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Öz 

Bu çalı�mada amaç, Joseph Conrad’ın Karanlı�ın Yüre�i ve Tayeb Salih’in Kuzeye Göç 
Mevsimi adlı eserlerinde ki Kurtz ve Mustafa Said karakterlerinin tanrıla�tırılmasını tartı�mak ve bir 
sömürgeci olan Kurtz'un do�al olarak tanrı gibi görülmesinden hareketle, sömürge kültüre ait bir 
birey olan Mustafa Said'in tanrıla�tırılmasını, karakterlerin tanrıla�tırılma biçimlerini ve bunun 
sebeplerini ortaya koymaktır. Tanrıla�tırma teması sömürgecilik ve sömürgecilik sonrası edebiyatı, 
oryantalizm ve Yunan mitolojisi ile ili�kilendirilerek tespit edilecektir. Güney’de bir sömürgeci olan 
Kurtz karakterinin, yerliler üzerinde uyguladı�ı �iddet sayesinde onlar tarafından tanrıla�tırıldı�ı; 
Kuzey’de ise tam tersine Kuzeylilere ait bilgilerle donanmı� Mustafa Said’in, bu bilgileri ve gizemini 
kullanarak beklenmedik ve ironik bir biçimde onların gözünde tanrıla�tı�ı sonucuna varılacaktır. Bu 
amaçla daha çok metne dayalı inceleme yöntemine ba�vurulurken, Yunan mitolojisinden 
faydalanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sömürgecilik, Oryantalizm, Tanrıla�tırma, Yunan Mitolojisi. 

 

Abstract 

In this study, the aim is to discuss the theme of deification of the characters named Kurtz 
and Mustafa Said by using the analogy between Conrad’s novel Heart of Darkness and Tayeb Salih’s 
novel Season of Migration to the North. By using the natural deification of Kurtz as a colonizer, this 
study aims to present the ironic deification of Mustafa Said, who is a member of the colonised society, 
especially by the Northern women; the ways of their deification and the reasons of it. In this context, 
the theme of deification in both novels will be associated with colonialism, postcolonial literature, 
orientalism and Greek Mythology and the ways of the deification of both characters in the context of 
colonialism and mythology and the factors that were influential in their deification will be identified. 
As a result, it will be reached that while in the South Kurtz, as a colonizer, is deified by the natives 
owing to the violence he practised on them, in the North on the contrary, Mustafa Said, armed with 
the knowledge of the North, is deified unexpectedly and ironically by the Northern women by using 
his knowledge and mystery. With this purpose, mostly the text-based method will be applied and the 
Greek Mythology will be used along with this method. 

Keywords: Colonialism, Orientalism, Deification, Greek Mythology. 
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1.Giri� 

Bilindi�i üzere Tayeb Salih’in Kuzeye Göç Mevsimi 
adlı romanının, Joseph Conrad’ınKaranlı�ın Yüre�i adlı 
romanından yola çıkılarak yazıldı�ı yıllardır Avrupalı 
yazar ve akademisyenler tarafından olmasa da, Üçüncü 
Dünya ülkeleri yazarları ve akademisyenleri tarafından 
birçok çalı�mada ortaya konmu�tur. Salih’in,Conrad’ın 
kurgusunu ve kuzeyden güneye olan yolculu�unu 
tersine çevirdi�i ve bu nedenle de iki roman arasında 
çok fazla benzerlik oldu�u dile getirilmi�tir. Örne�in 
Edward Said,  

[…] Sudanlı Tayeb Salah gibi romancılar, sömürgeci kültürün 
bilinmeyene do�ru yolculuk ve ara�tırma gibi büyük kli�elerini 
kendi kurgularına mal etmi�, kendi sömürgecilik sonrası amaçları 
yönünde sahiplenmi�tir. Salah’ın Season of Migration to the 
North/Göç Mevsimi’ndeki roman ki�isi, Kurtz’un ve yaptıklarının 
tersidir: Karaderili, beyazların topraklarına, kuzeye do�ru yola 
çıkar (Said, 2010: 74) 

