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Bu hafta kapağımıza dünya edebiyatının önemli 
isimlerinden Milan Kundera'yı taşıdık.  
Milan Kundera kapalı bir kutudur; kameralardan 
hoşlanmayan, çok az röportaj veren, hayatı hakkında 
konuşmak istemeyen bir yazar.. Kundera’nın eserleriyle 
paralellikler gösteren karanlık hayatı 2008’de Çek 
basınında yayımlanan bir yazıyla yeniden gündeme 
gelir. Gazetelerde, Kundera’nın Josef Dvoracek adında 
bir asker kaçağını polise ihbar ettiğini gösteren bir 
arşiv belgesi yayımlanır. Milan Kundera bu iddiaları 
reddedip belgenin düzmece olduğunu iddia etse de, 
okuyucunun aklında hep bir soru işareti kalacak: Roman 
mı Kundera’yı izliyor, Kundera mı romanlarını? Esin İleri 
yazdı.  
 
1982 yılında Milan Kundera tarafından yazılan ve 
felsefi roman türünün en başarılı örnekleri arasında 
yer alan “Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği”, dört farklı 
karakter etrafında şekillenerek bu karakterler özelinde 
varoluşçuluk, geleneksellik, aile, kadın erkek ilişkileri, 
siyasi otorite kavramlarını irdeliyor. 1968 Prag Baharı 
ve ardından SSCB’nin işgali çevresinde Tomas, Tereza, 
Sabina ve Franz’ın yaşamlarını konu edinen roman, aynı 
zamanda okurunu düşünmeye iteleyen, onu dünyayı 
anlamaya, tartışmaya kışkırtan bir kitap olmayı da 
başarıyor. Doğuş Sarpkaya inceledi. 
 
Kundera, bilmemek, hatırlama, yalnızlık, yabancılaşma, 
yurtsuzluk, bellek ve unutuş üzerine yazdığı romanı 
“Bilmemek”te karakterlerinin geçmiş hikâyelerini Çek 
tarihi üzerinden kuruyor. Kundera, 'göçmen olma' 
durumunu psikolojik ve siyasal kalıplar içinde inceleyerek 
romanına kendi kişisel tarihini de katıyor. Soner Sert 
kaleme aldı.  
 
Toronto Üniversitesinde akademisyenlik yapan aktivist 
Shahrzad Mojab’ın hazırladığı kapsamlı bir derleme olan 
“Marksizm ve Feminizm”, Yordam Kitap tarafından 
yayımlandı. Mojab okurlara, Asya, Amerika ve Avrupa’da 
tanınmış akademisyenlerin feminizm ve Marksizm 
çerçeveleri içinde, toplumsal kuram ve siyasete dair bir 
dizi kavramı çözümlediği metinlerinden özenli bir seçki 
sunuyor. Duygu Ergün inceledi.  
 
Türkiye'nin önemli şair ve çevirmenlerinden Oruç 
Aruoba 31 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. Aruoba'yı her daim 
sevgi ve minnetle anacağız.  
 
 
Okan Çil ve Özlem Karahan bu sayımızda yazılarıyla yer 
alan diğer isimler oldular.  
 
Marifet iltifata tabidir!  
 
İyi okumalar...  
 
Anıl Mert Özsoy



4

Milan Kundera kapalı bir kutudur; kameralardan 
hoşlanmayan, çok az röportaj veren, hayatı hakkında 
konuşmak istemeyen bir yazar.. Kundera’nın eserleriyle 
paralellikler gösteren karanlık hayatı 2008’de Çek 
basınında yayımlanan bir yazıyla yeniden gündeme gelir. 
Gazetelerde, Kundera’nın Josef Dvoracek adında bir asker 
kaçağını polise ihbar ettiğini gösteren bir arşiv belgesi 
yayımlanır. Milan Kundera bu iddiaları reddedip belgenin 
düzmece olduğunu iddia etse de, okuyucunun aklında 
hep bir soru işareti kalacak: Roman mı Kundera’yı izliyor, 
Kundera mı romanlarını?

Ne 'Çek' ne de 'solcu': 
Yalnızca 'romancı' 

Kundera

Esin İleri
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Milan Kundera, 1929’da "Çekoslovakya’nın 
yüz kuleli" başkenti Prag’dan sonraki ikin-
ci büyük şehri Brno’da doğar. Doğduğunda, 
ülke henüz on bir yıl önce Avusturya-Ma-
caristan’dan ayrılmış, bağımsız cumhuriyet 
yeni ilan edilmiştir. Babası Ludvik Kundera 
dönemin ünlü bir piyanisti ve aynı zamanda 
Brno Müzik Akademisi’nin rektörüdür. Kü-
çüklüğünden itibaren sıkı bir müzik eğitimi 
alan Kundera, yıllar sonra “Müzik alanı-
nı hiç sevmedim ve ona ihanet ettim. Ama 
romanlarımın yapısını müzikal düşünce-
nin temeli üzerinden kuruyorum. Müziğin 
temeli tekrar ve varyasyondur” diyecektir. 
Romanları Beethoven’in geliştirdiği varyas-
yon modelini izler. 1995 yılında yayımlanan 
Yavaşlık’a kadar da hep 7 bölümden oluşa-
caktır: “Bu benim için ne batıl itikat ne de 
hesapçı bir mantıkla alınmış bir karar, bu 
derinden gelen, vazgeçemediğim bilinçsiz 
bir dürtü.”

SAVAŞIN ETKİSİ

İkinci Dünya Savaşı ve Nazi işgali onu çok 
etkiler. 1947’de, henüz 19 yaşındayken Ko-
münist Parti'ye üye olur, bir yıl sonra da 
Prag’a taşınıp önce edebiyat sonra da sine-
ma eğitimi alır. Çekoslovakya çalkantılı bir 
dönemden geçiyordur. 1947’de ülke Mars-
hall Planı’nı reddederek SSCB'ye bağlılığını 
ilan eder, 1948’de, Çekoslovakyalıların “Şu-
bat 1948”, Batı’nın ise “Prag Darbesi” olarak 
adlandırdığı rejim değişikliği gerçekleşir. 
Kundera, Çekoslovakya Halk Cumhuriye-
ti’nin ilanına ve ülkenin Demir Perde’nin 
doğusuna katılmasına birinci elden tanıklık 
eder.

“Küçüklüğünden 
itibaren sıkı bir müzik 
eğitimi alan Kundera, 
yıllar sonra “Müzik 
alanını hiç sevmedim 
ve ona ihanet ettim. 
Ama romanlarımın 
yapısını müzikal 
düşüncenin temeli 
üzerinden kuruyorum. 
Müziğin temeli tekrar 
ve varyasyondur” 
diyecektir.

Yaşam Başka Yerde, Milan Kundera, 
Çev: Levent Kayaalp, 
336 syf., Can Yayınları, 2015.
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Sonradan vatandaşı olacağı Fransa’da tanın-
masını sağlayan 1967 tarihli Şaka romanının 
hikâyesine de konu olan bir olayın ardın-
dan 1950’de partiden ihraç edilir. 1950’ler-
de geçen romanda da, komünist partili bir 
üniversite öğrencisi olan ve Kundera’nın ba-
basıyla aynı adı taşıyan Ludvik, hoşlandığı 
kıza şaka olsun diye “İyimserlik, insanlığın 
afyonudur! Sağlıklı ruh, hıyarlıktan başka 
bir şey değildir. Yaşasın Troçki!” yazan bir 
kartpostal yollar, “şakadan anlamayan” par-
tililer tarafından üniversiteden kovulup ih-
raç edilir ve madenlerde çalışmak için sür-
güne yollanır. Louis Aragon’un “yüzyılın en 
büyük romanlarından biri” olarak nitelen-
dirdiği Şaka, 1968’de şairin önsözüyle Fran-
sa’da yayımlanır. Milan Kundera, 1985’te bu 
önsözü tüm yeni baskılardan kaldırır ve ya-
yımlanmasını yasaklar. Kendini açıklamak 
için “Önsözle birlikte Şaka politik bir roman 
haline geldi, ama bu yalnızca bir romandı, o 
kadar” diyecektir.

ŞİİRDEN ROMANA, BİR DİLDEN DİĞERİNE GİDEN YOL 

Kundera yazarlık hayatının ilk dönemlerinde kendini şair olarak var eder. 
1953’te ilk şiir kitabı, İnsan, Şu Engin Bahçe, ardından da Son Mayıs (1955) ve 
Monologlar (1957) yayımlanır. Milan Kundera, rejimle ayası iyi olan bir şair-
dir. Prag Baharı’yla birlikte şiiri bırakır, rejimden uzaklaşır. İlk kitaplarından 
artık hiç bahsetmek istemez, hatta yıllar sonra bu kitapların toplu eserlerine 
alınmasını engelleyecektir. Şiiri terk eden Kundera romancı olur. Romancılık 
artık onun milliyetidir. Sağcı mı solcu mu, Fransız mı Çek misiniz, diye sorul-
duğunda “Ben romancıyım” diye cevap verir... Komünist Çekoslovakyalı şair 
Milan Kundera yerini romancı Milan Kundera’ya bırakmıştır. Romanlarıyla 
hayatı paralel giden 1 Nisan doğumlu Kundera’nın ilk romanının adı da, tesa-
düf bu ya, Şaka olacaktır.

“Louis Aragon’un 
“yüzyılın en büyük 
romanlarından biri” 
olarak nitelendirdiği 
Şaka, 1968’de şairin 
önsözüyle Fransa’da 
yayımlanır. Milan 
Kundera, 1985’te bu 
önsözü tüm yeni 
baskılardan kaldırır 
ve yayımlanmasını 
yasaklar.
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Şaka, Milan Kundera, 
Çev: Zehra Gencosman Ağralı, 
352 syf., Can Yayınları, 2020.

