. Shauzia
hapishanede erkek çocuk kılığında olduğu için erkek çocukların
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kaldığı bir koğuşta kalmaktadır. Banyo günü geldiğinde ve
banyonun paravansız bir şekilde yapıldığını öğrendiğinde gerçekte
kız olduğunun açığa çıkacağını düşünüp kaygılanır. Fakat o gün
daha önce Shauzia’nın zenginlerin alışveriş yaptığı bir dükkânda
dilencilik yaptığı sırada tanıştığı Amerikalı bir aile, gardiyanlara
rüşvet verip Shauzia’yı kurtarır. Amerikalı ailenin çocukları,
Shazia’nın köpeği Jasper’ı çok sevmiştir. Bu nedenle aile Shauzia ve
köpeğini evlerine alır. Shauzia aileden biri olmuştur ve evde
dilediği gibi yaşamaktadır. Fakat ileride evden kovulacağı
düşüncesiyle yiyeceklerden bir kısmını yatağının altına
saklamaktadır. Amerikalı ailenin çocuklarını yüzmeye götürdüğü
bir gün Shauzia evde tek başına kalır. Kendisine kapıyı kimseye
açmaması tembihlenmesine rağmen kapıya gelen dilencileri eve
alır. Onlara evdeki yiyeceklerden ikram eder, pis olanlara banyo
yaptırır, çocuklara oyuncaklar verir. Böylece ev gelenlerle dolar,
evde yiyecek kalmaz. Shauzia’ya göre ev sahipleri paylaşmayı
sevmektedir ve kendisinin yaptığı bu davranışla çok mutlu
olacaklardır. Fakat umduğu gibi olmaz. Aile eve döndüğünde şoka
girer ve evdekileri kovar. Ayrıca Shauzia’nın yatağının altına
doluşan karıncalardan onun sakladığı yiyecekleri de bulurlar. Bu
davranışlar üzerine aile Shauzia için bir kamp araştırır ve onu eski
kampına geri götürür.
Romanın sonunda Bayan Weera Afganistan’da bombalanıp
Pakistan’a kaçmaya çalışan, fakat sınır kapalı olduğu için Pakistan’a
alınmayan Afganlara yardım etmek için hemşirelerle birlikte
kamptan ayrılıp gizlice sınırı geçmeye karar verir. Shauzia’nın
Fransa hayâli sürmektedir, fakat bu hayâli biraz ertelenecektir.
Çünkü onun daha önce halletmesi gereken bir iş vardır: Kendisi gibi
zor durumda olanlara yardımcı olmak. Bu nedenle Shauzia da
Bayan Weera’nın yardım ekibiyle birlikte kamptan ayrılır.
Bu çalışmada Mud City (Çamur Şehir) adlı kitapta bahsedilen 14
yaşında mülteci bir kız olan Shauzia’nın karşılaştığı sorunlar
irdelenecektir. İlk olarak çoğu mülteci gibi Shauzia’nın da bir
Avrupa ülkesine gitmek gibi bir hayâli vardır. Bu hayâli uğruna
birçok zorluğu göze alır. İlk bölümde Shauzia’nın bu hayâlleri analiz
edilecektir. İkinci olarak Shauzia’nın kaldığı dullar kampındaki
sorunlar incelenecek, bu sorunların gerçek hayattaki mülteci
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kamplarındaki sorunlarla benzer olduğu gösterilecektir. Üçüncü
bölümde Shauzia’nın Fransa’ya gitmek için kamp dışına çıkmasıyla
baş etmek zorunda kaldığı sorunlardan bahsedilecektir. Son
bölümde ise genel olarak Afgan mülteci kadınlarının toplum
içerisinde karşı karşıya kaldığı cinsiyet adaletsizlikleri analiz
edilecek, romanda sözü edilen sorunların Afgan mülteci
kadınlarının gerçek hayatta maruz kaldıkları, cinsiyetlerinden
kaynaklanan adaletsizliklerle benzer olduğu sonucuna varılacaktır.
Romanda bir mülteci kız olarak yaşadıkları anlatılan Shauzia’nın
karşı karşıya kaldığı en önemli sorunların fakirlik ve cinsiyet
adaletsizliği olduğu söylenebilir. Bu çalışmadaki analizler,
doküman analizi metoduyla yapılacaktır.
Shauzia’nın Hayâlleri
Shauzia mülteci kampından ayrılıp yaşadığı tüm zorluklara Fransa
hayâlleri uğruna katlanmıştır. Tüm yaşadıkları, para kazanıp
Fransa’ya ulaşabilmek içindir. Bu nedenle bu bölümde Shauzia’nın
hayâllerine göz atılacaktır.
Mülteciler, yaşadıkları kamplarda koşullar iyi olmadığından yeteri
kadar yiyecek, su, sağlık ve eğitim hizmeti alamadıkları için mülteci
kamplarından göç etmek istemektedirler. Avrupa’ya göç etmek
istemelerinin nedeni ise Avrupa’da hayat standartlarının yüksek
olması, medyada Avrupa’nın güzel gösterilmesi ve Avrupa’nın
kendilerini dışlamadan, bağrına basacağını düşünmeleridir. Bu
nedenle mülteciler, Avrupa ülkelerinde mutlu, huzurlu bir hayat
yaşayacaklarını düşlemektedirler (Flemin, 2015). Bu durum
Shauzia ekseninde romanda dile getirilmiştir.