diyerek Tayeb Salih’in, Conrad’ın romanındaki 
bo�lukları bularak bunları kullandı�ını ve bu �ekilde 
romanın kurgusunu tersine çevirdi�ini ifade etmektedir. 
Böylelikle Salih, bu tersine çevrilmi� 
kurguyu,Avrupalı’nın sömürgecilik hikâyesinin 
sömürgecilik sonrası dönemde nasıl ters yüz oldu�unu 
göstermek amacıyla kullanmı�tır. Bu çalı�mada ise 
amaç, yine iki eser arasındaki benzerlikten yola çıkarak 
Kurtz ve Mustafa Said karakterlerinin tanrıla�tırılması 
temasını tartı�maktır.Daha açık ifade etmek gerekirse, 
bir sömürgeci olan Kurtz'un do�al olarak tanrı gibi 
görülmesinden hareketle, sömürge kültüre ait bir birey 
olan Mustafa Said'in, özellikle Kuzeyli kadınlar 
tarafından ironik bir biçimde tanrıla�tırılmasını ortaya 
koymaktır. Bunun yanında, her iki karakterin 
tanrıla�tırılma biçimlerini (tanrılar ile benzerliklerini) ve 
tanrıla�tırılmalarında etken olan faktörleri oryantalizm 
ile ili�kilendirmek suretiyle tartı�maktır. �ki katmanlı bir 
yapıya sahip olan her iki romanda da ilk bakı�ta 
sömürgecilik hikâyeleri dikkati çekerken; romanlar daha 
ayrıntılı incelendi�inde, ba�kahramanlar Kurtz ve 
Mustafa Said’in çevresindekiler tarafından 
tanrıla�tırıldı�ı tespit edilmi� ve arka planda kalmı� bu 
anlamı ya da temayı ortaya çıkarmak amaçlanmı�tır.Bu 
do�rultuda, daha çok metne dayalı inceleme yöntemine 
ba�vurulurken, Yunan mitolojisinden ve tanrı, 
çoktanrıcılık/tektanrıcılık kavramlarına ba�lı olarak din 
üzerine yapılmı� çalı�malardan faydalanılacaktır. 

2. Çokkültürlü Yazarlar 

Çalı�ma ile ilgili temel kavramlara de�inmeden 
önce her iki yazarla ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse, 
modern dünyanın en gerçekçi ve mistik yazarlarından 
olan Joseph Conrad, 1857 yılında Polonya'da do�du. 
Edebiyat ile Dickens ve Hugo gibi yazarları çeviren 

akademisyen babası aracılı�ıyla tanı�tı. London Times ve 
Shakespeare okuyarak �ngilizcesini geli�tiren Conrad, 
1891 yılında Karanlı�ın Yüre�i'ne ilham veren Kongo 
yolculu�una çıktı ve Karanlı�ın Yüre�i ilk kez1899 
yılında basıldı. 

Afrika ve Arap edebiyatının en önemli 
yazarlarından Tayeb Salih ise 1929 yılında Sudan’da 
Wadd Hamid köyünde do�du. Hartum Üniversitesi’nde 
e�itim gördü. �ngiltere’ye yerle�en Salih, uzun bir süre 
BBC’nin Arapça bölümünü yönetti, ardından 
UNESCO’da çalı�tı. Bu nedenle, yazarın, her iki kültürü 
(Sudan ve �ngiliz kültürlerini) de tanımasının bir sonucu 
olarak romanında sömürgecilik, sömürgecilik sonrası 
olaylara ve Kuzey/Güney ikilemine tarafsız yakla�tı�ı 
görülmektedir. Yazarın Kuzeye Göç Mevsimi adlı romanı 
ilk olarak 1966 yılında yayınlandı. Tayeb Salih ile ilgili 
dikkat çeken bir di�er husus, onun Kafkaesk tarzda; 
yani gizem, korku, belirsizlik ve açık uç gibi unsurları 
barındıran bir tarzda yazarak okurun dikkatini ve 
merakını cezp edip açık ipuçlarını tamamlamaya 
itmesine; gizem, korku gibi ö�elerle ba�kahramanı 
Mustafa Said’in tanrıla�tırılmasına katkıda 
bulunmasıdır. 

Bu çalı�mada “tanrıla�tırma” kavramı tanrı, tek 
tanrıcılık/çok tanrıcılık kavramları ba�lamında ele 
alınaca�ından, asıl çalı�ma konusuna geçmeden 
önceçalı�manın temelini olu�turan bu kavramlardan 
kısaca söz etmek yerinde olacaktır. 

3. Tanrı Nedir? 

Tanrıya dailâh, özellikletek tanrılı dinlerde 
(Hıristiyanlık hariç) evrenin tek yaratıcı ve yöneticisi 
oldu�una inanılan varlık. Çok tanrılı inançlarda genelde 
ilâhların cinsiyeti bulunur ve erkek olanlarınaTanrı 
kadın olanlarınatanrıça denir.Tek tanrılı inançlardaki 
Tanrı kavramını tanımlamak için ise sadecetanrısözcü�ü 
kullanılabilir. 

