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SÖYLENDEN ROMANA BİR UYGULAMA
MICHEL TOURNIER’NİN 

CUMA YA DA YABAN YAŞAMI*

         Osman SENEMOĞLU**

DU MYTHE AU ROMAN
VENDREDI OU LA VIE SAUVAGE DE MICHEL TOURNIER

Dans ses œuvres, Michel Tournier ( 19 décembre 1924-18 janvier 2016), écrivain touche à tout de 
la littérature française moderne, se donna pour but de partager avec le lecteur des données abstraites 
issues de champs divers, au premier plan desquels la philosophie, et essaya de transférer ces diffé-
rents savoirs dans une langue compréhensible par tous. Nous savons que l’homme, de tout temps, a 
tenté de connaître l’univers et de s’en rendre maître et a réalisé diverses expériences sur les quatre 
éléments principaux qu’il pensait être au fondement du monde, l’air, l’eau, le feu et la terre. A la 
base de ces éléments, gît l’opposition “création-destruction”. Dans son roman Vendredi ou la Vie 
sauvage, s’inspirant des théories de Bachelard sur ces quatre éléments et de l’ethnologie structu-
raliste de Claude Lévi-Strauss, Michel Tournier transfère ses vues concernant cette opposition. Au 
cours de cette opération de transfert, les connaissances théoriques sont ramenée sur le plan de la 
vie réelle, ce qui permet une sorte de concrétisation des théories abstraites. Cet article se veut un 
résumé d’un long travail basé sur les notes afférentes à la traduction en turc du roman réalisé des 
années auparavant. Nous nous sommes donnés pour but d’analyser chez Tournier la relation entre 
“roman et mythe” dans le cadre des théories philosophiques et ethnologiques.
Mots-clés : mythe, roman, héros de roman, héros mythique, quatre éléments principaux, île, civi-
lisation, vie primitive

FROM MYTH TO THE NOVEL
MICHEL TOURNIER’S VENDREDI OU LA VIE SAUVAGE 

Michel Tournier (Dec. 19, 1924 – Jan. 18, 2016), one of the multifaceted writers of contemporary 
French literature endeavoured to acquaint his readers with abstract data from the human sciences 
like philosophy in his works. He was able to relay these fields of study in a language and style that 
could be comprehended by those unaware of the disciplines. Humanity has tried to know and rule 
over the universe since the beginning of time; to this end they have taken action to understand 
the four elements- air, water, fire and earth-, hat they believe form the core of the universe. These 
elements have constructive and destructive dichotomies within the core. In Vendredi ou la Vie sau-
vage Michel Tournier relays this dichotomy using Gaston Bachelard research on the elements and 
Claude-Lévi Strauss’s work in ethnology. This transfer allows for the concretization of theoretical 
approaches. The following article is essentially a summary of a study built on the notes taken during 
the translation of the said novel from French into Turkish. The aim is to relay how Michel Tournier 
evaluates the novel and mythos relation in the light of philosophy and ethnology. 
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Çağdaş Fransız romanının çok yönlü yazarlarından olan Michel Tournier (19 Aralık 
1924 - 18 Ocak 2016), yapıtlarında, başta felsefe olmak üzere, insan bilimlerinin çeşitli 
alanlarına özgü soyut verileri geniş okur kitleleriyle buluşturmayı amaçlamış ve bu bilim 
dallarından habersiz insanlara, onların kavrayabilecekleri bir dille, ışık tutmayı başarmıştır.

Bu yazımızda, Tournier’nin Cuma ya da Yaban Yaşam başlıklı romanını yıllar önce 
Fransızcadan Türkçeye çevirirken aldığımız notlardan yararlanarak, yazarın “roman ve 
söylen” (mitos) ilişkisini nasıl değerlendirdiğini göstermeye çalışacağız. 

Bilindiği gibi insanlar, eski çağlardan beri hava, su, ateş ve toprağı, yaşamın özünü 
oluşturan, temel nitelikli öğeler olarak görmüş; bunlarla ilgili çeşitli olayları ve yorumları 
dinsel kaynakların yanı sıra, ilkel ya da gelişmiş toplumların kutsal törenleriyle, kuşaktan 
kuşağa aktarılan söylencelerde, halk masallarında, yazınsal yapıtlarda, insan bilimleri araş-
tırmalarında çok çeşitli biçimlere büründürerek ve değişik türlerde ele alarak irdelemişlerdir. 