Son şiir kitabının yayımlandığı dönemde Ko-
münist Parti’ye yeniden kabul edilen Kunde-
ra, bir süre Prag’daki Sinema Enstitüsü’nde 
hocalık yapar. 1970’te partiden ikinci kez ih-
raç edilmesiyle birlikte Şaka romanının kah-
ramanı gibi üniversitedeki işinden kovulacak, 
kitapları ülkedeki tüm kütüphanelerden top-
latılacak ve yasaklanacaktır. Bu aynı zaman-
da yazar için çalkantılı yılların başlangıcıdır.

Kundera yazarlık dışında en iyi bildiği şeye, 
müziğe döner, farklı gruplarla çalarak ve baş-
ka gündelik işler yaparak geçinmeye çalışır. 
Bu işlerin arasında burç yorumları yapmak 
da vardır, hatta bu alanda o kadar ilerler ki 
mahlas kullanarak bir dergiye astroloji yazı-
ları yazar.

O dönemde, çaresiz, sıkışmış ve öfkeli bir ruh 
haliyle yazar Yaşam Başka Yerde’yi (Zivot Je 
Jinde). Şiirden ve dönemin komünist rejimin-
den öc alırcasına sert, geçmişiyle dalga ge-
çecek kadar hüzünlü. Romanın kahramanı, 
adını 1968 senesinde Şaka’yı sinemaya uyar-
layan Jaromil Jires’ten alır. Film, çekilmesinin 
hemen ardından, Varşova Paktı ülkelerinin 
Çekoslovakya’yı işgaliyle birlikte yasaklanır. 
1973’te Fransa’da yayımlanan roman prestijli 
Medicis Ödülü'ne de layık bulunur.

'KİTAPLARIMIN VATANI FRANSA OLDU'

Milan Kundera 1975’te eşi Vera’yla Fransa’ya 
gider ve edebiyatçılarla siyasetçilerin desteği-
ni alarak oraya yerleşir. 1979’da Çekoslovak-
ya vatandaşlığından çıkarılır ve l'École des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales’e seçilir. 
Kundera’nın artık bir kürsüsü vardır. 1981’de 

“Romanın 
kahramanı, adını 
1968 senesinde 
Şaka’yı sinemaya 
uyarlayan Jaromil 
Jires’ten alır. Film, 
çekilmesinin hemen 
ardından, Varşova 
Paktı ülkelerinin 
Çekoslovakya’yı 
işgaliyle birlikte 
yasaklanır.
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Julio Cortazar’la kendisine Cumhurbaşkanı 
François Mitterand tarafından özel bir karar-
nameyle vatandaşlık verilmesinin ardından ilk 
sözleri şu olacaktır: “Kitaplarımın vatanı Fransa 
oldu, ben de kitaplarımın yolunu izleyip Fran-
sa’ya geldim.”

Geçtiğimiz yıl, 90 yaşındayken Çek vatandaşlığı 
iade edilene kadar gizlice Prag’a gidip sokaklar-
da keşiş kıyafetleri ve takma sakallarla dolaştığı 
konuşuldu. Yaşam Başka Yerde 50 yıl sonra ilk 
defa 2016’da Çekya’da basıldı ve yılın en iyi ki-
tapları listesinde ikinci sırayı aldı. Nerede daha 
çok okuyucunuz var sorusuna, “Galiba Fransa, 
çünkü Kanada’da basılmış korsan Çekçe versi-
yonlar nedeniyle Prag’da kitaplarımın ne derece 
okunduğunu bilemiyoruz” diyen Milan Kunde-
ra’nın kitapları yeniden anadilinde ve doğduğu 
ülkede basıldığında, yazar Çekçe yazmayı çok-
tan bırakmıştı. Yedi sayısına verdiği önemden 
midir bilinmez, şiir dışındaki 7. kitabını ve son-
rakileri Fransızca kaleme alan yalnızca bir “ro-
mancıydı” artık.

'ŞİİR HER SÖYLENENİN GERÇEK OLDUĞU 
BİR ÜLKEDİR' 

Asıl yazmak için yola koyulduğum, ama Kunde-
ra’nın tesadüfler ya da ihtimaller hesabıyla dolu 
yaşamında yol aldığım bu yazıyı bitirmeden Ya-
şam Başka Yerde’den bahsetmek isterim. İlk adı 
Lirik Çağ olan kitap sonradan Yaşam Başka Yer-
de adını alır. Kitabın adı, Arthur Rimbaud’nun, 
sevgilisi Verlaine’in onu silahla yaralamasından 
sonra aile evine döndüğünde yazdığı “La vraie 
vie est absente. Nous ne sommes pas au mon-
de” / “Gerçek yaşam yok. Dünyada değiliz” di-
zelerinden gelmektedir. Ana karakter Jaromil de 

“Geçtiğimiz yıl, 
90 yaşındayken 
Çek vatandaşlığı 
iade edilene kadar 
gizlice Prag’a gidip 
sokaklarda keşiş 
kıyafetleri ve takma 
sakallarla dolaştığı 
konuşuldu.
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tıpkı kitap gibi gelgitli bir isimlendirme süreci 
yaşar. Adını Apollon yani “babası insan olma-
yan” koymak isteyen annesi, çocuk baharda 
doğduğu için (tıpkı Kundera gibi), Jaromil, 
yani “baharı seven ya da bahar tarafından se-
vilen” isminde karar kılar. Jaromil’in bu isimle 
birlikte kaderi çizilir, sanki şair olmaktan baş-
ka bir seçenek yoktur onun için. Ergenliğinde 
müzikle ve edebiyatla ilgilenir. Şair olur. Na-
zilerin Prag’ı işgal etmesiyle birlikte direnişçi 
olan babası toplama kampında can verir. Bir 
sevgilisi olur, kızıl saçlı kız. Zaten Jaromil ve 
kitapta arz-ı endam Mayakovski, Rilke, Örten, 
Wolker, Halas, Yesenin, Blok, Hölderlin, Ler-
montov, Puşkin, Rimbaud, Lautreamont, Bre-
ton, Eluard gibi şairler dışında pek kimsenin 
adı yoktur. 68 Mayıs’ı, Prag üniversitesinin 
amfileri, hararetli politika ve sanat tartışma-
larından geçen Jaromil’in hayatı, bir kıskanç-
lık kriziyle kız arkadaşının abisini polise ihbar 
etmesiyle dönüşecektir. Kız ve abisi tutuklanır. 
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Kita-
bın son bölümü Şair Can Veriyor, şu satırlarla 

başlar: “Şiirin aynalı evinin ne denli hüzünlü olduğunu yalnızca gerçek şair 
bilir. Camın ardında, uzaklardaki yaylım ateşi takırdar ve yürek, çekip gitme 
ateşiyle yanıp tutuşur. Lermontov üniformasının düğmelerini ilikler; Byron 
başucu komodininin çekmecesine bir tabanca koyar; Wolker dizelerinde ka-
labalıkla birlikte yürür; Halas hakaretlerine kafiye düzer, Mayakovski türkü-
sünün gırtlağını çiğner. Aynalarda muhteşem bir savaş ortalığı kasıp kavurur. 
Aman dikkat! Şairler kazara aynalar evinin sınırlarını geçtiklerinde ölümü 
karşılarında bulurlar, çünkü ateş etmeyi bilmezler ve ateş ederlerse de ancak 
kendi kafalarına isabet ettirirler.”

Milan Kundera’nın eserleriyle paralellikler gösteren karanlık hayatı 2008’de 
Çek basınında yayımlanan bir yazıyla yeniden gündeme gelecektir. Gazeteler-
de, Kundera’nın Josef Dvoracek adında bir asker kaçağını polise ihbar ettiği-
ni gösteren bir arşiv belgesi yayımlanır. Milan Kundera bu iddiaları reddedip 
belgenin düzmece olduğunu iddia etse de, okuyucunun aklında hep bir soru 
işareti kalacak: Roman mı Kundera’yı izliyor, Kundera mı romanlarını?

“Milan Kundera 
belgenin düzmece 
olduğunu iddia etse 
de, okuyucunun 
aklında hep bir 
soru işareti kalacak: 
Roman mı Kundera’yı 
izliyor, Kundera mı 
romanlarını?
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Tartışmalı bir ‘başyapıt’: 
Varolmanın 

Dayanılmaz Hafifliği
1982 yılında Milan Kundera tarafından yazılan ve 
felsefi roman türünün en başarılı örnekleri arasında 
yer alan “Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği”, dört farklı 
karakter etrafında şekillenerek bu karakterler özelinde 
varoluşçuluk, geleneksellik, aile, kadın erkek ilişkileri, 
siyasi otorite kavramlarını irdeliyor. 1968 Prag Baharı 
ve ardından SSCB’nin işgali çevresinde Tomas, Tereza, 
Sabina ve Franz’ın yaşamlarını konu edinen roman, aynı 
zamanda okurunu düşünmeye iteleyen, onu dünyayı 
anlamaya, tartışmaya kışkırtan bir kitap olmayı da 
başarıyor.

Doğuş Sarpkaya
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20. yüzyılın en tartışmalı kitaplarından biri 
hangisidir diye sorulsa duraksamadan Va-
rolmanın Dayanılmaz Hafifliği’dir diyebile-
cek birçok kişi bulunur. Bunun nedeni biraz 
da Milan Kundera’nın tartışmalı konumuyla 
ilgili: Yazar, liberal entelektüeller ve muha-
fazakâr anti-komünistler tarafından ateşli 
bir şekilde sahiplenilip, savunulurken; sek-
ter sosyalistler tarafından lanetlenmişti. Bu 
koordinatlarda bulunması ise ister istemez 
ölçüsüz bir övgü ile, dengesiz bir eleştirellik 
arasına sıkışmasına neden oldu. Hem övgüler 
hem de yergiler kısmen doğruluk içerseler de 
Milan Kundera’nın yapıtını kapsayacak nes-
nel bir pozisyonu ıskalamayı tercih ediyor-
lardı. Nesnel bir pozisyon tutturmaya çalışan 
akademisyenleri de çaresiz bırakan bir metin 
yazmıştı Kundera. Çünkü metnin akışkan 
yapısı, ele gelmeyi, bütünlüklü bir değerlen-
dirme içine sıkıştırılmayı reddediyor.