Shauzia hayâllerinde çiçekler içindeki Paris’e ulaşacak, Eyfel
Kulesi’nin üzerine çıkacaktır. Günün geri kalan kısmında çay içecek,
portakal yiyecek ve Bayan Weera hakkında dedikodu yapacaktır
(Ellis, 2003: 23). Bu nedenle Fransa’ya gidebilmesi için paraya
ihtiyacı vardır. Shauzia, Bayan Weera’ya kendisine para verilmesini
ister. Bayan Weera ise onunla dalga geçerek herkesin para
kazanmak istediğini ve herkesin kendisine ödeme yapılmasını
istediğini belirtir. Shauzia, Afganistan’dan kampa sadece çamurda
yaşamak için gelmediğini, kendi planlarının olduğunu ve para
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kazanması gerektiğini söyler (Ellis, 2003: 12-13). Shauzia, Bayan
Weera’dan kendisine para kazanacağı bir iş vermesini ister ya da
para kazanmak için kamptan ayrılacağını ve kendisine dışarıda bir
iş bulacağını söyler. Bayan Weera ise Shauzia’nın kamp dışındaki
hayatın nasıl olduğunu bilmediğini, sürekli kendisine dikkat etmek
zorunda olduğunu ve para kazanıp Fransa’ya gitme amacını
başaramayacağını söyler (Ellis, 2003: 23). Bayan Weera aynı
zamanda da Shauzia’yı tehdit eder. Ya kampta şikâyet etmeden
kalacaktır ya da kampın kapısının yerini bilmektedir. Bayan
Weera’nın kendilerinden yardım isteyenlerle zaten yeterince
problemleri vardır ve üstüne bir de Shauzia’nın problemleriyle
uğraşmaya tahammül edememektedir. Bunun üzerine Shauzia
kamptan ayrılmayı seçer (Ellis, 2003: 17). Bayan Weera kamptaki
kalabalığa “Shauzia sadece denize gidip oradan bir gemiye atlayıp
Fransa’ya gidebileceğini ve Fransa’nın onu bağrına basacağını
düşünüyor.” şeklinde bağırarak Shauzia ile dalga geçer (Ellis, 2003:
23). “Biliyorum ki Shauzia denize ulaşıp ardından da Fransa’da
kendisine yeni bir hayat kurarak amacına ulaşacaktır.” diyerek
dalgasını devam ettirir (Ellis, 2003: 23).
Sonuç olarak Shauzia’nın dullar kampında kalma gibi bir amacı
yoktur ve her mülteci gibi bir Avrupa ülkesine ulaşıp yaşamının
geri kalan kısmında rahat ve huzur içerisinde bir hayat sürmeyi
düşlemektedir. Shauzia için bu vazgeçilmez ülke Fransa’dır.
Fransa’ya ulaşma amacını gerçekleştirmek için bir an önce para
kazanmak ister. Fakat mülteci kampı yokluk içerisinde olduğu için
kendisini hayâlleri uğruna dış dünyaya atmaktan çekinmez. Bayan
Weera dış dünyayı bildiği için kendisini uyarır. Fakat Shauzia tüm
mülteciler gibi hayâlleri uğruna kendini tehlikeye atmaktan
çekinmez ve kamp dışındaki zorluklarla yüz yüze gelir.
Shauzia’nın Mülteci Kampında Yaşadığı Sorunlar
Bu bölümde Shauzia’nın yaşamakta olduğu mülteci kampı merkeze
alınarak mülteci kamplarındaki genel sorunlar irdelenecektir.
Kamplardaki başlıca sorunların fiziksel sorunlar, yiyecek, su ve
sağlık hizmetlerinin yetersizliği olduğu söylenebilir.
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İlk olarak gerçek hayatta mülteci kamplarında fiziksel koşullar çok
kötüdür UNHCR, 1997). Bu durum, romanda da farklı örneklerle
irdelenmektedir.
Shauzia’nın içinde bulunduğu dullar kampı, dul mültecilerin ve
çocuklarının yaşadığı bir kamptır. Dullar kampının ofisi ise hem bu
kampın işlerini yürüten hem de Afganistan-Pakistan sınırının
Afganistan
tarafındaki
gizli
kadın
organizasyonlarını
gerçekleştiren bir ofistir (Ellis, 2003: 5). Buna rağmen kamp
gürültülü ve kirlidir. Ayrıca çok da pis kokmaktadır (Ellis, 2003:
10). Kampın tüm caddeleri ve duvarları çamurdan yapılmıştır. Bu
nedenle kavurucu sıcak vurduğunda kamp, ekmek fırınına
dönmekte ve içindeki her şeyi kavurmaktadır (Ellis, 2003: 6).
İkinci olarak mülteci kamplarında yeterli su temin
edilemediğinden temizlik ve sağlık sorunları görülmektedir
(UNHCR, 2014). Shauzia, kampta bulunan çocuklara eski
günlerinde içinde yaşadığı yeşil doğayı anlatırken kampta hiç yeşil
olmadığını fark eder. Bir çocuğun kirli giysilerinde kirden meydana
gelmiş bir yeşil görür ve gösterir. Kampta su çok azdır. Bu nedenle
içmeye bile yetmeyen su, çamaşır yıkama için kullanılmamaktadır
(Ellis, 2003: 10). Aynı şekilde kamptakiler su azlığından dolayı
banyo ihtiyaçlarını da giderememektedir. Kamptaki çocukların
saçları kampta yeni görülmeye başlayan bit salgını yüzünden sıfıra
vurulur (Ellis, 2003: 8).
