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Öz
Yirminci yüzyılın son döneminde büyük bir önem kazanan sömürgecilik sonrası edebiyatın önde gelen
isimleri arasında olan Afrika kökenli ngiliz yazar Abdulrazak Gurnah, kendi öz kimli iyle göçmen kimli ini
birle tirerek koyu bir milliyetçilik yerine çokkültürlü bir kimli in önemine de inmektedir. Sömürgecilik sonrası
edebiyatta sıkça ele alınan temalara yeni bir boyut kazandıran Gurnah ça da larından farklı bir yol izlemi tir.
Bu çalı mada Abdulrazak Gurnah’nın dördüncü eseri olan Cennet romanında sömürgeci zihniyet
nedeniyle toplumda öteki olarak görülen bireylerin ya adı ı kimlik bunalımları incelenmi ve temeli Afrika
toplumlarındaki ırksal, dini, ekonomik ayrımcılıklara dayanan toplumsal sıkıntılar üzerinde durulmu tur.
Anahtar Kelimeler: Abdulrazak Gurnah, Sömürgecilik, Ötekile tirme, Cennet, Kimlik Sorunları, Do u Toplumu.
Abstract
African originated English author Abdulrazak Gurnah, among the prominent names of postcolonial
literature which gained great importance at the last period of the 20th century, stresses the importance of multicultural
identity rather than dark nationalism by combining his self-identity with his immigrant identity. By following a different
step from his contemporaries Gurnah a new dimension to the themes dealt in the postcolonial literature.
In this study, the identity crises experienced by the individuals who are seen as the other because of the
colonial mind in Abdulrazak Gurnah’s fourth novel Paradise have been examined and the social problems based on the
racial, religious, economic discriminations in African societies have been elaborated.
Keywords: Abdulrazak Gurnah, Colonialism, Otherness, Paradise, Identity Problems, Eastern Society.

Giri
Sömürgecilik ve sömürgecilik sonrası edebiyat ele tirilerinde ve tartı malarında sıkça kullanılan
‘öteki’ ve ötekile tirme Edward Said’in arkiyatçılık kitabında ilk kez dile getirilen ve son dönemdeki
kültür ve kimlik konularında en çok ba vurulan kavramlardandır. Batı’nın Sanayi Devrimi sonrasında
a ırlık verdi i hammadde ve kaynak arayı ları nedeniyle yıllardır sürdürdü ü sömürgecilik faaliyetleri bir
gerçe i açıkça ortaya koymu tur: Medeniyetin bütün de erlerinden yoksun olan Do u kültürü asla
kendisini yönetemez ve yönetilmesi gerekmektedir. Kendisinden farklı olanı, ekonomik yönden geri kalmı ,
e itimsiz Do u insanını öteki olarak gören batılı zihniyet sadece kendisinden olanları benlik bilincine sahip
olan, kendini idare edebilen medeni bireyler olarak görmektedir.
Sömürgeci Batı dü üncesinin kendilerine dayattı ı modernle me ve batılıla ma gibi belli bir
ideolojinin savunucusu olan yakla ımlar yoluyla kendi kültürel de erleriyle olan ba ları kopartılan Do u
insanı kendisini büyük bir bo lu un içinde hissetmektedir. Merkeze yakın olabilmek ve Batı medeniyetinin
modern de erlerini benimseyebilmek için onlar gibi olmaya çalı an ve sürekli olarak taklitçi bir tutum
izleyen Do u insanı zamanla sahip oldu u kimli inin eski do allı ını yitirmesine engel olamamı tır.
Sömürgecilik sadece insanlar arasında ben-öteki ayrımının do masına neden olmamı , yarattı ı din,
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ekonomi ve ırk temelli ayrımcılıklar yoluyla toplumsal hayatta belli bir konuma gelebilmenin sadece Batı
insanının hakkı oldu u izlenimini yaratmı tır.
Hem ezilen, sömürülen bir halkın içerisinden gelmi olması hem de koyu tenli biri olarak
ngiltere’de göçmen olarak ya amanın ne demek oldu unu ö renen sömürgecilik sonrası edebiyatın son
dönemdeki ça da yazarlarından olan Abdulrazak Gurnah romanlarında sömürgecili in olumsuz etkilerini
ve ya attı ı kimlik bunalımlarını ulus üzerinden de il de birey üzerinden incelemi tir. Yazdı ı dördüncü
romanı olan ve ngiltere’de edebiyat alanında her yıl verilen en prestijli ödül olan Man Booker ödülüne aday
gösterilen Cennet romanında Gurnah Afrika’da öteki olmanın ve sürekli olarak küçümsenmenin, köle
olarak görülmenin birey kimli i üzerindeki olumsuz etkilerini romanın ba karakteri Yusuf üzerinden
incelemektedir. Deneyimledi i olaylarla, maruz bırakıldı ı dı lanmı lıklarla ülkesinden ve ailesinden uzakta
ya adı ı sürgün hayatıyla öz benli inde büyük kırılmalar ya ayan Yusuf Do u insanının ya adıklarını
bünyesinde barındırmaktadır. Efendisinin ticari seyahatleri nedeniyle devamlı yer de i tiren Yusuf göç eden
biri de il de göç ettirilen biridir. Yusuf, Halil, Mzee Hamdani ve Amina gibi karakterler aracılı ıyla Afrika
kıtasında sürdürülen kölelik anlayı ının i rençli ini ve dini, ekonomik farklar nedeniyle ötekile tirilen
bireylerin kimlik krizlerini sergileyen Cennet romanı sömürgeci zihniyetin dı layıcı, ötekile tirici
tutumunun Do u medeniyetinde vardı ı noktayı gözler önüne sermektedir:
‘’Cennet (...) ülke içi köleli in dünyasına ülke içinde ya ayanların gözünden bakmaktadır.