Bu dört temel öğenin böylesine yaygın olarak ele alınma ve değişik türden yapıta esin 
kaynağı olma nedeni, hiç kuşkusuz, insanın kafasını sürekli kurcalayan Yaşam ve Ölüm kar-
şıtlığını içermeleri, hem birbirleriyle, hem de insan yaşamıyla etkileşim içinde olmalarıdır.

Kısacası, hava, su, ateş ve toprağın evrenin özünü oluşturduğuna inanan insanlar, 
bunları tüm gizemli yanlarıyla tanımayı ve ellerinden geldiğince söz konusu öğelere ege-
men olmayı, evreni tanıyıp ona egemen olmakla eşdeğerli saymışlardır. 

Bu tür bir uğraşta başarı kazanarak, dört temel öğe çevresinde yarattıkları söylenler 
(mitos’lar) dünyasında tanrılaşmanın yolunu açabileceklerini düşünmüşlerdir. Toplumların 
ekinsel özellikleri de, söz konusu çabalardan payını almış ve toplumsal alışkanlıklar, inanç-
lar ve uygulamalar, ham maddesini dört temel öğenin oluşturduğu verilerle biçimlenmiştir.

Gündelik yaşamdaki duruma bakıldığındaysa, dört öğenin her biri, kimi zaman insan-
lar için «iyi bir köle»dir: Yani, denetim altında tutulabildiğinde insana yararlı olur, onun 
yaşamını kolaylaştırıp çevresiyle uyum içinde ve rahat yaşamasını sağlar. Örneğin Hava; 
birleşimindeki maddelerle insan için vazgeçilmez bir önem taşır. Ateş, denetim altındayken 
hayat verir, aydınlığın, uygarlığın kaynağıdır. Ayrıca, Gaston Bachelard’ın da belirttiği gibi, 
“ateş, belki de kimyacıların kafasını en çok kurcalayan olaylardan biridir. Uzun süre ateşin 
gizini çözmekle evrenin gizini çözmek eşdeğerli olarak görülmüştür.”1 Su, yaşamın özüdür. 
Toprak serpilen tohumları, emek karşılığı kat kat geri vererek insanı besler.

Ama, aynı dörtlüdeki öğelerin her biri, bazı durumlarda, kötü ve acımasız bir «efendi»-
ye dönüşür. Denetimden çıktıklarında insanı yok edebilecek yıkımlara yol açabilirler: Ateş 
yakar kül eder; su boğar, öldürür ve uygarlığın kaynağı ateşi söndürür; hava, fırtına, tayfun 
gibi doğa olaylarıyla, yıkıp parçalar; toprak aç bırakır, kayarak, çökerek canlıları ezer.

Söz konusu öğelerin bu türden yıkıcı etkilerine, başka bir deyişle doğaya karşı, insa-
nın savaşı tarih öncesi dönemlerden beri süre gelmektedir. Bu savaş, yüzyıllar boyunca 
“uygarlaşma”nın önemli bir koşulu sayılmışsa da, son dönemlerde doğal dengelerin bo-
zulmasından kaynaklanan çevre sorunları bu atılımların tartışılmasına yol açmış, günü-
müzde, “ilkel” olarak nitelenen toplumların doğayla uyumlu yaşama biçimleri, yeniden 
değerlendirilmesi gereken bir bilgi ve bilgelik kaynağı olarak ortaya çıkmıştır.

Hava, su, ateş ve toprak öğelerinin özünde bulunan “yapıcılık/yıkıcılık” ikili 
karşıtlığı Michel Tournier’nin iki yapıtında2 hem doğada büründükleri değişik biçimler 
açısından, hem de romanın iki «canlı» kahramanı (üçüncü kahraman olarak da “ıssız 
ada” sayılabilir) Robinson ile Cuma’nın kişiliklerine yansımaları açısından ele alınarak 
kapsamlı bir biçimde irdelenip örneklendirilmiştir.
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Söylenden Romana
Michel Tournier niçin, Robinson Crusoé gibi çok bilinen bir romandan yola çıkma 

gereği duydu? Bu yapıtında, sonraki kimi yapıtlarında da yaptığı gibi, dört temel öğeyi 
irdelemesini hangi gerekçelere dayandırıyor? vb türünden sorulara yanıt verebilmek için 
öncelikle yazarın kimi özelliklerini anımsamak yararlı olacaktır. 

Tournier, romancılığına olduğu kadar, kişiliğine ve dünyaya bakışına etki yapan dü-
şünce adamları arasında Gaston Bachelard ile Claude Lévi-Strauss’u anar. Örneğin Gas-
ton Bachelard’ı, kendisini felsefe öğrenimi yapmaya yönelten düşünür olarak niteler ve 
“dört temel öğe üstüne yazdığı kitaplar, (...) uzak bir uygulaması oldukları felsefede de-
ğilse de, yazınsal eleştiride ve daha çok da şiirsel okumada devrim yaratmışlardır.”3 der.

