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Sevgili Gorgonlar
İlk sayısını 15 Kasım 2017, ikinci sayısını 15 Şubat 2018 tarihinde yayınladığımız dergimizin üçüncü sayısıyla sizlerle buluşmanın mutluluğu
içindeyiz.
Dergimiz, düşüncelerimizi başka bir mecraya ihtiyaç duymadan özgürce aktarabildigimiz, içinde yeni dünyalar keşfettiğimiz bir yer haline
geldi. Umarız siz de bu sayımızı okuduğunuzda bunu hisserdersiniz...
Bu sayımızda, geçen sayımızdaki gibi üç ana başlığımızda birbirinden
güzel yazılarla sizlere merhaba diyoruz. Bir gelenek haline gelen “Konuk Yazar” bölümünde ise bu sayıda yazar Mehmet Berk Yaltırık’ın
“Strigoi’nin Kalesi” adlı fantastik bir öyküsüne yer verdik. Kendisine bu
güzel öyküsünü dergimizde yayınlamamıza izin verdiği için teşekkür
ediyoruz.
İnsanlık Tarihi bölümünde, Tarihin İlk Teröristleri: Siccariler’e, Bizans
Tarihinin önemli şahsiyeti İmparatoriçe Theodora’ya ve Batılılaşma
Dönemi Osmanlı Resminde Türk Ressamların Kadın Portreleri’ne yer verdik.
Araştırma bölümüne geldiğimizde ise, Kurban(lık) kavramına, Antroposen’de insan-iklim ilişkisine, Nar ve Matrix Filmleri Ekseninde Mitolojinin Modern Enstrümanı Olarak Sinema’ya ve Batı Edebiyatında
Modernizm’e ve Postmodernizm’e değindik.
Kültür bölümünde ise, “Bozkırkurdu” adlı kitabın eleştirisi ve dergimizin ilk sayısından beri devam eden “İşgal” öykü serisinin üçüncü bölümü okunmak için sizleri bekliyor.
Kültür, tarih ve araştırma başlıklarındaki güvenilir, kaliteli ve özgün içeriğimizi, gerek internet sitemizdeki paylaşımlarımız gerekse çıkarmış
olduğumuz e-dergilerle günden güne geliştirmeye devam ediyoruz.
Ekibimizin değerli üyeleri (Gorgiler) bu sayı süresince bizi “biz” yaptı
ve gücümüze güç kattı. Yazarlarımıza, çevirmenlerimize, teknik ekibimize ve siz sevgili okuyucularımıza can-ı gönülden teşekkür ediyoruz.
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Strigoi’nin Kalesi
Yazar: Mehmet Berk Yaltırık

Hicretin 945’inci, miladi 1539 senesinde bir takım deli süvarisi, nallarından
kan izi eksik olmaz ürkünç atlarıyla, naralar ve silah şıkırtılarıyla Karpat Dağları’nın eteklerini takip ederek Eflak memleketinin ormanlarına girmişlerdi.
Atlıların çıkardığı gök gürültüsünü andıran sesler, sırtlarında uçuşan tüyler
ve postlar, kalın bıyıkları ve o karanlıkta ecinnileri andıran kuyu dibi gözleri,
görüp duyanlar için dehşet salıyordu. Deli süvarileri ovalara pek sapmadan
dağ ve orman yollarından ilerliyorlardı. Gecenin o vaktinde bir Allah’ın kulu
burnunun ucunu korkusundan dışarı çıkaramazken, o anlık oradaki yegâne
ürperti kaynağının kendileri olduğundan emin atlılar, çalımla ve heybetle,
köylerin çiftliklerinin civarından geçip gidiyorlardı.
Ta Belgrad’dan beri at süren deliler, Silistre paşasına ulaştıracakları mühim
bir haber için seçilmişlerdi. Tuna Nehri’nin bataklıklarında eğleşen haramiler, haydutlar ziyadece olur diye insan ayağı değmez mıntıkalardan geçiyorlardı. Kendilerine kalsa çetelerle vuruşa vuruşa yol almak iş değildi ancak
paşaya haberin tez ulaşması gerekiyordu. Atlıların en önünde giden Cambaz
Ali’nin namı, Nemçelilerin topraklarında dahi bilinirdi. Ali’nin kendine has
bağırtısını işitenler yahut tüylü börkünü görenler, kimin geldiğini anlayıp
başka tarafa savuşurdu. Tanımayıp savuşmayanlar ise şayet ölmez sağ kalırlarsa kim olduğunu iyice öğrenirlerdi.
Gorgon Dergisi
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At sürdükleri o gece diğer gecelerden hayli farklıydı. Tepelerinde toplanmış kara bulutların ortalığı zifiri karanlığa gömdüğü, üzerlerine de tuhaf bir
ağırlığın çöktüğü o hayırsız vakitte, pencerelerinden ışıkların, içinden gülüşmelerin ve konuşmaların yükseldiği bir hana gelince durdular. Kemikleri
ağrırcasına yorgun oldukları kadar kurt gibi acıktıklarının da farkındaydılar.
Serhatlerde yaşadıklarından kılıklarını Nemçe hayduklarından, köylülerden
ayırmak olanaksızdı. Ahalinin tekinsiz bakışları altında hanın bir köşesine
geçip keçi peyniri ve kurutulmuş et yediler, kırbalarında taşıdıkları Belgrad
şarabını içtiler. O esnada inceden bir
yağmur başlamış, arada bir uzaktan
Ansızın peyda olan
uzağa gök gürültüsü işitilir olmuştu.
bir yıldırım şavkıyınca
Zaman zaman dil almak amacıyla sınır
ortalığın gündüz gibi
boylarına giden akıncılarla düşüp kalkaydınlandığını gördüler. tıklarından, kendi aralarında hiç konuşmayarak ahalinin konuşmalarına kulak
Hanın biraz uzağında
kabarttılar. İçerinin havası kendilerini
ışıkları sönük birkaç
boğar gibi olunca ahaliden uzaklaşıp
evlik bir köy, o köyün de tenha bir köşeye geçtiler. Feraha ertepesinde dikilmekte
mek için hanın geniş pencerelerinden
olan korkunç görünüşlü birinin önüne geçerek tahta perdeleharap bir kale önlerinde ri kaldırtmışlardı. Bulundukları yerde,
kapkara bir siluet hâlindeki dağları az
ayan oldu.
çok seçebiliyorlardı.
Ansızın peyda olan bir yıldırım şavkıyınca ortalığın gündüz gibi aydınlandığını gördüler. Hanın biraz uzağında ışıkları sönük birkaç evlik bir köy, o köyün de tepesinde dikilmekte olan korkunç
görünüşlü harap bir kale önlerinde ayan oldu. Taşları aşınmış, çoğu yeri çökmüş ancak hâlâ sivrilen kuleleriyle tehditkâr görünümlü bu kaleyi huşu ve
heyecanla seyre koyuldular. Kale yıldırımların ışıltısı olmadığında karanlıklara gömülüyor, ortalık aydınlanınca da arz-ı endam edip yüreklere bunaltı
salıyordu. Boş pencereler sanki bir kurukafanın insanı seyreden boş ancak
ürkütücü göz deliklerini andırıyordu. Delilerden bazıları pencerelerden birinde bir insan silueti görür gibi olunca tedirgin olup birbirlerine işaret ettiler. Ölümle yaşadıklarından korkuyu nadiren hisseden adamlarının bu hâli
karşısında hayli şaşıran Cambaz Ali kaleyi daha dikkatle seyre koyuldu.
Deliler yüreklerindeki bunaltıyı atmak için rakija istediklerinde Cambaz Ali,
masaya gelen hancının kolundan tutup kalede yaşayan olup olmadığını sorunca hancı, telaşla kafasını sallayıp kimsenin olmadığını söyleyerek uzak6
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laştı. Tam o anda, hanın tenha bir köşesinde tek başına oturmakta olan yaşlı
bir kadın gördüler. Üzerinde lekeli, beyaz bir elbiseyle oturan yaşlı kadın
parıltısız simsiyah gözleriyle delileri seyrediyordu. Cambaz Ali onun ahaliden olduğunu düşünerek, tıpkı hancıya sorduğu gibi kalede yaşayan olup
olmadığını sorunca yaşlı kadın gözlerini ona dikmişti. Kadının kocaman tekinsiz gözlerine hiçbir deli bakamıyordu. Yaşlı kadın, Eflaklıların lisanında
konuşup kimsenin kara kale hakkında konuşamayacağını, insan yaşamadığı hâlde dehlizlerinde, kulelerinde dolaşanların olduğunu söyledi. Ahalinin
perilerin ve kötü ruhların mesken tuttuğuna inandığını söyleyerek en cesur haydukun dahi oraya gidemediğini anlattı. Cambaz Ali bir kadına, bir
Yaşlı kadın, Eflaklıların
kalenin siluetine bakıp yumruğunu
lisanında konuşup
oturduğu peykenin kenarına indirdi.
Yaşlı kadının yüzüne kahkaha savukimsenin kara
rarak adamlarıyla birlikte sınır boykale hakkında
larında çok can aldığını, kendi ismini
konuşamayacağını,
Nemçeli annelerin yaramaz çocuklainsan yaşamadığı hâlde
rını korkutmak için sıkça zikrettiğini
söyledi.
dehlizlerinde, kulelerinde

dolaşanların olduğunu
Yaşlı kadının yüzünde insanı ürperten bir durgunluk vardı. Hayatın
söyledi. Ahalinin perilerin
zerresi yoktu ama gözleri arada bir
ve kötü ruhların mesken
kayıyor, herhangi birine dik dik bakıtuttuğuna inandığını
yordu. Kadın kaleyi Türklerin gelişinsöyleyerek en cesur
den evvel Eflaklı soylulardan birinin
yaptırdığını anlatmaya başladı. Yaşlı
haydukun dahi oraya
bir çingeneye iftira atarak öldürttügidemediğini anlattı.
ğü için bu soylunun lanetlendiğini,
hem soylunun hem de kızının mezarlarından çıkarak gezinmeye başladıklarını, kaçırdıkları çocukların ve kandırdıkları insanların kanlarını içerek
asırlarca yaşadıklarını tek tek anlattı. Kalede kendi lisanlarında “strigoi” dedikleri hortlakların dışında yaşayan olmadığından bahsederek iddia ettiği
kadar cesurlarsa kalenin en tepesine çıkıp yaktıkları bir meşaleyle handakilere işaret vermesini söyledi.
Cambaz Ali ve deliler, her ne kadar kalplerinde bunaltı olsa da yaşlı kadının
bu sözleri üzerine atlarına binip cesaretlerini kanıtlamak üzere kalenin yolunu tuttular. Atlılar sivri kayaların üzerinden geçerek kale yoluna tırmandılar.
Gorgon Dergisi
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Her yıldırım parıltısında sivri taşlarla, kayalarla bezeli uçurumları görüyor,
her gök gürültüsünde altlarındaki atların dahi yürekleri ürperiyordu. Sanki
ortalıkta gezinir gibi bazı ürkünç gölgeler süvarilerin gözlerine görününce
ve atlarını da korkutunca birkaç adam atlarının sırtından düşerek korkunç
uçurumun dibini boyladı. Cambaz Ali ve diğer süvariler, fırtınanın şiddetlenmesi ve hayvanların huzursuzlanması üzerine atlarından inerek yola devam
etti. Her bir deli dualar eşliğinde kale yolunu tırmanırken, tepelerine isabet
eden bir yıldırım birkaç tanesini daha kayalarla birlikte korkunç uçuruma
yuvarlandı. Adamlar geri dönmek için Cambaz’a yalvarsalar da delibaşı kılıcını kınından sıyırıp geri dönmek isteyenin kellesini bizzat uçuracağını söyleyerek hepsini kalenin kapısına dek çıkardı.
Asırların etkisiyle çürümüş ahşap kapıları omuzlayarak kaleye giren deliler,
duvarlardaki sağlam kalabilmiş meşaleleri alıp ateşe vererek, ölü bir mezar
dehlizini andıran kale koridorlarında yürüdüler. Parçalanmakta olan merdivenlerden çıkarak kalenin en karanlık, yıllarca insan ayağı değmemiş kısımlarına gelip kulaklarına gelen tuhaf iniltilere rağmen en yüksek kuleye çıkan
yolu arıyorlardı.
Savaşçılar, kulenin kapısını bulup merdivenleri çoktan çökmüş kuleye de
güç bela tırmandılar. Kuvvetli rüzgârdan ötürü zorlukla ayakta durmaya çalışırlarken bir yandan da yelin söndürdüğü meşaleleri tekrar yakmaya uğraştılar. Lakin kulenin en tepesindeki odada yıldırım şavkıyınca gördükleri bir
şey ellerini ayaklarını güçten düşürdü.
Deliler kuleden aşağıya Onca çürümüşlüğün arasında sapasağlam kalabilmiş ahşap bir tabut, korkuinmeyi başararak
tucu bir şekilde odanın tam ortasında
karanlık koridorlarda
öylece duruyordu.

düşe kalka koşarlarken,
duyabildikleri son
şey gök gürültüsüne
rağmen canhıraş
çığlıkları taş duvarlarda
yankılanan Cambaz
Ali’nin medet isteyen
sesiydi.
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O esnada tabutun kapağı duyan kulakların işitmek istemeyecekleri korkunç
bir gıcırtıyla kendiliğinden açılmaya
başladı. Tabut tamamen açılınca ayaklarını kıpırdatamayan deliler, çekincelerine rağmen kendilerini içine bakmaktan alıkoyamıyorlardı. Bir başka
yıldırım şavkıması hepsini dehşete düşürmeye yetti. Handa gördükleri o yaşlı
kadının boylu boyunca tabuta uzanmış
vaziyette uyuduğunu gördüler. Ancak
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buna uyku denemezdi. Bu yeryüzünde dolaşarak ölümlülerin peşine düşecek, onların damarlarındaki hayat sıvısını arzulayan, annelerin yalvarmasına rağmen beşikten bebekleri kaçıran, yolda giden yolcuları sahte cilve ve
işvelerle yolundan azdıran, Rumeli vilayetlerinin vebadan beter bin senelik
belası olan upir dehşetinin bir nüvesinden başka bir şey değildi. Deliler o
vakte kadar ancak içki sofralarında, ateş başlarında dinledikleri ürkütücü
hikâyelerde denk geldiği bu mahluklardan biriyle o an yüz yüze kalmışlardı.
Haddinden uzun köpek dişleri çenesine doğru inen kadının fal taşı misali
açık gözleri de ateş kızılıydı. Uzun saçları ölü yapraklar, otlar misali bembeyaz tenine yapışmıştı, kefene benzeyen elbisesi de altından çıktığı topraktan
izler taşıyordu.
Kadının yattığı yerden uçar gibi doğrulması her birine yetti. Adamlardan biri
kalbini tutarak yere yığılırken diğerleri yalvarıp bağırarak odadan dışarı fırladı. Cambaz Ali kıpırdamaya fırsat bulamadan, hortlağın uzun kollarını ta
kendi durduğu yere uzatıp kirli tırnaklarının pençeyi andırdığı ellerine yakalandı. Deliler kuleden aşağıya inmeyi başararak karanlık koridorlarda düşe
kalka koşarlarken, duyabildikleri son şey gök gürültüsüne rağmen canhıraş
çığlıkları taş duvarlarda yankılanan Cambaz Ali’nin medet isteyen sesiydi.
Ta aşağılarda, handa oturanlar ve köydekiler de aynı çığlıkları işitmişlerdi.
Gece boyu kaleden başka çığlıklar da yükseldi. İçlerine düşen vahşet ürküntüsünden pencerelerinden bakmak şöyle dursun, burunlarının ucunu dahi
dışarı çıkaramadılar. Uyuyanlar da güneş karanlık ormanların, dağ zirvelerinin üzerinde parlayana dek korkunç kâbuslarla, karabasanlarla boğuştular.

Gorgon Dergisi
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Tarihin İlk Teröristleri
Sicariiler
Yazar: Melis Fettahoğlu
I. Giriş
26 Şubat 1993 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan terör saldırısı
Newsweek Dergisi’nin 4 Temmuz 1993 tarihli sayısında “Yeni bir Terörizm”
başlığı ile ele alındı. Bu yazıyla literatüre giren “yeni terörizm” kavramı daha
sonraları yapılacak birçok çalışmanın başlığını oluşturdu. Hatta 9/11 Komisyon Raporu’nun 2. bölümünde Usame bin Ladin’in 1992 yılından saldırının gerçekleştiği güne kadar Amerika’yı hedef alan fetvaları “Yeni Terörizmin Esasları” başlığı altında incelenmiştir. Ancak, Newsweek yazısı terörün
neden “yenileştiğine” dair herhangi bir içgörü vermez. 1993 terör eylemi,
sanki terörün geçmişte vuku bulan misallerinden ayrıştırılmış ve yeni bir
bağlamda bağımsız bir terör biçimi olarak yansıtılmıştır. Terörizmin “yeni”
ve “eski” olarak ayrıştırılması, terörizmin -içinde doğduğu ve geliştiği siyasal
çevrede - sürekli şekil değiştiren ve kendini yenileyen bir fenomen olduğu
göz önüne alınırsa, çok da alakasız değildir. Zira her terörist neslin arasındaki bayrak aktarımı sırasında derin bir kopuş meydana gelebilir.
“Eski terörizme” dair sahip olduğumuz bilgiler çağın gereksinimlerini karşılamayacak düzeyde hükümsüz, anakronistik ve bağıntısız görülmüş olacak
ki, terörizmi tanımlamak için yeni bir çerçeveye ihtiyaç duyulmuştur. Terörizmin hiç değişmediğini iddia etmek doğru olmaz. Terörizm kesinlikle değişmiştir. Fakat bu değişim derece bakımından bir değişimdir. Günümüzde
maruz kaldığımız terör biçimi özünde tamamen farklı bir fenomen değildir;
aksine, terörizmin geçirdiği tarihsel evrimin, zaman içindeki kademeli değişimin bir sonucudur. Kısacası, yeni terörizmi çözümleyebilmek için, “eski”
olarak tabir ettiğimiz terör biçiminin doğru şekilde anlaşılması ve yorumlanması gerekmektedir. Bu fenomenin geçirdiği evrimi incelemenin ön koşulu
olarak da terörizmin tarihteki ilk tezahürlerine odaklanacağız.
Öncelikle terörizmin ne olduğunu ya da “ne olabileceğini” anlamak gerekir.
10
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Terörizm, terim olarak ilk defa Fransız İhtilali ile zihinlere yerleşmiş olsa da,
insan kadar eski bir tarihi vardır. Terörizmin tanımına dair sağlıklı bir uzlaşmaya varabilmek için belirli bir terör eylemini etkileyen faktörleri, şiddet
koşullarını, niyetleri ve yöntemleri dahil birçok parametreyi göz önünde bulundurmak gerekir. Birbiriyle alakası olmayan farklı terörist gruplarını teşvik
eden parametreler değişiklik gösterebileceği için, tek bir terörizm tanımından bahsetmek mümkün olmamıştır. Buna ilişkin olarak, Leiden Üniversitesi’nden Alex Schmid ve Albert Jongman 109 terör tanımı öne sürmüşlerdir.
Araştırmalarına göre, terör eylemlerini %83.5 şiddet, %65 siyasal hedefler,
%51 korkutma veya sindirme amaçları yönlendirmektedir.1
Terörizmin ne amaçla ve kim tarafından tanımlandığı da dikkate alınmalıdır. Bir eylemi “terör eylemi” ve bir eylemciyi “terörist” olarak nitelemek, o
eylemin meşru-gayrimeşru olarak değerlendirilmesi ile ilişkilidir. Bir siyasal
eylemin ahlaki yorumu ile eylemin kendisi arasındaki karışıklık terör olgusuna dair nesnel bir anlayışı bulanıklaştırır. Dolayısıyla, terörizm ahlaki açıdan
değil, teknik açıdan ele alınmalıdır. Walter Lacqueur, 1798 yılında, Fransız
Akademisi Sözlüğü’nde (Dictionnaire of the Académie Française) terörü bir
‘’sistem’’ veya ‘’terör rejimi’’ olarak tanımlamıştı. Buradaki sistem sözcüğü
terörün ‘’sistematik’’ yapısına işaret etmektedir. ‘’Aşırı şiddetin sistematik
kullanımı’’ ifadesi terörist saldırıların çoğunlukla “sistematik olarak” planlandığını gösterir ve bu tanımlama terörizmin bir dizi temelsiz şiddet performansından ibaret olduğu algısını yok sayar. Mallison terörizmi ‘’sosyal veya
siyasal amaçlara ulaşmak adına yapılan şiddet tehditleri veya aşırı şiddetin
sistematik kullanımı’’2 olarak tanımlarken, Burleigh T. Wilkins aynı kavramı
‘’kişilere veya kurumlara yönelik gerçek saldırı ya da sadece saldırı tehditleri yoluyla siyasal, sosyal, ekonomik ya da dinî değişimleri amaçlayan girişimler’’ olarak yorumlar.3 Öte yandan terörizm uzmanları Darrel Trent ve
Robert Kupperman terörizmi bir savaş stratejisi olarak düşünmenin daha
uygun olacağını belirtirlerken, teröristler tarafından uygulanan yöntemlerin standart askeri stratejilerle benzerlik gösterdiğini de eklerler.4 Trent ve
Kupperman’ın yaklaşımları terörizmi, en genel hatları ile, bir yöntem, bir
strateji, bir savaş biçimi olarak ele almaktadır. Buradan yola çıktığımızda,
terörizm, hem kavramsal hem de ahlaki olarak savaş söylemi dışında tefsir
edilmesi mümkün olmayan bir davranış biçimi olarak karşımıza çıkar. Terör
bu noktada belirli bir mesaj iletmeyi amaçlayan kasıtlı bir harekete dönüşür. Tıpkı diğer iletişim biçimlerinde olduğu gibi, terörizm de ancak içerdiği
1.
2.
3.
4.

Schmid ve Jongman, 1988, 4
Mallison ve Mallison, 1975, 36
Burleigh 1992, 4
Trent ve Kupperman 1979, 39.
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şiddeti temellendirme çabasında olan bir söyleme dönüştürülerek kendini
var edebilir. Bunun için, terörizmin söylemini üretebilecek kişi veya kişilere,
iletilmek istenen mesajın o mesajı yorumlayabilecek bir alıcıya ve en nihayetinde o mesajı iletebilecek bir araca ve aracın en etkili biçimde alıcıya
ulaşabileceği bir ortama ihtiyacı vardır. Terörist grupların çoğunlukla sivil
halkı hedef alması bu yüzdendir. Sivil halk potansiyel kurban olarak dolaylı
stratejinin aracıdır. Kurbanların ölüp ölmemesi önemli değildir. Asıl mesele terör eyleminin bütün rastgeleliliği ile, “her an, her yerde” patlayabilme
korkusunu insanların zihinlerine aşılamaktır. Kurbanların ölmesi korku salma amacını daha da güçlendirecektir. İşte bu yüzden, asıl terör eylemi bir
bomba patlamasının kendisi değil, o patlamanın beklentisidir. Eski çağların
teröristleri kent meydanlarında ya da günün en yoğun saatlerinde pazarlara
doluşan halkın gözleri önünde kurbanlarının başlarını keserken, günümüz-

12
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de şehirlerin popüler bölgelerinde bombalı saldırılar, canlı bombalar ya da
aniden belirip yoldaki yayaları ezen kamyonlar şeklinde açığa çıkmaktadır.
Bu, tarihten bugüne terörizmin işleyiş sürecinin aynı kaldığını, sadece kullanılan araçların ve mekânların değişikliğe uğradığını açıkça gösterir.
Terörün günümüzde radikal düşünceye indirgenmesinin sebebi, dinî akımların teolojik sorunlarının politik sorunlara sıkı sıkıya bağlı olmasından ileri
gelmektedir. Mesela, İslâm’a göre, Peygamber hem dinî hem de siyasî bir
liderdir. İdeal İslâm, Kur’an aracılığı ile işleyen din ve devlet mekanizmasına
bağlıdır. Radikal İslâmcı akımların belirleyici özelliği ise, sadece gerilla hareketleri değil, siyasal amaçlara hizmet edecek bir seferberlik ateşlemeye elverişli dinsel yorumlardan beslenen şiddet içerikli eylemlere başvurmasıdır.
Dinsel terörün ortaya çıkışında hizipleşmenin -farklı mezheplere ayrılmanın- önemi yadsınamaz. Ayrılıkçı gruplar her daim orijinal imanın en doğru
ve en gerçek yorumcusu olarak kendilerini işaret ederler. “Dinsel terörizm, aşkın karakterde
bir eylem olarak tasarlanmıştır. Dinsel otoriteler
tarafından meşru gösterilerek, sonunda kutsalın araçları hâline gelen aktörlere her türlü ruhsatı verir”5. Kısacası, davaları kutsaldır ve ahlaki
değer bu davalara atfedilir. Uğruna savaştıkları
dava üzerinde yargıç yoktur.
Tarih, teröre başvuran dinsel tarikatlar veya
kendine kutsal bir misyon biçerek bu amacın
doğrultusunda her türlü şiddet eylemini hak
sayarak ilerleyen çeşitli harekete tanıklık etmiştir. 1765-1840 yılları arasında Hindistan’ın Uttar
Pradesh bölgesinde Hinduların ölüm tanrıçası
Kali’ye tapan ve bu uğurda boğazlayarak öldürme katliamları yapan Thugge tarikatı üyeleri,
küçük çocukları kaçırır ve yaptıkları eylemleri
zorla izletirlerdi. 1421’de Roma katolik kilisesine isyan eden Bohemyalı Taboritler veya radikal
reform yanlısı Anabaptistler6 de Mesihçi hareketler çerçevesinde, kutsal bir davanın izinde
şiddet eylemlerine başvurmuş tarikatlara örnek
olarak gösterilebilir.
5.
6.

Chaliand ve Blin, 15
Anabaptistler Radikal Reform yanlısı Hristiyanlara verilen addır.
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II. Sicariiler
Sicariiler, diğer bir deyişle Zelotlar, Yahudi halkının ulusal ve dinî yaşamının
Roma yönetiminden bağımsızlaştırılmasını savunan agresif bir tarikat olarak
tarihi kayıtlara geçti. “Zelot” sözcüğü (Yunanca: Sicarius, İbranice: םיקירקיס/
siqariqim) bu tarikatın üyelerine verilen bir isimdir ve ilk defa tarihçi Flavius Josephus tarafından, MS 66-70’de Yahudilerin Roma’ya karşı yürüttüğü
isyanların nedenlerini incelerken Yahudi isyancıları tanımlamak için kullanılmıştır. Sicarii “hançerle öldüren” anlamına gelir. Bu partinin üyeleri pelerinlerinin içinde gizlice taşıdıkları hançerlerle bir Yahudi aleyhtarı veya bir
şey Yahudi karşıtı bir duyguyu kışkırtan herhangi bir kimseyi bıçaklıyorlardı.
Roma imparatorluk döneminde aktif olan Yahudi Sicariileri, birçokları tarafından dünyanın ilk siyasi teröristleri olarak kabul ediliyor. Sicarii sadece Yahudiye7 üzerinde Roma egemenliğini reddetmekle kalmadı, aynı zamanda
empoze edilmiş bütün otoritelere karşı ayaklandı. Roma’ya karşı bir Yahudi
isyanını kışkırtmak için suikast ve adam kaçırma yöntemlerini etkin bir şekilde kullandılar. Kurucusu Galileli Yahuda, Yahudilerin tek bir Tanrı tarafından
yönetilmesi gerektiğini savunuyordu ve Roma’nın kabul ettiği çoktanrılığa
karşı tavizsiz tavrıyla dikkat çekiyordu. Asıl motivasyonu Roma’nın Yahudiler üzerinde doğrudan yönetimini sona erdirmek olan Sicarii tarikatı, Roma
makamlarıyla barış ve uzlaşma arayan Yahudileri bile hor görüp, onlara karşı agresif bir tavır takınıyorlardı. Roma yönetimi karşısında işbirlikçi ya da
sarsıcı oldukları düşünülen diğer Yahudileri hedef almaktan ziyade, özellikle
Yahudi önderi ve rahiplerle bağlantılı elitlere saldırdıkları bilinmektedir. En
kayda değer saldırı taktiği ise insanları öldürmek için kısa hançerleri kullanmalarıydı. Sicariiler hakkında günümüze ulaşan bilgiler Josephus’un kayıtlarından edinilmiştir.
Josephus, 37 yılında Kudüs’te doğdu. Kudüs’te Roma’dan bağımsızlık isteyen radikal politik unsurlara karşı çıkan Josephus, bağımsızlık sağlanması
durumunda, Roma’nın onayladığı ve desteklediği rahiplerin siyasî ve dinî
otoritesine meydan okunacağından korkuyordu. Bu sebeple, katı bir şekilde
ayaklanmaya karşı çıktı ve isyanın ilk aşamalarına katılmadı. Savaş MS 68’de
başladığı zaman, Josephus kendi vatandaşları tarafından Celile’de konuşlanmış Yahudi güçlerin komutasını kabul etmeye ikna edildi, fakat isteksizdi.
Daha iyi eğitimli ve donanımlı olan Romalılara karşı kahramanca bir mücadeleden sonra Josephus Vespasian tarafından esir edildi. Esaret altındayken, Roma senatosunun Vespasian’ı bir sonraki imparator olarak seçeceğini
7.
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öngördü. Josephus’un içgörüsü erken tahliyesine ve Flavian hanedanlığı için
ana tarihçi olarak atanmasına katkıda bulundu. Flavialılar için önde gelen
bir tarihçi olan Josephus, Yahudi ayaklanmasının tarihi üzerine yazdı.
“Yahudi Savaşı” (MS 75-79) başlıklı iki ciltlik çalışmasında, Makkabi İsyanı’ndan hemen önceki olaylar ve Kudüs’ün tahrip edilmesiyle birlikte MS 73’te
Masada’daki Sicarii’lerin düşüşüne kadar vuku bulmuş olaylar anlatılmaktadır. “Yahudi Savaşı” adlı çalışmasının çoğunlukla Roma’nın bakış açısını ifade
etmek üzerine yazılmış olduğuna dair tartışmalar vardır, çünkü Josephus’un
anlatıları Romalıların Yahudi isyanının başlamasında oynadığı rolü yok saymaktadır.
II.1. İsyan Öncesi Dönem
Birinci yüzyıl başlarında, Romalılar imparatorluklarını doğuya, yeni kurulmuş İsrail devletine doğru genişletmeye başladılar. Hasmonluların (Hasmonean) önderliğinde Suriye’den bağımsızlık kazanmıştı İsrail. Ancak mutlak
iktidar arayışları neticesinde, iki Hasmonlu kardeş Romalılara kendilerine
destek vermeleri için yalvardı. Roma’nın doğu kuvvetlerine komuta eden
Romalı general Pompey, Kudüs’teki siyasi açıdan istikrarsız durumu fark etti
ve bunu imparatorluğu genişletmek ve askeri kariyerini ilerletmek için mükemmel bir fırsat olarak gördü. Böylece Hasmonlu kardeşlere yardım etmeyi kabul etti. Romalılar Kudüs’e doğru ilerledikçe, Roma taraftarı ve Roma
karşıtı gruplar arasında savaş patlak verdi. Roma karşıtı grup şehrin dışına
kaçtı ve Yahudi tapınağının sağlam biçimde takviye edilmiş surlarının arkasına sığınarak Pompey’in gelmesini endişeyle beklediler. Şehrin dış kısımlarını güvenceye aldıktan sonra, Romalılar Yahudi tapınağına karşı topyekün
saldırı başlattılar ve orada sığınan yaklaşık on iki bin Yahudi isyancıyı katlettiler. Tapınağın güvenliği tam olarak sağlandığında ise, Pompey merakına
yenik düşerek tapınağın kutsal alanına girdi ve böylelikle Yahudi hukukunu
hiçe saymış oldu. Çünkü Yahudi din hukukuna göre, Yahudi yüksek rahibinden başka hiçbir ölümlü kutsal alana girip içeride ne olduğunu göremezdi.
Romalıları ilk başta memnuniyetle karşılayan Kudüs sakinleri, Pompey’in bu
hadsizliği üzerine şaşkınlığa uğramış ve çileden çıkmışlardı.
Part imparatorluğu – diğer adıyla Arşaklılar – MÖ 247- MS 224 tarihleri arasında varlığını sürdürmüş, günümüz İran’ının kuzeydoğusunda yer alan güçlü bir medeniyetti. Part imparatorluğu Romalıları Kudüs’teki kuşatmadan
vazgeçmeye zorladı ve bu sayede Yahudiler bir süreliğine rahat bir nefes
aldılar. Ancak Romalıların bölgedeki yokluğu çok uzun sürmedi; MÖ 37 yılında Herod isimli yarı Yahudi kökenli bir adam, Roma’nın da desteği ile, paralı
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askerlerden oluşan bir ordu topladı ve kendi çıkarlarını acımasızca Kudüs
halkına empoze etmeye başladı. Herod, insafsız yöntemleriyle, tüm muhaliflerin üstesinden gelmeyi başardı. İlk olarak Hasmonlu ailesinin bütün üyelerini idam ettirdi ve sonrasında Yahudi yürütme konseyi olan Sanhedrin
lağvedildi. Roma için toplanan haraçlara ek olarak, yurtiçinde yürüteceği
sayısız programları finanse edebilmek için ek vergi koydu. Josephus’un yazdıklarına göre, bu ölçüsüz harcamalar muazzam boyutlara ulaşarak, ülkenin
mevcut kaynaklarını aşmışlardı.
Bütün bu usulsüzlüklerin yanısıra, Herod saltanatı sırasında övgüyü hak eden
bir icraatta bulundu, ve Yahudi tapınağının yeniden inşa edilmesini emretti.
Gel gör ki, bu durumdan hiç hoşnut olmayan Romalıları memnun etmek
ve gerginliklerini azaltmak maksadıyla, yeniden inşa edilmiş bu tapınağın
tepesine Roma otoritesinin sembolü olan altın bir kartal yerleştirilmesini
istedi. Hiç kuşkusuz bu eylem Yahudi hukukuna riayet etmemek anlamına
gelecekti. Herod’un bu saygısızlığı Kudüs halkı arasında yabancılaşmaya ve
ayrışmaya neden olmuştu. İki hahamın, hukuk öğrencilerini tapınağın tepesindeki kartalı parçalamaları konusunda kışkırtmalarının akabinde, Herod altın kartalın kutsal statüsünün göz ardı edilmesine öfkelendi ve kontrol
edemediği bir hiddet anında, iki hahamın canlı olarak yakılmasını emretti.
Herod’un ölümü üzerine, Romalılar Herod’un imparatorluğunu üç oğlu arasında bölüştürdüler. Yıllar süren idaresizlik sonucunda, Herod’un oğullarından biri olan Archelaus Romalılar tarafından görevden alındı ve Judea’da
bir ilçe yönetimi kuruldu. Birçok Yahudi, özellikle politik olarak baskın olan
rahip sınıfı, il statüsünü ve beraberinde getirdiği tüm imkanları memnuniyetle karşıladı. Fakat Romalılar için Judea üzerinde hakimiyet kurmak oldukça zordu. Bu durumun birkaç sebebi vardı. Birincisi, Yahudi dinî Romalıların
inanç ve uygulamalarına yabancıydı. Dindar Yahudi kesim imparatora tapınma ve bununla bağlantılı pagan ritüellerine katılmayı şiddetle reddediyordu. İkincisi, Judea Mısır ve Suriye arasında oldukça stratejik bir konumda yer
alıyordu. Böylesine önemli bir konuma sahip olmak Romalıların muazzam
imparatorluklarının her iki bölgesini daha da kuvvetlendirmesine yardımcı
olsa da, Judea’nın içişlerine defalarca müdahale etmesi gerekiyordu ve bu
müdahalelere verilen tepkiler çeşitli anlaşmazlıkları ve isyanları beraberinde getirecekti.
II.2. Sicarii’lerin Sahneye Çıkışı
Archelaus’un ihraç edilmesinin ardından, Romalı bir aristokrat olan Publius Sulpicius Quirinius Suriye’nin elçisi olarak atandı. MS 6 yılında Quirinius
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yönetiminde Yahudilerin nüfus sayımı yapıldı, ki bu sayımla birlikte Roma
tarafından vergiye bağlanabileceklerdi. Küdus halkı, Yahudilerin sayısını hesaplamanın “sahiplik” ima ettiği gerekçesiyle nüfus sayımına öfkeyle karşı
çıktılar. Kendilerini aşağılanmış hissetmişlerdi. Dahası, vergi putperestliği
temsil ediyordu, zira ödemenin üzerinde Sezar’ın görüntüsünü taşıyan
Küdus halkı, Yahudilerin
madeni paralarla yapılmasına karar
sayısını hesaplamanın
verilmişti. Herod tarafından dayatılan vergilerin sorunsuz bir şekilde
“sahiplik” ima ettiği
ödendiği göz önünde bulundurulur- gerekçesiyle nüfus sayımına
sa, Kudüs halkının bu nüfus sayımına
öfkeyle karşı çıktılar.
neden bu denli karşı çıktığı net olaKendilerini aşağılanmış
rak anlaşılmamıştır. İşte bu çalkantılı
hissetmişlerdi. Dahası,
dönemde, Yahuda (Judas) isimli bir
vergi putperestliği temsil
Galileli, sayımla ilgili karşıt söylemleri aleni olarak duyurarak Yahudileediyordu, zira ödemenin
rin bu durumla ilgili hoşnutsuzluğuüzerinde Sezar’ın
nu kendi menfaatine çevirdi. Yahuda
görüntüsünü taşıyan madeni
ve yoldaşı Zadok, Judea’nın kırsal
kesimlerini gezerek Roma’ya karşı paralarla yapılmasına karar
verilmişti.
bir ayaklanma körüklediler. Yahuda,
nüfus sayımı aleyhinde yapılmış önceki argümanları da yineledi ve halkı
sadece Romalı yöneticilere değil, dayatılmış bütün kurallara karşı isyan etmeye teşvik etti. Josephus, Yahuda’nın öğretisinin geçmiş düşüncelerden
tam anlamıyla koptuğunu öne sürer. Hatta Yahuda’nın öğretisini, o dönem
hakim olan üç felsefeden – Ferisiler, Saddusiler ve Esseniler – ayırmak için
“dördüncü felsefe” olarak tanımlamıştır. Dördüncü felsefe için Josephus
şunları söylemiştir: ‘’Bu okul Ferisilerin fikirleriyle birçok açıdan uyumludur;
aralarındaki tek fark, Yahuda’nın öğretilerini benimseyenler Tanrı’nın tek
başına liderleri ve ustaları olduğuna ikna olduklarından mütevellit, sarsılmaz derece özgürlüğe susamışlardır’’.8
Kısacası, dördüncü felsefe radikalizmin özünü temsil etmekteydi; bu akımın
müritleri çoğunlukla Phineas ve Elijah gibi Yahudi peygamberlerinin azimli
ama bir o kadar da tüyler ürperten eylemlerini yüceltip, özenilmesi gereken
davranış biçimleri olarak ileri sürmüşlerdir.
Josephus Yahuda’nın akıbetinden söz etmez. Çoğu tarihçi, Yahuda’nın Romalılar tarafından öldürüldüğüne ve kurduğu akımın etkisiz hâle getirildiği8.

