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Binbir gece masalları kitap

Ülkemizde olduğu gibi ülkemizde de Şehrazat'ı tanımayan, kendisini ve ülkesinin kızlarını kurtarmak için bin gece boyunca Şah Şehriyar'la iç içe hikayeler, hikayeler, anekdotlar anlatan, Sindbad, Ali Baba ve kırk Haram, Alaaddin sihirli bir lamba, cin lambasıdır. Sadece nesiller boyu insanların hayal gücünü değil, aynı zamanda bilinen en
eski örnek olan kare hikaye tekniğiyle, Orhan Pamuk'un Delta serisinden iki ciltlik olarak, hem geçmişte hem de bugün dünya edebiyatını en çok etkileyen kitaplardan biri olan Binbir Gece Masalları'nın yeni bir prodüksiyonunu sıyoruz. 40 yıl önce, yedi yaşımdayken, Bin bir Gece'nin ilk seçmelerini okumuştum. İlkokulu bitirdim, yaz
tatillerinde Cenevre'ye İsviçre'ye gittik, babam annemle çalıştı ve yaşadı. Ayrıca yaz aylarında yeni öğrendiğim okumalarımdan bir tane için ayrılmadan önce teyzemin bana ve kardeşime verdiği çocuk kitapları nın bir seçkisi de vardı. Bütün yaz boyunca dört ya da beş kez iyi bir kağıda basılmış bu kalın-sert kitabı okuduğumu hatırlıyorum.
Öğle yemeğinden sonra, yaz sıcağında, dairemde bir yatakta yatardım, Cenevre Gölü'nden bir sokak, uyuşturucu, yine aynı hikayeleri okurdum. Cenevre Gölü'nün açık penceresinden hafif bir rüzgar esiyordu ve akordeon çalan dilencilerin müziği pencerenin baktığı arka avludan çıkınca Ali Baba'nın, kırk haramın ve Aladdin'in sihirli
lambasının hikayesine yeniden girecekdim. Ülkem neredeydi? İlk izlenimim, bu hikayelerin uzak ve yabancı topraklara ait olduğuydu. Kahramanlarının İstanbul sokaklarında tanıştıklarının isimlerini taslamaları onları bana biraz yakın yaptı ama ben bu hikayelerin ve uzak Anadolu köylerinin anlattığı dünyayla kendi dünyamı hiç
tanımlamadım. İlk olarak Doğu hakkında gizemli hikayeler okuyan batılı bir çocuk olarak Binbir Gece Masalları'nı okudum. Bu hikayeler in Hindistan, İran ve Arabistan aracılığıyla benim kültürüme geldiğini; bütün çocukluğumu geçirdiğim İstanbul'daki kaos ve kenevir, bu büyük ve şaşırtıcı kitabın dokusundan ve havasından pek çok şey
taşıyor; Bu ilk okumada, İstanbul sokaklarından yalanlar, aldatmalar, düşmanlıklar, aşk, ihanet, kılık değiştirmeler, şaşırtmalar ve korkunun kıvrımlarının dokunduğu hikayelerin ruhunda pek çok şey olduğunu hissetmedim. Daha sonra kitabın ilk çevirmeni ve Fransızca çevirmeni Antoine Galland tarafından Suriye'den ele geçirildi. Diğer
kitaplardan eski el yazmasında okuduğum ilk hikayelerin olmadığını öğrenmek istedim. Ali Baba ve Kırk Haram, Alaaddin ve Sihirli Kandil'ini Galland kitabından değil, daha sonra kitabı hatırladıkça yazan Hıristiyan Arap Hanna Diyab'dan dinlediler. Bu bizi bir noktaya getiriyor: Bin Bir Gece Hikayeleri Doğu edebiyatının bir mucizesidir. Ama
onu rahatlatan, geleneksel edebiyatlarından, İran ve Hint kültüründen öğrendikleriyle kesilen ve Batı edebiyatının korkunç etkisi altına giren batılılardı. Ünlü, garip, bazen çatlak ya da tanınmış çevirmenler tarafından batı dillerine birçok kez çevrilen bu kitap, Antoine Galland'ın en ünlü Fransızca çevirisidir. Galland'ın 1704 yılında Fransa'da