Milan Kundera’nın tam da bunu hedefledi-
ğini; övgücüleri de, yergicileri de, nesnel bir 
pozisyona tutunmaya çalışan akademisyenle-
ri de sürekli bir şekilde tartışma meydanına 
çekmeyi dilediğini söyleyebiliriz. Varolma-
nın Dayanılmaz Hafifliği’nin ana sorusunun 
kendisiyle de ilgili olduğunu kanıtlamak ister 
gibidir: “Ağırlık mı hafiflik mi?” Kitap bir ta-
raftan edebi, felsefi, politik ve psikolojik bir 
ağırlık taşıyacağı iddiasını taşır. Fakat diğer 
taraftan bu iddiaları çürütmek için elinden 
geleni yapar. Edebi anlamda yenilikçi olduğu-
nu düşündüğümüz yerlerde geleneğe dayan-
dığını keşfederiz mesela. Felsefi anlamdaki 
ağırlığı, kendi retoriğine kapılmayla gölgele-
nir. Politik duruş ise en muhalif olduğu dü-
şünüldüğü anda bile apolitiktir. Edebi, fel-
sefi, politik hafifliğin psikolojik bir derinlik 
yaratması ise kaçınılmaz olarak imkansızdır. 

“Kundera edebi mi 
felsefi mi? Yoksa her 
ikisini de çürüten 
bir yazar mı?

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği, 
Milan Kundera, Çev: Fatih Özgüven, 
336 syf., Can Yayınları, 2015.
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Ne var ki tüm bunlara rağmen Varolmanın 
Dayanılmaz Hafifliği, okurunu düşünmeye 
iteleyen, onu dünyayı anlamaya, tartışmaya 
kışkırtan bir kitap olmayı da başarır. Sanırım 
tam da bu yüzden geçen yüzyılın en tartışıla-
sı kitaplarından biri olmayı hak eder.

PRAG BAHARI VE SONRASI

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği, 1968 Prag 
Baharı ve ardından SSCB’nin işgali çevresin-
de Tomas, Tereza, Sabina ve Franz’ın yaşam-
larını konu edinir. Prag Baharı ve ardından 
yaşananların kitabın ana karakterlerinin ya-
şamlarını nasıl değiştirdiğini tartışmaya açar 
Kundera. 1968’de, Prag Baharı olarak da ad-
landırılan Çekoslavakya’daki demokratik-
leşme hareketi, SSCB ve Varşova Paktı tara-
fından bir karşı devrim olarak görülmüş ve 
süreç 20 Ağustos 1968’de ülkenin işgal edil-
mesiyle sonlanmıştı. Bu işgal sonunda yakla-
şık üç yüz bin kişi Batı ülkelerine iltica etmek 
zorunda kalmış; ülkelerinde kalan aydınlar, 
sanatçılar, kanaat önderleri ya nedamet getir-
meye zorlanmış ya da işlerinden edilmişlerdi. 
Roman da, bu olaylarla alt üst olmuş yaşamla-
ra odaklanır. Bunu yaparken de insanın kar-
şısına çıkan durumlarda ahlaki olarak neyi 
tercih etmesi gerektiğini sorgulamaya çalışır 
Kundera. Kişi aşkta, siyasette, felsefede ya da 
günlük yaşamda neyi tercih edecektir: Ağır-
lığı mı hafifliği mi? İhaneti mi bağlılığı mı? 
Giydirilmeye çalışılan deli gömleğini mi ken-
di benliğini mi? Tüm roman yapılan tercihle-
rin, atılan adımların, vazgeçişlerin, tutunma-
ların dökümüne ayrılır.

“Varolmanın 
Dayanılmaz Hafifliği, 
1968 Prag Baharı 
ve ardından 
SSCB’nin işgali 
çevresinde Tomas, 
Tereza, Sabina ve 
Franz’ın yaşamlarını 
konu edinir. Prag 
Baharı ve ardından 
yaşananların kitabın 
ana karakterlerinin 
yaşamlarını nasıl 
değiştirdiğini 
tartışmaya açar 
Kundera.
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DENEME İLE KURGU İÇ İÇE

Kundera bunu yaparken, deneme ile kurguyu iç 
içe geçiren bir tarz benimser. Bölüm başların-
da denemeler yoluyla açılan tartışmanın yaşa-
nanlar ile derinleştirilmesini hedefler Kundera. 
Özellikle kitabın ilk yarısında bu formülün iş-
lediğini gözlemleriz. İlk okurken yenilik his-
si yaratan bu tarz, aslında romanın ilk çıktığı 
andan bu yana kullanılan bir tekniğe dayanır. 
Ahmet Mithat Efendi romanlarında duyduğu-
muz “ey kari” nidasına benzer şekilde yazarın 
sesi kitabın ortasındadır. İlk başta yazardan 
bağımsız bir anlatıcıymış hissi edindiğimiz 
bu ses, ilerleyen sayfalarda taraf tutar, okuru 
yönlendirir, hakikati tekeline almış bir kanaat 
önderi gibi hareket etmeye başlar. Tam da bu 
noktada Kundera, kendi formülünü reddederek 
yazar olarak kitabın içindeki varlığını daha da 
belirgin kılmaya başlar. Kitabın içine yedirilen 
bu denemeler bir taraftan okuru tartışmaya da-
vet eder, kışkırtır ve heyecanlandırırken; diğer 
taraftan tartışmanın önünü tıkayan bir kesinli-
ğe de sahiptir. Tam da bu yüzden okur ikilem-
de kalır: “Ağırlık mı hafiflik mi? Gerçekten bir 
kere yaşanan hiç yaşanmamış mı sayılır? Kit-
csh mi bok mu?” gibi sorular yerine şu ikilem 
ön plana çıkmaya başlar: “Tartışmaya katılsa 
mı katılmasa mı?”

YARATICI BİR KOLAJ

Bu ikileme rağmen, Kundera’nın çağrısının 
ısrarcı olduğunu kabul etmek gerekir. Tartış-
madan kaçmak neredeyse imkânsız hale gelir. 
Bunu sağlayan unsurlardan biri de yaratıcı bir 
şekilde bir araya getirilmiş bir kolaj tarafından 
dürtüldüğümüzü hissetmemizdir. Romanların 

“Kundera’nın 
çağrısının ısrarcı 
olduğunu kabul 
etmek gerekir. 
Tartışmadan kaçmak 
neredeyse imkânsız 
hale gelir.
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başka kitaplarla konuşmaları ile ilgilenmeyen 
okurlar için sıkıcı sayılabilecek bir arkeoloji 
faaliyetine davet edildiğinizi hissedersiniz Va-
rolmanın Dayanılmaz Hafifliği’nde. Roman, 
Nietzsche’nin Ebedi Dönüş düşüncesi ile açılır, 
Parmenides’in olumlu/olumsuz ikiliğiyle de-
vam eder mesela. Dil bilimsel tartışmalarla da 
zenginleşir bu fikirler.

Başka kitaplarla konuşmalar bununla sınırlı de-
ğildir. Kitabın konusu biraz da Tolstoy’un ünlü 
ikiliklerine dayanır. Anna Karenina ile Savaş ve 
Barış’takine benzer şekilde karşıt çiftler yaratır 
Kundera: Tomas – Teresa ve Sabine-Franz. Te-
reza’nın Tomas’a elinde Anna Karenina ile git-
mesi ya da Tereza ve Tomas’ın köpeğinin adının 
Karenin’in olması Tolstoy referansını özellikle 
vurgulamaya hizmet eder aynı zamanda. Başka 
küçük göndermelerde romanı zenginleştirmeye 
devam eder: Tomas’ın kaçamak yaptığı kadınla-
rın yanında uyuyamaması fikri François Truf-
faut’nun Jim’inin benzer tercihiyle eşleşir mese-
la. Ya da “Erkekler nazikti, Tereza'nın yanından 
geçerken şemsiyelerini iyice yukarı kaldırıyor, 
yol veriyorlardı. Ama kadınlar pes etmemeye 
kararlıydılar; her biri dosdoğru ileriye bakıyor, 
karşısındaki kadının kendisinden daha aşağı 
olduğunu kabul edip kenara çekilmesini bek-
liyordu. Şemsiyelerin karşılaşması bir güç sı-
navıydı” pasajında anlatılan Tereza’nın Prag’ın 
kadınlarıyla girdiği şemsiye savaşı, Dostoyevs-
ki’nin yeraltı adamının kaldırımda yol verme 
problemine selam çakar.

Kitabın adının çağrıştırdığı varoluşçu felsefe 
de düşünsel harcın önemli bir malzemesidir. 
Albert Camus’nün Düşüş romanına açıktan 
gönderme taşıyan şu bölüm bu açıdan karak-
teristiktir: “Gözü 'daha yükseklerde bir yerde' 

“Kitabın adının 
çağrıştırdığı 
varoluşçu felsefe 
de düşünsel 
harcın önemli bir 
malzemesidir.
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olan herkes günün birinde gözünün kararabi-
leceğini hesaba katmalıdır. Nedir göz karar-
ması? Düşme korkusu mu? Peki ama gözetle-
me kulesinin sapasağlam trabzanları da olsa bu 
korkuya kapılırız; neden? Yok, göz kararması 
düşme korkusundan farklı bir şey. Bizi çağıran, 
bizi kışkırtan, altımızdaki boşluğun sesidir göz 
kararması; düşme arzusudur, bu arzunun kar-
şısında dehşete kapılır, kendimizi korumaya 
çalışırız.”