Josephus, 1984, 20
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ne inanma eğilimdedir. İncil’de bunu destekleyecek ifadeler bulunmuştur:
“Vergilendirmenin yapıldığı günlerde bu adam yükseldikten ve çok sayıda
insanı peşinden sürükledikten sonra, o da, kendisine itaat edenler gibi, yok
oldu ‘’9.
İlham verici liderin ölümüyle, dördüncü felsefe bir süre faaliyet göstermedi.
40 yıl sonra ise, bu felsefenin ilkeleri yeniden popüler olacaktı ve Sicariilerin terörist eylemlerini meşrulaştırmak için başvurulan bir kaynak olacaktı.
Yahuda’nın ölümünden kısa bir süre sonra, Judea’da sakinlik hüküm sürdü.
Ancak bu sakinlik, MS 26 yılında, yeni bir Romalı maliye memuru, Pontius
Pilate, Roma imgelerini taşıyan dinî sembollerle Kudüs’e girince son buldu.
Pontius’un bu davranışı Yahudi hukukunu ihlal etmişti. Bunun üzerine dindar Yahudiler öylesine büyük bir yaygara koparttılar ki Pontius bu incitici
objeleri kaldırmak zorunda kaldı. Çok geçmeden Pontius, Roma adına yapılacak bir su kemerinin inşasını finanse edebilmek için tapınak fonlarına el
koyarak Kudüs halkının öfkesini yeniden ateşledi. Romalı yetkililer ve Yahudiler arasında çeşitli anlaşmazlıklar patlak verdi. En sonunda, MS 41 yılında,
Romalılar Judea’yı Kral Herod Agrippa’nın liderliğinde bir krallık olarak yeniden örgütlemeye karar verdiler. Üç yıl içerisinde, Herod Agrippa ölmüştü;
ve Romalılar, Agrippa’nın oğlunun yönetme konusunda deneyimsizliğinden
endişelenerek, Judea’yı bir Roma vilayeti olarak yeniden kurdular. Roma vekili Cumanus yönetimi sırasında (MS 48-52), Judea haydutların uğrak yeri
oldu. Sezar’ın kervanına saldırıp yağlamayacak ölçüde cesurdular. Cumanus
Galileliler ve Samiriyeliler arasındaki çatışmaları eline yüzüne bulaştırdığı
sebebiyle Roma’ya geri çağrıldı ve yerine yeni vekil olarak Felix geçti. Geniş
çapta yolsuzluklardan ve Yahudi yetkililerin etkisizliğinden bıkmış olan Felix,
haydutları bastırabilmek için gözü dönmüş bir şekilde bir dizi acımasız kanunlar uyguladı. Felix’in aldığı önlemler kırsal kesimlerde haydutların faaliyetlerini bir nebze olsun azalttı ama, dördüncü felsefenin öğretilerine sadık
kalmış yeni ve çok daha tehlikeli bir grup sahneye çıktı. Kudüs’te peyda olan
ve günün en aydınlık saatlerinde, şehrin tam kalbinde cinayet işleyen bu
yeni haydut takımına “Sicarii” deniliyordu. Özellikle festival zamanlarını tercih ediyorlardı. Bu sayede halkın arasına karışarak, giysilerinin altına gizledikleri kısa hançerleri düşmanlarına saplayabiliyorlardı. Kurbanlar yere düştüklerinde ise, neye uğradığını şaşırmış kalabalığın bir parçası olup, üzüntü
ve öfke çığlıkları atarak kimliklerini gizliyorlardı. Onlar tarafından suikaste
uğramış ilk kurban başrahip Jonathan idi; ölümünden sonra her gün sayısız
cinayet işlenmeye başlamıştı. Bu cinayetlerin halk arasında yarattığı panik
felaketin kendisinden daha ürkütücüydü; neredeyse herkes ölümü bekler
9.
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olmuştu. İnsanlar düşmanlarını gözetlemeye başlamış, en yakın arkadaşlarına bile güvenmez olmuşlardı. Alınan bütün tedbirlere rağmen, bu esrarengiz haydutlar ok gibi hızlı oldukları için kimse ne ara cinayet işlediklerini
kestiremiyordu.10
Bu haydutlara Sicarii denmesinin sebebi, kurbanlarını öldürmek için kullandıkları hançerlerin bir yandan Acem palalarına benzerken, diğer yandan
Roma sikaları gibi kavisli olmasından kaynaklanmaktadır. Sicariiler genellikle
siyasi olarak baskın olan ve Romalıların tarafını tutan Farisileri hedef aldılar.
Şiddet eylemlerinin Yahudileri korkutup Roma’ya karşı olası bir isyanı tetikleyeceğini umuyorlardı. Bilhassa Romalıları hedef alan bir terör kampanyası
etkisiz olması olasılık dahilindeydi, çünkü Romalıların Judea’daki mevcudiyetinin bir ehemmiyeti yoktu.
Kendilerini olası bir suikast girişiminden korumak isteyen siyasi
elitler korumalarla gezmeye başlamışlardı. Sicariilerin terör eylemleri
korumalara rağmen engellenemedi.
Sicariiler göz korkutmak ve sindirmek amacıyla kaçırma eylemlerine
de başvurmuşlardır. Örnek olarak,
Roma temsilcisi Albinus yönetimi
sırasında, Sicariiler başrahip Ananias’ın oğlu, Eleazar’ın katibini kaçırdılar. Katip, ancak tutuklu bulunan
bazı Sicariilerin serbest bırakılması
üzerine özgürlüğüne kavuşabilecekti. Başrahip olmanın getirdiği itibara
güvenen Ananias, Albinus’u tutuklu
Sicariilerin salınması konusunda ikna
etmeyi başardı. Tabii ki savaş başladıktan sonra Ananias da saldırıya uğradı ve evi yakıldı.

Bu haydutlara Sicarii denmesinin sebebi, kurbanlarını öldürmek için kullandıkları hançerlerin bir yandan
Acem palalarına benzerken, diğer yandan Roma
sikaları gibi kavisli olmasından kaynaklanmaktadır.
Sicariiler genellikle siyasi
olarak baskın olan ve Romalıların tarafını tutan Farisileri hedef aldılar. Şiddet
eylemlerinin Yahudileri korkutup Roma’ya karşı olası
bir isyanı tetikleyeceğini
umuyorlardı.

Sicariiler 2012 yıl önce faal olmalarına rağmen, uyguladıkları terör yaratma
stratejilerinin uzantıları günümüzde IŞİD gibi terörist örgütlerin eylemlerinde açıkça görülebilir. Eski ve yeni terörist hareketlerin amaçları ve yöntemleri aradaki binlerce yıla rağmen değişmemiştir. Sicariilerin de birincil hedefi toplumu etkilemek, insanlara korku ve güvensizlik aşılayarak toplumu
10. D’Alessio ve Stolzenberg, 1990, 332.
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kontrol altına almaktı. Kudüs halkını yıldırmak ve sindirmek yoluyla onlara
belirli düşünce ve davranışları benimsetmeyi hedeflediler. Öldürdükleri kişiler elbette ki Sicariilerin düşmanlarıydı, fakat Sicariilerin asıl motivasyonu
düşmanlarını yok etmek değildi. Kurbanları sembolikti; daha geniş kitleleri
korku, endişe ya da telaşa sürüklemek için kullanılan şiddetin esas bileşenlerinden biriydi her biri.
II.3. Sicarii’lerin Sahneden İnişi
Roma’ya karşı saldırıların patlak vermesiyle birlikte, Kudüs’te Sicarii ve diğer
siyasi dinci gruplar arasında kentin kontrolü ve isyanın önderliği için topyekün bir mücadele başladı. Sicariiler, borç raporlarını barındıran Yahudi
arşivlerini yağmalayıp yakarak Kudüs’teki fakir halkın desteğini kazanmaya
çalıştı.11 Arşivlerin yakılmasından hemen sonra, Yahuda’nın soyundan gelen
ve o dönemde Sicarii lideri olan Menahem, en hevesli askerlerini yanına alarak Masada Dağı’ndaki kaleye doğru ilerledi ve orada Kral Herod’dan kalmış
olan silah deposunu yağmaladı. Menahem daha sonra Kudüs’e kendini kral
ilan ederek geri döndü ve kendisine karşı çıkan iki kişiyi öldürdü. Öylesine
gaddar olmuştu ki, kendisi de
bir kılıcın kurbanı olmuştu. Liderlerini kaybetmiş ve dördüncü felsefenin vaat ettiği yeni
düzene dair bütün umutları yıkılmış olan Sicariiler Kudüs’den
kaçarak Masada Dağı’ndaki kaleye sığındılar. Masada kalesi
Hasmonlular tarafından inşa
edilmiş ve sonra Kral Herod tarafından güçlendirilmişti. Ölü
Deniz’in kıyısına yakın, dik bir
dağın tepesinde yer alan, 18
metre yüksekliğinde ve 12 metre kalınlığında duvarlarla çevrili
bu kalede Herod’un depoladığı
silahlar ve çok miktarda yiyecek bulunmaktaydı.
Sicariiler savaş boyunca Masada’da kaldılar. Romalılar Kudüs’u yok ederken ve yerleşik
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halkı katlederken izlemekten başka bir şey yapmadılar. Fakat Kudüs yok
edildiğinde, Romalılar rotalarını Masada’ya çevirdiler. Dağın aşağı kısımlarında bir karargah kurdular, Sicariilerin kaçmalarını engellemek için kalenin
çevresine duvar ördüler ve daha sonra kaleyi şahmerdan ile yıkmaya çalıştılar. Uzun süre orada barınamayacaklarını anlayan Sicariiler apar topar toprak ve odun kullanarak ikinci bir duvar inşa ettiler. İkinci duvarın yapımında
kullanılan malzemeler Romalıların saldırısının etkisini bir nebze hafifletti.
Yine de Romalılar engellenmiş değildi; Sicariilerin hamlesine ateşle karşılık
verdiler. Eleazar esir düşmekten kurtulabilmeleri için hiçbir umut kırıtınsı
dahi kalmadığını anladı ve etrafındakileri topluca intihar etme fikrine ikna
etti.12 Ölmek esir düşmekten daha parlak bir gelecekti onlar için. Ve Sicariiler son şovlarını yaptılar: 900’ün üzerinde kadın, erkek ve çocuk Masada Dağı’nda topluca intihar ederek Sicariiler tarafından başlatılan terör dönemini
sonlandırmış oldu.
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İmparatorlukta
Halktan Bir Kadın:
Theodora
Yazar: Cemal Özer
İmparatorlar, krallar veya çarlar kadar devletlerin kaderini gerek perde arkasından gerekse de apaçık bir şekilde etkileyen bir başka zümre vardır: İmparatoriçeler, kraliçeler veya çariçeler. Onlar bu sıfatları, hükümdarların aldığı gibi
tanrıların buyruğuyla1 ya da hanedanların taşıdığı “asil kanı” bahşetmesi ile
değil; kendi cazibelerini, akıllarını ve yeteneklerini kullanarak kazanmışlardır.
Theodora
Mayıs sayımızdaki konuğum Theodora: Kendisi, dünyanın en köklü imparatorluklarından olan Doğu Roma İmpartorluğu’nda, aktrislik ve fahişelikten
imparatoriçeliğe kadar uzanan bir kadın. Katı olan sosyal sınıf sistemini birer
birer aşmış, en tepeye ulaşarak ülkenin yönetiminde söz sahibi olmuş ve
tarihe adını yazdırmayı pekâlâ bilmiştir.
497 yılında dünyaya gelen Theodora’nın doğum yeri tam olarak bilinmemektedir; ancak Suriye veya Kıbrıs olması muhtemeldir. Geçinme derdi yüzünden ailesiyle küçük yaşta Mezopotamya’dan Konstantinopolis’e (1500
yıl öncesinden bile taşının, toprağının altın olduğu anlaşılıyor!) yerleşir. Annesinin hüviyeti kaynaklarda meçhul olması ile beraber babası Akasius’un
“Hipodrom”da sirk hizmetlisi olarak görev yaptığı bilinmektedir. Akasius

1.
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Eski monarşik veya teokratik yapıya sahip devletlerde, hükümdarlar ilahi kudretin (Tanrı’nın) yeryüzünü ve halkı
yönetme yetkisini kendilerine bahşettiğine inanırlardı.
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konumunun gereği olarak Yeşil2 fraksiyonun mensubudur. Zaten alt tabaka olan bir ailede evin tek erkek bireyi olan Arcacias’ın 500 yılında ölümü,
aileyi çok derinden sarsar. Theodora’nın annesi üç kızı ile birlikte sefalet
içinde kalır. Annesi ilk başta eşinin arkadaşlarından biri ile birlikte olur ve
onun kocasının mesleğini geri alması için uğraşır ancak Yeşillerin o mesleğe
başka bir aday göstermesi üzerine başarısız olur. Son çare olarak hipodrom
oyunlarının ortasında çocuklarını ortaya atarak kendini acındırır. Başarmıştır. “Yeşillerin mezaliminden” sefalet çeken kadını Maviler sahiplenir ve sevgilisine eski kocasının işini teslim ederler.
Theodora, hipodromun içinde büyür ve orada büyüyen çocukların müzikli
eğlence ve tiyatro gibi alanlar dışında bir işi kotarabilmeleri pek olağan sayılmaz. Gençlik zamanında ablası Komito’nun yanında gezer ve ablası hem tiyatral anlamda hem de cazibesini kullanma anlamında başarılıdır. Theodora
da çok alımlı, güzel yüzlü bir kadındır. Kısa zamanda tiyatroların ve türlü âlemlerin aranan yüzü hâline gelir. Fahişeliğe başladığı yer de burasıdır. Ancak fahişeliği sadece geçim derdi için yaptığı söylenemez çünkü sadece eğlenceye
gelen konuklarla
değil oradaki hizmetçilerle de ilişkiye girmektedir.
Nemfomani (seks
bağımlısı) olması
ihtimaller dahilinde olan Theodora’nın defalarca
kürtaj yaptırdığı
da bilinmektedir.3
Sayısız hayranı
vardır Theodora’nın. Bunlardan
biri de aristokrat
sınıftan olan Hekebolus’tur. Libya’ya vali olarak
2.

Başlarda Hipodrom’da atları birbirinden ayırmak için kullanılan bir renkti. Yeşiller (Prasinoi) toprağı, rakibi Maviler (Venetoi) ise suyu temsil ediyorlardı. Ancak zamanla politize olarak günümüzdeki spor takımları gibi belirli
bir zümreyi temsil etmeye başladılar. Yeşiller halkın takımı, Maviler ise senato üyeleri ve aristokratları olarak
anıldılar.

3.

Sırası gelmişken, dönem kaynaklarının cinsiyetçi bir bakıştan kaleme alındığını, yoruma açık ifadeler olduğunu
ve gerçeği hiçbir zaman net bir şekilde ifade edemeyeceğini, bu yüzden bir yorum olarak bu ifadelerin dile getirildiğini belirtmek gerekir. (edn)
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atanınca Theodora da sevgilisiyle beraber Afrika kıtasına taşınır. Ancak Theodora’nın bu ilk yükselişi kısa sürecektir çünkü Hekebolus ondan aniden
ayrılır ve genç kadını kaderine terkeder. Ayrılma nedenlerinin Theodora’nın
ihaneti olduğu söylenir. Yeniden sefaletle tanışır Theodora; üstelik büyüdüğü topraklardan çok uzakta ve yalnızdır. Bu mental bunalım, Theodora’yı
radikal bir karar almaya sürükler. Bu radikal karar, ilahî güce yönelmektir.
Fazilete ermiş, Tanrı’ya giden yolu seçmiştir. Kendisi sahnelerden, eğlencelerden uzaklaşmış yeni bir sosyal hayata geçmiştir. Yeni çevresini tapınak keşişlerinden, patriklerden kurar. O insanlar da bu “tövbekar” kadını dışlamak
yerine ona kucaklarını açarlar.
Libya’dan kısa bir süre yaşadıktan sonra İskenderiye’ye geçer ve oradan Konstantinopolis’e geri döner. 522 yılında İmparator I. Justin’in yeğeni Justinianus
ile tanışır. Justinianus Trakyalı bir senatördür ve toplumsal sınıf farklarını çok
irdelemeyen bir yapıya sahiptir. Theodora’dan da on beş yaş büyüktür. Geçmişinden arınmış yeni Theodora onu güzelliğiyle ve tevazusuyla etkilemiştir. Bu
orta yaşlı
adam ve genç kadın bir daha asla ayrılmayacaklardır.
Theodora henüz Justinianus’un sevgilisiyken Doğu Roma’da bir statü kazanır. Ancak evlenmeleri olanaksızdır. Çünkü Agustus yasalarına göre, bir
senatörün oyuncular veya fahişeler ile evlenmesi kesinlikle yasaktır. Justinianus bu yasayı değiştirmek için çabalar. İmparator I. Justin buna ılımlı bak-

24

Gorgon Dergisi

BİZANS TARİHİ İNSANLIK TARİHİ
sa da eşi İmparatoriçe Euphemia bu duruma kesinlikle karşıdır. Euphemia
Procopius’un Secret History of Procopius4 kitabına göre geçmiş hayatında
bir köle ve barbardır. Alt sınıflardan gelmiş olmasına rağmen Theodora’yı
engellemesinin nedeni tam bilinmese de kendine rakip ya da tehdit olarak görmesi ihtimali olabilir. Theodora ve Justinianus yasanın değişmesi ve
evlenebilmeleri için en büyük engel olan kişinin, Euphemia’nın, ölümünü
bekleyeceklerdir.
523 yılında Euphemia’nın ölümüyle Justinianus imparatoru ikna eder ve
yasa değişikliği senatoda görüşülmeye başlanır. Justinianus yasanın kendi için çıkarılması algısını yaratmak istemez ve bu yüzden konuyu farklı bir
açıdan ele alır; kadın hakları. Bu yasayı senatoda cinsiyetleri zayıf olan bu
kadınların onurlu ve dürüst bir yaşama dönmesi için bir kurtuluş yolu olarak anlatır. Zorla veya sefaletten bu yolu seçmek zorunda kalan kadınların
da kurtulmaya hakkı vardır.5 Justinianus bu konuda samimiyetini, ileride
“Tanrı’nın hizmetinde ne kadın ne erkek ne özgür biri ne de köle vardır,”6
sözleriyle destekleyerek; 534’de kadınların özgür ya da köle gözetmeksizin
sahneye çıkmaya zorlanamayacaklarına dair ve 542’de senatörlerin taverna
sahipleri ve pezevenklerin kadınları ile evlenebileceklerine dair yasaları çıkartarak gösterecektir.7
523 yılında evlilik yasası senato tarafından onaylanır. Yasaya göre evlilik öncesinde sadece aktrislik değil daha önce işlenmiş bütün suçlar ve hatalar da
temizlenmektedir. Görüldüğü üzere, bu yasayla Theodora sadece aktrislikten, değil fahişelik ve diğer suç ve hatalarından da kurtulur ve ileride olası
bir yargılanma durumuna karşı kendini yasal yollarla güvence altına aldırır.
Evlilik tarihleri net olmasa da yasa çıktıktan sonra 523 ya da 524 yılında
evlenirler. Theodora artık bir senatörün metresi değil yüce yasalar önünde
eşidir. Sosyal sınıfların önüne set çektiği barajları bir bir yıkmakta ve yükselmeye devam etmektedir. Evlendikten sonra Justinianus ve Theodora birlite
anılır; ne halk ne de tarih birini diğerinden ayırarak bahsedemez.
Theodora’nın yükselemediği tek bir kıdem kalmıştır; Euphemia’nın statüsü olan imparatoriçelik. Lakin bu çok uzun sürmeyecektir. I. Justin’in ölü4.

Dönemin tarihçisi Procopius Wars, Buildings gibi kitaplarını yayınlatsa da Secret History kitabını yayınlatmamıştır. Kitap 1000 yıla yakın süre saklı kalmış ve ilk olarak Vatikan 1623’te günyüzüne çıkarıp incelemeye almıştır.
Bu kitapta Theodora ve Justinianus hakkındaki bilgiler aşırı saldırgan olduğu için güvenilir bir kaynak olmamakla
beraber tarihçiler tarafından kullanılmaktadır.

5.

Kolayca anlaşıldığı üzere o dönem toplumlarda kadınların tiyatral gösteri yapması bir sanat olarak görülmemektedir.

6.
7.

Byzantine Empresses Lynda Garland sf. 15, 2002
Bunlar ve bunlara benzer kanunlar medeni hukuk normlarının temelini atmıştır.
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münden (1 Ağustos 527) kısa bir süre önce Justinianus 1 Mayıs 527’de taç
giyerek imparator olur. Theodora ise bir kadının dünyada erişebileceği en
yüksek mertebeye erişmiştir. O artık sıradan bir patricinin8 karısı Theodora
değil Doğu Roma İmparatorluğu’nun yücesi İmparatoriçe Theodora olmuştur. İmparatoriçe olduğu andan itibaren ülkenin üzerinde nüfuzu artar. Yakın
geçmişini unutmayan bu kadın, daha birinci yılında Justinianus ile birlikte
yoksul kızları istismar eden pezevenklere ve genelevlere karşı savaş açmıştır. O, bu yerlerin sistemlerini çok iyi bilmektedir. Önce genelevleri kapattırır, sonra fuhuşa zorlananlar ve eski fahişeler için kocasıyla beraber “Tövbe”
adında bir manastır yaptırır ve kadınları dine yöneltir. Justinianus’un kadınlarla ilgili çıkarttığı tüm yasalarda Theodora’nın katkısı göz ardı edilemez
çünkü imparatoriçelerin kadınların hamisi olması çok doğal bir mevzudur.
Theodora kadar etkili işler yapanını bulmak imkansızdır; çünkü sadece Konstantinopolis’e değil taşralara da fonlar ayırtıp hastaneler, kiliseler ve manastırlar inşa ettirerek halka hizmette bulunmuştur. Buna rağmen Theodora’nın
imparatoriçe olduktan sonra İmparator Justinianus’dan bile daha ulaşılamaz olması; sıradan halkın onunla görüşmesi neredeyse imkansızlaşırken,
senatörlerin dahi kendisiyle sadece görüşme talebinde bulunarak iletişime
8.
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geçebilmesi de hayli
ilginçtir. Kabul edilen senatörlerin
de Theodora’nın
huzurunda ayakta
bekletilmelerini not
etmek gerekir.
Bizans’ın gördüğü
en büyük imparatoriçe bekleneceği
üzere siyasi konularda da fazlasıyla aktiftir.
Senatoların toplantılarına bizzat katılmakta, kamuyu
i l gilendiren
her konuyu
denetlemekte ve bürokrasinin içine
yerleştirdiği
adamlarla
kendinden
habersiz kuş uçurtmamaktadır. Rivayet odur ki, askerlerin atanmasına veya
azledilmesine etki ederek orduya da müdahale bulunur. Bir kadının orduda
söz sahibi olması dönemin ne öncesinde ne sonrasında sık görülecek şey
değildir.
Theodora’nın gözü karalığı ise Procopius’un bile manipule edemeyeceği bir
gerçektir. 532 yılında mali ve idari kriz geçiren Doğu Roma’da vergiler artmış, hayat pahalılaşmıştır. Yeşillerin çekirdeğindeki ısınma durdurulamaz
hâle gelir ve halk isyana sevkedilir. Halk, düzeni yıkmak üzere Nika (Zafer)
isyanını başlatır. Zenginliğin sembolü olarak gördükleri Ayasofya bazilikası
vb. yapılara saldırmaya başlarlar. Başlangıçta taleplere karşı katı şekilde direnen Justinianus, geri adım atmaya karar verdiğinde artık çok geçtir. İsyancılar I. Justin’in selefi Anastasius’un yeğeni olan Hypatios’u imparator ilan
ederler. Zaten Hypatios da senatonun geniş kesiminden destek görmektedir. Justinianus kabinesiyle beraber odasına kapanmış kaçmayı düşünürken
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Theodora tarihe geçecek şu söylevi icra eder:
“Erkeklerin arasında konuşmaya cesaret etmek ve cesurca kendini savunmak bir kadına düşmez. Ancak öyle gözüküyor ki, mevcut kriz bizim şu veya
bu şekilde düşünmemize izin vermemektedir. Çıkarları tehlikeye girenlerin
konumunda, sorunu en muhtemel şekilde halletmekten daha iyi bir yol gözükmemektedir. O hâlde düşüncem şu ki mevcudiyet, güvenliği sağlayacak
olsa da kaçmak için yersizdir. Bir adam için ölümün elinden kurtulmak gördüğü tek ışık olsa dahi, bir imparator için kaçak olmak dayanılmaz bir durumdur. Ve ben, bu erguvan9 renginden asla ayrılamam ve insanların bana
imparatoriçem demedikleri gün yaşayamam. Ey imparator, arzunuz eğer
şimdi kendinizi kurtarmak ise, bunda bir beis yoktur. İşte deniz, işte gemiler,
paramız da çokca vardır. Lakin kurtulduktan sonra güvende olmayı, mutluluk içinde ölüme tercih edeceğinizi düşünmeyiniz. Bana gelince; eskilerin de
dediği gibi: kraliyet iyi bir cenaze kefenidir.10 “
Bu tarihi konuşma Justinianus’u ve kabinesini cesaretlendirir ve isyancıların
üzerine General Belisarius’un kumandasındaki eğitimli askerler ile ilerleme
kararı alınır. Askerlerin sayıları isyancılara göre çok azdır; ancak isyancılar,
askerler gelince kendilerini hipodroma kapamak gibi bir gaflette bulunurlar.
General Belisarius ve General Mundus bu hatayı iyi değerlendirerek hipodroma girer ve tam bir katliam yaşatırlar. 30.000’den fazla insanın katledildiği kaydedilir11. İsyancıların gayri meşru imparatoru Hypatios ve kardeşi ise
idam edilerek bu isyana son verilir. Kriz anında Theodora’nın etkileyici derecede soğukkanlı konuşması kocasının tahtını korumasına yardımcı olmuştur.
Bu kadar büyük bir imparatoriçenin adının komplo teorileri içinde geçmemesi de mümkün değildir. 534 yılında İtalya’nın Ostrogot Kralı Athalarik
ölür. Justinianus, Athalarik’i kendine bağlı bir feodal beyi gibi görmektedir
dolayısı ile merhum kralın annesi Amalasuntha’yı Konstantinopolis’e çağırır.
Ancak Amalasuntha gitmemekte ve tahtı kendi istediği şekilde kontrol etmekte kararlıdır. Bunun üzerine Justinianus adamlarından Selanikli Peter’ı
durumu kontrol etmesi için İtalya’ya gönderir. Ostrogot’ta kadınların hükümdar olma şansı bulunmadığından Amalasuntha kuzeni Theodahad ile
evlenir ama bütün planları suya yatar; çünkü Theodahad evlilikten kısa bir
süre sonra onu hapsettirir ve kısa bir süre sonra kraliçe banyosunda öldürülür. Komplo teorisine göre onu öldürten Theodora’dır çünkü Peter ile anlaşma yapmıştır. Amalasuntha’nın Peter’ın Roma’ya vardığı tarihte (Nisan 535)
9. Erguvan, Roma’da kraliyet ailesini sembolize eden renktir.
10. History of the Wars Procopius, sf. 231-233, 1914
11. Bazı kaynaklarda 50,000 ve 80,000 gibi astronomik rakamlar verildiği için Procopius’un verdiği rakam daha makuldür.
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öldürülmüş olması da bu komplo teorisine güç kazandırır. Theodora’nın bu
suikast girişiminin sebebi ise Amalasuntha’nın alımlı ve güzel bir kadın olması ve Konstantinopolis’e gelirse Justinianus’u baştan çıkarması ihtimalinden korkarak kendine rakip olarak görmesidir.
Theodora, çocukluk yıllarında Maviler himayesinde yaşamını sürdürmüş
olsa da Yeşilleri desteklemekten hiçbir zaman vazgeçmez. Zaten Theodora
da Yeşillerin çoğunluğu gibi bir monofizittir12. Diofizit-monofizit çatışması,
Hristiyanlık içindeki ilk ihtilaflardan biridir ve Theodora safını açıkca monofizitlerden yana alır. Doğu’da ve Mezopotamya’da monofizitin yayılması için
de uğraş verir. Bir harmoni hâlinde hareket ettikleri gözetlenen Justinianus
ve Theodora burada ayrılık göstermektedir. Justinianus tabiatı gereği Mavilerden yanadır ve dolayısıyla Ortodokslardan yana tavır alır ve monofizitizme karşı çıkar. Ancak zamanla Justinianus elini Ortodokslardan çeker ve
monofizitlere yönelir.
Burada Theodora’nın sadece ülkesi değil Hristiyan dünyasını etkileyecek konulardaki gücünden de bahsetmekte yarar var. Görevi sırasında –monofizitizmin büyük önderlerinden olan Patrik Anthimus’u görevden alan- Papa
Agapetus ölünce yerine Theodahad’ın adayı olan Silverius yeni Papa olarak
geçer (536). Theodora ise Justinianus’un desteğiyle Vigilius ile anlaşmıştır.
Antlaşmaya göre, Vigilius papa olunca Anthimus’u görevine iade edecektir.
Burada açıkca görülüyor ki, Theodora bir monofizit misyoneri gibi davranmaktadır. Theodora çocukluğundan bu yana arkadaşı olan Antonina’yı bu
konuda görevlendirir. Antonina’nın kocası Roma Ordusu Başkumandanı General Belisarius’dur ve ikisi de görev gereği o sıralarda Roma’dadır. Antonina
ve Belisarius nüfuzlarını kullanırlar ve Roma cenahını çiçeği burnunda Papa
Silverius’un bir hain olduğuna ikna ederler ve görevden azlettirirler. Belisarius Silverius’u sürgüne gönderir ve Theodora’nın desteklediği Vigilius yeni
Papa olur (537). Ancak Vigilius çark edip verdiği sözü tutmaz ve Patrik Anthimus’u görevine geri iade etmez. Bu durum Theodora’nın başarısızlığı olsa
da papalık kurumunu manipule edebilecek kadar güçlü ve zeki bir kadın
olduğunun göstergesidir.
Justinianus ve Theodora’nın hiç çocukları olmamıştır ama Theodora’nın evlilikten önce doğan gayrimeşru bir kız çocuğu vardır. Kızının adı maalesef
tarih sayfalarında yer almasa da yaptığı evlilik ve doğurduğu çocuklar bilinmektedir. Theodora kızını merhum İmparator Anastasios’un hanedanından
bir erkekle evlendirir. Torunlarından birisi olan Anastasios’u da (imparatorun ismi verilmiştir) Belisarius’un kızı Joannina ile evlendirir. Diğer torunu
12. Hıristiyanlık içinde bir inançtır. İsa Peygamberin kelam ile bir araya gelmezden önce de Tanrı olduğuna inanırlar.
Detaylı bilgi için bkz. Doğu Kiliseleri ve Monofitizm, Bekir Zakir Çoban, 2013.
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Athanasios’un ise monofizit bir keşiş olduğu bilinmektedir. Theodora’nın
çocuğunu ve torunlarını evlendirdiği kişiler her zaman aristokratlardandır.
Asla alt tabakaların ailesine nüfuz etmesine müsade etmemiştir. Hatta o kadar ki, ablası Komito 528’de Ermenistan Başkomutanı Tzitos ile evlenir. Çocukluk arkadaşı Antonina’nın General Belisarius ile evlendiğinden yukarıda
zaten bahsettik. Bir de yeğeni Sophia vardı ki, o Theodora’ın ailesi ve çevresinde en şanslı olanıdır. Theodora Sophia’yı Justinianus’un kardeşi Vigilantia’nın oğlu Justin ile evlendirir. Justinianus’dan sonra tahtın en büyük varisi
olan Germanus 550 yılında ölünce, Sophia’nın kocası Justin, İmparator II.
Justin olarak 565’te tahta çıkacak ve Sophia, Theodora’nın halefi olacaktır.
Sonsöz
Theodora yaşamı boyunca en dibi de en zirveyi de görmüştür. Libya yıllarında açlık da çeker, mor kuşağının altında emrine amade sayısız hizmetçiye de
sahip olur. 21 yıllık imparatoriçelik döneminde her zaman Doğu Roma tahtının ortağı (co-emperor) olarak anılır. Yeri gelince kocasının tahtını kurtarmış, yeri gelince papalık kurumunun bile dengelerini bozacak kadar “Bizans
oyunu” çevirmeyi başarmıştır. Güzelliğinin yanı sıra aklını da kullanarak tüm
engelleri aşmasını bilmiştir. Ailesine ise güzel, varlıklı bir hayat bırakır ve 28
Haziran 548’de hayata gözlerini yumar. Kanserden öldüğü tahmin edilmektedir. Konstantinopolis’in büyük kiliselerinden Havariyyun Kilisesi’ne13 gömülür. Justinianus ise 565’te ölünce Theodora’nın yanına gömülür ve Theodorasız geçirdiği 17 yıl boyunca asla evlenmeyecektir.
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Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u alınca en büyük kilise olan Ayasaofya’yı camii yapar ve ikinci büyük kilise Havariyyun Kilisesi’ni Rum Patrikhanesi’ne bırakır. Ancak 1461’de burayı da yıktırarak o arazi bölgesine Fatih Camii’ni
yaptırır. Kilisedeki lahitler ise İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunmaktadır.
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Batılılaşma Dönemi
Osmanlı Resminde
Türk Ressamların Kadın
Portreleri
Yazar: Elif Naz Şengün

