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Giri§ 
Günümüz Türk edebiyatinin en önemli yazarlarindan biri olan Orhan Pamuk; 
Ahmet Mithat, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpmar ve Oguz Atay gizgisin-
de geli§en kent ve kültür romanciligiru temsil eder. Ilk romani Cevdet Bey 
ve Ogullari ile ba§ladigi roman serüveni, yaratici beni'nin en iyi agimlandi-
gi ve jiiphesiz en yetkin yapiti Kara Kitap'la zirveye ula§ir. Masai, mesnevi, 
menkibe gibi geleneksel anlati yöntemlerinden yaptigi konu, söylem ve tip 
ödünglemeleri ile modem roman teknigini gok iyi sentezleyen Orhan Pamuk, 
Kara Kitap'ta kent, kültür, birey ve zaman sorunsalini degi§im ve dönü§üm 
perspektifinden inceler. 

Kara Kitap,1 modern zihniyet ve teknolojik ilerlemenin kötücül bir fatu-
rasi gibi görülen insani kültiirün kahpla§tmlarak tekle§tirilmesi'ne kar§i estetik 
bir tepkinin ürünü olarak görülebilir. Toplam 17 bölümden olu§an eserin 
her bölümünün ba§inda anlatilacak olan hikayeyi tamamlayan, bütünleyen 
ve bir bakima özetleyen epigram ifadeler mevcuttur. Bu ifadeler, bir araya 
toplandiginda romarun gikanmi olabilecek bir fikir kompozisyonu olu§tu; 
rur. Bu fikir kompozisyonunun bireysel, ulusal ve evrensel boyutlu gönder-
gelerini gözümlemek igin, romandaki entrik kurgunun üzerine oturtuldugu 
simgesel degerleri gözümlemek gerekir. 

1. Yazidaki romanla ilgili ahntilar; Orhan Pamuk (1996) Kara Kitap, Ankara, iletigim yayinlari 
baskisindan yapilmigtir. 
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A. Degerler siniflamasi 
Yazarin romandaki benimsenmi§ degerlerini ki$i, kavram ve §eklinde ayri§tir-
digimiz zaman, kigilerden ve kavramlardan qok simge degerler üzerinde ís-
rarla duruldugunu görürüz. Bu simge degerler nelerdir? Simge degerlerin 
göndergeleri ve gikarimlan hangi kültür kodlanru sorgulamaya yöneliktir? 
Bireysel duyarliliktan yerel/toplumsal, daha dogrusu evrensel mesajlara na-
sil ula§ilir? gibi sorular, anlahmdaki simge degerlerin qözülmesiyle cevap-
lanmi§ olacakhr. Bu bakimdan Kara Kitap adh eseri, qözümlenmeyi bekle-
yen ve iqerisinde kültürel, tarihsel boyutlan olan bir gizli kodlar dizgesi ola-
rak degerlendirmek mümkündür. 

Román tanrisal baki§ agisiyla kaleme alimr. Fakat bazi bölümlerde ta§m-
mi§ metin birimleri ile ben anlatici ön plana qikar. Ben anlaha, eserdeki 
norm karakter olarak degerlendirebilecegimiz Celal'dir. Aslinda Celal'in ül-
kü ve kar§i degerlerden olu§an ikili fematik siniflamamizda, Sanat eserlerin-
de ki§i, kavram ve simge düzeyinde görülen ve sanatpnm benimsenmi? de-
gerleri, dogrulan iqeren bir ibare olan ve kar§idegerler ile qah§masi sonucu 
eserdeki entrik kurgunun ortaya qikmasini saglayan iilkii degef leri temsil 
eden ki§iler grubunda yer almasi gerekir. Oysa Celal, kendini arama yolun-
da, romandaki macerasiyla bir simge unsur haline dönü§ür. Romandaki di-
ger kahramanlar, hatta kavramlar da böyledir; yani görünenin, §eklen var 
olarun ötesine gegme arzusu veya e§yarun ve evrenin farkh boyutlardaki sir-
larmi yakalama endi§esi, ki§ilerin di§mda kavramlari da simgele§tiren este-
tik bir yaptirim gücüne sahiptir. Bilim, ahlak ve sanatta tekqiligi ve tekelcili-
gi öne qikaran, ayrinhlari silen modernizm (Touraine 1995: 1 1 1 ) , "araqlann 
aklile§mesi"yle dünyarun ve hayatin büyüsünü bozan ve insaru yalnizlagti-
ran kavram-simge deger olarak kábul edilmelidir. Her §eyin göriinü§üyle, 
hacmiyle, fiyahyla konu§uldúgu bir zamanda dünyanin ve daha geni§ ifa-
deyle evrenin bir gizli anlami olduguna inanmak, fabrikasyon tekle§meye 
kar§i bireysel duyarligi ve farklihgi öne qikarmak ve onu yakalamaya gali§-
mak gereksiz bir qaba olarak görülebilir. Hatta bu yöneli§, saqmahk olarak 
da nitelenebilir... Bu bakimdan Kara Kitap'ta i§lenen asil téma, insanin tek 
boyutlu hale getirilmesine, yalihlmasina, yalnizlagtirilmasina ve nesnelle§ti-
rilmesine kar§i bir hareket olarak görebilecegimiz "insarun kendisi ólma" 
problemi üzerine kurulur. Romarun asil üzerinde durmak istedigi sorunsal 
budur. 