Türk Dil Kurumu’na ait Güncel Türkçe Sözlük'e 
göre, Tanrısözcü�ü “Çok tanrıcılıkta var oldu�una inanılan 
insanüstü varlıklardan her biri, ilah.” ve özel isim olarak da 
“Allah” anlamlarına gelmektedir (TDK Güncel Türkçe 
Sözlük). O halde insanları tanrıla�tırmanın, tanrı gibi 
görmenin sebebi ne olabilir? Nevzat Kaya’nın 
Grotesklerin Tanrısı adlı çalı�masına atıfta bulunan 
Akbulut’a göre, “Tanrılara yakı�tırılan estetik 
özellikler/güzellikler ve onlara ait oldu�u dü�ünülen 
güçler, onlara hayranlık duyup tapınmayı sa�layan bir 
unsur ise, tanrıların korkunç ve ürpertici tasvirleri, 
çirkinlik ve acımasızlıkları da dinin, ilkel ça�larda olu�u 
gibi günümüzde de sindirme i�levini yerine getiren bir 
ba�ka unsurudur (Kaya, 2000: 19 akt. Akbulut, 2013: 37). 
Tanrılar için geçerli olan bu durum, tanrıla�tırılan 
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insanlar içinde söz konusudur. Tanrıla�tırılan insanlar 
da benzer �ekilde üstün özellikleri ve görünü�leri ile 
kar�ılarındakileri büyülerken, gösterdikleri güç, öfke ve 
�iddet ile onları korkutup sindirebilir ve kendilerine 
itaat etmelerini, tapmalarını sa�layabilirler. Bu 
çalı�mada ele alınan iki ba�kahramandan Kurtz’un 
yerliler ile Mustafa Said’in ise �ngiliz kadınlar ile olan 
ili�kisi aynı ba�lamda, tanrı- kul ili�kisi �eklinde 
kar�ıla�tırmalı olarak ele alınacak ve oryantalizm 
ba�lamında bu tür bir ili�kiye sebep olan faktörler 
ortaya koyulacaktır. 

3.1.Tek Tanrı ve Hristiyanlık 

Hıristiyanlıkta�sa da ete kemi�e bürünmü� olarak 
yani insan biçiminde ve ölümlü ve ula�ılabilir olarak 
görülür.Günümüzde de Hristiyanlık tek tanrılı dinler 
arasında yer almaktadır. 

Hıristiyanlık, �sa’nın etrafında olu�mu�tur. Tanrısal 
kuvvetlerle donatılmı� oldu�u, Meryem’den do�du�u 
için insan,ana rahmine Kutsal Ruh mucizesi ile dü�tü�ü 
için Tanrı olarak kabul edilir. O insanlar arasına 
karı�arak müdahale edebilen ve itaat edilmesi gereken 
a�kın bir varlıktır ve onun mucizeleri, tanrılı�ının 
yansımalarıdır.  

Hıristiyanlıkta Tanrı gizemlidir, kolay anla�ılamaz. 
Ayrıca, ba�ımsız ve çok güçlüdür. Hıristiyanlık inancına 
göre Tanrı’nın �sa’da dünyaya geldi�i ve onun bedenine 
büründü�ü böylece insanın zaman ve mekânına 
girdi�ine inanılır. �sa’nın mucizeleri yanında bilmece 
gibi konu�malarına da vurgu yapılarak onun esrar ve 
gizemine dikkat çekilmektedir(bkz. Bader, 2008). 
Hıristiyanların ibadet yeri ise kilisedir. 

Kurtz’un yerliler üzerindeki etkisi ve gizemli hali 
dü�ünüldü�ünde onun �sa’ya benzer bir tanrı oldu�u 
söylenebilir. Zaten bir sömürgeci oldu�u için onun 
tanrıla�tırılması daha do�al bir durumdur. Genç Rus’un 
da söyledi�i gibi, yerliler Kurtz’a taparlar adeta, hem 
korkudan, hem de korku ile karı�ık saygıdan biraz da: 

‘O kabile Kurtz’a yardım etti, öyle mi?’ 
dedim. […] ‘Ona tapıyorlardı’ dedi.[…] 
yerlilerden korkmuyordu, Bay Kurtz’un sözü 
olmadan yerlerinden bile kıpırdamazlardı. 
Ola�anüstü bir nüfuzu vardı. Bu insanların 
köyleri çevreliyordu burayı ve kabile reisleri 
her gün görmeye geliyorlardı onu. Yerlerde 
sürünerek geliyorlardı… […] ‘Böyle bir 
ya�antının Kurtz gibi bir adamı nasıl 
hırpaladı�ını bilmiyorsunuz’ diye haykırdı, 
Kurtz’un son havarisi (Karanlı�ın Yüre�i: 87, 
90-91). 