Giriş
XVI. yüzyıla kadar Batı karşısında daima koruduğu gücünün etkisiyle kendini “üstün” gören Osmanlı Devleti, bu yüzyıldan itibaren yavaş yavaş toprak kaybetmeye başlamış ve Batı karşısındaki üstünlüğü azalmaya başlamıştır. 1683 yılındaki II. Viyana Kuşatması’nın başarısız olmasıyla Osmanlı
toprakları küçülmeye başlamıştır. XVII. yüzyılın sonuna doğru (1699 yılındaki Karlofça Antlaşması) Osmanlı’nın Batı karşısındaki saygınlığı büyük
oranda zedelenmiştir. Toprak kayıplarının arttığı bu yüzyılda, dış çatışmalar
çoğalmış ve bu çatışmalar sonucunda imzalanan barış antlaşmaları Osmanlı’yı geçici olarak rahatlatmış ve Ruslarla ve Avusturyalılarla barış dönemini başlatmıştır. Bu süre zarfında Osmanlı, iç reformlara yönelmiştir.1
Yaşanan tüm bu gelişmeler sonucunda, Osmanlı Batı’nın askeri gücünü kabul etmek zorunda kalmış ve yüzyıllardır üstün olmaya alıştığı Batılı devletlere açılma, onları tanıma ve tekniğini öğrenme zorunluluğu hissetmiştir.2
Osmanlı’nın saray ve çevresinde, Avrupa’ya duyulan ilgi resim sanatında
da kendini göstermiştir. Tekniğin ve içeriğin değiştiği resim sanatında, minyatürün yerini suluboyaya bırakması ve minyatüre perspektifin girmesi gibi
yenilikler yaşanmıştır. Minyatürde tercih edilen tarihî konular yerine, günlük yaşamdan sahneler ve edebî eserler geçmiştir. Bu dönemin ünlü nakkaşı
1.
2.
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olan Levni, albümlerinde dönemin zevkini yansıtan müzik icra eden, çiçek
koklayan, raks eden, dönemin giysileri içinde içki içen figürleri betimlemiştir. Aynı zamanda yaptığı padişah portrelerinde, yeni teknikler kullanarak
kendinden sonra gelecek olan portre ressamlığına da önderlik etmiştir. Levni kadar önemli olan diğer bir dönem sanatçısı da Abdullah Buhari’dir. Bu
iki sanatçı sayesinde dönemin resim sanatında yenilikler yaşanmış ve Batı
resmine has olan perspektif ve ışık-gölge gibi unsurlar Osmanlı resmine
girmiştir.3
Osmanlı’da XVIII. yüzyıla kadar resim sanatına hâkim olan minyatür, yerini tuval resmine bırakmıştır. Saray öncülüğünde gerçekleşen bu yenilikler,
padişahların kendi portrelerini yaptırmalarıyla belirgin hâle gelmiştir. Ayrıca, Osmanlı Sarayı’nın yabancı ressamlara portrelerini yaptırma geleneği
çok daha eskiye dayanmaktadır. Bu konuda verilecek ilk örnek Fatih Sultan
Mehmet’in Gentille Bellini’ye yaptırdığı portresidir. Padişahlar, portrelerinin
diplomaside oynadığı rolü fark edince talepleri olumlu yönde ilerlemiştir.
Resim Sanatında Kadın İmgesi

Kadın imgesinin aktif bir şekilde resme girmesi ise, kadının toplumsallaşmasıyla doğru orantılı bir şekilde bu dönemde gerçekleşmiştir. Modernleşme düşüncesiyle birlikte, toplumda mevcut olmayan yeni bir kadın anlayışı
doğmuştur. Yeni kadın imajı, özellikle Sanayi-i Nefise Mektebi açıldıktan
sonra resmin konularından biri hâline gelmiştir. Osmanlı’nın bu yeni modern kadın anlayışı, saray ve saray çevresinde, entelektüel kişiler ve aileleri
tarafından benimsense de, Osmanlı’nın bünyesinde gerici yaklaşımlar son
bulmamış ve böylece Osmanlı’da bir ikilik meydana gelmiştir. Kadın ve
erkek bu dönemde beraber resmedilmesine rağmen, Tanzimat aydınlarının
kadının konumunu “millî aile” fikri üzerinden idealize edilmiş hâli resme
yansıtılmıştır.
Tanzimat dönemine kadar Osmanlı’da kadın imgesi, resimlerde az da olsa
yerini almaktadır. Osmanlı resminde kadına, özellikle kamusal alanda geçen konularda yer verilmiştir. Kadınlar, genellikle erkeklere göre daha geri
planda ve dönem kıyafetlerine uygun bir şekilde resmedilmiştir. XVIII. yüzyıla doğru, Batı dünyasına yönelen Osmanlı’da kadına bakışta da değişiklik
yaşanmasına sebep olmuş ve bu dönemde başta Levni olmak üzere kadın,
başlı başına bir özne olarak minyatürlerde yer almıştır. Kadınının eğitilmesi
ve sanat icra etmesi bu dönemin önemsenen unsurlarından olmuştur. Levni’nin “Saz Heyeti” adlı minyatüründe kadınlardan oluşan bir saz heye3.

Günsel Renda, Türkler Ansiklopedisi, “Yenileşme Döneminde Kültür ve Sanat”, Yeni Yüzyıl Yayınları, İstanbul,
2002, c.15, s. 265-283
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ti görülmektedir. İkisi oturur
vaziyette, ikisi de ayakta olan
dört kadın bir yuvarlak kemer
içinde bulunmaktadırlar ve
farklı müzik aletleri çalmaktadırlar. Kadın müzisyenler
dönemin kıyafeti içindedirler
ve yüzleri açıktır. Çaldıkları müzik aletleri ise dönemin
aletlerini göstermektedir. Dönemin havasını ve kadına bakışı açısından olduğu kadar
dönemin kadın kıyafetleri ve
müzik aletlerini yansıtması
açısından belge niteliğindedir.
XIX. yüzyılda, kadın figürleri
ilk olarak Osman Hamdi Bey
tarafından kullanılmıştır. Paris’te Gerome’un atölyesinde
çalışan Osman Hamdi, onun
etkisinde Oryantalist bir figüratif resim anlayışı benimsemiştir ve figürleri genellikle anıtsaldır, odak noktasını
oluşturur. Oryantalist bakışı
benimsese de, onun oryantalist bakışı batılı oryantalist
anlayışından farklıdır.
Ferit Edgü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 100.
Yıl Gazetesi’nde (Taha Toros
Arşivi) Osman Hamdi’nin resimlerinden şöyle bahsetmektedir:
“Bu resimlerinde uydurulmuş hiçbir nesne yoktur. Gözlemleri bir kültürle,
yaşama kültürüyle birleşiyordu. Kütahya ve İznik çinileri, kilim ve halılar,
giysiler, duvarları süsleyen hatlar, şamdanlar, buhurdanlıklar, gülabdanlar,
peşkir ve yağlıklar, ağaç ve taş işlemeler, her şey, her şey birer etnolojik belge gibi resmedilmiştir Osman Hamdi’nin yapıtlarında. Kuşkusuz bir resmi
önemli ya da büyük kılan bir nitelik değildir bu. Ama Osman Hamdi’yi, Ba34
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tılı ‘orientaliste’lerden ayıran,
onlara üstün kılan bir niteliktir.”4
Osman Hamdi Bey’in haremde
resmettiği kadınlar ise, tamamen gerçeği yansıtan, döneminin kıyafetleri içinde modern
bir kadın görünümünü bizlere
sunmaktadır. Osman Hamdi,
figürlerini yerleştirdiği mekânı tasarlarken daha çok camiyi anımsatan çinilerle bezeli
mekânlar tasarlamıştır. Resimlerinde mimari ve mimariye
bağlı olarak süsleme ögelerine
resimde yer açarak Türk sanatına ve mimarisine dair fikir de
vermektedir. Osman Hamdi,
Batı’nın hoşuna gidecek ögelerden ziyade, bu toprakları Batılılara tanıtacak ve buranın uygarlık değerlerini ortaya koyacak
bir tarz benimsemiştir ve bunu
kaygı edinmiştir.
Osman Hamdi’nin en çok tartışılan tablolarından biri olan
“Yaratılış/Genesis” eski adıyla “Mihrap” tablosu, Edhem
Eldem tarafından ortaya çıkarılmıştır. Sarı, göğüs kısmını açıkta bırakacak bir entari
giyen anıtsal kadın figürü, çini bezemeli mukarnaslı bir mihrabın önünde
kompozisyonun merkez noktasını oluşturmaktadır. Bu mihrap Karaman’daki İbrahim Bey İmareti’nin Müze-i Hümayun İslâmi Eserler bölümünde sergilenen çinili mihraptır. Kadın, devasa bir sedef kakma rahle üzerinde dik
bir duruşla oturmaktadır ve ayaklarının altında dinî kitaplar bulunmaktadır.
4.

İnternette tek sayfa olarak pdf dosyası bulunmuştur: http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/23175/001584158010.pdf?sequence=1
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Bu rahle ve detaylarda görülen şamdan, Türk
İslâm Eserleri Müzesi’nde bulunmaktadır.5
Osman Hamdi’nin torunu Cenan Sarç, resimdeki kadının hamile olduğunu belirtmiş, Edhem Eldem de bu rivayetten yola çıkarak araştırma yapmış ve o dönemde Osman Hamdi’nin
kızı Leyla’nın hamile olduğu sonucuna ulaşarak resimdeki modelin Leyla olabileceği sonucuna varmıştır. Fakat 2014 yılında verdiği bir
röportajda, tablonun 1901’de sergilendiğini ve bu dönemde Leyla’nın hamile olmadığını söylemiştir.6 Osman Hamdi’nin diğer bir torunu olan Cemal
Bark’ın açıklamasına göre tablodaki figür, Ermeni bir hizmetçinin genç kızıdır. Edhem Eldem, döneminin bir ifadesi olarak kadının, bilimin simgesi
olarak dinin yanı sıra, pozitif bilimlerin önemini vurguladığını ve kadının
anne olarak varlığının her şeyin üstünde konumlandırdığını söylemektedir.7
Mustafa Cezar da kadınlığı ve anneliği yücelten cesurca yapılmış bir örnek
olarak tanımlamaktadır.8Fakat kadına annelik üzerinden kutsallık atfedilmesi, onun birey olarak varlığını göz ardı etmiştir.
Tek figür çalışmalarında biri olan Osman Hamdi Bey’in “İstanbul Hanımefendisi” adlı tablosunda, dönemine uygun bir kıyafet giyen, yüzü şeffaf
5.
6.
7.
8.
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bir örtüyle örtülü, başı kapalı bir kadın resmedilmiştir. Fonda perde, yerde de halı detayı bulunmaktadır. Kendi ailesinden insanları model olarak
kullanan sanatçı, eşi Naile Hanım’ın Portresi’ni
yapmıştır. Bu çalışmalara bir diğer örnek de Pembe Başlıklı Kız’dır. Bu portrede açık alanda resmedilen kız çocuğu, Osman Hamdi’nin en küçük
çocuğu olan Nazlı’dır.9
Eşi Naile Hanım’ı resmettiği “Mimozalı Kadın”
tablosu ise, klasik oryantalist tarzda değil de Avrupai tarzdadır. Fransız asıllı olan eşini de, Fransız Modasına uygun bir şekilde giyinmiş ve elinde
mimoza çiçeklerini tutarken resmetmiştir. Osman
Hamdi, fon olarak kırmızıyı seçmiştir ve anıtsal
figür dışında başka bir detay verilmemiştir. Batı
modasını yansıtan bu portre, dönem portrelerinden bu yönüyle ayrışmaktadır.
Dönem kadın portrelerinde, kılık kıyafet alanındaki yaşanan yeniliklerin dolaysız bir şekilde okunması mümkün olmuştur. Türk resim sanatının kurucularından olan Halil Paşa’nın 1900 yılındaki
“Mademe X” adlı portresi, ona 1889’da Fransız
Devrimi’nin 100. yılı için düzenlenen Paris Ulusal Sergisi yarışmasında bronz madalya kazandırmıştır. Bu portrede, dönemin kıyafetleri içinde
ve çiçekli batılı tarzda bir şapka takan kadın yarı
boydan resmedilmiştir. Oldukça gerçekçi olan bu
portrede kadın, bir özne olarak hafif bir tebessümle seyirciye bakmaktadır.
Sanatçıların modelden yaptıkları çalışmalarda, en
yakınlarındaki insanları dolayısıyla aile bireylerini
model almaları yaygın bir eylemdir. Aile bireylerini resmeden sanatçılardan biri olan Abdülmecid
Efendi, ailesini kimi zaman Doğulu, kimi zaman
saç ve giysilerle Batılı görünümde resmetmiştir.
Osman Hamdi ve Halil Paşa’nın etkisiyle pek çok
kez eşinin ve kızının portrelerini de yapmıştır.
9.

Mustafa Cezar, “Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi”, Cilt I, Erol
Kerim Aksoy Vakfı Yayınları, İstanbul, 1995.
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“Şemsiyeli Kadın” tablosunda dönem kıyafetleriyle bir kadın başının üstünde açtığı şemsiyesiyle izleyiciye bakmaktadır. Kızını resmettiği “Dürrüşehvar Sultan” adlı resimde, genç sultan Batılı bir kıyafetle elinde kitaplarıyla poz vermiştir. Osmanlı sultanlarından ziyade, Avrupalı bir öğrenciye
benzemektedir. Kızı, Dürrüşehvar Sultanı, kimi zaman bu portresindeki gibi
batılı kimi zaman da geleneksel kıyafetlerle resmetmiştir.
Tanzimat Fermanı’yla birlikte, modernleşme yolunda atılan adımlar, özellikle II. Meşrutiyet Dönemi’nde daha eşitlikçi bir havaya bürünmüş ve bu
döneme kadar erkek eliyle gündeme gelen kadın modernleşmesi, zamanla
kadınların geçmişe göre daha aktif olduğu bir sürece evrilmiştir. Kadınlar,
II. Meşrutiyet Dönemi’nin ortamından faydalanarak sosyalleşmiş, gazeteler
ve dergiler çıkararak etkinlik alanlarını genişletmişlerdir.10
Kadının toplumsallaşması, portre sanatı üzerinden de okunabilmektedir.
Örneğin Namık İsmail’in eşi Mediha Hanım’ı yaptığı portrede, Mediha
Hanım duvarın önünde sağ eli belinde duracak şekilde poz vermiştir.
Yakası açık, siyah bir elbise içinde;
başı örtülü izleyiciye bakan kadının
saçları, yüzünün sol kısmında başını örten örtüye meydan okurcasına
görünmektedir. Namık İsmail’in resmettiği bu kadın; kendine güvenen,
sağlam duruşlu olmakla beraber öncesinde resmedilen kadın figürlerine
oranla modern kadının kendine olan
güvenini izleyiciye hissettirmektedir.
1914 yılında İnas Sanayi-i Nefise
Mektebi kurulmuş ve bu okulun müdürlüğüne çok başarılı bir ressam
olan Mihri Hanım atanmıştır. Mihri Hanım, güçlü iradesi ve zekâsıyla
okulda etkin bir rol oynamıştır. İstanbul’da Zeynep Hanım Konağı’nda resim eğitimi başlamış ve atölye hocası
da Mihri Hanım olmuştur. Mihri Hanım, Türkiye’de ilk kez resmi olarak,
10.

Konuyla ilgili ayrıntı bilgi için: Elif Naz Şengün,
Osmanlı’da Kadın Hareketi, Gorgon Dergisi İnternet Sitesi:
http://gorgondergisi.org/osmanlida-kadin-hareketi/
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çıplak kadın modeli kızlar atölyesine sokan kişi olmuştur. Bu zamana kadar
çıplak bedeni resmetmek için hep torsolar kullanılmıştır. Osman Hamdi bile
Sanayi-i Nefise Mektebi’ne çıplak model getirme cesaretinde bulunamamıştır.
Mihri Hanım, resimlerinde kadınlara özel alanlarında ve daha çok portre
yaparak yer vermiştir. Onun resmettiği kadınlar tüm doğallıklarıyla bakışlarını kaçırmadan seyirciye bakarlar. Modern görünümlü kadınlar, erotik bir
duruş sergilememektedir. Kendi otoportrelerini yapan sanatçının kadın figürleri, birer özne olarak karşımıza çıkar ve izleyiciye özgüvenlerini hissettirirler. Mihri Hanım’ın “Kadın Portresi” tablosu da, tıpkı Namık İsmail’in
Mediha Hanım portresinde olduğu gibi özgüven dolu bir kadının aktif bir
duruşla kendi mizacını çekinmeden yansıttığı bir kadın portresidir. Bu kadın
portreleri, hedeflenen modern kadını portre resmiyle imgeleştirmektedir.
Mihri Hanım’ın en önemli eserlerinden biri de dönemin belediye başkanı
olan Ali Rıza Bey’in annesini resmettiği “Naile Hanım Portresi”dir. Bu
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portre, o dönemde Türk toplumunda yaşlı bir kadının modern bir tasarımda
sunulmasıdır. Tespih ve kıyafetlerle toplum yapısına uygunluk sağlanmıştır
ve tıpkı Abdülmecid Efendi’nin Dürrüşehvar Sultan’ı geleneksel kıyafetlerle resmettiği portresindeki gibi geleneksel bağ korunmuştur.
Sonuç
Osmanlı’nın yaşadığı yenilgilerden sonra, Batıya yönelmesiyle birlikte yaşanan modernleşme hareketi, kadınların hayatında da değişikliklere sebep
olmuştur. Modernleşme yolunda nüfusun yarısını oluşturan kadınların göz
ardı edilemeyeceği fikri, zamanla Osmanlı’nın elit aydın tabakası tarafından kabul edilmiş ve kadını modernleştirme çabaları başlamıştır. Kadının
eğitim alması ve toplumsal yaşama katılması gerektiği görünür hâle gelmiştir. Bu durumun resim sanatına yansımasını ise, Osman Hamdi ile birlikte görmekteyiz. Bu dönemde açılan ve batılı tarzda eğitim veren okullardan mezun olan öğrenciler, aydın bir kesimin oluşmasını sağlamışlardır.
Kadınların sanata yönelimleri, yabancı dil ve piyano öğrenmek gibi geçici
bir merakla başlasa da; açılan okullar sayesinde kadınların sanat alanında
daha aktif olabileceği anlaşılmış ve kadın ressamların yetişebileceği uygun
bir ortamın temelleri bu dönemde atılmıştır. Portre sanatındaki kadın imgesi, bizlere Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş döneminin kadın profilini tüm
gerçekliğiyle sunmaktadır. Bu yazıda, Batılılaşma Dönemi Osmanlı resim
sanatında, kadın imgesi seçilen bazı portrelerden örneklerle incelenmeye
çalışılmıştır. Portre sanatındaki kadın imgesi, Cumhuriyet dönemine aktarılan unsurlar arasında yerini almıştır ve Cumhuriyet Dönemi’nin eşit toplum
ideali, erkek imgesiyle beraber kadın imgesine de yer vermiştir. Fakat bu
eşit toplum idealinin de ötesinde kadın, anne olarak yeni neslin eğiticisi ve
idame ettiricisi olarak görülecek ve kadın imgesi, Cumhuriyet’in saygıdeğer
simgesi olarak kullanılacaktı. Osmanlı’nın son dönemlerinde sanat alanında
atılan bu adımlar hem Cumhuriyet dönemine zemin hazırlamış hem de bu
dönemde kadın tarihi açısından oldukça önemli gelişmeler yaşanmıştır.
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Kurban(lIk) KavramI
Yazar: Serkan Alpkaya
Dünyaya geliş, bir itaatsizlik, şiddet yoluyla ortaya çıkar. Yeni bir düzenin kurulması kurban edimi
pahasınadır ve her kültürün başlangıcında bir öldürme hikâyesi vardır.1
Saime Tuğrul

I. Giriş
Kurban günümüzde “feda” kelimesiyle iltisaklıdır. Kurban kelimesinin etimolojisine indiğimizde Arapça “krb” köküyle karşılaşırız ve bu kök, “yaklaşma-yakınlık” anlamına gelmektedir. Aynı kökten münhasır “akraba” ve “takriben” kelimeleri, tıpkı kurban edimi gibi “yakın olanı” ve “yaklaşık olanı”
çağrıştırmaktadır. Kurban kelimesinin birincil kullanımı dinî (kutsal) olmakla
birlikte gündelik hayata sızan dinî kavramlarla birlikte, seküler bir ikincil anlamda kullanımı da söz konusudur. Kurban ile kutsal, biri olmadan diğerinin
olmadığı bir ikiliktir. Bu ikililiğin içeriğini belirlemek, dönemin hâkim zihniyetinin tasarrufundadır.
II. Kurban ve Diriliş
Kurbanın yaratılış mitleriyle açıktan olmasa da -belki de apaçık- damarlarında gezinen bir iltisaklığı da vardır. Sözgelimi, Babil Yaratılış (Enuma Eliş),
Gılgamış Destanları özelinde Mezopotamya mitolojileri, Yunan ve Roma
mitolojilerinde örneklerine sıklıkla rastladığımız kurban edimi, “yeniden
doğuşu-diriliş-küllerinden doğma” gibi anlamlar taşımaktadır. Bu esasında
kutsallığın içselleştirilmesinin bir aracı olarak kurban ediminin gerekliliğine
1.
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işaret eder: Kurban edimi olsun ki, kutsallık olsun; kutsallık olsun ki, kurban edimi olsun. Topluluğu ortak bir bilince, duygusal ve maddi söylemlerle birlikte, ulaştırmanın en kolay yolu savaştır.2 Savaşlarda insanlar ölür
ve egemen olan, iktidarını ölülerin
üzerinden yükseltir ve mitleştirir;
Savaşlarda insanlar ölür
özel günlerde anarak yılın belli dönemlerinde bu dinamiği insanlara ve egemen olan, iktidarını
ölülerin üzerinden
hatırlatır.

yükseltir ve mitleştirir;
Bu edim, sadece topluluğun yeniözel günlerde anarak
den yaratılması gayesi güden bir
yılın belli dönemlerinde
davranış değildir. Bireysel ya da ailesel sınırlar içerisinde dahi etkin
bu dinamiği insanlara
olan bir edimdir. Yeni bir menkul
hatırlatır.
kıymete sahip olmanın, hastalıktan
kurtulmanın, üniversite sınavını kazanmanın ve üniversiteden mezun olmanın sonrasında yapılan hayvan kurbanı veya hayvansal bir kurbandan ziyade gönül borcu olarak ebeveynlere
ilk alınan maaşın verilmesi (kefaret/diyet) gibi yeniden doğuş-diriliş-kendin
olma-”kendi ayaklarının üzerinde durma” gibi anlamlar birincil kullanımın
izlerini taşıyan ikincil kullanımlara bir örnektir.
III. Birincil Kullanımına Katkı

Tek tanrılı dinlerde kurban, İbrahim peygamberden Habil ile Kabil’e kadar
uzanır. Çok bilinen hikâye olan İbrahim peygamberin efsanesi, Tevrat’ın Tekvin bölümünde ve Kur’an’ın Saffat suresinde kendine yer bulur.
Saime Tuğrul, Girard’dan ödünç alarak sorduğu soruyu burada yinelemek
uygun: “... kurbanlık mekanizmasının kökenlerini irdeleyerek, bütün dinlerin özünde neden kurban verme eyleminin olduğunu sorgular. Kurban, dinin en arkaik formlarından birisidir. Girard’a göre, ancak neden insanoğlu,
kurban verme gereğini duyar?”3 Bunu olasılıkla Paleolitik atalarımızdan bize
kalan bir miras olarak okumak mümkün. Beslenmek için ihtiyaç duyduğumuz hayvanların avlanmasının bir ritüele dönüşmesi oldukça olağan. Paleolitik dönemde, av ve avcı ilişkisinin yakınlığını (başta bahsettiğim “krb”
kökünden olan “akraba” kelimesinin “yakınlıkla” ilişkisi ve aynı kökten gelen “kurban” kelimesinin ilişkisini hatırlatmakta yarar var) mağara resimlerindeki avlanma sahnelerinde görmekteyiz. Ayrıca sadece kurban ediminin
hayvanların avlanması olarak görmemek gerekir.
2.
3.

Saime Tuğrul, Ebedi Kutsal Ezeli Kurban, s. 20.
Saime Tuğrul, Ebedi Kutsal Ezeli Kurban, s. 113.
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Günümüzde ise kurbanın ilahî temelini, en azından üç büyük din için, Habil ve Kabil hikâyesinin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Aralarındaki problemi
çözmek için kurban sunmaya karar verdiklerinde Habil çoban olduğu için
sevdiği besili bir koçu; Kabil ise çiftçi olduğu için mahsulünün değersiz kısmından bir demeti sunar. Ancak burada iki farklı kurban sunumuna dikkat
çekmek gerekmektedir: Kabil’in kansız kurbanı ve Habil’in kanlı kurbanı. Burada Orta Doğu menşeli dinî kurbanın temelini görebilmekteyiz ancak daha
evrensel perspektiften baktığımızda kurban edilecek olgunun toplumun ya
da topluluğun temel ekonomik uğraşısının çıktısı olduğunu belirtmeliyiz.
Genelde bitki (çiftçi toplum) ve av hayvanları sunulmakla birlikte ekonomik durumu iyi olan toplumlarda mücevherler, ekonomik durumu düşük
toplumlarda ise hamurdan ve balmumundan yapılmış hayvan heykelcikleri
kurban olarak sunulmuştur. Çoğu inanç, hem kanlı hem kansız kurbana açık
olmasına rağmen Sibirya Şamanları, Avustralya Aborijinleri ve Taoizm, kanlı
kurban istemez.4
Birincil kullanımın dinî bağıntısını kendi içinde kanlı ve kansız olarak, kökenine de değinerek inceledik. Şimdi ise ikincil kullanımını yani seküler bağıntısına değinelim.
IV. İkincil Kullanımına Katkı
Tayfun Atay’ın kitabının adı olan “Din Hayattan Çıkar” kelâmından hareketle
Sekülerizm Din’den Çıkar gibi oldukça tartışmalı bir ifadeyle bu alt başlığa
başlıyorum. Habil ve Kabil benzeri efsanelerin ötesinde kurumsal anlamda
dinî bir otoritenin olmadığı ve siyasi mekanizmanın klan seviyesinde kaldığı
toplulukların kurban anlayışıyla, son yüzyıllarda algılanan kurban anlayışı
bir hayli farklıdır. Burada sosyoekonominin farklılaşması ve buna binaen şekillenmiş bir kurban âdeti geliştiği aşikardır. Sosyoekonominin kurbanla ilişkisiyle ilgili son sözü Freud’a bırakmak yerinde olur: “Özel mülkiyetin ortaya
çıkışıyla birlikte kurban da Tanrı’ya bir armağan, mülkiyetin insandan Tanrı’ya devri olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Ama bu yorum, kurban
töreninin bütün özgünlüklerini açıklamasız bırakmıştır. Eski çağlarda kurban
hayvanının kendisi de kutsaldı, yaşamı dokunulmazdı; sadece bütün klan
üyelerinin olaya katılmasıyla ve Tanrı huzurunda suçu paylaşmasıyla öldürülebilir, böylece kutsal öz (madde) klan üyeleri tarafından tüketilebilir ve
birbirleriyle ve Tanrı ile olan özdeşlikler güvence altına alınabilirdi. Kurban
bir kutsama, kurban edilen hayvan ise klanın bir üyesiydi. Klan üyelerince
öldürülen ve tüketilen, Tanrı’ya benzerliklerini tazeleyen ve güvence altına
alan şey, totem hayvanıydı, ilkel Tanrı’nın kendisiydi.”5
4.
5.
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Yukarıdaki bahsin dışında, bireyin bir ülkü uğruna feda edilmesinden yola
çıkan şehit, mağdur ve mazlum kavramları da kurban ile iltisaklıdır.
Şehitlik gibi dinî bir kavramın millî vakıalara tezahür etmesi kurbanlığın en
seküler -hayata dair- bileşimidir. Şehitlik kavramı, İbrahim sonrası dinlerde
sıklıkla karşılaşılan bir fenomendir. İslâm inancında şehitlik mertebesi, dinî
mücadeleler esnasında ölen/öldürüŞehitlik, her ne kadar
len kişilere verilmektedir. Ancak İslâm
sağ cenaha yakın
inancındaki şehitlik kavramında oldukça radikal bir değişiklik göze çarpideolojilerin tekelinde
maktadır: Eskiden, savaşa mücadele
olduğuna dair vurgu
için gidenler ve günümüzde savaşa ölyapsak da sol cenah
mek için yani şehit olmak için gidenler
içinde de kullanılan bir
olarak. Benslama’nın da belirttiği gibi:
kavramdır.
“Geleneksel İslâm’da, şehit, ölmeyi
arzulamadan ölümü karşısında bulan
bir savaşçıdır. Ölümü başka savaşçılarla mücadelesinin doğasında olan bir
tehlike olarak kabul eder ama yaşamak ister: Ölürse, fazladan bir ödül alır.
İslâmcılığın yeni şehidi içinse, ölüm mücadele sırasında gerçekleşebilecek
bir şey değil, mücadelenin ereğidir. Ölmektir zafer.”6
Dinî söylem yerine millî söylem örneklerini Sermaye-Ulus-Devlet7 birlikteliğiyle yani 20. yüzyılla birlikte görmek mümkündür. “Vatan için feda olsun”,
“canım sana feda”, “şehitlerin kanıyla yeşeren toprak” vb. söylemler, vatan
toprağının kutsallığına işaret eder ve bu kutsallığı korurken ölmenin şehitlikle özdeşleştirilir. Dinî bir kavramın millî veya seküler diyebileceğimiz değişimine en iyi örnek “vatan toprağı” için ölmektedir. Şehitlik, her ne kadar sağ cenaha yakın ideolojilerin tekelinde olduğuna dair vurgu yapsak da
sol cenah içinde de kullanılan bir kavramdır. Örneğin, Hristiyanlarda şehit,
tac ile süslenir ve Müslümanlarda ise şehit cennetteyken başına tac takılır.
Buna benzer bir gelenek, Saime Tuğrul’un aktardığına göre, Türkiye’deki seküler, devrimci ve radikal bir eylem olan ölüm oruçlarında görülür. Eylemciler, beyaz bantlarını (taca benzer) kuşanarak ölüm orucuna çıkarlar. “Ben de
bugün ölüm orucuna başlıyorum. Yedi yoldaşımızla birlikte onur bandımızı
kuşanıyoruz. Ben kurban değilim [...] Kanım da canım da bu vatan için feda
olsun. [...] Bir devrimci için doğal olan şehitlik kimseyi üzmesin. [Vurgular
bana ait. S.A.]”8
6.
7.

8.