yayınlanmaya başlayan çevirisi aynı zamanda en etkili, kalıcı ve okunabilir olandır. Binlerce gece hikayelerin aslında bu çeviriyle tamamlandığı söylenebilir ve bu çeviri sayesinde bu sonsuz hikayeler ormanı tüm dünyada bilinmektedir. Galland'ın çevirisi, o dönemde ve sonraki yüzyılda Batı edebiyatını oluşturan en büyük yazarları etkili bir
şekilde etkilemiştir. Stendhal, Coleridge, De Quincey ve Edgar Allan Poe'nun eserlerinde rüzgar, Binbir Gece Masalları'nda esiyor. Kitabın tamamını okumaya başladığımızda, bu etkilerin aslında sınırlı olduğunu da hissederiz. Doğu'nun gizemli tarafı diyebiliriz; mucizeler, şakalar, doğaüstü olaylar, bazı korkunç sahneler ve bu malzeme ile
bazı hikayeler ... Ama binbir gece hikâyesi olan tek şey bunlar değil. 20'li kardeşlerimde ikinci kez bir kitap okuduğumda daha iyi anladım. Kitabı ikinci kez 1950 yılında Raif Karadağ'ın Türkçe çevirisinden okumaya başladım. Tabii ki, tüm makul okuyucular gibi, ben tüm kitap okumak, ama bir parçası, düşündüğüm gibi, deriden cilde. Bu
ikinci okumada, Binbir Gece Masalları bana itici, rahatsız edici bir şey gibi geldi. Merakla hikayeler, öfke ve öfke okuyordum. Bazı klasik kitaplarda olduğu gibi görev duygusuyla okumadım ama merakım ve öfkeyle okudum. Bugün, 30 yıldır bu ikinci okuma, şimdi beni endişelendiren ne biliyorum. Birçok peri masalında kadın ve erkek
arasındaki ilişkinin şok edici olmasından, kadın ve erkeklerin sürekli aldatmaktan, birbirlerinden çalmalarından, horlamalarından ve birbirlerinden çalmalarından korkuyordum. Binbir Gece Masalları dünyasında, kadınlar her zaman Onlar asla dürüst ve her zaman küçük oyunlar ve hileler ile erkekleri aldatmak. Her neyse, peri masallarının
ve şerazade hikayelerinin başlangıcı, hayatını aşksız bir erkeğe karşı kurtarmak isteyen bir kadının hilesine dayanır. Tüm kitabı besleyen kadınların bu görüşü, tabii ki, hayal gücü ve kültür aynı dünyada yaşayan erkeklerin en derin ve en temel endişelerini yansıtır. Bu korkular, kadınların aldatma ve aldatmada başvurdukları en önemli
silahların cinselliği ile pekiştirilir. Bu bakımdan Binbir Gece Masalları, coğrafyanın terk edilme, boynuzlanma ve yalnız erkekleri olma korkularını yansıtmaktadır. Bu hikayelerin en korkunç ve en okunan bir mashistly zevkli biridir, tüm harem siyah köleler ile onu aldatmak izledim sultanın hikayesi. Romanlarında kadınların güvenilmezliği
konusundaki en temel erkek önyargılarını ve korkularını derinden işleyen Kemal Tahir'in bu hikayenin parlak bir uyarlamasını yazmış olması tesadüf değildir. Bu dünya, erkek korkuları ve kadınların güvenilmezliği dolu, çok boğucu, çok oryantal ve 20 yaşında bana biraz vocyant görünüyordu. O zamanlar, Binbir Gece Masalları'nın
