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Mizahınkeşfi

Ha mi le Grand gou sier Ha nım iş kem be çor ba sı nı 
faz      la ka çır dı ğı için ken di si ne pek lik ila cı ver mek zo run
da kal dı lar; ilaç öy le si ne güç lüy dü ki ete ne1 lob la rı gev
şe di ve Gar gan tua’nın ce ni ni bir da ma ra gir di, iler le ye 
iler le ye ana sı nın ku la ğın dan dı şa rı çık tı. Ki tap da ha ilk 
cüm le ler den baş la ya rak oyu nu nu açık oy nu yor: An la tı
lan lar cid di şey ler de ğil dir: Bu nun an la mı da şu dur: Ki
tap ta (bi lim sel ya da mi tos sal) ger çek ler doğ ru lan mı yor; 
ol gu la rın (ger çek le rin, olay la rın) asıl la rı nın kop ya sı ola
cak bi çim de be tim le me si ne gi ri şil mi yor.

Ra be lais’nin ben zer siz mut lu ça ğı: Ro ma nın ke le be
ği be de nin de kri za li tin par ça la rı nı ta şı ya rak uç mak ta dır. 
Pa nur ge ro ma nın he nüz bi lin me yen ge le ce ğin den ge lir
ken Pan tag ruel dev sel gö rü nü şüy le hâlâ geç mi şe ait tir. 
Ye ni bir sa na tın ola ğa nüs tü do ğuş anı Ra be lais’nin ki ta
bı na ina nıl maz bir zen gin lik ka zan dır mak ta dır; her şey 
ora da dır: Ger çek si lik (ger çe ğe ben zer lik), ina nıl maz 
(ger çe ğe ben ze mez) olan, is tia re, yer gi, dev ler ve nor mal 
in san lar, kü çük öy kü ler, içe dö nüş ler, ger çek ve düş sel 
yol cu luk lar, bil gin ce tar tış ma lar, kat kı sız dil sel us ta lık 

1.Memelilerdeanaileceninarasındakanalıpvermeişinisağlayanorgan,
son,eş,döleşi,mesime,plasenta.(Ç.N.)
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ürü nü ya zı lar. XIX. yüz yı lın mi ras çı sı olan gü nü müz ro
man cı sı ilk ro man cı la rın bu ola ğa nüs tü ka rı şık ev re ni ne 
ve bu ev re ni sa ran, onu de vin di ren ne şe li öz gür lü ğe kar
şı kıs kanç ca bir öz lem duy mak ta dır.

Ra be lais na sıl ki ta bı nın ilk say fa la rın da Gar gan tua’yı 
dün ya sah ne si ne ana sı nın ku la ğın dan in di ri yor sa, ay nı şe
kil de “Şey tan Ayet le ri”nde Sal man Rush die’nin iki kah ra
ma nı da bir uça ğın ha va da in fi lak et me sin den son ra, soh
bet ede rek, şar kı söy le ye rek ye re düş mek te, ko mik ve 
tu haf dav ran mak ta dır lar. Ya tar kol tuk lar, kar ton bar dak
lar, ok si jen mas ke le ri ve yol cu lar “yu karı da, ar ka da, aşa ğı
da, boş luk ta” yağ mur gi bi ye re iner ken, bu iki kah ra man
dan bi ri olan Gib reel Fa rish ta, “ha va da ku laç ata rak ya da 
ke le bek sti lin de yüz mek te ve baş lan gı cım sı nın (baş lan gıç 
ben ze ri nin) son suz lu ğun da (son suz luk ben ze rin de) ayak 
ve ba cak la rı nı aça rak top gi bi yu var lan mak ta dır.” Öte ki 
kah ra ma na, Sa la din Chamc ha’ya ge lin ce, “bü tün düğ me
le ri ilik len miş gri bir ta kım el bi se giy miş, kol la rı göv de si
ne ya pış mış [...] ba şın da bir me lon şap ka [...] za rif bir 
göl ge gi bi [...] te pe üs tü düş mek te dir.” Ro man iş te bu 
sah ney le baş lar, çün kü, tıp kı Ra be lais gi bi Rush die de ro
man cı ile okur ara sın da ki söz leş me nin da ha baş lan gıç ta 
ya pıl ma sı ge rek ti ği ni bil mek te dir; şu nun açık ça bi lin me si 
ge rek mek te dir: Ola ğa nüs tü olay lar söz ko nu su ol sa da, 
bu ra da an la tı lan lar cid di şey ler de ğil dir.

