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“... 
     Ka  çat yor 
Bütün yüzler; seçin öyleyse. Seyyahlar 
Kendi yolculuklar n  anlat rlar, sizinkini de il. 
Bas lacak sa lam yerleri saklamaz buz. 
Kayalar  okuyun. Onlar n sözü ya ar. 
...” (Everest) 
 
         Ursula Le Guin, bize iyi edebiyat ve hayal gücünün s n rlar nda yaratt  dünyalara yolculuklar sunar. Bizi, 
denizlerde, adalarda, vadilerde, yeralt nda ve gökyüzünde gezdirir; büyücülerin pe ine takar, puslu havalarda 
yelkenlilere bindirir. Bir gün uzay gemisine koyar ve ba ka gezegenlere götürür. Ba ka toplumlardan, ba ka 
hayatlardan, ba ka sistemlerden bahseder. Bir gün elimizden tutup yeralt ndaki karanl k labirentlere indirir. Bize 
zaman n çizgisel de il, döngüsel oldu unu anlat r. “Gerçek yolculuk geri dönü tür” der, “denge” der, “bütünlük” 
der, “do a” der. Cinsel kimlikten / özgürlükten söz eder. Bask lar  reddeder, ideolojik kand rmacalar  gösterir. 
nsan ruhunun derinlerine iner. 

          Fantazi, bilim-kurgu ve ütopya yazar  olarak bilinen Le Guin, asl nda bundan çok daha fazlas d r ve u 
anlamda gerçekçi bir yazar say labilir: Fantastik öykülerinde kulland  simgelerin, gerçek hayatta, gerçek insanda 
aç k olarak kar l klar  vard r. O öykülerde anlatt  yolculuklar gerçekten yapt m z yolculuklard r. Bilim-kurgu 
ve ütopyalar ysa, ya gerçek dünyan n bir göstergesi ya da gerçek dünyaya gönderme yapan alternatif toplum 
türleridir. Bu toplumlar n sistemlerinin nas l i ledi i anlat l r ve gerekti inde sistem içindeki çeli kiler de ortaya 
serilir. Ve Le Guin ekler: “Ütopyalar imkans zd r. Ama yazabiliriz.” 
            Ursula Le Guin kendini “Taocu, anar ist, feminist ve çevreci” olarak tan ml yor: Taoculuk, insan n 
hareketsiz kalmas yla huzuru ve sukuneti bulmas d r. Bununla beraber kendini dinlemesi ve kendi içini 
okumas d r. Do an n ideal düzenine uymak, onu do ru ve iyi kabul etmektir. yili in erdemlilikle gerçekle mesi 
ve iyilik e ilimini gerçekle tirmektir. Anar izm, ba ta devlet olmak üzere bütün bask c  kurumlar n varl n  
reddetmektir. Toplumu en uygun ve verimli biçimleni ine, yani do al biçimleni ine b rakmakt r. Anar izmde 
bireysel çe itlilikler, yetenekler ve yarat c l k bu ekilde geli ir. Bask  ve korku yoktur. birli i ve sevgi vard r. 
Devlet yerine, bu i birli i ve sevgi içinde çal an kurumlar ve federasyonlar konulur. Bireysel - toplumsal ahlak ön 
plandad r. Feminizm; toplumun s n flara bölünmesiyle ve özel mülkiyetin geli mesiyle, çocu un babas n n belli 
olmas  amac yla, kad n n özel bir mülk say larak gizlenmesi ve kapat lmas yla, erkekten a a  bir tür olarak 
gösterilmesi ve ona erkeklere tan nan haklar n tan nmamas yla ortaya ç kan, kad nlara e it haklar ve özgürlükler 
verilmesini savunan ideolojidir. Çevrecilik, do aya sayg d r. Do ay  ve onun çe itlili ini korumakt r. Onu politika, 
ç kar, teknoloji, maddiyat ve modern dünya ad na tahrip etmeye kar  ç kmakt r. Do ayla bir bütün olmakt r. 
            Le Guin bütün bunlar n toplam d r. Onu okudukça ve anlad kça, onun üzerinde dü ündükçe ve tart t kça, 
bunlar  nas l özümsedi ini, tek bir potada eritti ini ve nas l kendi özgün tarz n  yaratt n  görürüz. Hayal gücünü 
zorlayan öykülerle bize ne demek istedi ini yava  yava  daha iyi farketmeye ba lar z. 
             Yazar n Yerdeniz Serisi; büyücüleri, ejderhalar , tak madalar , sisli denizleri ve t ls mlar yla, okuduktan 
sonra burnunuzda adaçay  kokular yla, Yerdeniz’in gerçek oldu una inanma (ya da en az ndan inanmak isteme) 
e ilimi gösterebilece iniz bir öykü. Ben ise i i daha da ileriye götürüp Yerdeniz’in “gerçek” oldu unu iddia 
edece im: Le Guin bu öyküde; do umu, yeniden do umu, büyümeyi, cinselli i, y k m , ölümü, özgürlü ü, sanat , 
dengeyi, bütünlü ü, bilinçalt n , insan n korkular n , kötü ve zay f yanlar n , bunlarla yüzle mesini ve en önemlisi 
iç yolculu unu anlat r. Serinin ilk kitab  “Yerdeniz Büyücüsü”nde (Yerdeniz I)1 Le Guin, kendi deyimiyle “Sanat 
hakk ndaki görü leri sanatç lara en yak n gelen psikolog” Carl Gustav Jung’un “gölge” arketipini kullan r. Gölge 
öteki yüzümüz, karanl k karde imizdir. O; masallardaki canavarlar, dü manlar, y lanlard r. çimizdeki kabul 
etmek istemedi imiz, yüzle medi imiz, bast rd m z karanl k yönler ve e ilimlerdir. Jung’un kendisi gölge için 
öyle diyor: “Herkes bir gölgeye sahiptir, bu gölge bireyin bilinçli ya am nda ne kadar az içeriliyorsa, o kadar kara 