Üçüncü olarak kamplarda yeteri kadar yiyecek bulunmamaktadır
(UNHCR, 2014). Shauzia’nın kampındaki çocukların da hepsinin
avurtları çökük bir haldedir. Yeterli yiyecek olmadığından iyi
beslenememektedirler (Ellis, 2003: 8). Kamptaki yüzlerce insan,
kampın yiyecek deposunun önünde un dağıtımı için beklemektedir.
Fakat görevlilerden biri o gün un dağıtılmayacağını ve herkesin
evlerine geri dönmesi gerektiğini söyler. İnsanlar deponun
penceresinden içerde un olduğunu görebilmektedir. Görevli o unun
başka insanlar için olduğunu söyler. Bu olay bir hafta boyunca
tekrarlanır. Kamptaki insanlar her gün elleri boş bir şekilde
evlerine dönmektedirler. Ekmek yapamadıkları için de karınları
açtır. Mr Weera yardım derneklerine yapılan yardımlar kadar un
alınabildiğini, yardım yapılmadığı için un alınamadığını söyler
(Ellis, 2003: 124-127). Shauzia depodaki una ulaşmak için bir plan
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yapar. Fakat planı beklediği gibi gitmez. Aç olan yüzlerce insan bir
anda depodaki una saldırır (Ellis, 2003: 128-130).
Son olarak sağlık hizmetleri iyi verilememektedir. Fakirlik kol
gezmektedir (UNHCR, 2014). Romandaki kampta bu yetersizlik
görülmektedir. Kamptaki çocukların çoğunun burnu akmaktadır
(Ellis, 2003: 8). Kamptaki aç insanların un almak için çıkardıkları
kargaşada Shauzia yere düşer ve ezilme tehlikesi geçirir,
bayılmıştır. Uyandığında kampın sağlık merkezinde yatmaktadır.
Hemşirelerden biri ona kaburga kemiklerinden bazılarının
çatladığını bu nedenle göğsünde bir süre ağrı olacağını söyler. Yüzü
yara bere içindedir. Shauzia ağrısı için kendisine ağrı kesici
verilmesini ister. Hemşire yeterli ağrı kesici olmadığını, bu nedenle
bir süre bu ağrılarla yaşaması gerektiğini, zamanla geçeceğini
söyler (Ellis, 2003: 128-133). Shauzia’nın sağlık merkezinde
tanıştığı, yüzüne asit atılan bir kadın, kısa zaman içerisinde hayatını
kaybeder. Çünkü kampta yeteri kadar yara bandı, yiyecek ve su
yoktur. Hemşirelerden biri, Shauzia’ya çiftliklerdeki çiftlik
hayvanlarına, mülteci kamplarındaki insanlardan daha iyi
bakıldığını söyler (Ellis, 2003: 135-136). Zaten kampta sağlık
merkezi denilen yer de sadece büyük bir çadırdan ibarettir (Ellis,
2003: 137).
Mülteci kadınlar, çoğu zaman savaşta kaybettikleri yakınlarını
unutamamaları,
hayattan
herhangi
bir
beklentilerinin
kalmamaları, yeni bir ülkede yeni şartlara alışamamaları ve
kendilerine ait hiçbir şeyin kalmaması nedeniyle psikolojik olarak
ağır travmalar geçirmektedir (UNHCR ve WHO, 1996). Romanda bu
konuya da işaret edilmektedir. Kampta aklını yitirmiş Afgan bir
bayan bulunmaktadır. İsmi bilinmemektedir. Peşaver’in
caddelerinde inleyerek ve sallanarak yürümekte iken yardım
görevlileri onu kampa getirirler. Kampta da hâlâ sallanarak ve
inleyerek dolaşmaktadır, fakat Bayan Weera’ya göre sağlıklı
olmasa da en azından kampta güven içerisinde yaşamaktadır (Ellis,
2003: 14-15).
Sonuçta Shauzia’nın yaşamakta olduğu mülteci kampı Pakistan’da
Afgan mülteciler için inşa edilmiş herhangi bir kamptan sadece
birisidir. Bu nedenle Shauzia’nın kampta karşı karşıya olduğu
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sorunların gerçek hayattaki mülteci kamplarında mültecilerin
karşılaştığı sorunlarla benzer olduğu söylenebilir.
Shauzia’nın Kamp Dışında Yaşadığı Sorunlar
Bu bölümde Shauzia’nın mülteci kampı dışında Fransa’ya gitmek
için karşılaştığı sorunlar incelenecektir. Bu sorunlar, açlık, kalacak
yer sorunu ve Amerikalı olan Tom ve Barbara ile tanışmasının
ardından kampa geri götürülme sorunudur.
İlk olarak Shauzia’nın kamp dışında yüzleşmek zorunda kaldığı en
büyük sorun açlıktır. Shauzia aç ve susuz bir halde sokaklarda
dolaşmakta kendisine iş aramaktadır. Bir marketin içine girer ve
market tuvaletinin musluğundan kana kana su içer. Şimdilik midesi
su ile dolmuştur. Fakat iş bulamamıştır. İnsanlar çok pis olduğu için
ona iş vermemektedirler (Ellis, 2003: 34).
Açlıktan zaman zaman hırsızlık yapmayı bile düşünmektedir.
Shauzia zengin insanların alışveriş yaptığı bir bakkala girer.
