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AHMET CEMAL’E SAYGI İLE; “KÖRLEŞME” ÜZERİNE

Rukiye Akkaya Kia *

Kiminin merhameti,
Kiminin acımasızlığı ateş taşır Theresianum’a!

Elias Canetti’nin 1935’te yayımlanan 1 ve Türkçeye “Körleşme” (Auto-da-fe)2 adıyla
çevrilen romanı; bizi içeriden kuşatan zıtlıklarımızın gerilimi üzerine yazılmış,
çarpıcı eserlerden biridir. Yaşamayı becerememenin; dönüp duran dünya ile
gündelik pratiğimizi uyumsuz kılan katmanların, psikolojik analizleri arasında en
dikkate değer romanlardan biridir kanımca. Sadece bu değil! Kadının kocasına,
iyiliğin kötülüğe, erdemin tamaha, bilgeliğin cehalete, gerçeğin sanrıya savaş
açtığı; okunması zor bir kitaptır “Körleşme”. Her biri etrafımızda dolaşan, iletişim
ya da ilişki içinde olduğumuz karakterlerin en uç örnekleri serimlenir.
Hangi toplum, kitlesel duygulanımlarının yüceleştirdiği sahte bir kahramana
rastlamadı ya da kim, kendi yaşamını altüst eden bir Therese ile karşılaşmadı ki?
“Körleşme” üzerine uzun zamandır yazmak istediğimi itiraf etmeliyim. Ne ki
toplumsal ve bireysel olarak hepimizin kendince tecrübe edip anlamaya çalıştığı şu
uzun yaz günlerinde sözcükleri buharlaştıran “buğulu” akışın, bu isteğimi
hızlandırdığını, kitabı dilimize çeviren Ahmet Cemal’in vedasının, durumu ahlaki
bir sorumluluğa sürüklediğini söylemeliyim. Ne diyordum?
Romanda; cinsiyetçilik, antisemitizm, kaba güç, düşünsel ve fiilî şiddet, kendini ve
ötekini aşağılama öğeleri işlenir. Ne var ki insanlığımızı yücelten değerlerin
armonisine pek rastlamayız. Aşk, fedakârlık, dostluk, karşılıklı güven, iyi olanı
isteme ve iyi olanı arama ya da iyi olanı paylaşmanın verdiği haz neredeyse hiç
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yoktur. Prof. Kien’in erkek kardeşinin; o alımlı, yakışıklı ve kendini insan
psikolojisini anlamaya adanmış ruhu bile bu boşluğu dolduramaz.

“İnsan kör geçer yaşam yollarından” diyor yazarımız ve devam ediyor; “çevremizde
bulunan korkunç yoksulluğun ne kadar azını görüyoruz aslında!” (s. 263). Bu, neyin
yoksulluğudur? Maddi yoksunluk, kötü yaşam koşullarına direnme gücündeki
zafiyet, kişisel yetersizlik. Ben; romanda, her gün yeniden doğan güneşe uzaktan
bakan, bir bilim insanın “kendine karşı yoksunluğunu” buluyorum.
İçinde yaşadığı toplum tarafından; sosyal durumu, fiziksel görünümü nedeniyle
aşağılanan, dışlanan, horlanan karakterler; okuyucuyu sosyal dokunun genel
buhranlı atmosferinin içine çeker. Kendine karşı savaş veren başkarakter Peter
Kien; içine düştüğü mutsuzluk, yılgınlık ve umutsuzlukta; fiziksel, ruhsal olarak
ama daha çok sembolize ettiği değerlerle kendini imha etmeye yazgılıdır. Ama
kendine hayranlık, varlığını farklı ve üstün görme halinin içsel yıkımıdır bu!
Aptallığına ve cehaletine rağmen; düzen, disiplin ve titizlik ile Kien’i adım adım
ele geçiren Therese kurnaz planları, kösnül istekleri ile aslında kendini tamamen
bilime adamış bir erkeği, onu yaşatan düzeni yok eden gücü temsil etmektedir.
Romanda karakterlerin karşılıklı konuşmaları azdır. Bununla birlikte, karakterler
sürekli bir kendi kendine konuşma halindedir. Hislerini, kızgınlıklarını, hayallerini
ve

isteklerini

sürekli

kafalarının

içinde

konuşurlar.