DİDAKTİZME MEYİL

Varoluşçuluğa yapılan vurgu bununla sınırlı 
değildir. Kitabın karakterleri sürekli seçimler-
le karşı karşıyadırlar ve bu seçimlerin sonuçla-
rıyla yüzleşirler. Bu varoluşçuluğun temel tez-
lerinden sayılabilecek insanların eylemleri ile 
tanımlanması fikri ile paralellik taşır. Kişinin 
hayatının anlamını sübjektiflik, seçme özgürlü-
ğü ve amacı ile uyumlu olarak yaptığı seçimler 
belirleyecektir. Kundera’nın yarattığı karakter-
ler bu sorumluluğu alma tarzlarıyla arzı endam 
ederler. Kundera burada da küçük bir kayırma-
cılık yaparak Tomas ve Tereza’yı ‘ideal’ çift ola-
rak sunar okuruna. Burada da Tolstoy’a benzer 
bir tavır sergilediğini ve son anda didaktizme 
meylettiğine de şahit oluruz.

Didaktizme meyil sadece anlatıcının taraf tu-
tuşuyla göstermez kendini. Varolmanın Daya-
nılmaz Hafifliği’ni tartışmalı bir roman haline 
getiren, dahası eleştiri oklarına hedef olmasına 
neden olan şey, Prag Baharı sonrasında yaşa-
nanların öfkeli bir şekilde anlatılmasıdır. Bu 
bölümlerde kimi zaman anlatıcı doğrudan söz 
alır ve bu bölümlerde dizginlenemez bir nefret, 
bir romanda olduğumuzu unutmamıza neden 

“Didaktizme 
meyil sadece 
anlatıcının taraf 
tutuşuyla göstermez 
kendini. Varolmanın 
Dayanılmaz 
Hafifliği’ni tartışmalı 
bir roman haline 
getiren, dahası 
eleştiri oklarına 
hedef olmasına 
neden olan şey, Prag 
Baharı sonrasında 
yaşananların 
öfkeli bir şekilde 
anlatılmasıdır.
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olur. Bu bölümler Varolmanın Da-
yanılmaz Hafifliği’nin bir başyapıt 
olma şansını ortadan kaldırması açı-
sından da mühimdir. Kimi zaman-
sa, anlatıcının sesi karakterlerin dü-
şüncelerinde yankılanır. Sabina’nın 
içinden geçirdiği düşünceler olarak 
aktarılan ve faşizm ile komünizmi 
eşitlemeye çalışan egemen anlatının 
yeniden üretildiği şu bölüm bu açı-
dan karakteristiktir: “Onlara, komü-
nizmin, faşizmin, bütün işgallerin, 
bütün istilaların ardında çok daha 
temel, yaygın bir kötülüğün yattığı-
nı ve bu kötülüğün havaya kalkmış 
yumruklar ve dillerinde bir ağızdan 
haykırılan bir örnek hecelerle uygun 
adım yürüyen insanlardan oluşan bir 
resmi geçitte en somut görünümüne 
kavuştuğunu anlatabilmek isterdi.”

Sonuç olarak Milan Kundera’nın Va-
rolmanın Dayanılmaz Hafifliği’n-
de, okurunu seçimler, sorumluluk, 
ikilemler gibi konularda sürekli bir 
şekilde sınava girmeye zorladığını 
söyleyebiliriz. Bunu yaparken ken-
dine dair değerlendirmeleri de aynı 
ikilemlere, kararsızlıklara sürükle-
meyi başarıyor. Sırf bu yüzden bile 
Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği 
20. yüzyılın en tartışmalı romanla-
rından biri olarak adlandırılmayı ve 
okunmayı hak ediyor.

“Milan Kundera’nın 
Varolmanın 
Dayanılmaz 
Hafifliği’nde, okurunu 
seçimler, sorumluluk, 
ikilemler gibi 
konularda sürekli 
bir şekilde sınava 
girmeye zorladığını 
söyleyebiliriz.
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Bilmemek:
Kundera'nın 'göçmen'leri  

Milan Kundera, bilmemek, hatırlama, yalnızlık, 
yabancılaşma, yurtsuzluk, bellek ve unutuş üzerine 
yazdığı romanı “Bilmemek”te karakterlerinin geçmiş 
hikâyelerini Çek tarihi üzerinden kuruyor. Kundera, 
'göçmen olma' durumunu psikolojik ve siyasal kalıplar 
içinde inceleyerek romanına kendi kişisel tarihini de 
katıyor.

Soner Sert
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Milan Kundera’ya göre Çeklerin tarihi yirmi sa-
yısının üç kere tekrarından doğan bir matematik 
hesabıyla şekillenir. Yüzyıllar süren sömürgelik-
ten 1918’de kurtulurlar. Bu yıl, bağımsız devlet 
oldukları tarihtir. Tam yirmi yıl sonra, 1938’de 
tekrar işgal edilirler. 1948’de, “Moskova’dan it-
hal komünist devrim”, ikinci yirmi yılı başlatır. 
1968’de ise Çeklerin “küstahça özgürleşmesiyle 
gazaba gelen Ruslar beş yüz bin askerle ülkeyi 
işgal eder.” Yazara göre Sovyetlerin Çek toprak-
larına yerleşmesi bir seneyi bulur. Üçüncü yirmi 
yıl ise 1969’da başlar ve 1989 yılında, komünist 
rejimlerin çökmesiyle sona erer.

Kundera, Bilmemek ismini verdiği kitabında ka-
rakterlerinin geçmiş hikâyelerini işte bu denk-
lem üzerinden kurar. Irena ve Josef, birbirlerine 
çok kısa bir süre, bir barda arkadaş ortamında 
denk gelmiş ve o gün tanışıp sohbet etmiştir. 
1960’lı yılların ikinci yarısında, henüz Çek top-
raklarındayken geçen bu kısa hikâye, Irena’nın 
aklında yer eder. Josef ’ten etkilenmiştir ama ha-
yatında başka biri vardır ve bir an önce hayatın-
da olan kişiyle birlikte ülkeden çıkmak ve iltica 
etmek zorundadır.

Fransa’ya giden Irena evlenir ve kısa süre son-
ra iki çocuğu olur. Ancak hayatındaki kişi vefat 
eder. Irena, geriye dönmeyi kafasından atmıştır 
ancak Fransa’da da tutunması zor olur. Ağır be-
den işçiliği yapar. Derken, ülkesinde aldığı Rus-
ça eğitimi ve kısa süre içinde Fransızca öğren-
mesi, önünü açar, çevirmenlik yapmaya başlar. 
Kundera, Irena’nın Fransa’da kendini yabancı 
hissetmesini, anlaşılamamasını şu gözlemi ya-
parak dile getirir. “Ellili ve altmışlı yıllarda, ko-
münist ülkelerden gelen göçmenler Fransa’da 
pek sevilmezdi. Fransızlar o dönemde tek fela-
ket olarak faşizmi görüyorlardı. Ancak altmışlı 

“1960’lı yılların 
ikinci yarısında, 
henüz Çek 
topraklarındayken 
geçen bu kısa 
hikâye, Irena’nın 
aklında yer eder.

Bilmemek, Milan Kundera, 
Çev: Aysel Bora, 133 syf., 
Can Yayınları, 2016.
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yılların sonunda ve yetmişli yıllar boyunca adım 
adım komünizmi de bir felaket olarak kavramaya 
karar verdiler, her ne kadar daha alt dereceden bir 
felaket, şöyle diyelim, iki numaralı felaket olarak 
olsa da.”

SIĞINMACILIK

Kundera, bu bağlamdan yola çıkarak sığınmacılık 
olgusuna değinir. Ona göre, sığınmacıların tama-
mı geceleri uyurken aynı rüyayı görür. Gündüzle-
ri her şey yolunda gibidir sanki. Terk edilen ülke-
den güzel manzaralar sık sık akla gelir. Bu zihin 
oyunu, hasret ve özlem gibi duyguları doğursa da, 
temelde kötü ve olumsuz değildir, yazara göre. 
Negatif olan başka bir şeydir… Sığınmacıların 
her sabah uyandıklarında birbirlerine ülkelerine 
dönmenin dehşetini anlattığını söyleyen Kunde-
ra, Irena özelinde bu durumu, “Önce, birbirini ta-
nımayan insanların bu gece kardeşliği karşısında 
duygulandı, daha sonra ise biraz sinirlendi: Nasıl 
olur da bir düşteki mahrem deneyim kolektif ola-
rak yaşanabilirdi?” sözleriyle dile getirir. Yazara 
göre “sığınmacılık rüyası”, 20. yüzyılın ikinci ya-
rısının en garip olgularının başında gelir.

Aradan yirmi yıl geçtikten, Prag Baharı yaşan-
dıktan sonra Irena, o tarihte hayatında olan kişi 
sayesinde Prag’a gitmeye karar verir. Artık her şey 
değişmiştir. Henüz Paris havalimanında bir başı-
nayken, Josef ’i görüverir. Sadece tek bir akşam, bir 
arkadaş ortamında gördüğü Josef ’i hemen tanır 
ve yanına gider. Josef de Danimarka’da yaşayan 
bir göçmendir ve ülkesine –tıpkı Irena gibi- kısa 
süreliğine bir ziyaret gerçekleştirmek ister. Onun 
da başında türlü hikâyeler geçmiştir. Karısını kay-
betmiştir. Sürgünde bir başına kalmıştır.