B. Dü§lerden kovulma: evden apartmana gegi§ 
Yazar, bu sorunsalin qözümlenmesi iqin, önce e§yalann, nesnelerin gizli an-
lamlanru gözmeyi dener. Galip'lerin oturduklari apartmanin adi §ehrikalp' 
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tir. Bu apartman, tek tek odalar, katlar halinde satilmigtir. Burada oturan ai-
lelerin yerine kügük konfeksiyoncular, gizli gizli kürtaj yapan kadin doktor-
lan ve sigortaci yazihaneleri ta§inmi§tir. Yani ev/yuva, yerini sanayile§menin 
ve modernizmin soguk birimlerine birakmi§tir. Ev/yuva imgesinin bütün si-
cak gagri§imlari, insan hayatini acimasizca uyu§turan, pargalayan ve yok e-
den bir anlayi§ (kürtajci doktor bürolan) ile, bu ahlaksizhkla pazarlik iginde 
ve biribirinin güvencesi sayilabilecek insan hayati pazarlamacilari (sigorta 
girketleri) tarafmdan satín alinmi§ ve pargalanmi§tir. Bu apartman kavrami 
ise, daha geni§ bir planda dügünüldügü zaman, aydinlanma felsefesi ile 
ba§layan insania dünya arasmdaki gati§mainin, zitla§manm insan aleyhine 
bozulmu| dogal dengenin zirve noktasi olarak görülebilir. 

Pozitif bilimlerdeki ilerlemeler sonucunda teknolojik geli§imin hizlanma-
si ve bu olumlu atihmin toplumda sagladigi gegici bir refah artigi; akla ta-
pinma noktasinda maddeyi Tanrila§tarmi§ ve Tanri'yi yeryüzünden kovma-
ya kalki§mi§tir. §ehir/kent, kültiir itibariyle refahi, gagin kazanimlarini pay-
la§an insanlann olu§turdugu yüksek seviyeli bir toplumsal organizasyon 
gibi görünürse de aslmda yabancüa§ma, kalabalikla§ma ve yiginla§ma tehlike-
siyle yüz yüze gelmi§ bir gőzük degerlcr sembolü haline dönü§mü§tür; 

"Havá erkenden kararmij, bacalardan gikan duman dar caddeye sisli bir gece 
gibi inmi§ti (...) Gece geg saatlere kadar gali§an iki i§yerinde yanan soluk, 
ruhsuz lambalar. Karanlik dairelerin karanhk perdeleri gekilmi§ti; pencereler 
bir körűn gözleri gibi bo§ ve korkutucuydu. Gegmi§le kiyaslandiginda gördii-
güm soguk, tatsiz ve sevimsiz bir görüntiiydü. (...) Esrari ve ölümü pencere-
mize getiren bu yeni yerden yeni kelimelerle söz ediyorlardi arhk: Apartman 
araligi, apartman karanligi." (Pamuk 1996:198-199). 

Karanlik ve bo§luk vehmi ile insanin üzerine yüklenen bu dar mekanlarin, 
labirentle§erek kaotik bir bo§luga dönügmesi kagmilmazdir. Bo§lük ve kaos 
karanliktir. Bu durumda mekan, dünyaya tutunmaya gali§an insanin igretili-
gini yansitan bir arag konumundadir. 

c. ígtenlik düflerínin gagrisi: ruhumuzun bannaklanna dönelim! 
c.a. Eve dönü§ 
Genel planda §ehir/kent ve özei planda §ehrikalp apartmam ve bu apartma-
nm ifade ettigi ev ve yuva imgesi, böyle bir dönü§ümün, degersizle§menin, 
gözülü§ün, yiginla§manin ve anlamsizlajmamn dayanilmaz sikmtilanni üst-
lenmektedir. Bu bakimdan romanda i§lenen asil giki§, kurtulu§ temalarm-
dan bir tanesi de; betonla§manin, pargalanmi§hgm, yalnizla§manrn ve ili§ki-
lerin öliimünün timsali oían apartman'dan dogal sicakligin ve kar§iliksiz sev-
ginin sembolü oían ev'e dönii§'tür; 
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"Galip sabahlari i§e gider. Ak$amlari dolmu§larda, otobüslerde karanlik yüz-
lü, kimliksiz dönü? kalabaligi iqerisinde sahipsiz dirsekler ve bacaklarla bo-
gujarak eve dönerdi. Gün boyunca her seferinde Rüya'mn dudák büktügii 
bahaneler bulup yazihaneden eve bir iki kere telefon eder. Ak§am evin sicak-
ligina döndügünde..." (Pamuk 1996: 57) 