Bu

kendi

kendine

konuşmalarda, başkası tarafından engellenen arzular ve olası söz hamlelerine
verilecek cevaplar döner durur. Karakterler, kendi kendine itiraflarda bulunurken,
sıklıkla ötekine duyduğu öfkeyi ve nefreti itiraf etmektedir. Yaşam; boylu boyunca
kafalardadır, kafada dönüp duran sözlerdedir.
Dünyasız bir kafadaki ilk soru: “Burada ne yapıyorsun çocuğum?” der. Bu
Canetti’nin okuyucuya yönelttiği bir soru olabilir mi?
Gökyüzü taze doğan günü getirdiğinde; ışığın eli kitapların sergilendiği camları
kamaştırır. Soru basit ama çok derindir; “burada ne yapıyorsun çocuğum?”. Profesör
Kien, olağan sabah yürüyüşüne çıkmıştır. Her sabah olduğu gibi elinde kitap dolu
bir çanta, kimsecikler inmemişken bu kaldırıma, yürümektedir. Kimsecikler
yokken dedim; çünkü insanları sevmez, çünkü onlardan korkar, çünkü ona bir şey
söyleyecekler ve adımlarını aksatacaklar diye ürker. Etrafında olup biteni
görmemek, bilmemek için özel bir çaba sarf ettiğinden; daima yorgundur, sinirleri
gergin, adımları hızlı, bakışları karışıktır. Uzun bacakları, zayıf bedeni sanki
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girdiği yoldan alıkonacak da kaybolacakmış gibi tedirgin dolaşır kaldırımlarda.
Prof. Petter Kien, Çince uzmanıdır. Uzak Doğu kültürünün sembolik, hassas ve
derin felsefesi, yazıları, kitapları içinde zaten gündelik yaşamın basit ve genel
olgularından çok uzak yaşamaktadır. Dış dünyaya karşı kendini tamamen kapatan
bu adam; yabancılarla konuşmak istemez, evine kimseyi kabul etmez. Meslektaşlar
arasında bir otorite kabul edilmesine rağmen, alanındaki bilimsel çalışmalara
çağrılsa bile gitmez. “Kafasız bir dünya” da kendi selameti için “[B]ütün büyük
adamlar gibi sakınımlıdır” (s. 212).
Kavradığı dünyayı; yani kütüphanesini bir zırh gibi giyinmiş bu adam; yaşamdan,
yaşamın koynundaki her şeyden ve herkesten uzak durur. Sanki bu bir hüner, bir
gizem kanıtıdır. Prof. Kien; kâğıtları tanır, sadece kâğıt üzerindeki şekillere
baktığında kalbinin soluk alışını duyar. Bir büyük görevle, bilgiye, bilgeliğe ve tüm
insanlığın birikimine duyduğu sorumluluk duygusu ile çalışır. Bu yaşam; mutlak
bir sessizlik gerektirdiğinden, az konuşur. Kendisine hitap eden insan sesinden,
havayı dolduran gürültülerden rahatsız olur. Bilgiyi yaşamını anlamlı kılan tek
değer olarak gördüğünden, onun yaşamının hacmi; kütüphanesi, kitapları, çalışma
masası kadardır. Tanıdığı ve içinde rahat ettiği durum; ciltlerden, sayfalardan,
harflerden

ve

mürekkepten

oluşmaktadır.

Bu;

