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İspanya’da 80 yaşında 
bir teyze, Zaragoza civa-
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Homo / İşte İnsan) du-
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Sevgili Gorgonlar;

Görmüş olduğunuz bu ilk sayımızla, sizlerle buluşmanın heyecanı ve 
mutluluğu içindeyiz. 

Evrensel kültürel değerleri, tarihsel süreçleri, çeşitli araştırmaları bi-
limsel bir perspektifle; farklılıklarımızın bize kattığı zenginlikle harman-
layan insanlar olarak, bu dergiyi oluşturduk.

Bu sayımızda üç ana başlıkla karşınızdayız. “İnsanlık Tarihi” bölümünde 
Dr. Neşe Yıldıran, değerli katkılarıyla dergimize konuk oldu. İlk sayımız 
olmasına rağmen, yazısını bizimle paylaşan, çeviri aşamasında da  des-
teklerini esirgemeyen değerli Hocamıza şükranlarımızı sunarız.

Yine bu bölümde “Keltlerin Tarihi” başlıklı yazısını çevirmemize ve ya-
yınlamamıza izin veren Owen Jarus’a içtenlikle teşekkür ederiz.

Dergimizin takip eden anabaşlığı olan “Araştırma” bölümünde; yerli 
dizilerden potlaç’a, bakkal geleneğinden Japon kültürüne, bilim kurgu 
türlerinden internet gazeteciliğine, seramiğin toplumdaki yeri ve geçir-
diği evrime kadar uzanan geniş bir yelpazedeki farklı çalışmaları sizler-
le buluşturduk.

Dergimizdeki son bölüm olan “Kültür” anabaşlığı altında ise çeşitli tür-
lerdeki edebiyat metinlerine yer verdik.

Yoğun ve kolektif bir çabanın ürünü olan Gorgon Dergisi’nin yayınlan-
masında büyük emeği olan yazarlarımıza, Yayın Kurulumuza, teknik 
ekibimize; sürecin her aşamasında bizlerden desteğini esirgemeyen 
dergimizin “isimsiz kahramanlarına”; Kasım ayının 15’ini sabırsızlıkla 
bekleyen siz sevgili okuyucularımıza içtenlikle teşekkür ederiz.

İyi okumalar...

Sunus.



Zeus Tapınağı, Uzuncaburç / Mersin

Fotoğraf: Kadir Yalçın (arkeoman)



Salamisli Epiphanius

Aziz mi yoksa 
Hain mi?

 Yazar: Dr. Neşe Yıldıran1            Çevirmen: Arman Tekin

“Biz idam hükmünü putlara kurban verdikleri ya da 
taptıkları kanıtlananlar için ceza olarak buyururuz.”

Milano, 19 Şubat MS 356, II. Constantinus2

“Biz bir sorunun çözümünü sahip olduğumuz akıl yü-
rütmeleri ile değil, kutsal kitapların öğretilerine da-
yanarak söyleriz.”

MS 377, Salamisli Epiphanius, Panarion 653

“Eğer biz yaşıyorsak, hayat ölü.”
4. Yüzyılın sonlarında Pagan dizeleri4

Giriş
Geç Roma Dünyası inançlar açısından çeşitlilik gösterir. Bu zenginlik ve 
fakirliğin, toplumsal bağlamda geniş çaplı bir dönüşümle birlikte görül-
düğü bir dönemdir.

Öte yandan siyasi bağlamda, imparatorluğun bölünmesine sebep olan 
bir karmaşa göze çarpar. MS 330’lu yıllarda Suriye’de doğmuş olan ve 
orduda görev yapan Roma İmparatorluğu’nun son dönem tarihçile-
rinden Ammianus Marcellinus bu çağdaki muazzam yıkımdan bahse-
der ve imparatorluğun doğu ve batı cephelerinde yüzleşmek zorunda 

1. Bu yazı, 6. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi’nde Ekim 2007’de bildiri olarak su-
nulmuştur. Tarafımızdan Türkçeye çevrilerek yayınlanmasına katkı sağlayan Dr. Neşe 
Yıldıran’a teşekkürlerimizi sunarız. 

2. K. Dowden, 1992, 89-90.
3. www.angelfire.com/ny4/djw/epiphanius.html
4. Brown, The World of Antiquity, (tr. T. Kaçar), 62
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kaldığı zorlu koşullar ile ilgili yeterli bilgi verir5. Siyasal çözülme Roma 
vatandaşlarının akıllarında ve kalplerindeki toplumsal güvensizliği te-
tikliyor ve özellikle şehirlerde onların düzene duydukları inancı sarsı-
yordu. 2. ve 3. yüzyıllarda Hıristiyanlığın Roma şehirlerinde yaygınlaş-
ması, insan ilişkilerinin mesafeli, yaşamın zor olduğu büyük, karmaşık 
ve kozmopolit olan bu şehirlerde birçok insanın yeni bir kimlik kazan-
masına yardım etti. Buna karşın, özellikle refah içinde yaşayan yerel 
egemenlerin denetimi altında bulunan Ön Asya, Filistin ve Suriye’de-
ki doğu vilayetlerinde, Yunan felsefesi -Sokrates, Platon ve Aristotales 
özelinde- yaşamını sürdürmeye devam etti. 4. yüzyılın başında, Roma 
şehirleri çoğunlukla Hıristiyanlığa geçtiğinde, doğunun aristokratları ne 
I. Costantin’e (272/3-337) ne de bir tür Pagan inancı gibi pazarlanan 
Hıristiyanlığa inanmamışlardı. II. Constantin’in hüküm sürdüğü sırada 
(337-361) ise psikoposlar, yönetici sınıfın yeni üyeleri olarak siyasi elit 
tabakanın içinde bürokratların yanında yer aldılar6. Doğu Akdeniz’deki 
vilayetler özellikle 4. yüzyılın ortasında zengin toprak sahiplerine ve on-
ların geniş halk kitleleri üzerindeki yüksek vergi temelli baskılarına tep-
ki olarak Hıristiyanlığa geçtiler. Köylüler manastırlarda toplanıyor, klasik 
ve pagan kültür ile ilgili olarak giderek daha köktenci oluyorlardı. Mısır 
ve Suriye’de kötü ruhları uzak tuttuğunu, hatta duaları ile Tanrı buyru-
ğunu bile değiştirdiğini iddia eden, katı köktendinciliğin temsilcisi olan 
birçok keşiş vardı ve şeytana, onun yılan gibi birçok farklı imgesine karşı 
açtıkları savaş nedeniyle itibar kazanmışlardı. 4. yüzyılın sonunda, Mı-
sır, Ön Asya ve Suriye’deki birçok yer, rakiplerinin klasik hitabete dayalı 
bilgilikli söylemlerine karşı savundukları basit Hıristiyan söylemleriyle 
gurur duyan yerel keşişlerin yarattığı korkutucu bir din terörü ile karşı 
karşıya geldi7. Hıristiyanlık dışı söylemler içinde kabul edilen Pagan, Ya-
hudi ve din karşıtı olan her kimse, bu terörün kurbanı oldu ve Hıristiyan 
söylemleri yönetici elitler tarafından sürekli yüksek vergiler karşısında 
ayaklanan şehirleri denetim altında tutmak için kullanıldı. I. Theodosi-
us (379-395) Hıristiyanlık adına geniş halk kitlelerini yönetmede İsken-
deriye ve Selanik piskoposlarıyla iş birliği yapmış ve Hıristiyan söylemi-
nin en iyi uygulayıcısı olarak tarihe geçmiştir. Onun politikası batıdan 
çok doğu eyaletlerindeki otokrasiyi güçlendirmiş ve bu otokratik yapı 
ile merkezi eyalet yönetiminin bir parçası olarak piskoposlar da kendi 
sahip oldukları etkiyi arttırmak için yerel keşişlerle işbirliği yapmışlardır.

5. Usher 1997, 253-257
6. Brown 2000, 54
7. Cameron, 1994, 96
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Salamisli Epiphanus (315 - 12 Mayıs 403) Roma İmparatorluğu’nu-
niki parçaya ayrıldığı siyasi kargaşanın içinde, doğu otokrasisinin 
bir parçası olarak yaşamıştır. Öyküsü diğer köktendinci keşişlerin-
kinden farklı değildir, bir Yahudi olarak doğmuş, Mısır’da olduğu 
sırada Pagan ayinlerini sürdüren Ofitler -Gnostikler grubuna katıl-
mış, onları İskenderiye piskoposuna ihbar etmiştir.8 Bu yolla 30 yılı 
aşkın bir süre anavatanı Filistin’deki Yahudiye’de kendi kilisesini 
kurma ve yönetme şansı bulmuştur. Eski Yahudi ve Pagan olarak 
şöhreti onu önce M.S. 367’de 2. Constantin’den sonra Constantia 
olarak ta bilinen Salamis’in piskoposu, daha sonra da yaklaşık kırk 
yıl görevde bulunacağı Kıbrıs adasının metropoliti yapacaktır. Onun 
neden böyle bir görev için seçildiğinin temelinde ise muhtemelen 
Kıbrıs’ın yüzyıllarca Yahudi ve Pagan topluluklar için bir merkez ol-
ması gerçeği yatar. Epiphanius Ortodoks kilisesi içinde yer alan ve 
bölgenin otokrasisi içinde din adamları arasındaki güç savaşının bir 
parçası olan çok sayıdaki  dine aykırı düşünceye karşı verilen sa-
vaşın ilk isimlerden olmuştur. Hill, “zamanının dini tartışmalarında 
büyük ancak tamamen saygın bir rol oynamadığını” ve “gerçekten 
sıradan bir zekanın getirdiği malumatfüruşlukla geri kafalı bir inat-
çılığın birleşimi olarak karakterize edildiğini” belirtir.9

1. Roma İmparatorluğunun Mistik Kültlerinden 
Biri Olarak Gnostisizm
Roma Dünyası, Mare Nostrum -Bizim Deniz- etrafında pax romana 
tarafından korunan birçok farklı kültürün zenginleştirdiği çok ge-
niş bir coğrafyaya yayılmıştı. MS 1. yüzyılın başlarında ölen antik 
dünyanın seçkin tarihçisi ve coğrafyacısı Strabon, 17 ciltten oluşan 
meşhur kitabı Geographica’da imparatorluğun kültürleri ve halk-
ları ile ilgili ayrıntılı bilgi vermiştir. Büyük tarım alanlarını içeren ve 
tarım topluluklarına ev sahipliği yapan Ortadoğu, Mısır, Ege Adala-
rı, Anadolu ve Kıbrıs’ta, yılan, Antik dönemden beri pek çok deği-
şik sembolizme konu olmuştur. Bu topraklarda yılan için bulunulan 
simgesel yaklaşımlar üç gruba ayrılabilir: ana tanrıça kültü ve ve-
rimlilikle ilgili olanlar; yaratığın gizeminden yola çıkarak bilgelik ve 
bilgiliklilik ile ilişkilendirilenler; ve özellikle Zerdüştlük ve tek tanrılı 
dinlerin ortaya çıkmasından sonra karanlık güçler ve şeytanla iliş-
kilendirilenler. Yılan fiziksel özelliklerinden ötürü Doğu Akdeniz’de 

8. Benko,1986,67
9. Hill,1949,V,1, 248-249
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öncelikle cinsellik simgesi olarak değerlendirilmiştir. Baş kısmı er-
keklik organı biçiminde, kıvrımlı gövdesiyle kendi başına doğurabil-
mesi ise verimlilikle ilişkilendirildiği için dişi olarak düşünülmüştür. 
Diğer taraftan, derisini yenileyebilme yeteneği, yeniden doğuş hat-
ta Gılgamış Destanı’nda görüldüğü üzere ölümsüzlük ile bağdaştı-
rılmaktadır. Antik metin ve kayıtlardan gördüğümüz kadarıyla, yı-
lan bölgedeki her kültürün kendi mitolojisi içinde öncül bir sembol 
olarak yerini almıştır. Antik Mısırlılar, Sümerliler, Babilliler, Zerdüşt-
ler, Greko-Romenlerin inançları, yanı sıra Eski ve Yeni Ahit, yılanın 
gizemli simgeselliğinin pek çok örneğini sergiler.

Yılanın en ilginç kültü, Gnosis inancı -doğaüstü ve göksel bilgi anla-
mında- kutsal şeylerin bilimini uygulamak için gerekli olan bilgi10, 
Hıristiyan söylemlerinin Pagan ayinleriyle birleşmesi sonucu, Gnos-
tisizm ile ortaya çıkmıştır. Tam olarak nerede doğduğuna yönelik 
süregelen tartışmalara karşın, Gnostisizm’in Ortadoğu kökenli ol-
duğu yaygın kabul görmektedir. King, MS 1. yüzyıl civarında Roma 
İmparatorluğu’nun doğu eyaletlerinde oldukça farklı tarikatların-
türediğini ve onların asıl mezheplerinin Ephesus (Efes), Pergamon 
(Bergama) ve Apamea (Apameia Kibotos) gibi Anadolu’nun ve Ön 
Asya’nın birçok şehrinde kendilerini kabul ettirdiklerini belirtir. MS 
2-3. yüzyıllarda Gnostisizm için her şey yolunda gidiyordu ve en 
meşhur Gnostik düşünür, “Tanrının Büyük Gücü” Simon Magus’un 
takipçisi, Cerinthus Anadolu’luydu.11 Gnostiklerin teorileri dünyayı 
feminen/kadınsı bir varlık gözünden iyi ve kötü/karanlık ve aydın-
lık karşıtlarının çatışması içinde açıklamaktadır. Yılan, bu anlamda 
iyinin kötüyle, hastalığın sağlıkla olduğu gibi karşıt güçlerin tam 
dengesini temsil etmektedir. Mezhep, Hadrian’ın hükümranlığı 
sırasında (MS 110-138) İskenderiye’ye ve Mısır’a gelmiş, yüzyılın 
sonuna kadar burada bilinen tek meşru Hıristiyanlık olmuş, daha 
sonra da Roma’ya ulaşmıştır. Strabon, kitabının 8. cildinde Batı 
Anadolu’daki Parium (Parion) şehri yakınlarında Ophiogeneis ola-
rak adlandırılan yılan kabilesinden bahseder.12 Söylediğine göre, 
yılandan insana dönüşmüş olan kabilenin kurucu erkek üyelerinin 
yılan tarafından ısırılan kişilere dokunarak tedavi etme gücü vardı 
ve bu güç bir müddet soy içinde devam etti. Strabon ayrıca seri-

10. King 1887, 3
11. Doresse, 1960, 12.
12. Strabon, 1856, Vol.2, 348
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nin 10. cildinde de Trakyalılar arasında Ofit ayinlerini konu eder.13 
MS 2. yüzyıl civarında Suriye ve Mısır’da pek çok ofit tarikatı vardı. 
İlahi gerçekliğe ve günahlardan arınmak adına sırlara ulaşmak için 
yapılan pagan ayinlerinin bazıları, oldukça irkiltici ve ürkütücüdür, 
bunlar ya çoğunlukla tıpkı Dionysos için yapılmış olan antik arınma 
ayinleri gibi cinsel birleşme içeren ev toplantıları, ya da yılanlar-
la yakın temas içinde cenin kurban etme törenleri biçimindedir.14 
Campbell’a göre, Gnostik ayinler iki şekilde de yapılabilmekteydi: 
sofuluk içinde de, sefahat içinde de.

Gnostik ayinlerde kullanılmış olmaları muhtemel bazı komünyon/
şükran paylaşımı ayini kapları bulunmaktadır. Bunlardan biri H. Le-
isegang tarafından tanımlanmış ve yorumlanmış olan alabaster/ 
mermer kasedir.15 Bu kasenin içindeki kabartmada dairenin merke-
zinde sarmal şeklinde duran büyük bir yılan etrafında tapınan ye-

disi erkek dokuzu kadın olmak üzere toplanmış 16 kendini adamış 
insan tasvir edilmektedir. Kadın, mistik manipülasyon ve arınma 
aracı olarak Orfik ayinlerinin temeli kabul edilmiştir. Epiphanius’un 
da İskenderiye’de iken ayinlerine katıldığı Phibionite toplantılar, 
muhtemelen bu tür örneklerdi, bu gruplar Suriye’den, ilk cemaatin 
Yunanlı yedi yardımcı papazından biri olan Nicolaus’un takipçile-
rinden gelmekteydi.16 Kendisinin anlattığına göre, bir seferinde şa-
şırtıcı bir şekilde yüzleri kadar çekici vücutları olan bazı genç kadın-
larla karşılaşmıştı. Anlaşıldığı üzere cinsel birleşme ile sona eren bu 
toplantılarda bu türde komünyon kaseleri sıkça kullanılmaktadır. 

13. Strabon, 1856, Vol.2, 187
14. Campbell, 2003, 158-174
15. Turcan, 1996, 262; Campbell, 2003, 109-112.
16. Benko, 1986, 65

H. Leisegang tarafından tanımlanan kase ve çizimi

10 Gorgon Dergisi

İNSANLIK TARİHİ TARİH



Kasenin dışında,  yiv sırasının hemen 
altında Orfik ilahinin dört Orfik satırı 
olacak şekilde, dört Yunanca satır de-
şifre edilmiştir:

Dinle, sonsuza kadar dönen 

uzak hareketin ışık yayan küresini...17

MS 2. - 3. yüzyıllarda ayrıca Gnostik-
lerin muska ve tılsımları da bölgede 
yaygındır. Tanrı  Abraxas’ın –“kutsal 
ad” ya da “kutsama”-simgesel betimlemesi, onu güneşle ve horoz 
başı ile ilişkilendirmekte, takan kişiyi koruyan kırmızı veya 
yeşil akik ya da kantaşı tılsımlarda yer almaktadır. Genelde 
bir kalkan ve tüm kötü ruhları korkutup kaçırmak amaçlı 
kamçısıyla, veya “Ioa” yani “Kainatın oğlu” ünvanı ile tasvir 
edilmektedir.18

2. Geç Roma Döneminde Kıbrıs ve Salamis
Kıbrıs Adası Geç Roma döneminde Soli’deki bakır maden-
leri nedeniyle Doğu eyaletleri içinde çok önemli bir merkez 
olmuştur.19 MS 4. yüzyılda aralarında birkaç Hıristiyanın da 
bulunduğu madenciler Filistin’deki madenlerden MS 310’da 
adaya taşımışlardır. Madenciliğin yanı sıra, gemi yapımı ve 
özellikle tahıl, şarap ve incir gibi yerel tarımın bazı ürünleri, 
başlıca ihracat alanıydı.20 Hill yerel kuruluşların bir konsey, 
bir halk meclisi ve bir ihtiyar heyeti oluşturmuş olduklarına 
işaret etmesine karşın, yine de valilik makamı ya da liman 
gümrük müfettişliğinin -limenarcha- Roma merkez tarafın-
dan görevli tayin edilerek doldurulduğunun altını çizmek-
tedir.21 Hill ayrıca Mısır’ın Makedon kralı I. Ptolemy’nin hü-
kümdarlığından beri (MÖ 367-382) adada hatırı sayılır bir 
Yahudi nüfusunun varlığını belirtir. Kaydettiğine göre Trajan dö-
neminin (MS 98-117) sonlarında, Yahudi ayaklanmasının hemen 
ardından, Salamis’in tamamı yıkıldı ve Yahudi olmayan tahmini 

17. Campbell, 2003, 112 (Kudret Emiroğlu’nun çevirisi kullanılmıştır.)
18. King, 1887, 117,259, 432-3
19. Hill, 1949, Vol.1, 238
20. Maier, 1968, 58
21. Hill, 1949, 241

Kasenin dı-
şında, Orfik 
İlahinin bu-
lunduğu bö-
lümden bir 
görünüm.
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240.000 kişi öldürüldü. Bu adaya herhangi bir Yahudinin ayak bas-
masına yönelik yasağı getirecekti, ancak Hill bu tür yasakların belli 
bir zamandan sonra esnemeye meyilli olduğunun ve adada bazı 
Yahudi topluluklarının yeniden ortaya çıktığının altını çizer. Hill ay-
rıca sismik sarsıntılar gibi doğal felaketlerin adayı özellikle Salamis’i 
vurduğundan bahseder. Önce MS 332’de, 10 yıl sonra yeniden, Sa-
lamis sismik dalgalarla sarsılmış, ardından gelen dev dalgalar –tsu-
nami- ile her şey temeline kadar inmiştir. II. Konstantin, hayatta 
kalanları dört yıl boyunca vergiden muaf tutmuş, şehri küçük çapta 
yeniden inşa etmiş ve Constantia olarak adlandırmıştır, her iki isim 
de kullanılmıştır. MS 4. yüzyılın ilk yarısında korkunç bir kuraklığın 
ve kıtlığın şehri ziyareti 36 yıl sürmüş, bu durum ada nüfusun azal-
ması ile sonuçlanmıştır. Hill’e göre bu kuraklık MS 324’te kaydedi-
len doğu eyaletlerinin geniş bir bölgesinde sıkıntı yaratan büyük 
çevresel kuraklıkla örtüşüyor olmalıydı. Görüldüğü kadarıyla impa-
rator dağıtım için kilise örgütlenmesini kullanarak halkın tahıl de-
polarından beslenmelerine izin verdi.22 Bu durum doğal koşulların 
Hıristiyanlığın toplumsal varlığının meşrulaşmasına nasıl yardımcı 
olduğunu açıklamaktadır. 

Aslında Salamis’e ayak basan Aziz Paul ve Aziz Barnabas’ın orada 
bulunmalarından başka, MS 325’te Nicaea/İznik konseyi tarafın-
dan Baf’a piskopos atanmasına kadar adadaki Hıristiyanlarla ilgili 
kesin bir kanıt yoktur.23 Bu şehir, önceleri Afrodit tapınağının var-
lığından ötürü -Afrodit yılan eşiyle birlikte adanın koruyucu tanrı-

22. Hill, 1949, Vol.1, 246, dipnot 4
23. Wallace & Williams, 1999,200
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çasıdır- adanın dini merkezi olmuştu. Maier, MS 4. yüzyılın ortala-
rında piskoposluk sayısını 15 olarak vermiştir. “Yaşama bir Pagan 
olarak yaklaşmak anlayışı, ‘yaşayan Afrodit’in kahkahası’, sofuluğa 
ve dünya nimetlerinden vazgeçmeye” uyum sağlamalıydı.24 Maier 
ayrıca Salamis üzerine de özel bir vurgu yapmıştır. II. Konstantin’in 
vali konağını yeniden inşa ettirmesinden sonra MS 5. yüzyılın baş-
larıyla birlikte şehir kiliseye ait bir metropol olarak kabul görmüş-
tür. Bunda şehrin önce piskoposu, daha sonra metropoliti olan 
Epiphanius’un da rolü bulunmaktadır.

3. Epiphanius ve Kitabı Panarion
Bilinen mahlasıyla “Filistin’in kahini” Epiphanius, MS 315 civarın-
da Yahudiye’deki Eleutheropolis’in yakınlarında yer alan Besanduk 
adlı küçük bir yerleşim yerinde Yahudi bir ailede doğdu. Gerçek 
adı ve ne zaman Hıristiyanlığa geçtiği bilinmemektedir. Hem ka-
dın hem de erkekler için kullanılan Hıristiyan ismini bizzat kendi-
si seçmiş olmalıdır, Epiphanius, vaftiz edildikten bir hafta sonra, 6 
Ocak’ta Beytüllahim’de bebek İsa’nın ziyaret edilmesi ve  doğumu-
nun kutlanması törenlerine verilen addır. Epiphanius’un yaklaşık 
MS 333 yılına değin Mısır’da keşiş olarak yaşadığı, sonrasında ise 
doğduğu şehre bir kilise rahibi olarak döndüğü bilinmektedir. 18 
gibi çok genç bir yaşta bu türden bir ayrıcalığa sahip olabilmek için, 
Hıristiyan kilisesine gerçekten çok büyük bir hizmette bulunmuş 
olmalıdır. Yapmış olduğu, özellikle MS 2. yüzyıldan beri Mısır ve 
Suriye’de etkin olan Gnostik bir tarikat, Ofitlerin, ayinlerine bizzat 
katıldığı İskenderiye’deki Phibionit kolunu otoritelere ihbar etmek 
olmuştur.25 Bu tarz bir tutum bu yaşlardaki keşişler arasında terfi 
alabilmek adına çok yaygın olarak görülmektedir. 

İzlediğimiz kadarıyla, bilinen vasıfları nedeniyle Salamis’in piskopo-
su olarak atanmak gibi önemli bir görev için 34 yıl sonra bile hatır-
lanmıştır.  MS 367’de Ortodoks kilisesi kendisine, Gnostik Marsiyo-
nit tarikatının yanı sıra Yahudiler, Pagan Yunanlılar, Nestoryenler ve 
Monofizit toplulukların bulunduğu Kıbrıs adasının hıristiyanlaştırıl-
masının  tamamlanması için sıradışı bir otorite vermiştir.26 Ayrıca 
MS 376’da teolojik tartışmalarda aktif bir rol almış, tamamen ku-
laktan dolma bilgilerle doktrinini eleştirdiği Apollinaryanizm’i so-

24. Maier, 1968, 59
25. Benko, 1986, 67
26. Maier, 1968, 59-60
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ruşturmak üzere Antakya’daki kilise meclisinde bulunmuştur. Daha 
sonra MS 394’te doğudaki kiliselerin desteklediği Meletius’a karşı 
Roma tarafından desteklenen rahip Paulinus lehine karar vermiş-
tir. MS 394’te Filistin’i ziyareti sırasında Origen’in teorisine ve sa-
vunucularına yine sadece dedikodular üzerinden saldırmış, Kudüs 
psikoposunu onun yazılarını kınaması için zorlamıştır. MS 402’de 
İskenderiye piskoposu Theophilus’u desteklemek için İstanbul’a 
gitmiş ve piskoposun Chrysostom’a karşı yürüttüğü kampanyada 
aktif olarak yer almış, hükümlünün sapkınlıkla  suçlanması ve hü-
küm giymesine katkıda bulunmuştur. Her durumda denilebilir ki 
kararlarını faydacı bir anlayışla güçlü tarafın yararı için vermiş, bu 
durum onun Ortodoks kilisesi hiyerarşisi içinde kendi konumunu 
da destekler bir sonuç doğurmuştur. Epiphanius bu katıldığı son 
davanın ardından MS 403’te Kıbrıs dönüşünde gemide öldü. Meza-
rı ilk önce Famagusta/Salamis/Gazimağusa’da tutuldu, sonrasında 
da kemikleri MS 9. yüzyılda İstanbul’a Patrikhane’ye taşındı.