Roman, insan ticaretinin dramatik bir hal aldı ı bu insanlık dı ı do asını inkar etmeden köleli in a a ılık ve
vah ice hikayelerini metinselle tirmektedir. Roman, Afrika’nın kıyı sahilinde ya ayan Arapların bulundu u
bir bölgede ya ayanların görü ünü ve Afrika’nın iç kesimlerindeki kabilelerin köle ticaretinde kullanılan
halklarının durumunu göstermektedir.’’ (Griffiths, 2000: 313)
I.Gurnah’nın Zanzibar’dan ngiltere’ye Uzanan Edebiyat Yolculu u
Sömürgecilik sonrası edebiyatın son dönemde adından en çok söz ettiren, saygın yazarlarından
olan ve halen ngiltere’nin Kent Üniversitesi’nde akademisyen olarak ya amını devam ettiren Abdulrazak
Gurnah Do u Afrika’nın Zanzibar ülkesinde 1948 yılında dünyaya gelmi tir. Gurnah ülkesinin ba ımsızlık
sava ı verdi i yıllarda ya anan terör ve sava manzaralarından duydu u husursuzlu un yanında e itimini
devam ettirme amacıyla henüz on sekiz ya ındayken ngiltere’ye göç etmi tir. ngiltere’de yaptı ı yüksek
ö renim deneyimine Nijerya’nın Kano Üniversitesi’nde verdi i iki yıllık ders deneyimini de ekleyen
Gurnah, 1982 yılında Kent Üniversitesi’nde doktora e itimini tamamlamı tır. Akademik ilgi alanı olarak
daha çok Afrika, Karayip ve Hint edebiyatıyla ba lantılı sömürgecilik ve sömürgecilik sonrası söylemleri
seçen Gurnah’nın kurgu dünyasında kimlik, yersiz yurtsuzla tırma, göç ve ötekile tirme temaları ön plana
çıkmaktadır.
Yazdı ı sekiz romanıyla son dönem sömürgecilik sonrası edebiyatının önemli yazar ve
edebiyat ele tirmenleri arasında yer edinen Gurnah’nın siyahi bir ngiliz yazar mı, Afrikalı bir yazar mı
yoksa sadece ngilizceyi kullanarak eserlerini yazan modern bir yazar mı oldu u konusunda ele tirmenler
ortak bir kanıya varamamaktadır. Ku kusuz bunda en önemli etken Gurnah’nın ça da ları Ngugiwa
Thiong’o, Wole Soyinka ve V.S. Naipaul’den farklı olarak sömürgele tirilen ulusunun koyu bir savunucusu
olmaması ve zenci kültürüyle beyaz kültürünü ortak bir payda olarak sunmasıdır.
ngiltere’de göçmen olarak ya ayan Gurnah, Üçüncü Dünya insanının ırksal kimli inden
dolayı maruz kaldı ı dı layıcı ve küçümseyici tutumlar nedeniyle ya adı ı eziyeti bizzat deneyimlemi tir.
Ruhunun derinliklerinde etnik kökeni ile olan ba lılı ının tek ba ına ayakta durmakta zorlandı ını gören
Gurnah, etnik kimli in çokkültürlü küresel kimlikle uyum içinde ya amasının kaçınılmazlı ına vurguda
bulunur. Ulusal ve kültürel kimliklerin otantikli ini yitirmesi ve do allı ının zarar görmesi modern
dönemde hızlanan göç hareketleri ile beraber melez kimliklerin sayısının gittikçe artmasına yol açmı tır.
Londra’da ya adı ı dı lanmı lık duygusu, ötekile tirilme ve dı lanmı lık nedeniyle Gurnah bireysel
deneyimlerini yazdı ı ilk üç romanı olan Memories of Departure, Pilgrim’sWay ve Dottie’de genel
anlamda göçmen kimli ini ve ngiltere’de göçmen olarak ya amanın toplum içerisindeki yansımalarını ele
almı tır.
Sömürgecilik sonrası yazarların sömürge döneminde ya ananları sadece kendi uluslarına ait
insanların gözünden de erlendirmesini partizanlık olarak gören Gurnah sadece do du u yerin insanının
de il, yüzlerce kabilenin insanlarının çektikleri eziyete de tercüman olarak dünyaya dar bir pencereden
de il de geni bir pencereden baktı ını göstermektedir. Gareth Griffiths hem Afrika’da hem de ngiltere’de
edindi i deneyimler sayesinde ngiliz ulusu ve kendi ulusunun bireylerinin ya adı ı acı deneyimleri teknik

ve tematik anlamda ba arılı bir anlatımla dile getiren Gurnah’yıçokkültürlü bir yazar olarak
tanımlamaktadır.
Afrika’nın Batı’da ya ayan önde gelen entellektüellerinden olan Gurnah, Afrika kıtasının
genelinde ya anan kimlik ve kültür ikilemleri konusunda oldukça hassas bir tutum sergilemektedir.