ve yo un olur.” Kendi gölgesiyle yüzle emeyen insan suçu ba kalar na atar, onlar  kötü diye niteler. Oysa ki 
yap lmas  gereken; onunla yüzle mek, onu kabul etmektir. O kontrol edilebilir. Büyümek burada ba lar. te Le 
Guin “Yerdeniz Büyücüsü”nde, büyücü olma yolundaki Ged’in önce kendi gölgesinden kaçmas n , sonra onu 
takip edip onunla yüzle mesini ve büyümesini anlat yor. “Atuan Mezarlar ” (Yerdeniz II)2 ise cinsellik, ya da bir 
ba ka deyi le bir kad n n büyümesi hakk nda. Yeralt ndaki karanl k labirentlerin rahibesi Tenar’ n topraklar na 

n ve erke in girmesi yasakt r. Ancak Tenar bir gün bu karanl klar n içinde ufak bir k görecektir. Bir büyücü 
yasak labirentlere girmeyi ba arm  ve ufak bir t ls m  yakm t r. Tenar’a gerçek ismini ve kim oldu unu 
hat rlatan, kendisini ke fetmesini sa layan, ona karanl k güçlerin dünyas ndan ba ka bir dünya daha oldu unu 
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gösteren ve onu a ç karan da odur. Ancak ayn  erkek, Tenar’a onunla kalamayaca n  söyleyecek ve bu önce 
y k mla, daha sonra da gerçekten özgür oldu unun bilinciyle sonuçlanacakt r. “En Uzak Sahil”in (Yerdeniz III)3 
konusu ise ölüm. Le Guin bu kitab n daha tutars z ve daha eksik olmas n  buna ba l yor, ama bu kitab  çok 
sevdi ini de ekliyor. 
           Yerdeniz kitaplar nda daha birçok simge var. Örne in; Kadim Lisan’da konu an ejderhalar bilinçalt m z  
simgelemekte. Ejderhalarla konu mak çok az insan n ba arabildi i bir durum ve bunu ba aranlara “Ejderha 
Efendisi” deniyor. Bir ba ka simge ise “gerçek isim”: Gizli yanlar m z , zay f yönlerimizi ya da korkular m z  temsil 
ediyor. Gerçek isminizi bilen bir büyücü size hükmedebilir, bu yüzden bu isimler ancak çok güvenilen insanlara 
söylenmelidir. Yaln z, usta büyücülerin siz söylemesiniz de isminizi bulma kabiliyetlerinin oldu unu unutmamak 
gerekir. Yerdeniz’de yine önemli olan bir konu ise; usta büyücülerin, gerçekten çok gerekmedikçe büyü yoluyla bir 
eyin özünü de i tirmenin yanl  oldu unu vurgulamalar d r. Çünkü : “Yerdeniz’de bir a açtaki bir yapra  

