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Hayvan Bedeninde İnsan Olmanın Anlamı

 Antik çağ anlatılarında, çeşitli nedenlerle bedenlerini yitirip bir hayvan bedenine giren 
insanlar yer almaktadır. Bu nedenler, bir ceza, bir büyü, kimi zamansa yeniden doğuşta o kişi 
tarafından ruhu için yeni beden seçimidir. Özellikle insanların, hayvan bedenine girmelerin-
den sonra konuştuklarını sanıp karşılarındaki insanların onları anlamadığını fark ettiklerindeki 
dehşetleri, bize bunun bir cezalandırma yöntemi olduğunu düşündürüyor olabilir. Ruh, değiş-
meyendir; duyuları ve duyguları aynı kalmıştır. Düşünebilmektedir. Görünümü ise bunların 
hiçbirinin ipuçlarını taşımayacak kadar hayvan bedenidir. Bu yüzden, diğer insanların ona yö-
nelik tavrı da insan insana ilişkiden çok uzaktır. Hatta bir insandan eziyet görme olasılığı taşır. 
Pythagoras «Dur vurma, çığlıklarından tanıdım, bu hayvan benim sevgili bir dostum.» derken 
bunu fark ettirir bize.
 İnsanın zihnini cevher olarak gören bakış açısı, o zihnin başkaları önünde parlamasının 
yolunu dilden geçirmiştir. Sözcüklere dökülen düşünceler, zihnin en somut ölçütüdür. Aslında 
son derece soyut bir kavramken, onu yine soyut bir kavramla somutlaştırma yaklaşımı, ilk anda 
çelişkili gibi görünse de böyle söylenerek ne demek istendiği hemen zihinlerde belirir. Anlam 
verilmiş, o anlamda uzlaşılmış seslerden oluşan dil, kültürün en temel ögelerindendir. Kültür, 
yaşamın ta kendisidir ve bu yüzden bütün anlara sızabileceği gibi cismi ya da göstergesi onu elle 
tutulabilir kılar. En azından algılama düzeyinde... Seslerin, anlamlı sözlere ve onların da yazılı 
sözcüklere dönüşüp kitaplar olması ise gerçek anlamda bir somutlaştırma sayılabilir. Sözlü kül-
türün anlatıları, yazının bulunuşuyla birlikte daha çok yayılmıştır. Anlatıldıkça hikâyenin değiş-
tirilmesinin kanıksandığı bir “doğasında oluş” da ortadan kalkıp hikâye ilk anlatıcısının anlat-
tığı şekliyle kalıcı hâle gelmiştir. Hikâyelerin her anlatıcı tarafından dönüştürülmesi sayesinde, 
anlatanın kendinden kattıkları, yaşadıklarından aktardıkları ile zenginleştikleri ileri sürülse de 
bu durum, ilk hikâyeye, ona ilham verenlere, onu söze dökenlere sadık kalınmadığı gerçeğini 
değiştirmez.  
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 Anlatmak ve yazmak, hem bir insani nitelik hem de bir gereksinimdir. Öyle olmasa Sait 
Faik “Yazmasam deli olacaktım” der miydi ve onun bu dediği birçoğumuz için duygularına ter-
cüman olunmuş hissi yaratır mıydı? Sait Faik’in bu tümcesi, “Haritada Bir Nokta” öyküsünün 
son kısmında yer alır: “Söz vermiştim kendi kendime: Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak 
da bir hırstan başka ne idi? Burada namuslu insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim. Hırs, 
hiddet neme gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye, kalem kâğıt aldım. Oturdum. Adanın tenha 
yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkar-
dım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum öptüm. Yazmasam deli olacaktım.”* Konuşmaz-
sak deli olur muyuz, deli olmazsak ne oluruz; ona ayrıca bakmalı. Hayvanlar, bizim anladığımız 
anlamda konuşmadıklarına, insanları konuşan ve düşünen hayvan olarak tanımlayarak ayrı-
calıklı kılma eğilimi yaygın olduğuna göre, belki de ruhu hayvan bedenine geçen insanlar üze-
rinden bunu yapabiliriz.  Antikçağ edebiyatında, hayvan bedeninde insan olmanın iradi ya da 
zorlamayla olması mümkündür. Farklı hikâyelerde bunların örnekleri görülebilmektedir. Her 
biri derinlikli değerlendirmelere olanak sunar. En azından ana temalar açısından birkaç örnekle 
ele almanın yararı olacaktır. 
 Bir Yunan mitolojik anlatısında, Prometheus dâhil birçok Yunan ve İsis başta olmak 
üzere Mısır mitolojik kahramanın yer aldığını görürüz. Olayların merkezindeki Io, Argos Nehri 
Tanrısı Inachus’un kızıdır. Aynı zamanda Zeus’un karısı Hera’nın tapınağındaki rahibelerden 
biridir. Şansızlığı, Tanrı Zeus’un ona âşık olmasıyla başlar. Babası tarafından, bir kâhinin yön-
lendirmesiyle kaderine terk edilir Io. Sonrasında da Zeus, bir sis halinde Io’yu sarmışken yanla-
rına gelen Hera’dan kaçmak için Io’yu beyaz bir ineğe dönüştürür (Bazı anlatılarda bu dönüşü-
mün Hera’nın gazabıyla olduğu yer almaktadır). 