Bakkalda her şey vardır. Shauzia çok açtır. Bakkalın malzemeyle
dolu olduğunu ve kendisi için birkaç yiyecek aşırsa hiç kimsenin
yiyecek aşırdığını fark etmeyeceğini düşünür. Bir pakete uzandığı
sırada bakkal sahibi onu fark eder ve onu marketten kovar (Ellis,
2003: 64). Açlıktan bunaldığı bir anda aklına insanların parasını
gasp ederek hırsızlık yapmak gelir. Shauzia köpeği Jasper’a
“Biliyorum ki insanlar aç ise onlara asla güvenemezsin. Aç insanlar
bende para olduğunu bilseler, onu çalmaya çalışırlar. Veya ben
onlarda para olduğunu bilsem, ben de onu çalmaya çalışırım.” der
(Ellis, 2003: 71). “İnsanlardan nefret ediyorum. Onlara bir şey için
soru sormaktan nefret ediyorum. Gördüğüm ilk adamın parasını
aşırıp kaçacağım.” diyerek plan yapar. Fakat uygulayamaz (Ellis,
2003: 66).
Shauzia’ya göre alışveriş yapan insanlar para ile doludur. Fakat
zengin insanlar fakirlerden daha cömert değildir. Shauzia yiyecek
almak ve Fransa’ya gitmek için insanlardan kendine para veya iş
vermelerini istemektedir. Fakat kimse bir şey vermez. Shauzia
çalışmanın dilenmekten çok daha iyi bir şey olduğunu düşünür.
Çünkü dilencilik onu küçültmektedir (Ellis, 2003: 66).
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Shauzia açlığın ne demek olduğunu bildiği için Amerikalı ailenin
yanında kaldığı süre içerisinde de tekrar aç kalabileceği korkusuyla
yiyecek biriktirmektedir. Tom ve Barbara ile yemek yerken
Shauzia’nın karnı doymaya başladığında ertesi gün için yiyecek
ayırması gerektiğini düşünür. Bir peçetenin arasına yiyeceklerden
koymaya başlar. Böylelikle hem onu evden gönderirlerse bir miktar
yiyeceği olacak, hem de acıktığında birilerinden yemek istemek
zorunda olmayacaktır. Yiyecek dolu peçeteyi yatağının altına saklar
(Ellis, 2003: 98-100). Ertesi gün Shauzia, yine kahvaltılıklardan
peçetenin arasına bir miktar koyar. Eğer bir gün kendini evden
kovarlarsa Fransa’ya gitmek için denize varıncaya kadar yetecek
yiyeceği olacaktır (Ellis, 2003: 105). Fakat bu davranışı ona
pahalıya mal olacaktır. Yerde bir sürü karınca Shauzia’nın yatağının
altına girip çıkmaktadır. Barbara ve Tom Shauzia’nın yemek
sakladığını öğrenmişlerdir. Barbara, Shauzia’ya niçin yatağın altına
yemek sakladığını sorar. Shauzia da yemek bulamadığı zaman o
yiyecekleri yemek için yatağın altına sakladığını söyler (Ellis, 2003:
111). Bu hareketi, Shauzia’nın evden gönderilmesi için büyük bir
neden olacaktır.
İkinci olarak Shauzia’nın kalacak bir yeri bulunmamaktadır. Bu
nedenle dışarıda yatmaya başlar. Pis kokulu, çürümüş meyvelerin
ve diğer çöplerin olduğu ıssız bir yerde birkaç lahanayı kendine
yastık yapmış o şekilde uyur. En azından insanların ve arabaların
olmadığı bir yer olduğu için rahat uyumaktadır (Ellis, 2003: 34). Bir
haftadan daha fazla süredir Peşaver’in sokaklarında uyumaktadır
(Ellis, 2003: 43). Fakat köpeği ile uyudukları kuytu köşede fark
edilmişler ve oradan kovulmuşlardır. Bu nedenle Shauzia uzun
zaman rahat uyuyacak bir yer bulamaz. Bir evin önüne otursalar,
kovulmaktadırlar. Her yerden kovulmakta oturacak bir yer bile
bulamamaktadırlar (Ellis, 2003: 50-51). Fakat Amerikalı aile ile
tanışması kendisine rahat ve güzel bir kalacak yer temin etmesine
vesile olur.
Son olarak Shauzia’nın Amerikalı bir aile ile tanışması, Shauzia için
başta mutluluk ifade etse de sonradan kampa geri götürülmesiyle
soruna dönüşen bir olay olacaktır.
Mağazada alışveriş yapan Batılı bir aile Shauzia’nın köpeğini görür
ve onunla ilgilenmeye başlar. Shauzia onlardan da iş ister. Fakat
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baba ona 10 rupi verir. Çocukları Shauzia’nın köpeğini çok severler
ve evlerine götürmek isterler. Fakat anne köpeğin bu erkek
çocuğuna ait olduğunu söyleyip Shauzia’yı gösterir. Shauzia’yı
onlar da erkek zannetmiştir (Ellis, 2003: 66-67).
Shauzia’nın iftiraya uğrayıp hapishaneye atılmasının ardından,
Shauzia erkek çocukların kaldığı koğuşta kalmaktadır. Çocuklardan
biri ona eğer ailesinin polise biraz para verirse onun polis
tarafından salıverileceğini, aksi takdirde hapishaneden çıkmasının
mümkün olmadığını söyler (Ellis, 2003: 80). Bir gün banyo günüdür
ve çocuklar soğuk suyla duş almaktadır (Ellis, 2003: 87).