Epiphanius’un en iyi bilinen kitabı Panarion -Ecza Sandığı- 16. yüz-
yıldaki Latince çevirisiyle Adversus Haereses “Sapkınlıklara  Karşı” 
olarak adlandırılmıştır. Bu toplam 7 bölümlük 3 büyük ciltten olu-
şan, 80 sapkın doktrini kataloglayan, MS 374-377 yılları arasında 
yazılmış geniş bir çalışmadır. İlk üç kitabın birinci bölümü İsa’dan 
önceki 20 aykırı tarikatı içerir, bunların üçü genel adlarıyla Hele-
nizm, Samaritanizm ve Yahudilik’tir. Çalışmanın geri kalanı ise sıra-
sıyla numaralandırılmış olarak Hıristiyanlığın 60 sapkın tarikatının 
tanımlamalarını içermektedir. Epiphanius genel olarak herbir tari-
katı dört bölümde ele almıştır. Bunlar sırasıyla tarikatın daha önce 
bahsi geçen tarikatlarla ilişkisinin kısa bir özeti, tarikatın inançları-
nın tanıtımı, kutsal kitaptaki tartışmaların da ışığında bu tarikatın 
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doktrininin ayrıntılı olarak çürütülmesi ve tarikatın özellikle yılan 
gibi tiksindirici hayvanlarla karşılaştırılması biçiminde bir izlek gös-
terir.27

Diğerleri arasında kaydedilmişlerin şüphesiz en ilginci, Epiphani-
us’un kendisinin de aralarına  katılmış bulunduğu Ofitler ve onların 
paylaşım ayinleridir. Olasılıkla çok kişisel bir kıskançlık onun diğer-
lerini ihbar etmesinde  kışkırtıcı bir rol oynamıştır. Görünüşe göre 
takip eden yıllarda duygusu iyiden iyiye kadınlar hakkında genel 
bir hayal kırıklığına dönüşmüş ve en kutsal olanı da dahil olmak 
üzere tüm kadın varlığını küçümsemesine yol açmıştır:

“Tanrı’nın sözü onu ete kemiğe büründürdü ve Meryem’i gerçek 
kıldı, buna karşın bakire olana ne tapınılsın ne de hiç kimse onu 
tanrısı yapsın. İzin ver ki Meryem el üstünde tutulsun ama izin ver 
ki Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’a tapılsın ama Meryem’e kimse tapma-
sın… Kimse yılanın sesinin ardından gitmesin… Meryem kutsal ve 
onurlandırılan olsa da o tapılmak için yaratılmamıştır.”28

27. Williams; tr. 1987, Giriş bölümü
28. Panarion 3.2.7 (www.angelfire.com/ny4/djw/epiphanius.html)
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Sonuç
Tarihte MS 4. yüzyıl politik ve toplumsal açıdan adeta dönüm nok-
tasıdır. Bu dönem en büyük patron ve  süper güç olan Roma İmpa-
ratorluğu’nun, birbirinden tamamen farklı iki dünya biçiminde iki 
parçaya bölündüğü bir çağdır. Batı gerçek bir kaos ile karşı karşıya 
iken, doğu, yönetici sınıf ile baskıcı bir skolastisizm uygulayan Or-
todoks kilisesinin işbirliğiyle mutlak monarşiyi destekleyen güçlü 
bir otokratik yapıya sahip olmuştur. Böylesi kaos ortamlarında bi-
rey varlığının önemi yoktur. Sadece biri olmak için değil asgari ko-
şullarda hayatta kalabilmek için bile bir topluluğun parçası olmak 
gerekir. Belli ki bazı topluluklar diğerlerinden daha çok ümit vaa-
dedebilir. Parlayan bir yıldız olarak Ortodoks Hıristiyanlık bireylere 
kazan-kazan stratejisi içinde kendisine hizmet ederken onun adına 
hakimiyet sürme imkanı da sağlayan bir yapının parçası olma şansı 
sunmuştur.

Salamisli Epiphanius ve onun seçimi bu perspektiften değerlen-
dirilmelidir. Görünüşe göre o önce eski bir Yahudi, sonrasında da 
kelimenin tam anlamıyla sapkınlıkla baştan çıkarılmaya çalışılmış 
“kurtarılmış” ruhun tam bir örneğini oluşturmaktadır. Kariyerinin 
ilk dönemindeki ihbarcılığını, etik olmamakla birlikte, genç ve tec-
rübesiz bir adamın doğduğu şehirde iyi koşullarda hayatta kalma 
çabası olarak açıklamak mümkündür. Ancak sonraki dönemde, ye-
terince olgun bir insan olarak kilise ile yeniden girdiği angajmanın 
yaşam boyu devamı sadece bir şekilde okunabilir: bu gücü gerçek-
ten çok istemiş olmalıdır. Öte yandan, kökleri bu coğrafyada kendi-
sininkinden çok daha eskilere dayanan rakip cemaatleri yok etmek 
isteyen ve aslen aralarında en saldırganı olan Ortodoks kilisesi, 
doğru kişiyi bulmuştur.  Kıbrıs-Salamis için yapılan seçim, bu bağ-
lamda doğru bir seçimdir.

Salamisli Epiphanius’un bu pozisyonu kabul ettiği ilk andan başla-
yarak, statükoyu korumaktan başka bir alternatifi yoktur. Teolojik 
tartışmalarda, ana akımları takip etmek, olasılıkla diğerlerini yene-
bilme şansına sahip olan eski moda ve muhafazakar olanları des-
teklemek zorundadır. Anlaşıldığı üzere Panarion kitabını yazmak 
kendi yaşam yolunu savunmak kadar,  güç savaşında olmak için de 
bir zorunluluktur. Kitap dönemindeki histerik paranoyayı, Hıristi-
yanlık içinde ortaya çıkan ve ana akımlardan sadece küçük nüans  
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farkları gösteren  80 sapkın  düşünceyi listeyerek -ki bu kitabı çok 
önemli bir toplumsal tarih belgesi haline getiriyor- açıkça göster-
mektedir. Öte yandan Epiphanius’un önemi, kitabın öneminin çok 
gerisinde kalmaktadır, yine de onun adanın toplumsal yapısını de-
ğiştiren rolü unutulmamalıdır.
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 Yazar: Owen Jarus1              Çevirmen: Haşim Durak

“Kelt içine herhangi bir şeyin konulacağı ve 
herhangi bir şeyin çıkarılabileceği bir tür sihirli 
torbadır... Ünlü Kelt alacakaranlığında her şey 
mümkündür ve bu tanrılarınkinden çok mantı-
ğın alacakaranlığıdır.”

J.R.R. Tolkien

Görsel 1: Çek Cumhuriyeti’ndeki Prag Ulusal Müze-
si’nde sergilenen bir Kelt kahramanının taştan yapıl-

mış heykeli. Kaynak: Kozuch / Creative Commons.

1. Yazarın izniyle çevrilmiştir. Owen Jarus, Live Science sitesinde düzenli olarak ma-
kale yazmaktadır.  
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“Keltler” hem antik hem de modern zamanlarda gelişim göstermiş 
bir halk olarak bilinmektedir. Günümüzde bu terim sıklıkla İskoçya, 
İrlanda, Britanya Adaları’nın diğer kısımları ve Fransa’daki Breton-
ya’da  yaşayan insanları, kültürleri ve dilleri ifade etmektedir.

Bugün aramızda olmayan Profesör Dáithí Ó hÓgáin, “Keltler: Bir Ta-
rih” (The Collins Press, 2002) adlı kitabında “Günümüzde altı Kelt 
dili hayatta kalmıştır - Gal grubu: İrlanda dili, İskoç Galcesi ve Man-
ca’yı kapsarken, Britonik grup; Galce, Bretonca ve Keltçe’yi kapsa-
maktadır.” diye yazmıştır. Manca ve Keltçe dillerinin köken olarak 
soyu tükenmiş ama bugünlerde yeniden canlandırılmıştır.

Modern zaman Keltleri ve antik dönemdeki ataları arasındaki tar-
tışma konusu olan ilişki hakkında bilim adamlarının farklı görüşleri 
bulunmaktadır. Dillerin zaman içindeki değişimleri, bölge  halkının 
göçü ve Modern Kelt halkının, dilinin ve kültürünün ne kadarının 
antik Keltlerle alakalı olduğu ucu açık bir sorudur.

Yine de hem antik hem de modern Keltler insanlığa fantastik bir 
sanat, kültür ve savaş kahramanlıklarıyla ilgili hikâyeler sağlamış-
lardır. 

Antik Keltler
Keltlerden ilk defa metinlerde 2,500 yıl önce bahsedilmiştir. Ancak 
çoğu antik kaynak Yunanlar, Romalılar ve diğer Kelt olmayanlar ta-
rafından yazılmıştır.

Kanıtların gösterdiği üzere Keltler Avrupa kıtası üzerinde geniş bir 
alana yayılmışlardır. Günümüz Türkiye’si kadar uzak doğuda yaşa-
mışlar, hatta Mısır Kraliçesi Kleopatra için paralı asker olarak hiz-
met etmişlerdir. Asla politik olarak birleşik bir halk olmamış, bunun 
yerine farklı gruplar oluşturmuşlardır ki bunlara Galyalılar (Fran-
sa’nın dâhil olduğu alanlar) ve Keltiberyalılar (İberya’da bulunan-
lar) da dâhildir. Farklı diller konuşuyorlardı ve aslında Bern Tarih 
Müzesi’nden Felix Muller “Keltlerin Sanatı: MÖ 700’den MS 700’e” 
adlı kitabında şu şekilde yazmıştır. “Dil alanına bakıldığı zaman, Yu-
nanlar ve Romalılar tarafından “Kelt” olarak tanımlanan tüm halk-
ların birbirleriyle aynı dille iletişim kurmaları muhtemel değildir.”2

2. Historisches Museum Berne, 2009
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Belirli sanat eserlerini “Keltik” olarak tanımlamanın zorlayıcı olabi-
leceğine de dikkat çekiyor. Ancak eğer Keltlerin geliştiği söylenen 
alanlardaki sanata bakarsak, ürettikleri harikalardan bazılarını gö-
rebiliriz. Örneğin 2,500 yıldan çok daha önce İsviçre’nin batısında 
bulunan Ins’teki höyükte altından küre şekilli, çapı bir inçten küçük 
ve “yaklaşık olarak 3600 granülle dekore edilmiş” bir obje bırak-
mışlardır. Keltlerin üretebileceği inanılmaz derecede girift/karışık 
bir altın işçiliğinin bir örneğidir. 

Antik yazarlar Keltlerin sanatsal başarıları yerine savaştaki vahşetli 
ünlerini tartışmaya yönelmişlerdir. Galyalılar MÖ 390’da Roma’yı 
yağmalamayı başarmışlardır. Sonraki yüzyılda Büyük İskender se-
fer hazırlığı yaparken bir grup Kelti de ordusuna almıştır.

“Kral onları kibarca karşıladı ve içerken onlara kendisinden oldu-
ğunu söyleyeceklerini düşünerek en çok neden korktuklarını sor-
du, ama onlar göğün üstlerine düşebileceğinden, başka kimseden 
korkmadıklarını söylediler.”3 şeklinde yazmıştır Strabon (MÖ 64 – 
MS 24 arasında yaşayan Yunan yazar).

Çırılçıplak mı savaşıyorlardı?
Söylentiye göre bazı Keltler savaşa girmeden önce çırılçıplak so-
yunuyorlardı; bu onların, düşmanlarını psikolojik olarak etkilemek 
için yaptıkları bir şeydi.

“Önlerindeki çıplak savaşçıların vücut hareketleri ve görünüşleri 
de çok korkutucuydu. Hepsi hayatlarının zirvesinde, iyi yapılı ve 
tüm önderlik eden bölükler zengince işlenmiş gerdanlıklar ve kol-
luklarla donanmıştı,”4 Romalılara karşı giriştikleri savaşa dayanarak 
böyle yazmıştır Polybius (MÖ 200-118).

Belki de tesadüfî olmayarak, antik kaynaklar ayrıca Keltlerin şiş-
manlıktan nefret ettiğini ve buna karşı cezaları olduğunu söyle-
mektedir. Strabon, Ephorus adlı başka bir yazardan alıntı yaparak 
şöyle yazar, “Onlar şişmanlamamak ya da koca göbekli olmamak 
için çabalarlar ve standart kemer ölçüsünü geçen her genç ceza-
landırılır.”

3. Perseus Digital Library yoluyla çevrilmiştir.
4. Şikago Üniversitesi web site’sinden çevrilmiştir.
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Kelt Dini
Keltler, Roma İmparatorluğu’nun çoğuyla birlikte sonunda Hıristi-
yanlaşsalar da (zaman içinde Romalılar topraklarının çoğunu ele 
geçirdiler) antik kaynaklar Keltlerin dini inançları hakkında ipuçları 
sağlamışlardır.

Lucan (MS 39-65) tarafından yazılan bir şiir Keltler için kutsal olan 
bir koruluktan bahseder. Bu ve bununla birlikte diğer kaynaklar in-
san kurban edildiğini öne sürer. 

“Orada bir koru durur
Çok eski zamanlardan beridir hiçbir insan eli
Saygısızlık etmeye cüret etmemiş; güneşten saklı…”
“Ne orman perileri
Bir yuva buldu burada, ne de Pan, sadece vahşi ayinler
Ve barbarca tapınım, korkunç sunaklar
Devasa taşlar üzerinde yükselir; kutsanmış kanlarıyla
Her ağaçta bir erkeğin…”

Görsel 2: İspanya Lugo yakınlarındaki Castro de Rei 
arkeolojik sit alanı. Kaynak: İspanya Kültür Bakanlığı.
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Keltler, Druidlik5 ile ilgilemişlerdir. Varşova Üniversitesi’nden Ro-
bert Wisniewski’nin Palemedes dergisinde yayınlanan bir makale-
sinde MS 43’te Pomponius Mela’nın Galyalılar hakkında yazdıkla-
rından yola çıkarak şuna dikkat çeker:

“Hal böyleyken, Druidler hem belagat hem de kendi bilgelik öğret-
menlerine sahiptirler. Bu adamlar dünyanın ve evrenin boyutu ve 
şeklini, gökyüzü ve yıldızların hareketlerini ve tanrıların niyetleri-
ni bilmek istiyorlardı (...) İlkelerinden biri –açıkça onları savaş için 
daha iyi yapmak için- genel bilgi haline gelen, ruhlarının ölümsüz 
olduğu ve ölü için ikinci bir hayatın olduğudur” diye yazmıştır.6

Antik Britanya’da Kelt Yok Mu?
Dikkate değer sayıda bilim adamı, artık antik Keltlerin Britanya’da 
yaşamadığını ve en doğusundaki yerleşimleri olan Türkiye’yle bir-
likte Avrupa kıtasıyla sınırlandıklarına inanıyor.

Sheffield Üniversitesi’nden bir arkeoloji profesörü olan John Collis, 
“Keltler: Kökenleri, Efsaneleri ve İcatları” (Tempus, 2004) adlı kita-
bında antik yazarların Keltik halkların Avrupa kıtasında yaşadığını 
ama Britanya Adaları’nda yaşamadığını söylediklerine işaret eder. 
Strabon’un “Keltleri, Britanyalılar’dan ayırdığına” dikkat çeker.

Kelt ve Gal gibi terimlerin ise “Britanya Adaları üzerinde yaşayanlar 
için asla kullanılmamış ama en genel şekilde Basklar gibi Hint-Av-
rupa dillerini konuşan, batı Avrupa üzerinde yaşayanlar için kullan-
mıştır.”

Onun analizi, “çoğu kişi Britanya’nın Roma öncesi dönemde Antik 
Keltler tarafından iskân edildiğini keşfettiği zaman şaşırsa da çoğu 
Britanya Demir Çağı uzmanı bu fikri on yıllar önce terk etmiştir,” 
diyen Leicester Üniversitesi Profesörü Simon James tarafından da 
desteklenmiştir. 2004’te İngiliz Arkeoloji Dergisi’nde yayınlanan 
Collis’in kitabının eleştirisinde bunu yazmıştır. 

5. Druidler rahiplik, şifacılık, alimlik ve büyü gibi görevleri kendilerinde bir araya ge-
tirmişlerdi. Druidler güneş, ay, yıldızlar gibi tabiatın unsurlarını kutsal kabul eden 
ve meşe, dağların zirveleri, nehirler hatta bazı bitkilere saygı gösterirlerdi. Ateş 
bazı uluhiyetlerin bir sembolü addedilirdi ve güneş ve temizlenme ile ilişkiliydi. 
Druid takvimi ay, güneş ve bitkisel döngülerle işlerdi. Arkeolojik kalıntılar her yıl 
iki ekinoks ve gün dönümünün kutlandığını göstermektedir. Bu festivaller Güne-
şin konumu ile yapılmaktaydı. (edn)

6. E. F. Romer tarafından İngilizce’ye çevrilmiştir.
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“Asıl soru neden bu kadar çok İngiliz (ve İrlandalı) arkeolog antik 
Kelt adaları fikrini terk etmiş ve nasıl ve neden ilk anda hiç olma-
dıklarını düşünmemiştiler? Modern bir fikir; antik adalılar kendile-
rini asla Kelt olarak tanımlamamışlardır, bu isim bir kıta komşusu 
için kullanılmıştır.”

Türkiye’deki Keltler?
Bilim adamları antik Britanya’daki Keltlerin fikrini terk etmiş olsa da 
Türkiye’de gelişen Keltlerin varlığına dair kanıtlar bulmaktadırlar.

2002 yılında Arkeoloji Dergisi’ndeki bir makalede araştırmacılar Je-
remiah Dandoy, Page Selinsky ve Marry Voigt’un yazdıklarına göre: 
“MÖ 278’de Bitinya Kralı I. Nikomedes, Makedonya’yı iki yıl önce 
istila eden tecrübeli, 20000 Avrupalı Kelt müttefiki içtenlikle kar-
şıladı. Kendilerine Galatyalı diyen bu savaşçılar, 2000 yük arabası 
ve 10000 siville:  tedarikçiler ve tüccarlar, kadınlar ve çocuklarla 
birlikte Anadolu’nun kuzeybatısına doğru ilerlediler.”

Türkiye, Gordion’daki kazılarda, Keltik olarak yorumladıkları kültü-
rel uygulamaların kanıtlarını bulmuşlardır. “Boğulma, baş kesme 
ve insan ve hayvan kemiklerinin tuhaf düzenlemelerinin ürperti-
ci kanıtlarını bulmuşlardır. Bu tarz uygulamalar Avrupa’daki Keltik 
kazı alanlarından iyi bilinmekte ve aynı şekilde Anadolu Keltleri için 
de belgelenmektedir.”

Yazının Orijinaline Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz: 

https://www.livescience.com/44666-history-of-the-celts.html

26 Gorgon Dergisi

İNSANLIK TARİHİ TARİH



 Yazar: Serkan Alpkaya

“Hediyeler köleler yaratır, tıpkı kırbaçların köpekler yaratması gibi.”

Eskimo Atasözü

Cioran, “Tarih, bir Sahte Mutlaklar Geçidi’nden, bahaneler adına 
dikilmiş bir tapınaklar dizisinden, zihnin Gayri Muhtemel önünde 
küçülmesinden ibarettir.”1 demiştir. Bir müze gezdiğinizde veya 
eski bir mimari yapının önünde durduğunuzda; şaşkınlık içinde, as-
lında Tarih’in epey bir yekününün, prestij kazanma çabasıyla bu ka-
zanılan prestiji muhafaza etme uğraşısı olduğunu anlayabilirsiniz. 
Prestij kazanma aslında bir özlemdir: Çocukluk özlemi. Toplumsal 
söylencelerden ve davranışlardan, daha çocukluktan itibaren etki-
lenmemek mümkün mü? 

Potlaç Ritüeli
20. yüzyılın başlarında, antropologlar bazı ilkel kabilelerin günümüz 
tüketim modellerindeki en savurgan bireylerin dahi erişemeyeceği 
bir ölçüde gösterişçi bir tüketime ve savurganlığa sahip olduklarını 
ortaya çıkardılar. Beğenilmek amacıyla büyük şölenler düzenleye-
rek birbirleriyle rekabete girişen, statü özlemi ve tutkusuyla dolup 
taşan insanlarla karşılaşıldı. Bu şölenler birden fazla topluluğun 
oluşturduğu rekabet ortamında yaşanıyordu ve toplulukların yar-
gıları, şölendeki yiyecek miktarına bağlıydı. Bu alışkanlıklara örnek 
olarak Potlaç konusuna değineceğim. 

1. Cioran, 2010, s. 7

POT
LAÇPOTLAÇ
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Potlaç, Kuzey Amerika’nın batı kıyısında kalan Kuzey Amerika Kızıl-
derili topluluklarında görülen ve sosyal statüyü göstermek ile bu 
statüyü teyit etmek için oldukça kurumsallaşmış törensel mülkiyet 
dağılımıdır (Haida, Tsimşian ve Tlirıgit Kızılderilileri her zaman bol 
yiyecek kaynaklarına sahip olduklarından, tüm Kızılderili kabileleri 
arasında en varlıklılarından olagelmişlerdir. Bu durum, Japon akın-
tısının getirdiği görece ılıman iklimle birleşince onlara zengin bir 
kültür birikimi geliştirme olanağı tanımıştır2) . 

2. Rosenberg, 2003, s. 815
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Potlaç ritüeli, Kuzey Amerika’nın sadece Kuzeybatı kıyısındaki halkla-
rın değil, İç ve Subarktik halklarının da ortak özelliğidir. Ayrıca antropo-
logların, Kwakwaka’wakw ya da Kwakiutllar’dan örneklediği bu ritüel, 
dünya üzerinde diğer pek çok kültürde de gözlenmiştir. Her ne kadar 
çeşitli potlaç modelleri olsa da temeldeki işlevi aynıdır: Potlaçlar, bazen 
kabilelerde zenginlerin veya hatrı sayılır kimselerin doğum, ölüm gibi 
ritüellerinde, bazen de genellikle bahar aylarında yıllık olarak yapılan; 
bir önceki yıldan arta kalan ürünlerin veya prestij nesnelerinin bir araya 
gelinerek müzikli, danslı ortamlarda tüketildiği ve geriye kalanların da 
yakılarak ya da kırılarak yok edildiği ritüellerdi. Bu ritüeli, farklı kültür-
lerdeki benzer etkinliklere benzeten çalışmalar da mevcuttur. Bunlar-
dan aşina olduğumuz bir tanesi söylemek, potlaç ritüelini kavrama açı-
sından önemli olabilir. Sözgelimi Alaeddin Şenel, bu kavramı şu şekilde 
anlatmıştır: “Ben potlaç göreneğini, eski Türklerin ‘şölen’ göreneğiyle 
birlikte, ilkel topluluklarda eşitlikçi yapıyı yeniden üreten ‘kararlı denge 
yasası’ dediğim olgunun kalıntısı olarak görüyorum. Sahlins, Taş Çağı 
Ekonomisi kitabında aynı olguyu, benzeri bir terminolojiyle ‘statükonun 
yeniden kurulması’ sözleriyle anlatmış.”3 

Potlaç seremonisine hazırlık balık ve balık yağının, yumuşak meyvele-
rin, hayvan derilerinin ve diğer değerli eşyaların biriktirilmesiyle ger-
çekleşir. Bir gün belirlenir, konuklara davet yollanır ve konuklar daveti 
kabul edip şefin evine giderler. Şefin evinde, tıka basa yemek yenilirken 
o esnada kunduz tanrıları ve şimşek kuşu maskeleri takmış olan dans-
çılar onları bir yandan eğlendirir.4 Sonrasında ev sahibi şef ve yaverleri, 
sunulacak eşyaları nizami bir şekilde dizerler. Şefin böbürlenmesini ve 
dizilmiş eşyaları birer birer sayarken konukların fakirliğiyle alay etmesi-
nin ardından konuklar armağanları yüklenerek evlerine dönerler.

Marcel Mauss ve Potlaç

Potlaç kelimesi, Chinook Jargon’undan5 paɬaˑč kelimesinden gelmek-
tedir. Bu kelime İngilizce “to give away” -vermek, bağışlamak, feda et-

3. Şenel, 2006, s.211.
4. Harris, 2017, s. 123.
5. Chinook Jargonu, “chinuk wawa” ve “chinook wawa” olarak da bilinmektedir. 

Pasifik’in Kuzeybatısı’nda yöreye özgü ticaret dili olan ve 19. yüzyılda yeniden 
canlanan yerli bir Amerikan dilidir. 
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mek vb.- ve “a gift” -hediye, bağış vb.- anlamlarına gelmektedir.6 

İlk araştırmacı ve bu konuda epey bir eser bırakmış kişi Marcel Ma-
uss’tur. 1925 yılında The Gift adlı kitabında, dünyanın birçok ye-
rinden halklar arasında hediye verme uygulamalarıyla değişimin 
karşılıklı paylaşımını göstermektedir. Ancak potlaç kavramı, ilk kez 
Essai sur le Don (Hediye Üzerine Deneme) makalesi yayınlandıktan 
sonra gündeme geldi ve bi’ hayli merak konusu oldu. Hediye ver-
me ve hediye alma yönündeki ahlaki sorumluluğun, toplumsallığın 
temelini oluşturduğunu ve toplumların bütünleşmesine yardımcı 
olduğunu göstermektedir. Günümüzde artık potlaç kelimesi, ben-
zer özellikleri taşıyan kültürlerdeki bu ritüeli belirtmek için kullanıl-
maktadır. 

Ayrıca Mauss’un hediye verme ve hediye alma yönündeki ahlaki 
sorumluluğun toplumsal düzlemini, Durkheim’ın da benimsemiş 
olduğu ‘sözleşme kuramında’ buluruz. Mauss’un ders notlarının 
toplandığı Etnografya Ders Kitabında (Manuel d’Etnographie) şu 
ifadelere yer verilmiştir: “Bizden önceki toplumlar, sözleşme to-
humlarını tarafların uzlaşmasında değil, medeni durumlarında 
bulduğumuz; sözleşmede yalnızca şeylerin ve hizmetlerin değil, 

6. Metnin iç tutarlığı ve kafa karışıklığını önlemek için armağan, bağış vb. yerine 
hediye kelimesi kullanılmıştır. Ancak alıntılardaki metne, çeviriye olan sadakatten 
ötürü dokunulmamıştır. 
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tarafların medeni, siyasi ve ailevi statüsünün yer aldığı toplumlar-
dır: sözleşmeler iradeye dayalı olarak değil niteliğe dayalı olarak 
gerçekleşir, bir potlaça karşılık vermeyen birey, utanan ağırlığı al-
tında ezilir ve soyluluğunu kaybeder. Yalnız bizim toplumumuzda, 
sözleşme yapılırken sözleşmeyi yapanın nitelikleri dikkate alınmaz, 
yalnızca sözleşmenin hükümlerine uyması beklenir”7.

