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DEVECİ, Ümral
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Farklı coğrafyalarda kurgulanmış Latin Amerika yazarı Gabriel 
Garcia Marquez’in Yüzyıllık Yalnızlık ve Azerbaycan yazarı Mevlüt 
Süleymanlı’nın Göç romanlarında art zamanlı olarak yinelenen ve gele-
nekten beslenen insanların serüvenleri anlatılmaktadır.

Geçmişten beslenerek günümüze ulaşmış geleneklerin, göreneklerin ve 
halk kültürünün, edebiyatının izlerini taşıyan, içinde masal-destan motifle-
rini, halk pratiklerini, hekimliğini, büyüyü, kehaneti, mistik yansıları, ya-
şayışları, insan bilincinin imgeleşmiş abartılarını, geleneksel insan model-
lerini bulduğumuz bu iki roman da insanın ortak yanlarının nasıl benzerlik 
gösterdiğini görebilmek mümkündür. 

Her iki romanda da roman karakterlerini oluşturan bir kaç neslin ardı-
şıklık gösteren yaşayış serüvenlerinin, genetik kodlarına işlemiş davranış 
kalıplarının, yetilerinin, meraklarının, alışkanlıklarının, toplumsal rolleri-
nin olağanüstü bir atmosferde ve büyülü bir gerçeklik çerçevesinde des-
tansı bir üslupla, masal motifleriyle bezenerek ve yinelenerek anlatıldığı 
görülmektedir. Romanlardaki geleneği oluşturan öğelerin nasıl işlendiği 
roman kurgusu içinde gelenekselliğin nasıl ifade edildiği, nasıl yansıtıl-
dığı, rolünün ne olduğu karşılaştırmalı örneklemelerle ortaya koyulmaya 
çalışılacaktır. 

Birbirinden çok uzak bu farklı iki coğrafyadaki insana özgü bakış açı-
sının, davranışlarının, insanın gelenek adına dünden bugüne taşıdıkları de-
ğerlerin ve yaşayış biçimlerinin gelenek kavramı bağlamında evrensel bir 
takım ortak noktalarda da birleşebileceğinin göstergesi olarak bu anlatıları 
bu bakış açısıyla yeniden okumak gerekmektedir. Bu bildirinin amacı da 
roman formundaki bu iki anlattı metnini karşılaştırarak gelenek bağlamın-
da birleştikleri / ya da birleşebilecekleri ortak noktalara işaret etmektir.

Anahtar Kelimeler: Anlatı, gelenek, olağanüstülük, kehanet, bilicilik, 
büyülü gerçeklik.
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ABSTRACT
From One Hundred Years of Solitude to Migration: Similar 

Traditions in Different Continents

Although One Hundred Years of Solitude by Latin American writer 
Gabriel Garcia Marquez and Migration by Azerbaijani writer Mevlüt 
Süleymanoğlu are written in two different geographies, in two different 
continents, they both narrate the adventures of people who are products of 
tradion, and are repeated throughout the history of several generations.

Both of these novels demonstrate the heavy influence of the customs, 
traditions, folk culture and literature.  They both present fairy-tale motifs, 
folk medicine, magic, prophecy, mystical elements, exaggeration of human 
consciousness in the form of images and traditional lives of human beings.  
In both of these novels, the consecutively repeated life experiences of 
several generations,  the pattern of behavior inscribed in the genetic code 
of these people, their talents, interests, habits and the social roles that they 
play are told in a fantastic atmosphere using the fairy tale motifs within 
the framework of magical realism.  This study explores the traditional 
elements and their function with examples from the fictional worlds of 
these two novels.

Despite their different cultures and locations, the similarities of these 
two novels in their presentation of the tradition can be seen as a sign of a 
universal common ground, that’s why these novels should be reconsidered 
and reread from this point of view.  The objective of this study is to compare 
these two narratives and point out the common points they share within the 
context of tradition.

Key Words: Narrative, tradition, fantastic, prophecy, magical realism.