Bu alintilardaki evin sicakligi ifadesi; dünyanin anlamiru silen, bayahn biiyü-
sünü yok eden ve insaní ili§kileri sigla§tiran, boyutsuzla§tiran ve pragmatik 
qikarlar bütününe dönü§türen modernligin sembolü apartman yagayi§ma ve 
dolayisiyla tannla§an aklin ve teknolojinin insaru yok etmek üzere üstűne 
gelmesine kar§ 1 bir kurtulug ümidi olarak görülür. Karanlik' yüzlii irisanlar, 
kimliksiz kalabalik, sahipsiz dirsekler ve bacaklar gibi ifadeler, niteliksizle§en, yi-
ginla§an ve nesnele§en insanlari anlatir. Dikkat edilirse dolmu§ ve otobüs-
lerdeki kimliksizlegme ile ilk kisimda anlatilan apartmandaki qözülme ara-
sinda tematik bir benzerligin oldugu görülecektir. Apartmandaki ev ve oda-
lar arasmda görülen uyumsuzluk, dolmu§ ve otobüslerdeki sahipsiz dirsekler 
ve bacaklar ifadesiyle hareket halindeki topluma da yansitilir. Zaten apartman 
sözcügü, iqinde insana ürküntü veren böceklerin barindigi karanlik bir ku-
yunun tersine qevrilmi§ ve dikeyle§mi§ negatif görüntüsü gibidir; 

"Apartmanin hemen yani ba§mdaki kuyuyu dü§ündüm (...) o dipsiz kuyuyu. 
Bir masal kuyusu gibi iqinde yarasalar, zehirli yilanlar, akrepler ve fareler 
kayna§irdi." (Pamuk 1996:198-199). 

Büyiisiinü yitirmi§, kimliksizle§mi§ ve sahipsizle§mi§ madde/nesne, kifiye/ 
insana ve topluma terkedilmi§ligini daha yogun bir §ekilde hatirlatacaktir. 

Gaston Bachelard, yalruz dü§lerimizin degil, unuttuklarimizm da iqimizde 
barindirdmi§ oldugunu söyler ve "ruhumuz bir oturma yeridir ve evleri, odala-
n sürekli ammsayarak kendi iqimizde oturmayi ögren(iriz)" (Bachelard 1996: 
28) der. Bu bakimdan ev imgesini, iqtenlik düglerine mekansal bir ?agn ola-
rak algilayabiliriz. 

Ev, insan olarak var oldugumuz, kök saldigimiz bir dűnya kö§esi olma-
run yani sira, bu varolu§ esnasinda olu§turdugumuz degerlerin, kazanilmi§ 
degerlerin de barmagidir. Iqinde büyük bir güvenle varolu? kesinligini kav-
radigimiz/ya§adigimiz ev, bizi, arular düzleminde iqtenlik dü§lerine davet 
ederek ülküdeger bazmda yükselen bir deger i§levi kazanir. Böylece beden-
leri barmdiran bir yer olmaktan qikip rnhlari barmdiran kutsai bir qati'ya dö-
nü§ür. Burada sökük zamanlar, kopuk zamanlar, yalitilmi§ zamanlar imge-
nin birle§tirici i§leviyle biribirine dikilir. Dü§ kurmarun baglayici ilkesi, in-
saru, gerqek bir time binders olarak geqmi§ ve gelecegi §imdi'de bütünleme-
nin erincine ta§ir. 
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c.b. Dü§lere dönü§ 
insanlar Tanri'yi kovduklan diinyada modernizm ve/ya teknolojik geli§im a-
dina, dünyamn ve biitün fenomenlerin ikinci ve gizil anlamlarim silmi§ler-
dir. Nicolai Hartman, bir insan igin dayamlmasi en giig ishrabin, degersiz-
le§mi§ ve büyiisü bozulmu? bir ortamda ya§amak oldugunu söyler. insan, 
yaratili§ geregi kendisini, gevresini ve biitün evreni bir degerler sistemi bü-
tününde kavramak zorundadir Romanin adinin Kara Kitap olmasi, bu tarz 
bir sagmalajmaya (absürdle§meye) kar§i duyulan tepkinin simgesel ifadesi-
dir. Böyle bir dünyada rüya görmek, rüyalari yorumlamak ekstra, lüzumsuz 
bir i§tir. Bu yüzden romandaki rüya motifi ki§ile§tirilerek sunulínaya gali§il-
mi§tir. Galip, hem e§i Rüya'yi hem de bu metaforik yakmligi kullanarak bi-
reysel ve toplumsal bazdaki rüyalari arar, onlari bulmayi, gözmeyi, anlama-
yi ister. Romandaki simgele§en ki§iler grubuna böylece Rüya'yi da dahil et-
mek mümkündür. 

Rüya, Galip'in büyük bir heyecan ve üzüntüyle -romanin ba§mdan beri-
aradigi kadm midír? Yoksa boyutsuzla§an, degersizle§en ve büyüsüzle§en 
dünyadan kagan yüksek degerlerin, insani tükeniglerin siginmak zorunda 
kaldigi kurmaca bir mekan midír?! 