Benslama, 2018.
Ulus-devlet denilen organizmaya Karatani, Sermaye’nin de eklenmesi gerektiğini söyler. Yani Sermaye-Ulus-Devlet. Bu kavramların her biri kendiliğe sahip olmasına rağmen biri olmadan diğerlerinin bir anlam ifade
etmeyeceğini söylemekte ve hatta Borromean halkaları benzetmesini yapmaktadır. Bu görüşü benimsiyorum ve
bu görüş izleğinde yazıya devam ediyorum. Karatani’nin ilgili kitabı için: Dünya Tarihinin Yapısı, Metis Yayınları,
2017.
Tuğrul, 2014, s. 167.
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V. Sonsöz Yerine: Kurban Kelimesinin Gündelik Dilde Kullanımı
Farklı isimlerden, mevkilerden, düşüncelerden insanların kurban kelimesini
bağlamından ne denli kopararak kullandığını burada alıntılayarak gösterip
bu kısa yazıya son vereceğim. Yazıların içindeki vurgular bana aittir.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bizim ilan ettiğimiz OHAL’e kurban olsun
onlar. (Şubat 2018)”9 diyerek yabancı basın mensuplarına OHAL ile ilgili sorularına tepkisini dile getirirken...
Mesud Barzani, “Şehitlerimizin dökülen kanına ve verilen bedellere karşı
göstereceğimiz en büyük vefa, Kürdistan’ın bağımsızlığıdır. KDP’nin en büyük amacı; Kürdistan’ın bağımsızlığı, barış ve birlikte yaşamdır. Bu yolda
kurban vermeye de hazırdır. (Ağustos 2017)”10, diye açıklama yapmıştı Kürdistan Demokrat Partisi’nin 71’inci kuruluş yıldönümünde.
Gökhan Kök, “Kendisinin ve ailesinin FETÖ’nün kurbanı olduğunu öne süren
Gök, psikolojisinin bozulduğunu ve ilaç kullanmaya başladığını ifade etti.
(Nisan 2018)11”
CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Şeker pancarını küresel
şirketlere kurban etmemek için şeker fabrikalarına sahip çıkmalıyız (Şubat
2018)12”
“Jazz hız kesmiyor! Son kurban Spurs... (Şubat 2018) “ Bir Basketbol haberi.
Doğan Cüceloğlu, “Maalesef farkına varmadan meslek başarısı uğruna kurban edilmiş pek çok evlilik ve aile başarısı var (Nisan 2018)” aile yaşamı ve
iletişim adlı konuşmasında...

9.
10.
11.
12.
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Nar ve Matrix Filmleri Ekseninde
Mitolojinin Modern Enstrümanı
Olarak Sinema
Yazar: Erdem Gündüz

Giriş
Mitoloji bir mitoslar bütünüdür. İçeriğinde destansı nitelikler barındırırken,
aynı zamanda doğaüstü olaylar ve kişiler de içeren sembolik öykülerdir.
“Kendisini doğanın ayrılmaz bir parçası olarak gören insan, doğanın döngüsel sürekliliğini kendi yaşamına yansıtmak istemiş; doğum-ölüm olgularını
ölümden sonra yaşam ya da ‘yeniden doğuş’ düşünceleriyle sürdürmüştür.
İnsanın yaşamını anlamlandırmak için gösterdiği bu düşsel çaba, zamanın
başlangıcından sonuna dek uzanan bir eksen üzerinde çeşitli mitolojik tasarımlar yaratmıştır”1. İnsanın hayal gücünden yardım alarak oluşturduğu
düşsel evren, günlük yaşamında karşılaştığı olaylar karşısında ona yol göstererek sorunlarla başa çıkabilme konusunda yardımcı olmuştur. Mitoslar, insanın hayatında karşılaştığı her türlü trajik ve dramatik olay için başvurduğu
bir araç konumundadır. Bu nedenle, aradan binlerce yıl geçmesine rağmen
mitolojinin tuttuğu ışık hâlâ parlak bir şekilde yanmaktadır.
1.
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Peki mitoloji hangi basamaklardan geçerek, nasıl bir şekilde mitoloji olmuştur? Bu soruyu sorduğumuzda meselenin köklerine bakmamız gerekir.
“Mitolojilerin temelinde ilk bilimsel
yönelişler yatmaktadır. Bilinmeyene
Yunan mitlerinin
karşı duyulan korku ilk zamanlardan
geçtiği toprakların çok
beri bertaraf edilmeye çalışılmış,
yakınımızda olması ise
korku duyulan nesne övülerek yüceltilmiş ya da basit gözlemler saye- kültürel açıdan yabancılık
sinde diğer bilinmeyenlerle birleşti- çekmemizi engelleyecektir.
rilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Bu
Birbirine bu denli yakın
açıdan mitsel anlatılar korkunun gölolan coğrafyalarda
gesindeki merak dürtüsüyle ortaya
geçen mitlerin, bizlerin
çıkmışlar ve doğal olarak dogmatik
bir yapı sergilemişlerdir. Yine bu yüzyaşantısına binlerce
den mitoloji kavramının büyük ya da
yıl sonra hâlâ benziyor
küçük tüm dinlerle mutlak bir ilişkisi
olması rastlantısal
vardır. Hemen her inanç sisteminde
değildir.
güneşin tanrısal bir rol oynaması ve
bir bedene büründürülüp büyük öykülerin içine sokulması, bir ritüel objesi olarak kullanılması mitoloji ile dinin
etkileşimine güzel bir örnek olarak sunulabilir”2. Mitoloji ortaya çıktığı dönemdeki yaşantıyı anlamlandırmak ve açıklamak için gerekliydi, günümüzde ise pozitivizmin, rasyonel ve bilimsel düşüncenin gelişmesindeki birinci
basamak mitolojidir. Düşüncenin evrim geçiren hâli olarak dahi düşünülebilir. Atalarımız doğada gördükleri olayları yorumlarken, şimşek çakmasının
Tanrıların gazabı olarak ya da depremlerin hareket eden “öküz”ün bir icraatı
olarak değerlendirilmesinden tatmin olmadıkları sonucuna en nihayetinde
varırlar. Tüm bunların altında daha makul sebeplerin olması gerektiğini düşünürler ve böylece ilk rasyonel yaklaşım örneği sergilenmiş olur.
Mitolojinin öneminden bahsederken, Yunan Mitolojisine göz atabiliriz. “Yunan mitolojisi felsefeye çok yakın duran bir mitolojidir; bu mitoloji düşünsel
derinliğiyle seçilir. Bu başka mitolojilerin önemsiz olduğu anlamına gelmez.
Öte yandan mitolojiyi özellikle geçmiş zamanların en önemli kültür yaratısı
olarak görebiliriz. İnsan, kendiyle ve evrenle ilgili ilk soruları, bir masal kurgusu içinde ilkin mitolojide sormuştur. Toplumlar belli bir siyasal bütünlüğe kavuştuktan ve kent devletlerini içine alan topraklar üzerinde krallıklar
kurulduktan sonra, buna göre ayrı ayrı kentlerin tanrıları bir araya gelip bir
tanrılar ailesi tablosunu oluşturduktan sonra mitolojide felsefi kaygılar daha
2.
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belirginleşmiştir. En önemli sorun evrenin ne olduğu ve ne’den geldiğidir,
insanın evrende yerinin ne olduğudur. Buna göre mitolojiyi felsefenin ilk
biçimi diye görmek doğru olur. Mitoslar, insan gerçeğini sezgisel düzeyde
yakalamaya çalışırken felsefenin yolunu açtılar. Yunan kültür dünyası, ayrıntılı ve çeşitliliklerle dolu tanrılar tablosunu oluştururken alttan alta felsefi
düşüncenin temellerini atmıştır”3. Yunan mitolojisinin bu zengin altyapısının bizlere sunduğu olanaklar değerlendirildiğinde, insanın ilk felsefi sorgulayışlarının temelinde yatanları görmek ve çözümleyebilmek açısından
yararlı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, Yunan mitlerinin geçtiği toprakların
çok yakınımızda olması ise kültürel açıdan yabancılık çekmemizi engelleyecektir. Birbirine bu denli yakın olan coğrafyalarda geçen mitlerin, bizlerin
yaşantısına binlerce yıl sonra hâlâ benziyor olması rastlantısal değildir.
İnsanın hikâye anlatmayı gelenek hâline getirmiş bir canlı olması, mitolojinin günümüze ulaşmasındaki ana unsurdur. Ritüeller ile başlayan mit anlatıları insan hayatındaki yerini tartışmasız şekilde korumuştur. Mitosların
giderek çeşitlenmesi ve yayılması ile hikâye anlatıcılığı boyut değiştirmeye
başladı. Halk masallarında dilden dile anlatılan efsaneler ve öyküler, mitlerin
kültürden kültüre değişim göstererek yayılmasını sağladı. Roma mitolojisinin, Yunan mitolojisine benzerliği örnek olarak gösterilebilir. Hikâye anlatım
geleneğinin geçirdiği evrimsel süreç içerisinde, tiyatronun yaygınlaşmasıyla
birlikte mitoslar kendilerine geniş yer buldu. Böylelikle mitoloji, tragedya
ve dramanın içine girmiş oldu. “İşlenen konuların genellikle hayatın anlamını arayan bir karakter veya tanrıların doğasını anlamaya çalışmak üzerine
olması, mitolojiyi hayatın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ettirdi”4.
Sanatın içerisinde kendisine daha büyük yer bulmaya başlayan mitoloji, zaman içerisinde edebiyat ile kendini nesillere aktarabildi. Kameranın keşfi
ve filmciliğin başlaması ile mitoloji günümüzdeki en modern anlatım aracına kavuştu. Antik çağlardan beri hikâye anlatımının yaşadığı değişimlerin
sonucunda, mitoloji görsel boyutta da kendini aktarabilme şansı yakaladı.
Sinemanın insanda uyandırdığı ilgi ve bıraktığı etki, mitolojinin binlerce yıllık birikimlerini sergileyebilmesi için daha geniş zemin hazırladı. Dolayısıyla,
mitoloji Hollywood sinemasından, uzak doğu sinemasına kadar her alanda
kendisini gösterebildi. Böylelikle günümüzde sinema, mitolojinin modern
bir enstrümanı hâline geldi.
Yüzlerce yıldır tekrarlanan mitlerin, sinema yapımlarında kendine has bir
tarz oluşturması kaçınılmaz bir hâle geldi. Hemen hemen her stilde kendisini gösteren mitler, getirdiği birikim ve arka plan sayesinde film senar3.
4.
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yolarında ve karakter oluşumlarında derinden etkili olmuştur. Bunların en
bilinenlerinden biri olan Superman karakterinin, İsa’nın bir yeniden-temsili
olduğu söylenebilir. Doğaüstü güçlere sahip bir kurtarıcı miti, Hollywood’un
uzun süredir tekrarlayarak sunduğu Superman ve benzeri karakterlerin yaratılış kaynağıdır5. Tekrarlanan mitlerin oluşturduğu yapımların giderek çeşitlenmesi sonucu mitoloji, sinema dünyası için adeta bir metot hâline geldi. Günümüz yönetmenlerinden George Miller, George Lucas gibi isimler
mitolojiden beslendiklerini açıkça dile getirmişlerdir.6 Doğu ve batı kültürü/
sineması, fark gözetmeksizin, sanat filmi veya bilimkurgu türünde dahi mitolojik okumalar yapabilmekteyiz. İşte mitoloji ve sinema arasındaki bu bağ,
filmlerin çözümlenmesi ve yorumlanmasında her zaman başvuracağımız,
aynı zamanda kadim zamanlardan kalma anlatıların gündelik yaşantılarımıza ışık tutmasına aracılık ettiği ayrılmaz bir parçamız hâline gelmiştir.
Özellikle, kitleler tarafından takdir görmüş, bir derinliği ve arka planında
öğeler barındırdığı düşünülen yapımları incelediğimizde mitolojik öğelere
rastlarız. Senaryo içerisinde, öykünün gidişatına ve karakterlerin yapısına
oturtulmuş mitolojik arka planı ortaya çıkarmak, hem filmleri daha iyi çözümlememizi hem de verilmek/anlatılmak isteneni daha iyi kavramamızı sağlar.
Mitoloji ve sinema arasındaki bağın ne derece etkili olduğunu anlayabilmek
ve filmlerde tür farkı gözetmeksizin, mitlerin nasıl bulunabildiğini görebilmek amacıyla kendi coğrafyamızdan ve batı sinemasından birer örnek çalışması üstünden gidebiliriz. Nar filminin kendisine has atmosferi bizleri mitolojik bir dünyaya sürüklerken, karakterlerindeki ve öyküsünün içeriğindeki
mitolojik öğeler, bizlere sinema ve mitoloji arasındaki bağlantının ne denli iç
içe olduğunu gösterecektir. Öte yandan, batı kültürünün ayrılmaz bir parçası
olan Hollywood sineması yapımlarından Matrix’in çözümlemesi, bizlere batı
sineması bilimkurgu örneklerinin mitolojiden ne boyutta beslendiğine dair
ipucu verecek, bunu yaparken de mitlerin geniş arka plan kapladığı senaryosu ve karakterleriyle, yaratıcı sinema türlerinden olan bilimkurgunun, mitlerin yeniden temsili metodunu ne denli benimsediğini kanıtlayacaktır. İnsanın
varlığı ve onu anlamlandırma çabasına dair ilksel soruların işlendiği Matrix,
bizleri mitolojik sembollerin sürüklediği felsefi bir yolculuğa çıkaracaktır.

5.
6.

Goodwyn, internet sitesi erişimi.
Tecimer, 2005, 118
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Türk Sineması Örneği: Nar
Yönetmenliğini ve senaristliğini Ümit Ünal’ın yaptığı Nar, 2011 yapımıdır.
Yapımcılığını Türker Korkmaz üstlenmiştir. Oyuncular ise Serra Yılmaz, İrem
Altuğ, Erdem Akakçe ve İdil Fırat’tır. Film, İzmir Uluslararası Film Festivali’nde en iyi film ödülüne layık görülürken, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde finalist olmuştur. Son yıllarda yapılmış en iyi Türk sineması yapımlarından birisi olmasının yanı sıra, hikâyesindeki doluluk ve barındırdığı arka
plan ile seyirciyi yormadan, oldukça başarılı bir üslup ile akıcı şekilde hikâyesini anlatan bir filmdir. Filmin belli bir sahnesine kadar ara ara hissettirilen
gerilim ile bütünleşen film atmosferi, sinemasal açıdan ders verir niteliktedir. Konusundan bahsetmek gerekirse; “Yasal yollar ile hakkını alamayan
bir kadının, kendi imkânlarıyla kendi adaletini sağlama girişimi ile başlıyor
hikâyemiz. Asuman adındaki bu kadın, Sema adında bir doktorun vermiş ol52
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duğu kritik bir karar yüzünden mağdur oluyor. Doktor Sema’nın nöbetinde,
Asuman’ın torunu hayatını kaybediyor ve yine iddia edildiği üzere Doktor
Sema, suçlunun çocuğun annesi olduğunu öne süren asılsız bir tutanağın
altını imzalıyor. Asuman’ın birincil amacı, yapılan hatayı telafi etmek -ya da
kendi ileri sürdüğü şekli ile ‘kızını aklamak’! Tabi bunu sağlayabilmek için de
kendi konumundaki birine göre oldukça sistematik bir plan kurmuş. Bu adalet sağlama girişimi, Asuman’ın hesaba katmadığı belli başlı değişkenler ile
rotasını şaşırıyor ve nihayetinde dört farklı karakteri tek bir oda içerisinde
buluşturuyor. Her birinin farklı hedefleri var. Farklı kültürlere mensup, farklı dertleri olan ve hayata bambaşka açılardan bakan insanlar onlar! Daha
kaba bir tabir ile sokakta aynı kaldırım üzerine basmayan, aynı yerlerde yemek yemeyen, bambaşka kültürlere ve bambaşka inanışlara sahip insanlar.
Daha da önemlisi her birinin uzunca müddet gizlenmiş ve artık kendilerinin
bile unuttuğu karanlık sırları mevcut”7.
Ümit Ünal’ın hem yazıp hem yönettiği bu yapıtı daha iyi anlayabilmek ve
özümseyebilmek için, mitolojik okumalardan yararlanmak kaçınılmaz durumdadır. Bir sanat filmini anlayabilmenin en iyi yolu onu defalarca izlemek
ve sahnelerdeki en ufak ayrıntıya bile dikkat etmektir. Nar gibi içerisinde
çok farklı bir hikâye anlatmasına rağmen arka planda mitolojik öğeler olduğunu, bunların filmin gidişatına ve yapısına nasıl yön verdiğini çözümlemek
ise mitolojinin günümüz dünyasında hâlâ önemini koruduğunun kanıtlarından birisidir.
Nar filmi ismi ile de ilgi çeken bir filmdir. Filme böyle bir isim koyulmasının
altında insanı düşünmeye sevk eden anlamlar vardır. Senarist/yönetmen
Ümit Ünal’a göre; “Hepimiz nar taneleri gibi birbirinden ayrıyız: Hem çok
benzeriz, hem de çok farklıyız. Ama açılmamış bir bütün nar gibiyiz aynı
zamanda. Bizi bir arada tutan kabuk; birbirimize duyduğumuz inançtır.” Kullandığı nar metaforu üzerinden insanları, sosyal yapıyı ve ilişkileri, adalete
olan inancı irdelemiştir. Bu denli birbirinden farklı gözüken ve bambaşka
hayatları olan karakterler kurgulayıp, hepsinin aynı kabuğun altında sımsıkı
ve yan yana durduğunu, fakat bu kabuğun bir nedenle parçalanması sonucu dökülen nar tanelerinin etrafa saçılacağını betimlemiştir. Öte yandan
mitolojideki nara baktığımızda birçok mitolojide farklı anlamlar atfedildiğini
görürüz. Zerdüşt ritüellerinde nar kutsal sayılır ve ruhun ölmezliğini sembolize eder. Aynı zamanda tek bir narın içerisindeki binlerce parça refah ve
bolluğun simgesi olarak görülürken İran mitolojisinde yenilmezliğin ve güçlülüğün sembolü olmuştur.
7.
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Bizim konumuz ile daha ilgili olan Yunan Mitolojisinde ise narın hikâyesi
daha farklıdır. “Yunan Mitolojisinde bolluk ve bereket tanrıçası kabul edilen Demeter’in kızı Persephone, bir gün arkadaşları ile kırlarda dolaşırken
bir nergis çiçeğini kopardığı için birden bire toprak yarılır. Dört yağız atın
çektiği, yeraltı diyarı tanrısı Hades yer üstüne çıkarak Persephone’yi kaçırıp
yeraltı krallığına indirir. Kızının kaybolmasına sinirlenen Demeter, kızını bir
daha görene kadar yeryüzünde meyve yetişmesini engelleyeceğini söyler.
Araya giren Zeus, Persephone’nin yılın üçte birinde Hades ile geri kalanında
Demeter ile kalacağını söyler. Bu şarta
uyulmayacağından endişe eden HaHer bir nar tanesi
des, Persophone’ye bir hatıra olarak
birbirinden çok farklı
nar tanelerini yedirir. Ölüler ülkesinolmasına rağmen
de bir şey yiyenlerin yeryüzüne çıkma
yukarıdan bakıldığında hakları bulunmadığı görülen Yunan
Mitolojisinde Persophone yediği dört
aynıymış gibi gözükür
nar tanesi yüzünden sadece dokuz ay
ve her nar tanesi bir
yeryüzüne çıkmaya hak kazanır. Burayaşamı temsil eder.
da Persophone’nin nar taneleri yiyerek
Kabuğundan çıkarılan
kendini Hades’e adadığını göstermesi
dikkat çekici olup bu hikâyede nar evnar taneleri ise ziyan
lilik bağının çözülmezliğinin sembolü
olmayı betimler.
olmuştur. Bu mitolojik hikâyeye göre
Persephone’nin arkadaşları ile beraber yeşil çayırlara çiçek toplamaya gittikleri zaman diliminde evlilik, yaşam
ve yeniden doğuşun simgesi olarak da nar kullanılmıştır. Zeus’un karısı ve
kız kardeşi olan kadınları gözettiğine, onların hayatını düzenlediğine, analığı
ve doğumu koruduğuna inanılan tanrıça Hera’nın da sembolü nardır. Tanrıça Hera çoğu zaman yüksek bir taht üzerine oturmuş olarak tasvir edilir.
Onun bir elinde çoğalmanın sembolü olan nar, diğerinde ucunda kuğu kuşu
bulunan bir hükümdarlık asası bulunur. Burada nar, tanrıça Hera’nın varlığını ve gücünü temsil eder, enerji ve sağlık vermesi yönüyle çoğalmanın
sembolü olarak görülür”8. Yunan mitolojisinde de görüldüğü üzere nar her
zaman önemli bir sembol olmuştur.
Nar filminde ise filme adını veren meyve insanların bir arada, tek bir kabuk
altında yaşamlarını sürdürdüğü sosyal bir düzeni betimleyen metafordur.
Her bir nar tanesi birbirinden çok farklı olmasına rağmen yukarıdan bakıldığında aynıymış gibi gözükür ve her nar tanesi bir yaşamı temsil eder. Kabuğundan çıkarılan nar taneleri ise ziyan olmayı betimler. Asuman karakte8.
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rinin, kendi hayat hikâyesini anlattığı sahnede kızını ve torununu anlatırken
nar tanelerini teker teker çıkarıp masa üzerine koyması yaşanılan trajediye ayna tutar. Masaya teker teker koyduğu nar taneleri Asuman’ın kızı ve
torununu temsil eder. Kabuğundan çıkarılmış ve ziyan olmuş nar taneleri
gibi kızı ve torununun başına gelenler de trajiktir. Ayrıca, dönüşümlü olarak
önce Deniz’in Asuman’a ve sonrasında Sema’nın Deniz’e söylediği ve söylerken eliyle küçük bir nar tanesi tutar gibi yaptığı “Senin hayatın şu kadar”
cümlesi de bu bağlamda manidardır. Aynı zamanda, kabuğundan koparılan
nar taneleri ve her bir yeni nar içerisindeki sayısız nar tanesi doğum-yaşam-ölüm yani kısaca hayatın döngüsünü ifade eder.
Asuman karakterinin mitolojik arka planını incelersek, iki farklı yaklaşım
oluşturabiliriz. Hikâyede Asuman, adalet arayan ve bunu sağlamak için
doğrudan harekete geçen bir karakterdir. Başına gelen trajedi onu bu yola
itmiştir; kendi adaletini arayacak ve bulmaya çalışacaktır. “Yunan mitolojisinde, Themis, adalet ve düzen tanrıçasıdır. Hem tanrılar hem de insanların
dünyasında evrensel bir adalet olarak kabul görmektedir. Ölümsüz yasayı
simgeleyen Themis, elindeki teraziyle adaleti ve bunun dengeli dağıtılmasını simgelerken, kılıcıyla da adaletin keskinliğini simgelemektedir. Adaletin
temsili olan Themis, öfkesiz bir tanrıçayken cezalandırma işini kendisi değil
Nemesis üstlenmiştir. Adaleti sağlayan ve intikam—lanet tanrıçası olan Nemesis, Themis’e saygısızlık yapıldığı durumlarda adil bir cezalandırma görevini yerini getirmiştir”9. Bu bağlamda, Elinde bir oyuncak silah ile Deniz’i
ve Mustafa’yı rehin alan Asuman, kendi adaletini sağlamaya çalışan fakat
bunu yaparken cezalandırma, öldürme gibi vahşi yargılamalardan uzak sadece tehdit unsurlar içeren üslubu ve blöfleri ile oyuncak silah kullanır. Hiçbir şekilde öldürme amacı gütmeyen Asuman, elde etmek istediği resmi
rapor için sadece tehditkâr blöf dolu ama zararsız bir yol izler. Tıpkı Themis’in adaleti temsil edip, bir elinde keskin kılıç bulundurması ama öfkesiz
bir tanrıça olup cezalandırmayı başka bir tanrıya bırakması gibi Asuman da
o soğukkanlılığı ile tek istediği adaletin yerini bulması ve Doktor Sema’nın
raporu düzeltmesidir. İntikam peşinde olmadığını “Giden can geri gelir mi?”
sorusunu sorduğunda açıkça ifade etmektedir. Eğer o rapor düzeltilir ise
adaletin yerini bulacağını ve kızının iyileşeceğine, adının temizleneceğine
ve bir şeylerin düzeleceğine inanmaktadır. Öte yandan ikinci yaklaşım ise,
daha önce bahsettiğimiz narın mitolojideki yeri kısmında geçen hikâyedeki
Hades’in Persephone’yi yer altına kaçırması ve nar yedirerek onun özgürlüğünü kısıtlamasıdır. Bu açıdan bakıldığında, Asuman kahvesine ilaç koyarak
Deniz’i yürüyemez hâle getirmekte yani rehin almaktadır. Deniz’in ayakları9.
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nın tutmaması ve yere yığılması ise adeta Hades’in Persephone’yi yeraltına
sürüklemesine benzemektedir. Deniz rehin alınmış ve yerde yürüyemez konumdadır. Ayrıca ilerleyen diyaloglarda Asuman’ın ölülerden ve karanlıktan
bahsetmesi ise Hades ile olan benzerliğini pekiştirir.
Asuman’ın falcılık tarafını inceleyecek olursak, mitolojideki kâhinlerin kullandığı yönteme tıpa tıp benzediğini söyleyebiliriz. Eski Yunan toplumunun
dinsel yaşamında kehanet çok önemliydi. Tanrıların insanlara yol göstermesi, önerilerde bulunması ya da onların girişimlerini uygunsuz bulması kehanette açıklığa kavuşurdu. Kehanet bir aracıyı gerektirirdi. “Örneğin Delphoi’de, Apollon insanlara bir genç kızın ağzından, onun sesiyle önerilerde
bulunurdu. İnsanın aracı olarak belirmediği durumlarda birtakım seslerin,
örneğin rüzgâr sesinin ve ağaç hışırtılarının yorumuna yönelirdi. Kısacası
kehanette tanrılarla insanlar arasında büyülü ve dolaylı bir ilişki söz konusuydu”10. Asuman’ın gerilim dolu konuşmalarında geçen ağaç hışırtıları ve
rüzgârın dilinin ona söyledikleri ve bu yöntemin doğrudan Yunan Mitolojisi’nde kullanılmış olması oldukça ilgi çekici bir benzerliktir. Tıpkı bir Apollon kâhini gibi Asuman da seslerin onun kulağına çalındığını bazen bir ağaç
hışırtısı bazen de rüzgâr sesi olarak geldiğini beyan eder. İmamın karısının
cinlerden bahsetmesi ve Asuman için “Sen cinlere karışmışsın” demesi ise
mitolojideki tanrılar ile ölümlü insanlar arasında büyülü ve dolaylı bir ilişki
olması gibidir. Yani Asuman da gaipten sesler duymakta ve bunların ona
ilahi olan varlık veya varlıklar tarafından iletildiği vurgusu verilmektedir; bu
yönden mitolojik arka planı açıktır.
Senarist/yönetmen Ümit Ünal, Asuman’ın bu falcılık yöntemini kullanmasını filmin ilerleyen bölümlerinde farklı bir şekilde ifşa etmektedir. Asuman’ın
gerçekten kâhin özelliği taşıyıp taşımadığı gizemini korurken, bunu bir numara olarak Doktor Sema’ya ulaşmak için kullandığını da itiraf eder. Kahve
falı sahnesinde ise, Asuman’ın kahveye bakarak yaptığı yorumların Deniz
tarafından bir kalıba uydurulduğu açıktır. Yani Asuman muallak şeyler söylemekte olup bunlar rastgele olarak Deniz’in hayatındaki bazı obje, kişi veya
durumlarla şans eseri örtüşmektedir. Burada yönetmen, insanların ilk çağlardan beri kehanetlere olan ilgisini ve onların hayatlarında nasıl önemli bir
yer tuttuğuna ilişkin güzel bir yorumlamada bulunmuştur.
Fal baktıran kişi aslında falcının söylediklerini kendi hayatına uyarlamaktadır. Bu şekilde fal ve kehanet doğruluğuna inanılarak çok uzun süre varlığını
koruyacaktır. Mitolojideki fal ve kehanetlerin çok eski zamanlarda ilgi görmesi ve insanların hayatında yerinin hep bulunması ile Nar filmindeki fal
10. Gülcan, 2009
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sahnesi aslında aynı ilkel olguya işaret eder. Deniz, Asuman’ın cinayet ve
ölümden bahsettiği ana kadar onun ağzından çıkanları kendi hayatına uyarlayarak ona karşı inancını arttırır. Bu kırılma anında, Deniz’in tepkisi adeta
bir inkâr edişe dönüşür. İnsanların falda ve kehanetlerde hiçbir zaman kötü
şeyler duymak istememesi çok açık ve anlaşılabilir bir durumdur. İnsanlar
başlarına iyi şeyler gelecek mi merakıyla kâhinlere giderlerdi.
Filmin atmosferini neredeyse kusursuz bir şekilde kurgulayan Ümit Ünal,
yarattığı gerilim öğelerini ve senaryonun akışını desteklemek için, hikâyenin geçtiği yani olayın olduğu günü kapalı bir havada cereyan eden olaylar
zinciri olarak betimlemiştir. Arka planda yağmur yağmak üzere olan, güneşin olmadığı kapalı, boğucu ve sıkıcı bir hava hakimdir. Mitolojide, kadim
dönemlerde yaşamış insanlar gök gürültüsü, yıldırım, kapalı hava gibi doğa
olaylarını tanrıların rahatsızlığı veya gazabı olarak açıklarlardı. Eğer şimşekler
çakmaya, gök gürlemeye başladıysa, tanrıların bir konuda rahatsız olduğu
veya kavga ettikleri inancı hakimdi. Ümit Ünal’ın kurguladığı bu senaryonun
en başından itibaren kötü ve kapalı bir havanın hakim olması, üstelik hikâyenin kırılma anına kadar sürekli fonda bir köpek uluma sesi duymamız bize
mitolojik anlamda çağrışımlar yapmaktadır. Boğucu, sıkıcı hava ve sürekli
durmaksızın uluyan köpek, kötü şeylerin olacağının habercisi sayılır. Nitekim
hikâyede de bir kırılma anı mevcuttur ve bu andan sonra olay örgüsünün işleyişi değişmektedir. Mitolojik açıdan değerlendirildiğinde, eski çağlarda köpeklerin (kurtların) ve diğer hayvanların uluması, rahatsız olduklarını, korktuklarını haber eder ve
uğursuz olayların olacağının habercisi olarak görülürdü. Tabi bunun üstüne, berbat ve
güneşsiz bir hava eklediğinizde, açık olarak
kötü şeylerin olacağını
düşünen insanlar bunu
bir uyarı olarak algılarlardı. Ümit Ünal da
yarattığı atmosferi bu
öğelerle destekleyerek
hikâyenin akışına dair
ipuçları vermiştir.
Yunan
mitolojisinde
önemli yer tutan tanrıGorgon Dergisi
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lardan iki tanesi Apollon ve Dionysos’dur. “Apollon, müziğin, sanatın, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı, kâhin, bilge bir tanrıdır. Aynı zamanda kâhinlik
yeteneğini diğer insanlara da transfer edebilir. Biseksüel yönüyle ağır basan
Apollon’un mitolojideki eşi Kassandra olup Zeus ve Leto’nun oğlu, Artemis’in
ikiz kardeşidir. Sarışın ve çok yakışıklıdır. Kökeni Yunan olan Apollon, Roma
mitolojisine Apollo ismiyle geçmiştir. Mitolojideki en önemli tanrılardan biri
olan Apollon, Anadolu kökenlidir”11. Dionysos ise “Yunan mitolojisinde şarap,
bağcılık, haz, cümbüş ve coşkunluk tanrısıdır. Zeus ile Thebai prensesi Semele’nin oğlu olan Dionysos, en genç ve Olympos’a en son kabul edilmiş ve annesi
bir ölümlü olan tanrıdır. Dionysos’un olduğu yerde müzik, şarkılar, dans, şarap, esriklik ve taşkınlık eksik olmaz. Ayrıca efemine görünüşü ile de bilinir.”12
Nar filmindeki iki önemli karakter olan Deniz ve Sema’yı daha doğru çözümleyebilmek ve hikâyenin akışındaki olay örgüsünü daha iyi özümseyebilmek
için Apollon ve Dionysos isimli tanrılardan ve bunların Nietzsche’nin sanat
felsefesi bağlamında değerlendirmesinden yararlanabiliriz. Nietzsche’ye
göre Apollonculuk, form ya da biçimdeki ahenge yüksek değer biçen üslubu tanımlar. “Apollonculuk, Dionysos’un aksine, oluş ve değişmenin, anlaşılmazlığı nedeniyle, onun gerçekliğine ve coşkusuna karşı çıkar. Dionysos
ise esin, coşku, kendinden geçme, esriklik, bireyselliğin ortadan kaldırılarak
doğayla, varlıkla bütünleşme hamlesi, hatta onun çılgınca cüreti anlamlarını
taşır. Nietzsche’ye göre Dionysos ruhu; uyum, düzen ve ölçünün ifadesi olan
Apollon’a karşıt olarak, insan varlıklarında var olan yaşama isteği ve gücünün tutkulu bir dışavurumu, insanın kendini esrime ya da sarhoşluk hâli
içindeki atılımlara bırakması durumudur”13. Apolloncu bakış açısıyla onu
resmiyetin, mükemmelliğin ve formculuğun önemini her daim vurgulamak
için kullanılan bir metafor olarak tek başına ele almamız asla yeterli değildir. Ancak kendisinin karşıtıyla karşılaştırıldığında bir anlam oluşturacaktır.
Dionysos’un temsil ettikleri ile kıyaslandığında ortaya çıkan tablo, zıtlığın
yakaladığı uyumu resmeder. Bu uyum, karşıt olanların yüz yüze getirildiğinde sağladığı ölçü ışığıdır. Hem birbirinden bu kadar farklı olup hem de ancak bir araya geldiğinde bir anlam oluşturup bizlere yaptığımız okumalarda
ışık tutması, siyah ile beyazın yan yana getirildiğinde oluşturduğu kontrast
gibidir. “Apollon, uyum, düzen, bilgelik, yontu ve biçim sanatları ve kurgusallığın hem varoluşsal—entelektüel hem de estetik bir tutumu sergileyen
göksel tanrısı; asma, üzüm ve şarap tanrısı Dionysos ise her şeyden önce bir
yer tanrısı olup coşku, esrime, oluş ve değişimin, doğayla bütünleşmenin
tanrısıdır. İnsana daha yakındır. Bu iki tanrı adıyla anılan iki sanatsal üslup
11. “Apollon,” Wikipedia
12. Türkmen, Dionysos
13. Falay, 2009
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aynı zamanda doğayı kavrayış ve birer varoluş biçimi seçimidir”14.
Nietzsche’den ilham alarak yaptığımız mitolojik okumalarda, Nar filmi için
kesinlikle benzer öğeler barındırıyor diyebiliriz. Deniz ve Sema karakterlerini
ele aldığımızda iki karakterde de müthiş bir mitolojik derinlik bulunur. Deniz
isimli karakter gerek kıyafet tarzı gerek rahatlığı ile Diyonizyen bir tablo çiziyor. Sanatsal tarafı ağır basan ve duygusal bir karakter olan Deniz, bu bağlamda Diyonizyen bir zemin oluşturuyor. Filmde olaylar sarpa sarınca içki
içmesi ise bu benzerliği pekiştirir nitelikte. Sema ve Deniz ikilisi içerisinde
daha insancıl taraf olan Deniz, Diyonizyen tepkileri ve duygusallığıyla dikkatimizi çekiyor. Ayrıca isminin Deniz olması, Sema-Deniz karşıtlığında onun
hangi safta olduğunu da betimliyor. Hikâyedeki kırılma noktasından sonra
evden kaçarak kendisini deniz kenarına atması ve adeta çıldırmış gibi bilinçsizce yürümeye başlaması nasıl bir ruh hâli ve hüsran yaşadığını anlatırken
aynı zamanda Diyonizyen bir çerçeveden karakteri analiz etmemize imkân
vermektedir. Deniz, yaşadığı büyük hüsrandan sonra kendisini bulmak için
denize gidiyor. Yönetmen burada ilişki durumu yaşayan iki karakterden duygusal olanının iç dünyasında ne kadar etkilendiğini belirtmek için böyle bir
yol izlemiş olabilir. Bu aynı zamanda Diyonizyen özellikler barındıran bir karakterin kendisini arayışına ışık tutan betimlemedir.
Öte yandan Doktor Sema karakteri tam olarak Apollonik öğeler barındıran
bir karakterdir. Tertip ve düzen içerisinde oluşu kıyafet tarzından ve hatta konuşmasından/üslubundan dahi anlaşılabilecek niteliktedir. İsmi olan
Sema, gökyüzü demektir ve gene Apollonik bir vurguya işaret eder. Kendinden her zaman emin tavırları, ayağı yere basan kadın imajı ise karakterin başlıca özelliklerinden olup büyük miktarda Apollonik çağrışımlar bulundurur. Hikâyenin işleyişindeki örgü, onun içerisindeki kötücül yapıyı gün
yüzüne çıkartmaktadır. Bencil bir şekilde ama yine kendinden emin olarak
yaptığı yanlışı savunması ise asla kendinden taviz vermeyecek oluşunun bir
yansımasıdır.
Neredeyse Apollonik özelliklerin tümünü barındıran Doktor Sema, kendisini
partneri olan Deniz’den üstün gördüğünü ise çok net belli eder. Bu da onun
Apollonik yapısının baskın özelliklerindendir. Sema ve Deniz’in ilişkilerinde
karşılaştıkları en büyük kriz olan bu yaşanan hadise sonucunda Deniz tamamen duygusal tepkiler verip büyük bir hüsran yaşarken, Sema kendinden
emin bir şekilde meseleyi en az hasar yoluyla halletmenin peşindedir. Deniz’in inandığı ve bildiği Sema, bu olay sonucunda adeta ortadan kaybolmuştur. Dionysos bir tür travmayı temsil eder, acının ve korkunun getirdiği
14. Düz, 2011
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davranışı işaret eder. Yaşanılan olay sonucunda ortaya çıkan gerçekler, Deniz’in travma yaşamasına neden olmuştur. Bunu ona yaşatan da hayatta her
şeyden çok sevdiği ve inandığı kişi Sema’dır. İşte burada yönetmen müthiş
bir zıtlık yaratmıştır ve bu karşıtlığın birbiriyle hem nasıl iyi hem de nasıl zararlı olabileceğini anlatmaktadır.
“Nietzsche’nin Tragedyanın Doğuşunda belirttiği gibi Apollon kendine bağlı
kalandan ölçüyü, onu iyi koruyabilmek için de kendini bilmeyi ister. Böylelikle Apollonca olan anlayış; uyum, biçim ve düzeni yakalarken, esrime, doğayla bütünleşme ve gerçek anlamda bir yaratmadan bireyi yoksun bırakır”15.
İşte doktor Sema’nın da yapmak istediği gibi, kendi bildiklerini, kendi doğrularını Deniz’e dayatması ve ona hayat hakkında ağır bir nutuk çekmesi de
buna benzemektedir. Sema’nın Apollonik tarafı, kendi hayatının düzenini,
işleyişini korumak için yaratmış olduğu düzenin devamını istemektedir. Belki de filmdeki en önemli sahnelerden biri
olan ve kırılma noktası olan bu kısımda,
Nietzsche’ye göre
tam olarak bir karşıtlığın çarbirbirine tamamen zıt iki yönetmen,
pışması tablosu betimlemiştir. Sema’nın
kavram olan Apollonik Apollonik tarafı, Diyonizyen Deniz’i yutve Diyonizyen öğeler,
mak, tamamen parçalamak istemiştir.
filmdeki iki karaktere
Kendi kurduğu düzeni, kuralları ve işleyigiydirilmesi; karşıtlığın şi dayatması, Deniz’in ona olan inancını
paramparça ederken, Diyonizyen tarafını
birlikteliği ve nasıl
çarpışıp parçalandığını da ortadan kaldırmak istemiştir. Hayatın
işleyişini daha insancıl, daha duygusal bir
anlatmak üzere
biçimde algılayan Deniz, doğasının içine
yönetmen tarafından
darbe almıştır. Bu da ilişkilerini koparır.