aynı

zamanda

Onun

yaşanmamışlıklarının hapishanesidir! Edilgen ve sesiz olan yazı ile nasıl ilişki
kuracağını, nasıl okuyacağını bilir, şekillerin anlamlarını çözer. Bu anlam ne kadar
derin ve geniş olursa olsun, Kien sınırlıdır. Düzenli sabah yürüyüşlerinde, bizim
bir harfi yazmak için kullandığımız en uzun çizgiye kadar yürür. Sayfanın,
sembolün, anlamın derinliği kadar yürür ve geri döner. Yeni doğan günü
görmemiştir aslında! Sadece gökyüzü aydınlandığı için elleri, parmakları,
düşünceleri ve ayakları her zaman olduğu gibi kitap dolu çantanın içinde gidip
gelir sanki. Dış görünüşünde özensizdir, giysileri buruşuk, bedeni zayıftır. Bedeni,
duyguları gibi çok hassas çok kırılgandır. Bilime odaklanmış bir hayatta
vücudunu, vücudunun isteklerini ve ihtiyaçlarını reddeder. Onun yaşamı,
ortalama bir kitap sayfasının yüzeyi kadardır adeta ve bu sınır roman ilerledikçe
Kien’i daha iyi gören okuyucu için dehşet vericidir.
“Burada ne yapıyorsun çocuğum?”; Kien’in bir çocuğa yönelttiği bu soru, kitabın ilk
cümlesidir. Kien, mecazi olarak da etrafındakileri çocuk gibi görür, akıl
bakımından eksik, bilgisiz, yetersiz olduğu için çocuk! “Onurlu bir bilgin” (s. 63)
azametli kibrinin beşiğinde uyumaktadır; ta ki Therese o beşiği, önce usulca
sallayıp sonra karıştırıp, dürtükleyip, her köşeciğine değene kadar, paramparça
edene kadar! Sıradan, cahil, dikkatli, içten pazarlıklıdır. Prof. Kien’in evlendiği
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hizmetçisi bu mavi kolalı Therese; kösnül ve iffet konusunda tek kuralı “çıkarları”
olan bir kadındır. Üstelik yaşça kendisinden büyüktür. Histerik ve yoğun
duyguları, hizmet verdiği efendisinin dünyasına sığamayınca, onu kıskançlıkla
darmadağın eden Therese mavi eteği ile bir bütündür.
Mavi, sert kolalı, pilili etekliği ile koridorda süzülen ve rafların tozunu alan o
kadın; ah “rica ederim”! O kadın! Başını iki tarafa sallayarak, ellerini kıymetli Buda
ciltlerinin üzerinde gezindirerek, bir gizli yaşamın sırrını aramaktadır. Öyle ya
insanın hele bir erkeğin dünyası; nasıl da bu kadar yavan, gürültüsüz, paradan ve
bedensel zevklerden uzak olabilir? Bu işin içinde bir iş vardır! Raf raf dizilmiş bu
yaşamı çözmelidir Therese! Bu evi ele geçirmeli, sayfalara yerleştirilmiş anlamadığı
o “şeylere” iyice göz süzmeli, kütüphanenin her santimini bilmeli, her kitabın iç
kapağını yoklamalı ve Kien’in yaşamındaki gizin sırrına ermelidir. Öyle de yapar.
Ne de olsa görmüş geçirmiş bir kadındır. İş bilir ve çalışkan bir hizmetçidir. Kien,
saflıkla bönlük arasında değer verdiği bu kadına nasıl aldanır ve ona nasıl inanır?
Temizlemek için bile olsa kutsal dokunulmazlarını ona emanet eder. Hâlbuki
“Bilgisiz kişinin ellerinde savunmasızdır kitaplar” (s. 53).
Söylemiştim ya bütün büyük adamlar gibi aşılamaz sınırları ve dokunulmaz
alanları vardır Kien’in. Ama gel gör ki dışarıdaki dünyayı bilmemek, anlamamak
ve safça küçümsemek, onun en mahremini yıkıma uğratır. Therese, kocası Prof.
Kien ile bir çocukla alay eder gibi eğlenir. Sinsi ve ikircikli tavırlarıyla o sakınımlı
ve onurlu dünyaya hapsolmuş, bilim adamı ile uğraşır. Kien; sıkılır, daralır,
kaçmaya çalışır ama kaçamaz ve bir çocuk gibi ağlar! Anlamaya çalışır; anlayamaz.
Aynı sakınım ve aynı kibir ile aslında kendi kendi ile uğraşmaktadır. Sonunda
türlü sanrılarla ve kafaya boylu boyunca uzanmış cümlelerle; konuşa konuşa zırhı
deldirir.
“Rica ederim” sayın okuyucu; elbette ki bu zırhı delen Therese en uçtaki kadın
karakterdir. Üvey baba elinde büyümüş ve annesine duyduğu öfkenin intikamını
üvey baba ile kurduğu “ayıp” ilişkinin hazzından alan; evdeki, hırslı, ateşli öteki
kadın! Üvey babanın koynunda cilveli bedeniyle; dişiliğini nasıl ve kime karşı
hangi ölçülerle kullanacağını erkenden öğrenmiştir. Aşağı sınıftan gelen; yaşamını
çalışmasına ve becerilerini sergileme gücüne bağlamış, haddini bilmez bir
hizmetçidir Therese. Ama ev ve mutfak düzenini çok iyi bilir. Efendilerinin