Cid di ol ma yan ile ola ğa nüs tü nün uz laş ma sı: İş te si
ze “Dör dün cü Ki tap”tan bir sah ne: Pan tag ruel’in ge mi si 
açık de niz de ko yun yük lü bir şi lep le kar şı la şır; pan to lo
nu yırt maç sız, göz lü ğü baş lı ğı na ta kı lı Pa nur ge’ü gö ren 
bir ce lep zı pır lık edip ona boy nuz lu mua me le si ya pa bi
le ce ği ni sa nır. Pa nur ge he men öcü nü alır: He rif ten bir 
ko yun alıp de ni ze atar; bu nu gö ren öte ki ko yun lar ko
yun luk edip hep si bir den de ni ze at lar lar. Tüc car lar şa şı
rır lar, ki mi ni pos tun dan ki mi ni boy nuz la rın dan ya ka la
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ya yım der ken ken di le ri de cum bur lop de ni zi boy lar lar. 
Pa nur ge eli ne bir kü rek alır, ama hiç kuş ku suz tüc car la rı 
kur tar mak için de ğil, şi le be tır ma nıp çık ma la rı nı en gel
le mek ama cıy la; bu dün ya nın ba ya ğı lık la rı nı, öte ki dün
ya nın iyi li ği ni ve mut lu lu ğu nu sa yıp dö ke rek, ölü le rin 
ya şa yan lar dan da ha mut lu ol duk la rı nı ile ri sü re rek on la
rı uz di liy le yü rek len di rir. Bu nun la bir lik te, hâlâ in san la
rın ara sın da ya şa mak is ti yor lar sa, Yu nus Pey gam ber mi
sa li ba li na la ra rast la ma la rı nı di ler. Tüc car ta kı mı nın hep
si bo ğu lup ölün ce, iyi yü rek li Ra hip Jean, bi zim Pa nur
ge’ü kut lar, an cak ko yun için ce le be pa ra öde ye rek pa ra
sı nı çar çur et me si ni eleş tir mek ten ge ri dur maz. Bu nun 
üze ri ne Pa nur ge: “Tan rı adı na, el li bin frank lık tan da ha 
faz la eğ len dim!” der.

Ger çek dı şı, ola nak sız bir sah ne; hiç de ğil se bir kıs sa
dan his se si var mı? Ra be lais ce za lan dı rıl ma la rın dan hoş
la na ca ğı mız tüc car la rın ba ya ğı lık la rı nı mı gös ter mek te
dir? Yok sa Pa nur ge’ün acı ma sız lı ğı na kar şı bi zi öf ke len
dir mek mi is te mek te dir? Yok sa iyi bir ki li se kar şı tı ola
rak, Pa nur ge’ün sa vur du ğu din sel bey lik söz le rin ah mak
lı ğıy la alay mı et mek te dir? Siz tah min edin! Her ya nıt 
bir dan ga lak tu za ğın dan baş ka bir şey de ğil dir.

Oc ta vio Paz: “Ne Ho me ros, ne de Ver gi lius, mi za hı 
ta nı dı lar; Arios to onu se zin le miş gi bi dir, ama mi za hı bi
çim len di ren Cer van tes’tir [...] Mi zah, mo dern dü şün ce
nin (ak lın) bü yük keş fi dir,” der. Te mel dü şün ce şu dur: 
Mi zah (nük te) in san la ya şıt, in san ka dar es ki bir alış kan
lık, gö re nek de ğil dir; mi zah, ro ma nın do ğu şu na bağ lı bir 
bu luş tur. De mek ki mi zah, şa ka, alay, yer gi de ğil dir; mi
zah, ko mik’in özel bir du ru mu dur, özel bir ko mik tar zı
dır; Paz, mi za hın do kun du ğu her şe yi gi zem li kıl dı ğı nı, 
an la mı nı ço ğalt tı ğı nı söy ler (mi za hın özü nü an la mak 
için bir anah tar dır bu). Pa nur ge’ün, ken di le ri ne öte ki 
dün ya nın öv gü sü nü ya pa rak ko yun tüc car la rı nı ölü me 
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pos ta la dı ğı sah ne den hoş lan ma yı be ce re me yen ler, ro
man sa na tın dan hiç bir şey an la ma ya cak lar dır.

