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Ölümsüzlük,
Zan ve Abıhayat

Ölüm karşısında öl-
mekten başka çare 
yok. Buna rağmen bir 

ölümsüzlük aşkı ile yanıp tutu-
şur insan. Abıhayatlar, iksirler, 
cinler, sihirli değnekler, vam-
pirler, yarı insan robotlar vs. 
Bunların hepsini ölümsüzlük 
aşkı ile kıvranan ruhlar üretti. 
Diğer yandan gerçek ölümsüz-
lüğün ahiret hayatı ile mümkün 
olduğuna inananlar dünyada 
kendilerine dair bir iz bırak-
maktan imtina etmişlerdir. 
İmgeden, hatıradan, bellekten 
uzak, baki olmanın baki olan-
la mümkün olduğuna inanmış 
özellikle mal ve evlat kaygısın-
dan bağlarını kopararak yaşa-
mışlardır. Eserlerini laedri im-
zası ile imzalamış hatta mezar 
taşı bile istememişlerdir. Cese-
de dair iz değersizdir onlar için. 
Batı toplumunda ölümsüzlük 

kalmak iken, doğu toplumunda 
daha çok gitmek demektir bu 
yüzden.

Milan Kundera Ölümsüzlük
romanında sadece sanatçılığın 
ve devlet adamlığının insanı 
ölümsüzlük ile burun buruna 
getirdiğini söylüyor. Bir insanın 
onu tanıyanların zihninde ya-
şamasına “küçük ölümsüzlük”, 
bir insanın onu tanımayanların 
da zihninde yaşamasına “büyük 
ölümsüzlük” diyor. Romanda, 
şekillendirdiği Agnes karakteri 
ve büyük yazar Goethe üzerin-
den sunduğu bölümler ile farklı 
bir kurgu sunuyor bizlere. 

Ölümsüzlüğün Olumlu Hali

Yasemin Karahüseyin’in Zan
romanını okurken de ölüm-
süzlük denilen havuza başka 
bir dökülüşü iliklerinize kadar 

hissediyorsunuz. Dilcefa’nın 
masalını, kısırlaşmış ve çocuk 
sevgisinden mahrum kalmış bir 
köy halkının kendi kötülükleri 
ile yüzleşmesini ve soyun deva-
mı için yani bir çeşit ölümsüz-
lük için çabalayışını anlatıyor 
roman. Ne çekiyorsa dilinden 
çekiyor Dilcefa halkı. 

Kundera’nın romanında sanat, 
iktidar ve aşk üzerinden belki 
daha çok olumlu yönde andığı 
ve özellikle Bettina üzerinden 
“amaçlanan” haline getirdiği 
ölümsüzlük, Zan romanında 
ters yönde işliyor. Ölümsüz-
lük arzusu bir sonuç olarak 
karşımıza çıkıyor; kötünün 
ölümsüzlüğü demek doğru 

olmaz buna, bir soy kaygısı ile 
ölümsüzlüğü arzulayanların 
adım adım kötülüğe bürünmesi 
demek daha doğru olabilir. Bu 
olumsuz ölümsüzlüğü geçmiş, 
şimdiki ve gelecek zamanda 
dokuyor yazar. “İnsan geçmiş 
zamanla suçlardı birbirini, şim-
diki zamanla infaz eder, gelecek 
zamanla pişman olurdu,” der-
ken bitmemiş tüm zamanları 
kapsayan bir yürek atışından 
bahsediyor. “Masumlarla uğ-
raşmanın iki dünyayı da ce-
hennem kıldığını” söyleyerek 
akışı ölümün ötesine taşıyor. 
Ölümsüzlüğün olumsuz bir 
halini sunuyor okuyucuya.

Zan romanındaki Ayhanım ka-
rakteri sert mizacı ve bir soy 
kaygısı ile güzeller güzeli Hüs-
ne’ye bir oyun oynuyor, bir zan 
oyunu. Herkes onu Ayhanım’ın 
kusurlu ve yarım oğlu Hüseyin 
ile anmaya başlıyor ve düğün 
kaçınılmaz oluyor. Zanlardan 
Hüsne için bir yuva değil bir ce-
hennem kuruluyor böylece. Bu 
cehennem zamanla Hüseyin’i 
de içine alıyor. Yazar “Dilcefa 
köyünde Tanrı’nın buyruğun-
dan güçlüydü dil.” diye açık-
lıyor bu durumu. İnsan, dili 
ile günahkar olmanın ötesine 
geçip tanrılığa/ölümsüzlüğe so-
yunabiliyor böylece. İftira ve 
yalan ile insanlara kaderler bi-
çip, yazgılar değiştiriyor. Dün-
yada sonsuza kadar kalacak bir 
ölümsüz gibi etrafındaki insan-
ların hayatlarını taksim ediyor, 
paylaştırıyor, gasp ediyor.

Köylünün diline ket vurduğu 
tek bir durum var o da intihar. 
Sadece intihar edeni anmıyor 
köylü. Köyde unutulmak iste-
nen kişi intihar ediyor. Anılmak 
için yaşamak gerekiyor ama 
hayatın getirdiği dil yaraları 
ve su-i zanlar ile yaşamak da 
oldukça zor. Güzellik, cesaret, 
merhamet bir imtihana dönü-
şüyor bu köyde. Hüsne “Hu-
rilerden güzel derlerdi benim 
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Dünyada hiç ölmeyecek gibi yaşama dü-

şüncesi dünyayı onarmaya, hemen öle-

cekmiş gibi yaşama düşüncesi de ahireti 

onarmaya vesiledir. Belki de sadece “dil”, 

dünyayı da ahireti de birlikte onardığında 

ölümsüzlüğe yaklaştıran gerçek bir abıha-

yata dönüşecektir. Ölümsüzlük
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