Georges Bataille ve Potlaç

Potlaç, tıpkı bir “ticaret” gibi zenginliğin -servetin- dolaşımının bir 
aracıdır, tek farkla: pazarlığı saf dışı bırakır. Çünkü, potlaç ritüeli 
zenginliğin büyük kısmının hediye edilmesi an-
lamına gelmektedir. Bu bağışın/hediyenin se-
bebi ise rakip şefin aşağılanması ve zor duruma 
düşürülmesidir. Rakip şef bu durumun ardından 
cevap vermekle mükelleftir, yani bunun sorum-
luluğunu hissetmektedir ve daha fazlasını ser-
gilemek zorundadır. Barthes’in potlaç örneği-
ni vererek yazdığı şu paragraf, potlaç ritüelinin 
modern zamanlara etkisini görmek açısından 
önemli: “Ötekine kendisine verileni (zaman, güç, 
para, beceri, başka ilişkiler, vb.) anımsatmak 
tipik bir ‘kavga’ bahanesidir; çünkü her kavga-
yı başlatan yanıta çağrı çıkarmaktır: Ya beni ya 
ben! Ben neler vermiyorum ki sana! O zaman 
verilen şey aracı olduğu güç deneyimini ortaya 
çıkarır: ‘Sana senin bana verdiğinden daha faz-
lasını vereceğim, böylece sana egemen olaca-
ğım’ (Büyük Kızılderili potlaçlarında bu yüzden iş 
köylerin yakılmasına, kölelerin boğazlanmasına 
kadar götürülüyordu).”8

Potlaç ritüeli sadece rakibi hediyelere boğmak şeklinde endam et-
memektedir. Şef, topluluğun zenginliğini mitsel atalarına sunar. As-
lında bu nokta, kurbanlık müessesesiyle ilişkilidir. Burada, kurban 
kavramı için bir parantez açmak gerekir. Neden kurban sunulur? 
Kurban verme ritüeli, dinselliğin ileri bir aşamasında ortaya çıkmış 
ve temsili birçok ritüeli bünyesinde barındırır: temizlenme, sem-

7. Abeles, 2012, s. 40-41 
8. Barthes (a), 2014, s. 73
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bolleştirme vb. İşte tam bu noktada potlaç ritüeli hem temizlen-
meyi hem de sembolleştirmeyi yani kurbanlık müessesiyle ilişkiyi 
kurmaktadır9. Hubert ve Mauss, kurban vermenin sosyal bir olgu 
olduğunu10 ve Rene Girard ise arkaik toplumlardaki kurban sunu-
munun, günümüz toplumlarının yargı sistemi olduğunu belirtir. Bu 
yüzden de kurban sunumu ile yargısal ceza arasında ince bir mesa-
fe vardır. Potlaç ritüelindeki kurban vermeyle ilgili bir örnek olarak, 
günümüze oldukça yakın bir tarihte Tlingit şefi rakiplerinin gözleri 
önünde kölelerini öldürmüştür. Kısa bir süre sonra ise rakip taraf, 
daha fazla köle öldürerek cevap vermiştir. 

Potlaç ritüelinin kendi içindeki çelişkisi şudur: A topluluğu B toplu-
luğuna bir hediyede bulunduğunda; B topluluğu da A topluluğuna 
hediyede bulunmak zorunda kalacaktır. Ancak B topluluğu, A top-
luluğunun ona vermiş olduğu hediyelerden daha fazlasını vermek 
zorundadır. B topluluğunun A topluluğuna vermiş olduğu hediye-
nin ardından bu sefer A topluluğu aynı durumla muhataptır. Peki 
bu ritüelin bozulması ya da farklı veçhelere bürünmesi mümkün 
mü? Son olarak bu durum topluluklara ne gibi yarar sağlıyor?

9. Tuğrul, 2016, s. 112.
10.  Tuğrul, 2016, s. 113.
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Öncelikle topluluklara sağladığı yarardan bahsedelim: Metnin bi-
rinci paragrafında bahsetmiş olduğumuz prestij konusu tam da bu 
noktada devreye giriyor. Karşılıklı olarak atışan toplulukların, karşı 
taraftan cevap gelene kadar ya da gelen cevap gerçekten kendi he-
diyelerinden fazla/üstün olduğu zamana kadar geçen süre içinde 
hissedilen prestij duygusu, potlaç ritüelinde başrolü oynamaktadır 
-Hemen belirtelim ki bazen bir topluluğun bir yıl içerisinde birden 
fazla rakibi de olabilmektedir-. Bataille bu durumu şu şekilde yaz-
mıştır: “Belirleyici bir şekilde, ve belirgin kalıntılar içerisinde, mer-
tebe bir kişinin bağışlama yeteneğine göre değişir. Hayvani unsur 
(bir mücadelede yenme yeteneği), bütün olarak, bağışın değerine 
tabidir. Bu, kuşkusuz ki, bir yeri ya da malları sahiplenme yetisidir, 
ama bu aynı zamanda oyuna bütünüyle girmiş insanın durumu-
dur.”11 
İlk soruya dönecek olursak -Peki bu ritüelin bozulması ya da fark-
lı veçhelere bürünmesi mümkün mü?- Bu noktada Karatani’nin 
Dünya Tarihinin Yapısı12 eserinin birçok yerinde “potlaç veya kan 
davası” şeklinde örneklemesine değinmek gerekiyor: İkisi temel-
de oldukça farklı iki kavram olsa da iki kavramın da kendiliğinden 
neticelenmesi mümkün değildir ve ancak bir iktidar yapısıyla, yani 
bir üst kurulla çözüme kavuşabilir. Nasıl ki karşılıklı hediyeleşmenin 
sonu yoksa kan davasındaki karşılıklık ilişkisinin de kendiliğinden 
son bulması oldukça zordur (Zira topluluklar karşı tarafın hediyesi-
nin altında ezilmemek için tüm yıllık ürün hasılatını bir eve doldu-
rup yakmasına varana değin prestij kaygısı güttüğüne dair örnekler 
vardır). 

Kojin Karatani ve Potlaç 
“Fakat bu armağanlar ve çılgınca serveti sarf etmeye yönelik ey-
lemler kesinlikle karşılıksız değildir, bilhassa da potlaçın yürürlükte 
olduğu toplumlarda. Bu tür armağanlar aracılığıyla şefler ile vasal, 
vasal ile kiracıları arasında bir hiyerarşi tesis edilir. Armağan ver-
mek üstünlüğünü, daha fazlası olduğunu, daha yüksek mertebe-
de bulunduğunu, üst olduğunu göstermektir. Armağanı kabul edip 
karşılığında başka bir şey veya daha fazlasını vermemek himaye 
edilen, hizmet beklenen derekesine inmektir, küçülmektir, aşağı bir 
seviyeye düşmektir (ast).”13 der Mauss. 

11. Bataille, 2010,  s. 87
12. Karatani, 2017, s. 41-42, 75, 78, 80, 122.
13. Karatani, 2017, s. 41.
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Mauss’un bu yorumuna katkı sunan Karatani ise iktidar tiplerini 
incelerken, kuralların oldukça etkili olduğu bir toplumda kanunla-
rın işlemesini sağlama almak için şiddete başvurmanın gerekme-
yeceğini, çünkü farklı bir zorlayıcı gücün, doğası itibarıyla şiddetten 
farklı bir gücün işbaşında olduğunu belirtir. Bu gücü de armağan 
gücü olarak tanımlar. Aslında ilk bakışta şiddetten iyi bir şeymiş 
gibi duran bu bu eylem, şiddetten daha etkili bir şekilde hediye-
yi alan kişiyi tahakkümü altına almayı kolaylaştırmaktadır. Çünkü, 
yukarıda da bahsettiğim gibi, potlaç ritüelinde, hediyeyi alan taraf 
aldıklarından daha fazlasını geri vermeye çalışarak karşı tarafı kü-
çük düşürmeye çalışır.14

Ruth Benedict ve Ekonominin Statü 
Rekabetine Hizmeti
Potlaç seremonisinde, ev sahibi şefin sözlerinden biri şöyleydi: 
“Büyük olan tek ağaç benim. Mal sayıcılarınızı getirin. Dağıtılacak 
mallarımı boş yere saymaya çalışacaktır.”, şefin yaverleri, konuk-
lardan sessiz kalmalarını ister: “Kabileler, siz hiç gürültü yapma-
yın yoksa şefimizden, üzerinize sarkan dağdan bir zenginlik kayşası 
(heyelan) yaratırız.”15 Kendi kendini öven bu şefin yaverleri, bütün 
büyük durumlarda -fırsatlarda- şeflerini övmek için hazır beklerler. 
Tüm motivasyon kaynakları da bu üstünlük algısıdır. Burada bahsi 
geçen örneklerin çoğu Kwakiutl halkına aittir. Ruth Benedict’e göre 
potlaç kültürünün temel gerekçesi ve nedeni Kwakiutl halkının 
şeflerinin saplantıya dönüşmüş statü açlığıydı. Benedict, şeflerin 
megaloman olduğunu ve Kuzeybatı Pasifik’in ekonomik düzeninin 
tamamiyle bu saplantıya dönüşmüş statü açlığına hizmet etme 
odaklı olduğunu dile getirmiştir.  
Benedict’in yerel ekonominin, statü rekabetinin tekelinde olduğu 
savına Harris, çok net bir şekilde karşı çıkar ve tam tersini dile geti-
rir: “Ben, Benedict’in yanıldığı kanısındayım. Kwakiutl’ın ekonomik 
dizgesi statü rekabetinin hizmetine yönelmiş değildi; tersine, statü 
rekabeti ekonomik dizgenin hizmetine yönelmişti.”16 
Karatani’nin ve Benedict’in kaçırdığı bu önemli noktayı Harris ol-
dukça etkileyici bir biçimde yakalayıp kaleme almıştır. Kronolojik 
olarak Benedict’in sözlerini dönemin antropoloji zihniyetine bağla-

14. Karatani, 2017, s. 41-42, 75, 78, 80, 122.
15. Harris, 2017, s. 124.
16. Harris, 2017, s. 125.
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mak mümkündür ancak Karatani’nin Dünya Tarihinin Yapısı  isimli 
kitabının ilk baskısının 2014 yılında olması, yani Harris’in İnekler 
Domuzlar Savaşlar ve Cadılar kitabının ilk basımından 40 yıl son-
ra basılması ve buna rağmen Karatani’nin bir tek kelime dahi olsa 
Harris’ten bahsetmemiş olması oldukça düşündürücüdür. Karata-
ni’nin potlaç kültürüne yaklaşımının geçerli yanları olmakla birlik-
te, Benedict’in etkisinde kaldığı aşikardır. 

Marvin Harris ve Diğerleri
Potlacın başlangıcına ve devam eden çeşitli türlerine değin ortak 
paydası: rekabetçi şölendir. Tam anlamıyla bir yönetici sınıfı oluş-
mamış topluluklar arasında “zenginliğin” üretilip, dağıtılmasında 
ve yeniden üretilme döngüsünde vermiş olduğu yararlar önemlidir. 
Esasında zenginliğin üretilip, dağıtılma ve yeniden üretilme döngü-
sü, ilkellikte topluluğun özel olarak bir değer verdiği metayı geçici 
bir süreliğine -belli amaçlar doğrultusunda, sözgelimi potlaç ritüeli 
için- biriktirmesini zorunlu kılar. Deleuze ve Guttari bunu “kod ar-
tı-değeri” olarak isimlendirmişlerdir. Ayrıca bu topluluklarda kod 
artı-değer dışında bir birikime izin verilmediğini ve aktif biçimde 
önlendiğini söylemişlerdir.17 Marc Abeles de potlaç ritüelini ikti-
sadın tersi olarak düşünmemektedir: “zenginliklerin yok edilmesi, 
burada bir karşı-iktisadın söz konusu olduğu anlamına gelmez; saf 
harcama iktisat karşıtı bir şey değildir (...)”18.

17. Holland, 2013, s.129
18. Abeles, 2012, s. 57.
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Kuzeybatı Pasifik’inden uzaklaşıp Güneydoğu Asya’ya geldiğimiz-
de şeflerin yerini “büyük adamlar” almaktadır ve tıpkı muadili gibi 
statü rekabeti ve prestij için mücadele etmektedirler. Bir kereye 
mahsus olmayan -Kwakiutl toplumu gibi- bu mücadelelere hazırlık 
uzun bir süre öncesinden planlanır ve büyük adamın rolü, şölen 
hazırlığını koordine etmektir. Harris, büyük adamı bir işçi-girişimci 
olarak görmektedir19 ve bu adam üretim düzeyini arttırarak toplu-
ma önemli hizmetler sunar, karşılığında ise sadece prestij kazanır 
(Yukarıda bahsi geçen Bataille’nin bahsettiği gibi).  
Bu hazırlığı koordine eden kişi büyük adam veya şef, tüm bu ha-
zırlık boyunca en az gıdayı tüketir ve bununla da övünür. Çünkü 
Elias Canetti’nin Yemenin Psikolojisi Üzerine yazısında yazdığı gibi: 
“Onun belindeki kemerin herkesinkinden uzun olması artık gerek-
mez. Ama o kendi maiyetiyle birlikte bol miktarda yer ve içer; on-
ların önüne koyduğu yiyecek ve içecekler ona aittir. En büyük yiyici 
kendisi olmayabilir; ama en büyük yiyecek stokuna, en çok tahıla ve 
sığıra sahip olan odur. İstese, hala yeme şampiyonu olabilir; ama 
doygunluktan duyulan tatmini maiyetine, kendisiyle birlikte yiyen-
lere aktarır; yalnızca her şeyin önce kendisine sunulması hakkını 
saklı tutar (...) Her şef yok etmeye hazır olduğu mülkün miktarıyla 
övünürdü. En çok yıkım yapan galip ilan ediliyordu ve en büyük ünü 
kazanıyordu. Başka herkesten çok yemek, yiyene ait hayvanların 
yok edildiği önkabulünü taşır. Potlaç’ta başka türden malların yok 
edilmesi, yenebilir şeylerin yok edilmesinin bir uzantısıdır diye dü-
şünülebilir.”20

Günümüzde Potlaç ve Tüketim Toplumu
Günümüz gündelik hayatında ve örf ve âdetlerinde (evlilik hiyerar-
şisi, cenaze merasimi ve sonrasındaki etkinlikler, sünnet “şölenle-
ri”, yeni doğan çocuk vb.) potlaç ritüelini görmek mümkündür. 
Sözgelimi evlilik, günümüzde hala devam eden bir potlaç ritüelidir. 
İki aile arasında ve bu ailelerin tanıdıkları şahitliğinde gerçekleşen 
prestiji tıpkı potlaç ritüeli gibi herhangi bir mantıklı açıklaması ol-
mayan devasa harcamalarla, mevcut zenginliği dışavurmaya, “eşe 
dosta hava atmaya” yarayan bir gelenektir. Burada kalabalık zorun-
ludur. Evlenenlerin aileleri dışında düğüne katılan katılımcılar da 
göz kamaştırıcı kıyafetlerle, arabalarla, makyajlarla bu potlaç ritüe-

19. Harris, 2017, s. 127.
20. Canetti, 2006, s. 222-223.
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line dahil olurlar. Tüm bunlar gündelik hayat konuşmalarına o denli 
girmiş ki, sorgulamak, üzerine konuşmak imkansızdır. Evlilik ayrıca 
büyük bir saymanlık işlemidir.21 Tıpkı birkaç paragraf önce bahset-
tiğimiz kabile şefinin sözlerine benzerlik gösterir: “Büyük olan tek 
ağaç benim. Mal sayıcılarınızı getirin. Dağıtılacak mallarımı boş 
yere saymaya çalışacaktır.” Bu geleneklerin tamamında tıpkı evlilik 
gibi potlaç ritüelinin izlerine rastlamak mümkündür. Sadece gele-
neklerde değil günümüzde birçok alanda bunu görmek mümkün-
dür. Sözgelimi, devlet harcamaları: Devlet ve bürokrasinin prestiji 
için yapılan harcamalarda feda edilen devasa toplumsal zenginlik-
ler günümüzde son derece meşrudur.22 Aynı şekilde ünlülerin ha-
yatları, her zaman aşırıya kaçan yaşamları ve korkunç harcamalar 
yapabilme güçleri... Böylece toplumsal bir işlev yerine getirirler: 
Gereksizce, yararsız, ölçüsüz harcama işlevi yani bilinçsiz tüketi-
ci. Bu işlevi krallar, kahramanlar, din adamları ve eski çağlardaki 
ünlü sonradan görmüşler gibi toplumsal gövdenin tamamı adına 
vekâleten yerine getirirler. Ayrıca tıpkı onlar gibi sadece ve sadece 
onurlarının bedelini James Dean misali yaşamlarıyla ödediklerinde 
büyüklük vasfını kazanırlar.23

Bauldrillard’ın söylediklerine ek olarak şunu söylemek gerekir; pot-
laç ritüeliyle yukarıdaki tüketim ilişkisi arasındaki temel fark birinin 
toplumsal (potlaç) diğerinin ise bireysel bir karakter taşımasıdır 
(tüketim-müşteri). 
Potlaç ritüelini “olumlu rekabetçilik”24 olarak düşünmek mümkün-
dür. Çünkü belli bir topluluğun bir amaç uğruna üretimde bulun-
ması ve bunu kurban etmesi söz konusudur.  Bu amaç, yazı boyun-
ca değindiğimiz prestijle yakından ilişkili olmakla birlikte, esasında 
ekonomiyle, yani topluluğun üretim sürecine katılımıyla yakından 
ilgilidir. Bu üretim, topluluğun hem gündelik hayatının idamesi için 
hem de hediyelerle üstün olmaya çalışılan diplomatik ilişkiler veya 
kutsama ve kurban törenleri için oldukça muteberdir. Potlaç ritüeli-
nin uygulanış biçiminde özgün durumlar olmakla birlikte genel an-
lamıyla olumlu rekabetçilikten bahsedilebilir. Şenel ayrıca bu duru-
mun, rekabetin yanında dayanışmacı bir gelenek olduğunu söyler: 
“Eşitlikçi toplumun dayanışmacı geleneği; yiyecek fazlasının, bunu 

21. Barthes (b), 2014, s. 42
22. Baudrillard, 2013, s. 43
23. Baudrillard, 2013, s. 42.
24. de Certau, 2008, s. 100-101
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sağlamış olan ailelerden yiyecek eksiği olan ailelere akmasını sağ-
lar. Bunu aşan bir bolluk olduğu durumda ise, ipuçları (Kuzeybatı 
Amerika’nın Amerika Yerlileri’nin balıkçı köylerinde görülen “pot-
laç”larla,25 birçok çoban toplulukta görülen “şölen”lerle26) “örgütlü 
aşırı tüketim” olarak adlandırılabilecek bir biçimde “tüketildiğini” 
gösteriyor.”27

Günümüzde hem gündelik hayata hem de geleneklere sızmış olan 
bu ritüel, günümüz ekonomilerine ait değildir. Sadece ucundan 
kıyısından kesişme noktaları vardır. Günümüz potlaç ritüelini de 
“yarışçı rekabetçilik” olarak düşünmek mümkündür. Çünkü eko-
nomide birey soyutlanmıştır ve bireyler arasındaki tüm etkileşim 
-alışveriş- para ile düzenlenmektedir. Özetlemek gerekirse, birey, 
gönüllü rekabetten zoraki rekabete süreklenmiştir. 

Meraklısına...
Potlaç ile ilgili birçok yazınsal kaynak bulunmaktadır. Hem yazın-
sal kaynakları hem görsel kaynakları bulundurması açısından:                   
https://umistapotlatch.ca/ sitesini incelemenizi öneririm. 
Ayrıca Potlaç ritüeli ile ilgili birçok yabancı yayına ulaştım. Burada 
bazılarına yer verebildim bazılarına yer veremedim. Bu kaynakla-
rın bir kısmı zaman içinde çevrilip Gorgon Dergisi’nin internet site-
sinde yayınlanacaktır. Bu ve diğer çalışmalar için derginin internet 
sitesindeki adresim: 
http://gorgondergisi.org/category/gorgonlar/serkan-alpkaya/ 

25. Potlaç göreneği ile ilgili olarak Clark ve Piggott, Prehistoric Societies, s. 124’te, 
bunun tam tersi bir yorumla, potlaçın toplumsal artı üretmeyi kışkırttığını yazar-
lar. Bu yorum farkı, “toplumsal artı” kavramını anlayış farkından doğmaktadır. 
Toplumsal artı, tüketimde değil tam zaman uzmanlarını beslemede, ticarette, ya-
tırımda kullanılan bir üretim fazlası olarak tanımlanırsa potlaçın, toplumsal artı 
üretmek şöyle dursun, toplumsal artının sağlanmasını engellediği anlaşılır. (Şe-
nel, 1982, s. 178’deki dipnotun aynısı.)

26. Bu durum, Manas Destanı, çev. Abdülkadir İnan, İstanbul, 1972, Başbakanlık Kül-
tür Müsteşarlığı Kültür Yayınlan, s. 71’de, “prenslik, beylik göstereyim, görülme-
miş bir tören yapayım diye varını yoğunu harcama” sözleriyle dile getirilmektedir. 
Avcıoğlu, Türklerin Tarihi, cilt I, s. 219’da, Amerika Yerlileri arasındaki potlaç gö-
reneği ile Türk Beyleri’nin şölen göreneğinin, bazılarının fazla üretim yapmasının, 
topluluğun öteki üyelerinin açlıktan ölmelerine yol açabileceği koşullarda özel 
birikimi engelleyici bir işlev gördüğünü yazar. (Şenel, 1982, s. 178’deki dipnotun 
aynısı.)

27. Şenel, 1982, s. 178.
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 Yazar: Mehmetcan Soyluoğlu

Bir kültür, tarih ve araştırma dergisi olan Gorgon’da okuyucularla 
birlikte her sayı bu köşeden arkeoloji, etnografya ve en basit şek-
liyle kültürü oluşturan bazı etmenler üzerine düşüncelerimi pay-
laşmak heyecanı içerisindeyim. Burada kaleme alacağım konular 
tarih boyunca günlük yaşamımızın içinde olan materyal ve davra-
nışlarımızın bir arkeoloğun gözünden incelenmesinin sonuçlarıdır. 
Ben bu köşedeki yazılarımın hazırlanma ve hayal kısmında çok he-
yecanlandım. Umarım siz de bu yazıları okurken benim heyecanımı 
paylaşırsınız. En büyük memnuniyetim yazılarım ve düşüncelerim 
ile ilgili sizden gelecek tavsiye ve önerileri okumak olacaktır.

Seramikten Topluma:

   Kültür ve Değişim

(Kaynak: Constantinos Emmanuelle, Tales of Cyprus, 2017)
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Seramiklerin varlıkları, plastik kaplardan çok önceydi. Seramik 
kaplar, en önemli yaşamsal ihtiyaçları saklamak için insanlık 
tarihi boyunca ihtiyaca göre farklı şekiller ve boylarda üretil-

miş ve antik dönemde kentlerin ekonomisi ve gücünün göstergesi 
konumunda bile olmuştur1. Ancak günümüzde bu materyal ne ya-
zık ki önemini yitirmiş durumda ve sanayi tarzı üretimler dışında 
geleneksel seramik üreticiliği neredeyse yok olma noktasına geldi 
ya da turizmin fetişleştirdiği bir olgu haline dönüşüp işlevselliğini 
yitirdi. 

Günümüzde geleneksel seramik üretimi ile ilgili çok az üretici kal-
mış durumda ve yapılan etnoarkeolojik çalışmalar bu durumu net 
bir şekilde gözler önüne seriyor. Örneğin, Çanakkale Akköy’de, se-
ramik üreticilerini konu alan bir çalışmada, bölgedeki seramik üre-
timinin antik dönemlerden gelen teknikler ve yöntemler ile sürdü-
rülmeye yakın tarihe kadar devam edildiğini ortaya koyuyor.2 Ne 
yazık ki, Akköylü seramikçiler son zamanlarda geleneksel üretimi-
ni neredeyse durdurmuş ve sadece turistlerin ilgisini çekecek kap 
formları ve süs eşyalar üretmeye başlamıştır.3 Genel olarak bu du-
rumun sebepleri arasında artık buzdolaplarının suyu soğuk, gıda 
ürünlerini daha uzun süre taze tutuyor olması, plastik kapların sak-
lama kabı olarak seramik kaplara göre tercih edilmesi ve devletin 
sırlı seramik üretimine koyduğu yasal uygulamalar yer almakta. 

Yine aynı sebeplerden, Kıbrıs’ta seramik üretimi ile ünlü birkaç 
köyden biri olan Fini (Phini) köyünde de geleneksel seramik üreti-
mi son nesil ile yok olmak üzereyken, Girit Adası’nda seramikçiler, 
ekonomik olarak yeni pazarlar bulmak için atölyelerini, üretmekte 
ustalaştıkları formlarını ve tekniklerini değiştirip pazara uygun bir 
hale getirmeye çalışıyor ve4 bunun neticesinde de hayatta kalabil-
mek için yüzyıllardır süregelen bir geleneği bitiriyorlar. Akdeniz’in 
diğer ucunda da durum aynı görünüyor. İspanya’nın, seramik üre-
timi ile meşhur Balear Adaları’nda pek çok seramik üretim merkezi 
üretimi bırakmış durumda, kalanlar ise pazarda yer bulabilmek için 

1. Bir kentin zenginliği ve popülasyonunun göstergesi olarak antik kent silolarında 
bulunan Pithosların (Küp) sayısı ve hacmi veya özellikle Akdenizdeki ticari aktivas-
yonları takip etmek ve kentin ticaretteki gücünü göstermek için ticari amforaların 
dağılımı ve oranı arkeologlara geçmiş ile ilgili bu alanlar ve daha fazlasında bilgi-
lenmeleri için önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır.

2. Tekkök-Biçken, 2000
3. Tekkök-Biçken, 2000
4. Day vd. 2015
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pazarlama yöntemi olarak geleneksel formların şeklini değiştiriyor 
ya da turizmin geleneksel olanı fetişleştirip aynı zamanda niteliksiz 
hale getirmesini fırsat bilip gelenekselmiş gibi yapıp aslında niteli-
ğinden uzaklaşmış kapları üretip turistlere satıyorlar.5 İşlevsel bir 
kabın evde bir süs eşyası halini alması da aslında onu yok etmekle 
aynı anlama geliyor, çünkü kültürel aktarım gerçekleşmeden arka-
dan gelen nesiller için işlevsel kaplar sadece bir süs eşyası ideasına 
dönüşüyor.

Peki seramik üretiminin turizme yönelik oluşu veya tamamen or-
tadan kalkması aslında neyin ortadan kalkması anlamına geliyor? 
Kaybolan sadece bir parça seramik kap mı yoksa daha fazlası mı?

Öncelikle anlaşılmalıdır ki seramikle uğraşmak demek toprağı ve 
çevreyi iyi tanımak, doğa ile ortaklaşa bir iş çıkarmak ve dolaylı ola-
rak doğayı korumak anlamına geliyor. Ayrıca seramik üretimi genel 
kanıdan ve turistik yerlerde yapılan gösteriler gibi tek kişinin çarka 
oturup kili şekillendirmesinden çok daha komünal bir süreç. Kilin 
topraktan çıkarılması, hazırlanması, seramiğe formun verilmesi, 
fırınlanması ve pazara gitmesi ve bunun gibi pek çok süreç, bir-
den çok kişinin eforuna dayalı ve neredeyse her seramik üretim 

5. Day vd., 2015

(Kaynak: Constantinos Emmanuelle, Tales of Cyprus, 2017)
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prosesinde olan aşamalar. İşte tüm bu süreç tamamen bir takım 
çalışması gerektirir ki bu yüzden genelde seramikçilik bir aile sek-
törüdür ve hatta Kıbrıs’ta ya da Girit’teki gibi pek çok seramik üre-
ticisi ailenin bir arada yaşadığı köyler civar bölgelerin de ihtiyacını 
hazırlayarak geçimini sürdürür. Tabii seramikçi köylerin oluşumu 
tüm seramikçilerin bir arada yaşamasından çok, kaynağa yakınlığın 
getirdiği ihtiyaçtan dolayı doğal bir oluşumdur. Tabii ki sektörün yi-
tip gitmesi, işlevsellikten uzaklaşıp turistik bir anlam kazanması bu 
köylerin de işlevselliğini yitirmesine, yeni gelen neslin farklı iş alan-
lılarına yönelmesi ve seramik sanatını unutmasına sebep oluyor ve 
bir anlamda köydeki sosyokültürel yapıyı bozup hem köyün yapı-
sına zarar veriyor hem de köydeki yeni nesli şehirlere göç etmeye 
zorluyor. Bu göçler sonucu aslında toplumun her yapısında negatif 
anlamda değişimler yaşanıp, köy ve şehir yapısı birbiri içinde kay-
bolup yok oluyor. 
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Arkeolojide de toplumların değişim sürecini kullanılan materyalin 
değişimi ile gözlemleyebiliyoruz aslında. Tabii kullanılan pek çok 
yöntemin yanında kullanılan seramiğin şeklinin veya boyunun de-
ğişimi hatta bir anda kullanımdan kalktığını görmek kültürel veya 
ekonomik değişimin bir göstergesi olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu 
açıdan bakarsak, gelecekteki arkeologların bizim dönemimiz için 
yapacağı yorumlar da yukarıda bahsettiğimiz toplumun her aşa-
masında bir değişim ve bir nevi kültürel yok oluş olacak gibi duru-
yor.