*Sait Faik, Son Kuşlar, s. 51, Varlık Yayınları, 1956, İstanbul
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 Ardından Io’nun İstanbul Boğazı (Bosporus-İnek Geçidi) üzerinden Mısır’a zorlu yol-
culuğu başlar. Io’nun beyaz inek olarak Mısır’a uzanan bu yolculuğu sırasında Hera’nın bir at 
sineğini, canından bezdirecek şekilde rahatsız etmek üzere inek halindeki Io’ya musallat ettiği 
anlatılır. Israrcı, yapışkan bir canlı olduğu bilinen at sineği, Zeus’un Io’yu elde etmek için engel 
tanımayan ısrarına bir gönderme olabilir. Io’nun bir işkenceler silsilesi hâline dönüşen bu yasak 
aşk hikâyesinde suçu olmasa da hayvan bedenine hapsedilmesi, belki de düştüğü tuzağı Hera’ya 
anlatmaması için Zeus’un aldığı bir önlemdir. Zeus, kız kardeşi ve karısı olan Hera’ya asla sadık 
kalmadığı için ona değil de Io’ya inanılacağını öngörmesi zor değildir. Bu durumda konuşmaya-
cağından emin olmak için Io’yu hayvana çevirmiş, böylece kendini güvenceye almış olabilir. Ne 
de olsa, insan ruhunu hayvan bedenine hapsetmenin en değişmez sonucu, konuşamaması, yani 
anlamlı sesler çıkaramamasıdır. 