de i tirmek, bütün Yerdeniz’i de i tirmektir.” Le Guin burada “denge” den, “her eyin asl nda bir bütün 
oldu undan” ve “birlik”ten söz eder. 
        Yaln z burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Le Guin, Yerdeniz’i önceden niyet edip icat etmedi ini, 
kendi kendine “Hey, bak, ada bir arketiptir, tak mada süper bir arketiptir, öyleyse haydi bir tak mada yapal m!” 
diye dü ünmedi ini belirtmektedir. O mühendis de il, ka iftir. Yerdeniz’i ke fetmi tir. 
        Ve üçleme için öyle der: “Büyücülük sanatç l kt r. Öyleyse üçleme de bu sanat hakk ndad r, yarat c  tecrübe, 
yarat c  süreç hakk ndad r. Fantazide daima bu döngüsellik vard r. Y lan kendi kuyru unu yer. Rüyalar 
kendilerini aç klamal .” 
        Yazar üçlemeye y llar sonra “Tehanu”yu (Yerdeniz IV)4 eklemi , daha sonra ise Yerdeniz’de geçen çe itli 
öykülerin anlat ld  “Yerdeniz Öyküleri” (Yerdeniz V)5 ç km t r. Ayr ca ülkemizde henüz yay mlanmam  “The 
Other Wind” ad nda alt nc  bir kitap daha bulunmaktad r. 
       “Mülksüzler”6 ise Le Guin’in anar ist ütopyas ... Ancak gerçek anlamda “anar ist”. Birçok insan n anlad  gibi 
sa  solu bombalamak, y kmak, tahrip etmek anlam nda anar izm de il. Devletin, paran n, bask n n, mülkiyetin, 
toplumsal-bireysel anlamda aidiyetin olmad ; otoritenin yok oldu u, bilincin, ahlak n, kollektif çal man n temel 
oldu u bir sistem olarak anar izm. Anarres gezegeninde i te bu ekilde ya ayan bir toplum vard r. Anarresli 
bilimci Shevek; sistemi bizim dünyam za oldukça benzeyen Urras gezegenine gitti indeyse kar la t rma 
ba layacakt r. P r lt l  ve süslü dünyam z n, güzel k yafetlerimizin, sahip oldu umuz arabalar n alt nda neler var? 
Gökdelenlerin, k lokantalar n, al veri  merkezlerinin arka sokaklar nda neler ya an yor? E yalar ve topraklar 
üzerinde mülkiyet hakk  iddia etmeye ba lad m zdan beri, insanlar üzerinde de mi mülkiyet hakk  iddia etmeye 
ba lad k? Ve birileri bize ne yapmam z gerekti ini söylemeden de, üzerimizde bask  olmadan da, yapmam z 
gerekeni gerçekten bulamaz m y z? Bireysel farkl l klar m z  yok etmek zorunda m y z?  
         Yazar bu roman nda anlatt  anar izm için öyle diyor: “Anar izmin ba  hedefi, ister kapitalist ister sosyalist 
olsun, otoriter devlettir; önde gelen ahlaki ve ilkesel temas  ise i birli idir (dayan ma, kar l kl  yard m). Tüm 
siyasal kuramlar içinde en idealist olan  anar izmdir, bu yüzden de bana en ilginç gelen kuramd r.” 
         Le Guin, bilim-kurgunun en önemli iki ödülü “Hugo” ve “Nebula”y  alan kitab  “Karanl n Sol Eli”ni7 ise 
öyle tarif eder: “Cinsiyeti ortadan kald rd m ve geride ne kald na bakt m.” Bu romanda anlat lan K  

