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“...

Kaü çat×yor
Bütün yüzler; seçin öyleyse. Seyyahlar
Kendi yolculuklar×n× anlat×rlar, sizinkini deùil.
Bas×lacak saùlam yerleri saklamaz buz.
Kayalar× okuyun. Onlar×n sözü yaüar.
...” (Everest)

Ursula K. Le Guin
(1929 - )

Ursula Le Guin, bize iyi edebiyat ve hayal gücünün s×n×rlar×nda yaratt×ù× dünyalara yolculuklar sunar. Bizi,
denizlerde, adalarda, vadilerde, yeralt×nda ve gökyüzünde gezdirir; büyücülerin peüine takar, puslu havalarda
yelkenlilere bindirir. Bir gün uzay gemisine koyar ve baüka gezegenlere götürür. Baüka toplumlardan, baüka
hayatlardan, baüka sistemlerden bahseder. Bir gün elimizden tutup yeralt×ndaki karanl×k labirentlere indirir. Bize
zaman×n çizgisel deùil, döngüsel olduùunu anlat×r. “Gerçek yolculuk geri dönüütür” der, “denge” der, “bütünlük”
der, “doùa” der. Cinsel kimlikten / özgürlükten söz eder. Bask×lar× reddeder, ideolojik kand×rmacalar× gösterir.
únsan ruhunun derinlerine iner.
Fantazi, bilim-kurgu ve ütopya yazar× olarak bilinen Le Guin, asl×nda bundan çok daha fazlas×d×r ve üu
anlamda gerçekçi bir yazar say×labilir: Fantastik öykülerinde kulland×ù× simgelerin, gerçek hayatta, gerçek insanda
aç×k olarak karü×l×klar× vard×r. O öykülerde anlatt×ù× yolculuklar gerçekten yapt×ù×m×z yolculuklard×r. Bilim-kurgu
ve ütopyalar×ysa, ya gerçek dünyan×n bir göstergesi ya da gerçek dünyaya gönderme yapan alternatif toplum
türleridir. Bu toplumlar×n sistemlerinin nas×l iülediùi anlat×l×r ve gerektiùinde sistem içindeki çeliükiler de ortaya
serilir. Ve Le Guin ekler: “Ütopyalar imkans×zd×r. Ama yazabiliriz.”
Ursula Le Guin kendini “Taocu, anarüist, feminist ve çevreci” olarak tan×ml×yor: Taoculuk, insan×n
hareketsiz kalmas×yla huzuru ve sukuneti bulmas×d×r. Bununla beraber kendini dinlemesi ve kendi içini
okumas×d×r. Doùan×n ideal düzenine uymak, onu doùru ve iyi kabul etmektir. úyiliùin erdemlilikle gerçekleümesi
ve iyilik eùilimini gerçekleütirmektir. Anarüizm, baüta devlet olmak üzere bütün bask×c× kurumlar×n varl×ù×n×
reddetmektir. Toplumu en uygun ve verimli biçimleniüine, yani doùal biçimleniüine b×rakmakt×r. Anarüizmde
bireysel çeüitlilikler, yetenekler ve yarat×c×l×k bu üekilde geliüir. Bask× ve korku yoktur. úübirliùi ve sevgi vard×r.
Devlet yerine, bu iübirliùi ve sevgi içinde çal×üan kurumlar ve federasyonlar konulur. Bireysel - toplumsal ahlak ön
plandad×r. Feminizm; toplumun s×n×flara bölünmesiyle ve özel mülkiyetin geliümesiyle, çocuùun babas×n×n belli
olmas× amac×yla, kad×n×n özel bir mülk say×larak gizlenmesi ve kapat×lmas×yla, erkekten aüaù× bir tür olarak
gösterilmesi ve ona erkeklere tan×nan haklar×n tan×nmamas×yla ortaya ç×kan, kad×nlara eüit haklar ve özgürlükler
verilmesini savunan ideolojidir. Çevrecilik, doùaya sayg×d×r. Doùay× ve onun çeüitliliùini korumakt×r. Onu politika,
ç×kar, teknoloji, maddiyat ve modern dünya ad×na tahrip etmeye karü× ç×kmakt×r. Doùayla bir bütün olmakt×r.