seçilmiş. Bir tarafta
mantıksal ve didaktik
düşünce diğer tarafta ise
duygusal yaklaşımlar.

Nietzsche’ye göre birbirine tamamen zıt
iki kavram olan Apollonik ve Diyonizyen
öğeler, filmdeki iki karaktere giydirilmesi; karşıtlığın birlikteliği ve nasıl çarpışıp
parçalandığını anlatmak üzere yönetmen
tarafından seçilmiş. Bir tarafta mantıksal ve didaktik düşünce diğer tarafta
ise duygusal yaklaşımlar. İşte bu zıtlığın çarpışması sanki bir krizin ortaya
çıkmasını bekler niteliktedir. İyi ve mutlu bir birliktelik süren bu iki karşıt karakterin, adalet kavramı üzerinden çarpışması ve parçalanması filme adını
veren nar meyvesi ile betimlenmiştir. Aynı kabuğa tutunan birbirinden çok
farklı nar tanelerinin, kabuk çatladığında etrafa nasıl saçıldıkları, tıpkı gerçekler ortaya çıktığında ilişkilerin, adaletin ve duyguların çatırdaması gibi
anlatılmıştır.
15. Düz, 2011
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Filmde en önemli iki kadın karakterin neden lezbiyen bir çiftten oluştuğu
sorusunu sorduğumuzda, yine mitolojik okumalardan yararlanabilmekteyiz. Apollon’un biseksüel tarafı ile Dionysos’un efemine görünüşü ve tavırları lezbiyen çifti konu etmekte etkili olmuş olabilir. Ayrıca mitolojide kadının
yerini incelediğimizde, Yunan mitolojisine göre başlangıçta kadınlar yoktu,
toplumda sadece erkekler vardı. “Prometheus’un gizlice ateşi çalıp insanlara
vermesine baş tanrı Zeus çok sinirlenir ve bu topluma bir ceza vermek Zeus,
insanlığı cezalandırmak üzere Hephaistos’a balçıktan bir kadın yaratmasını
emreder. Bunun üzerine Hephaistos, Olympos’daki diğer tanrılardan yardım ister ve bu kadının oluşturulup, donatılmasında neredeyse bütün tanrılar el birliği ile çalışırlar. Yaratılan bu ilk kadın Pandora’dır”16. Ayrıca, “Zeus,
Pandora’yı dünyaya gönderirken ona bir kutu armağan eder ve bu kutuyu
kesinlikle açmamasını söyler. Ancak Pandora merakına yenik düşer ve bu
kutuyu açar. Kutunun içindeki kötülükler, hastalıklar, keder, korku dünyaya
yayılmaya başlar. Pandora bunu fark eder ve hemen kutunun ağzını kapatır.
Ancak kutunun içindeki bütün kötülükler dışarı çıkmıştır, kutuda kalan tek
şey ise ümittir”17. Yani, Zeus kadını dünyaya kötülüklerle birlikte göndererek
insanlardan intikam almıştır. Kadın bir cezalandırma aracıdır ve doğası kötüdür. Ancak bunun karşıtı olacak şekilde Yunan Mitolojisinde kadının önemini vurgulayan iyi örnekler de bulunmaktadır. Gaia toprak tanrıçasıdır ve
bütün tanrıların annesidir. Afrodit, aşk ve güzelliği simgeler. Metis bilgelik
tanrıçası, Themis ise adalet tanrıçasıdır. Yani kadına atfedilmiş bu özellikler,
kadını hem arzulanan, değer verilen ve önemli bir varlık konumunda tutar
fakat öte yandan kadın istenmeyen, doğasının kötü olduğuna inanılan ve
aşağılanan bir varlık olarak da görülmektedir. İşte mitolojideki kadın imgesindeki bu tezatlık ve çelişki, Nar filmindeki Sema ve Deniz karakterleri için
yorumlandığında, Sema’nın bencil, çıkarcı ve ahlaksız yapısı, Deniz’in duygusal, insancıl, ahlaklı, iyi yapısıyla örtüştür. Bu iki tezatlığı kadın imgesi üzerinden betimleyen senarist, bu çatışmanın nasıl bir sona varacağını tasvir
eder. İkisi de kadın olan ve aynı zamanda birbirlerinden çok farklı olan bu
iki insan, “Kadim” zamanlardan beri devam eden bir açmazın nihai formu
gibidir. Karşıtlığın birlikteliğinin yakaladığı uyum, bozulmaya mahkûmdur.
Filmin oldukça sıra dışı olan finalini incelersek, öncelikle Ümit Ünal’ın bu
final için bir röportajında yaptığı yorumdan bahsetmemiz gerekir. Filmin sonunda ne anlatmak istediniz? Sorusuna “Herkes, herkesin yerinde olabilir,
empati kurmak önemli” yanıtını vermiştir. Basit gibi gözüken ama aslında
içerisinde derin bir anlam yatan bu cümle, kuşkusuz filmin adı olan nar ile
16. Gönenç, 2016
17. Gülcan, 2009
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doğrudan ilişkilidir. Filmdeki dört karakter arasındaki hiyerarşik düzen, içerisinde yaşadığımız toplumu ve sosyal yapıyı sembolize eder. Deniz, Asuman’a
“Senin hayatın şu kadar” diyerek onu kendinden aşağı gördüğünü ifade etmiştir. Aynı şekilde Doktor Sema da Denize’e aynı cümleyi söyleyerek kendisini daha yukarıda gördüğünü vurgulamıştır. Kapıcı Mustafa’nın ise filmin
başında Asuman’ı kapıda durdurup hoşnutsuz bir ifadeyle sorgulaması onu
kendinden aşağı gördüğünü gösterir. İşte bu gizli hiyerarşik yapı filmde patlak veren kriz sonucu ifşa olur ve gün yüzüne çıkar. Aslında, herkes bir nar
tanesi kadar aynı, bir arada, kırılgan ve tek bir kabuk altında yaşar. Sosyal
statünün, konum ve karakter farklılıklarının aslında bir önemi yoktur. Fakat
bu gerçeği görmek için bazen nar kabuğunun koparılması gerekir.
Final sahnesindeki rol değişimini, yani Deniz’in Asuman, Asuman’ın da Deniz olmasını hayatın döngüsü olarak da yorumlayabiliriz. Film başladığı noktaya geri döner, roller değişmiştir ama geri kalan her şey aynıdır. İşte bu
döngü, bitmeyen, sonsuz bir yapıya işaret eder. Yaşam, döngüsel biçimde
akacak ve yolunu bulacaktır. İnsanların kim olduğunun bir önemi yoktur.
Hayatın döngüsüne dair yapılan sembolik vurguyu; kapıcı Mustafa’nın Asuman’a attığı tokat sonucu Asuman’ın yere kafasını çarpıp baygınlık geçirdiği anda gördüğü hayalvari imgelemde bir çocuğun camdaki buhuya çizdiği
spiral şeklinin geriye doğru sarılması sahnesinde görüyoruz. “Spiral mitolojide, insanoğlunun en eski evrensel sembollerinden biridir ve Paleolitik
Çağ’dan beri kullanılır. Ayın ve güneşin gücünü temsil eder. Dişil yönü ile doğurganlığın ve yaşamın yenilenişinin, eril yönü ile ise yaşamın sürekliliğinin
koruyucu sembolüdür. Kulağa benzediği için tanrıların kulağıdır. İçe doğru
hareketle yeraltı dünyasına inişi ve sembolik ölümü, dışa doğru hareketle
yeniden doğuşu ve aydınlanışı temsil eder”18. Filmdeki spiral sahnesinde
de her şey başa dönmekte spiral camdan yavaş yavaş silinmektedir. Burada
kullanılan sembolik atıf, filmin finalindeki rol değişimi ve her şeyin en başa
dönmesiyle yakından ilgilidir. Hayatın döngüsü, yeniden doğuş ve yaşamın
resmedilmesidir. Kişilerin önemini yitirdiği fakat yapının hep aynı kaldığını
işaret eder.

18. İlhan, 2014
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Batı Sineması Örneği: Matrix
Mitoloji ve sinema ekseninde çözümlemelerde bulunurken, sinemadaki bilimkurgu tarihini kökten etkileyen ve sadece etkilemekle kalmayıp aynı zamanda değiştiren Matrix isimli filme göz atabiliriz. İlk yayınlandığı zaman,
dünya çapında milyonlarca kişi tarafından konuşulmuş bir film olan Matrix,
başarısını silahlı çatışma dolu aksiyon sahnelerinden değil, filmin arka planındaki gizli mitolojik yapı ve felsefi derinlikten alır. Binlerce yıldır sorulan
varoluşsal soruları sorar ve içinden çıkılmaz gibi gözüken paradokslara ayna
tutar. Wachowski kardeşlerin hem
senaristliğini hem de yönetmenliğini yaptığı film 1999 yapımıdır. Klasik
Hollywood aksiyon filmlerinde görülen hikâyesel ve yapısal sığlığı bünyesinde barındırmaması ile diğer filmlerden ayrılır. İlk defa izleyen kişide
bıraktığı etki ufuk açıcı, kafa karıştırıcı
ve sorgulamaya, dolayısıyla da düşünmeye zorlayan niteliktedir. Sinema
tarihine baktığımızda iz bırakmış, çok
önemli sayılan filmlerin hepsinin ortak paydasının izleyiciyi düşünmeye
sevk etmesidir. Bu bağlamda, Matrix
görevini layığıyla yerine getirebilmiş
filmlerden bir tanesidir. Her ne kadar
kendisinden sonra gelen devam filmleri sadece gişe yapma amaçlı çekilen
ve Hollywood klişelerine yenik düşmüş yapımlarken, serinin ilk filmi ayrı
değerlendirilmelidir. İçeriğinde barındırdığı mitolojik öğeler, felsefi bir bakış açısıyla yorumlandığında gerçek manasına ulaşabilir. Matrix, duyularımızla kavradığımız fiziksel çevrenin ne kadar gerçek olduğunu, bize sunulan
doğruları kabul ederken arka planda neleri kaçırmış olabileceğimizi, arketiplerin nasıl çok eski zamanlardan beri hayatın her alanında bulunduğunu,
dinsel anlatıların nasıl zaman içerisinde mitolojik özellikler kazandığını anlatan ve bunları tek bir potada birleştiren bir yapımdır. Bunları yaparken ise
bilimkurgunun alt türlerinden olan “cyberpunk” tarzını kullanması takdire
şayandır.
“Saygın bir yazılım şirketinde çalışan Thomas Anderson (Keanu Reeves),
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gecelerini ‘Neo’ adı altında program kurarak ve Matrix’i araştırarak geçirir.
Esrarengiz şekilde Trinity ve Morpheus ile tanışan Neo, yaşadığı dünyanın
aslında beyninde gerçekleşen bir simülasyon olduğunu, yani aslında Matrix’in içinde yaşadığını öğrendikten sonra oradan kurtarılır ve Morpheus’un
önderliğindeki ekibe katılır. Neo gerçek dünyada ilk nefesini aldıktan sonra
simülasyona tekrar girerek Matrix’in ne olduğunu kavrayacak ve kurtarılma
nedenini öğrenerek gelişen olaylar çerçevesinde yeni kimliğini tanımaya çalışacaktır”19. Yapay zekânın inanılmaz bir boyuta ulaşıp insanlığa savaş açması filmin konusunun şekillendiği merkezdir. Stephen Hawking’in belirttiği
“Yapay zekâdan korkmalıyız” açıklamasını aklımıza getirirsek, bilimkurgu ve
gerçekdışı olarak addettiğimiz bu konu sandığımız kadar uzakta olmayabilir.20
Filmdeki karakterlerin işleyiş yapısına ve arkasında barındırdıkları mitolojik
okumalara baktığımızda, Matrix’in bu anlamda oldukça zengin olduğu söylenebilir. Yunan mitolojisinden bu kadar fazla sayıda benzerliğe sahip karakterler barındırması bir tesadüf değildir. Elbette Wachowski kardeşlerin
filmin senaryosunu yazarlarken mitolojiden ilham aldıklarını söyleyebiliriz.
Hatta bazı benzerlikler o kadar açıktır ki, film bu konuda bilgili olan izleyiciyi daha ilk andan itibaren selamlamasını bilir. Öncelikle Apollon ve Dionysos’un bu filmdeki yansımalarına bakacak olursak en önemli karakterlerden
olan Kâhin ve Morpheus karakterleri hakkında yorum yapabiliriz. Morpheus
tıpkı Dionysos gibi özgürleştiricidir ve şeyleri önceden sezme yetisine sahiptir. Fakat Morpheus ve Dionysos arasındaki bağı en net ikinci filmin başında görürüz. Link ve Zee arasındaki konuşmalarda, iki taraf da birden fazla
kez Morpheus’un deli olduğunu dile getirirler. Hatta film boyunca sadece
ikisinin değil, tüm Zion halkının, Morpheus’a inanmış olanlar dahil, genel
kanaatinin bu yönde olduğu anlaşılır. Yine de Morpheus’un halka yaptığı
konuşma, herkes için büyük bir ilham kaynağıdır. Hatta hitabeti kalabalığı
baştan çıkartır. Herkes dans ederek kendini kaybeder, bütün cinsel arzular
müşterek olarak ortaya dökülür. Dionysos’a atfedilen eski toplu seks ritüellerinin bir benzeri, filmin bir sahnesi olarak izleyiciyle buluşur. Sahnenin
filmdeki işlevi, Dionysos’un ritüellerinin eski topluluklardaki işlevinin aynısıdır. Halk hem ruhani hem de fiziksel bir deneyimle ortak bir düşman karşısında birleşir. Wachowski’ler sinematik bir fallus imgelemi yaratırlar. Bu
kutlama sahnesi bir tür katarsistir ve Morpheus bunu mümkün kılan kişidir.
Neo’yu keşfeden odur ve konuşmasıyla umudu canlı kılar. Kâhin ise Apollon’un bizzat kendisidir ve film bunu bize açıkça gösterir. Kâhinin mutfağının
19. “Matrix,” Wikipedia
20. Cellan-Jones, BBC 2014

64

Gorgon Dergisi

SİNEMA VE MİTOLOJİ

ARAŞTIRMA

kapısında “Temet Nosce” yazıyordur ve bu alıntı Neo için “Know Thyself”
şeklinde Kâhin tarafından İngilizceleştirilir. Aynı alıntının antik Yunancadaki
karşılığı “Gnothi Seauton”dur. Türkçesi “Kendini Bil” olan cümle Delfi Apollon Tapınağı’nın kapısında altın harflerle yazmaktadır.
“Trinity bizzat aşkın kendisine denk düştüğünden, Yunan mitolojisinde Afrodit’in üstlendiği görevi devralıyordur. Neo’yu tamamlıyor oluşu, isminde bile
açıkça ortaya konulur. Hristiyanlık göndermelerini analiz ettiğimizde anlarız
ki, isminin Türkçeleştirilmiş hâli teslis olan Trinity, seçilmiş kişiyi yani Mesih
olan Neo’yu tamamlar. Mesih’in tanrısal karakterinin belirleyici unsuru teslisin bir parçası olmasıdır. Aynı durum Neo’da Trinity’nin onu tamamlamasından geçer. Ve bu denli bir tamamlayıcılık ancak ve ancak aşk ile açığa çıkabilir”21. Bu bilgiden yola çıkarak Neo karakterini incelediğimizde ise Neo,
bu “seçilmiş”, Sokrates tipinde bir filozof değil, daha ziyade bir “Mesih” yani
bir kurtarıcının doğrudan kişiselleşmesidir. Neo, Zion’un beklediği Kral’dır;
bir Kral gibi karşılanır; göklerin çağrısını almış, kurtarıcılık görevine soyunmuştur. İsa’yı çarmıha krallık savı sürüklemiş, Neo’yu da ölüme, kurtarıcı
olması sürükler, ajanlar da direnişçiler gibi Neo’nun aslında kim olduğunu
bilirler. Kişilerin adları rastlantısal değildir: Neo, (Latince’de “yeni” anlamına
gelir) “yeni” kurtarıcı, İsa’nın ikinci gelişidir.
İyiyle kötünün son savaşı, Neo’yla Ajan Smith arasında metro istasyonunda,
yani yeraltında gerçekleşir. Savaş şiddetini arttırdıkça Neo’nun gücü ve yetenekleri de gelişir. Bu son sınavda ölüme giderek daha çok yaklaşır, sonunda
ajanlar tarafından vurulur ve ölür. Elbette yeniden doğması için ölmesi gereklidir. Bu sırada gerçek dünyada Trinity yardıma gelir ve Neo’yu dudaklarından öper. Neo, “seçilmiş” olmalıdır; çünkü Kâhin, Trinity’nin”seçilmiş”e
âşık olacağını bildirmiştir; Neo’ya âşık olduğuna göre kuşkusuz Neo seçilmiştir. Yüreğindeki güven ve sevgiyle Trinity, Neo’yu öper; bu öpüş Neo’yu
yeniden yaşama kavuşturur. Bu sahnede Trinity (Üçleme) ve Neo (The One)
birleşerek “dört” olurlar; “dört sayısı insan psikesinin bütünlüğünü simgeler”. Bu aslında karşıtların birliğidir. Neo asla tek başına “seçilmiş” olamaz,
mutlaka bütünleyici bir karşıtın varlığı gereklidir: gerçek tamlık ancak böyle
sağlanabilir. Ölümden dönen Neo, gerçek kimliğinin kozmik bilgisini özümser ve zihni tümüyle kölelikten kurtulmuş, düşünmesi özgürleşmiş, arınmış olarak savaşa yeniden başlar. Artık, kesinlikle Mr. Anderson değildir,
Neo’dur. Ne var ki her İsa’nın bir Judas’ı, bir haini vardır ve Neo’nun payına
düşen Cypher olur. İsa gibi Neo da ölmek ya da simgesel olarak çarmıha
gerilmek zorundadır. Neo, Cypher’ın ihaneti sonunda ölür ama Trinity’nin
21. Özturan, 2017
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ilahi aşkı sayesinde yeniden canlanır”22. Neo’nun tam olarak İsa olduğunu
söylemeyi bu kadar mümkün kılan ipuçları, şüphesiz kasıtlı olarak dizayn
edilmiştir. Tıpkı Superman örneğinde olduğu gibi, Hollywood sinemasının
uzun yıllardan beri İsa’yı çeşitli şekillerde sembolize ettiği bilinmektedir. Genellikle süper kahraman filmlerinde rastlanan bu durum, Matrix’de de ana
karakter üzerinden işlenmiştir. Artık klişeleşmiş bir hâle gelen bu atıf, Matrix’de ince bir şekilde işlenerek hikâyenin yapısına ve mitolojik arka planına
oturtulmuştur, bu nedenle de sığ süper kahraman filmlerindeki gibi sırıtmamaktadır.
Öte yandan, filmin okumalarının sonucu yapılan yorumlamalardan en bilinenlerinin başında Platon’un mağara alegorisi gelir. Matrix’i Matrix yapan
en büyük özelliklerden birisi işte bu kavramı derinlemesine işlemesidir. Gerçeklik algısının sorgulanması bir insan için devrim niteliğindedir, iç dünyasında yaşayacağı sarsıntı ve değişim onu değiştirecek ve daha farklı bir kişi
olmasını sağlayacaktır. Alegoriye göre “bazı insanlar karanlık bir mağaraya
zincirlenmişlerdir ve bu insanlar başlarını sağa ve sola çeviremezler sadece
karşılarındakini görebilmektelerdir. Doğuştan beri bu mağarada bulunan insanlar mağaranın girişinden yansıyan nesnelerin gölgelerini görür ve bunları gerçeklikleri olarak algılarlar. Nihayet bir gün bu insanlardan bir tanesi
zincirlerinden kurtulur ve mağarayı terk eder. Mağarayı terk eden bu insan
mağaranın dışında yeni bir gerçeklik ile tanışır ve duvarda gölgelerini gördüğü nesnelerin gerçek olmadığının farkına varır. Bunu mağaradaki arkadaşları ile paylaşmak üzere mağaraya geri döner. Mağaradaki arkadaşları ise
mağaranın dışında farklı bir gerçeklik olduğuna inanmazlar. Ve bu insanlara
mağaranın dışındaki gerçekliği aktarabilmek de imkânsızdır”23. Platon’un
düşüncesi bu alegori üzerinde şekillenir. Ona göre nesneler ve idealardan
oluşan iki ayrı dünya vardır. İnsan bedensel olarak nesneler dünyasına aittir
ve orada bulunmaktadır. Ancak ruhen bir zamanlar bulunduğu idealar dünyasından izleri kendisinde taşımaktadır.
Platon’un bu düşüncesi, tarihte ilk defa gerçeklik kavramının sorgulanmasına, dolayısıyla insanın varoluşuna yönelik felsefi soruların artmasına yol
açmıştır. İnsan beyni, kendi varlığını tanımlarken bunu yaşamakta olduğu
çevre ile bütünleşik olarak algıladığından, yaşamın tek ve algılanabilir yapısını tümden ele alır. Materyalist bir yaklaşımla, algılayabildiği oranda duyularıyla yakaladıklarına güvenir. Gözleriyle gördükleri, burnu ile kokladıkları,
kulakları ile duydukları, elleri ile dokundukları ve dili ile tattıkları her şey
onun için gerçek ve mutlaktır. Bunların gerçekliğinden şüphe duymaması,
22. Tecimer, 2005, 213
23. “Mağara Alegorisi,” Wikipedia
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aslında bunun arkasında yatan derin bir boşluğa tekabül eder. Eğer duyularıyla algıladığı “şeylerin” gerçekliği
şüpheliyse, o hâlde bunun ötesinde ne
Platon’un mağara
olabilir? Kendi varoluşunu anlamlandırbenzetmesindeki
mak ve onaylamak için kullandığı duyumağarada kalan
larla algılanabilen çevrenin aslında bir
yanılsama veya illüzyon olduğu düşün- tutsaklar işte tam olarak
cesi onu doğrudan kendi varlığının da
bu nedenle dışarıda
aynı şekilde bir illüzyon olduğu fikrine
çok farklı bir hayatın
itecektir. Bu onun için dayanılmaz bir
olduğunu söyleyen
fikirdir. Bilinci bunu kabul edilemez buarkadaşlarını aptal
lur. Bu nedenledir ki mağaradan çıkan
veya delirmiş olarak
tutsaklardan biri dışarıdaki dünyaya
çıktığında gördükleri karşısında şoke
nitelendireceklerdir..
olur ve kafası o kadar karışır ki gerçek
ve yansıma ayrımını dahi yapamayacak
durumda kalır. Olan, biteni algılaması zaman almaktadır.
İnsan, tarihi sürecinin başlarından beri varoluşunu temellendirme ihtiyacı
içerisindedir. Bu çevresinde olup biten doğa olaylarını yorumlamak için başvurduğu tanrısal atıflardan bile daha üstün bir ihtiyaçtır. Her şeyden önce,
neden var olduğu konusu felsefenin binlerce yıldır konuşulan en önemli
sıkıntılarındandır. Platon’un mağara benzetmesindeki mağarada kalan tutsaklar işte tam olarak bu nedenle dışarıda çok farklı bir hayatın olduğunu
söyleyen arkadaşlarını aptal veya delirmiş olarak nitelendirecek ve onların
zincirlerini kırıp serbest bırakma girişimine karşı direneceklerdir. Duvarda
gördükleri gölgeler ve yansımalar onların tek gerçekliğidir. Kendi varlıklarının ilişkilendirilmiş bir nevi kanıtıdır. Eğer bunu ellerinden çekip alırsanız,
içine düşecekleri boşluk onlar için kocaman bir deliğe dönüşecek ve onları
yutacaktır. Ama belki de mutlak gerçekliğe ulaşmak için o boşluğa düşüp devasa delik tarafından yutulmanız gerekmektedir. Ancak böylelikle algısal yanılsamaların oluşturduğu bilincin vizyonu değişecek, içinde bulunduğunuz
yaşama karşı felsefi sorular ve cevaplar arayamaya başlayacaksınızdır. Rasyonelliğin içinde sorgulama ve şüphecilik vazgeçilmez unsurlardır. Matrix’in
önemli bir film olmasının sebebi, başrolde bulunan Anderson karakterinin
sıradan bir hayata sahip sıradan bir insanken, yaşamının ve varlığının nasıl
form değiştirdiğini gösterebilmesinden ötürü gelmektedir. Mutlak gerçeğe
ulaşabilmek için, bu dünyanın her türlü algısından uzaklaşmalı ve gerçek
dünyaya gözlerini adeta yeni doğmuş bir bebek gibi açmalıdır.
Neo’nun, yapay zekâ tarafından kontrol edilen kurgusal dünyadaki sıradan
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hayatıyla başlayan filmde, yapay zekânın bir enerji kaynağı olarak insanları
köleleştirdiğini öğreniyoruz. Bu kurgusal dünyada insanlar, tıpkı mağarada
duvara bakan esirler gibi, kendilerinin yaşadığı dünyanın gerçek olduğu sanrısı içerisindeler. Derken Morpheus, Neo’nun hayatına girerek ona gerçekle
yüzleşme şansı sunuyor. (Bu bağlamda Morpheus’u misyonunu yerine getirip, kendisi gerçeklikle yüzleştikten sonra başkalarını kurtarmak için mağaraya geri dönen bir eski-tutsak olarak düşünebiliriz.)
Bildiğimiz gibi Neo bu şansı tepmese de içinde büyüdüğü dünyanın gerçek
olduğu konusunda bir direniş sergiliyor; tıpkı Platon’un kuklalarda tanışan
insanın en başta buna direneceğini belirttiği gibi. Neo bildiği bütün yaşamın bir yalan olduğunu öğrenince kafası karışıyor, öfkeleniyor, hatta eski
varoluşuna geri döndürülmeyi talep ediyor. Hatta gerçeklikle ilk buluşması
esnasında kusuyor ve bilincini kaybediyor. Platon’un Devlet’inde benzeri bir
süreç için yapmış olduğu tasvir ise şu biçimde: “Tüm bunlar onun canını
yakar ve daha önce gölgesini gördüklerini ayrı birer şey olarak görmek kafasını karıştırır… Kafasının allak bullak olacağını ve daha önce görmüş olduklarının o an ona gösterilenlerden daha gerçek olduğunu savunacağını
düşünmüyor musunuz?” Ayrıca diğer bir referans, “Neo’nun gerçek dünyada uyanmasının hemen ardından gözlerinin neden acıdığını sorması ve de
Morpheus’dan onları daha önce hiç kullanmamış olduğunu öğrenmesinin
ardında gizli. Mağara alegorisindeki en önemli kısımlardan biri, mağaranın
dışına ilk kez adımını atan kişinin güneşten gözlerinin acıması, hatta henüz
mağarayı terk etmeden de ilk kez gölgelerin yansımasını sağlayan ateşi gördüğünde benzer bir reaksiyon vermesidir. Işıkla buluşma, gerçekle tanışan
kişinin geçici bir körlük yaşamasına dahi neden olur”24. Aklın, duyulardan
daha önemli olduğunu söyleyen Platon’un renkli anlatısı, felsefe eğitiminin
önemini ve düşünmenin özgürleşmesini vurgulamaya çabalar. Aynı zamanda felsefenin, huzur kaçırdığını, insanları belirli bir eleştirel mesafe içinde
düşünmeye zorladığını da gösterir.
“Tarih, insanları denetlemek isteyen tüm otoriter rejimlerin, felsefeyi susturmak gayretini gösterdiğini yazar. Matrix’de de makineler, insanların gerçekten düşünmesini engellemek için, insanlığı, uygarlığın en üst düzeye ulaştığı
bir döneme hapsetmişler, evrimi durdurmuşlardır”25. Platon’un mağara alegorisi, günümüz toplumunda yerini insanın varoluşsal sürecinin düşünme,
sorgulama ve araştırma yetilerinin birbirinden ayrılamaz oluşu ile doldurur.
Düşünebilen bir varlık olarak insan, asla kendi varoluşunu temellendirmeden yaşamını sürdüremez. Bunu gerek Platon’un da dediği gibi mağaradaki
24. Özturan, 2015
25. Tecimer, 2005, 213
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duvara yansıyan gölgelerden yola çıkarak yapar, gerekse mağaranın dışarısındaki gerçek hayatın varlığını benimseyerek yapar. Fakat gerçek, mutlaktır. İnsan illüzyonlara ve yanılsamalara kanabilecek bir varlıktır, dolayısıyla
bireyin neye inandığının bir önemi yoktur. Mühim olan, akıl yürütmeyi, sorgulamayı ve düşünmeyi yaşamın bir parçası hâline getirmektir. Sokrates’in
de demiş olduğu gibi “Sorgulanmayan bir hayat, yaşamaya değmez”26.
“Tüm felsefe tarihi Matrix’de irdelenen sorulara yanıt aramakla geçmiştir.
Bu bakımdan filmin felsefeyle olan ilişkileri üzerine ciltlerce kitap yazılabilir.
Leibniz’le usçuluk, Hume’la görgücülük akımlarından geçerek Kant’a ulaşmak, oradan Gödel’e, kuantum mekaniğine ve Baudrillard’ın simülasyon
yaklaşımlarına varmak mümkündür. Herkes filmde kendi aradığı felsefeyi
yakalayabilir. Marksizm, nihilizm, varoluşçuluk, postmodernizm gibi”27. Bu
kadar fazla sayıda felsefi kavramı içerisinde vermiş olduğu atıflar, yansımalar ve semboller ile Matrix okumaları yapmak her defasında bizi hayretler
içerisinde bırakabilir. Bakış açınızı hikâyenin işlenişine göre felsefi yönden
değiştirdiğinizde, her defasında farklı bir yoldan yorum yapabilmenize olanak sağlar. Tecimer’in de belirttiği gibi, insanlık ve felsefe tarihinde sorulan
sorular, paradokslar aynıdır. Mitolojinin bize sağlamış olduğu bilgi birikiminin ışığını kullanarak yapılan formülasyonlar, Matrix’in yapısı ve hikâyesinde sergilendiği gibi sunulduğunda ortaya çıkan yapım kuşkusuz entelektüel
yönden tatmin edici olacaktır. Mitolojik öğelerin ve felsefi soruların içiçe
geçip harmanlanarak nasıl bir sinerji oluşturduğunu irdeleyerek gördüğümüz bu yapım, mitolojinin sinema ile olan ilişkisinde de gelecek kuşakları
etkilemesi yönünden daima kalıcı olacaktır.
Nar ve Matrix Karşılaştırması
Sinemanın, mitolojinin modern bir enstrümanı olması, hikâye anlatıcılığın
tarih içerisinde uğradığı değişimin açık kanıtlarından sayılmalıdır. Çünkü bu
durum bizlere, sadece canlı türlerinin değil, düşüncenin de evrimsel süreçten geçtiğini ortaya koymaktadır. Hikâye anlatıcılığı geleneği sayesinde binlerce yıldır aktarılan düşünceler, uğradığı evrimsel değişim sayesinde hikâyeler, destanlar, efsaneler ve mitler vasıtasıyla bizlere ulaşmıştır. Günümüzde
mitolojinin varlığını her türlü sanat eserinde fark edebilmemiz tamamen
doğal bir sürecin sonucudur. Doğanın sistematik işleyişinin değişmeyeceği,
bildiğimiz ilk yasadır.
Her ne kadar Nar ve Matrix filmleri birbirinden ayrı yapımlar olarak görülse
de, mitolojik çerçeveden bakıldığında karşıtlık oluşturacak tarafları bulun26. Apology, 38a
27. Tecimer, 2005, 216
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maktadır. Tür, biçim, üslup, işleyiş tarzı ve konu olarak şüphesiz çok farklı filmlerdir. Fakat iki filmi ortak paydada buluşturan yine mitolojidir. Sinematografik açıdan bu kadar birbirinden farklı yanları olan iki filmin ortak bir noktada
buluşabilmesi, mitolojinin sinemada genel geçer bir metot olarak kullanımının, onun gelişmesi ve çeşitlenmesinde
büyük rol oynadığının kanıtlarından bir
Her ne kadar Nar
tanesidir. Apollonik ve Diyonizyen okuve Matrix filmleri
ma ve incelemelerden yararlanarak bakbirbirinden ayrı
iki filmin birbirleriyle yan yana
yapımlar olarak görülse tığımızda,
getirildiklerinde oluşturdukları uyum ve
de, mitolojik çerçeveden kontrastı yakalamak mümkün olacaktır.
bakıldığında karşıtlık
Mitolojide her zaman zıtlığın oluşturoluşturacak tarafları
duğu kontrast ve bunun uyumunu simgeleyen tanrılardan olan Apollon ve Dibulunmaktadır. Tür,
biçim, üslup, işleyiş tarzı onysos, sinema filmlerinde de benzer bir
işaret etmektedir. Camille
ve konu olarak şüphesiz sembolizme
Paglia’nın bu konudaki yorumlamalarınçok farklı filmlerdir.
dan yararlanacağımız bu çözümleme ile
Fakat iki filmi ortak
söz konusu filmlerin, karşı karşıya getirilpaydada buluşturan
diklerinde nasıl bir tablo çizdiklerini inceleyeceğiz.
yine mitolojidir.
“Apollon, anlaşma, kısıtlama ve ezilmeye öncülük eden uygarlığın sınır çizgilerini çeker. Dionysos ise bağlantısız, çılgın, şefkatsiz, yıkıcı ve müsrif enerjidir.
Apollon yasallık, tarih, gelenektir, alışkanlıkların koruyuculuğu ve asil biçimidir. Dionysos heyecan verici ama edepsizdir, yeniden başlatmak amacıyla her
şeyi silip süpüren yenidir. Apollon bir tirandır, Dionysos ise bir vandaldır”28.
Matrix’de, Morpheus önderliğindeki isyan ekibinin, insanlığı köleleştiren makinelere karşı verdikleri varoluş mücadelesini hatırlarsak, bunun Apollonik bir
çerçevede düşünüldüğünde, insanın ‘gerçek’ dünyadaki konumunun ezilen
konumunda olduğunu, makinelerin insanlık üstünde kurduğu hakimiyeti göstererek anlatmıştır. Sınırları keskin bir biçimde çizilmiş olan bu durum, yapısal ve formcu bir yapıya işaret eder. Apollon’un simgelediği uygarlık biçimi,
Matrix’in bu kısmında tezahür eder. Öte yandan, insanın var olmak için savaşan bir canlı olduğu gerçeği, bu bağlamda Matrix’de güzel işlenmiştir. Hayatta
kalmak ve kölelikten kurtulma mücadelesi, insanlığın verip verebileceği en
asil mücadele olarak gösterilmektedir. Tarih boyunca savaşan bir canlı olan
insan, bu geleneğini hep sürdürmüştür. Kendi türünü makinelerin hakimi28. Paglia, 2004, 110-111
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yetinden kurtarabilmek için, verdiği en asil savaşı vermektedir. Böylelikle
kendi türünün devamlığını sağlayacak ve tarih boyunca yaptığı gibi zafer
için yaşayacaktır. Nar’da ise, herhangi bir varoluş mücadelesinden ziyade,
sosyal bir hiyerarşik düzen içerisinde hareket eden karakterlerin birbirinden
farklı ve tehlikeli etkileşimlerinin yarattığı sonuçlar işlenmektedir. Deniz karakterinin tamamen rastlantısal şekilde fal baktırdığı hâlde bunu heyecan
verici bulması ve ardından hikâyenin rengi ortaya çıktıkça bundan rahatsız
olmaya başlaması, Dionysos’un bağlantısız, heyecan verici ve yıkıcı tarafıyla
bağdaşmaktadır. Finalinde ise, her şeyin en baştan, yeniden başlıyor olması,
Dionysos’a atfedilen kurulu düzeni yeniden başlatıcı özelliğini bize hatırlatmaktadır. Kurulu ve değişmez olan yazgının bir anda kırılması, Dionysos’un
düzen karşıtı vandal kişiliği ile bütünleşen bir mizansen yaratmıştır.
“Dionysos’un gayri ahlâkiliği iki tarafı da kesen bir bıçaktır. O, temsilin, maskeli baloların ve özgür aşkın tanrısıdır. Oyunculuk ve kriminallik, kurallara
burun kıvırmayla birinci dereceden kuzendir. Mesafeli Apollon’un heykelimsi bir tutarlılığı ve açıklığı vardır. Katı, belirli ve kendi kendine hâkim Apollonca ‘Tek’, kibirli ve zarif bir sanat eseri olan Batılı kişiliktir”29. Nar filminin sinema dilini genel bir anlamda yorumlarsak, Dionysos ile özdeşleşen
özellikleri bünyesinde hepten barındırdığını söyleyebiliriz. Filmin, lezbiyen
bir çifti konu ediyor olmasında dahi Diyonizyen bir yaklaşım bulunmaktadır.
Ana karakterlerden olan Deniz ve Sema çifti, yargılamalardan ve ayıplamalardan bağımsız şekilde özgür aşkı yaşamaktadır. Bu, aşkın her türlü ahlaksal yargılamaların uzağında tamamen özgür şekilde yaşandığına dair kanıt
sunan Diyonizik bir özelliktir. Deniz’in oyuncu olması ve sonrasında kendisinin oyuna geldiğini fark etmesi, Sema’nın ise içinde gizli bir kriminal kimlik
barındırması ve alaycılığı, çifte genel bir açıdan bakıldığında Diyonizyen karakterlidir. Dionysos’un belirgin biçimlerden uzak, keskinlik barındırmayan
ruhu, Sema ve Deniz çiftine adeta bir giysi gibi giydirilmiştir. Matrix’in dili ve
hikâyeyi anlatış tarzı yorumlandığında ise daha farklı bir tablo ile karşılaşırız. Matrix daha didaktik bir yapıda, açıklayıcı bir yol izlemektedir. Neo’nun
gerçek sandığı her şeyin aslında gerçek olmadığını öğrendiği gerçek dünya
ile buluşmasında, Apollonik yaklaşımın kuralları ifşa edip, formu belirleyen
özelliklerini görebiliriz. Neo bu oyunu, keşfettiği yeni kurallara göre oynamak zorundadır. Bu da Apollonik bir çizgide ilerlemesi anlamına gelmektedir. Ayrıca, hikâyenin ana karakterinin her zaman o, yani seçilmiş kişi olan
Neo olması, Apollonik yaklaşımda “tek” olmak, ile örtüşmektedir.
Camille Paglia’nın Apollon yorumlaması olan “fantastik, belirsiz ve şekilsizin
29. Paglia, 2004, 111