Giriş

Yüz Yıllık Yalnızlık’tan Göç’e

Göç romanının önsözünde Mevlüt Süleymanlı edebiyat dünyasına nasıl 
adım attığını şu sözlerle dile getirir:

“Atam da şer yazıp, anam da. Atamın Ereb elifbasıyla yazdığı goşmal-
rını mügeddes bir amanat kimi sahlayırığ. Anam bir bayatısında (mani)
bele deyirdi:

Garanguş garanguş (kırlangıç)
Özüne yuva kuran guş
Menim üreğim ağrıyor
Senin haran guş
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Anam min illerin Oğuz gelinleri kimi dağlara, daşlara, sulara, guşlara 
derdini deyir, özünü avudurmuş. Menim edebiyat âlemimin yolu da anam-
dan başlayır” (Süleymanlı,17)

Garsia Gabriel Marguez ise Yüzyıllık Yalnızlık kitabının arka kapağın-
da romanını nasıl yazdığını şöyle anlatır:

“… Büyükannem, en acımasız şeyleri, kılını bile kıpırdatmadan sanki 
yalnızca gördüğü şeylermiş gibi anlatırdı bana. Anlattığı öyküleri bu ka-
dar değerli kılan şeyin, onun duygusuz tavrı ve imgelerindeki zenginlik 
olduğunu kavradım. Yüzyıllık Yalnızlık’ı büyükannemin işte bu yöntemini 
kullanarak yazdım…”

İki ayrı coğrafya da, iki ayrı kültür içinde yetişen bu iki yazarın yu-
karıdaki söylemlerine bakıldığında, her iki yazarında yapıtlarını ortaya 
koymalarında itici gücün kadın kaynaklı olduğu görülür. Marquez de, 
Süleymanlı da geleneksel kültürün korunduğu ve hâlâ yoğunluğuna yaşan-
dığı birbirinden kilometrelerce uzak iki ayrı kıtanın coğrafyasında annele-
rinin manileri, babaannelerinin öyküleriyle büyümüşlerdir. Sınırsız hayal 
gücünün kullanıldığını, zengin imgelerinin yer aldığı, halk irfanının des-
tansı ve şiirsel bir dille anlatıldığı bu iki yapıtta, kadınların rolleri, sadece 
bu iki romanın oluşumuna zemin hazırlamakla kalmamış, bütün ağırlığıyla 
romanların içeriğinde etkileriyle ve kurgularında ise kadın karakterleriyle 
kendisini hissettirmektedir. Romanların kurgusunda rol alan kadınlar ko-
nusuna bu makalenin ilerleyen bölümlerinde yeniden değinilecektir.

Her iki romanda, öncelikle kurgusal açıdan, “anlatısal zaman” ve “za-
man dışılık” bağlamında, olağan dışılıkların metne eklemlenişi, betimle-
melerdeki fantastiklik ve abartının yansıtılmasının yanı sıra, kurgusal me-
tindeki roman kişilerinin geçmiş, gelecek çizgelerindeki yaşam serüven-
leri ve sosyolojik çerçevede de neslin devamı olgusu açısından da dikkat 
çekici benzerlikler göstermektedir. Ancak bu makalenin sınırları içerisinde 
tüm bunların incelenmesi tartışılması mümkün olamayacağından, her iki 
romanın metin düzlemindeki geleneklerin (çeşitli törenler, yaşama ve do-
ğaya geleneksel bakış açısı, inanışlar, inançlar, öngörüler vb. açılardan in-
celenecektir) yansıması örnekleme yoluyla ele alınacaktır.

Farklı Coğrafyalarda Azerbaycan,  Eğrikar

Sarıkaya makalesinde, Azerbaycanlı yazar Mevlüt Süleymanlı’nın, Göç 
adlı romanında, bugünkü Ermenistan’da, tarihî Revan Hanlığı Türklerinin 
yok edilişini, Karakelle soyunun yaşadığı tükeniş macerası çerçevesinde 
anlattığını yazar.  Sarıkaya’ya  göre, romanda Çarlık Rusyası’nın yörede 
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uyguladığı politikalar sonucu tükenme noktasına gelen Karakelle soyu, 
1917 Ekim İhtilali’nin sağladığı imkânla, son Karakelle çocuğu hastalıklı 
İmir’le yeniden yaşama ve varlığını sürdürme imkânına kavuşur. Romanda 
Çarlık yönetiminin yörede uyguladığı “nüfus politikası” Lemse Kurtan ve 
ailesinin devlet desteğiyle  (kredi verilerek, silahlı, toplu, tüfekli olarak) 
yöreye getirilmesi ve hâkim duruma geçirilmesiyle vurgulanmıştır. Lemse 
Kurtan hem halkı kendi işyerlerinde çalışan köleler durumuna getirmiş, 
hem çıkardığı çatışmalarla onları katletmiş, hem de en seçkin Karakelle 
erkeklerini sürgüne göndermiştir. Sürgüne gidenler “dağlar, siz yaşayın biz 
gider olduk…” türkülerini söylemektedirler1 (Süleymanlı 1990:147). 