Amacım bir felaket senaryosu yaratmaktan 
ziyade zaten hali hazırda yaşadığımız duru-
mu farklı bir açıdan incelemek. 

Peki, benim yaptığım seramiği yüceltip, kur-
tarıcı gibi gösterip incelemek mi? Bence ha-
yır, burada bahsettiğimiz sadece bir seramik 
değil aynı zamanda bir kültür ve kültürün yok 
olmasının doğurduğu sorunlar. Seramik sa-
dece bir materyal, belki de çalışma alanım-
dan dolayı, benim konuyu anlatabileceğim 
en iyi materyal idi ama tek materyal değil! 
Seramik gibi, coğrafyaya ve toplum yapısına 
göre doğal şekil alan ve var olduğu toplumu 
yansıtan pek çok materyali nice gelenekte 
görmek mümkündür. Tabii bir de gerçek var 
ki günümüzde geleneklere ve eskiye sahip 
çıkmak onu yaşatmak (evde bir süs eşyası 
olması dışında) pek çoğumuzun yaşam şekli 
için çok zor ve bazen de kullanışsız, çünkü 
hala buzdolapları ve elektronik aletler çoğu 
ihtiyacımızı geleneksel yöntemlerden daha 

iyi karşılıyor. Ama yine de modern dünyada popüler kültüre de mal 
olmuş bazı yaşam stilleri gelenek ile modern dünyayı bir araya ge-
tirmiş durumda. Ben bu yaşam stillerinin, bu yazıyı okuduktan son-
ra bu kültür mirasına biraz daha şans vermek isteyenlere eğlenceli 
bir deneyim yaşatabileceklerini düşünüyorum. 

Bu yüzden, gelecek sayıya bu yaşam stillerini ele alıp biraz onları 
da size tanıtmanın faydalı olabileceği kanaatindeyim. Gelecek sayı-
da bu yöntemleri inceleyene dek, görüşmek üzere…

46 Gorgon Dergisi

ARAŞTIRMA İNCELEME



Kaynakça
Day, P., Ontiveros, M., Florit, C., & Müller, N. (2015). A contextual 
ethnography of cooking vessel production at Portol, Mallorca (Ba-
learic Islands). In M. Spataro& A. Villing (Eds.), ceramics, cuisine 
and culture: The archaeology and science of kitchen pottery in the 
ancient Mediterranean world, 55-64. Oxford, UK: Oxbow Books.

Shor, J., & Shor, F. (1952). Cyprus, Idyllic Island in a Troubled 
Sea. National Geography,(6).

Tales of Cyprus. (2017). Facebook.com. Retrieved 16 October 2017, 
from https://www.facebook.com/talesofcyprus/

Tekkök-Biçken, B. (2000). Pottery production in the Troad: Ancient 
and modern Akköy. Near Eastern Archaeology,63, 94-101. 

Williams, M. (1928). Unspoiled Cyprus. National Geography, (1).

Gorgon Dergisi 47

ARAŞTIRMAİNCELEME



 Yazar: Rabia Yeniceli

BAKKALIN YERİ
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE
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Giriş
Bakkalların geçmişteki ve günümüzdeki yeri karşılaştırıldığında, 
günümüzde, bu  tarz dükkanlara rastlanmadığı görülmektedir. 
Bakkallarımızın yerini marketler almaya  başlamıştır. Oysa gerek 
kent kültüründe gerekse  kırsal kültürde  yavaş  yavaş yok olan bu 
değer bizler için oldukça önemlidir. Bu etnografi metni, toplumsal 
örgütlenme biçimlerinden olan mahalle kapsamında kaybolmaya 
yüz tutan bakkalları, bir bakkal örnek alarak yürüttüğüm çalışmayı 
özetlemektedir.

Bu araştırma küresel değişime karşı bazı değerlerimizin neden ko-
runması gerektiğini özellikle de bu değerlerin kaybının yaşamımız-
da meydana getirdiği eksiklikleri fark etmemizi sağlayacaktır. Yine 
bu çalışma konusu ile kaybolmasına fırsat vermememiz gereken 
samimi, sıcak ve bayağılaşmamış bir kurumun varlılığının korun-
ması ile ilgili farkındalık uyandırılmak istenmektedir. 

İç Anadolu’nun Eskişehir ilinde Odunpazarı’na bağlı Karapınar Ma-
hallesindeki “Gündem Bakkaliyesi” şimdi değişen adı ile “Gündem 
Gıda Pazarı” dükkanı bu çalışmanın durağı olacak. Odunpazarı şeh-
rin ilk yerleşim yeridir. Karapınar mahallesi ise en köklü mahallele-
rindendir. Burada mahalle-bakkal ilişkisini inceleyerek geçmişteki 
bakkallarımızın günümüzdeki yerini irdeleyeceğiz.

Bakkallardan Alışveriş
Bakkal; yiyecek, içecek vb. maddeleri perakende olarak satan dük-
kandır. Girişimci, toplumsal ihtiyaçları bireysel atılımla gerçekleş-
tirme amacındaki cesaret sahibi kimsedir. Bakkal, temel ihtiyaç 
maddeleri olan gıda ve temizlik vb. malzemelerin satışını evimize 
ya da iş yerimize çok yakın mesafede gerçekleştiren küçük esnaftır.

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede girişimci ruhu taşıyan bir-
çok insan için bakkallık bir başlangıç teşkil ediyordu. Bakkallar, her 
mahallede mahallenin ihtiyaçlarını karşılayan alışveriş mekanları-
dır. Bu alışveriş mekanlarındaki ikili ilişkiler, yapılan alışverişin salt 
bir tüketimden çok sosyal bir ilişki olarak işlev görmesini sağlıyor-
du.
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Cüzdanında hiç parası bulunmayan müşteri bile günlük ihtiyacı-
nı bakkaldan karşılayabilir. Veresiye olayı özellikle kriz içindeki bir 
ekonomide halkın rahatlatılmasının önemli bir yoludur. Bakkal ile 
müşteri arasındaki bu güven, samimiyet ve sıcak ilişki toplumsal 
bir gerekliliktir.

Bakkallar, günümüzde hala veresiye ürün satan, bir başka ifadeyle 
faizsiz kredi kullandıran, yerine göre evimize kadar servis yapan, 
en olmadık zamanda ihtiyacımız olan malı satın alabildiğimiz kim-
selerdir. Bir ekonominin canlılığını koruması, sürdürülebilir olması 
anlamında da bu küçük işletmeler ve esnaf-sanatkarlar çok büyük 

önem arz etmektedir.

Bu özelliklerin yanı sıra, o yıllarda bakkal-
lık girişimci olmak ve ticaret tecrübesi 

edinmek isteyenlerin aklına ilk gelen 
mesleklerden biriydi. İnsanlarımı-
zın girişimci olma zevkini tatmak 
istedikleri bir basamak teşkil edi-
yordu.

Bakkallık biraz önce bahsedilen 
nedenlerin dışında, ülkemizde 

birçok sabit gelirli emekli için de 
emeklilik sonrasında kalan vakti de-

ğerlendirme, aile üyelerine işyeri ha-
zırlama, girişimci ruhu tatmin etme gibi 

nedenlerle yapılan bir uğraşıdır. 

Bakkalların Önlenemez Değişimi
Günümüzde bakkalların süpermarketlere uymak için kendilerini 
çeşitli açılardan yeniledikleri ve değiştikleri gözlenmektedir. 90’lı 
yıllardan sonra bakkallar yerlerini modernize edilmiş marketlere 
bırakmaya başlamıştır. Dükkan ne kadar küçük olursa olsun olabil-
diğince çok ürünle mahalleye seslenmeye çalışmaktadır.

1990’ların ortalarında hipermarket ve süpermarketlerin yarattığı 
tüketim çılgınlığında bazı bakkallar da kendi yaratıcı çözümlerini 
üretmeye çalışmışlardır. Bakkallar böylelikle yitirdikleri popülerliği 
değişik yollarla yakalamaya çalışmışlardır.

Bak-
kallık biraz 

önce bahsedilen ne-
denlerin dışında, ülkemiz-

de birçok sabit gelirli emekli 
için de emeklilik sonrasında 

kalan vakti değerlendirme, aile 
üyelerine işyeri hazırlama, gi-

rişimci ruhu tatmin etme 
gibi nedenlerle yapılan 

bir uğraşıdır. 
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2000’li yıllara gelindiğinde bakkallar artık süpermarketlere çok 
daha fazla özenmekte, ürün çeşitliliğini artırmakta ve kredi kartı 
kullanımı gibi yeni alışveriş yöntemlerine başvurmaktadır. Böylelik-
le veresiye kültürü yavaş yavaş ölmektedir.

Gündem Bakkaliyesi’nden - Gündem Gıda 
Pazarı’na
Yazımda ele aldığım “Geçmişten Günümüze Bakkalın Yeri” ana baş-
lıklı araştırma konusunda yerinde inceleme yaptığım bakkal hak-
kında birkaç bilgi vermek istiyorum.

Bakkalımız 1956 yılında Eskişehir’in Karapınar Mahallesinde Ah-
met Gündem tarafından açılmış olup vefatından sonra idaresi oğlu 
1943 doğumlu İsmail Gündem’e (70) ve en sonunda da torun Meh-
met Gündem’e (45) geçmiştir. Tabelasında “Dededen Toruna De-
ğişmeyen Hizmet” yazısı bu dükkanın ve beraberinde bu mesleğin 
dededen toruna kalan bir miras olduğunu ifade etmektedir.

Bakkalımız, ilk olarak şu anki yerinin çaprazında, görece küçük bir 
alanda kurulmuş ancak 1989 yılında yetersizliği nedeniyle bugün-
kü yerine taşınmıştır.

Araştırmam esnasında mesai saatlerinde bakkalımıza zaman za-
man eşlik ettim. Sabahın erken saatlerinde dükkânı birlikte açtık. 
Öncelikle dükkânının önünü süpürüp bazı tezgâhları dükkânının 

Fotoğraf 2: Şimdiki yeri ve deği-
şen adı (1989’dan bu yana)

Fotoğraf 1: Bakkaliyenin ilk 
kurulduğu yer (1956)
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önüne çıkarttık, yine erken saatte gelmiş olan ekmekleri kasaların-
dan alarak dolabına yerleştirdik. Sonrasında İsmail Gündem’e her 
gün eşlik eden ufak radyosunu açarak müşterilerimizi bekledik. Sa-
bahın erken saatlerinde dükkânı ilk olarak İsmail Gündem açıyor 
öğleden sonra ise oğlu Mehmet Gündem devralıyor. Güne onunla 
devam ediyorum. 

                                 

Günümüz değişen şartlarına uyum sağlama zorunluluğu ile birlikte 
yine de bakkal özelliğini korumaya çalışan bu dükkan ve dükkan 
sahibi ile yaptığımız sohbete gelelim. Sohbetimize bakkal olabil-
menin şartı ile başlıyoruz. Mehmet Gündem, bakkal olabilmek için 
eğitim alındığından ve sonunda sınava tabi tutulduğundan bah-
sediyor. Daha sonra meslek odalarından izin ve diploma alınması 
gerektiğini söylüyor. Konuşma esnasında haliyle geçmişe bakıp gü-
nümüzün getirdikleriyle kıyaslama yapıyoruz. Misal, eskiden kefeli 
terazi kullanılırmış, sıvı yağ gibi sıvı satışları litre ile ölçüldüğünden; 
şimdi ise bunların yerine elektronik terazilerin geldiğine; zamanın-
da gaz yağı, ispirto, yoğurt ve reçelin açık satışından ve insanların 
gaz ocaklarına ispirto ve gaz yağı almaya gelmelerinden konuşuyo-
ruz. 

Fotoğraf 3: Mehmet Gündem (45 yaşında, Ahmet Gündem 
ve İsmail Gündem’den sonra dükkanın üçüncü sahibi)  
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Tam açık satılan ürünlerden bahsederken Mehmet Gündem bir 
anısını anlatıyor.

“Bir komşunun kız çocuğu vardı kara kaşlı, kara gözlü beş yaşların-
da mahallemizin Ayşe’si, her gün ekmek almaya gelirdi. Bazen de 
elinde çanağıyla yoğurt almaya gelirdi. Önce çanağın darasını alır 
sonra yoğurdu koyar tartardık. Ayşe yoğurdu aldığı gibi eve koştu-
rurken yoğurdu üstünden yalardı. Biz de her yoğurt almaya gelişin-
de Ayşe yoğurdu yalamadan götür diye tembihlerdik. Hala açıkta 
satılan birkaç ürün mevcut.’’ 

Konuşmalarımız bakkallar döneminin geride kaldığı, varolan bak-
kalların da ömrünün kısaldığı yönünde oluyor. Marketlere yöne-
limin bir sebebinin de rahatça gezebilmek olduğunu ifade ediyor 
bakkalımız. Ama diyor bunlara ilaveten: “Kültürel ve sosyal olarak 
nabzı tutan bakkaldır.” Bu konuyu biraz irdeleyelim diyorum ve ba-
kın neler çıkıyor. Komşunun tüp parası yetişmez bakkal verir. Ev 
anahtarları nedense hep bakkal amcalara bırakılır. Yardımlaşma 
söz konusuysa, yardıma muhtaç kişileri bilenler bakkallardır. Bay-
ramda, ramazanda vb. bakkala gelinip rahatlıkla kimin neye ihti-
yacı var sorulup öğrenilebilirmiş. Mahalle-bakkal ilişkisi güvene 
dayalı, samimi ilişkileri ifade ederken günümüzde bunların yavaş 
yavaş kaybolup gitmesi de kaçınılmaz bir gerçektir. Çok ilginç diye-
bileceğimiz bir tespit de şu: Bakkalın içe kapanık çocukların kendini 
geliştirmesindeki katkısı. “Mesela” diyor bakkalımız, “çekingen bir 
çocuk  bakkala bir şeyler almaya gönderiliyor. Biz onunla şakalaşa-
rak onu konuşturarak gel zaman git zaman çocuğun bu içe kapanık-
lığını yenmesini sağlıyoruz.”

Fotoğraf 4: 
Açık satılan 
bir yoğurt
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Bakkal mahallenin kalbidir, sözünden hareketle: “Kız alacaksan 
bakkaldan, oğlan alacaksan kahveden” diyor bakkalımız, mahal-
le-bakkal ilişkisini böyle ifade ediyor: “Polis gelir vatandaşı bize so-
rar, bu adam ne iş yapıyor kimin nesi diye, kim yeni taşınmış, kim 
kaç senedir mahallede hepsini bakkal bilir. Bakkal mahallenin nab-
zını tutar.” 

Veresiye konusuna geldiğimizde ise: “Veresiye vatandaşın duyar-
lılığına bağlı. Veresiyeyi kiracılara veremiyoruz bir gecede taşınıp 
gidenler oluyor. Daha çok tanınmış kişilere, mülk sahiplerine ve-
resiye veriyoruz. Diğer türlü 100 lira alışveriş yapıp kaçanlar ola-
biliyor” diyor. Veresiyenin önemi olarak da yine güven konusuna 
değiniyoruz. Mahallede biri bakkaldan alışveriş yapacağı sırada 
parası yoksa yine de alışverişini yapabiliyor, veresiye yazdırıyor ya 
da birazdan getireceğim diyebiliyor, çünkü burada karşılıklı güven 
söz konusudur. Mahalleli birbirini tanıyor, bakkal herkesi tanıyor. 
Marketlerde ise bir kuruşun çıkmadığında ürünü bırakmak zorun-
da olduğun zamanlar oluyor. 

Birkaç sene önce “Gündem Bakkaliyesi” iken “Gündem Gıda Pa-
zarı” adı ile değiştirilen tabelaya da şöyle bir açıklama getiriliyor: 
“Bakkal tabelaları modayı takip etmek, müşterilere cazip görün-
mesi açısından değiştirilmeye başlandı. Ayakta kalmak için günde-
mi takip etmek zorundayız,” sözünü yakınarak dile getiriyor.

Fotoğraf 5: Bakkalımızın veresiye defterinden bir görüntü 
(Kapağı, kişilere göre sıralandırılmış kısmı, borç hesaplanan 
yeri)
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Mehmet Gündem’e bakkalların kurtarılması için ne gibi önlemler 
alınması gerektiğini sorduğumuzda: “Büyük marketlerin şehir dışı-
na taşınılması, hafta sonları ya da haftanın belirli iki günü market-
lerin kapalı olması küçük esnafın korunması için alınacak önlemler 
olabilir” cevabını veriyor.

Belediyelerden talep ise: “Belediyelerin yan yana bakkal kurulma-
sına izin verilmemesi isteniyor. Bunlar insanları gereksiz rekabete 
sokup, insanlar arasındaki ilişkileri, esnafın gelirini etkiliyor. Son 
olarak bakkalımız “Türkiye’de kültürel yozlaşma istemiyorsak bak-
kallar kalmalı,” diyor. 

Sonuç
Toplumun değişen alışveriş alışkanlıkları ile bakkal ve süpermarket 
kültürünü karşılaştırdığımız çalışmamızda, tüketim ürünlerinin ina-
nılmaz sayılarda artış göstermesi nedeniyle bakkallardan alışveriş 
yapma alışkanlıklarının giderek azaldığı görülmektedir. Bu azalma, 
bakkalların alışveriş merkezleri kadar ilgi çekmemesi ve giderek ni-
telik olarak bozulmasıyla sonuçlanmıştır.

Alışveriş merkezleri modern dünyada yeri doldurulamayacak önem-
li mekanlar olarak görülmektedir. Fakat her ne kadar çok sayıda 
ve çeşitli türlerde ürüne kolaylıkla ve tek mekanda ulaşma imkanı 
sağlasa da alışveriş merkezlerinin, parasal güce bağlı, ikincil ilişkiler 
üzerine kurulu olduğu söylenebilir. Bu ikincil ilişkiler, bakkallardaki 
yüz yüze ilişkilerin önüne geçtiği için alışveriş merkezlerinde insan-
ların geçmişe oranla sosyallikten uzaklaştığı dikkat çekmektedir. 
Alışveriş merkezindeki tüketiciler, indirimli ürünlerden en uygun 
şekilde yararlanmak ve çeşitli tüketim ürünlerini tek bir alışverişte 
alabilmek için, alışverişte niceliğe önem veren bu merkezlerin için-
de sadece tüketim amacıyla bulunmakta ve insan ilişkilerini ikinci 
plana atmaktadır. Bu giderek insanların birbirinden uzaklaşmasına 
neden olmaktadır.

Bakkal kültüründeki kimi olanakların alışveriş merkezlerinde bu-
lunmaması ise oldukça ilginçtir. Bakkallarda eskiden veresiye def-
terleri vardı fakat artık bu alışkanlık yok olmak üzere. İnsanlar gün 
geçtikçe alışveriş merkezlerinde daha çok vakit harcamaktadır.

Bütün bu olumsuz durumlar içinde bizleri daha çok rahatsız eden 
şey ise, yeni bir kuşağın sadece alışveriş düşüncesiyle hareket et-
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mesidir. Bu da tüketim kültürünü temel sorunlardan biri yapmak-
tadır. İnsanların sadece tüketmeyi amaçladığı bir dünyada alışveriş 
merkezlerinin olumlu yanları bulunmasına rağmen sosyal ya da 
kültürel birçok değerin kaybedilmesi de üzücüdür.
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 Yazar: Özgecan Bulut

Türkiye’de televizyon yayınının başlamasıyla beraber, evlerimizde 
televizyon sayısı ne kadar arttıysa dizi sayılarında da bir hayli artış 
yaşandı. Aradan geçen zamanın ve tecrübenin içerikleri iyileştir-
mesi gerekirken tamamen kısırlaştırması aslında büyük bir sorun. 
Teknik anlamda adım atladık ama uzun süredir tekniği hikayelerle 
iç içe geçiremiyoruz. Altyapı olarak çok güçlü ve kaliteli başlayan 
yapımlar, kaliteli senaryolar ve elimizde kullanabileceğimiz çok faz-
la hikaye var. Ancak tüm bunlara rağmen kanalların ve yapımcıla-
rın bizlere verdiği iki saatlik süreleri doldurabilmek için uzun uzun 
bakışların ve müziklerin gerisinde kalıyor asıl anlatılmak istenen. 
Bu hikayelerin bir çoğunu reyting sistemi en başından eliyor. 2000-
3000 kişinin üzerinden yapılan bir değerlendirme ne kadar doğru 
olabilir? 

Dizilerin Reytingine, Süresine ve Kalitesine Kısa Bir Bakış
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Bugün dizi sektörünün en büyük sorunlarından birisi süreleridir. 
Haftada iki saat dizi yazmak, oynamak ve çekmek hikayeyi büyük 
bir çıkmaza sokuyor. Üretim, zamanla yarışıyor. Haliyle senaristle-
rin uzun ve farklı diyaloglar yazmak için yeterli süreleri yok. Çünkü 
aynı zamanda dizi içinde gelişen farklı hikayeler de yaratmak duru-
mundalar. Bu sebeple de ya diyaloğa ağırlık veriliyor ya da hikaye 
yaratmaya ağırlık veriliyor. İyi başlayan dizilerin 2-3 bölüm sonra 
sıradanlaşmasının sebebi bu. Dizi sürelerinin 40-50 dakikayı aşma-
sı sektörün iyiye gittiği anlamına gelmiyor. Dahası senaristinden 
yönetmenine tüm çalışanların işini daha da zorlaştırmaktadır.

2000 öncesi çekilen diziler ile 2000 yılı sonrası çekilen diziler ara-
sındaki farklılık da buradan geliyor. 90’lı yılların dizilerini hala anım-
sıyoruz ve anımsadıkça da gülümsüyor ve özlüyoruz. 2000 sonrası 
çekilen “Leyla ile Mecnun”, “Behzat Ç.”, “Şubat” gibi diziler başarılı 
yapımlardı. Ancak ekranda kalabilmek için çok reyting savaşı verdi-
ler. Zaman zaman kazandılar ama uzun soluklu olamadılar. Özellik-
le “Behzat Ç.” aldığı bir çok para cezasına ve sürekli yayın saatinin 
ve gününün değişmesine rağmen çok direndi. Uzun soluklu olama-
dı belki ama efsane oldu. 

Şimdi, çoğu yapım anlık tüketim, yaz ayını keyifli geçirme düşün-
celeriyle yazılıp çekildiler. Çünkü reyting sıralaması bunu gerekti-
riyordu. İzleyicinin bir kere izleyip beğendiği bir dizi artık sadece 
oyuncu değiştirip faklı yüzlerle ekranda oynamaya devam ediyor. 
Yakışıklı erkeklerin ve güzel kadınların ekseninde dönüp duruyo-
ruz. Eski dizilere baktığımızda güzel insan kaygımız yoktu, şimdi ise 
tam tersi.
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90’larda dizi sektörü kadın çıplaklığı üzerinden ne kadar prim yap-
tıysa şimdi de erkek çıplaklığını kullanarak kadınların üzerine oynu-
yor. Başarılı olmadı da değil. Güzel hikayelerin peşinde değil güzel 
yüzlerin, güzel vücutların peşinden koşuyoruz.

Güzel hikayeler demişken, bunlara örnek olarak “Yeditepe İstan-
bul”, “Yedi Numara” ve “İkinci Bahar” gibi dizileri verebiliriz. Hala 
konuşulur ve hatırlanırlar. Süreleri 50 dakikayı geçmeyen sıcak 
mahalle ve arkadaşlık ilişkilerinin anlatıldığı bizden hikayelerdi. 
Zamanında bu dizileri izleyen toplum şimdi birbirinin arkasından 
iş çeviren, aldatan, affetmeyen insan hikayelerine bağımlı oldular. 
İki kişinin ölümsüz aşklarının peşinde zamanımızı geçiriyoruz. Sev-
gi anlatılmalı, cinayet anlatılmalı, insan acıları anlatılmalı doğru. 
Hayatın içinde ne varsa bunlar televizyonda da olmalı. Ancak dizi 
süreleri iyileştirilmeli ki senaristler, yönetmenler, oyuncular rahat-
latılmalı ki daha özgün ve sağlam işler çıkarabilsinler. 

Sektörün bu sıkıntılarına rağmen çekilen birçok dizi yurt dışına pa-
zarlanabiliyor. Yapımcılar da haliyle sadece Türkiye bazında düşün-
müyorlar. Dizinin reytinglerinin iyi olması burada çok önemli. Dizi 
çekilmeye devam etmeli ki yurt dışına satılabilsin. Bu durum tutan 
bir işin şekil değiştirerek devam etmesinin de önünü açıyor haliyle. 
Daha az risk daha çok para.
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Bu durumun düzeltilmesi tek bir kişiye bağlı değil malesef. Sordu-
ğunuzda A’dan Z’ye tüm ekip bu durumdan şikayet ediyor. Ama 
bunun için hiçbir çaba sarf etmiyorlar. Haliyle herkes aldığı para-
ya bakıyor. Oyuncular, senaristler ve yönetmenler kendi güçleri-
nin farkına varmalılar. Onlar yoksa diziler de var olmayacak. Sektör 
için bir şeyler yapmak onların elinde. Bu durumla ilgili emek sarf 
eden yönetmenler ve oyuncular elbette ki var. Örneğin 2011 yılın-
da “Oyuncular Sendikası” kuruldu. Bugün 1372 üyesi bulunmakta. 
Oyuncular kendi gelecekleri için bir adım attılar. Umarım başarabi-
lirler.
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 Yazar: Yasin Evrim Göllü

İnternet Gazeteciliği kavramı, belirli kalıplaşmış sözcüklerle anlatı-
labilecek bir yapıya sahip olmayıp nesiller arasında farklılık göster-
diği için belirli bir kalıba da oturmamıştır. Geleneksel gazeteciliğin 
temsilcileri, internet gazeteciliğini, geleneksel gazeteciliğin tekno-
lojiyle evrilmesinde oluşan bir mecra olarak görürken; yeni nesil 
gazeteciler ise internet gazeteciliğini, geleneksel gazeteciliğin de-
vamı olarak görmeyip, haber alma ve yaymaya yepyeni bir boyut 
kazandıran bir mecra olarak görürler. İki kesimin orta noktada bu-
luştukları tek olgu internet gazeteciliğinin getirdiği hızlı haber akışı 
özelliğidir.