Kara Kitap'taki rüyalar, genellikle tinsel varligimizin iginde banndigi ve 
gagrigtirdiklan imgelerle gegitli derslerin alinmasi gereken sembolik mekan-
lardír: Galip, rüyasinda kim oldugunu gikaramadigi mavi sagli güzel bir 
kizla alfabenin son sayfalarinm okunacagi okuldan uzakla§an otobüste ken-
dini görür (Pamuk 1996: 19). Dede'nin mavi rüyasinda; lacivert bir yagmur 
yagar ve sakallari sürekli uzar (Pamuk 1996: 15). Cellát, rüyasinda; kügük-
ken annesinin yaptigi incir regeli kavanozuna yaklagtiginda "incir diye gör-
dügü o kügük ye§il yuvarlaklann aglayan bir kellenin gözleri oldugu"nu an-
lar ve kavanozun kapagmi agtiginda i finden "aglayan yeti§kin bir erkegin 
higkiriklari"ni duyar (Pamuk 1996: 275). Bütün bunlar, Cellat'i sugluluk psi-
kozuna iter ve "elini, kolunu baglayan gey"'e döriü§ür (Pamuk 1996: 276). 

Mavi rüyalarda uzayan sakallar, yagan lacivert yagmurlar ve kavanozdan 
gikan higkiriklar, sürekli bir sugluluk/günah duygusu ile bu günahlardan a-
nrana istencini imge diliyle bize anlatmaya gali§maktadir. 

insan, bir kirlenmi§lik duygusu ile rüyalarin birle§tirici, zaman a§ici ve 
yenile§tirici uyarilarina, bu dü§selligin sicak igtenligine siginmak istemekte-
dir. Zira tanrila§(tiril)an akii, kurnazca geli§tirmi§ oldugu kurumlarla di§ 
dünyada insani degerlerin varligina kar§i adeta sava§ agmi§ gibidir. Bu sa-
vafta var olma kavgasi vererek ayakta kalmaya, tutunmaya gali§an insanlar, 
Galip ve Celal'in §ahislarinda ifade bulurlar. Bu ki§ilerin di§inda Bedii Usta, 
Cellát ve Fotografgi gibi insanlar da adeta bir rüyadan uyanir gibi zaman 
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zaman bu tükeni§e kar§i tavir geli§tirmeye <;ali§irlar. Bireysel plandaki bu 
diglanma, ilk evrelerinde garip dü§ünceler, "sanri, akilci qagn§imlar yapa-
mama, sözcüklerin esin imlerini unutma gibi belirtilerle ve daha genel ola-
rak örgensel bütünlügü, i§lev birligini ya va 5 yava§ yitirmeyle kendini gös-
termeye ba§layan §izofrenik bir vaka" (Reich 1991: 368-369) olarak kar§i-
miza qikar. Ortege Y. Gasset, insarun "kendi kendisi olmaktan gikmasi"mn 
"biricik ve aktanlmasi olanaksiz benligini yitirme" tehlikesi ile kar§i karfiya 
kalacagi"ni ve özüne ait bireyselligini ger<;ekle§tiremeyerek "kendi kendisi-
ne ihanet edecegi"ni söyler (Gasset 1995: 40). Oysa ancak kendisi olmaya ga-
llean ve oían insanlar mutlu olacaktir. Romandaki ki§iler, Pindaros'un "her 
kimsen o olmayi ba§ar" sözünün ñrtinah bir deneyimini yajarlar. 

Bireysel ve kolektif ruhun ortaya gikmasi igin; bastinlan, di§lanan ve a§a-
gilanan bu degerler, rüyalar araciligiyla yeniden umut kaynagi haline gele-
bilmektedir. Eger riiya kavramini iqerik itibariyle, gergegin negatif kurgusu 
olarak tammlar isek, sayisiz yeniden var olu§ olanaklanni iqinde banndir-
digini da söyleyebiliriz. Kara Kitap'taki "Rüya" sözü, tiple§tirme apsindan 
bireysel anlamda Galip'in, kavram anlamiyla da bütün bir toplumun varo-
lu§ olanaklarim iginde banndiran bir ülküdeger'dir. Ya§amimizdan kovdu-
gumuz, agagiladigimiz, varligindan §izofrenik bir tarzda utanq duydugu-
muz bizi biz yapan degerlerin, kaqarak sigindiklari bir ülküdiyardir rüyala-
nmiz.. . ' 

Kendilerini tanimamak ve sevmemek yüzünden "ba§kasi" eksenli bir bi-
ling kilitlenmesine mahkurn olmu§/edilmi§ insanlann, toplumlarin geqmi§-
ten gelen degerlerle baglanti kurmalari ve kalici, sentezleyici degerler üret-
mesi elbette olanaksizdir. Bu yüzden büyük istenglerin ve "olmasi gerek'Te-
rin sesi rüyalar düzlemini, sökük zamanlari biri birine diken ve yeniden var 
olu§ olanaklarini iginde banndiran en önemli istenük mekanlarindan birisi 
olarak kabul edebiliriz. 