isteklerini; gözlerinden, halinden tavrından okuyup sessizce gerçekleştirebilecek
kadar sezgileri gelişmiştir. Kendini çıkarlarının önüne attığında; becerilerine
rağmen, hak ettiği yaşamı, bedeninin sefasını sürememiş bu yaşlı kızı neden
yadırgayalım?
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Mavi etek, Therese’in kişiliği ve Peter Kien’in ona karşı duygularını anlatımda bir
fetişe dönüşür; romandaki bir başka karakter gibi görünür. Therese, etekliği ile bir
bütündür demiştim. Nasıl ki bir midye, kabuğu olmadan var olamaz, yaşayamaz;
Therese de mavi kolalı, uzun, pilili eteği olmadan yazılamaz. Mavi etek; bir midye
kabuğunun, içindeki canlı varlığı sarması, koruması gibi sarar, bu yaşını aşan edası
ile ıslah olmayan para düşkünü kadını. Gerçekte saftır ve cahildir. Öyle olmasa,
hakkında hiçbir şey bilmediği kitaplara bağlılığı, sevgisi nasıl açıklanabilir? Mavi
kolalı etek; midye kabuğu sertliğinde, içindeki ile bütünleşmiş koruyucu bir
duvardır adeta! Yazar Canetti burada, çok ince bir hatırayla; “midye” ve “çocuk”
ile Kien’in yaşam boşluğuna kanca atar. Kien; çocukluğunda bir midyeyi kırmak
ve içindeki canlının neye benzediğini görmek istemiştir. Meraklı, küçük ve zayıf
parmakları bu çetin işte çok aciz kaldığından; kabuğu, ayakları ile ezer ve parçalar.
O sert kabuğun içindeki bir avuç acı, köpük ve aldatmacadan ibaret yaratık Peter
Kien’in çocuk ruhunu korkutur. Therese’i mavi bir cilt kapağı gibi saran eteği;
aslında, Kien’in kadınlar ve cinsel yaşamı arasındaki aşılamayan mesafedir. Soyut
yaşamın incelikli cümleleriyle avunmuş Prof. Kien’in bedensel istekleriyle, idealize
ettiği yaşam arasına giren mavi bir kabuktur; korkutur!
Kendini, bir ahlak ve namus abidesi gören mavi eteklik; kocası kendine tenezzül
etmediği için her daim başka erkeklere cömertçe savrulmaya hazırdır ve aldatmayı
bir hak olarak görür. Sevdiği, âşık olduğu insanlarla mı? Hayır! Menfaat ilişkisine
girdiği adamlara kendini sunmak, ayrı bir zevktir. Hem kendisine dokunmaktan
korkan kocadan intikam hem sevgili ile ortak çıkarlara erişmenin hayali birleşince,
Therese daha genç ve daha isteklidir. Böylelikle aşığı ile buluşmaları, dışarıdan
bakanlar için meşru ve olağan görülebilir. Ayrıca bu işler belli olmaz! Eğer yatak
arkadaşlığı ile menfaatler birleşirse, Kien’i de bırakıp yeni yatak arkadaşı ile yola
devam edebilir. Bedenini, hesaplı çıkarları karşılığında başkalarının hizmetine
sunmuş bir insanın; kıskançlığı, doyumsuzluğu, kendine duyduğu aşırı özgüven
anlatılırken; insan, etrafında dönen türlü oyunların türlü başkarakterlerini de
bulur Therese’de! Kendini yaşından daha genç ve daha güzel gören; gençliğin
nefsine amade ama taze vücudunun sefasını sürememiş bir kadının zavallı ruhu!
Hiç sevmediği, anlayamadığı, hemen hiçbir şeyi paylaşmadığı kocasının servetinin
peşine düşmüştür. Kocadan gizli para biriktiren, güzelliği karşı cins tarafından
takdir görmemiş bir kadın. Ulaşamadıklarının derin melankolisine hükmeden,
intikam hırsı! Aşk, sadece hayranlık uyandıran bir kelimedir ve mutluluk
kitaplarda gördüğü eril ve dingin bir Buda’ya kavuşmakla gerçekleşebilir. Terese,
yakışıklı Buda’sını ararken, Buda’nın egoyu yok etme kanununu elbette hiç
bilmedi! İlgisiz ve gizemli kocası Kien mi onu bu duruma düşürdü? Hayır. Ona
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güzelliğini hatırlatan, bedeninin arzulanabilirliğini (bu yalan da olsa önemli
değildir) hissettiren her erkeklerle düşüp kalkar. O, bir şeytandır Kien’in gözünde.
Yaşamını altüst eden bir hilekârdır.
Prof. Kien’e gelince; tüm aydınlanmış kafalar gibi toplumla barışık değildir. Hiç
yaşamadığı bir hayata teorik değerlerle bağlıdır ve zırhından dışarı çıkıp
baktığında, gördüklerinden memnun olmaz. Toplumun sıradanlığını anlamaz ve
aşağılar. Nede olsa; para kazanmak için çalışmak zorunda kalmayan şanslı
azınlıktandır. Ama paranın, yaşam biçimini devam ettirmesinin biricik kaynağı
olduğunun da farkındadır. Bunun yer yer hesabını bile yapar. Derdi bilimsel
üretkenlik,