John G. Peters, Kurtz’un geceyarısı ayinlerine ve 
onun, yerlilerin kendilerine özgü tanrıçaları, ilahları 
arasında yerini aldı�ına vurgu yaparak, Kurtz’un 
tanrıla�tırıldı�ı fikrini destekler (Bkz. Peters, 2006:54,60 

çev. A.Ö.). Marlow, Kurtz için yapılan ayinleri ve onun 
tanrıla�tırılmasını dinleyicilerine kendi cümleleriyle 
aktarır: “Ama bu herhalde […] Bay Kurtz’a, […]- 
sunulan ve i�renç ayinlerle son bulan bazı gece yarısı 
danslarını yönetmeye ba�lamasından önceydi” (78). 

Kongo’da, karanlı�ın yüre�inde, Güneylileri ve 
Güney’in kaynaklarını sömüren Kurtz’un, ya�adı�ı 
yerden de anla�ılaca�ı üzere, benimsedi�i yol açıkça 
ortadadır: �iddet!  

Hatırlarsanız, bu yerin harap hali göz önünde tutuldu�unda, bu 
süsleme çabalarını ne kadar �a�ırtıcı buldu�umu söylemi�tim size. 
Bu süsleri birdenbire daha yakından görüyordum ve üzerimdeki 
etkileri, sanki yumruk yemi� gibi kafamı geri çekmek oldu. […] 
Direklerin tepesindeki kürelerin amacı süsleyici de�il, simgeseldi; 
anlamlı ve �a�ırtıcı, çarpıcı ve rahatsız ediciydiler- insanın zihnini 
beslerlerdi, gökteki akbabaları besleyecekleri kadar, […]. 
Bunlardan yalnız birinin- ilk gördü�ümün yüzü bana dönüktü. 
[…] kara, kuru, pörsük, gözkapakları inik- […] kurumu� 
dudaklarının arasından görünen ince beyaz di�leriyle […] 
(Karanlı�ın Yüre�i: 89). 

Kendisine isyan eden kafaları kesip sergileyerek, 
gözda�ı ile yeni isyanları engeller ve di�er yerlileri 
kulları, köleleri haline getirir. Artık o bir Tanrı’dır 
yerlilerin gözünde. Yalnızca tapılması, emirlerine 
uyulması gereken bir Tanrı! Ölümlü olması sebebiyle o 
da �sa’ya benzer bir tanrı oldu�u; yani insan formunda 
fakat ola�anüstü güçlere sahip bir tanrı oldu�u 
söylenebilir. 

Böylece, Kurtz ve daha sonra de�inilecek olan 
Mustafa Said’in tanrıla�tırılmasında en önemli 
etkenlerden birinin ya�adıkları yer ile olan ba�lantıları 
ve ya�adıkları yerlerin, benimsedikleri ideoloji ile 
paralelli�i oldu�u söylenebilir. Saree Maksidi’nin de 
ifade etti�i gibi Kurtz’un üzerine kuru kafalar takılmı� 
çitler ile çevrili evi bir tapına�ı andırırken, Mustafa 
Said’in içinde tek bir Arapça kitabın olmadı�ı, �ngilizce 
kitaplarla dolu kütüphanesi ve odası ise onun gizli 
mabedi gibidir (bkz. Maksidi, 1992: 813 çev. A.Ö.). Fakat 
daha da önemlisi Mustafa Said’in hareme benzer yatak 
odasıdır. Gerçekten de buram buram tütsü kokan bu 
yatak odası, Mustafa Said’in �ngiliz tarzı dö�enmi� 
kütüphanesinin tam tersi bir mekândır ve onun “sava� 
alanı”dır. Bu yatak odası haremvari atmosferi ve gizemli 
haliyle derinden etkiler kadınları ve Mustafa Said’i 
yüceltip tanrıla�tırmalarına sebep olur. 

Hristiyanlık için önemli bir yer olan kilise ise 
Mustafa Said’in yatak odasında var olur adeta. 
Kiliselerde yer alan ve kutsal sayılan heykelcikler gibi 
objeler dü�ünüldü�ünde bu kanı daha da 
kuvvetlenmektedir: 

Yalan üstüne yalan, sandal a�acı tütsüsü, deveku�u tüyleri, fildi�i 
ve abanoz a�acından heykelcikler […], Arap kitapları, �ran 
halıları, pembe perdeler, duvarlardaki büyük aynalar ve 
koridordaki renkli ı�ıklar. Diz çöktü ve aya�ımı öptü. ‘Sen, 
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Mustafa, benim sahibim ve efendimsin’ dedi. ‘Ve ben Suzan, 
senin kölenim.’ Ve böylece, sessizce, ikimiz de kendi rolümüzü 
seçtik. O köle kız olmu�tu ben de onun sahibi. Banyoyu hazırladı, 
içine gül esansı döktü�ü sularla yıkadı beni. […] aba giydi ve 
ba�örtüsü taktı, gö�süme, bacaklarıma, boynuma ve omuzlarıma 
masaj yaptı. Emir verircesine ‘Gel buraya’ dedim. ‘Emredersiniz 
efendim’ dedi ince bir sesle. Fantezinin, sarho�lu�un ve delili�in 
içinde can çeki�irken onu aldım, o da kabul etti (Kuzeye Göç 
Mevsimi: 120). 