Gorgon Dergisi

71

ARAŞTIRMA

SİNEMA VE MİTOLOJİ

aksine, anlaşılabilir, belirlenebilir ve ölçülebilir olandır”30 ifadesini değerlendirdiğimizde, bunun Matrix’in betimlediği “kahramanın yolculuğunda”
yaşadığı değişim ile benzeştiğini söyleyebiliriz. Neo’nun yaşadığı şokun ardından, uğradığı değişimin etkilerine baktığımızda, sanal dünyada imkansız
olarak görülen şeyleri yapmaya başlamasını örnek göstermek mümkün olacaktır. Bildiğimiz dünyada bir çatının tepesinden bir diğer binanın çatısına
uzak mesafe olmasına rağmen atlamak veya çok kısa sürede dövüş sporlarının tümüne hakim olmak imkansızdır. Fakat Matrix evreninde, filmin kuralları
ve formu belirleyen yapısı sayesinde öğrendiğimiz yeni kurallar neticesinde,
Neo bütün bunları mümkün kılabilmektedir. Filmin bu noktada dikkat ettiği
husus, imkansız veya doğa üstü olarak görülen unsurların yapılabilmesini
bir temele dayandırmaktır. Apollon’un mantıksal ölçüler dahilinde, anlaşılabilir ve belirlenebilir özellikleri de bu noktada devreye girer. Geçmişinde
yaşadığı dünyanın tamamen sanal bir yapıdan meydana geldiğini öğrenen
Neo, bu sanal yapının kurallarını da görmeye başlar. Böylelikle bu kuralları
görmeyen ve bilmeyenler için imkansız gibi gözükenler, onun için yapılabilir
hâle gelir. Dolayısıyla matrixin içindeyken uçabiliyor olması bile bir mantıksal zemine dayandırılmış olur. Fantastik gibi göründüğü hâlde hikâyedeki
unsurların mantıksal bir açıklaması olması, yönetmenler tarafından Apollonik bir yol izlenmesiyle mümkün olmuştur. Bu yaklaşım, Nar filminde en çok
kendisini Asuman’ın büründüğü falcı kadın rolünün ve söylediklerinin daha
sonradan aslında tamamen farklı bir amaç için orada olduğunu itiraf etmesinde gösterir. Aynı zamanda benzer bir yaklaşım, Sema’nın aslında Deniz’in
bildiğinden farklı biri olduğunun ortaya çıkması ve bu ifşa sahnesi sırasında
Deniz’e yaptığı konuşma ele alındığında fark edilmektedir. Mantıksal olumlamalar zinciriyle filme Apollonik bir hava kazandırılmaktadır.
“Dionysos özdeşleşme, Apollon nesneleştirmedir. Dionysos, bizi başka insanlara, diğer yerlere, diğer zamanlara ulaştıran empatik ve sempatik bir
duygudur. Apollon, Batılı şahsiyetin ve kategorik düşüncesinin katı, soğuk
ayrılıkçılığıdır”31. Daha önce Nar’da, Deniz’in karakterinin Diyonizyen öğeler taşıdığından bahsetmiştik. Yaşadığı duygusal hüsranın getirdiği travma
sonucu, kendisini filmin başından beri gördüğümüz yer olan evden dışarı
atması ve ağlayarak deniz kenarına gitmesi, yönetmenin devreye girerek,
karakterin kendisini aradığına dair yaptığı bir atıftır. Bu kendini arayış göndermesi, Diyonizyen perspektiften yorumlandığında, Deniz’in yaşadığı şok
etkisi sonucu kendisini özdeşleştirdiği kişi olan Sema ile bağlarının kopuşunu simgelemektedir. Dionysos ruhunun kusursuzca iştirak ettiği, Deniz’i son
30. Paglia, 2004, 86
31. Paglia, 2004, 110
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kez gördüğümüz bu sahnede, özdeşleştiğine bağlı bir karakterin yaşadığı kırılma ve kopuş anı resmedilmiştir. Matrix’de Neo’nun yolculuğunda keşfettiği gerçek dünyanın, bildiği sanal dünyadan olan farkları göze çarpmaktadır.
Karşılaştığı bu soğuk, karanlık ve zor dünya Apollonik bir nesneleşmenin vücut bulmuş hâlidir. İnsanların köle tarlalarında uyutulduğu ve enerjilerinden
faydalanıldığı gerçek dünya atmosferi, her açıdan mücadele gerektiren ve
zorluk içeren bir yerdir. Kıyamet gününü yaşamış yeni dünyadan arta kalan, makinelerin materyalist yapısı gereği varlıklarını sürdürme gayretinden
başka bir şey değildir. Varoluş mücadelesinde insanları yenmekte olan makinalar, nesneleşen gerçek dünyanın en belirgin elemanı konumundadırlar.
İnsanları, sömürebilecekleri köle olarak görmekte ve onları kendi ihtiyaçları
doğrultusunda kullanmaktadırlar. İşte nesnelliğe olan atıfların belirgin şekilde kendisini hissettirdiği gerçek dünya, Apollonik bir varoluş çabasının canlı
olmayan bir tür tarafından sergilenebildiğini göstermektedir.
Sonuç
Binlerce yıllık insanlık tarihi boyunca, mitosların bir araya gelerek mitolojiyi oluşturmasının sonucu, insan ırkının barınma, karnını doyurma, üreme,
hayatta kalma gibi temel ihtiyaçlarının yanında düşünsel bir zemine olan
ihtiyacının da bu temel ihtiyaçlar gruMitolojinin geçirdiği
bundan sayılabileceğini söylemek
yanlış olmaz. İnsan düşünen bir varlıkevrimsel süreci
tır, öyle ki türünün devamlılığını buna
belirtirken parmak
borçludur. Anlamadıkları doğa olaylabastığımız gibi, hikâye
rını yorumlamak için ürettiği mitlerin,
anlatıcılığının geldiği
bu korku ve bilinmezlik günlerinden
çok sonra dahi, her zaman başvura- güncel durak sinemadır.
bileceği bir araç olarak yanından ayırmaması, kuşkusuz mitolojinin en basit
ifadeyle ‘işe yarıyor’ olmasından kaynaklanmaktadır. Kökleri bu denli eskiye
dayanan bir geleneğin, insan hayatında hep var olduğunu ve var olacağını
bilmek, büyüleyici bir deneyimdir.
Mitolojinin geçirdiği evrimsel süreci belirtirken parmak bastığımız gibi,
hikâye anlatıcılığının geldiği güncel durak sinemadır. Sinemanın sosyal insan
hayatındaki geniş varlığı, mitolojinin kendisini aktarabilecek bir ortam yakalamasını sağlamıştır. Hâl böyleyken, insanlığın bilgi birikiminden yararlanmayıp sinemayı, mitoloji ekseninde değerlendirmemesi imkansız olurdu.
Filmleri, mitolojik çözümlemeler dahilinde değerlendirmek, gerek sinema
literatürüne gerekse sosyal bilimlerin çalışmalarına katkıda bulunmuştur.
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Sinema ve mitoloji arasındaki güçlü bağın ölçütlerinden belki de en önemlisi budur. Yeniden-temsil metodunun sinemada yaygınlaşmasıyla ortaya
çıkan türler düşünüldüğünde, yinelenen mitlerin bir yöntem hâline geldiğini bilmekteyiz. İsa’nın doğaüstü güçlere sahip bir kurtarıcı rolü, sinemada
sürekli yinelenerek süper kahraman filmlerinin ve dolayısıyla da bilimkurgunun zenginleşmesine neden olmuştur. Sadece Hollywood sinemasında
değil, dünyanın birçok yerinde dinsel mitlerin, dolaylı veya doğrudan konu
edildiği yapımlar mevcuttur. Buna örnek olarak, Avrupa sinemasından Lars
Von Trier’in Antichrist filmi verilebilir. O hâlde, mitolojinin, kültürün sınırlarını aşarak evrensel bir dil ile sinemaya tezahür ettiği söylenebilir.
Mitolojik okumalar üzerinden giderken, örnek çalışması olarak ele aldığımız
Nar ve Matrix filmlerinin, mitolojiden oldukça büyük miktarda beslendiğini
gördük. Bu yapımlar ile içerdikleri mitolojik öğeler birbiriyle o kadar iç içedir
ki, ayrıştırılabilmeleri olanaksızdır. Yunan mitolojisinin hemen hemen her
kısmında izler bıraktığı bu yapımlar, mitlerin günümüzdeki modern kullanımının ve dolayısıyla bunun faydalarının açık kanıtlarıdır. Nar’daki hiyerarşik düzen, karakterlerin taşıdığı özellikler, finalindeki başa dönüş, mitolojik
bir okuma yapmadan açıklanamaz niteliktedir. Öte yandan Matrix’de bütün
hikâyenin üstüne kurulduğu sanal dünya, gerçek dünya ayrımı doğrudan
Platon’un mağara alegorisinden esinlenerek yaratılmıştır.
Mitolojik tanrılardan Apollon ve Dionysos yorumlamalarının ışığında yaptığımız çözümlemelerde, bu tanrıların temsil ettikleri özellikler bakımından,
sinemaya, dolayısıyla da insan yaşantısına nasıl yön verdiğini gördük. Böylelikle tür, biçim, hikâye, yapı, tema, karakter olarak birbirinden farklı yapımların zıtlıkları ve benzerliklerini inceleyebildik. Apollonik ve Diyonizyen
kavramların beraberinde getirdiği düşünsel birikim, Camille Paglia, Friedrich Nietzsche gibi ünlü yazarları onlar hakkında düşünmeye itmiştir. Kaleme
aldıkları yorumlamalar ve araştırmalar neticesinde zenginleşen düşünsel birikim, bu alanda da sosyal bilimlere fayda sağlamıştır. Literatürün gelişmesi
ile sonraki kuşaklara bırakılacak bilgi birikimi de arttığından, binlerce yıllık
mitoloji sayesinde entelektüel mirasımızın kapsamlı olacağı söylenebilir.
Yaptığımız çalışma sonucunda ortaya çıkan en somut verilerden birisi, mitolojinin sinemayı, kendi varlığını aktarabilecek ve evrimsel sürecinin devamlılığını sağlayacak bir enstrüman olarak kullanmasıdır. Bu gerçeği özümseyebilmek, sinema ve mitoloji arasındaki bağı algılayabilmek açısından
elzemdir. Gelecekte mitolojinin, kendisini nasıl bir aktarma yöntemiyle gerçekleştireceği sorusu şu an için bilinemez olsa da, sinema ile arasındaki bağa
bakıldığında söyleyebiliriz ki, teknolojinin gelişmesi ve insanlığın ilerlemesi
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ne denli süratli olursa olsun, mitoloji bir şekilde kendisini yeniden sunacak
ve asla unutulmayacaktır.
Mitoloji insanın evrimleşme sürecinin bir parçasıdır ve kaçınılmaz şekilde
gerçekleşen, hayatın ve insan aklının doğal bir getirisidir. Biliyoruz ki, mitoloji bize şu anda nasıl ışık tutuyorsa, aynı şekilde gelecekte yaşayacak olan
insanlara da yol gösterecektir. Günümüzde yaşanılanların bizden çok uzun
zaman sonra yaşayacak olan insanlar için nasıl bir kaynak ve ışık oluşturacağı ise belki tahmin etmekte zorlanacağımız bir durumdur. Kim bilir? Belki
bizim yaşantılarımız da geleceğin mitolojisi olur. Ne de olsa hayatın döngüsel işleyişi bu yönde akmakta.
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ANTROPOSEN’DE
iNSAN-iKLiM iLiSKiSi
Yazar: Arman Tekin

İnsan ve İklim serisine ilk olarak “İklimin İnsan Üzerindeki Etkileri ve İklim
Araştırmaları” adlı yazıyla giriş yapmıştık. Bu giriş niteliğinde olan yazıda “İklim nedir?”, “İklim ve Medeniyet” ve “İklime Yönelik Araştırmalar” başlıkları
altında birtakım temel konulara değinmiştik. Serimizin ikinci yazısında ise
popülerliğini giderek arttıran “Antroposen” kavramı ve bu çağın içinde insanın iklimle olan ilişkisini irdeleyeceğiz. Antroposen nedir, diyerek başlayalım.
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Antroposen
Etimolojik açıdan baktığımızda Antroposen, eski Yunanca’da anthropos (insan) ile cene (ceinos>kainos>yeni) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.
Bu nedenle bu zaman dilimine “İnsan Çağı” adı da verilmektedir. İnsanın doğa
üzerindeki etkisi üzerine yapılan ilk kapsamlı çalışma George Perkins Marsh’a
aittir. Ancak Antroposen kavramına en yakın ilk kullanımlar 1873’te İtalyan
jeolog Antonio Stoppani’ye ve 1922’de Rus jeolog ve paleontolog Alexei Petrovich Pavlov’a aittir. Stoppani, insanlığın yer sistemleri üzerindeki artan gücünü ve etkisini düşünerek bu çağın “Antropozoic Era” (İnsan Çağı) olduğunu
belirtmiş, öte yandan Pavlov, insanın doğa üzerindeki kirlilik boyutuna varan
olumsuz etkisini “Antropojenik Etki/Kirlenme” olarak tanımlamıştır. 1926’da
ise diğer bir Sovyet jeokimyager Vladimir Ivanovich Vernadsky, Yunanca nous
(düşünce) ile sphaira (katman) kelimelerinden oluşan noosphere (noosfer)
kavramını ortaya atmıştır. Vernadsky, Édouard Le Roy ve Teilhard de Chardin,
bu kavramı, insanın beyin gücüyle kendi geleceğini ve çevresini şekillendirmedeki büyüyen rolünü ifade eden bir düşünce dünyası olarak tanımlamıştır.
Antroposen kavramına yönelik yapılan tüm tanımlar, genel itibariyle insanın
yaşadığı dünya üzerinde hakimiyet kurması ve bu hakimiyetin zamanla artış
göstererek büyük ölçüde iklimsel değişimlere neden olması gerçeğini içinde
barındırmaktadır.
Ancak Antroposen’in hangi zaman aralığı içerisine alınacağı konusunda fikirler birbirlerinden ayrılmaktadır. Bu kavramı ilk defa kullanarak dünya çapında duyurulmasını sağlayan Nobel ödüllü kimyager Paul J. Crutzen ve deniz
biyoloğu Eugene F. Stoermer, Antroposen’i küresel boyutta karbondioksit ve
metan gazlarının artış göstermeye başladığı 18. yüzyılın sonlarına tarihlerler.
Diğer bir deyişle bu çağı, Sanayi Devriminin başlangıcına götürürler ve bu
konuda yalnız değillerdir. Bunun dışında 1900’lerde ve 1950’lerde bu çağın
başladığına dair düşünceler de vardır. Bu birbirine yakın tarihlendirmelerin
haricinde, Virginia Üniversitesi’ndeki paleoiklim çalışmaları ile bilinen William Ruddiman, Antroposen’i tarımın başlangıcına yani yaklaşık 8 bin yıl kadar öncesine götürmektedir. Yazımızın temel noktasını oluşturan bu kavram
hakkında, her ne kadar bir çağ olarak adlandırılması hususunda tartışmalar
olsa da, Paul Crutzen, yerbilimciler Jan Zalasiewicz ve Mark Williams ve kimyager Will Steffen’den oluşan ekip, “Environmental Science and Technology”
dergisinde yayımladıkları çalışmada, insanın Dünya üzerinde milyonlarca yıl
sürecek değişimlere yol açtığını vurgulayarak, artık bu dönemin Antroposen
olarak adlandırılması gerektiğini savunmuşlardır. Londra Jeoloji Birliği Stratigrafi Komisyonu’nun yapmış olduğu toplantıda oy birliği ile bu kavramın
dikkate alınması hatta bunun üzerine kapsamlı araştırmalar yapılması gerekGorgon Dergisi
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tiğine karar verilmiştir. Hâl böyleyken insanlığın yaşadığı dünya üzerindeki
yadsınamaz etkisi ve bu etkinin getirdiği birtakım sonuçlar, bizi ileriye dönük düşünmeye sevk etmektedir.
Pleistosen-Holosen Geçiş Sürecindeki İklimsel Değişikler Tablosu
Bu görsel, metnin yazarı tarafından hazırlanmıştır.

myr: milyon yıl önce, k: bin yıl, MÖ: Milattan Önce, MS: Milattan Sonra, “k”
ile belirtilen zaman dilimleri günümüzden öncesine (GÖ) göre yapılmış yaklaşık (~) tarihlendirme, Ancak Roma dönemi itibarıyla milattan önce (MÖ)
ve milattan sonra (MS) tarihlendirmeleri tercih edilmiştir.
Holosen’den Antroposen’e Geçiş
Antroposen kavramına dair yapılan tüm tanımlamalar düşünüldüğünde, insanın yaşadığı dünya üzerinde hakimiyet kurmak istediği açıktır. Ancak asıl
tartışma, insanın yaşadığı çevre üzerindeki etkisinin kontrollü olup olmadığı
ile ilgilidir. Bunun temeli ise insanın tarih sahnesine çıktığı yaklaşık 3-4 milyon yıl öncesine dayanmaktadır. İnsan-çevre ilişkisinde insanın ilk yaptığı
şey, yaşadığı alanı tanımak ve hayatını idame ettirebilmek adına toplayıcılık
yapmasıdır. Bu süreç belli coğrafyalarda protein oranının fazla olduğu besinleri tüketmesi ile bir süre devam etmiştir. Daha sonrasında ise toplayıcılığın yanında çevresinde bulunan hayvanları avlayarak insan hem avcı hem
de toplayıcı bir nitelik kazanmıştır. Bu durum literatüre “avcı-toplayıcı” olarak geçmiştir. Zaman içerisinde bulunduğu coğrafyadan başka coğrafyalara
doğru yayılım gösteren insan, avcılıkta uzmanlaşması ile hem karada hem
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havada hem de denizde avlanarak çevresindeki kaynakları çok daha iyi kullanmaya başlamıştır. Paleolitik Çağ’ın bitişi ile birlikte başlayan Epi-Paleolitik
Çağ’da (GÖ 22.000/20.000-10.000) Levant bölgesindeki Natufian topluluklarının ilk tarım denemelerine başladı. Bu süreç doğudan batıya doğru devam ederek Anadolu’da tarımın başlangıcı ile özdeşleştirilen Neolitik Çağ’ın
(GÖ 10.000-8.000) başlamasını tetikledi. İklimsel açıdan baktığımızda ise
Pleistosen dönem, insanın tarih sahnesine çıktığı yaklaşık 2.58 milyon yıl
öncesine tarihlendirilmektedir.
Pleistosen dönemin günümüzden önce yaklaşık 110.00 yıl öncesinde başlayan son bölümü olan “Son Buzul Çağı”nın bitişi ile, diğer bir deyişle, “Genç
Dryas”ın (GÖ 12.900-11.650) nihayete erişi ile buzul arası bir döneme geçilmiştir. Bu döneme eski Yunanca’da holos (tamamen) ile cene (ceinos>kainos>yeni) kelimelerinin birleşiminden oluşan Holosen adı verilmiştir. Bu
dönemin günümüzdeki iklim değerlerine yakın olduğu “Holosen Klimatik
Optimum” ise arkeolojik açıdan isimlendirildiği hâliyle Neolitik Çağ ile özdeşleştirilmektedir. Bu çağı bilim dünyasına bir devrim olarak tanıtan Gordon Childe, bu sürecin belli bir kültürel birikim sonucunda toplulukların
avcı-toplayıcılıktan köy yaşamına yani yerleşik bir hayata adım attıklarını
dile getirdi. Daha öncesinde avcı-toplayıcı bir karaktere sahip olan insan,
bu çağın getirisi olan tarım ile birlikte Emmer, Arpa, Mercimek ve Bezelye
gibi bitkileri ehlileştirmiş ve hayvansal gıda açısından koyun, keçi, sığır ve
domuz ağırlıklı bir evcilleştirmenin içinde olmuşlardır. Günümüzden 6000
yıl öncesine gelindiğinde ise sıcak ve nemli iklim yerini giderek ısınan ve yağışın azaldığı bir iklime bırakırken, bu durum giderek artan oranda günümüze benzer iklim şartlarının ortaya çıkışı olarak değerlendirilmektedir. Öyle
ki, Erken Holosen’de ağaç türlerinin yayılmasına izin veren sıcak ve nemli
iklim şartlarının kaybolması ve buna ek olarak antropojenik faaliyetlerin (tarım, hayvancılık gibi) giderek artan oranlarda yoğunluk kazanmasıyla birlikte arboreal polen türlerinin yoğunluğunda azalma ve ceviz ve dişbudak gibi
tahıl üretimi gösteren bitkiler görülmeye başlanmıştır. Konya’da Çarşamba
Alüvyal Fanı olarak adlandırılan yerde toprak erezyonundan dolayı kurumuş
göl tabanlarına yakın eğimli alanlarda tarımsal aktiviteler (ağaç kesilmesi)
ile bağdaştırılmış ve GÖ 4.500’e tarihlendirilmiştir. Bunun yanında bugünkü Santoron Adaları’nda gerçekleşen Minos Volkanik Patlamasından ya da
diğer adıyla Santorini Patlaması (GÖ 3.300) nedeniyle atmosferin yüksek
kesimlerine ulaşan küçük volkanik kökenli maddeler, hava akımlarıyla birlikte tüm atmosfere yayılmış ve soğuk ve yağışlı bir iklim getirmiştir. Yayılan
obsidyen parçalarının Gölhisar Gölü’ndeki tortular üzerinde etkili olduğu
görülmüştür. Konya’da, GÖ 3500/MÖ 1500’e tarihlendirilen Tuz Fanı’nın
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üçüncü kısmında da bu durum aynı şekilde gözlenmiştir. Her ne kadar bu
durum henüz tüm otoritelerce kabul görmüş olmasa da, bu konuda çeşitli yazınlarda bahsedilmiş, soğumanın Doğu Akdeniz, Grönland ve Çin gibi
birçok yerde etkisinin gözlendiğine dair araştırmalar yapılmıştır. Söğüt ve
Beyşehir polen diyagramları, yaklaşık olarak GÖ 4000-3000 arasında büyük
çaplı antropojenik etkilerin varlığını bize göstermiştir. Bu zaman aralığında yer alan Beyşehir Yerleşme Safhası (Beysehir Occupation Phase) ise GÖ
3200’e tarihlendirilmiştir. Beyşehir Yerleşme Safhasının, ormanın dokusunun geniş bir alan içinde insanlar tarafından tarım ve hayvancılık amacıyla
ortadan kaldırılması sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Burdur’daki
Sagalassos antik kentinden alınan polen örnekleri üzerine yapılan analizler
de Beyşehir Yerleşim Safhası ile ilişkilendirilmiştir. Minos volkanik patlamasını ve Beyşehir Yerleşim Safhasını içine alan kısım ise Geç Holosen olarak
değerlendirilmektedir.
Roma dönemine gelindiğinde, GÖ 2.900-2450 yılları arasına tarihlendirilen
soğuk ilkçağ içinde “alt atlantik çözülme” (Subatlantic Dissocation) adlı bir
iklim değişikliği Avrupa çapında rüzgâr ve nem dağılımında değişmelere ve
sıcaklık düşüşlerine neden olmuş ancak MÖ 300-MS 400 tarihleri arasında
Roma Sıcak Dönemi yaşanmıştır. Yaklaşık 150 yıl sonra Santorini’de olduğu
gibi, volkanik küllerin atmosfere yayılmasıyla soğuk bir dönem yaşanmış ancak MS 900-1300 arasına gelindiğinde yine bir ısınma gerçekleşmiştir. Isınmanın olduğu bu sürece Ortaçağ Sıcak Dönemi adı verilmiştir. Bu sıcak ve
nemli iklim şartları, 1450-1850 yılları arasında yerini Mini Buzul Çağı’na bırakmıştır. Bu dönemde yaşamış olan ressamların tabloları, bu çağı bize çok
iyi anlatmaktadır. Yaşanan ısınma ve soğumaya dair iniş çıkışlar sonrasında
ise, bilinen en belirgin iklim olayı “Yazsız Yıl”ın yaşanması olmuştur. 1815’te
yaşanan bu iklim olayının temelinde, Tambora Dağı Patlaması vardır. Bu olay,
Mini Buzul Çağı ile olumsuz etkilenen Avrupa’yı çok daha derinden etkilemiştir. Tam bu dönemde ise, Sanayi Devriminin başlaması ile ortaya çıkan
iklimsel değişiklerde insanın rolü başka bir boyuta taşınmıştır. Bu durum,
Geç Holosen yerine artık Antroposen kavramının kullanılmaya başlanması
gerektiğini göstermiştir. Sanayi devrimi öncesindeki iklimsel değişiklikler ele
alındığında, insanın rolü giderek artsa bile insanın iklim üzerinde tamamen
etkin bir rolünden bahsetmek iddialı olur. Lakin Sanayi Devrimi ile birlikte,
kaçınılmaz olanın gerçekleşerek insanın doğayı kendi kontrolüne alması, insanı etkilenenden çok etkileyen bir role taşımıştır. Sıra artık insana gelmiştir.
İnsan: Dünyanın Felaketi
18. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Sanayi Devriminin gerçekleşmesi ile dünya yeni bir döneme adım atmıştır. Bu olayın en önemli mimarı ise 1763’te
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buhar makinesini bulan James Watt’tır. Tanımlarsak Sanayi Devrimi, insan
ve hayvan gücünün yerine makinenin almasına yönelik bir üretim tarzına
geçiştir. Kömür madenlerinde, tekstilde ve birçok alanda kullanılmaya başlayan bu makineler, gerek ulaşım gerekse yük taşımacılığı ile alandan alana
geçiş yapmıştır. Bu geçiş süreci İngiltere’de başlamış olsa da, batıdan doğuya yayılarak etkisini arttırmış ve devamında gelen gelişmelerle Sanayi Devrimi yeni bir boyuta ulaşmıştır. Sanayi Devrimi ile başlayan ve bugün hâlâ
yaşadığımız birtakım iklimsel süreçler vardır. Bunları alt başlıklar içinde inceleyelim.
Sera Etkisi
Öncelikle bilmemiz gereken şey, atmosferde birtakım gazların bulunduğu ve bu gazların bazılarının ısı
tutma oranının diğer gazlara oranla yüksek olduğudur. Bu gazlara
“Sera gazları” adı verilir. Su buharı,
karbondioksit, metan, ozon, nitroz
oksit doğal yollarla oluşmuş sera
gazlardır. Ancak kloroflorokarbon
(CFC) ve hidroflorürkarbon (HCFC)
gazları yapay yani insan etkisiyle
oluşmuş gazlardır. Dünya, üzerine
düşen güneş ışınlarından çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu yansıyan ışınlar, su buharı,
karbondioksit, metan ve ozon gibi
gazlar başta olmak üzere atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulur ve böylelikle dünya ısınır. Işınların bu gazlar tarafından tutulmasına
da “sera etkisi” denir. Sera gazlarına etkileri açısından baktığımızda
ilk akla karbondioksit gelir. Kömür,
petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılması ve tropik ormanların
yok edilmesi karbondioksit gazının
artmasına neden olmaktadır. Sanayi Devriminden önce karbondioksit oranı, 280 ppm iken, Maua Loa
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Gözlemevinin 22 Nisan 2018 tarihli verisine göre şu an yaklaşık 411 ppm’e
(her milyondaki partikül miktarı) kadar yükselmiştir. Bu da yaklaşık %46’dan
fazla bir artışın olduğunu göstermektedir. Metan gazı ise, genel olarak pirinç tarlaları gibi bataklık ve sulak alanlarda, büyükbaş hayvancılıkta, çöp
toplama alanlarında, kömür madenlerinde ve doğal gaz boru hatlarındaki
kaçaklarda görülen bir gazdır. Sanayi Devriminden önce 722 iken şu an yaklaşık 1860 ppm’e yükselmiştir. Hatta kuzey kutbunda yapılan araştırmalarda, uzun zaman öncesinde donmuş olan göllerin altında kömür ve doğalgaz
yataklarının olmasından dolayı metan gazının saklı kaldığı ortaya çıkmıştır.
Doğal olan gazlardan ozon ise, etkileyen değil daha çok etkilenen bir gaz
olması yönüyle farklı ve önemlidir. Ozon yukarıda bahsetmiş olduğumuz yapay sera gazları nedeniyle zarar görmektedir. Kloraflorakarbonlar (CFC) ve
hidroflorürkarbonlar (HCFC) içine endüstriyel tipte veya normal kullanım
için soğutucular, araba klimaları, spreyler, köpük ürünleri, yalıtım maddeleri, mikroçip ve diğer elektronik aletleri temizlemek için kullanılan çözücü,
steril gaz karışımları dahil edebiliriz. Dünyayı, Güneş’ten gelen zararlı ultraviyole ışınlarına karşı koruyan ozon tamamen delinirse ve delik genişlerse,
insanlık ciddi derecede deri yanıkları, göz hastalıkları ve bağışıklık sorunları yaşama tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Saymış olduğumuz sera gazları ve
buna bağlı etkiler günümüzde ülkeden ülkeye değişkenlik göstermektedir.
Sanayileşme sürecinde ilerlemiş olan ülkelerde bu durum daha ileri seviyededir. Arazi kullanımının, gerek endüstriyel açıdan gerekse tarımsal açıdan arttırılması, bu alanların açılabilmesi için yoğun bir ağaç kesimini gerektirmektedir. Ağaçların ve dolayısıyla ormanların kontrolsüz bir şekilde yok
edilmesi, tabiat içinde yaşayan canlıların zarar görmesine ve yok olmasına
yol açmaktadır. Ağaçların ve diğer bitkilerin fotosentez yolu ile havadan karbondioksiti alıp oksijen verdiği gerçeğini düşünürsek; 40 kişinin bir saatte
havaya verdiği karbondioksiti yetişkin bir çam ağacının 1 saatte oksijene dönüştürmesi dikkat çekicidir. Bu bağlamda insan sadece etrafındaki canlıları
riske atmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi hayat kalitesini de düşürmektedir. Bu ormansızlaşma ve beraberinde getirdiği çölleşme süreci ise sera
gazlarının miktarının yani etkisinin artmasına yol açmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, büyük şehirlerdeki sera etkisi kırsaldakilerden daha fazla hissedilmektedir.
Küresel Isınma
Küresel ısınma, atmosferdeki salınım yapan gazların neden olduğu sera etkisi sonucunda atmosferin dünya yüzeyinde kara, hava ve denizde yıl boyunca
ölçülen ortalama sıcaklıklarının doğal ya da insan etkisiyle artmasıdır. Yukarıdaki başlıklarda söz etmiş olduğumuz iklimsel değişiklikler, genel itibariyle
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küresel ve küresele yakın niteliktedir. Bunun nedeni, yanardağı patlaması
ya da herhangi bir sebeple oluşan bu iklimsel değişiklikler, büyük oranda
çevresel ve insan temelli sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değişimleri de
beraberinde getirmiştir. Küresel ısınmanın sonuçlarına genel olarak baktığımızda şunları gözlemleriz; kutuplardaki ve yüksek dağların tepelerindeki
buzullar erimeye devam etmekte ve bu denizlerin seviyelerinde artışa neden olmaktadır. Bu değişim, erozyon, sel, kasırga, heyelan vb. afetlere yol
açmakta, ısınmanın yeryüzünde ve denizlerde artması ile karbondioksit salınımına bağlı olarak belli canlı türlerinin sayısında azalmalar görülmektedir.
Yeryüzünde artan sıcaklıkla birlikte polen mevsiminin uzaması, astım gibi
alerjik hastalıkların artışına neden olmaktadır. Aşırı sıcak ve soğuksa, canlıların genetik mutasyonlarını artırarak canlıların kalıtsal yapılarını değiştirmektedir. Sera etkisinin getirdiği sorunlar, aynı zamanda küresel ısınmanın
doğal sonuçlarıdır. Bu nedenle sera etkisi ile küresel ısınmanın birbiri ile iç
içe ve ilişkili olduğunu söylemek gerekir.