Özellikle de do du u yer olan Zanzibar’da halk arasında ya anan çeki melere, siyasi ve sosyal sorunlara
ayrı bir ilgi gösteren Gurnah’nın bu tutumundaki en önemli faktör, ngiltere’deki ilk yıllarında geride
bıraktı ı ailesine, sevdiklerine ve halkına kar ı yabancıla mı olmasıdır. Terk etmi olmanın ve terk edilmi
olmanın ikilemi arasında bocalayan Gurnah göçmen olarak edindi i olumsuz Batı imgesinden sonra
ülkesiyle olan ba ını koparmayıp kültürel ve ulusal de erlerine olan ba lılı ını devam ettirmi tir. VijayNair
ile yaptı ı röportajda kendisini tam anlamıyla bir ngiliz gibi hissedip hissetmedi i ile ilgili soruya
Gurnah’nın cevabı ngiltere’de bulundu u süreç içerisinde ula tı ı farkındalı a dikkat çekmektedir:
‘’Kendimi ngiliz gibi hissetmiyorum, fakat burada sistemin nasıl i ledi ini anlayabilecek
kadar uzun bir süredir kalıyorum. Kim oldu umu asla unutmadım. Di er insanlara nasıl göründü üm ve
kim oldu um noktasında gösterdi im beceriksizli im büyük oranda devam ediyor. Öteki insanlara
bakmıyor ve onlardan farklı olarak nasıl göründü ümü unutmuyorum. Buraya ilk geldi imde garip bir
biçimde bu duyguyu asla ya amadım. Safdım, masumdum ve kim oldu umu unutuyordum... Ne zaman
birileri bana küfürlü ifadelerle ba ırsa oka u rardım. Fakat bugünlerde bu olay ne zaman meydana gelse
artık tepki göstermiyorum.’’ (Nair, 2005)
Gurnah çokkültürlü toplum düzeninde ait olunan ulusların ne bireylere kendilerini
tanımlayabilecekleri bir kimlik önerdi ini ne de bir topluma ait olma hedeflerine ula abilmelerine yardımcı
oldu unu dü ünmektedir. Sömürgecilik sonrası öznelerin öteki olmaktan kurtulup toplumsal bir ideal, bir
yere ait olma arayı larının arasına giren sömürgeci Batı zihniyeti ötekile tirilenlerin kaderinin öteki olmak
oldu unu savunur ve benlik idealinin sömürgele tirilen özneler için ula ılması çok zor bir hedef oldu unu
dü ünür. Sömürgecilik sonrası dönemde üzerinde önemli tartı malar yapılan kimlik olgusunda ya anan
belirsizlik duygusunun insan ya amının baskın bir özelli i oldu u dü ünen Gurnah, eserlerindeki
karakterlerin ya adı ı ikilemler, zıtlıklar yoluyla bu dü üncesini desteklemektedir. Tarihi küresel olarak
algılayan, ya adı ımız yerlerin ise hem zamanda hem de mekanda e zamanlı olarak de i ti ini dü ünen
Gurnah dünyanın bütün farklılıklarının ötekile tirilmeden aynı seviyede de erlendirilmesinin önemine
vurguda bulunur. Amerika’daki Kızılderililerle Zencilere uygulanan ırkçı politikayı ele tirmesine ra men,
Avrupa medeniyetinin ilerleyebilmesi için Müslüman yerlilere uyguladı ı zulüm ve vah et içeren
ötekile tirme politikalarının kaçınılmaz oldu una inanan Tacqueville’den farklı olarak Gurnah diaspora
deneyimi ya amı biri olarak Afrika’daki siyasi ve di er güç formlarının kötüye kullanılarak masum
insanlara ya atılan insanlık dramını kınamaktadır.
Gurnah’nınentellektüel kimli i, siyasi görü leri ve dünyayı algılayı biçimi üzerinde en çok etki
bırakan kaynaklar küçük ya larda gitti i devlet okulunda kendisine okutturulan Arabistan Geceleri ve
Binbir Gece Masalları’ndan edindi i izlenimler olmu tur. Bu eserlerde farklı kültürden insanların mutlu bir
biçimde ya ayabildi ini gören Gurnah dünyaya farklılıklar çerçevesinden bakmayı ö renmi tir. Bu
farklılıkların toplumda olu masında ve belli bir tanımın içine oturtulmasında dinin ve ekonomik durumun
önemli bir yeri oldu unu dü ünen Gurnah farklılıkların küreselle en dünyada vazgeçilmez oldu unu ifade
etmektedir. ngiltere ve Fransa gibi sömürgeci zihniyete sahip olan ulusların küresel dünyanın olmazsa
olmazı olan farklılıkları tek tiple tirmesini ele tiren Gurnah kendi imgelerini toplumlarında ‘Öteki’ olarak
tanımlanan bireylere yüklenen olumsuz imgeler yoluyla olu turduklarına vurguda bulunmaktadır. Güce
ula ımın ırk, sınıf ve cinsiyete göre belirlendi i bir toplumda kendi benli inin bilincine varmak isteyen
aristokrat ve zengin kesimin ezilen, fakir kesimi ötekile tirmesinin önüne geçmek için aydın kesime büyük
bir i dü tü ünü dü ünen Gurnah, eserlerinde de vurguladı ı gibi bunun ‘’kendi iste iyle yabancı bir ülkeye
yerle en bir sanatçının rolünün pasif bir tanık olarak de il modernitenin önemli bir aktör ve temsilcisi olarak
ticaretin, deneyimin ve temsil edilmenin karma ık a ını düzenlemek’’ (Kaplan, 1996: 47) oldu unu ifade
etmektedir.
II.Cennet Romanında Ötekile tirme ve Çeki me Halindeki Yerlilerin Kimlik Kaybı
Cennet romanı kölelik, sürgün, dı sebeplerden dolayı baskı altına alınma, özgürlük alanının
kısıtlanması gibi etkenler nedeniyle kimli in kırılmaya u radı ı, zamanla kayboldu u ve bir daha eski
do allı ına ula amadı ı ötekile tirici bir dünyanın anlatıldı ı etkileyici bir üsluba sahiptir. Her eyin
zıddıyla var oldu u sömüren-sömürgele tirilen, köle-efendi, Batı-Do u ikilemlerinin a ırlık kazandı ı bir
dönemde ötekile tirme Elizabeth Maslen’in de sözlerinde ifade etti i gibi romanın genelinde hissedilen bir

dı lanmı lık duygusudur: ‘’Toplum içerisinde ötekinin in a edilmesi yoluyla benli in in a edilmesi romanın
her yerinde vardır.’’ (Maslen, 1996: 53-57) Herhangi bir kökeni olmayan, göçebe kabilelere ait tüccarların
Afrika’nın kıyı kesiminden iç kesimlerine yaptı ı ticari seyahatlerin a ırlıkta oldu u roman Arap, Hindu,
Afrikalı Müslümanlarla vah ilerin ya adıkları kimlik ikilemini ve bir yere ait olup olamama konusunda
ya adıkları arada kalmı lık durumunu yansıtır.
Evlerinden, yurtlarından uzakta çok fazla hareket özgürlü ü olmayan karakterlerin adeta bir
cehennem hayatı ya adı ı romana Gurnah ironik bir ekilde Cennet adını vermi tir. De erlerin kayboldu u,
kimliklerin parçalandı ı bir kriz ortamında Gurnah’nın sürgün hayatı ya ayan karakterleri etrafındakilerden
dinledikleri geçmi in do allı ını anlatan hikâyelere anavatanlarıyla olan ili kilerini düzeltmek ve
kaybettikleri cenneti yakalamak umuduyla dört elle sarılırlar. Fakat Guy Scarpetta’nın da dile getirdi i
‘’...katı ıklık günümüzün düzenidir. Biz hepimiz tüm kültürlere aidiz ve her birey farklı desenlerle örülmü
birer mozaiktir.’’ (Scarpetta, 1989: 26) gerçe i kaybedilen cennetin kazanılmasının olanaksızlı ına vurgu
yapmaktadır.