c.c. Mahzene dönü§ 
Dikkat edilirse romandaki entrik kurgunun bütünüyle "kendisi olma" so-
runsali üzerine oturtuldugu görülür; "herkes kendisi olsun ve kimsenin de 
hikaye anlatmasma gerek kalmasm!" (Pamuk 1996: 204). Kendi olma, kendi-
si olmak, birey olarak Galip'in kendisi olmasi, Celal'in kendisi olmasi, top-
lum olarak Türk toplumunun kendisi olmasi... Zira Bedii Usta'run eserlerini 
yer altina ta§imasina neden oían bahtsizlik da yine, Türklerin kendi gergek-
leri yerine kafalarmdaki bir hayali satín alma, ona benzeme ve onun gibi ol-
ma istekleridir; 
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"Bu i§Ierde pi§mi§ bir vitrinci, Bedii Usta'run eserlerini hayranlikla kar§ila-
diktan sonra, ne yazik ki ekmek parasi igin vitrinlerine bu "gergek Tiirkleri, 
bu gergek vatanda§lari" koyamayacagini agiklami§: Tiirkler artik "Türk" de-
gil, ba§ka bir §ey olmak istiyorlarmif günkü. Bu yüzden kilik kiyafet devrimi-
ni icat etmi§ler, sakallariru tira§ etmi§ler, dillerini ve harflerini degi§tirmi§ler. 
Daha veciz konu?mayi seven bir dükkan sahibi, müjterilerinin bir elbiseyi 
degil, aslinda bir hayali satin aldiklarini agiklami§. O elbiseyi giyen "ötekilér" 
gibi olabilme hayaliymij asil satin almak istedikleri. 
Bedii'Usta bu yeni hayale uygun düjecek mankenler yapmayi denememi§ bile. 
Avrupa'dan ithal edilen ve tuhaf durujlari ve di§ macunu gülümseyijleri sürek-
li degi§en o mankenlerle rekabet edemeyeceginin farkrndaymi§." (Pamuk 1996: 
64). 

Í§te bütün problem bu noktada dügümlenir. Kendisi olamami§ bütün fertler 
ve toplumlar asía bir bagkasi da olamazlar. C^ünkü, ya§am tektir; pargalana-
maz, bir ba§kasina aktanlamaz, bir ba§ka §eye dönü§türülemez, tekrarlana-
maz. Yazar, bu mantiktan hareketle kendi tezlerine gegmi§ zamanlardan de-
liller bulmaya galigir. §ehzade Celaleddin Osman Efendi'ye atfen nakledilen; 
"Kendisi olmanin bir yolunu bulamamif bütün kavimler kölelige, bütün 
soylar soysuzluga, bütün milletler yokluga, higlige mahkumdur." (Pamuk 
1996:396). sözleri, bu sorunun tarihsel bir boyutta sorgulanmasma ve evren-
sel bir nitelik kazanmasina zemin hazirlar. Kendisi olamayan ki§i ve top-
lumlar kendilerine ait dü§ünceleri, degerleri ve kültür birikimini agagila-
mak, yok saymak, diflamak zorunda kalmi§ bir zavallilar, lanetliler bütünü-
dür. Bu lanetli durumdan kurtulu§un yolu da yine yazann sözünü emanet 
ettigi ki§i oían §ehzade tarañndan gösterilir; "ínsanin kendisi olabilmesi 
igin, iginde yalnizca kendi sesini, kendi hikayelerini, kendi dü§üncelerini 
bulmasi gerekir." (Pamuk 1996: 396). 

Bu bafkalagim sürecinde diflanan -mahzene tikilan- hig bir deger kay-
bolmaz, aksine bilingaltina itilmig, bastirilmi§ kimi dürtüler gibi hig umul-
madik bir anda gün i§igina gikarak yeni bir olu§'un müjdesini verebilirler. 
Bu baglamda Rüya, ki§i bazinda Galip'i kendisi olmaya geken bir aragtir. 
Onu arayi§a iten ve olu§a zorlayan bir nevi tuzaktir. ínsan kendisinden ka-
gamaz. Ele§tirilecek yanlari bir tarafa Freudizmin tammlamasi dogrultusun-
da rüyalari; bilingaltma itilen ge rgek hayatta gergekle§mesi mümkün olma-
yan arzu ve isteklerin, ertelenen yönelimlerin uyku halinde bilincin baski-
sindan kurtularak kendilerini gergekle§tirme hali olarak tanimlayabiliriz. 

Tanzimat'tan biraz öncesine dayanan Bahlilafma serüvenimiz de dikkate 
almdiginda; romandaki biling altina itme eyleminin, aslinda gőzük kültürün 
segici olmaktan gok, savruk ve bilingsiz bir kendinden kagma eylemine dönü§-
tügünü söyleyebiliriz. Ki§i bazindaki bu di§la§tirma, bilingaltina atma, hap-
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setme veya kendinden kaçma egilimleri, kendisi olamayan bir toplumun 
baçkasi ólma yolunda Bedii Usta'yi diçlamasi ve onun yaptigi mankenlerin 
karanlik bodrum katianna indirilmesiyle ifade bulur. Kollektif bilinç, kendi-
ne kendisini hatirlatan degerleri diçlamaktadir, mahzenlere tikmaktadir. 
Ona kendisini yeniden kurma olanaklan sunacak kaynaklari i§levsizle§tirme 
yöntemi'yle kurutmaktadir. 