Ahlakiyargınınaskıyaalındığıalan

Okur la rım la aram da ki an laş maz lık la rın en çok ne
den kay nak lan dı ğı nı sor sa lar dı, hiç du rak sa ma dan ya nıt
lar dım: Mi zah. Fran sa’ya ge le li çok ol ma mış tı, şuy dum 
buy dum, ama bık kın de ğil dim. Be nim Ayrılık Valsi’ni se
ven bü yük bir tıp pro fe sö rü be nim le gö rüş mek is te yin ce 
pek göğ süm ka bar mış tı, ho şu ma git miş ti. Ona gö re, ro
ma nım kâhin le re ya ra şır bir ro man dı; bir kap lı ca ken tin
de, özel bir şı rın gayla ken di sperm le ri ni çak tır ma dan şı
rın ga ede rek kı sır ka dın la rı te da vi eden dok tor Ske ta ad
lı ro man kah ra ma nıy la ge le ce ğin bü yük so ru nu na el at
mış tım. Be ni ya pay döl le me ko nu sun da ya pı la cak bir 
kol lok yu ma da vet edi yor. Ce bin den bir kâğıt çı kar tıp 
ko nuş ma sı nın ka ra la ma sı nı oku yor. Sper mi ve ren kay
nak bi lin me me li dir, sperm ver me kar şı lık sız ol ma lı ve (o 
an da göz le ri me ba kı yor) üç lü bir aşk tan kay nak lan ma lı
dır: İş le vi ni ta mam la mak is te yen bi lin me yen bir yu mur
ta ya du yu lan aşk; ve ri ci nin, ver me ey le mi sa ye sin de de
vam ede cek olan ken di bi rey li ği ne olan aş kı ve üçün cü
sü, acı çe ken do yum suz bir çif te du yu lan sev gi. Son ra, 
ye ni den göz le ri me ba kı yor: Say gı sı na kar şın, be ni eleş tir
mek te sa kın ca gör mü yor: To hum ver me nin ahlaki gü zel
li ği ni yete rin ce güç lü bir bi çim de di le ge tir me yi ba şa ra
ma mı şım. Ken di mi sa vu nu yo rum: Ro ma nın ko mik ol
du ğu nu söy lü yo rum! Ro man da ki dok tor bir üçkâğıt çı
dır! Her şe yi bu ka dar cid di ye al ma mak ge re kir! Öy ley se, 
di yor kuş kuy la, ro man la rı nı zı cid di ye al ma ma lı mı yız? 
Şa şı rı yo rum ve bir den, an lı yo rum: Hiç bir şey mi za hı an
la şı lır kıl mak ka dar güç ola maz.

“Dör dün cü Ki tap”ta, de niz de bir fır tı na sah ne si var: 
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Her kes kap tan köp rü sün de dir, ge mi yi kur tar ma ya ça ba
la mak ta dır. Kor ku dan taş ke sil miş Pa nur ge ise in le mek
ten baş ka bir şey yap ma mak ta dır: O gü lünç ağ la yıp sız
lan ma la rı, ya nıp ya kın ma la rı say fa lar bo yu uzar gi der. 
Fır tı na di ner din mez bi zim ki ce sa ret le nir ve tem bel lik le
rin den do la yı her ke si pay lar. Bu ra da il ginç olan şu dur: 
Bu kor kak, bu tem bel, bu ya lan cı, bu üçkâğıt çı kar şı sın
da hiç bir öf ke duy ma ma mız bir ya na, ada mı en çok pa
lav ra sal la dı ğı sı ra da se vi yo ruz. Ra be lais’nin ki ta bı nın 
tam an la mıy la ve ke sin ola rak ro man ol du ğu bö lüm ler
dir bun lar: Ya ni: Ahlaki yargınınaskıyaalındığıalan.