Romanda sömürgecilik öncesi tarihsel süreç anlatılmasına ra men kıyı sahilinden kıtanın iç
kesimlerine do ru yapılan ticari seyahatlerde insanların birbirleriyle olan ili kileri ırksal ve sınıf farklılıkları
temelinde devam etmektedir. Gurnah’nın romanında ana karakter olan Yusuf yazarın kendisi gibi iradesi
dı ında kaynaklanan dı nedenler yüzünden do du u yerden uzakla tırılan ve tanımadı ı bir yerde
ya amak zorunda bırakılan birisidir. Henüz daha on iki ya ında küçük bir çocuk iken köklerinden
kopartılan Yusuf, babasının borcuna kar ılık bölgenin zengin tüccarlarından Aziz tarafından rehin olarak
alınmı tır. Kölele tirilmi olması nedeniyle duygu ve dü üncelerini açıkça ifade edemeyen Yusuf,
efendisinin ve yakınlarının kendi üstünlüklerine vurgu yapmak için kullandıkları bir oyuncak gibidir.
Efendisi ile yaptı ı seyahatler Yusuf için kimlik arayı ına dönü mü tür, fakat benlik arayı ı kaygan bir
zeminde oldu u için süreklilik göstermemektedir. Evden ayrılırken annesinin kendisine hatıra olarak
verdi i tespih Yusuf’un ailesiyle olan irtibatının devamlılı ını simgelemektedir. Çıktı ı ilk seyahatte
annesinin kendisine verdi i manevi de eri yüksek olan bu tesbihi kaybeden Yusuf’un ailesiyle,
memleketiyle olan irtibatı da son bulmu tur.
Yusuf köle olarak yanına verilmeden önce Aziz Amca’sını varlıklı bir ya am sürmesi, çevredeki
insanlarca saygıyla anılan biri olması nedeniyle takdir etmekte ve onunla birlikte ya amak istemektedir.
Avrupalıların Amerika’nın ke fi sırasında kıtanın yerlileri olan Kızılderililere ncil’i vererek sahip oldukları
her eye el koymaları gibi Aziz de her geli inde Yusuf’a bir miktar para vererek onun aklını çelmekte
kimli ini ve de erlerini büyük bir çıkmaza sürüklemektedir: ‘’Yusuf onun gelmesinden hep ho lanırdı.
Babası onun kendilerine onur verdi ini söylerdi, çünkü o varlıklı ve ünlü bir tüccardı- tajirimkubwa- ama
her ne kadar onur önemli olsa da hepsi bu kadar de ildi. Aziz Amca her geli inde ona on annalık para
verirdi.’’ (Gurnah, 1998: 9)
Yusuf’un babası kıtanın iç kesimlerinde ya ayan Müslüman olmayan Afrikalıları barbar ve kâfir
olarak görmekte ve öteki olarak sınıflandırmaktadır. Genellikle tek ba ına oynayan ve evinin yakınlarından
uzakla mayan Yusuf’a sadece Hintli ailelerin çocuklarıyla oynamasını söyleyip ‘’çevremiz vah ilerle dolu’’
(Gurnah, 1998: 11) eklinde ö ütte bulunması Yusuf’un babasının ötekile tirici bir tutum sergiledi ini
göstermektedir. Kimli inin do allı ını sürdüren Yusuf, kom u çocuklarından duydu u Almanların i lerini
disiplinli bir ekilde yapmayanları astı ı ve henüz ergenli e ula mayanları ise ölüme terk etti i eklindeki
söylentilerden dolayı deh ete kapılmaktan kendini alıkoyamaz. Alman eziyetinin sınır tanımadı ı, siyah
tenli insanların ikinci sınıf insan muamelesi gördü ü bir ortamda sömürgecilik faaliyetleri insani ve ahlaki
idealleri bile göz ardı etmektedir.
Çok sevdi i Aziz Amca’sıyla uzun süre bir tren yolculu undan sonra geldi i yerde Yusuf için
ya amın karanlık yüzüyle tanı ma zamanı gelmi tir. Geldikleri yerde Yusuf on yedi ya da on sekiz
ya larında Halil isimli bir gençle tanı ır ve o da tıpkı Yusuf gibi babasının borcuna kar ılık Aziz’in yanında
çalı ması için rehin olarak verilmi tir. Aziz’in emri altında tam bir köle psikojisiyle çalı an ve öz benli ini
yitiren Halil kendisinden ziyade efendisini dü ünmekte ve çalı tı ı dükkanın zarar görmemesi için bütün
gücüyle çalı maktadır. Çalı ması için Halil’in emri altına verilen Yusuf yaptı ı en ufak bir hatada,
kaytarmada azar i itmekte ve Halil’in canlı cenaze eklindeki ötekile tirici hakaretlerine maruz kalmaktadır.
Çevresindeki insanların elini öpmelerinden ve kendisini efendi olarak bilmelerinden zevk duyan Aziz,
e itimsiz Do u insanına yardım eden, onları himayesine alan bir sömürgeci profili sergilemektedir. Halil’in
Aziz ile ilgili söylediklerinden bu çıkarım yapılabilir: ‘’O iyi bir adam, seyit. Seni dövmez. Ona saygı
gösterirsen, seni gözetir, do ru yola girmeni sa lar... Arapça ö renmelisin, o zaman seni daha çok sever.’’
(Gurnah, 1998: 26) Derisinin koyu renkli olması, çocuklu unu ya adı ı Do u Afrika’nın kıyı bölgelerinde

yaygın bir ekilde konu ulan Kiswahili dilini bilip Arapça’yı bilmemesi nedeniyle ötekile tirilen Yusuf, yeni
ortamında kendisine dayatılan kimli i benimseyip benimsememe noktasında ikilem ya amaktadır.