Latin Amerika, Macondo 

Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez çocukluğunun geçtiği 
Aracataca’yı 1967 yılında kaleme aldığı Yüzyıllık Yalnızlık adlı roma-
nında Macondo adıyla kurgulayıp romanının içine yerleştirir ve bir söy-
leşisinde böyle yapmakla amacının “çocukluk günlerini sanatsal bir dille 
ardında bırakmak” olarak açıklar.

Benzeşen Gelenekler

Her iki roman, kurgusu, anlatım biçimi, zaman, mekân ve karakterler 
açısından birbirleriyle büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu çalışma sı-
nırları içerisinde ancak bu benzerliklerden sadece “benzeşen gelenekler” 
dikkate alınacak ve değerlendirilecektir. Romanlar, gelenekler çerçevesin-
de göç olgusu, zaman ve zaman dışılık, olağan dışılığın kabulü: inanışlar, 
rüya, sezgiler, öngörüler, büyü, fal ve insan- doğa bütünleşmesi, törenler 
açısından incelenecektir.

Göç Olgusu 

Her iki romanda da roman karakterlerinin yüzlerce yıllık geçmişleri 
içinde yüzyıllar ötesine dönerek geçmişi hatırlamaları ve atalarının, ata-
dedelerinin bulundukları düzeni terk edişleri yeni yaşanacak yerler ara-
yışları ancak tesadüfler ve zorunluluklar yüzünden bir yerde karar kılarak 
yerleşmeleri ve orada nesiller boyu yaşayışları anlatılır. Göç olgusu üzeri-
ne kurgulanmış olduğu ancak soy izleğine de genişçe yer verdiği romanına 
Mevlüt Süleymanlı Göç adını koyarken, Marquez ise çıkış noktasına göç 
ve yeni yer arayışlarının yerleştirdiği romanında, soy izleğini ön plana çı-
kararak romanına dolaylı olarak Yüzyıllık Yalnızlık adını verir.

1 SARIKAYA, Mahmut (Spring 2007) Türklerde Soykırım Algısının Dile Yansıması Üzerine, Türkoloji 
Araştırmaları 2,  554–555.
 http://www.turkishstudies.net/dergi/cilt1/sayi4/sarikayamahmut.pdf
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 Göç romanın ilk bölümlerinde, romanın ikinci önemli kadın karakteri 
olacak Hürü Kadın’ın belleğinden, ait olduğu Karakelle soyunun geçmişi-
ne yapılan yolculukla göç anlatılır. Karakelle soyuyla ilgili en eski bilgiler 
de zaten Hürü Kadın’ın belleğine aittir, ancak o da bir noktadan sonrasını 
bilemez. Hürü Kadın, anlatıcının ve okuyucunun adına bu geçmişine ait 
göçü sorgular: “Yıllar boyu atlı, develi, inekli, öküzlü, köpekli koyunlu yol 
yürüyen bu göç nereden geliyordu? Kaç yıldır yürüyorlardı ve niçin yürü-
yorlardı? Yıkılmış bir devletin, kendilerine yeni yurt arayan insanları mıy-
dılar, yoksa devletler kurmaya mı gidiyorlardı? Bu güçlü, bu yükseklerden 
ve yabancı yerlerden korkmayan, bu sağlam ve parçalanmamış göçün sırrı 
ne?” (Süleymanlı, 52) Ancak cevap bulamaz.