Dünya’da ve Türkiye’de internet gazeteciliği çok farklı boyutta iler-
lemektedir. Türkiye’de internet gazeteciliği denince, kısa ve akılda 
kalıcı şekilde haberi servis etme ve okura yazıdan çok görselle ha-
beri aktarma akla gelir. Oysa Dünya’da bu tip bir habercilik anla-
yışından ziyade okura haberin ayrıntıları daha anlaşılır bir şekilde 
verilerek ve görsel açıdan daha sade bir format kullanılanarak ha-
bercilik yapılır.

Türkiye’de ve Dünya’da İnternet Medyası ve 
İnternetin Gelişimi 
1960 yılında özel bir laboratuvarda kullanılmaya başlanan interne-
tin ana amacı sabit bir noktada toplanan bilgilere farklı birimlerin 
aynı anda erişmesini sağlamaktır. İnterneti bu amaçla ilk kullanan 
ülke ise İngiltere’dir. 1960’lı yılların sonlarına doğru ise ABD Sa-
vunma Bakanlığı (USDOD) bugünkü internetin prototipi olan AR-
PANET’i kurmuştur. 1980’li yıllarda ise yine ABD’nin askeri amaçlı 
kurduğu MILNET ağı, 1990’lı yıllarda ticari amaçlı kullanılması için 
açılarak yaygınlaşmış ve günümüzde yüz milyonların kullandığı bir 
yapıya evrilmiştir.

İnternetin bu kadar hızlı yayılmasının temel noktaları ucuz teknolo-
jik donanımların artış göstermesi ve geleneksel kitle iletişim araç-

Dünden Bugüne

İnternet Gazeteciliği
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larına göre farklı bir yapıya sahip olmasıdır. İnternet kullanımının 
bu kadar hızlı yayılmasının faktörlerini ise şöyle sıralayabiliriz:

• Bireysel, grup ve çoklu iletişimi bünyesinde barındırması,

• Yayıncılık açısından düşük tamamlanmış maliyet ve düşük 
marjinal maliyet yaratması

• Maliyeti az, küresel çoklu iletişime olanaklar vermesi

• Düşük maliyetli küresel, metin temelli kişilerarası iletişime 
imkan vermesi 

Dünya’da İnternet Medyası’nın Başlangıcı ve 
Gelişimi
İnternet medyası, yazılı basının yayınlarını internete aktarması ile 
başlamıştır. İlk olarak, Amerika’da, 1995 yılında New York Times, 
The Washington Times gibi gazeteler yayınlarını birebir internete 
aktarmaya başlamış ve aynı yıl Avrupa’da da International Herald 
Tribune ve Daily Mirror gibi gazeteler sayfalarını internete açmıştır.

Türkiye’de İnternet Medyası’nın Başlangıcı ve 
Gelişimi
Türkiye’de ise 12 Nisan 1993 tarihi, internetin miladı olarak kabul 
edilir. Bu tarihte ODTÜ’den ilk internet bağlantısı gerçekleştirilmiş-
tir. İçeriğini internete taşıyan ilk yayın ise Aktüel Dergisi olmuştur 
(Temmuz 1995). Dergi, Boğaziçi Üniversitesi’nin sunucu bilgisayar-
ları üzerinden, yine bu üniversitenin öğrencileri tarafından güncel-
lenip dünyaya açılmıştır.
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1996 yılında, Türkçe internette sadece Aktüel Dergisi bulunmakta, 
henüz internette olmayan gazetelerin açığını ise Xn (eksen) kapat-
maktaydı. Xn’in yayın kadrosu, gazeteleri her gün tarayarak seçme 
haberleri ve köşe yazılarını internete taşımaktaydı. İleri dönemde 
ise İnternet Gazeteciliği’nin temel taşlarını oturtarak yani anlık ha-
ber paylaşımı yaparak ve köşe yazarlarını bu mecraya taşıyarak ya-
yın yapan gazete ise Zaman Gazetesi’dir. 

İçeriğinin tamamını internete açan ilk gazete Milliyet Gazetesi’dir 
(27 Kasım 1996). Hürriyet ve Sabah gazeteleri de Milliyet Gazete-
si’ni izlemiştir (1 Ocak 1997). Radikal Gazetesi 28 Mart 1998’de, 
Cumhuriyet Gazetesi ise, 7 Mayıs 1998’de İnternete açılmıştır. 
Cumhuriyet Gazetesi 2000 yılının Nisan ayında İnternet üzerinden 
abonelik sistemini getirmiş ve abone olan okurlar kendilerine veri-
len şifreyle o günkü sayıya ulaşabilmişlerdir.

İnternet üzerinden bağımsız yayın yapan ilk site NetHaber’dir. Tür-
kiye’nin en büyük servis sağlayıcılarından biri olan Superonline’ın 
İnternet sitesine bağlı olarak kurulan NetHaber, Anadolu Ajansı ve 
Reuters’in haberlerini ziyaretçilerine ulaştırmıştır. Bu gelişme İn-
ternet yayıncılığı için atılan önemli adımlardan biridir.
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İçeriği tamamen kendine özgü olan ve bağımsız yayıncılık yapan 
ilk site, gazeteci Ahmet Tezcan’ın kurduğu www.dorduncukuvvet-
medya.com’dur1. Televizyonda program olarak yayınlanan “Dör-
düncü Kuvvet Medya” bu olanağını kaybedince, İnternete taşına-
rak medya etiği konusunda duyarlı gazetecileri de aynı ortamda 
buluşturmuştur. Mayıs 1998’de İnternet üzerinden yayınlanmaya 
başlayan site, hiçbir gruba bağlı olmadan yayın yapan sitelerin de 
öncülüğünü yapmıştır. 

2000 yılının başında ise büyük sermaye gruplarına bağlı olmayan 
gazetecilerin öncülüğünde birçok haber sitesi yayına geçmiştir. 
Bunda medyada yaşanan ekonomik krizin etkisi de büyüktür. Bir-
çok deneyimli gazeteci işsiz kalmış ve mesleklerini İnternette açtık-
ları sitelerle sürdürmüşlerdir. Bu durum, Türkiye’de İnternet gaze-
teciliğinin gelişmesine olumlu katkı sağlamıştır. 

Superonline’nin İnternet sitesinde haber yayınlaması benzer site-
leri de aynı şekilde ziyaretçilerini son gelişmelerden haberdar etme 
zorunluluğuna itmiştir. Servis sağlayıcı firmalar İnternet sitelerinde 
haber yayınlamaya başlamışlardır. Şu anda ister amatör olsun ister 
profesyonel, İnternet sitelerinin büyük çoğunluğu son dakika ha-
berlerine sitenin bir köşesinde yer ayırmaktadırlar. Böylece, önem-
li bir gelişme dakikalarla sınırlı bir zamanda milyonlarca kişiye kısa 
bir sürede ulaşabilmektedir.

İnternet Gazeticiliği’nin Getirdiği Hızlı Haber 
Akışının Artıları ve Eksileri
İnternet Gazeteciliği’nin sağladığı en dikkat çekici olgu haber akı-
şına getirdiği hızdır. Bu olgu haberin çok kısa bir zaman zarfında 
haberin milyonlarca kişiye ulaşmasını sağlamıştır. Ancak bu durum 
kimi dezavantajları da beraberinde getirmiştir. Haberin doğru ak-
tarılması, haber kaynaklarının neresi olduğunun çoğu zaman bilin-
memesi haberin kalitesini ve güvenilirliğini olumsuz yönde etkile-
mektedir.

Sosyal Medya Haberciliği
Çıktığı ilk dönemlerde internet gazeteciliğine haber paylaşımı ve 
daha çok okuyucuya ulaşma imkanı sağlayan Sosyal Medya, gü-

1. 2014 yılı sonunda yayın hayatına geçici bir süre ara vermiştir. Kaynak: Sitenin web 
sayfası. (Edn)
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nümüzde habercilik açısından çok farklı bir boyuta ulaştı. Sosyal 
Medya haber paylaşım mecrası olmaktan haber üretilen, haber 
kovalanan ve haber olacak konulara ev sahipliği yapan bir yapıya 
dönüştü ve son dönemde Dünya’nın en yaygın ve çok yönlü bir 
haber merkezi olma potansiyeline ulaştı. Bunun en temel nedeni 
ise sosyal medya kullanıcılarının gazetecilik mesleğini üstlenmesi-
dir. Sosyal medya siteleri ise bu potansiyeli en iyi şekilde insanların 
kullanımına sunmak için bir takım adımlar atmaya da başladı. Bu 
adımların en önemlisini ise yerel basına ilan vererek ve kullanıcı-
ların timeline’nına metinler göndererek sosyal medya haberciliği 
konusunda bilgiler vererek Facebook atmış oldu. Ayrıca ülkemizde 
ise Hürriyet kendi sitesini bir sosyal medya sitesi gibi dizayn ederek 
bu yeni mecraya farklı bir boyut getirmiş oldu.

Genel Olarak…
İnternet Gazeteciliği geçmişten günümüze gelene kadar teknolojik 
gelişmeler ve sosyal medyanın sağladığı opsiyonellikle çok farklı bir 
mecra haline geldi. Bu mecra gerek haber akış hızından dolayı ge-
rek verilen haberin sunuş şekli ve kaynaklarının artışıyla çok farklı 
bir boyuta doğru evrilmeye devam edecek. Ayrıca Sosyal Medya 
haberciliği internet haberciliğine yepyeni bir soluk getirmiş olması-
na karşın haber etiği açısından ileriki dönemlerde büyük bir zafiyet 
ortay koyacak. Zira haber paylaşımı hakkında ne kadar bilgilendir-
me yapılsa da yine de ajanslar ve haber siteleri seviyesine halkın 
da katılmasıyla haberin etik kısmının büyük yara alma potansiye-
li ileriki dönemlerde gün yüzüne çıkacaktır. Ne yazık ki, İnternet 
Gazeteciliği’ndeki bu gelişmeler, gazetecilik kavramını profesyonel 
seviyeden daha düşük seviyeye indirdiği için haber kalitesinde kö-
tünün de kötüsü bir durumu göreceğimiz aşikardır.

Kaynakça:
Bulut, M., Kitle İletişim Aracı Olarak Gazete ve İnternet, Tek Ağaç 
Yayınları, Ankara, 2006.

Yüksel, E. ve Gürcan  H. İ., Haber Toplama ve Yazma, Tablet Yayın-
ları, Konya, 2005. 

Kalsın, B., Tüm Boyutları İle İnternet Haberciliği, Gece Kitaplığı, İs-
tanbul, 2017.
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 Yazar: Büşra Erturan

Korkunun tarihi Batı’da cadılığa, şeytanlara, gotik hikayelere kendi-
ni kaptırmışken; Doğu’da, Japonya’da ise korkunun gelişimi açısın-
dan daha farklı şeyler oluyordu. Yine de çeşitli benzerlikler bulun-
makla birlikte, Japon kültürü korku konusunda folkorunun etkisiyle 
kendi özgünlüklerini yaratmıştı.

Bunlardan biri ve yazımızın konusu olan doğaüstü canavarlar: Yō-
kai’lerdir. Adam J. Johnson’ın da belirttiği gibi Yōkai kelimesi iki 
kanji’nin1 birleşiminden oluşuyor. Yō’yu belirten ilk kanji 妖 büyü-
leyici anlamına gelirken, Kai’yi belirten ikinci kanji ise 怪 gizem-
li, tuhaf olaylara, görüntülere işaret ediyor. Bunların toplamında 
Yōkai, büyüleyen olay/görüntü şeklinde çevrilebilir. Michael Dylan 
Foster’a göre, bu terimin Çin’de kökleri olmakla birlikte, Yōkai ilk 
kez 8. yüzyılda 40 ciltlik Japon tarihsel metni Shoku Nihongi’de yer 
almıştır. Daha sonra ise Meiji döneminde (1868-1912) Inoue Enryō 
tarafından teknik bir terim olarak kullanılmıştır.

1. Japonca için kullanılan üç alfabeden biri.

JAPONYA’DA DOGAUSTU:
. .. .I

SİNEMA VE TELEVİZYONDA YŌKAI’LER

Resim 1: Sōma no ko dairi-Utagawa Kuniyoshi’nin ukiyo-e eseri. 
Eserde görülen büyük iskelet Gashadokuro isimli Yōkai’dir.
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Yōkai tanımı çok geniş olsa da, bu tanımın içinde yer alan ve bazen 
de yerine kullanılan birçok terim var. Bunlardan biri olan Mono-
noke terimi Foster’a göre Heian dönemde (794–1185) anlaşılması 
güç ve korkutucu şeyler için kullanılırdı. Oni ise günümüzde şeytan 
ya da canavarları belirtmek için kullanılmaktadır. Oni’ler genellik-
le kırmızı veya mavi vücutlu, boynuzlu ve keskin dişli olarak tas-
vir edilir. Budist cehenneminde Ulu Lord Enma’nın hizmetlileridir. 
Ayakashi, suyun yüzeyinde görünen her türlü gizemli olağanüstü 
şeylerdir. Funayūrei; yani gemi hayaletleri Ayakashi’ye bir örnektir. 
Fakat Ayakashi terimi Noh tiyatrosunda kullanıldıktan sonra, genel 
olarak Yōkai’leri belirtmek için de kullanılmıştır. Her şeyin bir ruhu 
olduğuna inanılan Shinto dininden gelen Tsukumogami, kullanılan 
eşyaların canlanmasıyla oluşan Yōkai’lerdir. Daha çok hayaletler 
için kullanılan terim ise Yūrei’dir.

Yōkai, varyasyonlarından 
belli olduğu üzere sadece 
bir canavarın değil birçok 
gizemli şeyin toplamıdır. 
Hayaletler, yarı tanrılar, şey-
tanlar, dönüşmüş insanlar/
objeler, yaşayan hayaletler, 
Uzak Doğu’ya ait bazı mito-
lojik yaratıklardır. Doğaüstü 
yaratıkların tamamı Yōkai 
olarak adlandırılır. Yōkai’le-
rin bir kısmı sadece belli yö-
relere özgüdür ve diğer bir 
kısmı ise tüm Japonya’ya öz-
güdür. Kitsune ve Kappa gibi 
Yōkai’ler, popüler kültürle 
birlikte Japonya’nın ünlü 
varlıkları haline gelmiştir. 

Resim 2 :Kyubi no kitsune 
- Ogata Gekko’nun ukiyo-e 

eseri.
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Foster’ın belirttiği gibi; Yōkai’lerin en belirgin özelliği arada kalmış-
lıklarıdır. Şehrin dışındaki izbe yerlere, dağların tepesine, yol kesi-
şimlerine musallat olmuşlardır. Foster’ın tanımının dışına çıkarsak; 
öbür dünya ile bu dünya arasında; yani ikai ile sekai arasında gidip 
gelmektedirler. Gerçekten de bu arada kalmışlığı açıklarken Hino-
de-Ōmagatoki karşıtlığını; şafak sökerken tüm kötü ruhların dağıl-
masını, akşam çöktüğünde ise kötü ruhların geri gelmesini örnek 
gösterebiliriz. Matthew Meyer’e göre; Ōmagatoki kelimesi, gü-
neşin batışını ve karanlığın etrafı sarmaya başladığı, kötü ruhların 
toplanıp bir araya geldiği anı belirtmektedir. Yōkai’lerin belirdiği, 
insanları avladığı ya da onları korkutmak için türlü numaralar çevir-
diği vakitlerdir bunlar. Hinode ise şafağın söktüğü, bütün kötü ruh-
ların dağıldığı zamandır. Gece ortaya çıkıp gündüz yok olmak bütün 
Yōkai’ler için geçerli olmasa da, bu arada kalmışlık farklı durum-
lardan kaynaklı olmak üzere hepsinin ortak özelliğidir. Ōmagatoki 
vakti geldiği an, Yōkai’lerin toplanıp Hyakkiyagyō’yu (Yüz Şeytanın 
Gece Geçit Töreni) gerçekleştirmeye başlar. Bütün canavarlar, şey-
tanlar, hayaletler dans ederek sokaklarda gezerler. Bu şöleni gören, 
gizlice bakmaya çalışan insanlar ya lanetlenir ya da öldürülür. Top-
luluğu yöneten ise Nurarihyon adında, başı uzun kabak şeklinde 
yaşlı adam görünümünde seçkin bir Yōkai’dir. Nurarihyon bütün 
Yōkai’lerin önderidir ve diğerleri ona saygıyla yaklaşır.

Resim 3: Hyakki yagyō - Utagawa Kunisada’nın eseri.

68 Gorgon Dergisi

ARAŞTIRMA İNCELEME



Hyakkiyagyō motifi Japonya’da birçok sanatçı tarafından, uki-
yo-e’lerde2, rulo resimlerde (picture scroll) ve hikayelerde kulla-
nılmıştır. Edo döneminde (1603–1868) yaşayan Toriyama Sekien 
(1712–1788), bu elementlerin hepsini birleştirerek, Yōkai’lerin il-
lüstrasyonları ve açıklamalarından oluşan serileri ortaya çıkarmış-
tır. Hyakkiyagyō motifi çizimlerden, ansiklopedik anlatımlardan 
sonra modern dönemde; manga, anime  ve sinemada yer almıştır. 

Hyakkiyagyō’nun Temsili
1968-1969 yılları arasında çekilen üç filmden oluşan Yokai Mons-
ters serisinde birçok Yōkai’nin bir arada olması, Hyakkiyagyō mo-
tifini kullanılmasına olanak sağlamıştır. Serinin ilk filmi olan Yôkai 
daisensô (1968)’da, Babylonia adlı bir yerden gelen canavarın Yō-
kai’lerle savaşı anlatılır. Filmdeki Yōkai’ler korkutucu olmaktan çok, 
insanlara yardım eden varlıklar olarak gösterilmiştir. Serinin devam 
filmleri, Yôkai hyaku monogatari (1968) ve Tôkaidô obake dôchû 
(1969) da böyle ilerlemiş, Yōkai’ler; yozlaşmış hükümet görevlileri 
ve mafyanın zararlı eylemlerini önlemeye çalışan, adaleti sağlamak 
isteyen iyi niyetli varlıklar haline gelmişlerdir. Böylece filmlerin, ko-
medi ve dram teması daha çok öne çıkmıştır. Hyakkiyagyō motifine 
uygun olarak her filmin kapanışı yapılırken Yōkai’lerin geçit töreni 
gösterilmiştir.

İlk filmde Yōkai’lerden biri olan Kappa, kaplumbağa gibi sırtında 
kabuk olan, kafasında tabak gibi düz bir zemin olan bir varlıktır. 
Kappa’nın kafası özellikle önemlidir, çünkü gücünü ordan alır. Kap-
pa’lar su yaratıklarıdır, sudan uzakta yaşayamazlar. Nitekim ilk film-
de de, evdeki bahçede bulunan su birikintisinde yaşamaktadır. Evin 
aile üyelerine musallat olan, Babylonia’dan gelen yaratıkla baş et-
meleri için diğer Yōkai’leri toplayıp yardım eden de Kappa’dır. Yar-
dım istediği Yōkai’lerin lideri motife uygun olarak Nurarihyon’dur. 
Fakat filmde korkutucu değil, sevimli bir görünümü vardır. Diğer 
bir göz alıcı Yōkai olan Rokurokubi’nin ise boynu istediği uzunluğa 
erişebilmekte yılan gibi kıvrılabilmektedir ve ilk iki filmde karşımı-
za çıkmaktadır. Bir Tsukumogami çeşidi olan Karakasa Kozō, kağıt 
şemsiyenin, tek bacaklı tek gözlü biçimde canlanmış halidir, ilk ve 
ikinci filmde maskot olarak kullanılmıştır.

2. Japon tahta baskısı.
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 İlk filmde Yōkai’ler birbirleriyle konuşurken gösterilmiş ve seyir-
ci, Yōkai’lerin iç dünyalarına daha yakın hale gelmiştir. Fakat de-
vam filmlerinde sadece yozlaşmış karakterleri cezalandırmak için 
ortaya çıkmışlardır. Özellikle bu sahnelerde, Nopperabō gibi daha 
korkutucu Yōkai’ler kullanılmıştır. Nopperabō, yüzü olmayan fakat 
diğer bütün yönlerden tamamen insana benzeyen bir Yōkai’dir. 
Böylece kendisine yaklaşan kişiye yüzünü göstererek onu korkutur. 
Bunu gören kişi korkuyla kaçarken rastladığı birine gördüğü cana-
varı anlatmaya çalışınca diğer bir Nopperabō tekrar dönerek yüzü-
nü gösterir: “Hmm, yani tıpkı böyle mi?” der ve kurbanı delirmenin 
eşiğine getirir.

İkinci filmde Japonya’da erken dönemlerde oynanan birçok oyun-
dan biri olan Hyakumonogatari Kaidankai’ye gönderme yapılmış-
tır. Bu oyunda yüz adet mum yakılır, her bir hayalet hikayesinden 
sonra bu mumlar tek tek söndürülür, hikaye anlatılan oda spiritüel 
enerjiye gittikçe açık hale getirilirdi. Son mumun sönmesiyle birlik-
te kötü ruhlar ortaya çıkardı. Önce aristokratlar arasında oynanan 
bu oyun daha sonra yerli halk içinde de oynanmaya başlamıştır. 
Filmde bu oyun tam olarak yüz hikaye anlatılarak yapılmasa da, 
hem aristokratlar hem de köylülerin oynayışı gösterilmiş, Yōkai’le-
rin ortaya çıkması bu ritüelle bağdaştırılmıştır. 

Resim 4: Yôkai daisensô (1968) filminden - Kappa
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Üçüncü filmde ise Yōkai’ler, kutsal bir ormanda yozlaşmış bir maf-
ya tarafından işlenen cinayetler sebebiyle ortaya çıkmış ve daha 
çok hayalet formunda gösterilmiştir. Filmin dram öğelerine daha 
çok önem verilmiştir.

Yokai Monsters üçlemesinin izlerine oldukça rastladığımız ve üçle-
menin ilk filmiyle aynı adı taşıyan Yôkai daisensô (2005)’da; Takas-
hi Miike, Yōkai’lerin savaşını modern bir şekilde yorumlamış, yıllar 
sonra yine onları korkutucu yönlerinden sıyırarak, fantastik aile dra-
ması konseptinin içine yerleştirmiştir. Küçük yaşlardaki Tadashi’nin 
kasabada Kirin Sürücüsü seçilmesiyle başlayan Yōkai macerası, Ta-
dashi’nin Yōkai’lerle birlikte makineleri kullanan şeytani bir güçle 
savaşıyla devam eder. Önceki üçlemede gördüğümüz, Yōkailer’in 
iyilerin tarafında olma eğilimi bu filmde de etkisini göstermiştir. 
Tadashi’nin ilk karşılaştığı Yōkai olan Sunekosuri, köpek-kedi karı-
şımı ve şirin görünümlü olduğundan, Tadashi’nin Yōkai’lere alışma 
süreci daha kolay olmuştur. Hyakkiyagyō motifi, görsel efektlerin 
sağladığı kolaylıklarla daha kapsamlı olarak gösterilmiş, hatta Yō-
kai’lerin şenlik var zannedip savaşa gitmeleri de motifi eğlenceli bir 
hale getirmiştir. 

Resim 5: Yôkai hyaku monogatari (1968) filminden - Rokurokubi
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Animasyonda Hyakkiyagyō
Hyakkiyagyō temsili Nurarihyon no Mago (2010) anime serisinde, 
Yōkai’lerin lideri Nurarihyon’u ön plana alarak, Yōkai’ler arasındaki 
klan çatışmasını işleyerek yapılmıştır. Sadece çeyrek bir Yōkai olan 
ve günün sadece belirli zamanlarında gerçek formuna ulaşabilen 
Nurarihyon’un torunu Rikuo, diğer klanlarla mücadele edip, zayıf  
Yōkai’leri ve insanları korumaya çalışan bir karakter olarak çizilmiş-
tir. Rikuo sabahları normal bir öğrenciyken, dönüşüme uğradığında 
yetenekli ve güçlü bir lider haline gelir. Japon folklorunda korku-
tucu, buzdan nefesi olan ve Türkçe’ye kar kadını olarak çevirebi-
leceğimiz Yuki-onna ve klandaki diğer Yōkai’ler bu animede daha 
iyimser bir şekilde gösterilmektedir. Japon ezoterik sistemi Onm-
yōdō da animede önemli bir öğedir. Bu sanatın kullanıcısı, yani bir 
Onmyōji olan Yura Keikain; bütün Yōkai’lerin ezeli düşmanı olması 
gerekirken Rikuo ile arkadaş olarak durumu daha da karmaşık bir 
hale getirmiştir. Her bölümün başlangıcında Hyakkiyagyō temsili 
bir açıklamayla birlikte gösterilmiştir.

Stüdyo Ghibli’nin doğaüstü animasyon filmlerinde Yōkai’lerin en 
bariz olarak işlendiği film Isao Takahata’nın Pom Poko (1994) fil-
midir. Pom Poko Japonya’da en sevilen Yōkai’lerden biri olan Tanu-
ki’yi merkeze alır. Tanuki’ler şekil değiştirmek gibi doğaüstü güçleri 
olan rakunlardır aslında. En önemli özellikleri; erkek Tanuki’lerin 
her şekle girebilen, silah olarak bile kullanılabilen testisleridir. Şekil 
değiştirme ve illüzyon yaratma konusunda tilki Kitsune’lere ben-
zemektedirler. Filmde ise değişen şehir hayatı yüzünden yaşadık-
ları yerlerinden olan Tanuki’lerin hayatta kalma çabası işlenmiş ve 
Hyakkiyagyō temsili de işte tam burada ortaya çıkmıştır. İnsanları 
korkutup kaçırmak, ormanlarını geri almak için çabalayan Tanu-
ki’ler, birleşerek şekil değiştirme ve sihir yetenekleriyle sokaklarda 
gösteri yaparak Hyakkiyagyō temsilini gerçekleştirmişlerdir. 

Yōkai’ler Bir Arada
Elbette Yōkai’lerin sinemada ve televizyonda daha farklı şekilde 
yorumlandığı örnekleri de var. Bu başlığın altında Hyakkiyagyō mo-
tifinin etkisinin daha az hissedilidği, yine de Yōkai’lerin bir arada 
gösterildiği filmleri ve serileri ele alacağım.
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GeGeGe no Kitarō, 1960 yılında bir manga serisi olarak ortaya çıka-
rak daha sonra birçok anime serisine, filmlere ve video oyunlarına 
uyarlanmıştır. Serinin en son uyarlamalarından biri olan Katsuhide 
Motoki’nin yönettiği 2007 yapımı Gegege no Kitarô filminde; Ki-
taro, insanlar ve Yōkai’ler arasındaki barışı sağlamaya çalışan, yazı 
boyunca anlatılan çoğu karakter gibi iyi yürekli bir Yōkai’dir. Baba-
ları bir süre ortadan kaybolan Kenta ve Mika’ya yardım etmeye 
çalışmaktadır. Kitaro’nun bu filmdeki azılı düşmanı iste tilki çetesi 
Kitsune’lerdir.