Gardiyanlardan biri Shauzia’yı çağırır. Shauzia bekleme odasına
geldiğinde parmaklıkların öbür yanında mağazada rastladığı Batılı
adamı görür. Adama bugün banyo günü olduğunu söyler ve
hapishaneden onu kurtarması için yalvarır. Çünkü banyoda kabin
yoktur ve çocuklar sırayla duşun altına girmektedir. Eğer o da duşa
girecek olursa onun kız olduğu anlaşılacaktır. Adamın çocukları,
Shauzia’nın köpeğini çok sevmişlerdir. Bu nedenle batılı adam
pazarlık yaparak, gardiyanlara para vererek, Shauzia’yı
hapishaneden kurtarır (Ellis, 2003: 23).
Adam Shauzia’ya neden kendisini erkek çocuğu olarak tanıttığını
sorduğunda Shauzia adama, kendini sadece erkek gibi hissettiği
için o şekilde davrandığını söyler (Ellis, 2003: 91).
Batılı çift Barbara ve Tom’dur. Shauzia’ya güzel bir karşılama
yaparlar. Evlerinde misafir etmeye başlarlar (Ellis, 2003: 91). Tom
mühendistir. Pakistan’ın kuzey bölgesinde köprüler inşa
etmektedir. İki yıllık bir kontratları vardır. Amerikalıdırlar ve
Pakistan’a macera için gelmişlerdir (Ellis, 2003: 93-94). Barbara
Shauzia’ya banyoyu nasıl kullanması gerektiğini, nasıl duş alacağını
gösterir (Ellis, 2003: 95). Barbara, Shauzia’ya hiç çatal kullanıp
kullanmadığını sorar. Shauzia kullandığını söyler. Çoğu Afgan
elleriyle yemektedir, fakat Shauzia’nın ailesi modern bir ailedir.
Shauzia çatalla nasıl yemek yendiğini hâlâ hatırlamaktadır (Ellis,
2003: 98). Shauzia, Barbara’ya kendisine bu iyiliği neden
yaptıklarını sorar. Barbara da Tom’un iyi bir maaşı olduğunu,
kendilerine ait şeyleri paylaşmayı sevdiklerini söyler (Ellis, 2003:
102).
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Bir gün Barbara Shauzia’ya çocukları yüzmeye götüreceğini söyler
ve evde olduğu sürece hiç kimseye kapıyı açmamasını ister. Fakat
kapı çaldığında Shauzia kapıyı açar ve kucağında bir bebekle bir
Afgan kadın görür. Kadın, çocuğu için yiyecek bir şey ister. Shauzia
onu eve alır ve ne isterse yiyebileceğini söyler. Bir müddet sonra
kapı tekrar çalar ve çöplerden kola kutusu, çuval gibi atıklar
toplayan çocuklar, evde bunlardan olup olmadığını sorarlar.
Shauzia çocukları da içeri alır. Böylece kapı çalmakta, Shauzia
kapıyı açmakta ve kapıda kim varsa eve almaktadır. Bu sayede
Shauzia, Tom ve Barbara’nın paylaşmaktan büyük bir zevk
aldıklarını düşünür ve bu yaptığını görseler kendisiyle nasıl gurur
duyacaklarını hayâl eder (Ellis, 2003: 105-108). Fakat umduğu gibi
olmaz. Barbara eve geldiğinde gördüğü manzara karşısında büyük
bir şok yaşar. Buzdolabı bomboştur. Evde yiyecek bir şey
kalmamıştır. Ev, tıklım tıklım dilencilerle kaynamaktadır. Kadın
evdeki tüm yabancıları kovar (Ellis, 2003: 109-110).
Shauzia’nın bu davranışı üzerine Tom ve Barbara Shauzia’yı bir
mülteci kampına götürmeye karar verir ve Shauzia’ya aile olarak
sadece kendilerinin beraber olması gerektiğini söylerler (Ellis,
2003: 111). Tom’un bir yardım derneğinde çalışan arkadaşlarından
biri, Shauzia için yetim ve öksüz çocukların ve dulların kaldığı bir
kamp ayarladığını söyler. Shauzia, kampta okula gidebilecektir.
Kampta Shauzia gibi birçok Afgan çocuk bulunmaktadır (Ellis,
2003: 111-112). Tom’un bahsettiği kamp, Shauzia’nın daha önce
kaldığı dullar kampıdır ve Tom, Shauzia’yı yeniden ayrıldığı kampa
geri götürür (Ellis, 2003: 114). Sonuçta Shauzia kamp dışında açlık,
kalacak yer sorunlarıyla baş etmeye çalışmıştır.
Shauzia’nın karşılaştığı diğer önemli sorun ise Amerikalı Tom ve
Barbara ile tanışmasıdır. Tom ve Barbara’nın çocuklarının
Shauzia’nın köpeği Jasper’i çok sevmeleri nedeniyle Tom Shauzia’yı
hapishaneden kurtarmış ve bir süre evlerinde misafir etmiştir.
Fakat daha sonra Shauzia’nın kendisi gibi mülteci olan insanlara
yardım etmek istemesi ve onları eve alması nedeniyle Fransa
hayâlleri için çıktığı yolculukta kampa geri götürülerek tekrar ilk
noktaya dönmüştür. Shauzia’nın banyoyu nasıl kullanması
gerektiğinin öğretilmesi ve kendisine çatal bile kullanıp
kullanamayacağının sorulması, Batılı ailenin mülteci bir kızı hiçbir
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şey bilmeyen, cahil biri olarak gördüğü şekline yorumlanabilir.