Hürü Kadın’ın belleğindeki ilk hatırladığı sahne bir ilkbahar öncesine 
aittir; Karayazı ormanın eteğinden bir göç çıkar. Önde kestane sarısı atların 
üstünde silahlı pusatlı delikanlılar, arkada atlı kızlar gelinler… Kebelerle, 
kilimlerle örtülmüş, bezenmiş göç arabalarında nineler, kadınlar yolcu-
luk etmektedir. Elde dokuma elbise giydirilmiş çocuklar erkek çocukla-
rını öküzlere bindirilmişlerdi. Kırmızı inekler, melez koyunlar, günün bir 
vaktinde dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar sağılacaklarını biliyor gibi 
otlayıp, sütlene sütlene yeşil dağlara doğru yol almaktadırlar. İri gövdeli 
ihtiyar erkekler ise yol aldıkları düzlüğü kendileri yaratmışçasına dünya-
yı sahiplenerek dağlar gibi ağır ağır yol yürümektedirler. Onların önünde 
yüklü develer, ak devenin sırtında ise aksakallı bir ihtiyar yeşil çayırda 
oturuyor gibi rahat oturmaktadır ( Süleymanlı,52–53). Bu betimlemelerle 
göç olgusu ile birlikte göçerlerin yaşam tarzları, kullandıkları eşyalar, gi-
yim kuşamları  da yansıtılır.

Göç romanında,  göç olgusunu vurgulayan bir başka paragrafta geçmi-
şin ve geleceğin açık açık sorgulandığını görürüz: “Nice devletten devlet 
kuruluştan kuruluş görmüşler, nice şahları, nice sultanları yorup yolda 
bırakmışlar, olanların olacakların, konanların geçenlerin üstüyle  “dün-
yanın beli uzunu” yol yürüyorlardı. Geleceği mi arıyorlar, geçmişi mi? 
Kendileri de bilmiyorlardı.

Korkuların, ölümlerin gözünün içine baka baka, hileleri, kurnazlıkları 
daha yapılamadan duya, anlardan ölümlerden, hatta vaktin kendisinden 
ilerde dünyayı; yaşlana yaşlana otura kalka geride bırakıyor, yurtlardan 
sultanlardan, sınırlardan uzaklaşıyorlardı. Su gibi akarına, ot gibi bite-
rine çoğalıyorlardı. Tanrı sultanlarıydı, dünya ülkeleri. Daha doğrusu 
böyle olmalıydı. Ezelden beri bir şeyleri araya araya yol gidiyorlardı.” 
(Süleymanlı,55)
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Göç romanındaki arayış Karakeller’in Koçkaroğulları ile karşılaşıp 
Karakelleler’den Bekil ile Koçkaroğulları’ndan Çiçek’in evlendirilme-
sinden sonra atalarından duydukları Eğrikar’a ulaşınca son bulur: “Bütün 
ömürlerince duydukları Eğrikar denilen yer birbirlerine yaslanmış iki 
yeşil tepelikti. Güney eteğinden ırmak akıyordu. Eğri büğrü dupduru bir 
ırmaktı. İçindeki balıklardan dibindeki taşlar gözükmüyordu. Kuzey eteği 
uçurumdu. Dibi görünmeyen bir dere uzanıyordu.(…)

Güneş batmak üzereydi. Eğrikar’ın kuzey yüzündeki uçuruma ateş düş-
müş gibi parlamaktaydı. Tepenin başındaki bina iri bir öbek ateşe benzi-
yordu.

Göç kervanı etekler boyunca kıvrıla kıvrıla varıp Eğrikar’a döndü. 
Dağların ardına inip batmakta olan güneşten dökülüyormuş”gibi.

Yüzyıllık Yalnızlık romanında da -Göç romanında olduğu gibi- en 
azından üç yüz yıllık geçmişe ait bir soy-aile Buendıa ailesi ve onların 
öyküsü anlatılmaktadır. Buendia ailesi ve onların kaçışları, göçleri, yer-
leşik düzene geçmeleri romanın başlangıcında José Arcadio Buendia ve 
karısı Ursula Iguaran’ın öykülerine dayanarak zaman zaman geriye dö-
nüşlerle anlatılır. Ursula’nın J.A. Buendia ile karşılaşıp evlenmesine ait 
öyküsünün başlangıcı ninesinin- ninesinin-ninesi dek uzanır: “Korsan Sir 
Francis Drake, on altıncı yüzyılda Riohacha’ya saldırdığı zaman, Ursula 
Iguaran’nın ninesinin-ninesinin-ninesi, tehlike çanlarıyla top gümbürtü-
lerinden öylesine ürktü ki, eli ayağı boşanıp yanar sobanın üzerine otu-
ruverdi.(…) İki çocuğunun babası olan Aragonlu tüccar kocası, onu bu 
korkudan kurtarmak için ilaca ve eğlenceye sermayesinin yarısını harcar. 
Sonunda nesi var nesi yoksa satıp ailesini aldı, denizden çok içerlerde, ba-
rışçıl Kızılderililerin yaşadığı dağ eteğindeki bir köye yerleşti ve karısına 
da, düşündeki korsanlar girecek delik bulamasın diye penceresiz bir yatak 
odası yaptırdı.