Dört temel öğeyi, Cuma’nın iki ayrı biçiminde, birbirinden değişik anlatımla yorum-
layan yazar, düşünsel düzlemde ilk esin kaynağı olarak, yukarıda da belirttiğimiz gibi, 
Bachelard’ı gösterir. Öte yandan, uygarlıkların birbirlerinden üstün olmadığını, bu bağ-
lamda da “ilkel insan / uygar insan” ayrımı yapmanın hiçbir bilimsel ve geçerli dayanağı 
bulunmadığını kendisine öğreten kişinin, Paris’te, İnsan Müzesi’nde çalıştığı yıllarda ta-
nıştığı Claude Lévi-Strauss olduğunu söyler.4

Tournier, bu gerçeğin bilincine vardıktan sonra, çoğunluğun “yaban” diye nitelediği 
toplulukların yalnızca Batılı toplumlardan farklı uygarlıklara sahip olduğunun bilincine 
varır ve bunları inceleyip yakından tanımanın büyük yararlar sağlayacağını, insanı (ve de 
insanlığı) zenginleştireceğini düşünür.

Tüm bunların yanı sıra, Michel Tournier’nin, felsefe eğitimi görmüş bir romancı ola-
rak kendine özgü bir çizgi izleme isteği de yapıtlarına yansır; başka bir alandan gelmesine 
karşın, Tournier’nin amacı “gerçek bir romancı”5 olmaktadır: “Aşk ve serüven tutkunu 
okurlarıma, metafiziğin yüce buluşlarının yazınsal eşdeğerlilerini sunmak için yanıp tu-
tuşuyordum.”6 sözleriyle de bu amacını dile getirir.

Gerek Cuma ya da Pasifik Arafı’nda, gerekse Cuma ya da Yaban Yaşam’da bu amacı-
na ulaştığını ileri sürer sanatçı: Gaston Bachelard’ın dört temel öğeye ilişkin tüm bilimsel 
incelemelerini, Claude Lévi-Strauss’un budunbilim alanındaki buluşlarını roman türünü 
kullanarak okurlarına aktarır. Bu aktarma işlemiyle, bir anlamda kuramsal yaklaşımları 
yaşam düzeyine çekerek somutlaştırır. Tournier, kendi değerlendirmesine göre, çeşitli ba-
şarısız denemelerin ardından, felsefeden romana geçmesini sağlayacak aracı bulmuş ve 
ilk uygulamasını yukarıda andığımız bu romanlarla yapmıştır. Michel Tournier’nin bu 
uygulamayı gerçekleştirmek için yararlandığı araç da söylenlerdir (mitoslardır).

Karmaşık nitelikli söylen kavramını aşama aşama tanımlamaya çalışan Tournier, bu 
girişiminin bir evresinde: “Söylen, herkesin önceden bildiği bir öyküdür.”7 der. Söylenle 
romancılığı arasındaki bağlantının önemli bir boyutunu bu tanımıyla da aydınlatır. Çünkü 
Tournier, “kitaplarının daha ilk okunuşlarında, biliniyormuş gibi -yeniden okunuyormuş 
gibi-“8 bir izlenim yaratmasını amaçlamaktadır. Ancak, yazar için söylenden romana ge-
çiş hiç de kolay olmaz. Birçok denemeden sonra, 1962’de yazmaya başladığı Cuma ya 
da Pasifik Arafı’nı Aralık 1966’da bitirir ve ilk kez okura sunulacak düzeyde bir yapıt 
ürettiği duygusuyla romanı 1967 martında yayımlatır. 

Romancı olarak Tournier’nin amacı biçimsel bir yenilik yaratmak da değildir. Tersi-
ne, “olabilecek en geleneksel, en güvenli ve en rahatlatıcı bir biçim içinde, bu nitelikler-
den hiçbirini içermeyen bir konuyu aktarmaktır.”9
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Tournier’ye göre iyi bir yazarın okuru, okuduğu kitapta yeni şeyler bulmak yerine, 
tüm yaşamı boyu bildiğini sandığı doğruları, gerçekleri görmeli: “Evet, bunları zaten 
biliyordum, ben de yazabilirdim.”10 demelidir. Okurda böyle bir duygu yaratabilmek için, 
hem biçim yönünden, hem de konu yönünden yadırgatıcı yeniliklerden kaçınır yazar ve 
romanlarına başkişi olarak da «söylen kahramanları»nı seçer.