Ahlaki yar gı yı as kı ya al mak, ro ma nın ahlak sız lı ğı 
de ğil dir, ro ma nın ahlakı’dır. İn sa nın, he men, dur mak sı
zın, her ke si, bü tün dün ya yı yar gı la mak gi bi sö küp atı la
ma yan alış kan lı ğı na kar şı çı kan ahlak. Bu ateş li yar gı la
ma ye te ne ği, ro ma nın sağ du yu su açı sın dan, en kor kunç 
bu da la lık, en teh li ke li kö tü lük tür. Ro man cı, ko şul la rı 
göz önün de bu lun dur ma dan, ahlaki yar gı nın doğ ru lu ğu
nu tar tış mak la kal mı yor, üs te lik onu ro man dı şı na atı yor. 
Şim di, ca nı nız is ter se, al çak lı ğı için Pa nur ge’ü suç la yın, 
Em ma Bo vary’yi suç la yın, Ras tig nac’ı suç la yın, bu si zin 
işi niz; ro man cı nın elin den bu ko nu da bir şey gel mez.

Ahlaki yar gı nın as kı ya alın dı ğı ya pın tı sal ala nın keş
fi çok önem li bir ba şa rı ol du: Bu ra da yal nız ca ro man sal 
(ro ma na öz gü) ki şi ler ge liş me gös te re bi lir ler, ya ni ön ce
den va ro lan bir ger çek li ğe gö re, iyi ya da kö tü nün ör ne ği 
ola rak ya da bir bi riy le ça tı şan nes nel ya sa la rın yan sı ma sı 
ola rak ta sar lan mış bi rey ler de ğil, ama ken di ne öz gü 
ahlak la rı na, ken di ne öz gü ya sa la rı na da ya nan özerk var
lık lar ya şa ya bi lir. Ba tı top lu mu ken di si ni in san hak la rı 
top lu mu ola rak sun ma ya alış mış bu lu nu yor; ama bir in
san hak la ra sa hip ol ma dan ön ce, bir bi rey ola rak oluş
mak, ken di ni bir bi rey ola rak dü şün mek ve (baş ka la rı 
ta ra fın dan) bi rey sa yıl mak zo run day dı; Av ru pa sa nat la rı 
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ve özel lik le, baş ka sı na il gi duy ma yı, baş ka sı nı me rak et
me yi ve ken di si nin kin den fark lı ger çek le ri an la ma yı 
oku ra öğ ret me ye ça lı şan ro ma nın o uzun de ne yi mi ol
ma say dı, bu ger çek leş mez di. Bu an lam da, Av ru pa top lu
mu nu “ro man top lu mu” ola rak ta nım la mak ta ve Av ru
pa lı lar dan da “ro ma nın ço cuk la rı” ola rak söz et mek te 
hak lı dır Cio ran.

Kutsalakarşısaygısızdavranma

Dün ya nın tan rı sız laş tı rıl ma sı (Entgötterung), mo
dern çağı be lir le yen olay lar dan bi ri dir. Tan rı sız laş tır ma, 
tan rı ta nı maz lık an la mı na gel mez, bi re yin, dü şü nen ben’ 
in (e go’nun) her şe yin te me li ola rak Tan rı ’nın ye ri ni al
ma sı du ru mu nu be lir tir; in san inan cı nı ko ru ma yı, inanç
lı ol ma yı, ki li se de diz çök me yi, ya ta ğın da dua et me yi 
sür dü re bi lir, din dar lı ğı ar tık yal nız ca ken di öz nel ev re ni
ne ait ola cak tır. Bu du ru mu be tim le yen Hei deg ger şu 
so nu ca va rır: “Ve böy le ce tan rı lar so nun da çe kip gi der ler. 
Bu nun so nu cun da or ta ya çı kan boş lu ğu mi tos la rın ta rih
sel ve psi ko lo jik yön le riy le keş fi dol du rur.”

Mi tos la rın, kut sal me tin le rin ta rih sel ve psi ko lo jik 
yön le riy le keş fi şu an la ma ge lir: On la rı din sel ni te lik le
rin den arın dır mak, on la rı din dı şı kıl mak. Fran sız ca p ro- 
fane (din de ol ma yan, di ne ya ban cı, din le il gi si bu lun ma
yan) sı fa tı La tin ce profanum söz cü ğün den ge lir: Ta pı na
ğın önün de ki yer, ta pı nak dı şı. Kut sal lık sız laş tır ma (la
profanation), de mek ki kut sal ola nın ta pı nak dı şı na çı
kar tıl ma sı dır, din dı şı ala na ta şın ma sı dır. Gül me (a lay) 
ro ma nın ha va sı na ne den li gö rül me ye cek bi çim de da ğı
lır sa, ro man da o öl çü de din dı şı ni te lik ka za nır. Çün kü 
din ile mi zah bir bir le riy le bağ daş maz lar, bir ara da bu
lun maz lar.