gezegenindeki insanlar; sadece y l n belirli dönemlerinde, o anki hormonal durumlar na göre kad n veya erkek 
olmaktad rlar. O dönemler d nda cinsiyetsizdirler. Dolay s yla bu gezegende cinsiyet bir güç veya otorite arac  
de ildir. Arkada l k / sevgililik, sahip olan / sahip olunan kavramlar  de i mi tir. Bir gün bu gezegene uzaydan 
bir erkek elçi gelir ve sorgulama ba lar. 
        K , ayn  zamanda, hiçbir ey bilmemenin ve imdinin, ilerlemeden ve gelecekten daha önemli oldu u bir 
gezegendir. 
         “Hep Yuvaya Dönmek”8 kitab nda ise Le Guin; insanl n kendini y k ma sürüklemesinden sonra, Kuzey 
Kalifornia’da, Na Vadisi’nde, yerlilerinkine benzer bir hayat ya ayan bar ç  Ke  Halk ’n  anlat r.  
           Ke  Halk  için teknolojinin esiri omak, giderek daha fazla tüketmek, sava mak gibi modern dünyan n al t  
kavramlar çok yabanc d r. Onlar zaman , mevsimlik danslar yla, çizgisel de il döngüsel ya arlar. Do aya 
sayg l d rlar, onunla bir bütün olurlar. Gerekmedikçe hiçbir hayvan  öldürmezler, hiçbir bitkiyi koparmazlar. 
Bunlar  yapmalar  gerekti indeyse, önce do aya sayg lar n  sunarlar. Ke  Halk , bireysel farkl l klar  oldu u gibi 
kabul eder ve insanlar  birbirine benzetmeye çal maz, de i ime önem verir.  Le Guin bu gelecek mitolojisinde 
insanl a yüzy llar önce unuttu u baz  de erleri hat rlat yor. 
           Ursula Le Guin; kendi hayal gücünü de il, sizinkini zorlar. Çünkü onunki s n rs zd r. Bütün bunlar onun 
içine do ar. Akl nda belirir. Kalemine akar. Hepsinin olu umu do ald r. Ve nihayetinde, gözümüzü o s n rs z 
hayal gücüyle açar. Bir yandan modern hayat n do du umuzdan beri bize empoze edilen ve art k al t m z 
sistemlerinin, kurallar n n, yarg lar n n, de erlerinin neler oldu unu hat rlat r. Bir yandan da bize alternatifler ve 
kaçamaklar sunar. nsan ruhunu ve kendine dönmeyi, büyümeyi ve yüzle meyi, kim ve ne oldu unu ke fetmeyi 
anlat r. Derinlere iner. Ve Le Guin’in en önemli özelliklerinden biri de tüm bunlar  yaparken eserlerinin edebi 
de erinin her zaman yüksek olmas d r. San r m usta olmak i te böyle bir ey. Deha olmak da... 
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            Burada son sözü Le Guin’e b rakal m: “Büyümemiz için bize gereken gerçekliktir, insan erdemini ya da 
kötülü ünü a an bir bütünlük. Bilgiye, kendimizi bilmeye ihtiyac m z var. Kendimizi ve gölgemizi görmemiz 
gerekir... Fantazi iç benli in dilidir. Fantazinin çocuklara ve ba kalar na öyküler anlatmak için bana en uygun 
gelen yol oldu undan ba ka bir ey söylemeyece im.” 
  
 
1 Yerdeniz Büyücüsü (Yerdeniz I), Ursula Le Guin, Metis 
2 Atuan Mezarlar  (Yerdeniz II) , Ursula Le Guin, Metis 

3 En Uzak Sahil (Yerdeniz III), Ursula Le Guin, Metis 

4 Tehanu (Yerdeniz IV),Ursula Le Guin,Metis 
5 Yerdeniz Öyküleri (Yerdeniz V), Ursula Le Guin,Metis 
6 Mülksüzler, Ursula Le Guin, Metis 
7Karanl n Sol Eli, Ursula Le Guin, Ayr nt  

8 Hep Yuvaya Dönmek, Ursula Le Guin, Ayr nt  

 
Çevrilmi  di er kitaplar : Hayaller ehri ( mge), Ba lanman n Dört Yolu (Metis), Sürgün Gezegeni ( thaki), 
Bal kç l Gözü (Metis), Rocannon’un Dünyas  (Metis), Ba lama Yeri ( leti im), Gülün Günlü ü – SeçmeÖyküler 
(Ayr nt ), Kad nlar Rüyalar Ejderhalar – Deneme Seçkileri (Metis), Dünyaya Orman Denir (Metis), Ba ka Bir Yer (K 
Kitapl ). 
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