Kimlerdir bu söylen kahramanları? Ayırıcı ve belirgin özellikleri nelerdir? Bu konu-
da, yazın tarihinden Don Juan örneğini verir Tournier. 

Gerçekten de, Don Juan gibi, yazın dünyası aracılığıyla tanıdığımız kimi adlar vardır; 
ilk kez bir romanda yer alarak insanların karşısına çıkmışlar ama, bir süre sonra, yazınsal 
kökenlerini unutturmuşlardır. O romanın ne adı bilinir, ne yazarı anımsanır ama, söz ko-
nusu kahramanlar ve onlara ilişkin temel özellikler, yaradılışlarından günümüze, geçen 
yüzyıllara direnerek herkes tarafından tanınmıştır.

Robinson da, söylen kahramanı özelliklerini taşıyan adlardan biridir. Daniel De-
foe’nun adını hiç duymamış, o ünlü romanı okumamış insanlar bile, “Robinson kim-
dir?” diye sorulduğunda verecek bir yanıt bulurlar. Romandaki kahramanınkine benzer 
bir öykü anlatıp yaşamları boyunca tanıdıkları, serüvenlerini duydukları çevrelerindeki 
“Robinson”lardan örnekler verip onlara ilişkin öyküler anlatabilirler.

İşte, Tournier’nin ileri sürdüğü savı gerçekleştirecek anahtar da, Robinson’un herkes 
tarafından bilinen öyküsü ya da “Robinson Söyleni”dir. 

Öykü bilindiğine, kahraman da tanındığına göre bu öğelerden yola çıkarak yeni ve 
değişik hedeflere daha kolay ulaşabilir yazar. Örneğin, yukarıda belirttiğimiz dört temel 
öğenin, felsefi boyutlarından uzaklaşıp, insanla, gündelik yaşamla, evrenle ilişkileri sanatın 
(romanın) zengin çağrışım gücünden yararlanarak ve okura “bunları ben de zaten biliyor-
dum.” dedirterek ele alınabilir. Bu tür bir yaklaşım, bilimin indirgeyici yaklaşımından uzakla-
şarak hava, su, ateş ve toprak öğelerinin nesneler ve insanlarla sınırsız ilişkilerinden, değişik 
uygarlıklarda yaşayanların kendilerine özgü deneyimlerinden çarpıcı örnekler sunar okura.

Söylenin bir başka boyutu da, “çok katlı bir yapı” niteliği taşımasıdır. Bu saptamasını 
açıklamak için yazar, Platon’un ünlü Mağara Söyleni’ni örnek verir. Söylene konu olan öykü, 
değişmezliğini koruyarak düz anlatımıyla (yapının giriş katı), çocuklar için masal işlevi üstle-
nebildiği gibi, bir üst düzeyde bilgi kuramı, bir kat daha çıkınca ahlak, ardından metafizik ve 
varlıkbilime değin yükselir.11 Bu durum, Lévi-Strauss’un söylen tanımını da doğrular: “Söylen 
bir yapıdan yola çıkar ve bu yapı aracılığıyla bir bütün kurar: (nesne + olay).”12 

Bir ucu çocuk masalına, öbür ucu da felsefenin doruklarına uzanan bir roman yaz-
mayı Cuma ile gerçekleştirdiğini belirten Tournier kanıt olarak da, Cuma ya da Pasifik 
Arafı’na Gilles Deleuze’ün yazdığı felsefe ağırlıklı sonsözü gösterir.13 Robinson’un öy-
küsü, hem ünlü bir düşünüre esin kaynağı olmuş, hem de, aynı öyküden, çocukların ve 
gençlerin ilgisini çekecek bir başka anlatı çıkmıştır: Cuma ya da Yaban Yaşam.

Robinson’dan Cuma’ya
Bilindiği gibi, Daniel Defoe, Alexander Selkirk adlı bir denizcinin başından geçenleri 