Hegel’in ortaya attı ı efendi-köle diyalekti inde sömürgeci zihniyetin egemenli ine ve insanları
Batı’lı olup olmama durumlarına göre ötekile tiren anlayı a sa lam bir dayanak olu turulmu tur. Geri
kalmı ulusların modern dünyanın de i en düzenine uyum sa layabilmeleri için sömürgecili in gerekli
oldu unu savunan efendi-köle diyalekti inde Batı her zaman efendi, Do u ise her söylenileni yapmak
zorunda olan köle durumundadır. Yusuf’un Aziz ile olan ili kisini sömürgeci perspektiften ele alan Halil,
Do u insanı için köleli in kaçınılmaz oldu unu savunur: ‘’Sen onun hizmetçisisin. Ben de onun
hizmetçisiyim. Onun köleleriyiz.’’ (Gurnah, 1998: 40) Sürekli baskı altında ya ayan, dı güçler tarafından
kimli inin ekillenmesine engel olamayan Yusuf ya amla ba lantılı bütün alanlarda efendisinden ba ımsız
hareket edememektedir: ‘’Ya amın anlamı ve merkezi Aziz Amca’ydı, her ey onun çevresinde dönüyordu.
Yusuf hala Aziz Amca’yı bu çeberin dı ında tanımlamanın bir yolunu bulamamı tı...’’ (Gurnah, 1998: 35)
Kimlik, ötekinin pasif olarak yer aldı ı toplumdaki egemen gücün ise etkin olarak rol oynadı ı bir
müzakere sürecidir ve bu süreç gücü elinde bulunduranların iste i do rultusunda sona ermektedir. Yusuf
ve Halil’in hem zıt hem de kabul edilebilir de erlerin karma ık ba lamı içerisinde kendilerini tanımlama
mücadeleleri sonu olmayan bir süreçtir. Her ikisi de efendilerinin kontrolü altında ya amakta ve iradeleri
dı ında kendilerine biçilen rolleri oynamaya mecbur bırakılmaktadır. Küçük ya larında evlerinden
uzakla tırılan bu iki karakter için ev, aradan geçen yıllardan sonra artık net bir ekilde tanımlanabilen
co rafi bir yer de ildir. Yusuf ve Halil evlerinden uzakta geçirdikleri yıllarda benlik bilinçlerinde büyük bir
yıkıma u ramı lardır. Çocukluk yıllarını geçirdikleri evler zihinlerinde neredeyse yok olma noktasına
gelmi ve eski do allı ı içerisinde ula amayacakları bir hayalden ibarettir. Tarihin tozlu sayfalarında
kaybettikleri evlerinin bugün içinde bulundukları kültürel yabancıla maya zemin hazırladı ı Rushdie’nin
ifadesinde yer almaktadır: ‘’Çocuklu umu geçirdi im evin foto rafı bana bugünümün yabancıla tı ını ve
geçmi imin kaybolan zamanın sisleri içinde kayıp bir ehirde kayıp bir ev oldu unu hatırlatmaktadır.’’
(Rushdie, 1991: 9) Kimlik hem ki inin kendini tanıması hem de sosyo-kültürel kümelenme sürecinin ürünü
olması nedeniyle Yusuf’un ve Halil’in benlik imgeleri baskın ideolojinin dayatmalarına göre ekil
almaktadır. Yabancı oldu u bir ortamda ötekile tirilmeden ya ayabilmesi için kendi kültürünün, dilinin
sınırlarından uzakla ması gerekti ini dü ünen ve bu amaçla Arapça ö renen Yusuf kendisini içerisinde
farklı derelerin birlikte aktı ı bir ırmak olarak görmekte ve sahip oldu u kimlik bütünlü ünü yitirdi ini
dü ünmektedir.
Romanda Yusuf ve Halil karakterleri ba ta olmak üzere Hint ve Arap kökenli ki ilerin göç ettikleri
yerlerde aidiyet duygusunu tam olarak içlerine sindirememeleri, kendi kültürel özelliklerini kaybedip göç
ettikleri kültürün de erlerine sarılmaları ya adıkları sürgünün, diasporanın sonuçlarıdır. Anavatanlarından
uzakta olan karakterler ayrılıkçı ve ötekile tirici tutumlar nedeniyle bulundukları yerlere kendilerini ait
hissedemeyen diasporik kimlikler olarak karakterize edilmektedir. Köle olmaları ve babalarının borçları
nedeniyle toplumda saygın bir konuma ula amamaları Yusuf ve Halil’in toplumda öteki olarak anılmasına
zemin hazırlayan faktörlerdir. Babalarının i hayatlarındaki ba arısızlı ın bedelini ödeyen her iki genç de
kendi iradelerinin dı ındaki nedenler yüzünden ötekile tirilip toplumun en alt tabakasına itilmi tir.
Afrikalılar arasındaki toplumsal sınıf farkının insanların ya amında nasıl bir yer tuttu u Yusuf’un
Aziz’in evine gitti i zaman maruz kaldı ı a a ılayıcı tutumda görülmektedir. Yusuf’u köle olarak gören ev
sakinleri onu evin zemin katına gönderirler. Kaldı ı evin bahçesinin duvarlarla çevrilmi olması nedeniyle
ev halkı ile ileti im kuramayan Yusuf sadece Kiswahili diliyle yapılan konu maları anlayabilmektedir.
Konu tu u dilin bulundu u çevrede kendisine hiçbir fayda getirmeyece ini anlayan Yusuf zamanla Halil’in
yaptı ı ‘’dillerini ve avlanmayı ö retiyorlar’’ (Gurnah, 1998: 28) ikazının haklılı ına inanır. Afrika’da
ticaretle u ra an ve refah içinde ya ayan zengin kesimin konu tu u Arapça dilini kıtanın kıyı ve iç
kesimlerindeki Arapça bilmeyen kesime ö renmesi için baskı yapması kabileler arasında bizden olmayan
ötekile tirilir anlayı ını do urur.