O gözden uzak köyde bir süredir oturan Don José Arcadio Buendia 
adında yerli bir tütün ekicisiyle ortak olan Ursula’nın dedesinin-dedesinin-
dedesi bu kazançlı işten birkaç yılda büyük servet yaptı. Birkaç yüzyıl son-
ra yerli tütün ekicisinin torununun-torununun-torunu, Aragonlu tüccarın 
torununun-torununun-torunuyla evlendi ” (Yüzyıllık Yalnızlık, 23).

 José Arcadio Buendia, horoz güreştirirken eski bir olaya takılıp hilkat 
garibesi olur korkusuyla çocuk doğurmak istemeyen karısı Ursula hakkın-
da ileri geri konuşan arkadaşı Prudencio Aguilar’ı düello sonucu öldürün-
ce, karısı Ursula’yla birlikte vicdan azabı çekmekten ve ölen arkadaşının 
hayaletini evlerinde çevrelerinde görmekten bıkıp kendileri gibi serüven 
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ihtiyacı duyan birkaç genç çift arkadaşlarıyla yerleşmek için yeni yer ara-
yışlarına girerler: “Dağ bayır demeden hemen hemen iki yıl yol teptikten 
sonra, bir sabah sıra dağların batı yamaçlarını gören ilk ölümlüler olma 
payesine erdiler. Bulutlarla çevrili doruktan, büyük bataklığın koca bir su 
birikintisi olarak dünyanın öte ucuna doğru yayılışını gördüler. Ama denizi 
hiç bulamadılar. Bataklıkta yollarını kaybedip birkaç ay dolaştıktan sonra 
bir gece yolda rastladıkları son Kızılderililerden çok uzak bir yerde, suları 
donmuş cam seli gibi akan çakıllı bir ırmağın kıyısında konakladılar.(…) 
José Arcadio Buendia, daha o gece, orada evlerin duvarları aynadan, ka-
labalık, gürültülü bir şehir yükseldiğini gördü düşünde. Burası neresi diye 
sorduğunda, hiç duymadığı, hiçbir anlamı olmayan, ama düşünde doğa-
üstü bir yankı yaratan bir ad söylediler: Macondo. José Arcadio Buendia, 
ertesi gün adamlarını denizi hiç bulamayacaklarına inandırdı. Onlarla 
ağaçları kesip kıyının en serin yerinde, ırmağın hemen yanı başında bir 
yer açmalarını söyledi ve işte oraya köyü kurdular.” (Yüzyıllık Yalnızlık, 
26-29).

Her iki romanda da “göç” olgusunun ortaya çıkışı farklı nedenlere 
bağlı da olsaher ikisi de  cinayetlerden, katliamlardan kaçışla ilintilidir. 
Süleymanlı’nın romanında nesilleri etkileyen katliamdan kaçış söz konu-
suyken, Marquez’in romanında bir cinayet işleyen ve daha sonra bundan 
pişmanlık duyan J.A.Buendia’nın eşini ve arkadaşlarını yanına alarak yeni 
bir yerleşim yeri aramak üzere göç yolculuğuna çıkışı anlatılır.