Ayrıca ailenin Shauzia’yı evlerine köpeği için aldıklarını söylemeyip
paylaşmayı sevdiklerini söylemeleri Shauzia’nın Amerikalı aile
hakkında iyi duygu ve düşünceler beslemesine neden olmuştur.
Fakat Shauzia’nın paylaşmayı seven bir ailenın sahip olduklarını
mültecilerle paylaşmaktan mutluluk duyacağı düşüncesi, ailenin
evdeki mültecileri göndermesiyle yıkıma uğramakla kalmayıp
evden yaşadığı kampa gönderilmesine neden olmuştur. Sonuç
olarak mutlulukla başlayan bir tanışma, Shauzia’nın Fransa
hayâllerine veda etmesine ve tekrar kötü kamp koşullarına geri
dönmesine sebep olmuştur.
Kadın Mültecilerin Toplumda Yaşadığı Sorunlar
Bu bölümde romanda sözü edilen mülteci kadınların toplum içinde
yaşadığı sorunlar incelenecektir. Bu sorunlar, Afgan kadınların
rızaları dışında evlendirilmek istenmeleri, çalışma hayatlarının
yasaklanması ve kadın olarak iş bulamama sorunu, eğitimden
mahrum bırakılmaları, dilencilik yapmaları, dilencilik yaparken ve
iş ararken maruz kaldıkları istismarlar olarak sınıflandırılabilir.
İlk incelenecek sorun, Afgan mülteci kadınların yaşadığı en önemli
sorunlardan biri olan kızların rızaları dışında gerçekleştirilmek
istenen evliliklerdir. Afganistan’da kızların %58’i evlenme için
yasal yaş sınırı olan 16’dan önce evlendirilmektedir ve yapılan
evliliklerin %70-%80 kadarı da kızların rızaları dışında yapılan
evliliklerdir (UNIFEM Afghanistan, 2007). Birçok kız ilk
evliliklerinde kendilerinden yaşça çok büyük erkeklerle
evlendirilmek istenmektedir (Trust in Education, t.y.). Bu gerçek,
romanda da Shauzia ekseninde ifade edilmektedir.
14 yaşında olan Shauzia’ya göre ailesi onu sevmemektedir. Çünkü
sürekli ona bağırmaktadırlar ve Shauzia’yı, hiç bilmediği yaşlı bir
adamla, sadece para için evlendirmek istemektedirler (Ellis, 2003:
22). Bu nedenle Shauzia evden kaçmış ve Bayan Weera tarafından
kampa getirilmiştir.
İkinci sorun, Afgan kadınların sahip olduğu en büyük sıkıntılardan
biri olan çalışma hayatlarının olmamasıdır. Taliban zamanında
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(1996-2001) kadınların çalışması
(Feminist Majority Foundation, t.y.).

kesinlikle

yasaklanmıştır

Bayan Weera, Afganistan’da Taliban bütün kız okullarını
kapatmadan ve bayan öğretmenler işlerini kaybetmeden önce
beden eğitimi öğretmeni ve çim hokeyi antrenörlüğü yapmaktadır
(Ellis, 2003: 21). Bir başka örnekte ise Shauzia kamptan
ayrıldığında yolda ilerlerken bir kadın görür. Kadın “Bana yardım
edin. Sadece bir veya iki rupi verin.” diyerek dilenmektedir. Kadın
yüzünü kapatan bir burka giymektedir ve insanlar onun utancını
böylelikle görmemiş olmaktadır. Kadın Afganistan’da ofis
yöneticisi olarak görev yapmıştır ve üniversite mezunudur. Fakat
şu anda sadece dilencilik yaparak çocuklarının karnını zor
doyurabilmektedir (Ellis, 2003: 32). Taliban rejiminde kadınların iş
hayatı yasaklandığından dolayı zulüm altındaki kadınlar Pakistan’a
sığınmış, fakat burada da yalnızca dilencilik yapabilmişlerdir.
Afgan mülteci kadınlarının iş bulamama sorunu Pakistan’da da
devam etmektedir. Kadınlara iş verilmediği için Shauzia erkek gibi
görünmek istemektedir. Shauzia, kampa ilk geldiğinde koyun gibi
kokmaktadır ve erkek çocuğuna benzemektedir. Bayan Weera bu
sorunları halleder. Onu güzelce yıkarlar ve kız giysileri verirler.
Fakat Shauzia bir erkek çocuğa benzemeyi tercih etmektedir.
Çünkü kız şeklindeki görünümüyle hiçbir şey yapamamaktadır.
Akşama kadar sadece oturmakta, Fransa hayâllerini
gerçekleştirmek için para kazanamamaktadır. Shazuia, eğer erkek
olmuş olsa Fransa hayâllerini gerçekleştirmesinin daha kolay
olacağını düşünmektedir (Ellis, 2003: 21-22). Shauzia, Peşaver
sokaklarında işsiz, parasız ve sefil bir şekilde dolaşmakta iken bir
dükkânın camında beliren görüntüsünden saçlarının uzadığını ve
bir kıza benzediğini görür. Kıza benzerse kimsenin kendisine iş
vermeyeceğini düşünür. Bu nedenle bir berber bulur ve saçlarını
sıfıra vurdurur. Böylelikle uzun bir süre saçlarını kestirmek
zorunda kalmayacak ve berbere para vermeyecektir (Ellis, 2003:
46-47).
Üçüncü sorun ise kız çocuklarının eğitimi sorunudur.