Bu alıntıda hem yukarıda bahsedilen kilise benzeri 
bir yatak odası, hem de Mustafa Said’in bir kadın 
tarafından nasıl tanrıla�tırıldı�ı açıkça gözler önüne 
serilmektedir. Ayrıca Mustafa Said’in buyurgan hali 
onu, Kuzeyli kadınlar kar�ısında bir tanrı olmanın 
yanında ironik olarak bir sömürgeciye de dönü�türür. 
Ania Loomba Kolonyalizm/Postkolonyalizm adlı 
çalı�masında sömürülen siyahi halkın sömürgeciye 
dönü�mesinin altındaki sebebi, Frantz Fanon’un bu 
konudaki psikolojikbulgusu ile açıklar:  

Fanon, eril çocu�un annesini arzuladı�ı Ödipal senaryo yerine, 
siyah adamların beyaz kadınlara sahip olma fantezisini 
kolonyalizmin birincil sahnesi olarak önerir: ‘Kıpır kıpır ellerim �u 
beyaz gö�üsleri ok�adıklarında, beyaz medeniyeti ve saygınlı�ı 
kavramakta ve onları bana ait kılmaktadır’ (Loomba, 2000: 171). 

Böylece siyahi adam beyaz kadına sahip olmakla, 
beyaz kadına ait kültüre ve onun üzerinde ya�adı�ı 
topraklara da sahip oldu�u kanısına varmakta, beyaz 
toplum üzerinde egemenlik kurdu�u, bir anlamda 
tanrıla�tı�ı fikrine inanmaktadır. Nitekim Mustafa 
Said’in bu dü�ünceyi hayata geçirdi�i romanda açıkça 
görülmektedir. 

Ba�ka bir kadın, Isabella Seymour’un sözlerinde 
daha da güçlü bir tanrı halini alır Mustafa Said, çünkü 
Seymour açık olarak ilan etmektedir Mustafa Said’i tanrı 
olarak kabul etti�ini: 

Isabella Seymour ona ‘Hristiyanlar peygamberlerinin, insanların 
günahlarının bedelini ödemek için çarmıha gerildi�ini söylerler. O 
öldü�üne göre her �ey bo�una. Günah dedikleri �ey seni 
sarmalayan zevkten ba�ka bir �ey de�il. Ah benim putperest 
tanrım. Benim tanrım sensin ve senden ba�ka tanrı yok’ demi�. 
[…] Onunla tanı�tı�ında inançlı biriymi�. Sonradan dinini 
reddetmi� ve tıpkı �srailo�ulları gibi, fani bir �eye tapmaya 
ba�lamı�. Ne tuhaf! Ne ironik! Bir insan sırf ekvatorda yaratıldı�ı 
için bazıları onu köle, bazılarıysa tanrı olarak görüyor (Kuzeye 
Göç Mevsimi: 92-93). 

Böylece bütün kadınların Tanrısı, emirlerini 
harfiyen yerine getirdikleri bir ilah olur Mustafa Said. 
Peki Mustafa Said’i, basit bir Güneyli sömürge iken, 
beklenmedik bir biçimde, Kuzeylilere nefret ve ölüm 
saçan bir tanrıya dönü�türen nedir? Elbette güç: 
Avrupalı’dan alıp sonra yine Avrupalı’ya kar�ı 
kullandı�ı güç. Kütüphanesinde Avrupalılara ait 
kitaplar ve �ncil ile gerekli bilgilerle donanan Mustafa 
Said, sava� alanım dedi�i yatak odasında istilalarını 
gerçekle�tirir. Mustafa Said’i belki de en iyi 
tanımlayabilecek ifade onun gibi iki kültür arasında 

sıkı�ıp kalmı� Filistinli yazar Edward Said’in hatıratında 
kendisi için kullandı�ı ifadedir: “[…] �ngilizlere �ngilizce 
okuyup yazarak meydan okuyan sava�çı […]” (Said, 
2005: 340). R. S. Krishnan ve Byron Caminero- 
Santangelo, “Mustafa Said’in, kendi cinsel fetihlerini, 
sömürgecili�i tersine çeviren, sömürgecilik kar�ıtı bir 
direni� aracı olarak gördü�ünü” vurgulayarak, Mustafa 
Said’in kadınlarla olan her ili�kisinin bir sava� oldu�u 
dü�üncesini destekler (Krishnan, 1996: 13/Santangelo, 
1999: 15 çev. A.Ö.). 