Önlemler
Yukarıda bahsedilen sorunlara ve sonuçlara yönelik bugüne dek bir dizi
önlem alınmıştır. Kısaca bahsedecek olursak; ilk olarak 1979 yılında Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) öncülüğünde Birinci Dünya İklim Konferansı
gerçekleştirilmiştir. 1988’e kadar çeşitli ülkelerde iklim değişiklikleri tartışılmış, Toronto’da yapılan konferansta ise, bu anlamda konulan ilk uluslararası
hedef, karbondioksit emisyonlarının 2005 yılına kadar %20 azaltılması olmuştur. 1988’de Malta’nın girişimiyle, “İnsanoğlunun bugünkü ve gelecek
kuşakları için küresel iklim korunması” kararı alınmıştır. 1990 yılında Cenevre’de yapılan İkinci Dünya İklim Konferansında, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 137 ülke, sera gazlarının kontrolüne ilişkin anlaşmayı imzalamıştır.
1997 yılında ise, Japonya’nın Kyoto kentinde 160 ülkeden gelen 10.000’den
fazla bilim adamı, uzman ve hükümet yetkilisinin katıldığı uluslararası konferansta Kyoto Protokolü imzalanmıştır. Bu protokole göre, toplantıya katılan ülkeler sera gazları üretimlerini 2008-2012 yılları arasında, 1990 yılı
düzeyinin en az %5.2’si oranında azaltacaklardı. Hatta bu ülkelerden olan
ve dünya sera gazı üretiminin tek başına %25’ini atmosfere yayan ABD için
bu oran %8, Japonya için ise %6 olarak belirtilmişti. Bu protokolün yürürlüğe girebilmesi için en az 55 ülkenin parlamentosunun anlaşma maddelerini
kabul etmesi gerekiyordu. Ne yazık ki, Mayıs 2000 tarihine kadar ancak 22
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ülkenin Kyoto protokolünü kabul ettiği bildirilmiştir. Bunların arasında en
dikkat çeken ülke, ABD olmuş; Mart 2001’de Kyoto protokolünün ekonomik
çıkarlarına uymadığı gerekçe göstererek anlaşmadan çekilmiştir. Türkiye,
2004’te İklim Değişikliği ve Çerçeve Sözleşmesine 189. taraf olarak katılmıştır. Ancak tahmin edildiği üzere bu önemler yeteri kadar ciddiye alınmamış
ve yetersiz kalmıştır.
Sonuç: Nereye Gidiyoruz?
İnsan, tarih sahnesine çıktığı andan itibaren dünyada birtakım iklimsel değişikliklere maruz kalmıştır. Attığı her adım ve her adımından öğrendikleriyle
doğa içinde yürüttüğü mücadele, insanı bugünlere kadar getirmiştir. Gelinen noktada insanın yaşadığı dünya üzerindeki rolü, etkinleşmesiyle doğru
orantılı olarak değişmiştir. Değişen insan, değişen zaman-mekân düzlemi
içinde kendisine doğayı yönetme sorumluluğu yüklemiştir. Kendisine yüklemiş olduğu bu büyük sorumluluk, insanın bugün yaşadığı dünyaya zarar
vermek hatta yeniden inşa etmek pahasına dünyanın doğal kaynaklarını tüketmesine neden olmuştur. Devam eden bu süreç, doğal üretimin azalması
ve yapay üretim-tüketim ilişkisinin artması ile yaşadığımız dünyayı değiştirmiştir. Değişen dünyanın bu durumu, insanın bu döneme Antroposen yani
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İnsan Çağı adını vermesi gerekliliğini doğurmuştur. Yukarıda belirtilen ve kapımızda olan antropojenik sorunlar konusunda belirli çıkarımlar yapmak ve
önerilerde bulunmak elbette mümkündür:
Sera gazlarının kullanımlarının artmaya devam etmesiyle, sera etkisine bağlı iklimsel değişiklikler ve olaylar yaşanmaya devam edecektir. Bu nedenle sera gazlarının kullanımının daha önce alınması düşünülen önlemler
gibi sözde kalmayıp eyleme dönüşmesi gerekmektedir.
Kontrolsüz ağaç kesimleri ve bunun sonucunda açılmaya çalışılan tarım ve konut alanları, doğal yaşamı tehdit edecek ve dünyayı çölleştirecektir. Ağaçları kesmek yerine yaşadığımız alanı daha çok ağaçlandırmak gerekmektedir.
Doğal kaynaklar gelişigüzel bir şekilde kullanılmaya devam ederse insan, yaşamasına imkan verecek temel yaşam besinlerinden mahrum kalacak ve açlık, kıtlık ve hastalıklardan toplu kayıplar yaşayacaktır. Her insanın
doğal kaynaklardan gerektiği şekilde yararlanması, daha sonraki nesillere
yaşaması için imkan verecektir.
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“Yeni Olanı Yap”
Batı Edebiyatında Modernizm
ve Postmodernizmi Anlamak
Yazar: Gizem Korkmaz
Modernizm ile Postmodernizm Farkı
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, modernizmdeki hiyerarşi, amaç, paranoya,
tamamlanmış sanat eserleri, yaratma, anlatıcı, anlam, semboller, metaforlar ve kökler yerlerini anarşiye, oyuna, şizofreniye, sanat eserini yaratma sürecine, yok etmeye, yokluğa, anlamsızlığa, paradokslara ve sessizliğe bırakır.
Modernizmdeki anlam arayışı yavaş yavaş yok olur ve yeni düzende hiçbir
şeyin anlamı yoktur. Yapılabilecek tek şey bu anlamsızlıkla oynamaktır. Romanlarda anlatıcılar yazarlara hükmetmeye çalışır; tarih güvenilmez olur ve
sınırsızca değiştirilebilir; hikâyeler ironiler ile beslenir ve türler iç içe geçer.
Modernist dönemdeki yaratmaya olan inanç yerini sonsuz bir umutsuzluğa
bırakır. Artık hiçbir şeyin anlamı yoktur; sanatın bile. Artık bu anlamsızlık
içerisinde bir anlam yaratmanın hiçbir amacı yoktur.
Modernizm de postmodernizm de yirminci yüzyıl ürünüdür. Birbirlerinden
tamamen bağımsız değillerdir ve bir bitiş noktası ile diğerinin başlangıcı gibi
ortak bir nokta bulmak oldukça zordur. İki akım da iç içe geçmiş ve kronolojik bir sırayla açıklanması pek mümkün değildir. Yazım sanatındaki bireysellik ve öznellik, bilinçakışının farklı yollarla kullanımı, parçalara ayrılmış
anlatımlar, savaş sonrası bunalımlar, üst sanat ile alt sanatın iç içe geçmesi
ve ayrımın yok olması gibi pek çok ortak noktası bulunur. Her ikisinde de
yeni olanı yapma amacı vardır fakat postmodernizm yapılacak yeni hiçbir
şey kalmadığını savunur. Jean Baudrillard’in de dediği gibi her şey tamamen
taklitten veya simülasyondan ibarettir.
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Postmodernizme modernizm karşıtı ya da devamı demekten ziyade modernizmin bir eleştirisi demek daha doğru olacaktır. Modernizmin inandığı evrensel gerçekleri benimsemeyen postmodernizm “evrensel gerçek” kavramını kökten reddeder. Lyotard’ın savunduğu ve toplumları ayakta tutan üst
anlatılar (grand narratives) postmodernizm ile yıkılır ve yerini ufak anlatılara
(mini narratives) bırakır. Postmodernizm eğer modernizmin ardından gelen
bir akım olarak kabul edilirse, kendisi de bir üst anlatı hâlini alacaktır. Postmodernizm de, modernizm de özünde modern insan ürünüdür. Birbilerini
eleştirirler fakat biri olmadan diğerinin var olması imkansızdır.
İlk Örnekler
Modernist edebiyatın kesin bir
başlama tarihi olmamakla beraber İngiliz yazar Virginia Woolf, batı dünyası için “1910 yılının Aralık ayı civarında insan
doğası değişti.” demiştir. Woolf’a göre efendiler ve hizmetçiler, karı-kocalar, ebeveynler
ve çocukları arasındaki ilişkiler
değiştikçe din, yönetim, politika ve edebiyat da değişmiştir. Birinci Dünya Savaşı’ndan
önce, yayımlanan psikolojik
kuramların yanı sıra birtakım
roman ve hikâye örnekleri verilmeye başlanmıştır.
Polonya asıllı Joseph Conrad’ın
Karanlığın Yüreği (Heart of
Darkness, 1899) adlı uzun öyküsü erken dönem modernist
edebiyatının önemli örneklerindendir. Conrad’in denizcilik
yaptığı dönemlerde Kongo’ya
yaptığı yolculuğu sırasında biriktirdiği anılardan yola çıkarak, 20 yaşından sonra öğrendiği İngilizce ile yazdığı bu uzun
öykünün isimsiz bir anlatıcı ve
88

Gorgon Dergisi

EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ

ARAŞTIRMA

ana karakter Marlow olmak üzere iki farklı anlatıcısı vardır. Marlow’un Afrika’da nehir kaynağına olan yolculuğu karakterin psikolojik olarak kendi içine doğru yaptığı yolculuğu da kapsar. Bu uzun öykü, içerisinde barındırdığı
sayısız semboller sayesinde okuyanı ile şekillenen anlamlar kazanır. Hammadde arayışı içerisinde olan büyük imparatorlukların el değmemiş topraklara olan acımasız yolculuğu ve bir emperyalizm ve sömürgecilik eleştirisi
olarak okunabilinirken; Nijeryalı romancı Chinua Achebe gibi “kahrolası bir
ırkçı”nın yazdığı bir öykü olarak da değerlendirilebilir. 1979 yapımı Kıyamet
(Apocalypse Now) adlı filme de esin kaynağı olmuş bu öykü üzerinden yıllar
geçmesine rağman hâlâ tartışılan ve pek çok farklı yorumlamayı beraberinde getiren bir eser olarak tarihte yerini almıştır.
Dünya Savaşı’nın Ardından
Birinci Dünya Savaşı ardında, acıyı, korkuyu ve kaosu bırakırken dönemin
edebiyatını da şekillendirdi. Sembollerle dolu modernist şiirin en önemli
örneklerinden T.S. Eliot’un Çorak Ülke’si (The Waste Land, 1922) savaşın
bıraktığı derin izleri ve bunalımı satırlarında yoğunlukla barındırır. Şairler ve
yazarlar bu karanlık dönem içerisinde yeni bir şeyler yazarken, “yeni şeyler” yazdıklarının tamamen bilincindeydiler. Ezra Pound’un ünlü “Yeni olanı
yap!” ilkesini benimseyen sanatçılar geleneksel olandan tamamıyla kopmanın peşindeydi.
Virginia Woolf’un Deniz Feneri (To The Lighthouse, 1927) adlı romanı arayış
içindeki kadın karakterler, kaos ile beslenen hayatlardaki anlam arayışları
ve buna ulaşabilen tek kişinin bir sanatçı olması, zamanın göreceliği, yoğun
semboller ve olayların psikolojik zamanlara olan etkileri, detayların ve yolculuğun varılan noktadan çok daha önemli olması ile ortaya çıkan gerçekçi
hikâyelerden çok daha gerçek bir hikâyedir. Lily’nin Mrs. Ramsay’i incelerken yaptığı şu çıkarım, bu gerçekçilik sorgulamalarını ve ânın öznelliğini yoğun bir şekilde ortaya koyar: “Mrs. Ramsay sessiz sedasız oturuyordu. Konuşmadan böyle sessizliğe gömülmekten memnun olduğunu düşündü Lily;
insan ilişkilerinin o muazzam bilinmezliğinde kalmaktan. Kim olduğumuzu,
ne hissettiğimizi kim bilebilirdi? En mahrem anlarda bile, kim, işte bilgi, diyebilirdi. Bazı şeyleri söyleyince, diye sorabilirdi Mrs. Ramsay (onun yanında
böyle sessizlik içinde sık sık oturmuştu), bozmaz mıyız? Bu şekilde kendimizi
daha iyi ifade etmiyor muyuz? Hiç olmazsa o an olağanüstü bir doğurganlığa
sahip gibiydi. Kumda küçük bir çukur açıp üzerini kapattı, o ânın kusursuzluğunu içine gömdü. İnsanın içine daldığı ve geçmişin karanlığını aydınlattığı
bir ân yaşar gibiydi” (Kırmızı Kedi Yayınları, çev. İlknur Özdemir, s.189).
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Benzer bir şekilde İrlandalı yazar James Joyce’un Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi (A Portrait of an Artist as a Young Man,
1916) adlı romanında otobiyografik ögeleri
ve bilinç akışı tekniğini kullanarak yazmıştır. Okuyucu, roman boyunca ana karakter
olan Stephen Dedalus’un bilincinin içerisinde
onunla beraber düşünmekte ve hayatı onunla
beraber algılamaktadır. Virgina Woolf’un Deniz Feneri’nde olduğu gibi kimlik arayışı teması yoğun bir şekilde hissedilir. İrlandalı katolik
bir ailenin oğlu olan Stephen büyüdükçe okur
ve okudukça dine, politikaya, milliyetçiliğe ve
sanata olan bakış açısı yavaş yavaş değişir ve
iç dünyasında çatışmalara ve sorgulamalara
sebep olur. Bu değişimler James Joyce’un hikeyelerinde ve romanlarında sıklıkla kullandığı epifaniler (epiphany), yani bir objeden,
sahneden, olaydan etkilenerek oluşan anlık aydınlanmalar sayesinde daha
da güçlenir. Okuyucu, yoğun kimlik arayışı ve öz eleştirileri ile edebiyata,
şiire ve kelimelere olan ilgisi birleştikçe Stephen’ın bir sanatçı olarak sancılı
doğuşuna tanıklık eder. Burada önemli olan nokta anlatılan hikâyede mutlak
bir doğru olmadığıdır. Roman tamamen Stephen’in bakış açısıyla ve algısıyla
meydana gelmiştir. Daha da önemlisi, anlatılan Stephen’in “o anki” bakış
açısı ve algısıdır. Okuyucu başka bir karakterin bilincine girme şansını yakalasa ya da farklı bir zamanda aynı hikâye üzerinde durulsa ortaya bambaşka bir gerçeklik çıkabilir. Romanı diğer bilinç akışı tekniklerinden ayıran en
önemli özellik ise anlatım boyunca Stephen büyürken dil de paralel olarak
onun gibi olgunlaşmasıdır. Örneğin roman, “Evvel zaman içinde ve ne güzel
evvel zamanlardı onlar bir küçük möö inek tuku bebek adında cici bir küçük
çocuğu rastlamış... Bu masalı ona babası anlattıydı, babası ona bir camın
arkasından bakardı: Kıllı bir yüzü vardı.” cümleleri ile başlar. Bir çocuk nasıl
konuşuyorsa öyle başlar hikâye ve “İster evim, ister yurdum, ister kilisem
olsun, inanmadığım şeye hizmet etmeyeceğim: Ve kendimi olabildiği kadar
özgürce ve olabildiği kadar bütünlükle dile getireceğim bir hayat ya da sanat
tarzı bulmaya çalışacağım, kendimi savunmak için de kullanmasını bildiğim
silahları kullanacağım, sessizlik, sürgün ve kurnazlık.” (İletişim Yayınları, çev.
Murat Belge, s. 313-134) diyen bir genç adam ile sona yaklaşır.
Geleneksel edebiyattan uzaklaşma ve yeni olanı yapma ilkesi sadece edebi
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eserlerin yazım teknikleri veya karakterlerin iç dünyaları ve psikolojik çözümlemeleri ile sınırlı değildir. 1928 yılında yayımlanan ve 1960’lı yıllara kadar Birleşik Krallık’ta yasaklı kitaplar arasında kalmış D.H. Lawrance’ın Lady
Chatterley’in Sevgilisi (Lady Chatterley’s Lover) adlı romanı konusu itibariyle geleneksel Viktorya dönemi eserlerinden ayrılır. Deneysel yazmanın
epey yaygın olduğu dönemlerde yapısı itibariyle bi’ hayli geleneksel olan
(üçüncü tekil anlatıcı, hiyerarşik ve geniş bir zaman diliminde geçen hikâyeler, değişimden uzak karakterler gibi) roman temalarına bakıldığında pek
de geleneksel olarak değerlendirilmemiştir. Öncelikle yazar dönemin insanlara sunduğu ve yaşamalarını istediği “doğru” gerçek hayatı yansıtmaktan
ziyade tabulardan ve kurallardan uzak, alışılmışın dışında bir hikâye sunar.
Cinselliğin, evlilik dışı ilişkilerin ve arzuların açıkça yer aldığı romanda D.H.
Lawrance’ın asıl amacı cinselliği ve özgürce yaşanmasını savunmak ya da
kutsal olana saygısızlık yapılması değildir. Roman özünde sınıfsal çatışmalarıyla, soğuk ve acımasız zenginleriyle, onurlu işçileriyle ve yozlaşmış ilişkileriyle bir modern zaman ve modern insan eleştirisidir.
Sonsöz
Batıda, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında başlayıp yirminci yüzyılın ortalarına kadar devam eden modernist edebiyat süreci, diğer edebi akımlarda
olduğu gibi bu dönem içerisinde yaşayan insanların psikolojilerinin yansımalarıdır. Modernist edebiyat, iki dünya savaşı görmüş, sanayileşen ve hızla
büyüyen şehirlerde yaşayan, hayatın bu ani değişiminin karşısında yeniliklere ait hissedemeyen, yalnızlaşan, hızla kendi içlerine dönen ve belirsizlikle,
bunalımla, tedirginlik ve anlam arayışları içerisinde kendileriyle savaşan bireylerin iç dünyalarına yolculuktur. Elitizm ile beslenen sanatçılar, kendilerini
toplumdan uzaklaştırmışlardır ve bu anlamsız ve korkunç hayattan insanları
kurtarabilecek tek şeyin sanatın kendisi olduğuna inanmışlardır. Dönemin
sanatçılarına göre çok büyük bir hızda değişen tarih, bilim, düşünce sistemleri, teknoloji, ekonomi, çalışma hayatı ve günlük hayat karşısında güçsüz
kalan, ne yapacağını bilmeyen insan öncelikle kendini bulmalı, sorgulamalı
ve kendi devrimlerini yaratarak tam anlamıyla yeni ve farklı eserler üretmelidir. Edebi eserler içerisinde bu kendini bulma süreci, modernist edebiyatı
geleneksel edebiyattan ayıran içsel monologlar, bilinç akışı teknikleri, psikolojik çözümlemeler, öznel zaman kavramı, geridönüşler (flashbackler), bilinçaltı sorgulamaları, çoklu bakış açıları, alegoriler, sayısız semboller, kadınlık
ve erkeklik gibi önemli ayrıntıları kapsar.
Modernist edebiyatta anlatıcı kendi dünyasını kendisi yaratır. Okuyucu görünen, bariz ve değişmez olan çevrede değil, bizzat görünmeyende, gizli
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olanda, öznel ve değişkende, yani karakterin aklının içerisinde dolanır. Bu
sebeple anlatıcı artık güvenilmez olandır. Dünya’yı onun gözüyle görmeye
başlayan okuyucunun elinde olan tüm bilgiler, anlatıcının ona sunduğu kadarıyla ve şekliyledir. Bu sebeple, on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru
psikoloji alanında daha sistematik bir şekilde ilerlenmeye başlanması, yeni
yöntemler ve teoriler geliştirilmesi modernist edebiyatı doğrudan etkilemiştir. Amerikalı düşünür William James’in bilinç akışının sürekli hareket
hâlinde ve parçalara ayrılmaz, şayet ayrılırsa bilince ciddi zararlar verilecek
bir bütün olduğunu söylemesi ve benliği 3 farklı yönden (maddesel, sosyal,
ruhsal) incelemesi; Fransız düşünür Henri Bergson’un süre-bellek kuramı
ve psikolojik zamana göre kişinin zaman kavramını kronolojik olarak algılamadığı ve kişilerin bellekleri sebebiyle bu zamanı tamamen öznel yaşandığına dair teorileri; Avusturyalı nörolog ve psikoterapist Sigmund Freud’un
bilinçaltı, ego, süperego ve id kavramları ile insan davranışlarının gerçek sebepleri ve kişilik üzerine yaptığı çalışmalar ya da İsviçreli psikiyatrist ve psikanalist Carl Gustav Jung’un insan zihninin evrimi ve buna katkıda bulunan
kişisel deneyimlerin yanı sıra insanlık tarihinin kalıtımsal olarak aktardığı arketipler (archetype) ile oluşan kolektif bilinçaltından bahseder.
İnsan psikolojisi üzerine yapılan bu çalışmalar, şiir ve düzyazıda ya da dramada oluşturulan karakterlerin ne yaptıkları sorusundan ziyade eylemlerini
neden ve nasıl bir süreç içerisinde yaptıkları soruları üzerinde durulmasını
sağlamış ve bu karakterlerin iç dünyaları ön plana çıkartılmıştır.
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Bozkırkurdu:
Sadece Kaçıklar
için
Yazar: Berna Güler