Afganistan’daki bazı aileler kızlarını sadece kızların eğitim gördüğü
okullara göndermektedir. Çoğu aileye göre kız çocuklarının
eğitilmesine gerek olmadığını düşünmektedir. Bu nedenle sadece

184

EDEBİYATTAN PENCERELER

kızların eğitim gördüğü okullar yakılmakta, öğretmenler çeşitli
saldırılara maruz kalmakta ve öldürülmektedir (Trust in
Education, t.y.).
Shauzia, sağlık merkezinde yatarken yanındaki yatakta yatmakta
olan bir kadınla tanışır. Kadın 16, Shauzia 14 yaşındadır. Shauzia
kadına ne olduğunu sorduğunda kadın bir adamın kendi yüzüne
asit attığını söyler. Kadının suçu, adamın kızına okumayı
öğretmektir. Kadına göre kötü düşünceli tüm erkekler
Taliban’dandır (Ellis, 2003: 135-136). Taliban hâlâ güçlüdür ve
Bayan Weera’nın organizatörü olduğu kurum Afganistan’da gizlice
kızlar için okullar ve yaralılar için poliklinikler çalıştırmaktadır
(Ellis, 2003: 5). Çünkü Taliban rejiminde okullar kapatılmış, kız
çocuklarına eğitim yasaklanmıştır.
Dördüncü olarak incelenecek sorun ise kadınların dilencilik
yapmaktan başka çarelerinin olmamasıdır. Afgan kadınlar, kendi
ülkelerinde çalışamamaları ve Taliban zulmü nedeniyle Pakistan’a
göç etmişlerdir. Fakat burada da istedikleri hayata
kavuşamamışlardır. Pakistan’daki Afgan mülteci kadın ve
çocukların pek çoğu hayatlarını dilenerek ve çöp toplayarak
sürdürmektedir (Women’s Commission for Refugee Women and
Children, 2002).
Romanda da Peşaver sokaklarında her yerde dilenci kadın ve
çocuklar görülmektedir. Markette, dışarda, nerde olursa olsun
dilencilere rastlanmaktadır. Kadınların bazılarının kıyafetleri
tamamen kapalı, bazıları ise açıktır. Bazıları kolları bükülmüş bir
şekilde durmakta olan hasta insanlardır. Bazıları Shauzia’nın
yaşındaki çocuklardır. İnsanlar dilencilerin uzanmış ellerini
görmezden gelmektedir (Ellis, 2003: 33).
Kadın ve çocuklar çöp toplayarak da hayatlarını idame
ettirmektedir. Shauzia birkaç çocuğa rast gelir. Çocuklar çöpten
gazete, kola kutusu, pet şişe ve karton toplamaktadır. Shauzia
işsizdir ve o da onlara katılır. Çöpleri ayağıyla karıştırmaya başlar.
Fakat çocuklardan biri onu, çöpü elleriyle karıştırması konusunda
uyarır. Yoksa aradıklarını bulamayacaktır. Çöpler çok pis
kokmaktadır, fakat Shauzia kokudan rahatsız olmaz. Çünkü kaldığı
dullar kampı çok daha pis kokmaktadır (Ellis, 2003: 56-57).
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Çocuklar Shauzia’yı bir otelin önüne götürürler. Bugün otelde bir
parti vardır ve çocuklar oradan artıp çöpe giden yiyeceklerle
midelerine bayram ettireceklerdir (Ellis, 2003: 60).
Son olarak bahsedilecek konu ise mülteci kadın ve çocuklar
dilencilik yaparken ve iş isterken pek çoğu fiziksel ve psikolojik
istismara maruz kalmalarıdır (Women’s Commission for Refugee
Women and Children, 2002). Romanda da bu istismarlar birkaç kez
dile getirilmiştir. Bir gün Shauzia, pis bir kasap dükkanının
önünden geçerken kasabın temizlikçiye ihtiyacı olduğunu düşünür
ve sorar. Kasap onu erkek çocuğu zanneder ve dükkân temizliğinin
çocuk işi değil adam işi olduğunu söyler ve onun iş isteğini
reddeder. Fakat adamın dikkatini Shauzia’nın köpeği Jasper çeker.
Köpeğin aç olduğunu düşünerek ona et verir, fakat Shauzia’ya bir
şey vermez (Ellis, 2003: 35-36). Aynı şekilde bir başka gün Shauzia
çok açtır. Bir fırından ekmek ister ve parasını ertesi gün
ödeyeceğini belirtir. Fırıncı onu dilenci zannederek bir somun
ekmek fırlatır. Ekmek yere düşerek toz toprak olur. Shauzia bu
ekmekle karnını doyururken yüzü utançla yanar. O bir dilenci
değildir. Fırıncıya içinden geçenleri demek ister, ama diyemez.
Çünkü yine bedava ekmeğe ihtiyacı olabileceğini düşünür (Ellis,
2003: 36-37). Bir gün yine, Shauzia zenginlerin dükkanının önünde
dilenirken adamın biri çıkarıp Shauzia’ya 100 rupi verir. Fakat
ardından da “Hırsız var. Bu çocuk paramı çaldı.” diyerek bağırmaya
başlar. Olay yerine gelen polis, Shauzia’nın üzerinde parayı görünce
onu hapse atar ve Shauzia’nın cebinde bulunan tüm parasını da alır
(Ellis, 2003: 73-75).