Afrika’daki ticari faaliyetlerde insanların köle gibi satılması kimli in da ılıp parçalanmasına zemin
olu turmaktadır. Emri altında çalı tı ı Aziz’in önderli inde yapılan ticari seyahatlere zorunlu olarak katılan
Yusuf, bu seyahatlere gidip gitmeyece ine dair fikrinin sorulmaması nedeniyle kendisini benliksiz ve
de ersiz bir mal gibi hissetmektedir. Hiç istemedi i halde ticaret yapmak için yola koyulacak olan kervana
katılmaktan dolayı vicdan azabı duyan Yusuf kendisini vah i olarak nitelenen halka kar ı ihanet ediyormu
gibi hissetmektedir: ‘’Yusuf kendisini sürgüne gönderilmi ve anlamadı ı bir ihanetten suçlanmı gibi
duyumsadı.’’ (Gurnah, 1998: 47) Bu seyahate katılan ve Aziz’in kervanına önderlik edecek olan Muhammed
Abdullah’ın Afrika’nın iç kesimlerinde ya ayan insanları vah i olarak görmesi ve onları sosyal, ekonomik

açıdan de ersiz olarak görüp ötekile tirmesinden etkilenen Yusuf, ticari faaliyetler adı altında yapılan
sömürgele tirmenin uygarlık olarak algılanmasından deh ete dü mü tür. Çevresindeki hamallara ve
bekçilere küçümseyerek bakan ve elinde tuttu u deyne iyle kendisini adeta bir kral olarak hisseden
Muhammed Abdullah’ın ‘’vah iler ülkesindeyiz. Onlar sizin gibi ödlek çamurundan yapılmamı lar.
Elbiselerinizi sıkıca tutmazsanız erkekli inizi bile çalarlar.’’ (Gurnah, 1998: 52) eklindeki sözleri Afrika
insanına kar ı beslenen anlamsız önyargıların ve sömürgeci ideolojinin ötekile tirici zihniyetinin
yansımalarıdır.
Mombasa’nın kuzeyindeki küçük Kilifi kasabasında küçük bir dükkan i leten ve seyahatler sırasında
Aziz’in mallarını deposunda saklayan Hamit Süleyman slamiyet’i medeniyetin, insanlı ın ve özgürlü ün
dini olarak görmektedir. Hamit Süleyman sert kurallar üzerine bina edildi ini dü ündü ü slamiyet’i
reddeden Hintli Kalasinga’yı öteki olarak görmektedir. Sahip oldukları dini inanı larının üstünlü ünü
birbirlerine dayatmaya çalı an Hamit ve Kalasinga sürekli bir dini tartı manın içine girerek farklılı ı
kabullenememektedirler. Avrupalının üstünlü ünün her derde deva olabilece ine inanan, inanmak zorunda
bırakılan Afrikalılar bir Avrupalının ölü vücudunun hemen çürümedi ine ve bir ba ka Avrupalının
nefesiyle tekrar ya ama dönebilece ine inanıyorlardı. Böyle bir anlayı ın slam dininde büyük bir günah
oldu unu belirten Hamit ‘’insan kılı ına girmi yılanlar’’ (Gurnah, 1998: 63) olarak gördü ü Avrupalıların
Allah gibi algılanmasının imanı zedeleyici oldu unu anlatmaktadır.
Çevredeki herkesin Kalasinga diye ça ırdı ı ama asıl adı Harbans Singh olan bir Hintli ile Hamit
arasındaki tartı manın temelinde Hint-Müslüman çatı ması yatmaktadır. Müslümanların sorgulamadan
Kuran’da kendilerine emredilen her eyi yerine getirmeye çalı malarını anlamsız bulan Kalasinga
çevrelerindeki köpeklerin bile bundan rahatsız oldu unu ve havlamalarından Müslümanların etini yemek
istediklerinin anla ıldı ını söyler. Kalasinga’nın bu i renç akasından duydu u rahatsızlı ı dile getirmek
isteyen Hamit ‘’hayırsız deli, hırsız piç, kıllı kafir’’ (Gurnah, 1998: 68) gibi kullandı ı sert ifadelerle
Kalasinga’yı ötekile tirmektedir. Hamit’in sürekli olarak kendisini hintinciri eklinde ça ırması nedeniyle
a a ılık duygusuna kapılan Kalasinga bunun tekrarlanmaması için Hamit’i uyarır. Hamit’in Kalasinga ile
aralarındaki inanç farkı nedeniyle onu de ersiz bir kafir olarak görmesi ve cennetin kapısından içeri adımını
bile atamayaca ını dü ünmesi Hindu inancına ait ki ileri ötekile tirmekte ve sadece Afrikalı Müslümanların
benlik bilincine sahip insanlar olabilece ini savunmaktadır. Tıpkı Hamit gibi ço u zaman vaktini birlikte
geçirdi i Zanzibarlı arkada ı Hüseyin de ait oldu u ulusu, dini ve kültürü kutsal olarak görmektedir.
Kendilerinden farklı olanları, özellikle de Batı’yı ‘’karanlıkların, cinlerin ve vah ilerin yurdu’’ (Gurnah, 1998:
71) olarak de erlendiren Hüseyin ben ve öteki ayrımı yaparak kendilerine yabancı olan bütün unsurları
dı lamaktadır. Avrupalıların gözünde vah i birer hayvan olduklarını ve tüm dünyayı sömürüp ele
geçirinceye kadar bu ötekile tirmenin devam edece ini dü ünen Hüseyin’e göre Avrupalılar kendileri
haricinde herkesi de ersiz ve i e yaramaz olarak görmektedir. Sadece sahip oldukları malları de il manevi
ve kültürel de erlerini de zamanla kaybedeceklerini belirten Hüseyin sömürgeci Batı zihniyetinin köleleri
olarak kimliklerini kaybedeceklerini ifade eder: ‘’... kendi yasalarını ve dünya görü lerini ezberletecekler, tek
kutsal sözcük gibi. Bizim hakkımızda yazmaları gerekirse, ne yazacaklar? Köle yaptık diyecekler.’’ (Gurnah,
1998: 75)
Kölelerin bile köleli i savundu u ve öteki olarak kalmaktan zevk aldı ı bir düzende özgürlük ve
benlik sahibi olmak gereksiz gözükmektedir. Kendilerini Afrika’nın iç kesimlerinde ya ayan dinsiz
vah ilerden ayıran en önemli özelli in Allah’a ve dinlerine olan sadakatleri oldu unu belirten Hamit
Yusuf’un Kuran’ı bilmiyor olu una büyük tepki gösterir. Afrika’nın kıyısında ya ayan insanlar olarak
kendilerini kıtanın iç kesimlerindeki insanlardan üstün gören Hamit, Allah tarafından slamiyet’le
ereflendirildikleri için onurlu insanlar olarak anılmanın kendilerine verilmi bir hak oldu unu savunur.