Bu yeraltma ya da bilinçaltina itilme motifleri, kara Cadillac otomobiliyle 
Bogaz'in derin sulanna gömülen kabadayi, Cellát hikayesinde yüzün karan-
lik bir kuyuya diiçmesi imgeleri ve Osmanli dönemindeki isyanlar yüzün-
den yasaklanan tarikatlann yeralti faaliyetlerine giriçmesi gibi sembolik an-
latimlarla desteklenir. Suda kaybolan ki§iler ve yüzler, aslinda sembolik an-
lamda biçim öncesine dönü§e tekabül eder. Var oluçun dayanilmaz bir ha-
fiflige dönügmesi, mitik düzeyde insam daima ilk oluçlarin büyülü, sirli ve 
kutsai ba§langiçlarina yönlendirir. 

D. Kutsanan yazi/metinle§en yüzler: ben ve herkes 
Galip, romandaki ba§ kiçidir. Dolayisiyla arayiçlann üzerinde yogunlaçtigi 
insandir. Galip, daha önceleri itilmi§ bir kiçilik olarak gördügü ve saçma sa-
pan yazilanyla alay ettigi Celal'in gazete yazilarindan etkilenerek Celal ol-
maya çahçir. Galip, kendisinin deçifre edemedigi hayátm gizli anlammi 
Celal'in bildigini ve herkesten sakladigi bu sirrin ancak onun vasitasiyla 
kendini if§a edecegine inamr. Diinyarun içindeki esrar, ancak Celal'in dela-
letiyle çôzûlecektir. Galip, bu bakimdan Celal'i aramaktadir. Bu arayiça Rü-
ya bir araç konumunda dahildir. Galip, Rüya'yi ararken -bu motif ayni za-
manda biçim öncesine dönerek yeniden kendini kurma arayiçirun bir belir-
tisidir- Celal'leftigini fark eder. Zaman zaman kendisi olamamasma Celal'i 
engel olarak görür. Celalleçen yalmzca Galip degildir. Gazete yazilanni oku-
yan, sürekli takip eden pek çok okuyucu kendi kimlikleri diçinda birer Celal 
haline dönü§mü§lerdir. Çehzade hikayesinde de yazi/yazdirmak, "kendisi 
olabilmenin bir yolu" (Pamuk 1996: 395) olarak görülür. Yazirun bu dönü§-
türücü özelligi, insanin büyük gizlerine, kendisi tarafindan tutulan bir îçik 
olarak görülmelidir. 

Yazar, bu 'kendi ólma ya da olamama' sorununa daha bir boyut kazan-
dirmak için Hüsn ü Açk ile Mevlana Çems-i Tebrizi iliçkisine de gönderme-
ler yapar. Mevlana, §ems-i Tebrizi'yi kaybettikten sonra onu hayata bagla-
yan büyük bir anlamin yok olduguna inanir. Onu günlerce, aylarca Konya' 
mn ve Bagdat'm karanlik sokaklannda aramaya kalkifir. Hüsn ü Açk'ta ise, 
§eyh Gahp, tasawufi bir anlayi§la birden bütüne dogru gider. Yarii sonuçta 
'bûtûnleçen ben'le, 'benleçen bütün' ayni anlam kategorisinde üst üste çaki-
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çirlàr. Fakat Kara Kitap'taki Galip'in Celai'i arayiçi ile Hüsn ü Açk'taki A§k' 
un Hüsn'ü aramasi veya Mevlana'mn Çems'i aramasi arasinda yôneliç ve a-
maç farkliliklari vardir. Galip'in talihsizligi ben olamadan, bénin sinirlarini 
belirlemeden bir baçkasi olmaya kalkiçmasinda aranmalidir. Galip ve diger 
gazete okurlari, büyiisü bozulan diinyada kendilerine garip hikayeler anla-
tarak, farkli anlamlan yakalamaya, gizli yiizleri deçifre etmeye çahçan Celal'i 
modem bir miirçit olarak görürler. 

Celai anlathgi hikayelerle Galip'i tamamlayan bir norm karakterdir (Stevick 
1991: 184). Galip'in ülkü edindigi insan tipi Celal'dir. Okuyucu/gazete ve ro-
man okuyuculari Celai ile yûzleçmezler; onu yazilarindan tanimaya çaliçir-
lar. Böylece yazi kavrami, dönü§türücü özellige sahip baçka bir simge deger 
olarak karçimiza çikar. Romandaki "hiçbir §ey hayat kadar çagirtici olamaz, 
yazi hariç" ifadesi, edebiyat eleçtirmenlerini yazi kavrami üzerinde diiçiin-
meye sevk eder. 