ama

standartlarından

ödün

vermeden

çalışarak!

Fizyolojik

ihtiyaçlarından sadece biri, beslenmek öndedir. Üretime, bilime dair planlar yapsa
da yaşamına dair hiçbir gelecek umudu yoktur. Bu karamsarlık, yalnızlık ve
çaresizlik onu tamamen kendi içine kapalı bir ruh haline büründürmüştür.
Bu; acaba toplumların sağduyusunu temsil eden bir karakter olabilir mi? Fakat bu
sağduyu şizofrendir! Dışarıdaki yaşamdan, diğer adamlardan, kadınlardan
korkan; onları tanımadığı için korkan ama tanımaya da tenezzül etmeyen
acziyettir! Sonunda, görmemek için gözlerini kapatır ve bilinçli olarak kör olmayı
seçer. Tamamen içe yönelme, etraftaki insanlardan, yaşamdan kaçma isteği, kendi
hatalarına tahammül edememenin yarattığı duygusal geriliminin sonunda; aklını
da körleştirir. Kör olmayı seçerek, çevresinde olup bitenden uzaklaştığında;
aslında kontrolü tamamen kaybettiğini fark edince, artık çok geçtir. Kendine ziyan
bir yalpalama!
Kien’in karakterinde; içinde yaşadığımız toplumun; yozlaşan, ayarı-ölçüsü
tamamen