“Kundera, 
sığınmacılık 
olgusuna değinir. 
Ona göre, 
sığınmacıların 
tamamı geceleri 
uyurken aynı 
rüyayı görür. 
Gündüzleri her şey 
yolunda gibidir 
sanki.
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Bu andan sonra, baştan beri Irena’yı takip 
eden “kamera”, Josef ’in peşine takılır ve 
odakta o olur. Abisiyle, Çek topraklarıyla, 
Çeklerle olan ilişkisi okura yansıtılır. As-
lında, o gün havalimanında karşılaştığı 
Irena’yı tanımamıştır bile. Ama güzelli-
ğine, yıllar sonra Çekçe konuşan o kişiye 
kapılıp gider.

İkili, Çek topraklarında kendi kişisel geç-
mişleriyle yüzleşme çabasına girdikten 
sonra bir otelde buluşur ve –Irena’ya göre- 
yarım kalmış hikâyeyi tamamlamaya ko-
yulur.

Kundera, Bilmemek’te sık sık Odysseus’a 
atıfta bulunur. Göç etmenin, yolda olma-
nın, sonu bilinmeyen bir maceraya atıl-
manın, savaşın ve barışın bu gözde yapı-
tı, yazar için hikâyesini besleyen en güçlü 
motiflerden birini oluşturur. Yapılan mi-
tolojik göndermeler, Kundera’nın yarattığı 
karakterlerin duygu-durumlarını ustaca 
ortaya çıkarırken, mekân ve insan arasın-
daki ilişkinin de altı kalın çizgilerle çizilir.
Bilmemek için Kundera’nın, kendi kişisel 
yaşamından yola çıktığını da söylemek 
mümkün. Zira Kundera da tıpkı Irena ve 
Josef gibi hemen aynı tarihlerde Çek top-
raklarını terk etmiş ve –Irena gibi- Fran-
sa’ya yerleşmiştir. Her iki karakterin de 
hissettikleri, Kundera’nın içinden dökül-
müş sözcüklerle karşılık bulur: Başkalarını 
ve kendini inandırmak istediği şeye bakı-
lırsa, o ülkesini boyun eğmiş ve alçalmış 
olarak görmeye katlanamadığı için terk 
etmişti. “…bununla birlikte Çeklerin çoğu 
da kendilerini resmen onun gibi köleleşti-
rilmiş ve alçalmış hissediyordu…”

“Kundera, 
Bilmemek’te sık sık 
Odysseus’a atıfta 
bulunur. Göç etmenin, 
yolda olmanın, 
sonu bilinmeyen bir 
maceraya atılmanın, 
savaşın ve barışın bu 
gözde yapıtı, yazar için 
hikâyesini besleyen en 
güçlü motiflerden birini 
oluşturur.
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BELLEK

Yabancılaşma, göç, yalnızlık, yurtsuzluk ve 
ait olamama gibi olguların yanında, Kun-
dera’nın kitabının bir diğer tartışması da; 
bellek. Kundera, bu kitabında bu kavrama 
sık sık başvurur. Belleğin, yaşanan hayat 
zamanı ile zihinde stoklanan hayat zama-
nı arasındaki sayısal ilişkiden yola çıkarak 
anlaşılabileceğini söyleyen yazar, bu duru-
mun insanın özüne ait olduğunu dile geti-
rir. “Eğer biri, yaşadığı her şeyi belleğinde 
tutabilseydi, herhangi bir anda geçmişin-
den herhangi bir bölümü hatırlayabilseydi, 
insanla hiçbir ilgisi olmazdı; ne aşkları, ne 
dostlukları, ne öfkeleri, ne bağışlama ya da 
öç alma özellikleri bizimkilere benzerdi.”
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“Vîs ile Râmîn” mesnevisi, 11. yüzyılda Fahreddin Es'ad-i 
Gorgânî tarafından Pehlevice'den Farsça'ya çevrilmiş 
manzum bir aşk hikâyesidir. Ayrıntı Yayınları tarafından 
Mehmet Kanar çevirisiyle yayımlanan mesnevi, İran 
edebiyatının mutlu sonla biten, aşk konulu ilk hikâyesi 
olma özelliğini taşır.

11. yüzyıldan gelen aşk: 
Neden bana karşı ölüm 

gibi acısın?

Okan Çil
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Fahreddin Es’ad-i Gorgânî, İran edebiyatının 
önemli şairlerinden biri olarak anılagelir. Ge-
rek cüretkârlığı gerekse öncü yenilikleri ile 
ölümsüz eserlere imza atan Gorgânî’yle ilgili 
ne yazık ki ayrıntılı bir bilgiye sahip değiliz. 
Kendisinin 11. yüzyılda yaşadığı bilinmekte 
ve ölümünün 1054’ten sonra gerçekleştiği sa-
nılmaktadır.

Gorgânî’yi bu denli büyük bir şair kılan ese-
riyse Vîs ile Râmîn isimli mesnevisidir. Pek 
çok mesnevide, destanda ve masalda görüldü-
ğü gibi, Vîs ile Râmîn de kaynağı tam belli 
olmayan bir söylence olarak kabul edilir an-
cak belli başlı tarihsel verilerle yapılan karşı-
laştırmalardan ötürü araştırmacılar, Vîs ile 
Râmîn’in, Eşkânîler Dönemi’ne, hatta Eşkânî 
Şahı İkinci Mihrdad hükümdarlığına (121-
122) dayandığını iddia ederler.

YAZIM HİKÂYESİ

Abdülbaki Gölpınarlı, Şeyh Galip Divanın-
dan Şeçmeler adlı kitabında şöyle yazar.

“Fahreddîn-i Gürgânî, Gürgân padişahının 
huzurunda, bir işret meclisinde bir köleye 
vurulmuştu. Padişah Fahreddîn'i pek sevdi-
ği için hali anlamış, köleyi ona bağışlamıştı. 
Fahreddîn, padişahın pişman olabileceğini 
düşünüp onu, tahtın altından bulunan döşe-
li-dayalı bir serdâba götürüp, orada bulunan 
bir tahta yatırmış, baş ve ayak ucunda bulu-
nan şamdanlardaki mumları yakmış, çıkıp 
serdâbı kilitlemiş. Kilidi de ileri gelenlerden 
birine vermişti. Sabahleyin padişaha işi anlat-
tıkları zaman pek memnun olmuş, edebe ri-
ayet etmişsin; fakat ben onu sana bağışladım, 

Vîs ile Râmîn, Fahreddin Es'ad-i 
Gorgânî, 
Çev: Prof. Dr. Mehmet Kanar, 
340 syf., Ayrıntı Yayınları, 2013.

“Fahreddin Es’ad-i 
Gorgânî'yi bu denli 
büyük bir şair 
kılan eseriyse Vîs 
ile Râmîn isimli 
mesnevisidir.
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demişti. Serdâba gidip kapısını açtıkları va-
kit gördüler ki mumun biri devrilmiş, köle 
de simsiyah kömür kesilmişti. Fahreddîn 
bu hali görünce deli divane olmuş, çöllere 
düşmüş, bu hicranla ‘Vîse vü Râmîn’i yaz-
mış, bu hikâyede halini anlatmıştı.”

Mehmet Kanar tercümesinin Sunuş kıs-
mındaysa şöyle bir bilgiye rastlarız ki bu, 
mesnevi içinde de onaylanır. Dönemin Sel-
çuklu Sultanı Tuğrul Bey (1037-1063) tara-
fından İsfahan’a atanan Vali Ebu’l-feth Mu-
zaffer, Gorgânî’den bu eseri nazmetmesini 
ister. Gorgânî de Pehlevice olan bu hikâyeyi 
yeniden ve Farsça olarak ele alır.

Vîs ile Râmîn bu denli önemli kılan, diğer 
mesnevilerden ayıran nedir peki?

AŞKIN ZEHRİ – ZEHRİN AŞKI

9 bin beyitten oluşan Vîs ile Râmîn’in ge-
nel karakter/olay yapısına girişmeden ev-
vel, mesnevinin konusuna kısaca bakmak-
ta fayda var: Doğunun şahı, Şah Mûbed’in 
tertip ettiği bir eğlencede (Newroz diye de 
değerlendirilir) soylu ve güzel bir kadın 
olan Şehrû da yer alır. Mûbed, güzeller gü-
zeli Şehrû’ya talip olur ancak Şehrû kendi-
ni kocamış kabul ettiğinden ve Mûbed’i ba-
şından savmak istediğinden ona şu teklifte 
bulunur. Eğer bir kız doğurursam onu se-
ninle evlendireceğim. Ve gün gelir, güneşi 
kıskandıran Vîs doğuverir. Öyle güzeldir, 
öyle muhteşemdir ki Şehrû kimselere layık 
görmez onu, en sonunda da şöyle der.

“9 bin beyitten 
oluşan Vîs ile Râmîn’in 
genel karakter/olay 
yapısına girişmeden 
evvel, mesnevinin 
konusuna kısaca 
bakmakta fayda var.
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“İran’da sana layık bir koca yok
Vîrû var ama o da senin kardeşin

Sen onun eşi ol, gözlerin aydın olsun
Benim gelinim benim kızım olmalıdır”

Vîs ve Vîrû güzellikte birbiriyle yarışmak-
tadır. İki kardeş de bu evliliği onaylar, bir-
birlerini severler. Ancak Şah Mûbed olan 
bitenden haberdar olunca önce bir elçi 
gönderir Şehrû’nun sözünü tutması için, 
reddedilince toplayıp ordusunu üstlerine 
yürür ve büyük bir savaş kopar. Sanıyo-
rum bir savaş anı ancak bu kadar güzel 
anlatılır.