aktaran bir gazete haberinden yola çıkarak Life and surprising Adventures of Robinson 
Crusoe’yu 1719 yılında yayımlar. 1720’de de, ıssız adada tek başına yaşayan Robinson’a, 
hem onu yalnızlıktan kurtaran, hem de ona kölelik yapan bir can yoldaşının geldiği ikinci 
bölüm sunulur okurlara.
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Ama, bu romanla okurların ilgisini çekip daha sonra «robinsonad» (Robinsonname) 
diye adlandırılan yeni bir türün doğmasına yol açan “ölümden kıl payı bir kuruluşla uzak 
bir ıssız adaya sürüklenmiş uygar insanın vahşi koşullar altındaki yaşama kavgasını, 
serüvenlerini gerçekçi bir dille anlatan düzyazı türü”14 daha da eskilere dayanır: Akşit 
Göktürk, biçimsel özellikleri açısından robinsonad’lara en yakın ilk örneğin, latince çevi-
risi 1671’de (Philosophus autodidactussive Epistola Abi Jaafer ebn Tophail, de Hai Ebn 
Yokdhan), İngilizce çevirisi de 1708’de yapılan Endülüslü Arap düşünürü Ebu Cafer İbn 
Tufayl’ın (ölümü 1186) Hay İbn Yakzan adlı yapıtı olduğunu aktarır.

Öte yandan, bir kaza sonucu ıssız adaya düşüp orada bir süre yalnız başına yaşadıktan 
sonra kurtarılan denizcilerin serüvenlerine yer veren XVIII. yy gemi seyir defterlerindeki 
gerçek öykülerin yayınlandıklarında okurların ilgisini çekmesi de Daniel Defoe’nun 
Robinson’u yaratmasında etkili olmuştur. Bunu yanı sıra, Voyages and Travels of J. Al-
bert de Mondalslo başlıklı, Mauritius adasındaki iki yıl tek başına yaşamış bir Fransızın 
serüvenlerini anlatan gezi kitabının da Defoe’nun kitaplığında yer aldığı ve romancıya 
esin kaynağı olduğu söylenmektedir.

A. Göktürk, İngiliz yazınında Daniel Defoe’dan önce ilk ıssız ada öyküsünün, Henry 
Neville’in The Isle of Pines (yayım tarihi 27 Temmuz 1668) olduğunu da belirtir.15

Kısacası, çağdaşı daha başka birçok kaynakla benzerlikler gösterir Daniel Defoe’nun 
romanı. Ama, 

kaynakları ile yararlandığı gelenekler bunca çok sayıda olan Robinson Crusoe’nun 
bir romanın tutarlılığına, kuruluşuna ulaşmasında, yazarının kafasını oluşturan 
düşünce ortamının önemli bir payı vardır. Robinson Crusoe, Defoe’nun günündeki 
puritan dünya görüşünden, orta sınıf yaşayışından, bu sınıfın başlıca uğraşı olan 
ticaret alanından, toplumsal politik akımlardan izler taşır.16 

Defoe’nun döneminde İngiliz toplumuna egemen olan püriten dünya görüşünün Life 
and surprising Adventures of Robinson Crusoe’nun kahramanı Robinson’a da yansıdı-
ğı rahatlıkla söylenebilir. Bu dünya görüşünün, bir deneylik çalışması yapar gibi, uygu-
landığı ıssız adaysa, bir bakıma, İngiltere’yi simgelemektir. Çünkü Robinson bu ıssız 
adayı uygarlaştırırken anayurdunun ekinsel yükünden kurtulamaz. Orada edindiği tüm 
bilgi ve deneyimlerini yansıtır çalışmalarına, Ancak, bu çalışmaları sırasında kimi zaman 
insanlıktan çıkar, yabanıl hayvanlara benzer. Uygarlığını kurmak isterken uygarlıktan 
uzaklaşır. Kendisinden başka bir yaratığa dönüşür. 

Yukarıda belirttiğimiz genel çerçevenin yanı sıra, Defoe’nun temel esin kaynağı sa-
yılabilecek Alexander Selkirk’in öyküsünü de göz önünde tutarak Life and surprising 
Adventures of Robinson Crusoe’daki genel özellikler şöyle sıralanabilir: 

- anlatım biçimi olarak o dönemdeki gezi notlarının izlerini taşır;
- geniş çaplı bir gözleme dayanır;
- gerçekleri inandırıcı bir dille anlatma kaygısı tüm romanda kendini belli eder:
- bunun sonucu olarak da, roman birinci tekil kişide anlatılmıştır; çünkü, madem 

olayın kahramanı ıssız bir adada yaşamıştır o zaman anlatılanları aktaracak başka 
bir tanığın bulunması söz konusu olamaz. En inandırıcı ve en gerçekçi anlatım 
kişisi bu nedenle birinci tekil kişidir.