hassasiyet ve zevkin sınırında çok derin olduğunu hissettim. Kötülük, ikiyüzlülük ve olgunluk, insanların düştüğü ve bu hikayelerin çoğunda düşürüldüğü çirkinlik olarak dramatize edilmedi, sadece dikkat çekici ve ışıltılı tarafları ve hikayelerdeki zevkleri için. Bu ikinci okumada hissettiğim rahatsızlıklar belki de Avrupalılaşma ve Batılılaşmayı
bir tür saflık olarak algıladığım ve anlayış eksikliğimde yalnız olmadığım içindi. O zamanlar, benim gibi modernleşme meraklısı gençler, Doğu klasiklerinin çoğu ile başa çıkmak zor görünüyordu ve karanlık ormanlar gibi görünüyordu. Bizi onlara yaklaştıracak ve sevecek modern anahtarlarımız yoktu. Bin Bir Gece Hikâyesi'ni üçüncü
okuduğumda, bundan en iyi şekilde kurtulmayı başardım. Bu sefer, batı edebiyatının sonlarına doğru, onun bulduğu ve mitolojikleştirdiği kitaba yaklaştım: Büyük hikayeler denizine, kitabın tükenmezliğine, iddialarına ve içinde gizli geometriye sahip olmak için bir ilgiyle okudum. Her zamanki gibi, bir hikayeden diğerine okudum, bir
hikayeden diğerine atladım, sıkıldım ve bir sonrakine başladım. Onun düzeni, büyüklüğü, hırsı yüzünden kitabını daha çok sevmeyi seçmeşeklim, bir zamanlar beni rahatsız eden şeytani detaylara kafa mı takmamı engelliyor. Ayrıca, belki şimdi senin hayatın. Kendi hayat tecrübelerimden anladım ki bu kötü ve güvenilmez detaylarda
oluyor. Böylece, bu üçüncü okuma, ben dikkat ve Bin bir Gece Hikayeleri, yüzlerce yıl eski değildi mantıksal oyunlar, değiştirme ayrıntıları, başkasının yerine, gizleme daha edebi keyif aldım. Harun Reşit'in giyinip gizlice kendi sahte Harun Reşid'in, kendi romanım Kara Kitap'ta bir gece siyah-beyaz filmlerden çıkan 1940'ların İstanbul
havasıyla bir gece baktığı çok çarpıcı bir hikayeyi bir araya ettim. Otuz beş yaşına geldikten sonra onun hakkında okuduğum İngilizce rehberlerin yardımıyla, Binbir Gece Masalları'nı sınırsızlık, gizli mantık, iç şakalar, zenginlik, gariplik, güzellik ve garip güzellik, çirkinlik, terbiye, nits, saçmalıkları ortaya çıkaran bir hazine olarak görmeyi
öğrendim. İlk okumam olan Binbir Gece Masalları ile olan önceki aşkım ve nefret dolu ilişkim, hayatı olduğu gibi kabul lenmeyi öğrenemeyen bir çocuğun hayalleri ile genç bir adamın gazabı arasında geçiyordu. Ben yavaş yavaş bin bir gece hikayeleri olduğu gibi, hem de hayat kabul edilmezse bize talihsizlik verecek bir şey olduğunu fark
etti. Ben okuyucu boş beklentiler ve umutlar gibi içinde gelen bu kitabı okumak gerektiğini düşünüyorum, ve kendi zevk mantığına göre. Ama bin bir gece masallarını okumaya çalışacak bir okuyucuya sebep vermek çok fazla cesaret. Bu kitapta okumak ve ölmek hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Binbir Gece Masalları hakkında
söylenen çok yaygın iki kelime vardır. Birincisi, hiç kimse başından sonuna kadar bu kitabı okudu olmasıdır. İkincisi, başından sonuna kadar bin bir gece hikâyelerini okuyan kişi ölür. Bu iki uyarı, birbirlerinin gizli mantığı ile birlikte, tabii ki dikkatli olmak için okuyucuları itecektir. Ama çok korkak olmaya gerek yok. Eninde sonunda, Binbir
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