“Bazen kılıç zırha su gibi girdi
Bazen ok göze uyku gibi girdi

Bazen mızrak göğse aşk gibi giriyordu
Bazen balta başa akıl gibi giriyordu

Sanki kılıç dile gelmiş soruyordu
Yaradan canı bedenin neresine koydu”

Savaşın galibi olan Şah Mûbed, Vîs’i eşi 
olarak alır gider ancak hiç hesap etme-
diği başka bir problem çıkar ortaya. Şah 
Mûbed’in kardeşi Râmîn, mahfe içindeki 
Vîs’in yüzünü görüverir bir an ve esas aşk 
üçgeni böylelikle kurulmuş olur.
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LÂMİ'Î ÇELEBİ ÇEVİRİSİ-
VARYANTI-SANSÜRÜ

Gorgânî tarafından 11. yüzyılda yazılmış olan 
Vîs ile Ramîn, 16. yüzyılda ilk defa kapsamlı 
olarak Lâmi'î Çelebi tarafından Osmanlıca ola-
rak çevrilir/yazılır (1527-1532). Aslında buna 
çeviri demek ilk elden zor çünkü zaten çok az 
sayıda bulunan Gorgânî yazmalarının Lâmi'î 
Çelebi'nin eline geçmesi öyle kolay değil. Bir 
diğer görüşse, Sultan Süleyman’ın 28 Kasım 
1534’te gerçekleştirdiği Bağdat fethinden sonra, 
Lâmi'î Çelebi'nin bu yazmalara eriştiği yönün-
dedir. Ancak her iki koşulda da ortaya tartış-
malı bir varyant çıktığı su götürmez.

Bunu şöyle özetleyebilirim; Gorgânî’nin mes-
nevisindeki sınırları aşan karakter/olay ilişki-
si biraz da Mecusi/Şamanist gelenekle ilişkili 
olduğundan dolayı, Vîs ile Râmîn uzun yıllar 
boyunca İslam alimlerince eleştirilir, görmez-
den gelinir. Buna, nedenlerine birazdan deği-
neceğimiz başka sebepler de eklenince Lâmi'î 
Çelebi de Vîs ile Râmîn’e biraz edep öğreterek, 
karakterleri ve mesneviyi İslami kılıfa sokmaya 
çalışır.

Bunlar arasında ilk gördüğümüz şey; Vîs ile 
Vîrû’nun, iki kardeş aşkı/evliliği yerine, on-
ları kardeş çocuğu olarak çizmektir. Böylelik-
le ensest aşkı kabul edilebilir bir yere çekmiş 
olur ki bu, değişikliklerin sadece biridir. Ayrıca 
Râmîn de Mûbed’in kardeşi olmaktan çıkar ve 
Horasan şahının oğlu oluverir. Böylelikle abi-
sinin/şahının karısını elinden almaya çalışan 
biri konumundan kurtulur.

“Gorgânî 
tarafından 11. 
yüzyılda yazılmış 
olan Vîs ile Ramîn, 
16. yüzyılda ilk 
defa kapsamlı 
olarak Lâmi'î 
Çelebi tarafından 
Osmanlıca olarak 
çevrilir/yazılır.
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ANTİKAHRAMANLARIN AŞKI

Evet, Vîs ile Râmîn’e dair böyle bir yo-
rumda bulunsam, sanıyorum hata etmiş 
olmam. Antikahramanlık her ne kadar 
modern bir kavram olsa da bu kavramın 
kokusunu mesnevide bulmak mümkün.
Şöyle bir düşünelim; dünyalar güzeli Vîs 
önce öz kardeşiyle evlenmeyi kabul eder. 
Ardından zorla bir şaha eş olur ama şa-
hın kardeşi Râmîn’e âşık olur hemen ve 
Mûbed’den gizli gizli sürekli Râmîn’le 
sevişir. Yetmez, kocasını kardeşine öl-
dürtmeye çalışır, sürekli Râmîn’in yolu-
nu gözler; oldukça özgüvenli, inatçı ve 
hırslıdır.

Râmîn’se saf bir âşıktır. Abisinden çeki-
nir ama Vîs’in sevdası daha baskın gelir. 
Sürekli iç çelişkisi yaşar. Süregiden aş-
kında bir terslik olduğunda Vîs’i bir ba-
şına bırakıp kaçar ve başkasıyla evlenir, 
yeni aşklarla gönlünü dağıtır. Vîs yine de 
ondan vazgeçemez.
Tüm bu olaylar ortasında, mesnevinin 
başından itibaren kötü adam olarak bel-
lediğimiz Mûbed’se Vîs der, başka bir şey 
demez. Kardeşiyle eşinin ilişkisinden ha-
berdar olduğu halde Vîs’den vazgeçemez, 
onu çok sever. Öyle ki bütün saltanatını, 
gücünü, prestijini dahi yok sayacak ka-
dar. Hatta günün birinde her şeyini bıra-
kıp Vîs’i aramaya çıkar tek başına.

“Hem mutluluktan hem şahlıktan koptu
Yaban eşeğiyle, ceylanla yatar oldu
…

“Râmîn’se saf bir 
âşıktır. Abisinden çekinir 
ama Vîs’in sevdası daha 
baskın gelir. Sürekli iç 
çelişkisi yaşar.
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Şimdi ben onun aşkının kölesiyim
O neden hoşlanırsa ben de ondan hoşlanırım

Beş, altı ay dünyada dolandı durdu
Vücudu zayıfladı, halsiz biri oldu”

Yaşanan türlü olaya rağmen Vîs de Râmîn de 
kötü olarak görülmezler; aşka düşmüş ve aşk 
için her şeyi yapabilecek, her türlü günahı işle-
yebilecek, tabiri caizse, birer köle gibi yorum-
lanırlar. Gorgânî’nin aksine, onun ardılları bu 
durumu olumsuz olarak görürler. 12. yüzyı-
lın büyük şairlerinden olan Nizâmî’nin Şah-
name’den esinlenerek yazdığı Hüsrev ile Şirin 
adlı eserinde şöyle bir bölüm vardır. Şirin, Hüs-
rev’in şehvetine kapılmaya başladığı sıralarda 
dadısı onu çekip söyle der.

“Eğer sen, kendi cevherini korursan, onun zeh-
rine tiryak olursun; yok eğer aşk hususunda 
sana galip gelir de, seni hem gafil hem kendine 
düşkün görürse, Veyse gibi iyi adın kötüye çı-
kar, dünyada iffetsizlikle meşhur olursun.”
13. yüzyılda Mevlânâ’nın Mesnevi’sinin beşinci 
cildindeyse şöyle bir kısım karşımıza çıkar.

“Oku Vîs ile Râmîn’i, Hüsrev ile Şirin’i
Kıskançlıktan o eblehlerin neler ettiğini

Âşık da yok oldu, maşuk da yok oldu
Bir şey değillerdi, istekleri de bir şey değildi”
Lâmi'î Çelebi'yse Vîs ile Râmîn’deki bu şehvetli, 
kötücül özelliklerin hepsini törpüleyerek, onla-
rı tasavvufi bir aşka doğru sürükler; çok temiz 
ve el değmemiş, tanrısal bir aşka dönüştürür.
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MUTLU SONLA BİTEN İLK MESNEVİ

Vîs ile Râmîn her şeye rağmen mutlu sonla biten 
ilk aşk destanı olma özelliğini de taşır. Halbuki 
yukarıda bahsettiğimiz özelliklere sahip olan 
karakterler -günümüzde dahi- “kötü” kabul 
edilir ve bu gibi karakterlerin yer aldığı hikâye-
lerdeki kötülerse anlatının bir yerinde genel ka-
bulü rahatlatmak maksadıyla ya tövbe ederler 
ya da günahlarını canlarıyla/mallarıyla öderler. 
Mesneviyse tam aksi bir yerde son bulur. Vîs 
ile Râmîn’in ödedikleri bedel hasret ve aşk acı-
sından ibarettir neredeyse. Gerçi Râmîn’in çok 
sonra tövbe ile geçirdiği bir kısım vardır ama 
bu, final bölümünde önemsiz bir ayrıntı olarak 
kalır.

Son kertede 11. yüzyılda karşımıza çıkan ka-
rakterleri ve olaylarıyla Vîs ile Râmîn mesne-
visi, türlü görmezden gelmeye, sansüre rağmen 
hâlâ karşımızda. Genel hikâyesiyle 13. yüzyılda 
İngilizce yazılan Kelt kökenli eser Tristan ve 
İsolde ile de büyük ölçüde benzerlik gösterme 
durumunuysa başka bir yazıya saklamak daha 
doğru olur.

KAYNAKLAR
-Vîs ile Râmîn, Fahreddin Es’ad-i Gorgânî, Çev: 
Mehmet Kanar, Syf: 340, Ayrıntı Yayınları, 2013
-Hüsrev ile Şirin, Nizâmî, Çev: Sabri Sevsevil, 
Sayfa: 418, Kabalcı Yayınları, 2012
-Mesnevî 4-5-6 Cilt, Mevlânâ Celaleddîn-i 
Rûmî, Çev: Mehmet Kanar, Sayfa: 880, Ayrıntı 
Yayınları, 2013
-Vîs ü Râmîn Mesnevilerinde Kahramanların 
Özellikleri ve Aşk Anlayışları, Sadettin Eğri, 
İlmî Araştırmalar, İstanbul 2001

“11. yüzyılda 
karşımıza çıkan 
karakterleri ve 
olaylarıyla Vîs ile 
Râmîn mesnevisi, 
türlü görmezden 
gelmeye, sansüre 
rağmen hâlâ 
karşımızda.
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Toronto Üniversitesinde akademisyenlik yapan aktivist 
Shahrzad Mojab’ın hazırladığı kapsamlı bir derleme 
olan “Marksizm ve Feminizm”, Yordam Kitap tarafından 
yayımlandı. Mojab okurlara, Asya, Amerika ve Avrupa’da 
tanınmış akademisyenlerin feminizm ve Marksizm 
çerçeveleri içinde, toplumsal kuram ve siyasete dair bir 
dizi kavramı çözümlediği metinlerinden özenli bir seçki 
sunuyor.