Yazi, en bilinen tarafiyla dûçûnce ve duygularin belli sembollerle, harf-
lerle ifadesidir/deçifre edilmesidir. insan zamani ancak söze özellikle de ya-
ziya dônûçmiiç biçimiyle a§acak ve "öteki" insanlar üzerinde etkili olacak/ 
yaçayacaktir: Celai, yazi yoluyla diger insanlarin fikirlerini degiçtirir ve on- . 
lara kendileri olma yönündeki arayiçin kapilarmi açar. O halde yazinin de-
gi§tirici, dönü§türücü ve yönlendirici etkin bir gücü vardir. Zira yazi insan-
ogluna yaratiliçi ile verilmig bir armagan/lütuf degildir; insanoglunun son-
radan dü§iince yoluyla elde ettigi, hatta ölüm denen o büyük ve ba§edil(e)-
mez gerçege karçj kazanmiç oldugu bir zaferdir. Insan kendi dûçûncelerini 
mekan ve zaman ötesi'ne ancak yazi araciligi ile aktarabilir. Yaziya dönü§-
mü§ fikirlerinde bir insan, onu okuyanlann sayisi kadar çogalip yaçayabilir. 
Böylece Korzybski'nin ifadesiyle insan, "time binders" (Bachelard 1995: 95) 
bir varhk durumuna yükselir. 

insani tanimak sadece sembollere dônûçen, harflerle kitaplaçan metinler-
le olmaz. Hurufilik insamn yüzündeki gizli esran araçtirir. Celai de anlattigi 
hikayelerle sira diçi bir çôzûmlemeye giriçerek yüzlere yansimi§ ya da yüz-
lerde saklanmi§ esrari ortaya çikarmaya çaliçir. 

Kendisini ifade edemeyen boyutsuzla§mi§, di§lanmi§ insanlarin yüzle-
rinde onlan tahlil etmek bizi, metinleçen yüzler ile karçilaçtirir. Metinleçen 
yüzler; insan, efya, dünyamn, tüm evrenin yüzü, bütün fenomenler metinle-
§en yüz halinde karçimiza çikarak çôzûmlemeyi ve deçifre edilmeyi bekler-
ler. Bu i§i yapmak yaratilmiçlar içinde en yücesi sayilan insana dûçmektedir. 
insan -gerçek anlamda bir time binders olarak- kendindcn ba§lamak çartiyla metin-
leçen bütün evrenin yüzünü okumakla yükümlüdür. Bu bir zorunluluktur. Oysa 
modem ya§am, gündelik davraniflarimiza hastalik bulaçtirmiçtir. Insanlar 
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moda olana, geçici olana ve pratik kullarulabilir olana yönelmektedir. Moda 
baçli baçina bir soysuzlugu imler; sürekli degiçim noktasmda da kendisini 
inkar eden bir çizgide yakalarur. 

Yazar, degersizleçmelere alternatif kaçiç odaklan gösterir. Bunlardan en 
önemlisi rüyadír, rüyalardir. Kara Kitap'taki rüya imgesi, bireysel ve kolektif 
degerlerin depolandigi, sürüldügü bilinçaltidir. Sürülme ve di§lanma bagla-
mmda Celal'in annesinin ölmesi itibariyle babasi tarafindan terk ediliçi, aile-
since di§lanmasi; Celal'in metinleçen karakterini çok gűzel bir §ekilde ifade 
ederek Celal'i bilinçaltma sürülen, kovulan, itilen degerlerle bütünle§tirir. O 
zaman Celai, insan olarak hem degerler bazindaki soysuzlaçmayi ve diçlan-
mayi, hem de insan bazindaki yalnizlaçmayi ve mutsuzlaçmayi simgeler. O 
halde Galip neyi aramaktadír? Yalniz ve mutsuz bir insanm nesi aranir? 
Celai, belki de bu itilmiçligin ve diçlanmiçligin etkisiyle, onlann aalanyla 
birtakim insani tiikeniçleri biiyük sarsinhlar halinde duyabilen, insanligin 
ölmez tarañdir. Haçim'in "Melali anlamayan nesle açina degiliz." sözün-
deki, melal ifadesi, i§te bu tükeniflerin tamamina yönelik bir göndermeye 
sahiptir. 

Kojève, efendiler ve köleler arasindaki iliçkiyi incelerken, kölelerin çaliç-
ma ve istirap ile hayati kavrama noktasinda önce kendilerini sonra da efen-
dilerini a§tiklariru söyler (Bumin 1987: 41 vd.). Demek ki birtakim yüksek 
degerleri idrak edebilmek, onu ifade edebilmek ve soylu bekleyiçlere dönü§-
türebilmek için hayatin tekdüze aki§indan kopmak zaruridir. Bu kiçilerin 
haksizliga ugramasi, belalara duçar olmasi, cezalara çarpbnlmasi ve yalniz-
liga mahkum edilmesi bir ilahi adalet geregi mi, yoksa ah§ilagelmi§ "top-
lum için kendini feda etme" gözü pekligi midir... 