- gerçek yaşam öyküsü kamuoyunda büyük ilgi uyandıran Selkirk’in bu serüveni 
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Pasifik’te yaşamasına karşın, Daniel Defoe’da olay Atlantik okyanusunda, Kara-
yip adalarından birinde geçer.17 

- Selkirk, çalıştığı gemide kaptana başkaldırdığından, cezalandırılmak için Pasi-
fik’teki Más a Tierra adasına bırakılır, oysa Robinson Crusoe bir deniz kazasından 
canını kurtaran tek insan olarak ıssız adaya düşer. Tournier, Defoe’nun bu değişik-
liğini “daha yüceltici” bulur. Çünkü, bu durumda, Crusoe’nun yazgısına yalnızca 
Tanrı’nın parmağı yön vermiştir.18 

Öte yandan, çağdaşı İngilizlerin benimsedikleri uygarlık düzenini, zorunluluk 
yüzünden de olsa, ıssız adasında kuran Robinson Crusoe’yla bu yaşamı paylaşmaya gelen 
ikinci kişinin kara derili biri olması da o dönemin anlayışına çok uyan ve romanın ilginç 
bir boyutta gelişmesini sağlayan bir buluştur. Çünkü, adada kurulan bu düzenin ikinci aşa-
masında, XVIII. yy’da Batı’ya egemen olan sömürge imparatorluklarının ayrılmaz parçası, 
kölelik düzeni gelmektedir. Tüm bilgileri ve bilgeliği elinde tutan «Batılı beyaz adamın», 
ilkel bir adamı eğitip ona uygarlığı öğretmesi, bu arada da onu bir köle gibi kullanması 
“olağan” bir uygulamadır. Daniel Defoe açısından, o dönemin Batı dünyasındaki egemen 
görüşe göre, eğitilen bu tür ilkel adamlardan da, ancak iyi bir “uşak”, bir “köle” olabilir.

Tournier’nin romanındaysa koşullar bambaşkadır. Yazar, her şeyden önce, bir söylen 
kahramanını kullanmanın sağladığı kolaylıklardan yararlanır. Konu da okurlar tarafından 
bilinmektedir. Bu nedenle, anlatım açısından ek bir inandırıcılık öğesi sayılabilecek bi-
rinci tekil kişi adılını kullanma gereği duymamıştır Tournier: Robinson zaten tanınan ve 
ıssız bir adada uzun yıllar yaşadığı bilinen bir kahramandır.

Bunların yanı sıra, budunbilim ve insanbilim alanındaki buluşlar da Fransız roman-
cıya yeni olanaklar sağlar. Romanda Robinson’un ıssız adadaki günleri Cuma’nın geli-
şine bir hazırlık niteliği taşır. Üstelik, okurlar Daniel Defoe’nun yaşadığı çağda usundan 
bile geçiremeyeceği bir işlev üstlenen yepyeni bir Cuma’yla; Şili kıyılarında yaşayan 
Araukanlar’dan bir yerliyle tanışır. Bu yerli, Avrupalı beyaz adamı eğitir ve ona yeni bir 
uygarlığı tanıtıp benimsetir.

Tournier’in yarattığı bu Cuma, Robinson’a, Pasifik’teki bir ıssız adada, elindeki ola-
naklardan ve doğal ortamdan yararlanarak İngiliz uygarlığını kurmaya çalışmak gibi an-
lamsız bir çaba içinde olmak yerine, oranın doğasına ve koşullarına uygun bir yaşama 
biçiminin sağlayacağı yararları ve doğayla uyumdan kaynaklanan mutluluğu öğretir. Bir 
başka deyişle Cuma, Robinson’daki Batı uygarlığı izlerini silerek onu “yeni” bir insan 
yapar. Robinson “Cuma’yı örnek alarak yaşamaya” başlar [s. 112]. Romanın sonunda da, 
Robinson ıssız adada kalmayı yeğlerken Cuma, Batı “uygarlığının” kendisi için içerdiği 
tehlikelerden habersiz, belki esir ticaretinin parasal çıkarları peşinde koşan Whitebird 
gemisinin ikinci kaptanı tarafından kandırılarak, belki de merakına engel olamayarak İn-
giliz gemisiyle adadan ayrılır.

Batı uygarlığından bir insanın (Robinson’un), yetiştiği çevreye geri dönmek iste-
meyişi, buna karşılık “ilkel” ortamın insanı Cuma’nın, gönüllü olarak İngiliz gemisiyle 
gitmesi sonucu ortaya çıkan değiş tokuş “Uygar İnsan” ile “İlkel İnsan”ın günümüzdeki 
bakış açılarını örneklendiren önemli bir olgudur. Bu nedenle romanın sonundaki çözüm, 
uygarlığın yarattığı sorunlardan bunalan insanın doğaya ve doğallığa dönüş arayışlarıyla, 
“ilkel” koşullarda çeşitli güçlüklerle boğuşan insanların, yeterince bilgi sahibi olmadan, 
kendilerine göre daha rahat, daha varsıl saydıkları ve bir açıdan kurtuluş gibi gördükleri, 
ancak bu düşlerini gerçekleştirdikten sonra tüm nirengi noktalarından yoksun kalarak 
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acımasız yaşam koşullarında yitip gittikleri Batı uygarlığına sığınma özleminin bir 
anlatımı olarak nitelendirilebilir.