İki ana kurtuluş projesi: 
Marksizm ve Feminizm

Duygu Ergün
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“Sosyalizm ve feminizm günümüzün en 
önemli iki hareketidir. Biri yoksulluğu or-
tadan kaldırmayı hedefler, diğeri kadınların 
esaretini.”

Sosyalist, feminist yazar Mary White Ovin-
gton, bu sözleri, Birinci Dünya Savaşı başla-
madan hemen önce dile getiriyor. Ovington, 
feminizmin sosyalizm ile olan bağının birçok 
kadın sosyalist için derin bir öneme sahip ol-
duğunu savunuyor. Öyle ki bu sözler dile ge-
tirilmeden üç sene evvel, sosyalist kadınlar, 8 
Mart’ı “Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü” 
olarak ilan etmiş ve üç sene sonra da dünyada 
ilk sosyalist devletin temelleri atılırken aktif 
bir rol üstenmişlerdi.

Marksizm ve feminizm günümüze dek yaşa-
nan tarihsel süreçte hem tartışmalı hem de 
yapıcı bir ilişki içerisinde oldu. Her ne kadar 
sosyalist toplumlarda kadınlara geniş yasal 
eşitlikler tanınmış, ekonomik ve toplumsal 
eşitliği sağlamak için birçok ileri adım atıl-
mış olsa da, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin 
dönüşümü uzlaşma ve geri çekilmelerle beze-
lidir. İşte, Yordam Kitap tarafından yayımla-
nan, Toronto Üniversitesi akademisyenlerin-
den Shahrzad Mojab’ın hazırladığı Marksizm 
ve Feminizm adlı kapsamlı derleme de, bu iki 
kuram arasındaki tartışmalı ilişkiyi ele alı-
yor. Akademisyen olmasının yanı sıra bir ak-
tivist de olan Mojab, Asya, Amerika ve Avru-
pa’da tanınmış akademisyenlerin feminizm 
ve Marksizm çerçeveleri içinde, toplumsal 
kuram ve siyasete dair bir dizi kavramı çö-
zümlediği metinlerinden özenli bir seçki su-
nuyor.

“Shahrzad Mojab’ın 
hazırladığı Marksizm 
ve Feminizm adlı 
kapsamlı derleme, 
iki kuram arasındaki 
tartışmalı ilişkiyi ele 
alıyor.

Marksizm Ve Feminizm, Shahrzad 
Mojab, Çev: Funda Hülagü, 
480 syf., Yordam Kitap, 2018.
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CİNSİYET VE SINIF ÇATIŞMALARI

Kadınların maruz kaldığı baskıya karşı mücade-
le eden kolektif irade anlamındaki “feminizm” 
Marksizmin öncesine dayanıyor. Toplumsal cin-
siyet tahakkümü ve sınıf sömürüsünün olma-
dığı bir toplum fikri ise hem feminizmi hem de 
Marksizmi önceliyor. Nitekim cinsiyet ve sınıf 
çatışmaları insanlık tarihiyle birlikte var olmuş-
tur diyebiliriz. Bu durum da mühim bir meseleyi 
hâlâ güncel tutuyor: Gösterilen tüm dirence ve 
elde edilen kuramsal ilerlemelere rağmen nasıl 
oluyor da sınıf ve ataerkil cinsiyet ilişkileri var-
lığını bugün de sürdürebiliyor? Marksizm ve Fe-
minizm bu temel soru ekseninden hareketle hem 
akademik araştırma hem de pratik mücadele için 
bir zemin oluşturabilecek, diyalektik ve tarihsel 
materyalizm doğrultusunda bütünlüklü bir fe-
minizm ve Marksizm analizi sunmayı hedefliyor. 
Yazarlar kapitalizmle toplumsal cinsiyet, sınıf, 
ırk ve cinsiyet meseleleri arasındaki ilişkiler üze-
rine dile getirilen sorunlarla, seçtikleri anahtar 
kelimelerin Marksist teori tarafından nasıl ele 
alındığını inceliyor ve Mojab’ın da ifadesiyle “ya-
zıları, hem feminist hem de Marksist araştırma-
cılığın uluslararasılaşması ve bu ikisinin birbi-
rinden beslenmesi gerektiği şeklindeki kanaati 
güçlendiriyor.”

Kitap iki ana kısımdan oluşuyor. “Marksizm ve 
Feminizmde Sınıf ve Irk” başlıklı birinci kısım-
da, kitapta tartışılan güncel ve tarihî Marksist-fe-
minist yaklaşımların kavranmasını sağlayacak 
üç makale bulunuyor. Bunlardan ikisi Alman 
Marksist-feminist araştırmacı Frigga Haug’a ait. 
Haug, “Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin nasıl şe-
killendiği ya da şekillendirildiği üzerine tamam-
layıcı çalışmalar olmadan, hiçbir alanda isabetli 
çalışmalar yapılamaz,” diyor. Buradan hareketle 

“Kadınların maruz 
kaldığı baskıya 
karşı mücadele 
eden kolektif 
irade anlamındaki 
“feminizm” 
Marksizmin 
öncesine dayanıyor.
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de Marx’ın fikirlerinin nerelerde çoktan femi-
nizmin bir parçası olduğunu, hangi noktalar-
da feminist bakış açısının eleştirilerine konu 
olduğunu ve hangi noktalarda Marx’ın fikir-
lerinden ilham alabileceğimizi (ya da hangi 
durumlarda bu fikirlerin reddedilmeleri ge-
rektiğini) anlatıyor. Bu kısımdaki üçüncü bö-
lüm ırk tartışmalarıyla da bilinen feminist ve 
Marksist araştırmacı Himani Bannerji’ye ait. 
Bannerji’nin yine Yordam Kitap tarafından 
yayımlanan kitabı Marx’tan Yeniden Doğmak: 
‘Irk’, Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Üzerine Dü-
şünceler’e de ismini veren makalesi, toplumsal 
cinsiyet, sınıf ve ırk arasında bütünleşik bir 
anlayışın gerekliliğini öne sürüyor. Bannerji, 
“‘Irk’ ve sınıf kavramlarının bütünlüğü, top-
lumsal cinsiyetin temeli olarak toplumsal iş-
bölümü ile bunları dolayımlayan normlar ve 
kültürel biçimlerden bağımsız olamaz,” diye-
rek meramını açıkça dile getiriyor.

‘MARKSİST-FEMİNİST ANAHTAR KELİ-
MELER’

Kitabın ikinci kısmı olan “Marksist-Feminist 
Anahtar Kelimeler” on iki araştırmacının kat-
kılarıyla feminizmin Marksist bir kavrayışla 
ele alınmasını sağlayacak anahtar kavramla-
rın incelendiği makalelerden oluşuyor. “De-
mokrasi”, “Emek Gücü”, “Yeniden Üretim” ve 
“Devrim” gibi kavramlardan oluşan bölümler, 
“devrimci sosyal dönüşüm çabası için önemli 
olan meselelerin kuramsallaştırılması amacıy-
la düzenlenmiş bir dizi konferans ve atölye ça-
lışmalarında yürütülmüş tartışmalardan” tü-
rüyor. Seçilen anahtar kelimeler, Marksizm ve 
feminizm içindeki henüz çözüme ulaşmamış 
ve merkezî önemdeki kavramsal tartışmaların 
küçük bir örneklemini temsil ediyor. Örneğin, 

“Marksist-Feminist 
Anahtar Kelimeler” 
on iki araştırmacının 
katkılarıyla 
feminizmin Marksist 
bir kavrayışla ele 
alınmasını sağlayacak 
anahtar kavramların 
incelendiği 
makalelerden 
oluşuyor.
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Helen Colley’in incelediği “Emek Gücü” bö-
lümünde, Marx’ın kapitalizmdeki emek gü-
cünü nasıl kavradığı ve “Marksist feminist-
lerin bu kavramı, Marx’ın kavrama atfettiği 
zihinsel ve el becerileri haricinde duygusal 
beceriler ekleyerek nasıl genişlettikleri soru-
su” tartışılırken, emek gücünün kadınlar ta-
rafından yeniden üretilmesi meselesi de ele 
alınıyor.

Mojab, Marksizm ve feminizmin kuram-
sal tavırlarının birbirlerine eklemlenmesi 
yönündeki ilgiyi körükleyen şeyin, bu iki 
pozisyonun iki ana kurtuluş projesi olma-
sından kaynaklandığını vurguluyor. Tarih, 
feminizmle sosyalizmin önemli bir bağ için-
de olduğunu savunan Ovington’u bir kez 
daha haklı kılıyor. Mojab, Ovington’dan bu 
yana sosyalizm ve feminizmin bir hayli de-
ğiştiğini ancak onun fikirlerinin bütün ya-
lınlık ve önemiyle hem “yoksulluğu” hem 
de “esareti” sonlandırmak isteyenlerin gün-
deminde olmaya devam ettiğini söylüyor. 
Marksist teorinin buradaki önemi, sınıfsal 
ilişkilerin ve ataerkinin ortadan kaldırılma-
sına içkin zorlukları kavramak konusunda 
ipuçları sağlaması. Feminist bilinç, kadın-
ların yeni bir toplumsal ve siyasi güç olarak 
ortaya çıkmasının ve adil olmayan, baskıcı 
maddi toplumsal cinsiyet ilişkilerini değiş-
tirmek konusunda sergiledikleri kararlılı-
ğın bir ürünüdür. Kadın meselesi, kadınla-
rın bizzat kendilerinin içinde oldukları ve 
aktörü oldukları tarihsel bir üretimdir. Bu 
nedenle kadınların toplumdaki yeri kendile-
rinin etkinliği dikkate alınmadan anlaşıla-
maz. Tıpkı Marx’ın dediği gibi: “Kadının ya-
şam koşullarının nihai değişimi, kendisinin 
de bağlı olduğu daha radikal bir dönüşümün 
eseri olacaktır.”