Tho mas Mann’ın 19261942 yıl la rı ara sın da yaz dı ğı 
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YusufveKardeşleridört le me si, kut sal me tin le rin “ta rih sel 
ve psi ko lo jik yön le riy le ben zer siz bir keş fi”dir, Tho mas 
Mann’ın gü lüm se yen ve ben zer siz öl çü de sı kı cı an la tım 
bi çi miy le ak ta rı lan kut sal me tin ler bir den kut sal lık la rı nı 
yi ti rir ler: İn cil’de bir son suz za man için de va ro lan Tan rı, 
Mann’ın ya pı tın da İb ra him Pey gam be rin keş fi olan in san 
ya ra tı sı na dö nüş müş tür: İb ra him onu çok tan rı lı kaos tan 
çe kip çı kar mış, il kin üs tün bir söy len ce tan rı sı, da ha son ra 
da tek tan rı (söy len ce tan rı sı) yap mış tır; var lı ğı nı ki me 
borç lu ol du ğu nu bi len Tan rı şöy le hay kı rır: “Bu za val lı in
sa nın be ni böy le si ne ta nı yor ol ma sı ina nıl maz bir şey. 
Onun ba na ver miş ol du ğu ad al tın da oluş ma ya cak mı
yım? Ger çek te, bu adı kut sa ya ca ğım.” Ama Mann, ro ma
nı nın mi za hi bir ya pıt ol du ğu nun al tı nı özel lik le çi zer. 
Gül me ye ne den olan Kut sal Ki tap lar! Ör ne ğin Po tifar ile 
Yu suf’un öy kü sü; aşk tan de li ye dön müş Po tifar di li ni ya
ra lar ve baş tan çı kar tı cı söz le ri ni bir ço cuk gi bi pel tek 
pel tek söy ler, düz be ni, düz be ni... O böy le ko nu şur ken, 
na mus lu Yu suf, üç yıl bo yun ca her gün, se viş me le ri nin 
ya sak lan mış ol du ğu nu pel tek ka dı na sa bır la an lat ma ya 
ça lı şır. Mu kad der gün, ev de iki si yal nız dır lar; ka dın ye ni
den bas tı rır, düz be ni, düz be ni di ye di re tir ve Yu suf, ne
den se viş me me le ri ge rek ti ği nin ge rek çe le ri ni bir kez da ha 
sa bır la ve eği ti ci bir bi çim de açık lar, ama bu açık la ma yı 
ya par ken ka mı şı kal kar, ka mı şı deh şet li kal kar, öy le si ne 
kal kar ki bu nu gö ren Potifar de li ce si ne azıp Yu suf’un 
göm le ği ni par ça lar ve ka mı şı hâlâ kal kık Yu suf ken di ni 
kur tar mak için ka çar ken, ka fa yı oy nat mış, umut suz lu ğa 
ka pıl mış, ku dur muş ka dın ba ğı rıp ça ğı rır, Yu suf’u ır za 
geç mek le suç la ya rak yar dım is ter.

Mann’ın ro ma nı ge nel bir say gı ka zan dı; bu şu nu 
gös te rir: Kut sal lık sız laş tır ma ey le mi ar tık bir gü nah (ha
ka ret) ola rak al gı lan mı yor du, ar tık ak tö re nin (ge le ne ğin) 
bir par ça sı gi bi ka bul edi li yor du. Mo dern çağda inanç
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sız lık mey dan oku yu cu ve kış kır tı cı ol mak tan çı kı yor, 
inanç ise es ki za man la rın mis yo ner ya da hoş gö rü süz ke
sin li ği ni yi ti ri yor du. Sta li niz min ya rat tı ğı bü yük sar sın tı 
bu ev rim de be lir le yi ci bir rol oy na dı: Hı ris ti yan bel le ği 
tü müy le or ta dan kal dır ma ya gi ri şe rek şu ger çe ği hoy rat
ça ay dın lı ğa çı kar dı: İs ter inanç lı, is ter inanç sız, is ter 
kâfir, is ter so fu ola lım, he pi miz Hı ris ti yan geç mi şe kök 
sal mış ay nı kül tü re ai tiz ve bu Hı ris ti yan geç miş ol ma sa 
var lık sız (mad de siz) göl ge den, söz lük süz bil giç ten, va
tan sız ruh lar dan baş ka bir şey ola maz dık.