Insanoglunun bütiin macerasi bir kovulma ve cezalandirma motifiyle 
ba§lamaz mi?; Adem'in cennetten kovulmasi, Kiçioglu ve Promete'nin gök-
ten kovulmasi, Celal'in evden kovulmasi; bütün bunlar mitik perspektif içe-
risinde insani özün metinle§en yüzleridir. ínsan "verilmi§" bir cennette "far-
kmda olmadan" yaçama/ômiir sürme yerine, dünyaya ablmak, çartlanyla 
bogu§mak, kendine yeni bir dünya kurmak durumundadir. Bu onun ken-
dini gerçekle§tirme içlemidir. O halde Tamisai alan'la insanî oían'm ayirdina 
varrnak isteyen insan, bilinçli çabayla kendi "farkmdaligi"m kavramak, ü-
retmek ve kurmak zorundadir, diyebiliriz. Insanligm bu evrensel boyutlu 
yitikligini anlamak için, olaylann kronolojik siralamasindan öte, kiçilerin 
yiizlerine sinen bireysel var olma macerasi'm okumak gereklidir. 
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E. Yeniden varolma; hafizamn bahgelerine dönü§ 
Yazann ikinci olarak bir kurtulu§ imgesi halinde insanlara sundugu kagi§ 
mekani "hafizamn bahgeleri"dir. Bu söz; gekirdek bir ifadedir. Bu ifade bag-
larrunda hem bireysel, hem de kolektif maceramizi yakalama olanagina sa-
hibizdir. Yazar, di§lanan ve sürülen degerleri hafizamn bahgesi'nde toplar. 
Bu bahge, tarih bilincidir. Tarih, yalnizca olaylarm art arda siralandigi, sa-
vaglarin yapildigi, insanlarm yok edildigi bir olaylar dizgesi degildir. Dü-
nün, bugünün ve yarinin üst üste kesi§tigi bir atilim noktasidir. Hayahn 
sürekliligi, böyle bir hafiza bah^esinin olmasini zorunlu kilmaktadir. "Elan 
vital" denilen, varolu§ iqin gerekli yafamsal ko§ullar; di§lanmi§, sürülmü§ 
olsalar bile, hafizamn bah^elerinde her an yeniden faaliyete ge^mek ve var-

: ligi yeniden kurmak iizere toplanmi§ bulunmaktadirlar. O halde bunalim ve 
arayi§ i^indeki insanlarm veya toplumlarin bir ba§kasi olmasma gerek yok-
tur. Insan önce kendisini tanimalidir. Bunun icjin gerekli zaruri ve ya§atici 
degerler (elan vital) hafizamn bah^elerinde -daha gok yazi araciligiyla- ya§a-
(til)maktadir. 

Hafizamn bahgelerine sürülen estetik degerleri insan bazinda temsil e-
den Bedii Usta, zaman zaman tarihi ger^ekleri aqiklamak üzere yazann sö-' 
zünü emanét ettigi kisiye dönü§ür. Onun asil prensibi "bizi biz yapan ha-
reketlere dikkat etmemiz gerektigi" (Pamuk 1996: 65) inanci üzerine kürulu-
dur. Insan böylece kimliksizlefmeden kurtulacak ve "kendisi olmak" yerine 
bir hayali satin almamn gilgmca saqxnahgmdan kurtulacaktir. 

Kültürel yabancila§ma, insanin en derin, en boyutlu trajik bahtsizligidir. 
Modernle§en ve aklilejen dünyada, maddi ve manevi kirlenme, insamn ken-
disine ve dünyasina yabancila§masmi saglayan temel unsurdur. 

Romanin ba§indaki tanker faciasi, kara Cadillac'in denize gömüldükten 
sonraki durumu vs. hep gevrenin/dünyanin kirlenmesine őrnek anlatim ö-
geleridir. Teknoloji geli§tik(je dünya, atiklar/artiklar dünyasi haline dönü§-
mektedir. Sulann gekilmesi motifi, insamn kendini yenilemesini saglayacak 
varolu§ olanaklanni ortadan kaldirmasi. anlamma gelmektedir. Zira mitik 
anlamiyla sular, varligi önceleyen, yenileyen büyülü bir güce sahip oldukla-
rindan tüm varlik aleminin materia primasi (Eliade 1992: 181) olarak kabul e-
dilmektedir. 

F. (^lkarim 
Kara Kitap, modernligin bunalim ve bunaltilarina kar§i insan(Iigi)imizi is-
tenük dü§lerine davet eden bir eserdir. 

Belli bir kodlar düzeninin gözümünü saglayan ve ön anla§malar düzeni-
ni harekete gegren bir tür parola anlaminda "anahtar kelime" yerine daha 
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Tùrkçe oldugu için açar sôzciik terimini kullaruyoruz. Buradaki Içtenlik diiç-
lerine giriçteki açar sôzriikler, "ev", "riiya", "yazi" ve "hafizarun bahçele-
ri"dir. 

Bu açar sôzriikler, kiçinin kendini bulabilmesi ve kurabilmesini sagla-
mak için; sokiik ve yalitik zamanlari biri birine baglayan simgesel içlevlere 
sahiptir. Zaten ara baçliklardan da anlaçilacagi gibi; dùnya iizerinde insarun 
once "kovulma" ile baçlayan macerasi, içtenlik diïçlerinin çagrisi ile bir yeni-
den varoluç surerine dônùçur. ïnsan, bu siireçte kutsanan yazi araciligi ile 
kendini çôzer ve yeniden varolma olanagina kavuçur. 

Kara Kitap'ta kiçinin kendini arama/bulma çabasiru, derin bir varlik etigi 
olarak irdeleyen yazar, ayrica; çevre-insan, çevre-diinya sorunsalina da gôn-
derme yaparak, insaru evrensel bir bûtiinliik içinde kavramaya çaliçir. 
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