Hristiyanlık için önemli olan kilise Mustafa Said’in 
yatak odasında var olurken, �sa da Mustafa Said ile 
yeniden hayat bulur. �sa’nın insan biçiminde tanrısal 
özellikler ta�ıyan bir varlık oldu�u dü�ünüldü�ünde 
Kuzeye Göç Mevsimi’nin ba�kahramanı Mustafa Said ile 
arasındaki benzerlikler �a�ırtıcıdır: �sa babası olmadan 
Meryem’den do�ar, benzer �ekilde romanda Mustafa 
Said’in babasından neredeyse hiç bahsedilmezken, 
annesine daha fazla yer verilir. Ayrıca Mustafa Said’in 
annesi dı�ında ba�ka hiçbir akrabasından 
bahsedilmemesi de onun tanrısal özelliklerinin bir 
i�areti olarak görülebilir. Sanki o da �sa gibi Kutsal Ruh 
aracılı�ı ile anne rahmine dü�mü�, hiçbir yakını ve ba�ı 
olmayan bir varlıktır. Bunun yanında �sa’nın da Mustafa 
Said’in de ölümlü olması her ikisi arasındaki benzerli�i 
ve Mustafa Said’in kadınlar tarafından bir Tanrı olarak 
görüldü�ü inancını desteklemekte ve 
güçlendirmektedir. 

Ayrıca, �sa nasıl gizemli ve anla�ılmazsa, benzer 
�ekilde Mustafa Said de gizemli, anla�ılmaz ve egzotik 
bir erkek olarak görülmektedir. Yine bu özellikleri ile de 
onun tanrıla�tırıldı�ı görü�ü perçinlenmektedir. Sheila 
Greenwood Mustafa Said’in gizemini “ ‘teninin siyahlı�ı 
ne kadar ola�anüstü’ derdi, ‘ sihrin ve gizemin ve 
müstehcenli�in rengi’” (Kuzeye Göç Mevsimi: 115) 
sözleri ile vurgular. Aslında bu cümlelerde oryantalizm 
ba�lamında Kuzeyli’nin zihnindeki Güneyli imajı/resmi 
açı�a vurulmaktadır. Kuzeyli’nin kafasındaki gizemli, 
egzotik güneyli imajı, o Güneyli ne kadar e�itimli, bilgili 
ve kültürlü olursa olsun de�i�mez. Güneyli daima 
gizemini korumaya devam eder ve Güney’in toprakları 
gibi insanları da sürekli ke�fedilmeye açıktır, daima yeni 
bir �eyler barındırır ve bu yüzden de Güney/li daima 
Kuzeyli tarafından bir ara�tırma, inceleme nesnesi ve 
alanı olarak görülür. Kısacası, Do�ulu’nun (ya da 
Güneyli’nin) Avrupalı üzerinde bıraktı�ı ilk izlenim, 
Avrupalı’nın onunla ilgili görü�leri ve önyargıları ve 
Avrupalı’nın kendi zihninde yarattı�ı Do�ulu (ya da 
Güneyli) resmi her �eye ra�men aynıdır (bkz. Said, 
2012). 
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3.2.Çok Tanrıcılık ve Yunan Mitolojisi 

Çok tanrılı dinlerde ise tanrı cinsiyetine göre tanrı 
ve tanrıça olarak adlandırılır. Yine tanrı ve tanrıçalar da 
kendilerine tapılan, �sa gibi insan görünümünde, 
ula�ılabilir, fakat ondan farklı olarak ölümsüz varlıklar 
olarak kabul edilmektedir. 

Antik dönemdeki tanrı anlayı�ına de�inilecek 
olursa, bu dönemde, yalnız Yunan ve Roma 
uygarlıklarının hüküm sürdü�ü co�rafyada de�il 
ça�da�ı olan tüm medeniyetlerde çok tanrılı dinler 
hâkimdi. Ancak en zengin mitosların ve öykülerin 
filizlendi�i kültür özellikle Yunan kültürü olmu�tur. 
Roma mitolojisi de a�ırlıklı olarak Yunan mitolojisinden 
etkilenmi�, onların tanrılarını aynen kabul ederek 
Latince isimler vermek suretiyle inançlarına 
katmı�lardır. Bu tanrılar ço�u zaman dinsel bir inançla 
ya da ritüellerle ortaya konan, toplumda yerle�mi� bir 
dü�ünce biçimini ve bir kavramı 
simgelemekteydiler(bkz. Konuk, 2008: 1). Bu çalı�manın 
konusu gere�i, çok tanrılı dinler arasından sadece 
Yunan dinine, özelliklerine ve tanrılarına de�inilecektir. 