Bir tan rı ta nı maz ola rak ye tiş tim ve ko mü niz min en 
ka ran lık yıl la rın da, hor la nan Hı ris ti yan la rı gör dü ğüm 
gü ne ka dar böy le ol mak tan hoş lan dım. İlk genç li ği min 
kış kır tı cı ve ne şe li tan rı ta nı maz lı ğı bir genç lik bu da la lı ğı 
gi bi bir den uçup git ti. İnanç lı dost la rı mı an lı yor dum ar
tık ve da ya nış ma duy gu su ile coş ku ya ka pı lıp, ki mi za
man on lar la bir lik te ayi ne ka tı lı yor dum. Böy le dav ra na
rak, yaz gı la rı mı zı yön len di ren bir Tan rı’ nın va r ol du ğu 
dü şün ce si ne ulaş mı yor dum. Her ne olur sa ol sun, onun 
hak kın da ne bi le bi lir dim? Ve on lar, ina nan lar, onun hak
kın da ne bi le bi lir ler di? Emin ol duk la rın dan emin miy di
ler? Be nim inanç sız lı ğım la on la rın inan cı nın ga rip bir 
şe kil de bir bi ri ne ya kın ol du ğu tu haf ve mut lu bir duy gu 
için de ki li se de otu ru yor dum.

Geçmişinkuyusu

Ne dir bir bi rey? Kim li ği na sıl bir şey dir, ne den kay
nak la nır? Bü tün ro man lar bu so ru la ra bir ya nıt arar lar. 
Ger çek ten de, bir “ben”, ne ile ta nım lar ken di ni, ne ile 
olu şur? Ki şi nin yap tı ğıy la mı, ey lem le riy le mi? Ama ey
lem ey le ye nin (fai lin) elin den kur tu lur, ge nel lik le her za
man onun aley hi ne dö ner. Öy ley se iç dün ya sıy la mı, dü
şün ce le riy le mi, giz li duy gu la rıy la mı? Ama bir in san ta
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nı ya bi lir mi ken di ni? Giz li dü şün ce le ri kim li ği için anah
tar ola bi lir mi? Ya da in san dün ya gö rü şüy le, dü şün ce le
riy le, Weltanschauung’y la1 ta nım la na bi lir mi? Dos   to
yevs ki’nin es te ti ği ne ba ka lım: Ki şi le ri çok öz gün ki şi sel 
bir ideo lo ji içi ne oturt muş tur, tu tar lı bir ka tı lık la bu 
ideo lo ji ye uy gun ola rak dav ra nır lar. Bu na kar şı lık, ki şi sel 
ideo lo ji, Tols toy’un ya pı tın da, bi rey sel kim li ğin üze ri ne 
otu ra ca ğı is tik rar lı bir şey ol mak tan uzak tır: “S tep han 
Ar ka di ye viç ne dav ra nış la rı nı, ne de dü şün ce le ri ni se çer
di, ha yır, dav ra nış lar ve dü şün ce ler ken di ken di le ri ne ona 
ge lir ler di, tıp kı şap ka la rı nın ya da re din got la rı nın bi çi
mi ni seç me me si gi bi.” (AnnaKarenina.)Ama ki şi sel dü
şün ce bir bi re yin kim li ği nin te me li de ğil se (bir şap ka dan 
da ha önem li de ğil se) bu te mel ne re de dir?