Zaman ve Zaman Dışılık 

Yüzyıllık Yalnızlık romanındaki Buendia ailesinin tarihsel geçmişi ve 
Göç romanındaki Karakelle ailesinin tarihsel geçmişi altı-yedi kuşak bo-
yunca süregelen bir süreç gösterir. Bu süreçle ilgili ifadeler her iki romanda 
da vurgulanan bir gerçeklik olarak yer alır: “Üç yüzyıldan beridir Karakelle 
kabilesi ile Kanık soyu arasında kan davası devam ediyordu. Üç yüzyıldır 
iki kök arasında kavga…” (Süleymanlı, 35). Her iki romanda da çizgisel 
bir zaman söz konusu değildir. Romanın kurgusu içerisinde geçmiş, gele-
cek ve şimdi yer değiştirir. Romanların birçok bölümünde geçmiş şimdi ve 
gelecek, kuşaklar boyunca döngüsel zaman içinde verilmiştir. Böylelikle 
romanlarda kişilere topluluklara ve toplumlara ait “döngüsel zamanlılık ve 
tarihsellik” vurgulanmıştır. Romanların kurgusu içinde yer alan bu “dön-
güsel zamanlılık”, halkın irfanıyla yakalamış olduğu yüzyıllar boyu aynı 
adlara sahip olan akrabaların, benzer özellikler, yetenekler, karakterler 
göstermesi, nesillerin ve yaşanan olayların tarihsellik içinde yinelenmesi 
olgusu ortaya konmaya çalışılmıştır. Yüzyıllık Yalnızlık romanın sonlarına 
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doğru yaşını artık kendisi de bilmeyen Ursula’nın düşüncesinden, “Ursula, 
(…) zamanın geçip gitmediğini, bir çember içinde dönüp durduğunu ka-
nıtlayan bu anı karşısında ürpermekten kendini alamadı.”(Marquez,326) 
biçiminde zamanın döngüselliğine vurgu yapıldığı görülür.

Yüzyıllık Yalnızlık romanının son sayfalarında, anlatıcı, Macondo ka-
sabasının geçmişini bugününü ve geleceğini elyazması eserinde yazan 
Kızılderili Melquiades’in olayları alışılmış zaman düzeninde sıralamadığı-
nı, yüzyıl boyunca gerçekleşen günlük olayları öylesine bir araya toplaya-
rak olayların tümünü aynı anda oluşmuş gibi gösterdiğini anlatır. (Yüzyıllık 
Yalnızlık, 402) Benzer bir el yazma eser de Göç romanında da okuyucu-
nun karşısına çıkar. Yüzyıllık Yalnızlık’ta olduğu gibi Karakelleliler’in 
atalarına ait olan bu geçmişi gelecekte olabilecekleri anlatan el yazma 
eseri Karakelle ailesinden Alay’a kadar hiç kimse okuyamaz. Bu dede-
lerden kalma el yazma eserin sırrını Göç romanında son Alay çözerken, 
Yüzyıllık Yalnızlık’ta Macando kasabasının geçmişini bugününü ve ge-
leceğini elyazması eserinde yazan Kızılderili Melquiades’in eserini ancak 
son Aureliano’nu çözer ve bu da Macondo kasabasının sonu olur.

 Olağan Dışılığın Kabulü (İnanışlar, Rüya, Sezgiler, Öngörüler, 
Büyü, Fal ve İnsan-Doğa Bütünleşmesi)

Her iki romanın kurgularında da, karakterler ve onların içinde yaşadığı 
toplumlar, topluluklar tarafından olağan dışılığın gerçekmiş gibi algılan-
dığını görmek mümkündür. Olağan dışılığın kabulü, romanlarda inanışlar, 
rüya, sezgiler, öngörüler, büyü, fal ve insan- doğa bütünleşmesi, örtüşmesi 
çerçevesinde işlenmiştir. Olağan dışılığın gerçekmiş gibi kabulü, aslında 
geleneksel yapısı bozulmamış, yerleşik düzene geçme ve yerleşik düzeni 
özümseme aşamasında yaşayan göçer toplumların yaşamlarında var olan 
bir olgu olup bugün edebiyata yansıyan yanıyla “büyülü gerçekçilik”2 
olarak adlandırılmaktadır.