Medeni olmakla vah i olmak arasındaki inceli in farkına varması için Kuran ö renmesinin zorunlu oldu u
kendisine sürekli söylenen Yusuf, Kuran’ı tam olarak ö reninceye kadar öteki olarak görülmekten
kurtulamaz. Yusuf’un iki ay gibi kısa bir sürede Kuran’ı ba tan sona okumayı ö renmesi ve a ırı bir
dindarlık sergilemesi kar ısında endi elenen Hamit beklentisinin aksi bir durumla yüz yüzedir.
ç kesimlere yapılan seyahatte bulunan köleleri, hamalları ve bekçileri toplumsal konumları, dini
inanı ları nedeniyle insan olarak bile görmeyen Muhammed Abdullah fırtına ve iddetli ya mur gibi
durumlarda hamalların korkarak pani e kapılmasının anlamsız oldu unu dü ünür. Böyle bir tepkiyi sadece
hayvanların verebilece ini ifade eden Muhammed Abdullah’a göre hamalların hayvanlardan farkı yoktur ve
insani özelliklerin aksine bir tavır içerisindedirler. Yusuf’un Arapça bilmemesine sinirlenen Muhammed
Abdullah Kiswahili dilinin vah i insanların dili oldu unu, Arapçanın ise medeniyeti temsil etti ini
belirterek Kiswahili dilini konu anların öteki olarak anılması gerekti ine inanıyordu. Ötekile tirici üslubunu

Hintlilere yönelik söyleminde de dile getiren Muhammed Abdullah bir Hintli’ye güvenmenin hata
oldu una inanır: ‘’E er bir gelir elde edece ini dü ünürse öz annesini bile satar. Paraya olan hırsı sınır
tanımaz. Zayıf ve korkak görünür, ama para için her yere gider, her eyi yapar.’’ (Gurnah, 1998: 110)
Roman boyunca Avrupalılar marjinal etnik gruplar olarak var olmaktadır. Ço u yerel halkın ki isel
ili kilerine ço unlukla dahil olmayan Avrupalılar di er etnik gruplar tarafından gizem ve söylenti kayna ı
olarak algılanmaktadır. Birinci Dünya Sava ı’na hazırlık a amasında olan ve Do u Afrika’da hakimiyeti
elinde bulunduran Almanlar hakkında Muhammed Abdullah’ın yardımcısı ustaba ı Simba Mwene(Aslan
Mwene) tarafından anlatılan öyküler Batı ile Do u arasında ben ve öteki ili kisinin gün yüzüne çıkmasına
yol açmı tır. Almanlar ile Do ulular arasında bir ayrıma giden Mwene Almanların akıl ve mantık sınırları
içerisinde disiplinden asla taviz vermedi ini, en ufak bir hatayı bile cezalandırdı ını Do uluların ise
ya anan olaylara duygusal olarak baktıklarını ifade eder: ‘’Biz e er bir suçlu aman dilerse ve özellikle suç
çok a ır olursa cezalandırmakta zorlanırız... Ne var ki bu Alman için geçerli de il. Ceza ne denli a ırsa, o da
o denli kararlı ve affetmez olur.’’ (Gurnah, 1998: 97) Bölgedeki Almanların büyük adam olarak nitelendi i ve
karar verme yetkisine sahip tek hakim güç oldu u bir dönemde Afrika yerlileri için tam bir benlik
bütünlü ü sa lamaları ve ya amlarına tek ba larına yön verebilmeleri olanaksızdır. Kabile ya antısı içinde
ya ayan Afrika’nın zenci halklarını insanlara saldırıp öldüren, hiç acımadan hayvan avlayan, iddete dayalı
bir ya am profili içerisinde algılayan Almanlar öteki olarak gördükleri bu insanları insanlık seviyesine
ula tıracakları iddiasıyla sömürerek bütüncül bir kimli e sahip olmalarını engellerler.
Aziz’in sahip oldu u ekonomik üstünlü ü Do ulu bir kabile reisi olan Chatu’nun kervana yaptı ı
saldırı sonucu büyük zarar görmesi Do u’nun kendi cennetini kendi elleriyle yıktı ının ve savunmasız
bırakıldı ının göstergesidir. ç kesimlere yaptı ı ticari amaçlı seyahatte beklentisinin aksine bir durumla
kar ıla ması sunucu hedefine ula amayan Aziz hiçbir kural tanımayan vah ilerle Almanların ezici askeri
üstünlü ü arasında bir bo lu a dü tü ü hissine kapılarak kimli inin yıkıma u radı ını dü ünmektedir.