Japon folklorune göre, Kitsune’ler, Tanuki’ler gibi şekil değiştirme 
ustasıdırlar ve inanılmaz büyülü bir güce ve Kitsunebi denilen til-
ki ateşlerine sahiplerdir. Tıpkı insanlar gibi Kitsune’lerin de iyileri 
ve kötüleri vardır. İyi huylu Kitsune’ler Shinto dinindeki Inarı tan-
rısına taparlar. Folklordaki gibi Kitsune temsili yapımdan yapıma 
değişmektedir. Örneğin; Kamisama Hajimemashita (2012) ve Inu 
x Boku SS (2012) animelerinde yakışıklı başrol olarak ortaya çıkmış-
lardır. Romantik-komedi olan bu iki animenin konuları birbirinden 
oldukça farklı olsa da, iki animedeki Kitsune’nin de hayatı pahasına 
korudukları birer kadın vardır. Kamisama Hajimemashita’da Kitsu-
ne, yabanıl ve kötü karakterinden kurtulmaya çalışmaktadır ve bu 
yüzden yerel bir tanrının hizmetinde çalışmaktadır. Bu animede 

Resim 6: Pom Poko (1994) filminden – Tanuki’ler

Gorgon Dergisi 73

ARAŞTIRMAİNCELEME



Yōkai’ler daha çok insan formunda çekici karakterler olarak göste-
rilmiş, lise öğrencisi Nanami’nin yerel Tanrı olmak zorunda kalması 
ve Kitsune Tomoe’yle aralarında oluşan bağın üzerinde durulmuş-
tur. Kamisama Hajimemashita’da folklorik öğeler bolca bulunsa da 
Inu x Boku SS konuya folklorik öğeleri daha az hissettirecek şekilde 
yaklaşmış ve bu anime Yōkai’lerden oluşan ajanların, müşterileriy-
le -müşterileri de Yōkai’dir- birlikte bir malikanede geçen vakitle-
rini anlatmaktadır. Bu seri de, başroldeki karakterlerin romantik 
çatışmaları üzerine şekillenmiştir.

Ayakashi-Samurai Horror Tales (2006) ve bu seriyle bağlantılı olan 
Mononoke (2007) animelerinde daha farklı bir yol izlenmiş, Yō-
kai’ler korkutucu hayalet hikayeleriyle karşımıza çıkmıştır. Ayakas-
hi-Samurai Horror Tales serisi, 11 bölümden oluşmakta ve bu bö-
lümlerde 3 ayrı korku hikayesi anlatılmaktadır. İlk hikaye en ünlü 
Japon hayalet hikayelerinden biri Yotsuya Kaidan’dır. Başından 
çeşitli talihsizlikler geçen ve öldükten sonra intikamcı hayalet an-
lamına gelen Onryō’ya dönüşen Oiwa’nın hayat hikayesi anlatılır. 
İkinci hikaye ise Tenshi Monogatari’yi merkeze alır. Bu hikayede ise 
bir Yōkai ile bir insanın arasındaki aşk hikayesi anlatılır. Üçüncü ve 
son hikaye aslında serinin devamı olan Mononoke (2007) ile bağ-
lantılıdır. Çünkü bu son üç bölümün konsepti ve karakteri devam 
edecek seriyle tamamen aynıdır. Son üç bölüm ve spin-off şeklinde 
devam eden Mononoke’nin, üstüne iyi çalışılmış çizimleri oldukça 
sıradışıdır. Hatta bu çizim stilinin Japon folklorik öğesine daha çok 
bağlı kaldığını söylemek mümkün. Bu serinin başkarakteri “İlaç Sa-
tıcısı” isminde Japonya’yı dolaşarak, taşıdığı özel kılıcıyla Yōkai’le-
ri avlamaktadır. Mikkyō Budizminin gizli öğretilerini kullanan İlaç 
Satıcısının, Yōkai’lerin formunu (Katachi), hakikatını (Makoto) ve 
gerekçesini (Kotowari) öğrenmesi gerekmektedir. Ancak bunları 
öğrendikten sonra Yōkai’leri yok edebilmektedir. Böylece bölümle-
rin seyri İlaç Satıcısı’nın bu gerekçeleri, Yōkai’lerin musallat olduğu 
kişiler aracılığıyla ortaya çıkarmaya çalışmasıyla ilerliyor. İlk seri-
nin son üç bölümü ve Mononoke serisi: Bakeneko, Zashiki warashi, 
Umi bōzu, Nopperabō, Ikiryō, Nue gibi birçok Yōkai kullanarak daha 
önce yapılmamış bir görsel şölenle ve hikayelerin anlatımındaki us-
talıkla diğer örneklere açık ara fark atıyor. Yōkai’leri korkutucu olan 
köklerine yaklaştırmayı başarıyor.
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Yōkai’ler Korkutucu Mudur?
Johnson’a göre korkunun içeriği izleyicinin/okuyucunun kültürüne, 
çevresine göre değişmektedir. Bu yüzden korku değişmeli, evrim 
geçirmeli ve izleyicinin beklentilerini karşılamalıdır. Gerçekten de 
yaşanılan dönem ve yer, kişinin hayata bakışını, korkularını yönet-
mektedir. Yōkai’ler yazı boyunca verdiğimiz örneklerde, korkutu-
cu olmaktan uzak, komedi, romantizm ve aile temalarıyla ortaya 
çıkmıştır. Bu yüzden Yōkai’nin korkutucu bir öğe olarak kullanıla-
bilmesi için kendini yenilemesi ve geliştirmesi gerekmiştir. Bu da 
daha çok şehir efsaneleri ve paranormal korku filmleriyle gerçek-
leşmiştir. Örneğin; Kuchisake-onna (2007) ve Teketeke (2009) gü-
nümüz izleyicisi için oldukça korkutucu olabilecek şehir efsanele-
rine dayanmaktadır. Yōkai kültüründen kaynaklı hayalet hikayeleri 
de yeni dönem korkuyla birlikte evrim geçirmiş ve böylece Ju-on: 
The Grudge (2002) ve Ringu (1998) gibi korku sinemasına damgası-
nı vuran filmler ortaya çıkmıştır. Yani aslında Yōkai saf ve eski haliy-
le yapılan uyarlamalarında korkutuculuğunu yitirmiş fakat yeniden 
icat edilen yöntemlerle ele alındığında korkutuculuğundan hiçbir 
şey kaybetmemiştir. 

Resim 7:Mononoke (2007) serisinden – İlaç Satıcısı
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Bütün bu verilen örnekler sonucunda, Yōkai’lerin aslında birçok 
yapıma ilham verdiğini ve hala ilham vermeye devam ettiğini gör-
mekteyiz. Bu yazıda daha çok Yōkai’lerin bariz olarak göründüğü 
yapımları incelemeyi seçtim. Japonya’nın kültürünün bir parçası 
haline  gelen Yōkai’ler o kadar çok ve çeşitli ki, herhangi bir kısa 
filmde, uzun metraj filmde ve özellikle anime serilerinde küçük bir 
detay olarak onlara rastlamamak imkansız. Bu yüzden Japon ya-
pımlarını seyrederken Yōkai’lere hazır olun!
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 Yazar: Drake T. Wolfgang

İyi okumalar sevgili okurlar. Ben Drake T. Wolfgang.  Elbette ki tak-
ma isim kullanıyorum. Gerçek ismim okuyacağınız yazı ya da yazı-
larla zerre alakalı olmadığı için kullanma gereği duymadım. Zaten 
ihtiyacınız da olmayacak. 

Ben amatör bir metin yazarıyım ve senarist olarak adlandırılan kişi-
lerden biriyim. Uzmanlığım yok. Uzmanlığa inanan biri de değilim. 
Sonuçta hayat devinim içerisindedir ve Upanişad’larda denildiği 
gibi “Önceden yıkanmış olduğun şu dere, şu an girdiğin zaman tek-
rar aynı olmayacaktır.” Sadece yazıyorum, bundan zevk alıyorum 
ve hayatımın tek ideası yapmaya çalışıyorum. Hepsi bu.

Bana kalpleri kadar temiz olan (sorgulanır bu durum) bu sayfayı 
ayıran yayın yönetmenimiz için bilimkurgu ve onunla ilgili bilgiler 
(sıkıcı değil) verip, tarihini (valla sıkıcı değil) anlatmaktır. 

Şimdi sevgili okuyucular... (Şu an ve daha sonraki yazılarımda, bu 
kısmı bir radyo sunucusu havası ile okumanızı tavsiye ediyorum.) 
Bilimkurgu nedir? Yenir mi? İçilir mi? Banyosu yapılır mı? Sobada 
yakılır mı? Bunlarla başlayalım.

Bilimkurgu dediğimiz olgu sadece edebiyat değil, sanatın her köşe-
sinde görebileceğiniz bir direktir aslında. Evet bildiğiniz direk. Hat-
ta elektrik direği. Olmadı trafo! Neden? Şöyle ki üzerinde yaşadı-
ğımız, karmaşık olduğu kadar da basit görünen bu kara parçasının, 
teknolojik olarak gelişmesini sağlayan yegâne türdür. Diğer türle-
re nazaran, insanlara okuma-izleme ya da yazma açısından zevk 
vermesinden çok onları da geliştirmekte, bazı Angara Bebelerine; 
“hacı bu Star Wars denen zamazingoda böyle ‘vicuuv vicuuv’ diye 
salladıkları pıçaklar var. Onlardan yapabiliriz la bence biz!” dedirt-

Bilim-Kurgu
Benim gözümden
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mektedir. Keza bundan yıllar önce piyasaya çıkmış, Star Trek adlı 
filmde gördüğünüz o kendi kendine açılan kapılar çoktan icat edil-
miştir. Hatta bazı alışveriş merkezlerinde insanı kanser etmektedir. 
Ancak konumuz bu değil! 

Bilimkurgu denilen bu türün çıkış tarihi, her ne kadar Vikipedia ve 
onun türlerinde 2. yy olarak gösterilse de, aslen öyle değildir efe-
nim! Bilimkurgunun tarihi mitolojilere kadar gider. Öyle ki aslında 
fantastik ürünün bir parçası olan Tanrı, kulunu bir araca bindirip 
uçurur. Ancak bunu kendisi değil, araç yapmaktadır. Araç burada 
büyülü olarak geçer. Şimdi biz ona uçak diyoruz veya herhangi bir 
kul, büyülü bir alet bulup bunu kullanır ve tanrılar zamanına dö-

ner. Her ne kadar şu an var 
olmasa da biz ona Zamanda 
Seyahat ve Zaman Maki-
nesi diyoruz. Hayır efenim, 
düşünüldüğü üzere zaman-
da seyahat bir fantastik öğe 
değildir. H.G Wells’e şikayet 
ederim hepinizi! Konumuza 
dönersek, Hint Mitolojisin-
de sık sık görebileceğimiz 
uzaktan görme, farkına var-
ma mevzusu bilimkurgu-
ya örnektir. Bunu da şöyle 
bağdaştırayım; Hint Mitolo-

jisinin demir başı olan Ramayana destanında; karısı illet-pislik-la-
net-haysiyetsiz Ravana tarafından kaçırılmış olan Rama, uçabilen 
ve dev gibi olan Maymun Hanuman adlı tanrıdan yardım ister. 
Evet, Maymun. Ama konumuz maymun değil. Konudan sapma ço-
cuğum. Burayı dinle! Neyse efenim, bu Rama ister ki sevdiğinin 
yerini görsün, Hanuman da boş durur mu? Çotanak! diye gösterir 
Sita’nın yerini ona. Her ne kadar bu durum Tanrı gibi fantastik öğe-
ler içeriyor olsa bile, Rama’nın karısının yerini ve kendisini uzaklar-
dan görmesi ve seyretmesi bilimkurgu parçacıkları da taşır. Keza şu 
an bizim yaptığımız görüntülü konuşma ya da üzerinde çalıştıkları 
Hologram sistemi de bu parçacıklar içerisine dahildir. Önemli kişi-
lerden ve yazılı metinlerde geçen tarihlerden bahsetmeden önce 
bu duruma değinmek istedim. Öyle ki eğer bir bilimkurgu sever 
iseniz, mitolojileri hatim etmeniz şarttır. 
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Bilimkurgu tarihine ve kişilerine başlamadan önce bazı konulardan 
da dem vurmak istedim. Bunlardan biri sık sık sorulan sorulardan 
bir tanesi. (Bana daha soran olmadı ama neyse. Bir ara sorunuz 
lütfen. Tatmin edilmesi gereken bir egom var! Hıh!) 

Fantastik ile Bilimkurgu arasındaki fark nedir? Şudur:

Bilimkurgu, olabilecek ya da olmuş olayları, bugün sahip olmadı-
ğımız bilim ve teknoloji unsurlarla yaşamaktır. (İşte efendime söy-
leyeyim. Lazer atan silah olsun, ışınlanma olsun, uçan araba olsun 
vs.) 

Fantastik olgu ise olayların, asla yaşayamayacağımız ya da sahip 
olamayacağımız özelliklerle yaşanmasıdır. (Ağzından ateş çıkart-
ma, burnundan nitrojen sümkürmek, tırnaklarında cücelerin yaşa-
ması gibi.)

Bilimkurgu kaça ayrılır? Niye ayrılır? Boşanmışlar mıdır? Bilim, kur-
gudan nafaka alacak mıdır? (Tamam bu espri iğrençti kabul. Ama 
aklıma başka bir şey gelmedi.)

Bilimkurgu birkaç dala ayrılır. Tam sayısını bilimkurgu fanları ya da 
yazarları da verememektedir. Çünkü her geçen gün bilimkurgu ile 
ilgili yeni türler ortaya çıkmakta, daha önce bilimkurgu içerisinde 
var olan etmenlerin hepsi değişmektedir. Ancak bunları şöyle özet-
leyebiliriz;
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- Katı Bilimkurgu: Adı yanıltmasın. Maddenin hali gibi bir şey de-
ğil. Daha çok içeriği ile ilgili. Öyle ki, işlenen konu eğer kimyevi bir 
olay barındırıyorsa kimyaya, fizikle ilgili ise fizik kanunlarına, astro-
fizik gibi bir konu ise astrofiziğe olabildiğince bağlı kalmaktır. Yani 
işlenilen konuda, ölçülebilir olan bu birimlerin detaylarına kadar 
verilmesi gerekmektedir. Üstün körü bir bilimden ve onun kurgu-
sundan bahsedemez. Hiçbir zaman olamayacak şeyleri içeremez. 
Örneğin; Karakter bir sıvıyı içip inanılmaz güçlenebilir. (Bazı uyuş-
turucular ve adrenalin buna örnektir.) Ancak sıvıyı içtikten sonra 
kurbağa olamaz. 

- Sosyal Bilimkurgu:  Bunu sadece ‘George Orwell 1984’ diyerek 
anlatabilirim sanırım. Eğer okumadıysanız daha geniş bir anlatıma 
geçeyim. Sosyal Bilimkurgu psikoloji, sosyoloji ya da antropoloji 
gibi bilim dallarını esas alan çalışmalardır. Ütopik ya da Distopik 
dünyalar bu alanın kollarından biridir. Ütopya denilen olgu, en kısa 
haliyle her şeyin mükemmel olduğu dünyadır. Distopya ise hiçbir 
şeyin iyi olmadığı, herkesin-her şeyin ezildiği, yozlaştığı ya da yok 
olduğu dünyadır. 

- Sibernetik/Siberpunk Bilimkurgu (Cyberpunk):  Daha çok çevre-
de bunu Cyberpunk olarak duyar ya da okursunuz. İsmini Bruce 
Bethke’nin ‘İnanılmaz Bilimkurgu Hikayeleri’ dergisinde bulunan 
Cyberpunk adlı hikayeden alır. Cyberpunk’ı ayırt etmek diğerlerine 
nazaran oldukça kolaydır. Çünkü dünya genelde distopik bir ortam-
da geçmektedir. Herkes ağzına kadar teknolojiye gömülmüştür. 
Her olay, durum ve kişiler teknoloji ile iç içedir. Hatta Cyborg olarak 
adlandırılan kişiler dahi olabilir. Bu dalın en önemli özelliklerinden 
diğeri de ön planda hükümetlerden çok şirketler vardır. Çünkü içle-
rinde bulundukları hayata onları şirketler hazırlamıştır. Konularda 
genellikle bu şirketlerle ilgilidir. Karakter ya o şirketin teknolojisi ile 
yozlaşmıştır. Ya o şirkete karşıdır. Ya da o şirketin elemanıdır. Tabii 
ki bu bir genellemedir. 

- Zamanda Yolculuk: Geldik çoğu kesimin buna “Abisi bu fantastik. 
Bilimkurgu değil! Zaman yolculuğu mümkün değildir. Olmayacak-
tır ya!” dediği konuya. Bu kol en komplike yani en karmaşık kol-
lardan biridir. İçinde yüzlerce soru işareti barındırır. Bu fikrin ba-
bası hadi olmadı amcası H.G.Wells’tir. Zamanda Yolculuk kavramı 
daha önceki zamanlarda da hatta mitolojilerde bile var olmasına 
rağmen, H.G.Wells’in Zaman Makinesi adlı romanı ile popüler ol-
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muştur. (Çok iyi kitap, okuyun! Karın Deşen Jack falan var ha!) Bu 
kolun konusu basittir. Karakter bir şekilde  geçmişe ya da geleceğe 
gider. Bu bir makine ile de olur, cihaz ile de olur hatta televizyon 
kumandasıyla bile olur. Ancak başta da belirttiğim üzere içinde son-
suz sayıda soru işareti barındırır. Beethoven Paradoksu ile başlaya-
lım. (Doctor Who’da Peter Capaldi bunu elektro gitar ile anlatır. 
Diziyi izleyenler anladı bile. Whovianlarım benim!) Neyse efenim, 
bu paradoks şunu anlatır: Diyelim ki siz geçmişe gittiniz. Amacınız 
Ludwig Van Beethoven ile tanışmak! Ancak Beethoven hiç tanıdı-
ğınız gibi biri değil. Böyle milletin karısına kızına sulanan, “Naber 
toprağam!” diyen bir tip! Siz de dediniz ki “yahu bu adam mı bes-
teledi onca senfoniyi?” Döndünüz geleceğe, aldınız bütün eserlerin 
nota kağıtlarını, getirdiniz verdiniz bu adama. Ancak adam yayın-
latmadı. Kağıtlar öyle boynu bükük Küçük Emrah gibi kaldı köşede. 
Sinirlendiniz ve “tarihi kurtaracağım!” edalarına bürünerek gidip 
yayınlattınız bütün eserleri. Hepsini de zamanı gelince yayınlattı-
nız. İsim olarak da Ludwig Van Beethoven’ı seçtiniz. Geleceğe dön-
dünüz. Her şey aynı. Hiçbir şey değişmemiş. Senfoniler yine oldu-
ğu gibi duruyor. Beethoven’ın biyografisi de. İşte burada bir soru 
çıkıyor ortaya; Daha önce bestelenmiş olan bu eserler Ludwig Van 
Beethoven’a mı aittir? Eğer ait değilse bunları kim bestelemiştir? 
Siz yayınlatmış bile olsanız ve Beethoven aslında bilindiği gibi biri 
değilse, ilk aşamada bunu kim yazmıştır? İşte bu Beethoven Para-
doksudur. Bu ve buna benzer yüzlerce soru vardır bu dalda. 

- Alternatif Tarih Bilimkurgu: Her ne kadar bilimkurgunun kendisi-
ne hayran olsam da, itiraf etmeliyim ki beni en çok cezbeden dalı 
budur. Konusu tarihi olayların farklı biçimlerde gerçekleşmesini ele 
alır. Örneğin diyelim ki Çanakkale Savaşı kaybedildi. İngilizler ve Yu-
nanlar tamamen Anadolu”yu işgal etti. Ne olurdu? İşte bu soruya 
cevap verdiğiniz anda bu dala ayak basmış olursunuz. Bunu Philip 
K. Dick adlı bir yazar The Man in the High Castle (Yüksek Şatoda-
ki Adam) isimli eserinde göstermiştir. Almanya II. Dünya Savaşını 
kazanmıştır. Avrupa ve Rusya tamamen işgal edilmiştir. Amerika 
ikiye ayrılmıştır. Yarısını Almanya yarısını da Japonya ele geçirmiş-
tir. Ancak Almanya’nın kaybettiği filmler vardır ve bunlar oldukça 
gerçekçidir ve bu filmler her yerde elden ele dolaşmakta, direniş-
çileri gaza getirmektedir. Almanya ile Japonya bu filmlerin peşine 
düşer. Eserin konusu budur. Alternatif Tarih bu konuları barındıran 
bir daldır. 
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- Askeri Bilimkurgu:  Bu dal genellikle ulusal, evrenler arası ya da 
gezegenler arası askeri birliklerin çatışması üzerine kurulu olan bir 
daldır. Robert A.Heinlein’in Starship Troopers (Yıldızgemisi Asker-
leri) adlı romanı bu türe bir örnektir. Konuyu daha geniş anlatmak 
gerekirse bir örnek uyduralım. İki tane gezegen var. Birinin adı Hüs-
nü Gezegeni, diğeri de Faruk Gezegeni. Bu iki gezegenin insanla-
rına gerekli iki tane maden lazım. Faruklulara lazım olan maden 
Hüsnülerde, Hüsnülere lazım olan madde ise Faruklarda. İki taraf 
bunu öğrenir öğrenmez başlıyorlar savaşa. Lazerler bir yana, ışın 
topları bir yana. İşte bu ve buna benzer içerikler işleyen eserlere 
Askeri Bilimkurgu diyoruz.

- İnsanüstü Varlıklar Bilimkurgu: İnsanüstü dediğime bakmayın. 
Ellerinden ateş çıkartan, kendi kendine uçabilen karakterler bu ta-
nıma hem girmektedir hem girmemektedir. Örneğin bir karakter 
doğar doğmaz uçabiliyor, havada süzülebiliyor ve bacaklarından 
keskin kıllar fırlatabiliyorsa kendisi fantastik türe aittir. Ama bu ka-
rakterin böylesine değişik (Adam kılla insan öldürebiliyor! Tabii ki 
değişik!) güçlere sahip olmasına bir ilaç, radyasyon ve yahut deney 
gibi bir şey sebep oluyorsa bilimkurguya giriyor. Peki başka var-
lıklar bu kategoride midir? Evet. Örneğin E.T filmindeki gibi uzaylı 
gibi. Hani şu koca kafalı ve az önce içmiş de televizyon programına 
katılmış Ciguli gibi hareket eden kardeşimizden bahsediyorum. Ya 
da insanların ağzına yüzüne kuyruklarını sokup, onları hamile bı-
rakan Alien’lar ya da onları keklik misali avlayan Predator’lar bu 
kategoriye girmektedir. 

- Dünyanın Sonu Bilimkurgu (Post Apokaliptik):  Adından da an-
laşılacağı üzere dünyanın vefatı ile konu başlar. (Dünya mahvoldu 
diye yaşam bitecek sandınız değil mi? Biter mi la hiç?) Bu dalda 
dünyanın başına bir iş gelmiştir. Efendime söyleyeyim birisi karısı 
akşam evde barbunya yapmadı diye nükleer savaş başlığı fırlatmış-
tır. (Hem de karısının altın günü yaptığı evin üzerine!) Diğeri labo-
ratuvarda icat ettiği ilacı, çok kumar oynuyor diye kayınçosuna sap-
lar. (Kayınço ‘bana mı uleyn’ diye enişte de dahil dünyayı kemirir!) 
Ötekisi “altın bulacağım ben ehi ehi!” hallerine bürünüp volkana 
Konya büyüklüğünde sondaj atıp dünyanın fay hatlarını parampar-
ça eder. (Dünya bölünmeye başlar. Her yerde deprem olur. Nazlı-
can’ın alışverişi yarım kalır.) İşte bu ve bu gibi olaylar sonrasındaki 
dünyayı işleyen daldır. (Fallout oyununu seven ve sevmeye devam 
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eden dayı oğullarıma selam eder, Vault 13’te bizi ‘Get Su Çipi bul 
köylü!” diye sepetleyen dayının kafasına sıkarım!)

- Uzay Operası Bilimkurgu: Uzayda opera yapan Bağcılar Genç-
liği’nden bahseder demek isterdim ama değil. (İlginç olurdu ha!) 
Konusu kısmen ya da tamamen uzayda geçen, güçlü teknoloji ve 
özelliklere sahip rakipler arasında çıkan çatışmaları içerir. Bu dalın 
en önemli özelliği; Karakterler, savaşlar, temalar çok büyük ölçek-
lidir. Birkaç grup ya da kişiler arasında geçmez. Olay evrenlere ve 
ötesine kadar yansımıştır. Vereceğim örnek tabii ki Star Wars’tır. 
İşin ilginç yanı, Uzay Operası  geniş ölçekli olduğu için, diğer dalları 
da içinde barındırır. Distopik hikayeler sanki bacanağı, Cyberpunk 
adeta kayınçosu, Askeri Bilimkurgu ise teyzesinin çocuğu gibidir. 
Sanki evrenler arasında geçen herhangi bir konudaki bazı gezegen-
lerde, bu tarz alt-konular da dönmektedir.

- Uzay Western Bilimkurgu: Darth Vader’ı başındaki metalden 
şapkasıyla, altında robot atıyla çöllerde kovboyluk yaptığını, Luke 
Skywalker’ın da “gudelek gudelek!” diyerek Vader’a saldırıp, onun 
kafasına ışın baltası attığını hayal edin. İşte Uzay Western Bilim-
kurgu budur. Yani Western hikayeleri alıp, fütüristik uzay arka pla-
nı ile harmanlamaktır. Örneğin; 2011 yılında piyasaya çıkmış olan 
‹Cowboys And Aliens’ filmi ismi ile de anlaşılacağı üzere, bu türe 
örnektir. Ya da Joss Whedon’un Firefly dizisi ile Serenity filmi buna 
örnektir. 

- Buhar Çılgınlığı Bilimkurgu (SteamPunk): İsmi Türkçe’ye çok saç-
ma bir biçimde çevrilmiştir. Bunu baştan kabul edelim. Sibernetik 
olarak çevrilen Cyberpunk varken Steampunk’a Buhar Çılgınlığı de-
mek, ne demektir anlamadım ben. Buhartek gibi bir ismi olabilirdi. 
Steampunk eserlerde teknoloji olarak buhar gücü yaygındır, yeni 
nesil teknolojik hiçbir alet, eşya, ev, şehir, mahalle bulunmaz, 19.yy 
ya da Victoria Dönemi İngiltere”sinde geçer. Kıyafetlerin temaları 
bu iki tarih arasında sürekli geçiş halindedir. 19.yy olması sebebi 
Sanayi Devrimi ile ilgilidir. Sanayi devrimi yaşanıp, Buhar gücüne 
geçilince, işlenilen konular da hep bu olayların etrafında döner ol-
muştur. Ancak sonraki yıllarda yaşanılan teknolojik gelişmeler bu 
türe ket vurmamış, daha da işlevsel hale getirmiştir. Örneğin bilgi-
sayar. Steampunk dünyasında bir bilgisayar varsa bu iki türlü olur. 
Ya bilgisayara elektrik veren şey buhar gücüdür ya da bilgisayar di-
rek buhar ile çalışmaktadır. Veyahut bilimkurguda sık sık geçen Jet-
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pack’ler. Hani şu karakterlerin sırtına takıp uçtuğu aletler. Eğer ste-
ampunk evreninde Jetpack varsa, borularından buhar çıkar, ateş 
değil. Ve o buharı üreten bir mekanizma kesinlikle detaylı olarak 
anlatılır. Her ne kadar Alternatif Tarih sevsem, Post Apokaliptik’e 
göz kırpsam da, kıyafetlerimi seçerken hep Steampunk türünde se-
çer, eşyalarımı bu tarza göre kuşanırım. (Bioshock severlerin gözle-
rinden öpüyorum. Adam’ınız çok olsun canlarım!)