Le Guin bütün bunlar×n toplam×d×r. Onu okudukça ve anlad×kça, onun üzerinde düüündükçe ve tart×üt×kça,
bunlar× nas×l özümsediùini, tek bir potada erittiùini ve nas×l kendi özgün tarz×n× yaratt×ù×n× görürüz. Hayal gücünü
zorlayan öykülerle bize ne demek istediùini yavaü yavaü daha iyi farketmeye baülar×z.
Yazar×n Yerdeniz Serisi; büyücüleri, ejderhalar×, tak×madalar×, sisli denizleri ve t×ls×mlar×yla, okuduktan
sonra burnunuzda adaçay× kokular×yla, Yerdeniz’in gerçek olduùuna inanma (ya da en az×ndan inanmak isteme)
eùilimi gösterebileceùiniz bir öykü. Ben ise iüi daha da ileriye götürüp Yerdeniz’in “gerçek” olduùunu iddia
edeceùim: Le Guin bu öyküde; doùumu, yeniden doùumu, büyümeyi, cinselliùi, y×k×m×, ölümü, özgürlüùü, sanat×,
dengeyi, bütünlüùü, bilinçalt×n×, insan×n korkular×n×, kötü ve zay×f yanlar×n×, bunlarla yüzleümesini ve en önemlisi
iç yolculuùunu anlat×r. Serinin ilk kitab× “Yerdeniz Büyücüsü”nde (Yerdeniz I)1 Le Guin, kendi deyimiyle “Sanat
hakk×ndaki görüüleri sanatç×lara en yak×n gelen psikolog” Carl Gustav Jung’un “gölge” arketipini kullan×r. Gölge
öteki yüzümüz, karanl×k kardeüimizdir. O; masallardaki canavarlar, düümanlar, y×lanlard×r. úçimizdeki kabul
etmek istemediùimiz, yüzleümediùimiz, bast×rd×ù×m×z karanl×k yönler ve eùilimlerdir. Jung’un kendisi gölge için
üöyle diyor: “Herkes bir gölgeye sahiptir, bu gölge bireyin bilinçli yaüam×nda ne kadar az içeriliyorsa, o kadar kara
ve yoùun olur.” Kendi gölgesiyle yüzleüemeyen insan suçu baükalar×na atar, onlar× kötü diye niteler. Oysa ki
yap×lmas× gereken; onunla yüzleümek, onu kabul etmektir. O kontrol edilebilir. Büyümek burada baülar. úüte Le
Guin “Yerdeniz Büyücüsü”nde, büyücü olma yolundaki Ged’in önce kendi gölgesinden kaçmas×n×, sonra onu
takip edip onunla yüzleümesini ve büyümesini anlat×yor. “Atuan Mezarlar×” (Yerdeniz II)2 ise cinsellik, ya da bir
baüka deyiüle bir kad×n×n büyümesi hakk×nda. Yeralt×ndaki karanl×k labirentlerin rahibesi Tenar’×n topraklar×na
×ü×ù×n ve erkeùin girmesi yasakt×r. Ancak Tenar bir gün bu karanl×klar×n içinde ufak bir ×ü×k görecektir. Bir büyücü
yasak labirentlere girmeyi baüarm×ü ve ufak bir t×ls×m ×ü×ù× yakm×üt×r. Tenar’a gerçek ismini ve kim olduùunu
hat×rlatan, kendisini keüfetmesini saùlayan, ona karanl×k güçlerin dünyas×ndan baüka bir dünya daha olduùunu
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gösteren ve onu ×ü×ùa ç×karan da odur. Ancak ayn× erkek, Tenar’a onunla kalamayacaù×n× söyleyecek ve bu önce
y×k×mla, daha sonra da gerçekten özgür olduùunun bilinciyle sonuçlanacakt×r. “En Uzak Sahil”in (Yerdeniz III)3
konusu ise ölüm. Le Guin bu kitab×n daha tutars×z ve daha eksik olmas×n× buna baùl×yor, ama bu kitab× çok
sevdiùini de ekliyor.