 Zeus’un Europa’yı kaçırıp tecavüz etmek için boğaya dönüşmesi, kutsal hayvanı kartal 
başta olmak üzere birçok hayvanın bedenine girmesi, bu dönüşümlerin tek gerekçesinin ceza-
landırma olmadığının bir kanıtıdır. Zeus’un özelinde Tanrı ruhunun dilediği her canlının bede-
nine girebiliyor olduğunun gösterilmesi, bir güç simgesi olarak da değerlendirilebilir. 
 Öte yandan Pamfilya’lı Er, öldüğü sanıldıktan günler sonra bozulmamış cesedinin bu-
lunmasının ardından hayata döner. Kendinde olmadığı o süreden bahsederken bir tür arafta 
kalma durumunu tanımlar. İyilik ve kötülüklerin tartıldığı bir yargılama sonucunda, iyilikler 
ağır bastığında geçilenle (gökyüzünde) kötülükler ağır bastığında geçilen (yer altına doğru) ka-
pılar farklıdır. Bu betimlemeyi, bir ahlâk öğretisinin parçası olarak görebiliriz. Çünkü ölümden 
sonra bir sınanma söz konusudur ve bu dünyada yapılanlara göre belirlenecek bir yol ayrımında 
kötülerin kaybedeceği, acı çekeceği bir öte dünya vardır. O zaman yaşarken iyi insan olunmalı-
dır. Üstelik Er, Orpheus’un ölümden sonra yeniden dünyaya gelmek için kuğu bedenini seçtiği-
ne tanık olmuştur. Ölümü Trakya’lı kadınların elinden olan Orpheus bir kez daha insan olmayı 
istememiştir. O zaman, insan olmak ödül, hayvan olmak ceza değil, bir seçim de olabilir. Tıpkı 
Empedokles’in «Bundan önce oğlan doğdum, kız doğdum, çalı oldum, kuş oldum, denizden çıkan 
balık oldum.» demesi gibi. İnsan olmaktan kaçan başkaları da vardır. Aias’ın ruhu bir aslanın 
bedenini, Agamemnon’un ruhu bir kartalın bedenini seçer, farklı gerekçelerle... 
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 Homeros’un Odysseia destanında anlattığı bir hikâye, Ikhate kralı Odysseus’un (Ully-
sses) Truva’nın düşmesinden sonra çok uzun yıllar süren eve dönüş yolculuğu üzerinedir.  Bu 
yolculuk sırasında çıktıkları bir adada, susuzluktan kavrulmuş savaşçılar, kanasıya içtikleri içki-
nin etkisiyle domuza dönüştüklerini fark ederek dehşete kapılırlar. Geminin ikinci kaptanı olup 
hikâyede can sıkıcı korkak biri, Odysseus’un başına sokan bir karakter olarak anlatılan Eury-
lochus sunulan içkiyi içmeyerek bu korkunç dönüşümden korunmuştur. Aslında Odysseus’u 
uyarmak için gemiye döner ve domuza dönüşen gemicileri orada bırakmaya onu ikna etmeye 
çalışır.  Odysseus kabul etmeyip adamlarını kurtarmak için Circe’nin sarayına gittiğinde onu bu 
büyüden koruyansa, Hermes’in ona armağan ettiği büyülü bir bitkidir (Moly).
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 “Kutsal elleriyle bize sunduğu içki kupalarını aldık;
 bir dikişte içtik susuzluktan kavrulmuş dudaklarımızla,
 tam o anda (utansam da, yine anlatacağım), 
 o korkunç tanrıça değneğiyle dokundu başımızın tepesine,
 kıllarım çıkmaya başladı birden, diken diken,
 konuşamaz oldum, kelimeler yerine boğuk boğuk hırıltılar çıkarmaya başladım,
 bedenim, yüzümle birlikte yere eğildi bütünüyle,
 hortum gibi uzayıp sertleştiğini hissettim burnumun,
 kat kat kas oldu boynum, şiştikçe şişti,
 az önce dudaklarıma içki götürdüğüm ellerimle,
 iz bırakır oldum artık yerlerde.
 Çok geçmeden bir domuz ahırına kapatıldım, 
 aynı dönüşümü geçirenlerle birlikte,
 (şu büyünün şiddetli gücünü bakın görün hele!)
 bir tek Eurylochus’u gördüm orada, asıl insan haliyle:
 bir tek o istememişti içki kupasını, verildiğinde eline.”
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 Söz konusu, korkunç tanrıça Circe’dir. Circe, Aeaea adasında yaşayan, Güneş Tanrısı 
Helios ile Okyanus perisi Perse’nin kızlarıdır. Aslında bir tanrıça ve büyücü kadındır; ilaçlar ve 
büyülerle insanları tilki, aslan, domuza çevirebilmektedir. Odysseus’u bu büyüden koruduğu 
anlatılan Moly adlı büyülü ot hakkında Homeros, beyaz çiçekleri ve siyah bir kökü olduğunu 
anlatır. Aslında böylece, sonraki yıllarda botanikçileri ve tıp mensuplarını üzerinde düşündüren 
bir ayrıntı sunmuştur. Moly’nin kardelen olduğunu düşünenler vardır. Üstelik adamlarının önce 
domuza sonra yeniden insana dönüşümünü izleyen Odysseus’un bu bitki içindeki antikolinerjik 
maddeye bağlı ortaya çıkan sanrıların etkisinde olabileceğine ilişkin yorumlar da yapılmaktadır. 
Hikâyeye göre, büyüden korunan Odysseus, Circe’yi büyüyü bozmaya zorlamış ve yanındaki 
adamlarını domuzdan tekrar insana çevrilmesini kısa sürede sağlamıştır. Circe, konuştukları 
anlamsız sesler olan, dış görünümleri bütünüyle domuza dönüşmüş insanları yeniden insan be-
denlerine kavuşturmuş, onlara insan meziyetlerini geri vermiştir. Evet, Circe bu kez şifalı sular-
la, sihirli değneği ve ilk büyüdekinin tam tersi sözleriyle insan ruhlarını eski bedenlerine kavuş-
turmuştur. Yani artık konuşabilir yapmıştır. Gemici savaşçılar, bu beceriyi hemen önderlerine 
minnet ve saygı söylemlerine dökerek değerlendirmişlerdir. Bu olayın ardından Odysseus ve 
adamları, seyahate devam etmeden önce bir yıl süreyle Circe’nin adasında şölenlerle geçen bir 
konaklama yapmış, yolculuğun devamı için bazı tüyolar alarak yeniden yola çıkmışlardır.  