Evet... Sizlere Bilimkurgu türlerini ve kendi görüşlerimi anlattım bu 
yazımda. Daha bilimkurgu üzerine yazılacak onlarca şey var elbette 
ama şimdilik benden bu kadar sevgili okuyucularım. (Adile Naşit 
gibi hissediyorum. Uykudan Önce bir tutam bilimkurgu ehi!) 

Tek amacım hepinizi bilimkurgu sever yapmak! (Kötü bilim adamı 
kahkahası gelecek buraya!). Ben Drake T. Wolfgang. 

(Yazarken Arka Planda Çalan Şarkı; Donovan - Hurdy Gurdy Man)
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 Yazar: Drake T. Wolfgang

5 yıl. Tamı tamına beş yıl olmuştu. Beş yıl önce bugün, son savun-
ma birliği de düşmüş, dünya liderleri sürekli övündükleri sığınakla-
rında katledilmişlerdi. İçlerinde, azımsanamayacak kadar olan bir 
grup, hiçbir şart sunmadan teslim olmuşlardı ve canlarının bağış-
lanmasını beklemişlerdi. Ancak bekledikleri gibi olmamış, kısa ve 
acısız bir ölümü tatmışlardı. Karşı gelmeye çalışan bazı liderler ise 
çatışma sırasında öldürülmüş, sessiz sedasız ne olacağını bekleyen 
ve içlerindeki pişmanlığın son bulmasını isteyenler ise serbest bı-
rakılmıştı. Bunlar ise sığınaklarından çıktıktan sonra başıboş dolan-
maya başlamış, ellerinde hiçbir kozun olmadığını düşünerek orta-
dan kaybolmuşlardı. Liderlerin de düşmesi ile dünya halkı başıboş 
kalmış, kaderlerini kendilerini işgal etmekte olan tarafa bırakmış-
lardı. 

İşgalciler kısa süre içerisinde dünyayı ele geçirmiş, kendi sistem-
lerini aynı gün içerisinde kurmuş, dünyanın yönetim şeklini bile 
oluşturmuşlardı. Aynı hafta içerisinde dünyada konuşulan bütün 
dillere hakim olmuş, yaydıkları telepatik bir ağ ile kendilerini din-
lemekte olan bütün insanlığa yeni bir dil öğretmişlerdi. Eski dille-
re ise ellerini sürmemiş, kendi ana dilini konuşan kişilere karşı bir 
yasa da çıkartmamışlardı. Ancak resmi işlemlerin hepsinde işgalci-
lerin dilini kullanmak zorundalardı. Onun haricinde işgal öncesinde 
nasıl yaşanıyor ise öyle yaşamaya devam edeceklerdi. Yeni tekno-
lojik gelişmeler, dünyanın dört bir yanında işgalci kuvvet liderlerine 
ait heykeller ve dünyanın her yerinden görülebilen Ay’dan daha 
büyük bir uzay gemisi haricinde... 

İnsanlık buna kısa sürede uyum sağlamıştı. Kendilerini işgal eden 
ve ailelerini katledenler artık onlara sempatik geliyor, onların ken-
dilerine sunduğu teknolojik gelişmeleri sürekli övüyor, eski hayat-
ların ise ne kadar boş olduğundan bahsedip duruyorlardı. Ancak 
bunun karşıt görüşlerini savunanlar da vardı. Kendilerine Demir 
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Yumruk gibi isim takıp her fırsatta işgalci kuvvetlerle savaşıyorlar-
dı. Hepsi kendilerini bir direnişin parçası olarak kabul ediyor ve ba-
ğımsızlıklarını bir gün ele geçireceklerinin hayallerini kuruyorlardı. 
Bir de bunların ortasında kalan grup vardı ki onlar hiçbir taraf tut-
muyor, sadece ömürlerini tamamlayıp hayattaki amaçlarını gerçek-
leştirmek için yaşıyorlardı. Ancak tarafsızlıkları onların başına bela 
açıyor ya sempatizanlardan ya da direnişçilerden şiddet görüyor-
lardı. Fakat dünyadaki üretim ve tüketim dengesindeki çarkları da 
bu kişiler oluşturuyordu. Sempatizanlar genellikle işgalcilerin oluş-
turduğu yeni iş kollarına katılıp orada varlıklarını sürdürüyorlardı. 
Direnişçiler ise hiçbir yerde çalışmıyor, kendilerinin oluşturdukları 
sığınaklarda kendi üretimlerini kendileri yapıyordu. Sempatizanlar 
işgalcilerin ortaya çıkarttığı yeni maden türleri ve bunların işletme-
sinde çalışıyor, aralarında zeka olarak yüksek olanları bu madenle-
rin herhangi bir alanda kullanımı için işliyor, en düşük zekalı olanlar 
ise maden ocaklarında işçi olarak çalışıyordu. İkisinin ortasında bu-
lunanlar ise madenlerin sayımı, lojistiği ve depolanması için emek 
sarf ediyordu. 

Direnişçilerde bu durum biraz daha farklı bir yapıya sahipti. Sığı-
nakları işgalcilerden çaldıkları teknoloji ile koruyor ve işgalcilerden 
saklanmak için onların teknolojilerini onlara karşı kullanıyorlardı. 
Kadınlar ve kız çocukları yer altında yetişen ve yetişebilecek olan 
yiyecek üretiminde etkin rol oynuyor, erkekler ise silah, giyim ve 
korunma gibi şeyler için çalışıyorlardı. Direniş askerleri madenler-
den işlenmiş haldeki cevherleri çalıyor, sığınaklar da bunları he-
men her şey için kullanıyorlardı. 

Silahların mermi yatağı, namlusu ve mermileri gibi aksamları cev-
herlerden yapılırken, geri kalanı toprak, kil ve taşlardan oluşuyor-
du. Kıyafetler de aynı mantıkla dokunuyordu. Yer altında üretilen 
mantarların yarısına el sürülmüyor, onlardan lifler oluşturuluyor ve 
tek tek ip haline getiriliyordu. Mantar ipleri cevher ile birlikte işle-
nip giyeceği dönüştürülüyordu. Ancak askerler herhangi bir cevher 
ve yeterli eşya ile geri dönmezler ise, direniş halkı için yapılan eks-
tra kıyafetler parçalanıyor, gerekli olan malzeme için kullanılıyor-
du. Direnişçiler de bu şekilde çalışıyordu. Ancak ne direnişçiler ne 
de sempatizanlar bu şekilde hayatta kalabiliyorlardı. 

Bu iki uç da hayatlarını ortacı olarak adlandırılan kişilere borçlular-
dı. Önceki yaşamlarında oldukları gibi bir hayatın sürmesini onlar 
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sağlıyordu. Bankalar, fabrikalar, tarlalar, dükkanlar kısacası her şey 
kaldığı yerden devam ediyordu. Direnişçilerden biri eğer aranmı-
yor ve tanınmıyor ise ve sığınaktan çıkıp normal bir hayat istese 
buraya dönebiliyordu. Ya da sempatizanlardan biri eski hayatını öz-
lese, oradan ayrılıp eski dünyada kolaylıkla yaşayabiliyordu. Daha 
doğrusu aç kalan direnişçiler yine ortacılardan çalıyor, madenleri 
işleyemeyen sempatizanlar iş için yine onlara geliyordu. Ancak ga-
rip olan tek bir durum vardı ki ortacı olarak adlandırılanlar dünya 
üzerindeki her bir şehirde komün olarak yaşıyor, asla bir lider seç-
miyorlardı. Sözcüleri bile bulunmuyordu. Sadece birlikte yaşıyor, 
birlikte hareket ediyor, işgalcileri ve tarafları görmezden geliyor, 
seslerini hep birlikte çıkartıyorlardı. Liderleri olmadığı için dire-
nişçiler asla onlara ulaşamıyor, işgalcilerin kendi sistemlerine ka-
rışmadıkları ve kendi yönetimleri doğrultusunda yaşadığı için de 
sempatizanlar tarafından kendi taraflarına çekilmiyorlardı.  

İşgalciler sadece askeri birlik olarak dünyada bulunuyordu ilk yıl-
larında. Daha sonra kendi halkları yavaş yavaş dünyaya karışıp, 
insanlığa bir hayvan gibi davranmaya başlamışlardı. Bu da sadece 
bir yıl sürmüş, işgalci halk insanlarla hiç beklemediği kadar yakınlık 
kurmuştu. Başka halkların bunu öğrenip dünyaya gelmesi olayı çok 
farklı bir yere taşımış, üç grubun da yeni üyeleri ortaya çıkmıştı. 
Sempatizanlar başka ırka mensup sempatizanlarla kaynaşmış, yeni 
elementlerin sahibi olmuş, direnişçiler ise başka gezegenlerden 
gelen tutsakları kaçırıp kendi himayelerine almışlardı ve onları te-
tikçi olarak kullanmaya başlamışlardı. Ortacılarda ise yeni yeni iş-
çiler peyda olmuş, başka gezegende benzer işleri yapanlarla ortak 
bir işe girişmişler, kendi alanlarında yeni şeyler öğrenmişlerdi. Bu 
olayların hepsi teknolojik gelişmelerde devrim yaratmış, evrenin 
dört bir yanından gelen farklı teknolojilerin ortak yuvası dünya olu-
vermişti. Başka ırkların da gelmesi ve bilgilerini paylaşması ile dün-
ya üzerinde uzay turizmi gibi farklı farklı iş alanları ortaya çıkmıştı. 

Ancak beş yılın sonunda değişmeyen tek bir şey vardı. İnsanlık ha-
len uzaya çıkamamış, başka gezegenlerde bulunamamıştı. Onları 
işgal edenler ya da başka gezegenlerden gelenler ise onları kendi 
yaşadıkları yere götürmeye çalışmamış, hiçbir davetsiz misafir on-
ları kaçırmayı denememişti bile. İnsanlığa konulan en büyük ya-
sak buydu. Ancak onların pek umurunda değildi bu durum. Merak 
edenler ise denedikleri yerde infaz ediliyor, cesedi öldürüldüğü 
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alanda mikronlarına ayrılıyordu. Hepsinin arasında ise tek bir kişi 
vardı. Üç gruba da mensup değildi. Hatta insan bile değildi. Ancak 
diğer gezegenlerden gelen misafirlerden biri de değildi. Beş yıl on 
iki gün önce ikinci savunma hattında bir asker bulunuyordu. Orta 
Avrupa’da bir cephenin gerisinde sayım görevlisi olarak çalışıyor, 
yeni gelecek askerlerin ya da mevcut askerlerin kıyafetlerinden 
yiyeceklerine kadar her şeyi not alıyor, bunu merkez karargâha 
bildiriyordu. Onlar da kendisine gerekli malzemeleri aynı gün içe-
risinde temin ediyordu. Kendisi ise gelen malzemeleri sayıp bunu 
dağıtıma yolluyordu. Bütün yaptığı iş sabahtan akşama kadar sa-
dece buydu. Onun haricinde oturup işgalcilerin tariflerini dinliyor, 
savaşa katılsa işgalcileri nasıl öldüreceğine dair notlar alıyordu. 
Ancak herkes onunla dalga geçiyor, anladığı tek konunun sayım 
yapmak olduğundan bahsedip duruyorlardı. Bu onu incitmekten 
çok heyecanlandırıyor, bütün atış talimlerine katılıyor, en iyi sko-
ru almak için canla başla çalışıyordu. Fakat istediği performan-
sa bir türlü erişemiyor ya da eriştirilmiyordu. Çünkü kimse sayım 
görevlisi olmak için gönüllü olmuyor, savaşta çarpışmayı tercih 
ediyordu. Televizyon ve gazetelerde her gün yapılan propagan-
dalar onları gaza getiriyor, sayım görevlisi gibi bir mevki onlar için 
aşağılık bir pozisyon olarak görünüyordu. Ancak o bunların hiç-
birine aldırış etmiyor, kendisine oldukça güveniyordu. Bu güveni 
oldukça yüksekti ki işgalcilerin yenilmesinden çok geri çekilmesi 
sağlanmış cepheleri gizlice geziyor, bulabildiği uzay dışı her şeyi 
çalıyordu ve bundan kimseye söz etmiyordu. 

Cepheye on gün önce katılmıştı ve bu zamana kadar iki silah, beş 
adet çalıştırmakta sürekli güçlük çektiği cihaz, üç tane de kıyafet 
çalmıştı. Kıyafetleri ölmüş ya da yaralanmış işgalcilerden almış, 
onları çıkartırken de vücutları en ince detayına kadar kontrol et-
mişti. Çünkü bulduğu üç adet ceset farklı yerlerinden vurulmuştu. 
Ancak vurulmuş kısımları insanların ölümcül sayılabilecek nokta-
larından çok uzaktaydı. İlki omzundan vurulmuştu ve kan diye ad-
landırılacak bir şeyi oldukça kaybetmişti. Diğeri iki elinin ya da ele 
benzeyen kısımlarının ortasından vurulmuştu. Sonuncusu ise diz 
kapağının altından yemişti kurşunu ve bütün vücudu kurumuştu. 
O da bunların hepsini not alıp kıyafetleri çalıp hızlıca alandan kaç-
mıştı. Başka bir gün iki işgalciyi bir alana sığınırken fark etmiş ve 
onları susturucu silahı ile yaralamıştı. Not aldığı yerlerden vurma-
ya çalışmıştı ancak başaramamış, hedeflerin ya biraz altından ya 
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da biraz üstünden vurmuştu. Fakat bu işgalciler üzerinde işe ya-
ramıştı ve ikisi de yere yığılıp acılar içinde inleme sesleri çıkarma-
ya başlamışlardı. O ise yanlarına yaklaşıp silahlarını ve aletlerini 
çalmış, kıyafetlerini çıkartmış ve bu iki yaratığı bir duvara yaslayıp 
onları izlemeye başlamıştı. Ancak o ikisi sadece inleyip kendisi-
ni vuran adamla ilgilenmemiş, gözleri denebilecek organlarla bir 
şeyi arar hale girmişlerdi. Onların ne istediğini anlamak için o da 
elindeki cihazların hepsi ile teker teker oynamaya başlamış, en 
dikkat çeken hangisi ise ona yoğunlaşma kararı almış ve bunu ba-
şarmıştı. Yaratıkların can çekişmesini izlemekten vazgeçip aletleri 
ve silahları da alarak barakadaki yerine geri dönmüştü. Çaldığı 
aletler onu ikinci savunma hattının düşüşüne kadar oyalamayı 
başarmıştı. Her bir aleti öğrenmiş, her bir silahın çalışma prensi-
bini keşfetmiş, kendi asker giysisinin altında işgalcilerin giysilerini 
saklayarak giymeyi başarmıştı. Giysi ona hafiflik gibi bir özellik 
bahsetmiş, tuttuğu her şey onun için oldukça hafif hale gelmişti. 
Silahı daha iyi kullanır olmuş, nişan alma konusunda daha iyi bir 
yere çıkmıştı. Ayrıca daha geç yorulmaya başlamış, istediği gibi 
koşabilecek hale gelmişti. Kıyafetinin sağlamlığını da ölçmüş, her-
kes uyurken kıyafetine barakada bir kaç defa susturucusu ile ateş 
etmiş, aynı yere girmeyen kurşunlar kıyafeti delmemişti. Ancak 
üst üste gelen mermiler ise kıyafeti delip giysinin diğer tarafına 
saplanmıştı ama orayı delmek yerine saplı kalmıştı. Gezegen dışı 
silahları da kıyafet üzerinde ya da başka şekilde kullanmak iste-
miş, silahtan çıkan vakum tarzı ses yüzünden vazgeçmişti. O sila-
ha da ait susturucu tarzı bir şey aramış ancak bulamamıştı. İşgalci 
yaratıkların böyle bir şey kullanmamasını da saçmalık olarak gör-
müştü. Silah ateşlendiği zaman iki metrelik mesafeye ve bir met-
re içerisinde ki alana büyük bir basınç uygulayıp, bu alanın içinde 
bulunan her askeri savuruyor, ayakta kalanlara da başka bir tetik-
le işleve geçen, kuyruklu yıldıza benzer turuncu bir mermi ateş-
liyordu. Mermi düşmana saplanıyor, kuyruğu çapa görevi görüp 
derinin yüzeyine saplanıyordu. Yeşil olanı patlıyor, turuncu olanı 
ise saplanıp kalıyordu. Kırmızı tarzda olan mermi ise vücudun de-
risini yakıyordu. Bunların hepsini revirdeki askerlerde görmüştü 
ve yine hepsini tek tek not almıştı. İşte bu yüzden ona susturucu 
fikri hoş geliyordu. Ona göre böyle bir silahın sesi duyulmasa, iş-
galciler dünyayı çoktan teslim almışlardı. Çünkü kendi asker arka-
daşlarının silahın sesine göre yön bulduklarını biliyordu. 
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İkinci savunmanın düşeceği gün ön saflara çağrılmıştı. İlk defa sa-
vaşacaktı ve bununla ilgili yaklaşık yirmi beş dakika nasihat almıştı. 
Talimatlar ise bundan daha kısaydı. Komutanlarının savaşmaktan 
çok dua ettiklerini o anda anladı. Yapacakları tek taktik saldırmak 
ve bunun yanı sıra ölmemeye çalışmaktı. En azından savaşın sa-
vunma yönünü belirlemekte olan üstleri bunu anlatmaya çalış-
mıştı. Ama o ölmeyi ya da öldürmeyi düşünmüyor, bulabileceği 
bütün cihazları kontrol etmek ve en ince ayrıntısına kadar dünya 
dışı olan her şeyi incelemek istiyordu. Bunu başaracağını düşün-
düğü gün ise savaşa katıldığı gündü. Sabahın ilk saatlerinde sayıma 
herkesten daha önce kalkmıştı. Yeni uyanmamıştı. Saatlerce içe-
risinde dönüp durduğu yatağından kalkmıştı. Tıpkı diğerleri gibi. 
Onlardan tek farkı, cepheye koşarak gitmek ve sakladığı kıyafeti 
kimse görmeden üzerine geçirmek idi. Kafasını çevirip yoldaşlarına 
baktığında, kimisinin dua ettiğini, kimisinin ağladığını, sesleri çık-
mayanların ise sevdiklerinin fotoğraflarına bakıp iç çektiğini gördü. 
Dua edecek kimsesi yoktu. Gözyaşı dökeceği ya da son bir kez gör-
mek istediği... Yıllardır tek başına yaşamış ve bunu da oldukça basit 
tutmuştu. Çok yakın bir arkadaşı ya da ailesinden kimsesi yoktu. 
Hayatının bazı parçalarında ona yoldaşlık etmek isteyen çok kişi 
çıkmış ancak hepsini uzaklaştırmayı başarmıştı. Şimdi ise üzerinde 
askeri iki üniforma ve ağzına kadar cephane dolu silahı ile birlikte 
koğuşun koridorundan dışarıya bakıyordu. İlk defa o anda ölmeyi 
düşündü. Cansız bedeninin toprağın üzerinde, esmekte olan rüz-
garla sallanmasının hayalini kurdu. Üzerinde kurumaya yüz tutmuş 
kanı, birkaç kez ateşlenebilmiş silahı, sakladığı üniforma ve gökyü-
züne bakan açık gözleri olacaktı. Ölümünün bu şekilde olacağını 
düşündü. Daha eksik ya da daha fazla olamazdı. Belki de işgalciler 
onun kıyafetini görüp durumu garipseyip kendisini inceleme kararı 
alırdı. Belki de savaş kazanılır ve işgalciler yollanır, yine cansız be-
deninde duran eşyalar göze batardı. Belki de iki ihtimalin de ter-
si olur, ölmek yerine canlı kalarak insanlara nasıl bunu başardığını 
anlatırdı. Hepsinin hayalini kurması ona zevk verse de dışarıdan 
duyulan ve iğrenç bir tona sahip olan siren sesi gerçeğin kendisi-
ni adım adım ona yaklaştırıyordu. Ranzasından kalkıp barakadan 
dışarı çıktı. Sözde silah arkadaşları halen içerideydi ve hazırlanma 
evresini olabildiğince uzun tutmaya çalışıyorlardı. İçten içe kimse 
savaşı kazanamayacağını biliyordu. Daha ilk hat düştüğünde bunu 
fark etmişlerdi. 
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İlk savunma hattı en profesyonel birliklerden oluşmuştu ve her 
milletten asker bulunuyordu. İnsanların arasında çıkmış olsaydı 
bu savaş, adına ölüm mangası denebilecek bu birlik, dünya dışı 
bir canlılarla savaştığı için barış birliği adını almıştı. Bazı hükümet-
ler ve insanlar, bu birliğe o kadar güveniyordu ki, başka bir önlem 
alma gereği bile duymamışlardı. Ancak birlik yalnızca iki gün daya-
nabilmiş, onlarla birlikte gönderilen cephanenin dörtte biri anca 
bitmişti. İşgalciler onlara küçük bir şans bile tanımamış, taktiksel 
olmayan bir yöntemle bütün bir birliği ezip geçmişti. Barış Birliği 
Generali, emrindeki askerleri arka planda tutmuş, karşı tarafın tak-
tiklerini öğrenmek için zaman kazanmaya çalışmıştı. Ona göre bir 
yol belirleyip bunu lehine kullanacaktı. Bunun yanı sıra her yere 
tuzaklar hazırlatmış, ne kadar havacı birliği varsa keşfe yollamıştı. 
Ancak uçaklar ve helikopterler daha keşfe çıkmaları beş dakikayı 
bulmuşken havada yok edilmiş, tuzaklar kendi kendilerine imha ol-
muş, davranış biçimleri anlaşılmaya çalışılan işgalci birliğin karacı 
her askeri birer casus gibi hızlı, seri ve sessiz katliamlara yol açmış-
lardı. Çoğu ateşli silah bile kullanmamış, bileklerine geçirdikleri bir 
cihazla düşmanlarını kolayca delip geçmişlerdi. Barış Birliğinin yok 
olması ile de bütün ümitler çöpe atılmıştı. Bunun arkasına ikinci bir 
savunma hattı çekilmiş, çevreye duvarlar örülmüş ve hiçbir şekilde 
saldırıya geçilmemişti. Saldıran bir birlik olursa karşılık verecekler-
di. Her ülkenin yaptığı tek şey buydu. Saldırı olursa karşılık ver. Bü-
yük dünya devletleri ise bu sırada nükleer saldırı planlamış, gözden 
çıkarılabilecek ülkeleri hiç düşünmeden vuracaklarının bildirisini 
yayınlamış, herkesi güvenli olduğu anlatılan kendi ülkelerine kaç-
maları gerektiğinden bahsetmişlerdi. Savunma hatlarındaki asker-
ler de dahil olmak üzere vurulacak ülkeler boşaltılmaya çalışılmış 
fakat işgalciler buna izin vermemişlerdi. Büyük dünya devletleri ise 
nükleer silahlarını etkinleştirmiş ve sorgusuz sualsiz ateşlemişlerdi. 
İşgalciler ise kendi birliklerine doğru gönderilen bu roketleri, çöp-
çülerin kağıt toplaması gibi, taşıtlarında bulunan manyetik mıkna-
tıslarla hızlıca toplamıştı. En büyük ve etkin plan da böylece suya 
düşmüştü. Havalanacakları hiçbir taşıt yoktu. Gemiler ve denizaltı-
lar işlevsiz hale getirilmişti. Ellerinde kalan sadece kara araçları idi 
ve onlar da o kadar dayanamıyordu. Yapabildikleri tek şey karada 
omuz omuza çarpışmaktı. Ama işgalciler bunu da yapmıyor. Bir bir-
lik yerine hepsi tek başına hareket ediyordu. Hepsi birbirine ben-
ziyordu ve sanki hepsi aynı kişi saldırıyordu. Ancak farklı şekilde 
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davranıyorlardı. Sanki bir ülke, başka bir yüz ülke tarafından işgal 
ediliyordu. Bu kadar bağımsız bir düzene rağmen çok az kayıp veri-
yorlardı. Askerler onları gördükleri anda öldürmeye çalışıyor ancak 
daha silahlarını kaldırmadan kendileri ölmüş oluyordu. Eksilerin bu 
kadar az olduğu, imkanların kısıtlandığı ve en ufak bir başarının 
bile elde edilemeyişi askerleri ruhsal açıdan yerle yeksan etmişti. 

Şimdi askeriyenin bahçesinde koşuşturmakta olan gruplara bak-
tığında bunu daha iyi anlıyordu. Savaşmak bir yana dursun, kim-
senin nefes almaya cesareti yoktu. Kendisi hariç herkes korkuyor-
du. Deli Çavuş dedikleri komutanları bile korkudan uyuyamıyordu. 
Üniformanın düğmelerini kapatıp silahını sırtladı. Cebinde halen 
anlamlarını çözemediği cihazları ve çantasına gizlediği işgalci silahı 
ile savunma hattına doğru yola çıktı. Kimseyi bekleme gibi bir isteği 
yoktu. Zaten o anda kendisini asker gibi bile hissetmiyordu. Cılız 
bedeni yüzünden geri görevine verilmiş basit bir yazmandı o.
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 Yazar: Arman Tekin

İstanbul’da bir öğlen vaktiydi. Güneş beyaz gömleğime âdeta nişan 
alıyordu. Tarifi gereksiz bir yorgunluğum vardı. Dünyanın tüm yük-
lerini durduğum yere kadar taşımışçasına bir hissiyatla unuttukla-
rımı gözden geçiriyordum. Sanki, daha önce buraya gelmiştim ama 
hiç gelmemişim gibi bakınıyordum etrafıma. Yanımdan silüetlerini 
geçiren insan gölgeleri vardı. Tam olarak nerede oluğumu anlama-
ya çalıştığımı görüyor ama umursamıyorlardı. Bense basit bir man-
tık içindeydim; gölgelerin varlığını güneşe bağlıyor ve önemsizlikle-
rini yüzlerine yansıtıyordum. Olduğu gibi tüm ayıplarıyla... Derken 
doğruldum ve yürümeye başladım İstanbul sokaklarını. Hıncahınç 
kalabalığın uğultusu içinde kayboluyordu tüm sesler. Amaçsız azın-
lık yığınları dört bir yanı sarmıştı. Tek bir nota gibi çıkıyordu sesleri. 
Hep birlikte kulaklardan gitmeyen bir İstanbul senfonisi...  Belirgin 
çarpıklıkta binaları, tanıdık simalarıydı şehrin. Bense kaybolmuş iz 
peşinde bir yolculuk içindeydim ama heyecandan yoksun. Öylece 
gidiyordum. Öylesine… Beklemediğim bir anda küçük bir kız çocu-
ğu takıldı peşime. Ufak bir tebessümle yürümeye devam ediyor-
dum aldırmıyor gibi ama aldırıyordum.

İçimizdeki
	 	 	 	 	 		Medusa
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“Abi 1 liran var mı?”

Sese doğru döndüm. Sadece 1 liramın peşine düşmüş küçük bir 
kız çocuğuydu. İstanbul’un tüm pisliğini yüzünde taşıyordu. Tüm 
renklerini bana gösteriyordu. Önümde durdu. Gözlerini bana dikti. 
Benden bir şey çıkar mı diye bakıyordu ama onun için fazla ale-
ladeydim. Yine de ne söyleyeceğini merak ediyordum. Sanki hiç 
bilmiyormuş gibi... Tekrarladı isteğini. Başından beri elinde tuttuğu 
beklentisiyle:

“1 lira versene, hadi!”