Hermann Hesse
2 Temmuz 1877 Almanya doğumlu olan Hermann Hesse, bir yazarın çok
ötesinde, kişinin benlik yolculuğunu irdeleyen döneminin filozoflarındandır.
Yaşama sanatını en derinlerine değin inceleyen, kaybolmaktan korkmadan
daha ıssız ve daha hüzünlü uçan bir kuştur. Ayrıca ressamdır da, dünyayı
kendine tuval biçmiş bir garip yolcudur.
Hesse, eserlerinde genel olarak kişinin benlik arayışını ve aydınlanma yolcuğunu hikâyeleştirerek okuyucuya veriyor. Bazı noktalarda olayların sürreal
kısmı öyle ağır basıyor ki, gerçek ve düşlerin harmanında adeta süzülüyoruz. Tabii bunda hayal gücünün yanı sıra, Doğu mistisizmine olan ilgisi ve
yaptığı kutsal yolculuk da var. Hele ki, 1960’larda Amerika’da popülerleşen
Budizm ve Zen akımları ile Hesse tam bir yol gösterici role bürünüyor. Nobel Edebiyat Ödülünü aldığı Boncuk Oyunu kitabından tutun da, Siddhartha, Narziss ve Goldmund ve Doğu Yolculuğu gibi dahiyane ve kült eserlere
imzasını atıyor. Fakat öyle bir kitabı var ki, başlı başına bir insan tecrübesi,
başlı başına bir delilik abidesi. Huzurlarınızda, herkesin ve hiç kimsenin kitabı: Bozkırkurdu.
Bozkırkurdu
“18 Ağustos 1787’de Goethe, İtalya’dan Knebel’e şöyle yazıyordu: On yaş
daha genç olsaydım, Sicilya ve Napoli’deki bitki ve balıklarda gördüklerimden sonra, Hindistan’a gitmek için deli olurdum!”
(Hesse, kitap boyunca Goethe’ye atıfta bulunduğu için, burada Goethe’yi
anmak istedim.)
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Günlerden bir gün sıradan ve küçük bir otele Harry Haller geliyor. Harry Haller
orta yaşlı, oldukça şık görünümlü ve aşırı güven veren bir mizaca sahiptir ancak tedirgin ve bir nebze de yorgun bir karakter. Elindeki retro valizde birçok
ülkeden etiketler var ki, bu da bir gezgin olduğunu gösteriyor. Harry, bu otelde
belli bir süre barınıyor, üstelik oldukça uyumlu ve sessiz sakin biri. Bir zaman
sonra da oteli terk ediyor. Gerisinde bıraktığı birkaç kitap ve not defteri, otel
sahibi kadının yeğeninin eline geçiyor. Bu yeğen, en başından beri Harry’e
karşı tekinsiz fakat anlamsızca da samimi hissettiği
duygularından kurtulmak
için belki, notları karıştırıp okumaya başlıyor. İşte
Bozkırkurdu da tam burada başlıyor. Yeğenin hisleri anlamını buluyor ve bu
hislere, biraz huzursuzluk
biraz da üzüntü ekleniyor.
Harry Haller, toplumun
asla kabullenemediği ve
kabullenemeyeceği
bir
yaşama sahip. Meziyetleri tam bir burjuva örneği
taşırken, ruhu varoşların
kenarlarında geziniyor. İki
ruhu aynı anda yaşamasına imkân verilmeyen bir
dünyada oradan oraya
sürükleniyor. Ne zaman
ki, varoş ruhu bu aylaklıktan yorulsa, biraz normalini özlüyor. Evi, saksıları,
temiz çarşafları, sıcak bir
çorbayı arzuluyor. Fakat
bazen de sıcak ve temiz bir
evdeyken, oradan kaçmak
istiyor: Kırlarda özgürce
koşmak, çingenelerin yanına gitmek... Kendi bile bu ikililikte huzuru bulamazken, en yakın dostlarından
tutun da, konuya en uzak komşulara kadar herkesin ona diyecek bir sözü var!
Bilmem kaç dil biliyor, bilmem kaç kitap okumuş, bilmem ne zanaatlerine hâ94
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kim tam bir burjuva işte, çocukluğun âlemi yok ki! Evlenmeli, para kazanmalı, akşam evine geldiğinde sıcak yemeğini yiyip, haftasonları arkadaşlarıyla
buluşmalı üstelik bir de çocuk yetiştirmeli! Bu yüzden de kaçıyor herkesten,
her şeyden. Bu onun günahı, alnındaki Kabil nişanıyla, tüm dışlanmışlığıyla
savrulmalı ruhu, rüzgârı hissedemeden...
Bozkırkurdu Üzerine İnceleme bölümünde Harry Haller’in uzun bir betimi
yer alıyor. Kitabın bel kemiği olan manifesto tam da burada yatıyor. Fakat
bunun yanında Hesse, toplum ve burjuvazi eleştirisine de yer veriyor. Harry’nin bu denli dışlanmışlığı, toplumun eseri evet. Fakat toplumun edindiği
bu görüş, burjuva toplumlarının doğal seleksiyonudur. İnsanın yarattığı bir
kavram, insanın önüne ket vurabilecek kadar güçlü olabiliyor. Bu da makineleşmiş tek düze hayatları getiriyor beraberinde ve burada farklılığa yer yok.
Sihirli Tiyatro bölümü bence kitabın ilk
kırılma
noktasıdır.
Çünkü hayal ve gerçekliğin
tamamen
birbirine karışmasıyla gözümüzü apayrı
bir dünyaya açarız.
Şöyle ki, Harry’nin
notlarından okuduğumuz kadarıyla, bir
gün Harry yolda yürürken bir broşür görüyor. Broşürü asan
çocuğa seslense de
sesini duyuramıyor
ve çocuk ortadan
kayboluyor. Broşürde ‘Sihirli Tiyatro:
herkes girmez- herkes için değil..’ yazısı
gözüne ilişiyor; etkilenip bunu yanına
alıyor. Bu ilginç detay
dışında
hayatında
hiçbir heyecan olmaGorgon Dergisi
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yan Harry öylesine ve ölesiye bunalıyor ki, ölümü çağırıyor kendine. Goethe’yi düşünüyor, Faust’u nasıl yazmıştı ki öyle? Mozart’ı düşünüyor, bu tınılar ölümü anımsatmıyor muydu sanki? Ne anlamı vardı ki, bu ruhun daha
çok harap olmasının? En iyisi bir barda biraz alkol tüketip, sonra da ölmekti.
Böylece bara gitti, ikinci kırılma noktası!
Harry bara girdiğinde yanına güzel bir kadın geldi. Öyle hayat dolu, öyle
güzel sohbet etmeye başladılar ki, Harry kan akışını bile hissedebiliyordu
damarlarında. Ama bir şeyler vardı bu kızda; çok tedirgin edici, çok riskli ve
çok hüzünlü. Ona adını sorduğunda, kız “haydi tahmin et” demişti, Harry
de öyle yaptı. Ona dikkatlice baktı, iyice süzdü yüzünü ve onu tanıdığını fark
etti. Hermann? Çocukluk arkadaşı Hermann mıydı bu? Yoo hayır o bir oğlandı ama, yine de söyledi. Kız ise isminin Hermine olduğunu söyledi Harry’e.
Bu uzun gecede Hermine Harry’den birgün bir şey isteyeceğini ve bunu yapmak zorunda olduğunu iliştiriyor. Bu bir sondur, bu yıkımdır. Yıkımın, olacak
hezeyanın ilk sancısıdır ve Harry’nin kurtuluşudur. Çünkü bu istek, dünyevi
değerlerden çok uzak, sonsuzluğu çağırıştırıyor Hermine’nin gözlerinde...
Harry ve Hermine’nin arkadaşlığı burada başladı işte, fakat asıl sorun şudur
ki: Herrmine, Harry’nin zihninde yarattğı bir yardımcı karakterdir. Kendi cesaret edemediği sonu ona hazırlayacak olan, tüm çocuksu neşesi, tüm cesareti ve vahşiliğiyle Harry’i sonsuz huzura kavuşturacak olandır. Bu yüzden
onu Hermann’a benzetti Harry ve bu yüzden Hesse kendi ismini kullandı
çünkü her kitabında olduğu gibi bir hayal arkadaşı, bir düşdaşı, yol göstericisi olmalıydı. Gittikleri yol ne olursa olsun.
Hermine, Harry’e istediğini yaptırabiliyordu. Harry yönetilmekten çok keyif
alıyordu ve onu seviyordu. Kaç yaşındaydı ama onun için dans etmeyi bile
öğreniyordu, delilik! Hermine’nin onu davet ettiği dans partisine gitmek
için dans öğreniyordu. Öyle ya da böyle Harry bu dünyada yani Hermine’li
dünyada süzülüyordu, uçuyordu adeta. Ölüm bile gitmişti aklından. Yaşam
arzusu depreşmişti yine, yaz günlerindeki gibi. Bu sırada Hermine, Harry
için bir kız arkadaş buldu. Bunu sadece cinsel hazzı yaşaması için, hayattan
alabildiğine keyif alması için yaptı. Marie girdi Harry’nin hayatına. Fakat Marie bunu cinsel yakınlığın ötesinde gördü, Harry’i istedi tüm kalbiyle. Onu
bu zindandan kurtarmak istedi, Hermine’den kopartmak istedi. Bu da Harry’nin yarattığı ikinci karakterdir. Onu korumaya alan, gerçekliğe bağlamak
isteyen bir yoldur. Fakat Hermine öyle güçlü bir karakterdir ki, Harry Marie’yi geride bırakır. Onun rolü bitmiştir artık.
Gün geldi çattı, Harry, Hermine’nin dans pasrtisi teklifini kabul edip dans
öğreneli bir hafta olmuştu bile. O akşam davet vardı. Harry partinin olduğu
yere tam saat 8’de vardı. İçeriye bir göz attı fakat Hermine ortalarda yoktu.
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Daha önce Hermine’nin yanında bir iki defa gördüğü İspanyol gitarcı Pablo’yu kesti gözleri. İnsanları kendinden geçiren tınılar savuruyordu. Göz göze
geldiklerinde selamlaştılar. Nedense Harry bu çocuğu hiç sevemiyordu. Çok
yakışıklı olduğundan mı? Ondan genç ve hayat dolu olduğundan mı? Bilmiyordu, bilemezdi de iyi bir tanışıklıkları yoktu. Hem bu ortamda en azından
tanıdık bir yüz görmek onu rahatlatmıştı. Harry eline bir içki alıp, kalabalığa
karıştı. Bu sırada yanına bir beyefendi yaklaştı. Hemen tanıdı onu, bu Hermine’den başkası değildi. Kılık değiştirmişti, ölesiye eğleniyordu. Harry ilk
tanıştıkları geceye döndü bir an, Hermine’yi çocukluk arkadaşı Hermann’a
benzettiği anı gözünde canlandı. Haklıydı, bu aynı Hermann’dı. Tedirginlik
tüm vücudunu sardı, ürkmüştü. Ama Hermine onu yatıştırdı. Bu sadece bir
eğlenceydi ve Harry kaç gündür bu geceye hazırlanıyordu. İstediğini yapmakta özgürdü, tıpkı Hermine gibi. İşe yaramıştı, Harry tedirginliğinde kurtulup bir daha kalabalığa karıştı. Bütün gece danslar ve cesaret örnekleriyle
devam ederken, saatler saatleri kovalarken tükenmişlik gelmişti ortaya. Bu
garip bir gece, bir yere varacak olmalı diyor insan. Öyle de oluyor nitekim.
‘Sihirli tiyatro, yalnızca kaçıklar için. Giriş: Akıl. Herkes için değil – Hermine
cehennemde!’
‘Anarşist akşam eğlenesi’
Hesse’nin yarattığı Sihirli Tiyatro Harry’nin bilinçaltıdır. Harry’nin dışlanmışlığından sığındığı liman ve ikinci dünyasıdır. Evet, yalnızca kaçıklar içindir; çünkü Harry gibi insanlar her zaman önyargıyla yaftalanır! Fakat giriş
akıldır. Çünkü toplumun salt, katı duvarları zihinlerinin önüne geçmektedir.
Böylece makine olurlar ve sadece ihtiyaçları olan aklı, ezberden kullanırlar.
Bu yüzden topluma giriş yok! Ha bu anarşist akşam eğlencesi de Hesse’nin
dahiyane betimidir. Toplumun gözünde aykırılığın ve yalnızlığın korkutucu
oluşu, bireyleri saldırganmışcasına, tehditmişcesine algılamasına ince bir
göndermedir. Tüm bu toplumsal mesajların dışında, kişisel olarak Hermine
cehennemdedir. Bu yüzden, Harry onu kurtarmak için Sihirli Tiyatro’ya adım
atar.
İspanyol gitarist Pablo, Harry’i ‘kendi’ Sihirli Tiyatrosuna davet eder, böylece Pablo da aslında Harry’nin bir alt karakteri diyebiliriz. Fakat Pablo yol
gösterici bir roldedir. Binlerce kapısı olan bu tiyatroda öncelikle aynaya bakarak tüm karakterlerini yok etmesini ister Harry’den. Böylece özgür olabilir ve tiyatroya adım atabilir Harry. Eline aldığı aynada önce çocuk Harry’i
sonra büyük Harry’i, ağlayan ve gülen Harry’i, binlerce Harry’i ve en nihayet
Bozkırkurdunu görür. Hepsine de kahkahalar atarak aynayı kırar Harry. Artık
sadece Harry’dir. Buradan sonra dünya ötesi deneyimler başlar. Öncelikle
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tüm kapıların üzerinde küçük mesajlar vardır ve sırayla bu kapılardan en
ilgisini çekenleri deneyimler.
Harry'nin Sihirli Tiyatro yolculuğu ve Hermine ile olan karşılaşmasını yazmayacağım. Birisi bana yazsaydı, çok kızardım galiba. Çünkü Hermann Hesse
her zaman en sevdiğim yazarım oldu, Bozkırkurdu'nun bendeki yerini anlatabilmem için hiçbir kelimem yok! Kendimce herkesin deneyimlemesini isterim, tüm içtenliğimle. Belki de bambaşka anlamlar çıkar kim bilir? Benim
hayatıma çok güzel dokundu bu kitap, herkese dokunsun isterim bir daha
tüm içtenliğimle.
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İşgal III
Yazar: Drake T. Wolfgang
Kadının düşük yüzü bu sorudan sonra eski hâlini aldı ve klavyesini çıkartıp
yalnızca tek bir tuşa bastı. O anda üzerindeki insan görünümü tamamen
yok oldu ve gerçek görüntüsü açığa çıktı. Tamamen kırmızı bir ten rengine
sahipti. Üç adet gözü vardı ancak onlar da kendi içerisinde başka gözler barındırıyordu. Kaşları oldukça inceydi ve yüzünün tam ortasında insanlardaki
gibi burun yerine düz bir çizgi vardı. Ağzı dört adet küçük noktadan oluşuyordu. Kulakları yoktu. Saçları başından çıkan damarlardan oluşan örgülerin
iç içe geçmesi ile oluşuyordu ve boynu oldukça uzundu. Vücudu ise insanlara benzer şekildeydi ancak kadınlığını simgelediğini düşündüğü göğüs yapısı bulunmuyordu. Tek bir bacağı vardı fakat ilerlemek isteyince, tek bacağı
birkaç farklı parçaya ayrılıyordu.
Kadın yanına yaklaşıp onun gözlerine baktı.
“Çok çabuk belli ettim sanırım.”
“Neden bir Halbei beni sorguluyor?”
Kadın kapsülün ilerisinde duran sandalye benzeri bir eşyaya elini uzatıp yanına kadar geldi. O ise kadının eşyaya dokunmadan yanına kadar getirtebilmesine şaşırmıştı ama o anda bunu sormak istemedi. Sandalyeye oturan
kadın ağzını oluşturan dört noktayı daha da çoğaltıp konuşmaya başladı.
“Üzerindeki zırh... Bildiğin üzere bizimdi. Silah da öyle. Bunları nasıl kullandığını öğrenmek istedik. Daha doğrusu... Ben istedim. Yüksek kuruldaki
kimse seninle ilgilenmedi. Diğer ırklar da öyle.”
“Peki neden sen?”
“Buna cevap verebilmem için öncelikle kim olduğumu anlatmam lazım. Halbei ırkı mensubuyum ancak gezegenimden kovuldum. Eunviya-2’ye, dünya
yılı olarak sekiz yıl önce geldim. Kendi gezegenimde sadece yer göstericiyGorgon Dergisi
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dim. Şehrime gelen diğer ırklara yer gösteriminde bulunuyordum. Danışmandım yani. Şehirdeki artan suç oranları yüzünden, yeni gelenleri güvenli
alanlara gönderiyordum. Ancak bu suçlar bir süre sonra beni de buldu ve
danışmanlık kurulumuz yağmalandı. Buna göz yumamazdım. Başka bir kurulun başına geçme kararı aldım. Daha doğrusu yeni bir kurul kurmak zorunda kaldım.”
“Ne kurulu? Hastane mi?”
“Hayır. Araştırma geliştirme üzerine bir kurul. Yasal olarak bilinen görevimiz
bu. Yasal olmayan adı ise... Nasıl anlatsam... Ödül avcılığı. Daha doğrusu
kelle avcılığı.”
“Anlamıyorum.”
“Şehrimdeki suç oranı giderek yükseliyordu. Orada kendimce çarpışmaya
çalıştım. Düzeni değiştirmeye çalıştım. Fakat... Olmadı. Üst kademede bulunanlar beni umursamadı. Gezegenimize gelen diğer ırklara kimse müdahalede bulunmadı. Ve sonunda beni suçlayıp buraya gönderdiler. Uzun süredir
buradayım ve şehrimi eski hâline getirmek için her şeyi yaparım.”
“Peki benim bu olanlarla alakam ne?”
“Benim için çalış!”
“Neden?”
Kadın arkasındaki holograma döndü ve çevresinden sürekli damar geçen
hareketli kollarını kaldırıp orayı işaret etti.
“Bizlerin yani sizin tabiriniz ile uzaylıların her şeye karşı koruması yok. Hâkimiyet zırhı tamamen koruyamıyor bizi. Sizin gibi ısıya dayanıklı değiliz. Bir
süre sonra vücudumuzda başka semptomlar meydana geliyor. Ya da ekranda gördüğün diğer ırklar... Onlar da aslında diğer gezegenlerde zayıf hâle
geliyorlar. Palakatlar! Işığa dayanamazlar. Vunganlar! Oksijen onların tenlerini yakıyor. Beqqalar! Susuz ortamda hayatta kalamazlar... Biz! Halbeiler...
Sizin gezegeninize yaptığımız saldırı bu yüzden ani idi. Bu yüzden dikkatsizce
saldırdık. Keşif ekibimiz yeryüzü sıcaklığına dayanamadı.”
“Ama burası şu an normal sıcaklıkta değil mi? Sana zarar vermesi gerekmiyor mu?”
“Tam olarak bahsettiğim de bu! Kapsülün içinde seni uyandırana kadar
uyanmaman gerekiyordu! Şu an normal bir insana göre oldukça soğuk bir
ortamdasın! Buna nasıl dayanabiliyorsun bilmiyorum. Kapsülde nasıl uya100
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nabildin onu da anlamıyorum.”
“Kapsül! Kim hapsetti beni?”
“Benim ırkım. Halbeiler. Giysiyi giyiyor olman onları başta cezbetti. İlgilerini çektin. Seni merak ettiler. Ancak yeni bir gezegene sahip olmak onların
gözlerini kör etti. Sen sadece bir istisna olarak buraya gönderildin. Dünya
gezegeninde araştıracak onlarca şey varken, seni bir köşeye atmak işlerine
geldi.”
“Beni nasıl buldun?”
“Sahibi olduğum Ar-Ge kuruluşu, elbette yasal işler de yapıyor. Ancak yasal
işlerin materyallerini yasal olmayan yollarla da elde ediyor. Buna Halbei Yüksek Kurulu bile karşı gelmiyor. Seni normal yollardan elde etmeye çalışsam,
yüzlerce kişi ile karşı karşıya gelecektim. Ancak karaborsada satışa çıktığını
öğrenince... Almayı düşündüm. Sizin bizden üstün olabileceğiniz faktörleri
kendimizde kullanmak için.”
“Karaborsa mı?”
Kadın oturduğu yerden kalkıp, canlı şehrin yansıdığı pencerenin önüne geçti ve manzarasını izlemeye koyuldu. Bir yandan da tek eli ile klavyesini kullanıp başka bir duvarda, başka bir hologram meydana getirdi.
“Orada da gördüğün gibi. Eğer yüksek kurul ele geçirdiği eşyaya ya da materyale uzun süre dokunmazsa ve deposunda unutmaya bırakırsa, bu birtakım kişilerin hedefi hâline gelir. Bu genellikle depo sorumlularıdır. Onlardan
biri seni açık arttırmaya koymuştu. Çok fazla kredi teklif edilmedi senin için.
Sonuçta bir dünya insanıydın ve diğer ırklara göre artık köleden başka bir
şey değildin. Ben de merak etmedim seni aslında. Çünkü kapsülün içerisinde tamamen zayıf ve çelimsiz bir insan duruyordu. Sizle alakalı bütün gelişmeleri takip ediyorduk, sizi tanıyorduk, görüyorduk ve farklı bir ırkı merak
ediyorduk. Ama sen diğer insanlar gibi ilgi çekici değildin. Hatta bize bir ceset satmaya çalıştıklarını bile düşündük. Öyle ki yaşadığın kanıtlanınca, sadece üç kişilik besin kredisi teklif edildi sana. Tam satmak üzereydiler seni.”
“Neden? Kime?”
“Bilmem. Belki bir aristokrata. Belki de köle tüccarlarına. Hiçbir fikrim yok.
Kimse kimseyi tanımaz müzayede alanında. Herkes kimliğini saklar orada.
Alacak kişi seni her şey için kullanabilirdi.”
“Sen neden aldın?”
Gorgon Dergisi
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“Satılmak üzereyken gözlerini kırptın! Ve boynundaki damarlar... Hayatınızı
adadığınız sıvı boynundan akıp gidiyordu.”
“Bu normal değil mi?”
“Kapsül içinde mi? Hayır! Senin o soğuklukta donmuş olman gerekiyordu.
Yaşam belirtinin durmuş olması gerekiyordu! Biyolojik saatinin devam etmemesi gerekiyordu! Ama damarlar hareket ediyordu. Bunda bir yanlışlık
olduğunu biliyordum!”
“Kaç tane insan gördün? Belki diğerlerinde de aynı şeyler meydana geliyordur.”
“Kapsülün ne işe yaradığını gerçekten anlamadın mı? Eğer seni kimse çıkartmasa ve kapsül zarar görmese, evrenin sonuna kadar orada kalman
gerekiyordu! Ama sen... Kendi kendine öylece çıkabildin. Hem de enerjiyi
hissederek.”
Kadın son söylediklerini sessiz bir biçimde dile getirmişti ama bu durum
onun duymasına engel olmamıştı. Şimdi kafasında daha başka soruları vardı. Enerjiyi hissetmek ne anlama geliyordu? Dünyaya ne olmuştu? Dört yıldır burada ne yapıyordu? Eunviya-2 istasyonu neresiydi? Bundan sonra ne
olacaktı? Hiçbir şey bilmiyordu artık. Ne savaşacağı bir dünya kalmıştı. Ne
de bir amacı. Bildiği tek şey, kaderini tayin edecek kadın karşısında duruyordu.
“Eunviya-2... Halbei göçmen istasyonlardan bir tanesi. Ortak istasyon da diyebilirsin. Diğer ırkların ana merkezlerine yani gezegenlerine en kısa sürede
gidebileceğin yegâne yer. Ancak o kadar önemli bir yer sayılmaz. Şehrimdeki gibi burası da suç merkezi. Her yer çürümüş, herkes iki yüzlü...”
Kadın kıkırdamaya başladı. Ancak kıkırdaması, normal bir insan ağlaması
ile haykırmasının bir karışımı gibiydi ve bunu sağlayan da ağzını oluşturan
çukurlardı.
“Gerçekten iki yüzlü olanlar da var tabi!”
Kadın arkasını dönüp kendisine bir bakış attı ve elini klavyesine götürüp,
referans aldığı insan bedeni hâline büründü.
“Psikolojik olarak senin ırkına benzemem daha mantıklı. Hormonlarının
bana istemsizce güvenmesini ancak bu şekilde sağlayabilirim. Ama bu durum geçici. Çünkü şu an dünya dışında yaşamını sürdüren tek insan sensin.
Daha doğrusu sürdürmeyi başaran. Bu yüzden sadece senin için böyle görünmeyi tercih ediyorum. Başka biri tarafından görülmek istemem. Sonuçta
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insanların kendi gezegenlerinden çıkması yasak. Bu arada hâlen fark etmedin değil mi?”
Neyi fark etmesi gerektiğini bilmiyordu. Kadının söylediklerini tamamen
anlamaya çalışsa da bunu başaramıyordu. Kadının kendisini baştan aşağı
süzdüğünü fark edince, çevresine ve bütün vücuduna baktı. Hatta kendisini
yansıtacak her eşyaya yüzünü yakınlaştırıp, başka bir açıdan da kendisini inceledi ancak değişik herhangi bir şey yoktu. Parmaklarını boynuna attı. Kanı
damarlarında dolaşmaya devam ediyordu. Etrafı net bir şekilde görebiliyordu. Yer çekimi düzgün işliyordu. Ya da ona öyle geliyordu. Onu da bilmiyordu. Seslere odaklandı bu sefer de ancak ses düzgün bir şekilde yayılıyordu.
Hava ise... Normal olmayan havaydı. Parmaklarını şaplak atacakmış gibi sonuna kadar açıp elini havada gezdirmeye başladı. Hava parmakları arasında
gidip geliyordu ancak alışık olduğu gibi değildi. Dikkatini olabildiğince verdiği anda havanın daha yoğun olduğunu fark etti. Parmaklarına çok az baskı
uyguluyordu ve biraz daha yoğun olsa jöle gibi bir kıvama sahip olduğu da
söylenebilecek gibi duruyordu.
“Hava... Bir şeyler yanlış!”
“Fark edebileceğini düşünmüyordum. Ama böylesi bir ortamda hayatta kalabildikten sonra… Er geç fark edecektin zaten. Ayrıca şu an içinde bulunduğumuz odada oksijen yok. Yani aslında
nefes almıyorsun.”
Oksijeni olmayan bir odadaydı şu an ve
boğulmaya başladığını, bütün duvarların
ona dar geldiğini hissetti. Bir şeyler boğazını sıkıştırıyor, göğsünün üzerine art
arda taşlar yığılmış gibi baskı yapıyordu.
Vücudu da buna şiddetli bir tepki gösteriyor, parmaklarının en ucuna kadar bir
titreşim hissediyordu. Burun delikleri
genişliyor, ağzı ise olabildiğince açılmaya çalışıyordu.
“Boğul...”

Oksijeni olmayan bir
odadaydı şu an ve
boğulmaya başladığını,
bütün duvarların ona
dar geldiğini hissetti.
Bir şeyler boğazını
sıkıştırıyor, göğsünün
üzerine art arda taşlar
yığılmış gibi baskı
yapıyordu.

“Hayır boğulmuyorsun. Aslında normal bir insan olsan… Evet boğulabilirdin.
Ancak sen teknik olarak boğulmuyorsun. Sadece beynin öyle zannediyor.
Çünkü nefes almaya alışıksın ve bu bir alışık olma psikolojisi. Siz insanları
daha önce de gözlemledim. Nefes aldığınızı fark ettiğim anda, bu durum
kendisini açığa vuruyordu. Sizle ortak olan özelliğimiz bu aslında. Ya da diğer
canlılarla. Hepimiz bir şeylere alışırız. Örneğin Halbeiler…”
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Kadın konuşmasına devam etmekteyken, o dizlerinin üzerine çökmüştü ve
ellerini boynuna götürmüştü. Rengi sararmıştı ve gözlerinin altı çoktan morarmaya başlamıştı. Parmakları ise vücudunun panik hâlinde olduğunu gösterircesine olabildiğince titriyordu.
“Biz soğuğa alışığız. Sıcakta yaşayamayız ve ortamdaki hava bize zarar vermiyorsa eğer, sıcaklığın ne kadar yüksek ya da alçak olduğunu umursamayız. Çünkü alışığız. Sizde de öyle aslında. Nefes almaya o kadar alıştınız ki,
bazen nefes almasanız bile bunu düşünmüyorsunuz. Bak. Sana söyleyene
kadar umurunda bile değildi. Şimdi boğulduğunu düşünüyorsun.”
Rengi giderek mora dönüşüyordu ve parmakları titremeyi kesmişti. Göz
bebekleri büyümüş, yüzündeki kemikler de derisini yırtıp geçecek gibi gün
yüzüne çıkmıştı. Öleceğini düşünüyordu. Hiçbir şeyi bilmediği, yabancı bir
yerde ve gezegeninin dışında ölüp gidecekti. Her zaman olduğu gibi, kimse
onu hatırlamayacaktı ve tanımayacaktı bile.
“Sakin ol. Nefes almaya çalışma çünkü başaramazsın. Beynini kontrol etmek
zorundasın. Ölmediğini düşünmen gerekiyor. O soğukta kapsülden çıkmışsan, göçükten kurtulmuşsan, zırhı giyebilmişsen ve ben sana anlatana kadar, hayatta kalma iç güdülerinin yönlendirmesi ile benimle konuşmuşsan,
bunu yapmak zor olmayacaktır. Dediğimi yap. Yoksa…”
Yoksa ne olacaktı? Zaten boğuluyordu ve gözlerinin önündeki perde tamamen kapanıyordu. Bundan daha kötü ne yaşayabilirdi?
“Seni kapsüle geri koyarım. Sorularının cevabını almadan sonsuza kadar kapalı kalmak istemezsin değil mi?”
Ölmekten daha beter bir şey varsa, o da yaşarken sorularına cevaplar alamamaktı. Ona göre bu durum öyleydi. Halbei askerlerinden çaldığı zırhı
üzerine geçirdiği zamandan beri aklında yüzlerce soru vardı. Ölmek belki de
her şeyi geride bırakıp, soruları umursamamak olabilirdi. Fakat yaşarken bu
soruların tek adım ötesinde olmak ve buna sahip olamamak, ona ıstıraptan
başka bir şey sağlamazdı. Belki kapsülden tekrar çıkabilirdi ama aradan bu
sefer kaç yıl geçecekti? On? Elli? Yüz? Bin? Dört yıl boyunca habersiz olduğu
her şeyin arasını kapatabilirdi. Ama daha fazlası? İmkansızdı.
“Sakin ol. Sadece hayatta kal.”
Kadının dediklerini yapma kararı aldı. Gözlerini sık sık kapatıp açtı ve boğazındaki ellerini çekip zemine doğru salladı. Kafasını da aşağı indirip, kendini
rahatlatmaya çalıştı. Bir yandan da kadının kendisine söylediği şeyleri tekrarlayıp hem beynine bir elektrik yollamayı hem de egosunu yüksek tutma104
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yı denedi.
“Hayatta kalıyorum. Soğukta, sıcakta, basınçta ve oksijensizlikte. Hayatta kalabiliyorum! İstediğim her şeye meydan okuyabiliyorum. Yine yapabilirim.”
Rengi yavaş yavaş yerine gelmeye başlamıştı. Gözlerinin büyüklüğünün
anormal artışı ve parmaklarındaki titreyiş de eski hâline dönmüş, içindeki
korku ise bir anda sönüvermişti. Kendisini teselli etme ve gaza getirme çabaları yavaş yavaş işe yaramıştı.
Kadın onun önünde diz çökerek ellerini onun yüzüne koydu.
“Benim için çalışacaksın. Sana her şeyi anlatacağım. Ne yaptığımı, niye yaptığımı, kimlerle çalıştığımı, amacımı… Her şeyimi. Sana mükafat olarak yaşamayı sunuyorum. İstediğin her ırkın gezegeninde yaşayabilmeyi, uçsuz
bucaksız bu evrende bütün yıldızları keşfedebilmeyi… Ne istersen. Sadece
benimle çalış ve yapacağım bütün deneylere gönüllü ol. Neler yapabileceğimize inanamayacaksın!”
O da ellerini kadının ellerinin üzerine koydu ve sadece kafa sallamak ile yetindi. Sorularının cevabını alacaktı ve bunun üzerine hiçbir dünya insanının
göremeyeceği şeyleri görecekti. Ama onun istediği bitmek tükenmek bilmeyen merak duygusunu sona erdirmekti. Belki de sadece bu yüzden kabul
ediyordu. Her şeyi görürse, hiçbir şey için artık soru sormayacaktı.
Bir Dünya Yılı Sonra
Altı patlar plazma silahını uzaylının kafasına dayamıştı ve kolundaki küçük
yazıcıyla oluşturduğu sigarasının külünü, uzaylının avuçlarına dolmuş küçük
su göledine dökmekteydi.
Geldanti yağmurları uzun zaman sonra ilk defa bu kadar uzun ve hızlı bir
şekilde yağıyordu. Mor damlacıkları bütün bir şehrin üzerine kinini kusuyor,
kirletilen havanın bir nevi intikamını halktan çıkartıyordu. Ancak zemine çakıldığı anda hızlı bir şekilde buharlaşıyor, ortamı ısıtmaktan başka bir işe
yaramıyordu. Bu da bütün şehrin sokaklarını sise boğuyordu.
Kafasını kaldırıp gökyüzüne ya da gökyüzü diyebileceği alana baktı. Bomboştu. Sadece mordan bir çarşaf üzerlerine örtülmüştü ve sanki bu gezegeni
herkesten saklamaya çalışıyor gibiydi. Kafasını aşağı indirip tekrar önünde
diz çökmüş olan yaratığa ve vücudunun farklı yerlerinde oluşan yara izlerine
baktı.
“Dediklerimi dinledin değil mi?”
Gorgon Dergisi
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Uzaylı kafasını aşağı yukarı sallayarak, onu pörtlek gözleri ile onayladı ve
anlamadığı bir dilde konuşmaya başladı. Onu susturup boşta kalan elini sol
kulağına götürdü ve beresini hafifçe sağa sola oynatıp altta kalan uzun saçlarını hafifçe kenara çekti.
“Ne? Kusura bakma. Saçlar bazen simültane çeviriye engel oluyor. Tekrar
söyle!”
“Bana bunları neden anlattın?”
Kendisi de bilmiyordu. Bu yok ettiği dokuzuncu hedef ve ikinci silah tüccarıydı. Onlara kadınla nasıl tanıştığını anlatmayı seviyordu. Fakat şu an kurbanının bunu sorması onda farklı bir his yarattı ve gülümseyip tetiğe asıldı.
Havada patlayan yeşil bir ışık, küçük bir ok gibi silahtan çıktı ve kurbanının
kafasını yarıp duvara onun yaşam sıvısı ile birlikte çakıldı. Silahını kaldırıp
tetiğini kapattı ve kabzasındaki düğmeye basıp onu pasif bir hâle getirip,
belindeki yerine yerleştirdi. Başka bir sigara daha yakarak yürümeye başladı. Bir
Kendisi de bilmiyordu.
yandan da kendi kendine söyleniyordu.

Bu yok ettiği dokuzuncu
hedef ve ikinci silah
tüccarıydı. Onlara
kadınla nasıl tanıştığını
anlatmayı seviyordu.
Fakat şu an kurbanının
bunu sorması onda
farklı bir his yarattı ve
gülümseyip tetiğe asıldı.

“Aslında haklısın. Başka bir sefere... Başka birine... Belki de başka şeyler anlatırım.”
11 Ay Önce

Nefes alınmayan bir ortam içerisinde olduğunun farkındaydı ancak kendi tabiri
ve alışkanlıklarının neticesi olarak “nefes
nefese” kalmıştı. Daha ne kadar koşması gerektiğini bilmiyordu. Her döndüğü
köşe, karşısına başka bir duvar çıkartıyordu ve yıkmaya ya da geçip gitmeye çalıştığı her engel başka bir anda ona
daha güçlü olarak yansıtılıyordu.
“Dünya’da ordu. Burada bu! Nefret ediyorum bundan!”
Kendi kendine konuşması onu rahatlamaya yetiyordu en azından. Çünkü
çevresinde bir insan sesi duymayalı, kapsülün içinde geçirdiği süre de dahil olmak üzere bayağı uzun sürmüştü. Kendi sesini sırf bu yüzden, değişik
tonlarda çıkardığı bile oluyordu fakat içerisinde bulunduğu bölgenin en tepesinde onu izleyen Halbeili kadın, buna izin vermiyordu. Sürekli emirler
yağdırıyordu ve o buna hiçbir şekilde karşılık vermeyerek itaat ediyordu.
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“Sağına dön! Bir el ateş hakkın var!”
Sağına döndüğü sırada duvarlardan biri yok olup solundaki açık alanı kapattı ve önüne iki tane hologram çıkarttı. Biri kendisi gibi insandı. Diğeri ise
farklı renkte boynuzlara sahip olan bir uzaylıydı. İnsan masum duruyordu
fakat uzaylı onun yerine elinde garip bir nesne tutuyordu.
“Kime ateş edeceksin?”
Halbeili kadın kendisine garip bir silah vermişti. Silah kişinin karakteristik
özelliği ile çalışıyordu ve onu tutmakta olan kişinin en güçlü özelliğini ortaya
çıkartıyordu. Kadınla çalışmayı kabul ettiği gün bu silahı almaya hak kazanmıştı ve kadın kendisine bu silah ile ilgili sayısız video izletmişti. Bitkileri
kontrol eden uzaylılar da vardı. Yıldızları yok eden de. Sadece ateş çıkartan
küçük farelere benzeyen yaratıklar da bulunuyordu bu videolar içerisinde,
yıldırımlar yağdıran şeytan görünümlü tipler de. Bu onda olabildiğince heyecan ve istek uyandırmıştı fakat daha silahı ilk ateşlemesinde, hedefine
düz bir ışık haresi gönderebilmişti. Küçük, silindir ve dümdüz ilerleyen bir
ışık haresi... Tek yapabildiği buydu. Yıldırımlar, ateşler, gök taşları, bitkiler
falan yoktu. Sadece ışık. Kadının buna verdiği tek cevap ise;
“El feneri ile de aynı şeyi yapabilirsin!”
Demek olmuştu. Ancak o bunu umursamamıştı. Çünkü kadın kendisine silahı ilk teslim ettiği zaman silahın bir açığı olduğunu anlamıştı.
“Bu silah kişinin karakteristik özelliğini ortaya çıkartır. Vunganlar’ın en büyük başarısı belki de bu silahtır. On beşinci Vungan Kralı Ko-Tush’undu bu
silah. Çalması zor oldu. Benimle çalışacaksan, bu silah hep yanında olmalı.”
Kadın silahı onun ellerine bıraktığı anda kurmuştu bu cümleleri ve silahın
açığı ya da kullanım kılavuzu ilk cümlede ortaya çıkıyordu.
“Karakteristik özellik...”
Eğer kendi karakterini yani ruh hâlini ne kadar düzenli hâle sokarsa, silahın
hizalanması o kadar kolay oluyordu. Ancak aklındaki sorulara ne zaman dalarsa, silahtan çıkan ışık hareleri namludan çıkar çıkmaz yüzlerce parçaya
bölünüp yollarına devam ediyordu. Fakat kadına söylemediği bir şey daha
vardı.
“Ateş et artık!”
Kadının seslenmesi ile kendine geldi ve hızla belindeki yerinden silahını
çıkarttı. Dünyada kullandıkları altı patlara oldukça benziyordu fakat yapısı
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teknolojinin gelişmişliğini gözler önüne seriyordu. Mermi haznesinin olduğu yerde sadece altı tane deliği bulunan yuvarlak bir silindir vardı. Fakat içi
boştu ve delikleri parlıyordu. Onun ruh hâline göre delikler renk değiştiriyordu. Kabzanın üzerinde ise parmak izi tarayıcısı gibi bir tarayıcı vardı ve
kabzayı eline alır almaz bileğinin altına kadar onu saran bir metal protez
oluşturuyordu. Bu işlem bir saniyenin altında gerçekleşiyordu. Namlu ise
bazı yerlerinden delinmişti ve silindir haznenin ışıkları bu küçük oyuklardan
fırlıyordu. Namlunun alt kısmında ise silindire kadar uzanan başka bir namlu
bulunuyordu. Bunun ne işe yaradığını bilmiyordu fakat tahmin edebiliyordu.
Ruh hâline göre bu namludan da ateş açılabiliyordu. O böyle düşünüyordu.
Karşısındaki iki hedefe tekrar baktı. Ateş edeceği hologramın hangisi olduğunu bilmiyordu. O anda bunu düşünmüyor, onun yerine dünyasının başına
gelenleri hayal ediyordu. Küçük çocukların uzaylılar tarafından işkence gördüğünü, savaşamayanların köle olarak satıldığını kafasında canlandırıyordu.
Bu işe onun ruh hâlini oldukça kızgın hâle getiriyordu.
O anda kadının da beklemediği bir şey oldu. Tetiğe daha dokunmadan silah
ateş aldı ve iki namludan da birer mermi dışarıya fırladı. Üst namlunun mermisi normal metalik bir mermiydi fakat alt namludan çıkan şey saf ateşin
kendisiydi. Ancak bu iki mermi iki hedefi de vurmuş hatta onları küle çevirmişti.
Kadın şaşkınlık içerisinde bulunduğu cam bölmenin arkasındaki kısımdan
kendisine seslendi.
“Bitti. Yukarı gel!”
Kadının yanına çıktığı sırada onun bakmakta olduğu ekranı gördü. Kadın yavaş çekimde namludan çıkan mermilere bakıyordu. Alt namludan çıkan saf
ateş, üst namludan çıkan merminin çevresinde dönüyor ve onu tam anlamı
ile kızartıyordu. Mermi ise parçalara ayrılıyor ve ateş ile birleşiyordu. En sonunda da ikiye ayrılıyor ve hedefleri kendi başlarına buluyordu.
Videoyu arka arkaya dört beş defa daha izledikten sonra kadın arkasını döndü ve kendisine baktı.
“Konuşmamız lazım.”
Biterken Çalıyordu; Red Army Choir - Katusha
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