Ada
Okyanusların insanlar için bilinmeyenlerle dolu olduğu dönemlerde deniz aşırı yol-

culuk yapmanın yarattığı gerçek ya da düşsel korkularla beslenen deniz öykülerindeki ıs-
sız adalar da, tıpkı anlatıya konu olan insanlar gibi, bir kişilik kazanır. Bu özelliğinin yanı 
sıra, ıssız ada, orada bulunan ve çevreyi tanımayan bir kaza kurbanı için tam bir labirent 
niteliği taşır. İnsan, ada üzerinde yaşarken her köşesine ulaşmayı, her noktasına egemen 
olmayı başarabilir ama, deniz engelini aşamadığı sürece, tıpkı bir labirentte olduğu gibi, 
oradan çıkamaz. Bu durum, yalnız yaşayan insanla ada arasında bir çatışmaya yol açar. 
Tournier böyle düşsel ıssız bir adaya önce, coğrafyaya ilişkin verilerle (Pasifik Okyanusu, 
Juan Fernandez takımadaları, Şili kıyıları Valparaiso) gerçeklik kazandırır.

Öte yandan, üzerinde bir insan (Robinson) yaşamaya başlayınca da, bu ıssız ada tüm 
özellikleri ve zenginlikleriyle bilinç düzeyine çıkar.

Ayrıca, ekonomik ve toplumsal kurallarıyla bir döneme damgasını vuran dünya görü-
şünün uygulama alanı olan ada, yazara felsefeyle budunbilim alanındaki en son verilerin 
geçerliliğini somut uygulama ve örneklerle aktarma olanağı verir: Tournier, Robinson ve 
Cuma’yı kendi felsefi anlayışına uygun biçimde yarattığı gibi, olayın geçtiği adayı da, 
istediği gibi betimler. Ardından, bir adım daha atıp Robinson’a adaya bir ad verdirterek 
(Speranza) onun kimliğini daha da somutlaştırır.

Kahraman, adada yalnız yaşamak zorunda kaldığını anlayınca, umutsuzluğa kapıl-
manın sorunlarını çözmeye yaramadığını görür ve doğal kaynakları araştırıp toprakları 
düzenli olarak işlemeye başlar.

Somut gereksinimlerini karşılayan Robinson, uygar insan için önemli bir etkinlik 
sayılan günce yazmaya da karar verir. İlk sayfaya adanın bir haritasını çizer, altına bura-
ya verdiği adı yazar: «Speranza, yani umut. Çünkü artık hiç umutsuzluğa kapılmamaya 
kararlı(dır).» (s. 25)

Cuma ile Robinson için ada, ormanlarıyla, doğal kaynakları ve barınaklarıyla, ev-
cilleştirilmeyi bekleyen yaban hayvanlarıyla yaşamlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu 
bütünleşme öylesine derindir ki, aralarında eğlenmek için birbirlerine bilmece sorarken 
de, adadan ve onu çevreleyen okyanustan söz ederler: Örneğin Robinson Cuma’ya: “İki 
adamın pireler gibi saklandığı dev bir posttur, denizin iri gözünde çatılan bir kaştır, çok 
mavinin üstünde azıcık yeşildir, çok tuzlu su içinde az tatlı sudur, hep demirli duran bir 
gemidir. Bu nedir?” diye sorar (s. 95). Cuma da: «“Adamız Speranza”» diye yanıtlar.

Adanın olmazsa olmaz öğesi deniz [Su] (ya da romanda, okyanus), şöyle bir bilme-
ceyle betimlenir: “Seni beşikte sallayan bir anadır, çorbana tuz atan bir ahçıdır, seni tut-
sak alan bir ordu askerdir, rüzgar esince kızan, uluyan ve tepinen kocaman bir hayvandır, 
güneşte balkıyan binlerce pullu bir yılan derisidir. Bu nedir?” (s. 95.)