Yerdeniz kitaplar×nda daha birçok simge var. Örneùin; Kadim Lisan’da konuüan ejderhalar bilinçalt×m×z×
simgelemekte. Ejderhalarla konuümak çok az insan×n baüarabildiùi bir durum ve bunu baüaranlara “Ejderha
Efendisi” deniyor. Bir baüka simge ise “gerçek isim”: Gizli yanlar×m×z×, zay×f yönlerimizi ya da korkular×m×z× temsil
ediyor. Gerçek isminizi bilen bir büyücü size hükmedebilir, bu yüzden bu isimler ancak çok güvenilen insanlara
söylenmelidir. Yaln×z, usta büyücülerin siz söylemesiniz de isminizi bulma kabiliyetlerinin olduùunu unutmamak
gerekir. Yerdeniz’de yine önemli olan bir konu ise; usta büyücülerin, gerçekten çok gerekmedikçe büyü yoluyla bir
üeyin özünü deùiütirmenin yanl×ü olduùunu vurgulamalar×d×r. Çünkü : “Yerdeniz’de bir aùaçtaki bir yapraù×
deùiütirmek, bütün Yerdeniz’i deùiütirmektir.” Le Guin burada “denge” den, “her üeyin asl×nda bir bütün
olduùundan” ve “birlik”ten söz eder.
Yaln×z burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Le Guin, Yerdeniz’i önceden niyet edip icat etmediùini,
kendi kendine “Hey, bak, ada bir arketiptir, tak×mada süper bir arketiptir, öyleyse haydi bir tak×mada yapal×m!”
diye düüünmediùini belirtmektedir. O mühendis deùil, kaüiftir. Yerdeniz’i keüfetmiütir.
Ve üçleme için üöyle der: “Büyücülük sanatç×l×kt×r. Öyleyse üçleme de bu sanat hakk×ndad×r, yarat×c× tecrübe,
yarat×c× süreç hakk×ndad×r. Fantazide daima bu döngüsellik vard×r. Y×lan kendi kuyruùunu yer. Rüyalar
kendilerini aç×klamal×.”
Yazar üçlemeye y×llar sonra “Tehanu”yu (Yerdeniz IV)4 eklemiü, daha sonra ise Yerdeniz’de geçen çeüitli
öykülerin anlat×ld×ù× “Yerdeniz Öyküleri” (Yerdeniz V)5 ç×km×üt×r. Ayr×ca ülkemizde henüz yay×mlanmam×ü “The
Other Wind” ad×nda alt×nc× bir kitap daha bulunmaktad×r.
“Mülksüzler”6 ise Le Guin’in anarüist ütopyas×... Ancak gerçek anlamda “anarüist”. Birçok insan×n anlad×ù× gibi
saù× solu bombalamak, y×kmak, tahrip etmek anlam×nda anarüizm deùil. Devletin, paran×n, bask×n×n, mülkiyetin,
toplumsal-bireysel anlamda aidiyetin olmad×ù×; otoritenin yok olduùu, bilincin, ahlak×n, kollektif çal×üman×n temel
olduùu bir sistem olarak anarüizm. Anarres gezegeninde iüte bu üekilde yaüayan bir toplum vard×r. Anarresli
bilimci Shevek; sistemi bizim dünyam×za oldukça benzeyen Urras gezegenine gittiùindeyse karü×laüt×rma
baülayacakt×r. P×r×lt×l× ve süslü dünyam×z×n, güzel k×yafetlerimizin, sahip olduùumuz arabalar×n alt×nda neler var?
Gökdelenlerin, ü×k lokantalar×n, al×üveriü merkezlerinin arka sokaklar×nda neler yaüan×yor? Eüyalar ve topraklar
üzerinde mülkiyet hakk× iddia etmeye baülad×ù×m×zdan beri, insanlar üzerinde de mi mülkiyet hakk× iddia etmeye
baülad×k? Ve birileri bize ne yapmam×z gerektiùini söylemeden de, üzerimizde bask× olmadan da, yapmam×z
gerekeni gerçekten bulamaz m×y×z? Bireysel farkl×l×klar×m×z× yok etmek zorunda m×y×z?
Yazar bu roman×nda anlatt×ù× anarüizm için üöyle diyor: “Anarüizmin baü hedefi, ister kapitalist ister sosyalist
olsun, otoriter devlettir; önde gelen ahlaki ve ilkesel temas× ise iübirliùidir (dayan×üma, karü×l×kl× yard×m). Tüm
siyasal kuramlar içinde en idealist olan× anarüizmdir, bu yüzden de bana en ilginç gelen kuramd×r.”