Chatu’nun bütün mallarına el koymasından sonra bir daha ticaret yapamayaca ını dü ünen ve emri altında
çalı anların paralarını ödeyerek i lerine son veren Aziz’in özellikle Muhammed Abdullah’ı i ten çıkarması
Halil’de büyük bir sevinç duygusu yaratmı tır. nsanlar arasında sürekli ayrımcılık yaparak sömürgeci bir
tutum benimseyen Muhammed Abdullah ben ve öteki ayrımının modern zamanın her a amasında etkili
oldu unu savunur: ‘’Egemen gücün i lerli inde hayati bir öneme sahip olan sömürgeci sistemde oynanan
oyuna ra men sömürgeci söylem bir zamanlar öteki olarak lanse edilen sömürgele tirilen bireyi sosyal bir
gerçeklik olarak üretmektedir.’’ (Bhabha, 1994:70)
Efendisi Aziz ve Muhammed Abdullah ile ya adı ı ticari seyahat deneyiminde büyük bir geli im
gösteren Yusuf ‘’özlem çeken ve yitik bütünlü ün görüntüleriyle avunmaya çalı an bütün ötekiler gibi’’
(Gurnah, 1998: 143) ailesine ve yurduna olan özlemini dile getirse de ötekile tirilmi biri olarak sürdürdü ü
bu ya amın zincirlerini kıramayaca ını biliyordu. ‘’Sanki gerçekte ya amıyor ya da yok olmanın sınırlarında
bir dü te ya ıyor’’ (Gurnah, 1998: 146) gibi bir ruh haline kapılan Yusuf kendisini kayboldu u bir yerde
yolunu bulmaya çalı an bir öteki, yabancı olarak görmektedir. Ne yaparsa yapsın eski kimli ine kavu up
bireysel özgürlü ünü elde edemeyece ini dü ünen ve özgürlü ü kendisine verilen MzeeHamdani’nin bu
özgürlü ü kabul etmeyerek geri çevirmesine ise anlam veremeyen Yusuf ‘’Ama sen onun kölesiydin... hala
kölesisin. stedi in bu mu? Niye özgürlü ünü verdi inde kabul etmedin?’’ (Gurnah, 1998: 181) eklindeki
sorularıyla öteki olarak ya amanın bir kader olarak kabul edilmemesi gerekti ine vurguda bulunur. Tıpkı
Hamdani gibi birlikte çalı tı ı arkada ı Halil de efendisi Aziz’in evinde köle olarak ya amaktan rahatsızlık
duymamaktadır. Halil üvey kız karde i Emine’nin Aziz ile evlenmesinden sonra özgürlü ü kendisine
verilmesine ra men köle olarak ya amaktan memnun oldu unu belirterek ki isel bir kimlik arayı ına
girmek istemez. Aziz’in evli oldu u iki karısı da fiziksel olarak olmasa da zihinsel bir kölelik duygusu
ya amaktadırlar. Bu iki kadının da yaptıkları evlilikler sayesinde ailelerinin koydu u sınırları a arak özgür
olduklarını dü ünmesi bir hayalden öteye geçmez, çünkü Aziz’in iki hanımı da kocalarından ba ımsız
hareket edemezler. Kaderlerinde yazılan her eyin yönetimini kocalarına bırakan ve ki isel benliklerini
kaybeden bu iki kadının da kölelikten kurtulabilmeleri neredeyse olanaksız gibi gözükmektedir. Herkesin
e it olarak kabul gördü ü, kimliklerin egemen gücün dayatmalarıyla kaybolmadı ı, özgür ve önyargısız bir
toplum düzeni içinde ya amanın kendilerinin hakkı oldu unu savunan Yusuf ‘’utanç verici hiçbir ey
yapmamı tı, asıl utanılacak olan onu, onları ya amaya zorladıkları ya am biçimiydi.’’ (Gurnah, 1998: 192)
Sonuç
Gurnah’nın eserlerindeki karakterler ulusalcı bir perspektiften ziyade bireysel bir bakı açısıyla
incelenmektedir. Bir yere ait olma duygusunun sadece ulusal de il uluslararası seviyede de melezle ti i
görü ünü savunan Gurnah, sadece tek bir ulusun insanlarının deneyimlerine odaklanmayıp birçok farklı

kültürün ya adı ı bölünmü lü e eserlerinde de inmektedir. AbdulrazakGurnah anavatanı Zanzibar’daki
çocukluk yıllarında ya adıklarının ve ngiltere’deki deneyimlerinin etkisi altında kalarak eserlerinde
kullandı ı temalara sömürgeci ve sömürgecilik sonrası özellikler eklemektedir.
Gurnah’nınCennet romanında tanık olunan kimli in parçalanıp yok oldu u, ekonomik ve siyasi
üstünlük, yersiz yurtsuzluk ve ötekile tirilme temaları çerçevesinde karakterlerin psikolojik durumlarını
ortaya koymaktadır. Egemen kültürün ve gücün dı ında kalanların ötekile tirilerek karanlı ın içinde
kaybolmaya mahkum edildi i bir dönemin ön plana çıkarıldı ı roman öteki olarak ya ayanların ve toplum
içerisinde sabit bir kimlik algısı olu turamayanların ya adı ı dramı yansıtmaktadır. Bireylerin kimlik
konusunda ya adı ı çeli kiler ve vah i-medeni, dinsiz-dindar, köle-efendi ayrımı kapsamında kendisini
gösteren ben-öteki diyalekti i bütüncül bir kimlik anlayı ına sahip olmanın, bir yere aidiyet duygusu
geli tirmenin sömürgecilik sonrası dönemde olanaksız oldu una vurgu yapmaktadır.
Romandaki olay örgüsünün geçti i Afrika üzerinden sömürge deneyimi ya amı bütün bireylerin
ya adı ı dramı dile getiren Gurnah kıta içerisinde ya anan ırk, din ve sınıf ayrımlarının toplumdaki
önyargıları güçlendirerek ötekile tirme sürecine zemin hazırladı ını dile getirmektedir. Kıtanın iç
kesimlerinde kabile düzeni içerisinde ya ayan insanların vah ilik, kafirlik ve barbarlık gibi sömürgecilik
döneminin insanlık onurunu yerler altına alan ötekile tirici kavramlarla sınıflandırılması kimli in kaygan
bir zemin üzerinde, hakim ideoloji tarafından belirlenen bir ekil almasına neden olmu tur. Romandaki
temalar sömürgecilik sonrası bir bakı la genel olarak ele alındı ında Joseph Conrad’ınNostromo adlı
eserinden hareketle ötekile tirmeyi ve kimli in egemen güçler tarafından tanımlanması u ekilde
özetlenebilir:
‘’Kimin iyi yerli kimin kötü yerli oldu unu biz batılılar kararla tırırız, çünkü tüm yerliler bizim
tanımamız sayesinde varoluyor. Yerlileri biz yarattık, konu mayı ve dü ünmeyi ö rettik; isyan ettiklerinde,
olsa olsa, bazı batılı efendileri tarafından aldatılan aptal çocuklar oldukları konusunda bizi do rulamı
oluyorlar.’’ (Said, 2010: 21)
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