Robinson kazadan sonraki ilk günlerinde adayı, tutsağı olduğu için, bir düşman gibi 
görür. Orada yaşamaktan başka çıkar yolu bulunmadığını anlayınca önce onu her yönüy-
le, ayrıntılı bir biçimde, tanımaya çalışır; ardından da kendisini uygarlığından yalıtan bu 
topraklar üzerinde egemenlik kurar. Hem yönetimsel (adanın genel valisi ve yasa koyu-
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cusudur), hem de tarımsal alanda gerçekleşir bu egemenlik. Ama, böyle bir egemenlik, 
çevresinde sınırsız yetkesini ve gün geçtikçe artan varsıllığını paylaşacak başkaları bu-
lunmadığından anlamsızdır da. Cuma’nın yol açtığı patlamanın ardından her şey yıkıldık-
tan sonra, başlayan yeni yaşamda, adanın doğasıyla uyum içinde davranmak temel ilke 
olduğundan, patlama öncesi dönemin anlamsızlıkları ve umutsuzlukları yerini mutluluk 
ve dinginliğe bırakır.

Romanın sonunda adaya gelen İngiliz gemisi Whitebird’ün mürettebatından gördük-
leri ve öğrendikleri Robinson’un Speranza’ya başka bir anlam vermesine yol açar: Ara-
dan geçen uzun yıllar hem Robinson’un bıraktığı dünyayı, hem de Robinson’u, büyük 
ölçüde Cuma’nın olumlu etkisiyle, çok değiştirmiştir. Bu nedenle, o acımasız ve insan 
kökenli kötülüklerle dolu dünyaya, “uygarlığa” dönmek yerine, ıssız adasında kalıp “il-
kelliği” sürdürmeyi yeğler.

Bilindiği gibi, ütopyaların tasarlanması ve yaratılması için en elverişli uzamları oluş-
turan adalar, tüm yönleriyle ve yaşam koşullarıyla “iyi” yerlerdir. Buna karşılık, robinso-
nad adalarında yaşam güçtür. Bu adalar “kötü” dür.

Tournier’nin yarattığı Speranza adasındaysa durum biraz değişiktir. Çünkü, Cuma 
ya da Yaban Yaşam’da adadaki koşullardan, yalnızlıktan, “ilkellikten” yakınacak olan 
«Batılı» ve «uygar» insan beklenmedik bir değişimden geçer. Uygar dünyanın acımasız-
lığını, hoyratlığını sezinler ve onun yerine, tek başına kalmamak koşuluyla, ıssız ve yaban 
adayı yeğler. Ada ile Tournier’nin Robinson’u arasında sağlam bir bağ oluşur.

NOTLAR ve KAYNAKÇA
1 G. Bachelard, La Psychanalyse du feu, Paris, Gallimard, 1949, s. 123.
2 (Vendredi ou les limbes du Pacifique /Cuma ya da Pasifik Arafı, Türkçesi Melis Ece, İstanbul, 

Ayrıntı yay., 1994, 224 sayfa) ve (Vendredi ou la vie sauvage / Cuma ya da Yaban Yaşam , 
çeviren O. Senemoğlu, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, Mart 1995, 173 sayfa.).

3 Michel Tournier, Le vent Paraclet, Paris, Gallimard, 1977, s. 154.
4 a.g.y., s. 227.
5 a.g.y., s. 179.
6 a.g.y., s. 179.
7 a.g.y., s. 189.
8 a.g.y., s. 189.
9 a.g.y., s. 195.
10 a.g.y., s. 205.
11 a.g.y., s. 188.
12 Claude Lévi-Stauss, La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, s. 38.
13 Bkz. Gilles Deleuze, «Postface, Michel Tournier et le monde sans autrui», Vendredi ou les lim-

bes du Pacifique’te, Paris Gallimard, 1972, ss. 257 – 283. Türkçesi: «Sonsöz: Michel Tournier 
ve başkasının olmadığı dünya», (Çev. İdris Şahin), Cuma ya da Pasifik Arafı’nda, ss. 205-224.

14 Akşit Göktürk, Ada, İngiliz Yazınında Ada Kavramı, İstanbul, Adam yay., 1982, s. 55.
15 a.g.y., ss. 62-68.
16 a.g.y. s. 77.
17 O yüzyılda Atlantik okyanusunun bu bölgesi, deniz seferleri nedeniyle, İngiliz kamuoyunca iyi 

biliniyor, orayı gören, orada yaşayan denizcilere ilişkin bir öykü anlatılıyordu. Defoe, böyle bir 
değişiklik yaparak bu bilgilerin sağladığı ilgiden yararlanmak istemiş olabilir.

18 M. Tournier, a.g.y., s. 218.

Frankofoni, 2020 / 1, Sayı 36, 125-132