Bana hadi diyordu, küçücük bir kız çocuğu. Hadi. 1 lira ile zengin 
olman mümkünatsız, ver de çıkıp gideyim hayatından vicdansız di-
yordu o gözleri. Karanlığının arkasından bana bakan bir çift yeşil 
göz. Serde akılcılık vardı ya. O parayı şimdi gidip babasına verecek 
diyordu İç Ses 1. Babası da onunla içki alacak diyordu yine ve daha 
çok dilendirecek diye eklemeye devam ediyordu çok bilmiş İç Ses 
1. Bu iç sesi bastırmak dış sesimle mümkün olacaktı:

“Peki ama neden 1 lira?”

Tüm bu gayret küçük İstanbullunun zafer kokusu alması ile elle tu-
tulur hale gelmişti çünkü bendeniz dile gelmişti.

“Karnım aç!”
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İki kelime. Ne yerli ne de yabancı. Her dilde aynı. Onu sadece o 
anlayabilirdi. Ne kadar da hadsizdim! Rahim karanlığından çıkarılıp 
İstanbul karanlığına atılan küçük bir kız çocuğundan daha aç kim 
olabilirdi? Peki, ne kadar samimiydi bunu söylerken? Benim duy-
gularımın onun gözünde bir değeri yoktu ama İç Ses 1 mikrofonu 
eline almanın peşinde beni dürtüyordu:

“Üzerimde hiç bozukluk yok. Ama kart var. Gidip ne istiyorsan yi-
yelim.”

Muhtemel olan, istediği cevabı alamayan küçük İstanbul martısı-
nın yanımdan uçup gitmesiydi ve öyle de oldu fakat yine de yargıla-
yamazdım onu. İster müşteri başına prim alan satış temsilcisinden 
farksız olsun, isterse de kendine, kendince bakarak yaşayan küçük 
bir kadın... Çocukluğu İstanbul’un kuytuları, hayalleri bir hiçlik ağa-
cının tepesinde mahsur kalmış bir kedi. Beni tırmalamış çok mu! 
Bir simit kazıntısından ileri giden açlığım beni en yakın  restorana 
oturmaya sevkediyordu. Aslında küçük bir dönerci bile iş görür-
dü. Derken o küçük dönerci görünüverdi gözüme. Başkaları bunu 
kalbimin temizliğine bağlayabilirdi ama bu ya öğrenilmiş bilginin 
bünyedeki tezahürü ya da dönerin her halükarda bulunabilmesiy-
le açıklanabilirdi. Yaklaşır yaklaşmaz ayaküstü bir döner söyledim. 
Elime almış yerken o küçük kızı düşünmeye başladım. İç Ses 2 çok 
duygusaldı: Keşke burada olsa, o da döner yese diyordu. İç Ses 1 
yerinde durur mu? :Yaa, istese gelirdi seninle,yerdi ne isterse di-
yordu. Hem ne malum aç olduğu. İç Ses 2 kızıyordu: Peki, ne ma-
lum tok olduğu. Tartışma büyümüştü. Kendine gel! 

Peki tamam aç. Kabul. Ama neden seninle gelmedi? diye devam 
ediyordu İç Ses 1. Sen olsan gelir miydin, diye çıkıştı İç Ses 2. Sen ki 
İstanbul’a üryan doğmuşsun. Sen ki tüm –sız,siz ekleriyle doğuştan 
başlamış hayata. Söyle! Güvenir miydin ona, buna? İç Ses 1 çok 
ikna olmamıştı ama yine de İç Ses 2’nin sözleri onu etkilemişti. “Ne 
düşünüyorsun?” sorusu yankılandı bir an. Sesin hangi İç Ses’ten 
geldiğini anlamaya çalışıyordum. İç Sesler de merak kesildi o an: 
Kimdir bizden hariç konuşan? Gözümü açıp dünyaya döndüğüm-
de sesin hemen uzağımdaki bir kadından geldiğini fark ettim. Boş 
bakan bakışlarımı yerden alıp yukarıya doğru taşıdım başımla be-
raber… Hoş ve alımlı bir kadındı. Bir o kadar da akşamdan kalma. 
Makyajı akmış, saçları dağılmıştı. Doğrulttuğum başımı tutarak kla-
sik bir “Efendim?” cevabı ile karşıladım servisi. Gülerek bana bakı-
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yordu. Tahminen beş dakikadan fazladır beni süzüyordu. Dışarıdaki 
masalardan birinde oturuyordu. Ruju dağılmış dudakları arasından 
cümleler alaycı bir tavırla çıkmaya başladı:

“Ay sen burada değil miydin! Yalan yok ben de kendime yeni geli-
yorum. Rakıyı hiç az içemedim şu hayatta…”

Önündeki küllükte yanan sigarayı aldı ve bir nefes çekti. Çektiği ne-
fesin ciğerle olan ön sevişmesinin ardından çıkan duman hüzmesi 
üstüme üstüme geliyordu. Yaşanmışlıklarla örülü dolgun dudakları 
tetiği çekmeye hazırlanıyordu. Namlusunu bana doğrulttu ve gü-
lümseyerek nişan aldı:

“Ayakta kaldın. Oturmaz mısın?”
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İlk defa biri beni yanına çağırmıyordu ama küçük bir oğlan çocuğu 
gibi öylece bakakalmıştım. Ayaklarım beni götürüyordu. Kim sen 
gittin derse yalan, iftira. Hep bu ayaklarım işte… Hep ki konuşma-
nın nereye gideceğini kestirir sanırdım. O hep’ler bir hiçliğe dönüş-
müştü. Konuşamıyordum bile. İyi ki konuşan birisi vardı:

“Dilini mi yuttun şaşkın! Yoksa hep böyle misin kadınlar karşısın-
da?”

Artık konuşmaya başlamam gerekiyordu:

“Normalde böyle olmam. Boşluğumda yakaladınız.”

“Güzeeel konuşabiliyorsun. Şu sizi bizi kaldıralım, ben Melis.”

“Konuşabiliyorken ben de Engin.”

“Memnun oldum. Eee kimi düşünüyorsun Engin, öyle deriin 
deriin?”

“Küçük bir kız çocuğunu... İzini kaybettiğim…”

“Aaa çocuğun mu vardı senin de. Sende hiç de öyle bir hava yok 
ama...”

“Yok gelirken rastlaştığım, daha doğrusu beni bulan, küçük bir di-
lenci kız…”

“Hangisi” dedi gülümseyerek.

“Esmer, saçları uzunca, kahverengi ama yer yer sarı gibi. Üstünde-
mor bir elbise vardı. Böyle ufak tefek bir çocuk işte.”

“1 lira isteyen mi?”

“Evet. Tanıyorsun?”

“Küçük Ayşe o. Hep bir lira ister. Topladığı bir liralar ile akşama ka-
dar ne yer ne içerse yanına kâr! Sonra abileri gelir,alır kalan parayı 
elinden. Sonra kaldığı yerden devam!”

“Valla gel yemek yedireyim dedim. Bir baktım uçmuş gitmiş.”

“Engin insan… Onun seninle alakası yok.” Aniden yine bir sessizlik 
kapladı içimi. Peki ama neydi, diye düşünürken: “Zamanın birinde 
bir adam, senden iyi olmasın ki değil, senin gibi demiş ‘gel yemek 
yiyelim birlikte’. Haliyle ‘tamam’ demiş küçük Ayşe. Gitmişler bir 
lokantaya.” 
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“Eeee...”

“Eeesi lokantada yemek faslı bahane, sen dokunmaya başla ora-
da parmak kadar kıza. Bizimkisi o anki korkuyla masadaki bıçağı 
saplamış adamın bacağına, sonra da fırlamış mekandan. O gün-
den beri kendi başına yer yemeğini. Kimse görmeden.” dedi Melis. 
Hayretler içindeydim. Küçük bir dilenci kıza karşı neler hissedebili-
yorlardı yaşı geçkin adamlar. Tüylerim diken diken olmuştu. Derin 
bir üzüntü kaplamıştı içimi. Devam ediyordu Melis… Tanıştığım ilk 
Melis olan: “Klasik İstanbul hikayeleri hatta Türkiye. Kadın-erkek, 
küçük-büyük ayırt etmeksizin…”

Kahrolası bir haklılıktı onunkisi!

“Çok etkiledi seni. Ah ne şeker şeysin! Ah bir de benimkisini duy-
san!” Bir anda buz kesilmiştim. Seri kurbanlar şehriydi İstanbul ve 
arkası kesilmiyordu hikayelerinin. Ama o, karşımda bakışlarıyla ko-
nuşan yorgun kadın dik duruyor, hayata karşı olan tavrını hiç boz-
muyordu. Konuşamayan ben sıkılarak sormaya başladım:

“Sen de mi? Peki ama nasıl?”

“Ahhh o kadar şey geçti ki üstünden. Üstümden! Nereden başla-
sam bilmiyorum.

“En başından, peki nasıl oldu?”

“Her şeyden önce, ben çok güzel bir kızdım. Düşün ki, gençliğinin 
baharında, yirmi bir yaşında. Gözleri hayata umutla bakan, neşesi 
hiç eksilmeyen bir kızdım. Yurt dışında bir üniversiteyi kazanmıştım 
ve babamın çalıştığı şirket beni burslu olarak okutacaktı. Havalara 
uçuyordum. Benden mutlusu yoktu. Şirketin sahibi Aslı Hanım şir-
kette kendisine asistanlık yapmamı istiyordu. Şirket, reklamcılık ve 
halkla ilişkiler üzerine çalışıyordu. Ben de tabii ki kabul etmiştim. 
Babamın da bunda katkısı vardı. Şöyle iyi bir şirket, böyle gelecek 
vaadediyor...Derken çalışmaya başladım. İlk bir ay çok zorlanmış-
tım. Sonrasında ise işleri kavramış ve ortama alışmıştım. Çevrem-
dekiler de bana güvenmeye başlamıştı. Kenan Bey de yardımcı olu-
yordu. Çok iyi ve anlayışlı bir insandı. Şirketin iş ortağıydı. En az Aslı 
hanım kadar önemliydi. Aslı Hanım’ın gizliden gizliye Kenan Bey”e 
aşık olduğunu benim dışımda herkes biliyordu.” Güldü ve “keşke 
ben de bilseydim” dedi. Bakışlarını uzağa çevirerek bir süre durdu. 
Sonra kaldığı yerden devam etti: “Kenan Bey’in yardımcı oluşu Aslı 
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Hanım’ın hoşuna gitmiyordu pek. Hissediyordum ama çok da an-
lam veremiyordum.”

“Yoksa Aslı hanım…” diye araya girecekken...

“Dur dur ona da gelecek sıra!”

Öfkesi gözlerinden okunuyordu. Kaldığı yerden bakışlarını toplayıp 
devam ediyordu: “Yoğun günlerden birinde bir toplantı için sunum 
hazırlanması gerekiyordu ve yarına yetişmesi gerekiyordu. Kenan 
Bey ‘ben sana yardım ederim,nasıl olsa akşam işim yok’ demişti. 
Ben de tecrübesi ve bilgisiyle işi çabuk bitireceğimizi düşünerek 
mutlu olmuştum. Her şey buraya kadar güzeldi. Yalnız kaldık. Ben 
gözümü bilgisayardan ayırmıyordum çünkü bir an önce işimi biti-
rip evime gitmek ve yarınki toplantı için hazırlanmak istiyordum. 
Beklemediğim bir anda ellerini omzumda hissettim. Baba gibiydi 
benim için. Altmışına merdiven dayamış biri için aklımın ucundan 
kötü hiçbir şey geçmiyordu. Henüz daha erkekleri tanımıyordum 
tabi. Bundan sonrası malum...”

Söyleyecek bir şey bulamadan şaşkın bir ifadeyle yüzüne baktım. 

“Sonrası tam bir kabus gibiydi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hiçbir 
şey olmamış gibi çekip gitmişti. Bir taksi çağırıp kendimi eve attım. 
Korku içindeydim. Yaşadıklarımı babama nasıl anlatırdım.”

“Polise gitmedin mi?”

“Bunu yapacak cesaretim yoktu. Çok korkmuştum! Değil şirkete 
gitmek, sokağa bile çıkmak istemiyordum. Sonradan öğrendim 
ki Kenan olacak hergele ertesi gün benim hakkımda ulu orta ko-
nuşmaya başlamıştı bile. Ona göre onunla birlikte olmak isteyen 
bendim. Şirkette ayyuka çıkan bu dedikodu Aslı Hanım’ın kulağına 
gitmişti bile. Önce işimden oldum. Sonra bana konuşma hakkı bile 
tanımayan babam beni evden attı. Bunca yıllık hayatında böyle bir 
utanç yaşamadığını söylüyordu. Kimse benim ne yaşadığımla ilgili 
değildi. Ne olup bittiğini soran yoktu. Şirkette adaletli davranma-
sıyla meşhur Aslı Hanım bir kez bile beni arayıp işin gerçeği ne diye 
sormadı. Bir kadın bir kadını anlamaz mı? Sormaz mı hiç? Sormadı! 
Kadın, kadının düşmanı!”

“Adaletli dediğin Aslı Hanım, neden öyle davrandı ki?”

Durdu ve gözlerimin içine baktı. 
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“Aşık bir kadın kadar tehlikeli bir düşman yoktur! Beni işten atmak-
la yetinmeyip babama bütün bunların benim başımın altında çıktı-
ğını hatta adamın peşini bırakmadığımı söylediğine göre. Yaa böyle 
işte. O gün bugündür eve gitmedim.” 

Dalıp gitti. Böyle bir durumda ne söylenebilirdi ki! Konuşmanın 
başında o hayata karşı dik duran ve pervasız kadın gitmiş, yerini 
yirmi bir yaşındaki ürkek genç kız almıştı. Birkaç saniye bile olsa... 
Bir süre İstanbul’u seyrettik anlamsız gözlerle. “Ben kalkayım” dedi 
ansızın. Sigarasını,çakmağını alıp çantasına koydu. Tam kalkmaya 
hazırlanırken “çay içmez miydin” dedim. Küçük bir tebessümle 
bakışlarını bana çevirdi. Dudaklarını büzerek: “Kalksam iyi olacak. 
Çok bile otuırdum. Malum, İstanbul yaşar ama uyumaz.

Çantasını omzuna koydu ve elini uzatarak: “Memnun oldum ta-
nıştığımıza Engin. Davetkar olan bendim ya. Sen de beni dinledin 
onca saat.”

“Rica ederim. Yine olsa yine dinlerim Melis.”

“Ben de ismimi unuttun sanmıştım”

“Yok unutmadım. Unutmam da!”

“Bunu bir söz olarak kabul ediyorum. Olur ya bir gün düşersen bu-
ralara, o zaman sen anlatacaksın ha! Yok öyle yağma!”

“Olur tabi” dememin ardından yanımdan parfüm kokusunu üs-
tümde bırakarak yürüdü gitti. Ben arkasından bakıyordum. Öylesi-
ne... Ben de çok geçe kalmadan evime gitmeliydim. Hesabı ödeyip 
kalktım. Saat akşam 7’yi 12 geçiyordu. Bu saatte otobüse binmek 
delilik olurdu. Yürümeye başladım. Birden kendimi Karaköy Tren 
Garı’nın önünde buldum. Ya tarihi hatta binip Beyoğlu’na gidecek-
tim ya da tramvaya binip bir yerde inecektim. Tramvayın durağa 
yaklaştığını görüp durağa doğru koştum. Kartı son saniye geçirip 
tramvayı yakaladım. Nefes nefeseydim ama başarmıştım. Bir yer 
bulup oturdum. Melis’in bana anlattıklarını düşünüyordum. O, şu 
koca şehirde bunları yaşayan tek kadın değildi! Bu beni kahrediyor-
du. Düşünmeden edemiyordum Melis’i ve nicesini. Kafamı kaldır-
dım ve kapının açıldığını gördüm. Sanki inmem gerekiyordu. Attım 
kendimi dışarı. İyi ama neredeydim?  Eminönü durağında inmeyi 
ve lokma tatlısı yemeyi düşünürken Sultan Ahmet durağında in-
miştim. Saat 7’yi 32 geçiyordu. Yürümeye başladım. Sola doğru 
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döndüm. Biraz ilerledikten sonra bir tanıtım panosu ile göz göze 
geldik. Yerebatan Sarnıcı’nı anlatan bir panoydu. Bizans İmpara-
toru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, 
müze olarak halka açıktı ve içerisi ışıklandırma sayesinde gezilebili-
yordu. Panoda asılı fotoğraflardan birinde ters ve devasa bir heykel 
duruyordu. 

Bu baş “Medusa başı” olarak adlandırılıyordu. Efsaneye göre Yunan 
mitolojisinde Medusa, gorgon olarak adlandırılan üç kızkardeşten 
biriydi. Hikaye o kigüzeller güzeli bir kızdı Medusa. Evlenmek, bir 
yuva kurmaktansa kendini tanrılara adamış ve Athena tapınağına 
kapanmıştı. Günlerden bir gün denizler tanrısı Posseidon, Medu-
sa’nın güzelliğine karşı koyamayarak Medusa’ya zorla sahip olmuş-
tu. Bunu duyan adalet(!) tanrıçası Athena, denizler tanrısı Possei-
don’a olan aşkının verdiği kıskançlıkla Medusa’yı yılan başlı, domuz 
dişli bir yaratığa çevirmişti. Öyle bir lanetti ki bu; Medusa’nın baktı-
ğı taş oluyordu. Daha sonra Athena tarafından görevlendirilen Per-
seus da Medusa’nın başını kesmişti. Bir an durakladım. Okurken 
nasıl fark edememiştim?

Bu hikaye fazla tanıdıktı. Bu, bugün 
konuştuğum kadının; Melis’in hikaye-
sinden farksızdı. Yarattığı mitolojinin 
kendisi olan insan, kendi olmaya kaldı-
ğı yerden devam etmişti. Yarattığı tan-
rıların izinde giden küçük tanrıcıklar 
olmuş, ölümlü bedenleriyle ateş saçı-
yorlardı. Gözünü bürüyen yedi ölüm-
cül günah kadar eski ve daimiydi süre-
gelişi. Uğruna verilen tüm kurbanlar, 
hiçbir şeyi ayırt edilmeksizin hayalini 
kurduğu ölümsüz yarınlar için adan-
mıştı. Güneş ve Ay kadar büyük ego-
suyla kusursuz (!) insana milyonlarca 
yıllık evrim bile yaramamıştı. Tarih, ya-
pılan hatalarla beraber tekerrür edi-
yordu. Etmeye de devam edecekti...!
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 Yazar: Atheras

3 Çağ 15 Yıl 

4 Ay 11 Gün 

“Artık Kahramanlar’ın hepsi ölmüş, kalan-
lar da Tanrılarla birlikte Circia’da, 

Norum’u sonsuza kadar terk etmişti ve her 
şey artık İnsanlar’ın elindeydi”. 

Çocukluğumdan beri tanrılara adanmış bir yerde, neden böyle yaz-
dığını hep düşünürdüm. Bundan 10 sene öncesine kadar kafamda 
halen bu soru vardı. “Yedi Altın Göz Tarikatı Savaşı”nın sonunda bu 
sorunun cevabını bulmuştum: Tanrılar, insanların onu şekillendir-
diği ve gördüğü gibi olmakla birlikte iyi ve kötü olabiliyordu. Biz-
ler, her ne kadar sadece iyi tanrıların kazanmasını istesek de kötü 
olanlar bir şekilde kazanıyor, öne çıkıyor ve daha az varlıklı olanları 
baştan çıkarıyor. Belki de Şehvet’in savaş sırasında bu kadar güç-
lenmesinin nedeni buydu. Bu olaylardan sonra Kutsal Maat şeh-
rinde bir “Gümüş Malatr” olmaya ve şehri daima savunmaya karar 
verdim.

6 Ay 1 Gün 

Kaptan Strauss, iç duvardaki çiftçilerin sularının kirli aktığından 
şikâyetçi olduğundan bahsetti. Derhal ekibim ve 5 cüce ile suyu 
incelediğimizde; suya atık su karıştığını fark ettik ve bu düzelene 
kadar iç duvardaki çiftçilere, şehir merkezinden bedava günlük 15 
fisiran su getirilecekti. Kaptan Strauss gizemli bir adama benziyor-
du. Kimsenin bu şehirde nasıl Malatrların Kaptanı olduğu hakkında 
en ufak bir fikri yoktu. Yüzünde ve kollarında çeşitli savaşlara ait 

Malatr Lewifordun 
Kronikleri
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olduğunu iddia ettiği yaralar vardı ama bana bunlar daha çok çe-
şitli işkence aletleri ile yapılmış gibi geliyordu. Belki de bir zaman-
lar savaş esiri olmuştu, bilemezdim henüz. Ama bunlar kesinlikle 
işkence aleti izleriydi. Bundan eminim çünkü daha önce de görev 
aldığım Siyah Kılıçlar Birliğinde pek çok canlıya işkence edilmesine 
şahit olmuştum. Ayrıca bir ayağı hafif aksıyordu ve sağ gözünün ye-
rinde yapay bir cam göz vardı. Her gece o cam gözü temizlerdi. Bu 
da onun uzun sarı beyaz saçlarının sürekli öne düşmesine neden 
olurdu. Genel olarak giydiği siyah ejder derisi içinde geniş yapılı 
dururdu ama kaslı değildi. Kimileri tarafından, daha önceden Grac-
han Hapishanesinin Müdürü olduğuna dair söylentiler dolaşıyordu 
ama o kesinlikle bunu kaba kahkahası ile reddediyordu. 

6 Ay 3 Gün 

Goblin yüzlü yağ tulumu Vali Perseden kıpkırmızı bir surat ile ve düz 
siyah yağlı saçlarıyla arabasından inerek, bizim iç duvardaki çiftçi-
lere bedavadan su vermemizden hoşlanmamış olacak ki; bu sabah 
Merkezimizi kendi korumaları ile bastı ve rahatsız edici tiz sesi ve 
yosun yeşili gözleri ile “açıklama talep ediyorum” diye yırtınmaya 
başladı.  Kaptan Strauss Vali’ye yaptığı her şeyin kralın hazinesin-
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den karşılandığını söyleyince çekip gitti. Bir gün savaş görmemiş 
şu Altın Kalkanlar gerçek bir düşman karşında neler yapar acaba? 
Hatta bir keresinde bir Altın Bölge’de bir hırsızlık olayını incelemek 
için gittiğimizde hırsızın biri tam 2 tane Altın Kalkanı atlatıp Valilik 
mahzeninden en nadide şaraplardan çalmış ve bunları karaborsa-
da satmıştı. Olay, Demirciler Sokağındaki Hancı Kayra’nın Tadımcı-
sının şaraplardan birisini bu kadar ucuz fiyata satın almasıyla gün 
yüzüne çıkıyor.

Öğleden Sonra 

Cüceler bugün geldi ve artık tarım suyuna atık su karışmadığını 
ama Kaptan Strauss’un ve benim görmem gereken bazı şeyler ol-
duğunu söylediler. Yanımıza fazla dikkat çekmemek için 20 kişilik 
bir devriye birimi alarak atık su kanalının girişine gittik. Cholek, 
cücelerin başındaki şef, bize önderlik ediyordu. Cholek, ilginç bir 
cüceydi. Bütün hayatını insanların teknolojisini iyileştirmeye ada-
mış bir kast olan Demirdişliler Hanesine mensuptu. Çok genç yaşta 
hanesinden ayrılıp önce ticaret sonra bilinen dünyayı görmüş ve 
bir ara Kuzeydeki cücelerle birlikte Karazor’a karşı savaştıktan son-
ra insanların daha fazla cüce teknolojisine ihtiyacı olduğuna karar 
vermiş. Ama Hanesine 100 yıldan sonra dönüp hakkını talep etme-
diği için kardeşi Bolek, Hanenin başına geçip onu sürgün ilan etmiş 
ve derin üzüntüsünden dolayı daha önceden kızıl ve siyah olan saç 
ve sakalları artık beyazlamış. Cholek, bizi bir noktaya kadar getir-
miş sonra tek başımıza bırakmıştı çünkü sular onun için biraz fazla 
yüksek olmaya başlamıştı: “Sabah biz geldiğimizde sular bu kadar 
yüksek değildi ama zaten fazla kalmadı ikinci sarnıcı geçtikten he-
men sonra duvarlara bakın, bunlar kara büyü” dedi. 5 kişiyi Cholek 
ile bıraktık ve biraz daha ilerledik artık Cholek’in bahsettiği yerdey-
dik: tavana kadar kara büyü yazıtları vardı ve atık su tüneli boyunca 
devam ediyordu. Kaptan Strauss benden tekrarlayan sembollerin 
birkaç tanesinin çizimini yapmamı ve bunları Kralın Kütüphanecisi 
Gaghiardi’ye göstermemi istedi. Daha sonra tünelden çıktık ve ön-
lem olarak bu bölgede devriyeleri sıklaştırmaya karar verdik. Bu-
nun sebebi ise zirai sulamaya sabotaj yapan kişiyi yakalamaktı.

6 ay 4 Gün 

Sabahtan Gaghiardi’nin yanına gittim. Böyle bir adam nasıl kütüp-
haneci olabilirdi? Saçları gümüş rengine gelmişti ama halen dinçti 
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ve kapıdaki askerlerle talim tutuyordu hem de kılıç talimi! Gözleri 
bilgeliğinin mavisi bir elmas gibi parlıyordu. Ben ordayken iki tane 
askeri talim sırasında yendi. Daha sonra beni fark etti ve saman 
rengindeki kütüphaneci cübbesini giydi. Ona sembolü gösterdi-
ğimde: “Bunun sadece başlangıcı olduğunu ve mümkünse kendisi-
nin oraya gitmek istediğini,” söyledi. 

Öğlene doğru Hayvan Pazarına vardık. Gaghiardi’yle sembolün 
bulunduğu kanala doğru yürümeye başladık. O, birden yerel hal-
ka hastalık durumlarını sormaya başladı. Çoğu hayvanın hasta ol-
madığını ama eskisi kadar çalışmadığı ve daha çok yorulduğunu, 
kendilerinin de çok uyuduğunu ve bundan şikâyetçi olduklarından 
bahsettiler. Gaghiardi bana dönüp: “Şimdi anlıyor musun? Bu bir 
sabotaj değil bu bir hex! Su yolu ile temel tabakadaki insanlara ve 
hayvanlara bulaşan bir hex. Onları daha yorgun ve uyuşuk yapıyor, 
böylece üretim azalıyor ve şehir yavaş yavaş aç kalıyor buraya ge-
len su kaynaklarını kesip yeni kuyular açmalıyız derhal” dedi.

Ben, sadece Cüce Şef Cholek’nin yeni bir kaynak bulması ve şehrin 
bu kısmına iletmesi ile görevlendirildiği belirtebildim. Gaghiardi 
bunun ilerisi için yeterli olmayacağından korktuğunu söyleyip gitti. 
Bu sırada Kaptan Strauss Çelikçiler Sokağından aşağı bir devriye ile 
dönerken ve Gaghiardi ile bir kısaca bir şeyler konuştuktan sonra 
devriyenin bir kısmı Gaghiardi ile devam etti.
Devam Edecek...
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