“Mojab, Marksizm ve 
feminizmin kuramsal 
tavırlarının birbirlerine 
eklemlenmesi 
yönündeki ilgiyi 
körükleyen şeyin, 
bu iki pozisyonun 
iki ana kurtuluş 
projesi olmasından 
kaynaklandığını 
vurguluyor.
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DAHA İYİ BİR DÜNYANIN İNŞASI

Kitap, Marksizm ve feminizm arasındaki belir-
siz ilişkiye merak duyan, yani feminizmde neyin 
burjuva ve ayrımcı, ve Marksizmde neyin ataerkil 
ve ayrımcı olduğunu netleştirmek isteyen ve her 
iki yaklaşımdaki farklılıkların incelenmesine ilgi 
gösteren araştırmacılar, öğrenciler ve aktivistler 
için önemli bir çalışma.

Mojab, bu kitabı okurken şu soruların birer reh-
ber vazifesi görmesini arzuluyor: “Kapitalist ata-
erkini ırkçılık, sömürgecilik ve emperyalizmin 
tam bir analizi türünden nasıl yeniden kuram-
sallaştırabiliriz? Marksizm ve feminizmi yeniden 
kuramsallaştırmak için sergilediğimiz kolektif 
çaba sayesinde hangi ilişkiler kısmen değil de 
tüm yönleriyle görünür olacaktır?”

Hepimizin hak ettiği daha iyi, eşit ve özgür bir 
dünyanın inşasında fayda sunması umuduyla…

“Kitap, Marksizm 
ve feminizm 
arasındaki belirsiz 
ilişkiye merak 
duyan,  her iki 
yaklaşımdaki 
farklılıkların 
incelenmesine 
ilgi gösteren 
araştırmacılar, 
öğrenciler ve 
aktivistler için 
önemli bir çalışma.
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‘Açlık Oyunları’nda yeni 
bir sayfa başladı

'Açlık Oyunları'nın ABD’de yayımlanmasından 10, 
Türkiye’de ise 5 yıl sonra yazar Suzanne Collins, ‘Açlık 
Oyunları’ yolculuğunda yeni bir hikâyeyi odağına aldığı 
romanı 'Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı'nı 
tamamladı. Doğan Kitap tarafından yayımlanan kitap 
tüm dünyayla aynı anda okur karşısında.

Özlem Karahan
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Her bir kitabı olduğu kadar film uyarlama-
ları da kısa sürede fenomene dönüşen ‘Açlık 
Oyunları’ serisinin ilk kitabı Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 2008 yılında yayımlandı, onu 
2009’da ‘Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak’ ve 
2010’da ‘Açlık Oyunları: Alaycı Kuş’ takip etti. 
Üçlemenin yakaladığı başarının ardından bu 
seri dört film olarak sinemaya uyarlandı, gişede 
büyük başarı yakaladı.

Türkiye’deki sanatseverler, Amerika’dakilerin 
tersine ‘Açlık Oyunları’yla önce beyazperdede 
tanıştı. Jennifer Lawrence’ın canlandırdığı Kat-
niss Everdeen’in sistemle mücadelesini anlatan 
ve 2012 – 2015 yılları arasında vizyona giren 
dört filmin ardından bu hikâyenin romanları 
ilk kez Kasım 2015’te Türkçeye çevrildi.

Üçlemenin son kitabının ABD’de yayımlanma-
sından 10, Türkiye’de yayımlanmasından 5 yıl 
sonra yazar Suzanne Collins, ‘Açlık Oyunları’ 
yolculuğunda yeni bir hikâyeyi odağına aldığı 
romanını tamamladı. Öykünün dördüncü kita-
bı olan ‘Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların 
Şarkısı’nın Türkçe çevirisi, tüm dünyayla aynı 
anda okur karşısında.

Zalim Coriolanus Snow’un başkanı olduğu 
Panem şehrinin yönetimi altındaki birbirin-
den yoksul ve ezilen on iki mıntıkadan oluşan 
bir distopik düzenin öyküsünü anlatan ‘Açlık 
Oyunları’nda okurlar ve sinemaseverler şimdi-
ye kadar, kız kardeşini korumak için oyunlara 
gönüllü haraç olarak katılan Katniss Everde-
en’in önce hayatta kalma, sonra da bu adaletsiz 
düzeni değiştirme mücadelesine tanık olmuş-
lardı.

Açlık Oyunları 4 - Kuşların ve 
Yılanların Şarkısı, Suzanne Collins, 
Çev: Taylan Taftaf,  646 syf., 
DEX, 2020.

“Üçlemenin son 
kitabının ABD’de 
yayımlanmasından 
10, Türkiye’de 
yayımlanmasından 
5 yıl sonra yazar 
Suzanne Collins, 
‘Açlık Oyunları’ 
yolculuğunda yeni 
bir hikâyeyi odağına 
aldığı romanını 
tamamladı.
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Bu yeni romanda ise Collins, okurları Kat-
niss’in hikâyesinin yaşanmasından tam 
altmış dört yıl öncesine götürüyor. Mın-
tıkalarla yıllar boyunca süren iç savaştan 
galip çıkmış yorgun ve yoksul Panem şeh-
rinde düzenlenecek 10. Açlık Oyunları’nın 
hazırlıklarının yapıldığı günlerde geçen 
öykünün merkezine ise Coriolanus Snow’u 
yerleştiriyor.

Collins, serinin şimdiye kadar kaleme aldı-
ğı romanlarında Snow’un zalimliğini, sev-
gisizliğini, öfkesini, güç ve otorite tutkusu-
nu; kısaca onu kötülüğün merkezi yapan 
özelliklerini oldukça net biçimde anlat-
mıştı. Bu yeni romanda ise onun ilk genç-
lik günlerine giden yazar, iyilik ve kötülük, 
aşk ve sevgisizlik, adalet ve zalimlik ara-
sında yaptığı seçimlerle hem kendini hem 
de Panem’i nasıl inşa ettiğini anlatıyor.
Bu, sadece Snow’un öyküsü değil. Roman-
da Snow anlatılırken bir yandan da Açlık 
Oyunları’nın ortaya çıkışından gelişimine 
kadar her şey gözler önüne seriliyor, hat-
ta yarışların gelecekte alacağı boyutun ne-
denleri, ipuçları da paylaşılarak şimdiye 
kadar var olan boşlukların büyük kısmı 
doldurulmuş oluyor.

Anlatıdaki ustalığını daha önceki eserle-
rinde de göstermiş olan yazarın akıcılıktan 
ödün vermediği bu yeni romanında yine 
hemen her eserinde olduğu gibi yukarıda 
bahsi geçen birçok kavramın yanı sıra in-
san doğası, bencilliği, yönetim sistemle-
rinin kapanları ve bugünün gerçekliğine 
dair birçok manzara alttan alta, incelikle 
sorgulanıyor.

“Anlatıdaki ustalığını 
daha önceki eserlerinde 
de göstermiş olan 
yazarın akıcılıktan 
ödün vermediği bu 
yeni romanında yine 
hemen her eserinde 
olduğu gibi yukarıda 
bahsi geçen birçok 
kavramın yanı sıra 
insan doğası, bencilliği, 
yönetim sistemlerinin 
kapanları ve bugünün 
gerçekliğine dair birçok 
manzara alttan alta, 
incelikle sorgulanıyor.
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Önce romanları okuyup ardından filmleri iz-
leyen eleştirmenler, daha önceki eserler konu-
sunda, Collins’in romanlarının filmlerden çok 
daha başarılı olduğu konusunda hemfikirdi. 
‘Kuşların ve Yılanların Şarkısı’ adlı bu yeni ro-
man henüz yayımlanmadan, bu romanın da si-
nema perdesinde boy göstereceği, hatta filmle 
ilgili çalışmaların başladığı haberleri gündeme 
düşmüştü. Covid 19 salgını nedeniyle hemen 
her alanda olduğu gibi sinema sektöründe de 
birçok işin ertelendiği hesaba katılırsa filmin 
ne zaman çekilmeye başlanacağı ve seyirciyle 
buluşacağı belirsizliğini koruyadursun, Türki-
ye’deki ‘Açlık Oyunları’ tutkunları serinin bir 
romanını, ilk kez filmini izlemeden önce oku-
manın tadını çıkaracaktır.

Tam bu noktada, serinin daha önceki romanla-
rını okumamış olanlara müjde vermekte fayda 
var. Seriye dair okumaya başladığınız ilk kita-
bın ‘Kuşların ve Yılanların Şarkısı’ olmasında 
hiçbir sakınca yok. Zira bu, daha önceki üç ro-
mandan bağımsız bir hikâye. ‘Açlık Oyunları’y-

la tanışmak için bu kitaptan başlayabilir, ardın-
dan daha önce yayımlanmış seriyle hikâyedeki 
yolculuğunuza devam edebilirsiniz.

“Serinin daha 
önceki romanlarını 
okumamış olanlara 
müjde vermekte 
fayda var. Seriye 
dair okumaya 
başladığınız ilk 
kitabın ‘Kuşların ve 
Yılanların Şarkısı’ 
olmasında hiçbir 
sakınca yok. Zira 
bu, daha önceki üç 
romandan bağımsız 
bir hikâye.
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