Bu so nu gel mez araş tır ma ya, Tho mas Mann çok 
önem li bir kat kı da bu lun du: Dav ran ma yı dü şü nü yo ruz, 
dü şün me yi dü şü nü yo ruz, ama bi zim var lı ğı mız da dü şü
nen ve dav  ra nan bir baş ka sı dır ya da baş ka la rı dır: Bü yük 
bir çe ki ci gü ce sa hip olan ve bi zi (Mann’ın de di ği gi bi) 
“geç mi şin ku yu su”n dan, uzak tan yö ne ten, bir ku şak tan 
öte ki ne geç miş ve mi tos laş mış çok es ki alış kan lık lar, 
ilkör nek ler dir (archétypes) bun lar.

Mann şöy le der: “İn sa nın ‘ben’i ken di be den sel ve 
fa ni sı nır la rıy la sı kı ca ku şa tıl mış, bu sı nır la rın içi ne sı kı 
sı kı ya ka pa tıl mış mıdır? Ken di si ni oluş tu ran öğe ler ken
di sin den ön ce ki bir dış ev re ne ait de ğil mi dir? [...] Ge nel 
bi linç (esprit) ile bi rey sel bi linç (esprit) ara sın da ki ay rım 
es ki den in san la ra ken di ni bu gün kü gü cüy le be nim set mi
yor du...” Mann şöy le sür dü rü yor: “Öy kün me ya da de
vam lı lık ola rak ta nım la mak eği li min de ol du ğu muz bir 
ol gu nun, bi rey le ri ba zı ve ri li ka lıp la rı, ata lar ta ra fın dan 

1.Hayatanlayışı.(Ç.N.)
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oluş tu rul muş ba zı söy len ce sel şe ma la rı di rilt mek le gö
rev len di ren ve bun la ra di ril mek iz ni ve ren bir ya şam gö
rü şü nün kar şı sın da bu lu nu yor duk.”

Ya kub ile kar de şi Esav ara sın da ki an laş maz lık, Ha bil 
ile kar de şi Ka bil ara sın da ki, Tan rı ’nın ay rı ca lık lı ku lu ile 
ih mal edil miş, kıs kanç ku lu ara sın da ki es ki düş man lı ğın 
tek ra rın dan baş ka bir şey de ğil dir. Bu an laş maz lık, bu “a ta
lar ta ra fın dan oluş tu rul muş söy len ce sel şe ma” ye ni de ğiş
ke si ni ken di si de ay rı ca lık lı lar so yun dan ge len Ya kub’un 
oğ lu Yu suf’un yaz gı sın da bu lur. Yu suf o ay rı ca lık lı kul la ra 
öz gü eze li suç lu luk duy gu su için de dav ran dı ğı için, Ya kub 
onu kıs kanç kar deş le riy le ba rış ma ya, uz laş ma ya yol lar 
(U ğur suz gi ri şim: Kar deş le ri Yu suf’u ku yu ya atar lar).

De net len me si kuş ku suz ola nak sız bir tep ki olan acı 
da “öy kün me ve de vam lı lık”tan baş ka bir şey de ğil dir: 
Ro ma nın, Yu suf’un ölü mü ne üzü len Ya kub’un dav ra nış 
ve söz le ri ni ak tar dı ğı bö lü mün de, Mann şöy le ya zar: “Bu 
onun alı şıl mış ko nuş ma tar zı de ğil di [...] Tu fan ko nu
sun da bu nun ben ze ri ya da bu na ya kın bir dil kul lan mış
tı Nuh ve iş te Ya kub bu di li sa hip le ni yor du [...] Umut
suz lu ğu az çok kut sal cüm le ler de di le ge li yor du [...] bu
na kar şın iç ten li ğin den en kü çük bir kuş ku duy mak da 
ola nak sız dı.” Önem li uya rı: Öy kün me ey le mi ger çek lik
ten (do ğal lık tan) yok sun luk an la mı na gel mez, çün kü bir 
bi rey da ha ön ce ki za man da ger çek leş miş, da ha ön ce ol
muş bir şe yi öy kün me mez lik ede mez; ne ka dar iç ten 
olur sa ol sun, bir ruh gö çün den (réincarnation)1 baş ka bir 
şey de ğil dir bu; ne ka dar ger çek olur sa ol sun, geç mi şin 
ku yu sun dan ya yı lan tel kin le rin ve buy ruk la rın bi leş ke
sin den, so nu cun dan baş ka bir şey de ğil dir. 

1.Öleninruhununbaşkabirbedenegirmesi.Ruhgöçü.(Ç.N.)



23