 “Hiç bilmediğim otlardan şifalı sular serpti bu kez üstümüze,
 çevirdi değneğini vurdu tepemize,
 büyülü sözler söyledi, tamamen ters az önce söylediklerine.
 Söyledikçe de, biz yerden kalkıp başladık dikilmeye,
 kıllarımız döküldü, toynaklarımız yeniden ayak oldu,
 omuzlarımız yerine oturdu, kollarımız da önceki haline büründü,
 ağlaşarak sarıldık Ulysses’le birbirimize,
 boynuna atıldık önderimizin, az önce ağzımızdan hiç çıkmayan kelimeler 
 bu kez ona duyduğumuz saygımıza tercüman oldu.”

 Hayvan bedenine insan ruhunun yerleşmesi/yerleştirilmesi, görüldüğü gibi yalnızca 
ceza amaçlı kullanılmamıştır. Ancak sonrası söz konusu ruhun algılamasıyla belirlenen şekilde 
bir cezaya ya da ödüle dönüşebilmektedir. Çünkü bu yalnızca şeklen bir dönüşüm değildir. Do-
minic Montserrat’ın “Changing bodies, Changing meanings” (1998) kitabının başlığı bunu çağrış-
tırmaktadır. Anlamlandırmanın ne şekilde olacağı, her insan için geçmişi, öncelikleri, değerleri, 
beklentileri, kaygıları, korkuları vb. tarafından belirlenir. Konuşmayı yücelttikçe konuşamamak 
kuşkusuz dehşete düşürecektir. Bunu mitolojik kahramanlar olmadan da yaşayabiliriz. Edebiyat 
aracılığıyla… 
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 Bazen konuşmak isteyip de, içimizde biriktirdiklerimizi çeşitli nedenlerle söyleyeme-
mek, yani susmak zorunda kalmak bize aynı çaresizliği hissettirir.    

Yaralı güvercin

Yaralı güvercinim,
Sen bana bakma.

Ben, boyalı güvercinim...

Tek damla akıtamam,
Akıp da arınamam.

Ağlayamam,
Ağlamıycam.

Boyalıyım ya
-Aslında yaralıyım da-

Belki bir güvercinim,
Belki bir deve kuşu...

Belki de, güvercinim,
Bozacağım suskunluğu...

Susmalıyım ya
-Aslında susuyorum da-

 Bu ödevin benim için işlevi, ders sırasında konuyu örneklendirmek amacıyla söz edilen 
birkaç mitolojik anlatıyı yeni bağlamında biraz daha ayrıntısıyla öğrenmeyi sağlamak ve ondan 
da öte, üzerinde düşünerek kendi üslubumca dile getirmek olmuştur. Araştırmalarım sırasında 
yeni hikâyeler ve kahramanlar ile de tanıştım. Bunlardan biri Eski Norse (Eski İskandinavya) 
mitolojisinde yer alan Valkyrie’lerdi. Savaş alanında kimlerin ölüp kimlerin hayatta kalacağına 
karar verdiğine inanılan bu perilerin kuğu kılığında olmaları bana Orpheus’un ruhunun kuğu 
bedenine girmeyi seçmesini anımsattı. Şimdi, derslerimizde geçenler dâhil önceden bilmediğim 
mitolojik anlatıları bütünüyle ele alma zamanı…  