Yunan dininin en karakteristik özelliklerinden biri 
insanbiçimci bir anlayı�a sahip olmasıdır(Konuk, 
2008:28).�nsan biçimli olmalarını yanında, birçok tanrı 
�ekil de�i�tirebilmekte ve böylece tanrıların ula�ılması 
güç bir hal almaktadır. Saygı gösterilen, tapılan Yunan 
tanrı ve tanrıçaları için insanları tapınaklarda adaklar 
adayıp çe�itli hayvanlar kurban ettikleri bilinmektedir. 
Ve bu tanrıların en önemli özelli�i de ölümsüz 
olmalarıdır. 

Bu dinde, din adamları ve dogmalar yanında,kutsal 
bir kitap da yoktur. Bu da temel bir çerçevenin 
olmamasına, dolayısıyla da dinsel yapıya ili�kin tüm 
dü�üncelere açık olmasına ve onlardan etkilenmesine 
yol açmı�tır(bkz. Konuk, 2008:28). Bugünkü anlamda 
günah kavramı yoktur. Sadece kusur i�lemek söz 
konusudur(bkz. Eri�im- 
http://www.dunyadinleri.com/helen.html, 
26.04.2007akt.Konuk, 2008: 29). 

Yunan dininde çok tanrılı bir inanç sistemi yer 
almasına ra�men, Zeus’un iradesinin hâkim olması ve 
ba� tanrı kabul edilerek hükümlerine boyun e�ilmesi 
dikkat çekici bir unsurdur. FakatYunan dininin Zeus’a 
ra�men çok tanrılı bir din oldu�u nosyonu günümüzde 
de geçerlili�ini korumaktadır ( bkz. Lloyd-Jones, 2001: 
459-460 akt. Konuk, 2008: 29) 

Tektanrıcılıkta adı geçen cami, sinagog ve kilise gibi 
tapınak ya da ibadethanelerde (mabedlerde) cinsellikle 
ba�lantı yokken, çok tanrıcılıkta tapınaklarla cinsellik 
arasında ba�lantı kurulabilir. Örne�in tapınakları ile 
ünlü Apollon, gelece�i görme yetene�i isteyen 

Kassandra adlı genç kızla bir anla�ma yaparak, gelece�i 
görme yetene�i sözü vererek onunla birlikte olmak ister. 
Kendisi ile birlikte olursa onun tapına�ında rahibe de 
olabilecektir Kassandra. Buradan da bir anlamda 
Apollon’un Kassandra’yı tapına�ı ve kendisi için (cinsel 
anlamda) kurban olarak seçti�i sonucuna varılabilir. 

Kurtz’un tanrıla�tırıldı�ının di�er bir göstergesi de 
onun Eski Yunan tanrılarından Chronus ile arasında 
kurulan ba�lantıdır. Marlow, Kurtz’un “kocaman açtı�ı 
a�zı”nı (Karanlı�ın Yüre�i: 92) tasvir ederken sanki 
Chronus’u anlatır. Efsaneye göre Chronus, kendisini 
tahttan indireceklerini ö�rendi�i çocuklarını do�ar 
do�maz yutar. Bu nedenle de birçok resimde ya 
çocuklarını yerken ya da kocaman bir a�ız olarak tasvir 
edilir. Kurtz’un Chronus ile ba�ı, bir Avrupalı olarak, 
onun önüne geçilmeyen sömürgecili�i ve açlı�ı ile 
yorumlanabilir. Bu açlık öyle önüne geçilmez bir açlıktır 
ki önüne çıkan her nesneyi yiyip bitirir Kurtz, sonra da 
artıklarını fırlatır bir kenara. Chronus dı�ında, 
Marlow’un da ifade etti�i gibi �im�ekleri ile tıpkı Zeus’a 
benzemektedir Kurtz (93). Anla�ılan genç Rus da, onun 
bu yönüne vurgu yapar: “‘Yıldırım ve �im�ekle gitti 
onlara, biliyor musunuz- ömürlerinde böyle �ey 
görmemi�lerdi’”(Karanlı�ın Yüre�i: 87) diyerek. 

Bunlar dı�ında, Kurtz’un Kuzeyli ni�anlısı (için 
hümanist, yardımsever bir adam) yanında, yerli bir 
kadınla da (onun içinse Tanrı) birlikte olması yine, onun 
çapkın ve �ekilden �ekile girebilen bir Zeus oldu�unu 
göstermektedir. 

Zeus’un cinselli�e ve kadınlara dü�künlü�ü göz 
önüne alındı�ında, Mustafa Said’in tipik bir Zeus 
oldu�u söylenebilir. Tek farkı, Zeus’un aksine ölümlü 
bir tanrı olmasıdır. Bilindi�i üzere Zeus’un en belirgin 
özelliklerinden biri çapkın olu�udur. �stedi�i her �eyin 
�ekline girebilen Zeus'un Leda için ku�u, Europa için 
bo�a olu�u kudretine en iyi örnektir (wikipedia). 