Sonuç olarak Afgan mülteci kadınlar gerek kendi ülkelerinde
gerekse iltica ettikleri Pakistan’da birçok toplumsal sorunla yüz
yüze kalarak yaşamaktadır. Shauzia’nın yaşadıkları ve romanda
bahsedilen sorunlar ışığında bu sorunların başlıcalarının rıza dışı
evlendirilme, çalışamama, kadın olarak iş bulamama, eğitim
görmeme, iltica ettikleri ülkelerde dilencilik yapmaları ve bunu
yaparken de istismarlara maruz bırakılmaları olduğu söylenebilir.
Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie “Afganlar dilenci
olmak istememektedir. Onlar sadece ailelerinin geçimini sağlamak
için iş olanakları istemektedirler.” diyerek Afgan kadın mültecilerin
sıkıntılarına tercüman olmuştur (UNHCR, 2011). Romanda da
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Shauzia’nın iş bulması gerekmektedir, fakat iş istemenin bile çok
utandırıcı bir durum olduğunu düşünüp kendini çok küçük
hissetmektedir (Ellis, 2003: 33). Bu nedenle iş istemek bile zorken
bir de istismarlara uğramak kadın mülteciler için büyük bir
problem oluşturmaktadır. Zaten herhangi bir işte çalışan mülteci
kadın ve çocuklar ise çok düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır
(Women’s Commission for Refugee Women and Children, 2002).
Bu nedenle mülteci kadın ve çocukların toplum içerisinde çok
büyük sorunlarla baş etmeye çalıştığı söylenebilir.
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SONUÇ
Bu çalışmada Kanadalı feminist ve barış aktivisti Deborah Ellis’in
kaleme almış olduğu Mud City (Çamur Şehir) adlı kitabı analiz
edilmiştir.
14 yaşındaki Afgan bir mülteci kız olan Shauzia’nın mülteci
kampında ve Fransa’ya gidip mutlu olma hayâlini gerçekleştirmek
amacıyla kamp dışında yaşadıklarının anlatıldığı bu kitapta Shauzia
temelinde Afgan mülteci kadınların sorunları irdelenmiştir. Bu
çalışmada analizler dört farklı bölüme ayrılmıştır.
İlk bölümde Shauzia’nın hayâlleri temele alınarak mültecilerin
hayâllerine değinilmiştir. Afganistan’da kötü yaşam koşulları
altındaki mülteciler, Taliban tarafından öldürülme korkusu
nedeniyle Avrupa’ya gitme ve daha iyi yaşam standartlarına sahip
olma hayâlleri kurarak ülkelerini terk etmektedirler. Romanda da
Shauzia zorla evlendirilmek istenmesinden dolayı evinden kaçmış,
kaldığı mülteci kampından da Fransa’ya ulaşma hayâli nedeniyle
ayrılmıştır.
İkinci bölümde Shauzia’nın içinde bulunduğu mülteci kampı
ışığında mülteci kamplarındaki sorunlar dile getirilmiştir. Kamplar
yokluk içinde olmasına rağmen mültecilerin güvenli sığınağı
olmaktadır, aksi takdirde mülteciler ölümle karşı karşıya
kalmaktadırlar. Romanda da kamptaki yiyecek, su ve temizlik
sıkıntıları dile getirilmiş, gerçek hayattaki kamplarda yaşanan
sorunlar ele alınmıştır.
Üçüncü bölümde Shauzia’nın kamp dışındaki dünyada karşılaştığı
sorunlar irdelenmiştir. Kamplardaki büyük sorunlara rağmen
kamp dışındaki hayat daha çok ve daha büyük sorunlar
barındırmaktadır. Bu nedenle kampların mülteciler için daha
güvenli olduğu söylenebilir.
Son bölümde genel olarak Afgan kadın mültecilerin toplum içinde
yaşadığı sorunlar incelenmiştir. Özellikle Taliban rejiminden sonra
Afgan kadınlar için toplumsal hayat içerisindeki kısıtlamalar
artmış, kadınlar eğitim ve çalışma hayatından mahrum
bırakılmışlardır. Kadınların rızaları dışında zorla evlendirilmeleri
de Afgan kadınların karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan
biridir. Eğitim ve çalışma hayatından mahrum bırakılan kadınlar,
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zorla
evlendirildikleri
bırakılmaktadırlar.

eşleriyle

yaşamaya

mecbur

Genel olarak kadın mültecilerin maruz kaldığı fakirlik ve cinsiyet
adaletsizliği Mud City adlı romanda öne çıkan sorunlardır.
Shauzia’nın mülteci kampı içinde kötü fiziksel koşullar, kampta
yeterli su ve yiyecek bulunmaması ve sağlık hizmetlerinin yeterli
derecede yapılamaması, mülteci kampı dışında ise yiyecek ve
barınma sorunlarıyla karşı karşıya kalması söylenebilir.
Ayrıca mülteci kadınlar, cinsiyet adaletsizliği nedeniyle Afgan
mülteci kadınlar, rıza dışı evlendirilme, iş hayatından menedilme,
iş bulamama, eğitimsiz kalma, dilencilik yapma, fiziksel ve
psikolojik istismara maruz kalma sorunlarıyla yüz yüze
gelmektedirler.
Sonuç olarak bu çalışmada 14 yaşındaki bir mülteci olan Shauzia
adlı kızın yaşadığı sorunlar temel alınarak mülteci kadınların
gerçek hayatta karşı karşıya kaldıkları sorunlar ele alınmış,
romanda ele alınan sorunlar ile gerçek hayatta kadın mültecilerin
karşılaştığı sorunların benzer olduğu sonucuna varılmıştır.
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