Le Guin, bilim-kurgunun en önemli iki ödülü “Hugo” ve “Nebula”y× alan kitab× “Karanl×ù×n Sol Eli”ni7 ise
üöyle tarif eder: “Cinsiyeti ortadan kald×rd×m ve geride ne kald×ù×na bakt×m.” Bu romanda anlat×lan K×ü
gezegenindeki insanlar; sadece y×l×n belirli dönemlerinde, o anki hormonal durumlar×na göre kad×n veya erkek
olmaktad×rlar. O dönemler d×ü×nda cinsiyetsizdirler. Dolay×s×yla bu gezegende cinsiyet bir güç veya otorite arac×
deùildir. Arkadaül×k / sevgililik, sahip olan / sahip olunan kavramlar× deùiümiütir. Bir gün bu gezegene uzaydan
bir erkek elçi gelir ve sorgulama baülar.
K×ü, ayn× zamanda, hiçbir üey bilmemenin ve üimdinin, ilerlemeden ve gelecekten daha önemli olduùu bir
gezegendir.
“Hep Yuvaya Dönmek”8 kitab×nda ise Le Guin; insanl×ù×n kendini y×k×ma sürüklemesinden sonra, Kuzey
Kalifornia’da, Na Vadisi’nde, yerlilerinkine benzer bir hayat yaüayan bar×üç× Keü Halk×’n× anlat×r.
Keü Halk× için teknolojinin esiri omak, giderek daha fazla tüketmek, savaümak gibi modern dünyan×n al×üt×ù×
kavramlar çok yabanc×d×r. Onlar zaman×, mevsimlik danslar×yla, çizgisel deùil döngüsel yaüarlar. Doùaya
sayg×l×d×rlar, onunla bir bütün olurlar. Gerekmedikçe hiçbir hayvan× öldürmezler, hiçbir bitkiyi koparmazlar.
Bunlar× yapmalar× gerektiùindeyse, önce doùaya sayg×lar×n× sunarlar. Keü Halk×, bireysel farkl×l×klar× olduùu gibi
kabul eder ve insanlar× birbirine benzetmeye çal×ümaz, deùiüime önem verir. Le Guin bu gelecek mitolojisinde
insanl×ùa yüzy×llar önce unuttuùu baz× deùerleri hat×rlat×yor.
Ursula Le Guin; kendi hayal gücünü deùil, sizinkini zorlar. Çünkü onunki s×n×rs×zd×r. Bütün bunlar onun
içine doùar. Akl×nda belirir. Kalemine akar. Hepsinin oluüumu doùald×r. Ve nihayetinde, gözümüzü o s×n×rs×z
hayal gücüyle açar. Bir yandan modern hayat×n doùduùumuzdan beri bize empoze edilen ve art×k al×üt×ù×m×z
sistemlerinin, kurallar×n×n, yarg×lar×n×n, deùerlerinin neler olduùunu hat×rlat×r. Bir yandan da bize alternatifler ve
kaçamaklar sunar. únsan ruhunu ve kendine dönmeyi, büyümeyi ve yüzleümeyi, kim ve ne olduùunu keüfetmeyi
anlat×r. Derinlere iner. Ve Le Guin’in en önemli özelliklerinden biri de tüm bunlar× yaparken eserlerinin edebi
deùerinin her zaman yüksek olmas×d×r. San×r×m usta olmak iüte böyle bir üey. Deha olmak da...
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Burada son sözü Le Guin’e b×rakal×m: “Büyümemiz için bize gereken gerçekliktir, insan erdemini ya da
kötülüùünü aüan bir bütünlük. Bilgiye, kendimizi bilmeye ihtiyac×m×z var. Kendimizi ve gölgemizi görmemiz
gerekir... Fantazi iç benliùin dilidir. Fantazinin çocuklara ve baükalar×na öyküler anlatmak için bana en uygun
gelen yol olduùundan baüka bir üey söylemeyeceùim.”
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Çevrilmiü diùer kitaplar×: Hayaller ûehri (úmge), Baù×ülanman×n Dört Yolu (Metis), Sürgün Gezegeni (úthaki),
Bal×kç×l Gözü (Metis), Rocannon’un Dünyas× (Metis), Baülama Yeri (úletiüim), Gülün Günlüùü – SeçmeÖyküler
(Ayr×nt×), Kad×nlar Rüyalar Ejderhalar – Deneme Seçkileri (Metis), Dünyaya Orman Denir (Metis), Baüka Bir Yer (K
Kitapl×ù×).

Yerdeniz
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