Mustafa Said, Zeus gibi �ekil de�i�tiremez belki 
ama isim de�i�tirip kılıktan kılı�a girerek “Ekim 1922 ila 
�ubat 1923 tarihleri arasındaki süreçte aynı anda be� 
ayrı kadınla birlikte [ya�ar]” ve her birine de Hasan, 
Charles, Emin, Mustafa ve Richard gibi farklı farklı 
isimlerle tanıtır kendini (Kuzeye Göç Mevsimi: 39). 
Burada da görüldü�ü gibi, Mustafa Said, kadınlara olan 
a�ırı ilgisi ve onları elde etmek için oynadı�ı oyunlarla 
ölümsüz tanrı Zeus’a, Kurtz’dan daha çok 
benzemektedir.O kadar bilgili ve donanımlı çıkar ki 
kadınların kar�ısına etkisi altına alıp büyüler onları, 
gizemi ile hala bir Güneyli’dir ama di�er bütün 
özellikleriyle Kuzeyli’nin kafasındaki Güneyli imajını ve 
Kuzeyli’nin sömürgecilik hikâyesini alt-üst edip tersine 
çevirir: sömüren, istila eden Güneyli’dir artık, 
sömürülense Kuzeyli. Kadınların, do�urganlık, bereket 
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ve özellikle toprak ile özde�le�tirildikleri göz önüne 
alındı�ında, tam bir sömürgeci haline gelir Mustafa 
Said. 

Daha önce de belirtildi�i gibi, Apollon ve rahibeleri 
dü�ünüldü�ünde, Mustafa Said’in Güne� tanrısı 
Apollon’a benzetilmesi kaçınılmazdır. Çünkü Mustafa 
Said’in birlikte oldu�u kadınlardan üçü intihar ederken, 
Jean Morris Mustafa Said’in kendisi tarafından 
öldürülür. Bir anlamda Tanrı’ları Mustafa Said u�runa 
kendilerini feda eder dört kadın da tıpkı Apollon 
u�runa kendilerini feda eden, onunla birlikte olarak 
bekâretlerini feda eden tapınak rahibeleri gibi. Böylece 
oryantalizm ve Kuzeyli’nin zihnindeki “Güneyli imajı” 
ba�lamında ele alındı�ında, Tayeb Salih’in, Batı’nın (bu 
çalı�mada Kuzey’in)mitolojisini ve kavramlarını 
kullanarak onları vurması da ironik bir durumdur. 

Sonuç 

Özetlemek gerekirse, bu çalı�mada Joseph 
Conrad’ın Karanlı�ın Yüre�i ve Tayeb Salih’in Kuzeye Göç 
Mevsimi adlı romanları tanrıla�tırma teması çerçevesinde 
kar�ıla�tırmalı olarak ele alınmı�, tanrıla�tırma 
temasının sömürgecilik ve oryantalizm kavramları ile 
ili�kisine de�inilmi�tir. Bu kar�ıla�tırmalı çalı�ma 
sırasında temelde metne dayalı inceleme yöntemi 
kullanılırken, Yunan mitolojisi ve tanrı, �eytan, 
tektanrıcılık/çoktanrıcılık gibi dinsel kavramları 
açıklamak üzere din üzerine yapılmı� çalı�malardan 
faydalanılmı�tır. Çalı�ma sonunda her iki romanın 
ba�kahramanları Kurtz ve Mustafa Said’in 
çevrelerindeki ki�ilerce tanrıla�tırıldıkları;bu 
karakterlerin, tek tanrılı dinler açısından �sa, çoktanrılı 
dinler açısından Zeus, Chronus ve Apollon ile 
benzerlikleri; Kurtz’un bir sömürgeci olması sebebiyle 
yerliler tarafından do�al olarak tanrıla�tırıldı�ı, ancak 
Mustafa Said’in sömürge bir toplumun bireyi olarak 
�ngiliz kadınlar tarafından tanrı gibi görülmesinin ironik 
bir durum oldu�u ifade edilmi�tir. Tanrıla�tırılmalarının 
sebebi olarak, Kurtz’un yerliler üzerinde uyguladı�ı 
�iddet, Mustafa Said’inse Avrupalılar ile ilgili edinmi� 
oldu�u bilgiler ve bu bilgilere ba�lı olarak elde etti�i güç 
gösterilmi�tir. Sonuç olarak, bu güç sayesinde �ngiliz 
kadınların gözünde tanrıla�an Mustafa Said’in 
Kuzeyli’nin sömürgecilik hikâyesini ters yüz eden bir 
istilacı, bir sömürgeci haline geldi�i ortaya koyulmu�tur. 
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