bozulmuş,

kabalaşan

ve

değersizleştirerek

değişen

yaşamında

sıkışmışlıkları vardır. Bu sıkışmışlığın azametini göstermenin en görkemli yolu, bir
intihar olabilir!
Theresianum, bilim abidesinin inatla, ısrarla kendini yok etme arzusunun
mekânıdır ve kiminin merhameti, kiminin acımasızlığı ateş taşır Theresianum’a!
Yakıcı bir sahnedir; sessiz ama bir o kadar gümbürtülü hesaplaşmanın ilk
adımında karşılaştığımız dev bir dekordur bu. Ne gökyüzü ne gün ışığı! Bir
merhamet evi olarak sunulan Theresianum’da; yaşamın iç çekişleri duyulur ve
aynı zamanda o yaşama, en yakıcısından bir veda vardır. Kien; artık cinnet halinin
kıvrım kıvrım korku dolu kıvılcımlarını saçan bir alev topuna dönüşür.
Aldanmışlıklarını, kendisini kuşatan o hapishane duvarlarını yıkmak için tüm
inandığı ve yaşamını anlamlı kılan değerleri de yıkmaktır, yakıp kül etmektir.
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Delirir ve deli gücü ile kendi inşasını yıkar; kitapları dizili raflardan alıp ateşi
harlar. Bu intihar; aklın, bilginin, kendi yaşamına sahip çıkamayışın sonudur.
Theresianum’da yanan satırlar, okuyucunun kalbine düşer; ne ki artık yürek acıyı
hissetmez; onu harlayan merhametsizliğin soğuğu duyulmaz.
Theresianum’da; Kien, odalara tek tek girip çıkar, rafları kontrol eder, dışarıya
kulak kesilir. Ortalığa yığdığı eski gazetelerde gözünün iyi seçemediği alaca
karanlıkta birkaç haber görmüştür. Cinayet! Korku ve panik içinde önce kitaplara
davranır, daire kapısının önünde bir set örer sayfalardan, koridoru doldurur.
Theresianum’u yakar, merhameti yakar!.. Alevler yükseldikçe kendisi de bir
merdivenin üzerinde yükselir, gökyüzüne açılan camlara davranmıştır...alev alev!
Yağmur başlamıştır, tutuşmuş sinirleri yatıştırmak için gökyüzü yardıma
gelmiştir. Ama yanmaktadır Theresianum!
Theresianum’da; boşluk ve hiçlik kızıl bir dumandan yükseliyordu. “Cinayetler ve
yangınlar, gazeteleri, ülkeyi ve kafaları çorak birer tarlaya çeviriyordu” (s. 540).
Theresianum yanıyordu, kitaplar, harfler, mürekkep ve selüloz yanıyordu. Şiirler,
tarih kitapları, görsel sözler, alıntılar ve kalan her şey yanıyordu. Buda ve
milyonlarca şekil-işaret-sembol yanıyordu, Kien’in ruhu yanıyordu. Alevler onun
bedenine ulaştığında, artık mavi korku yok olmuştu.
Korkuları, sanrıları, güvensizlikleri ve sevgisizliği, o toplumun Kien’e kör
bakmasından mı yoksa tersi mi? Kien’in sırf sentetik bilgiye dayanan
aydınlanmışlığının dramında, kendi toplumuna yabancılaşmış, geçerli değerleri
görmeyen bir eksiklik mi anlatılıyor? Bence, her ikisi de var. Yaşamı daha değerli
kılmayan, toplumu daha erdemli bir yola götürmeyen soyut bilgi, ne kadar yüce
olursa olsun “körlük” ile maluldür. Yaşam pratiklerinden uzaklaşan aydınlar,
toplumlarına yabancı kalırlar. Öte yandan, aydınlarını sahiplenmeyen, onların
bilgiye dair emeklerini taçlandırmayan toplumlar; cehaletin, kaba gücün yangını
içinde kül olup giderler.
Sevgili okuyucu; kendinden, yüzünün neye benzediğini unutacak kadar
uzaklaştığında, yalnızlığını sürüklediğin yığınların arasında “Cennetin Yıldızları”
ile karşılaşır, bir süre merhamet evine sığınabilirsin. Ama bir gün, nihayet geldiğin
yerde; “Burada ne yapıyorsun çocuğum?” diye birisi sorar? Sahi bu duvarları kim
ördü?
Özgürlüğün ne olduğunu hatırladığında, kuşatılmış aklın nasıl miskinleştirildiğini
anlarsın. Savaşın yıkıcı şiddetini besleyen; toplumlardaki umursamazlık ve
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duyarsızlıktır. Aymazlığın insan ruhu üzerinde yaptığı tahribatı derinlemesine ele
alan, bir atmosfer anlatılır Körleşme’de. Savaş; uygarlığın yıkımı, özgürlüğün yok
oluşu ve insanın bir kere daha “düşmesi”dir. Prof. Kien; cehaleti, kaba gücün
hoyratlığını ne kadar yaşamının dışarıda tutmaya çalışsa da kurban olmaktan
kurtulamamıştır. Yaşama yabancılaşmanın donukluğu ve buz gibi bir “mavi
korku” tüm yapıya hâkim olunca; kurtuluş mümkün olamaz. Beden, akıl, bilinç ve
duygu taşlaştıktan sonra, hem ne işe yarayacaktır ki kurtuluş!