Her iki romanda da karakterlerin gördükleri rüyalar ve hayaller kimi 
zaman aynen kimi zaman değişik biçimlerde gerçekleşir ve bu romanla-
rı oluşturan öykülerin kurgusallığı içinde önemli bir yer tutar. Bu durum 
öykülerdeki karakterleri şaşırtmadığı gibi, anlatıcıyı da yazarı da, okuyu-
cuyu da şaşırtmayacak doğallıkta gerçekleşir. Göç romanında İmir’e ha-
mile kalan Senem Hatun da, doğduktan sonra İmir’de de olduğu gibi kimi 
karakterler eşyanın ötesini görme yetisine sahiptir. Özellikle yaşlıların ve 
yaşlı kadınların, kimi zamanda hastalıklı insanların bir takım sezgilere ve 
2 Büyülü gerçeklik (Magical realizm): Latin Amerikan edebiyatı çerçevesinde gelişen 1940’larda gelişen Kü-
balı yazar Alejo Carpentier’in (1904-1980) öncülüğünü yaptığı gerçekçilikle düşselliği –akıl dışılığı normal bir 
olguymuş gibi birleştiren ve iç içe veren bir sanatsal ve yazınsal yaklaşım biçimi. Bu yazınsal yaklaşımı devam 
ettiren ve geliştirip eserler veren diğer izleyiciler Gabriel Garcia Marquez, Jorge Amado, Jorge Luis Borges, 
Miguel Angel Asturias, julio Cortazar and ısabel Allende.
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öngörülere sahip oldukları ve bu sezgilerin ve öngörülerin doğrultusunda, 
her iki romanda da olayların gelişip değiştiği bu sezgilerin ve öngörüle-
rin gerçekleştiği görülür. Bu durum roman kurgusu içinde oldukça normal 
bir gerçekleşiş olarak yer alır. Romanlarda kehanet, geleceği görme, fal 
gibi inanışlar sık sık tekrarlandığı görülür. Örneğin, Yüzyıllık Yalnızlık’ta 
Ursula’nın oğlu da Göç’teki İmir gibi geleceği gören sezen bir çocuktur. 
(Marquez, 42; Süleymanlı, 22- 23) Fal ile ilgili inanışlar, fal ile geleceği 
merak etme aynı zamanda bunu öğrenmekten korkma ve ürkme, rüyalar 
rüyaların karabasanların gerçekleşmesi her iki romanda da işlenmiştir. 
Aynı biçimde romanlardaki karakterlerin ve onların oluşturduğu, ailelerin, 
toplulukların ve toplumların inanışları da gerçekliğin doğallığı içinde var-
lık bulur ve inanışlarla gerçekliğin çizgileri silinir, iç içe geçişir.

Romanların kurgusallığı büyülü ve bir o kadar da gerçek bir atmos-
ferde oluşturulmuştur. Gerçek ve gerçek dışılık bu büyülü atmosferlerin 
içinde birbirlerine o denli yaklaşır ki aralarındaki çizgi silikleşir kaybolur. 
Anlatıcı da, okuyucu da yazarın bu sınırları silişini doğalmış gibi kabulle-
nir. Örneğin Yüzyıllık Yalnızlık’ta kasabanın üzerine günlerce çiçek yağ-
ması ya da Albay ölünce ortalığı kesif bir kelebek tabakasının kaplaması, 
güzel Remedio’sun çamaşır asarken süzülerek bir uçurtma gibi uçup git-
mesi, Amaranta’nın kasabalıların öbür dünyadaki sevdiklerine yazdıkları 
bir sandık dolusu mektubu götürmek için ölmeye yatması, ancak ölemedi-
ği için kasabalıların kızgınlığına maruz kalması, Melquiades gibi yüzyıl-
larca önce ölmüş kişilerin hayaletlerinin canlarının istediği gibi insanların 
içinde dolaşması, onlarla konuşması bunlardan sadece bir kaçıdır.

Göç romanı da, –Yüzyıllık Yalnızlık romanında da olduğu gibi– benzer 
bir atmosferi yansıtılır. İmir’e hamile kalan Senem Hatun duvarın öbür ta-
rafını görmeye başlaması böylelikle evin dışından içini, evin içinden dışarı-
yı görmesi ve buna şaşırmaması, Bekil’in parmaklarını kullanarak kardeşi 
İmir’in kemiklerini görmesi, etinden sıyrılmış olarak gördüğü kardeşinin 
kemiklerine bakarak omuz kemiğindeki çatlağı tedavi etmesi, İmir’in iki 
yüzyıl önce ölmüş olup da –tıpkı Yüzyıllık yalnızlık romanında ölülerin 
canları istediğinde çıkıp gelmesi insanların arasında rahatlıkla dolaşması 
gibi– ara sıra çıkıp gelen Oral Amcası’nın yolunu gözlemesi, yaşının kaç 
olduğu bilinmeyen Bilici kadının tıpkı Ursula ve  Amaranta gibi elli yıldır 
ölmek istemesi ama bir türlü ölememesi, düğünde ateşlerin içinde oynayan 
kadının ayaklarının yanmaması, ellerini ateşe sokup öbekten yanan ağaç 
çıkarması, ocağın üzerinde kaynayan kazandan su alıp içmesi gibi bu bağ-
lamdaki örnekleri çoğaltmak mümkündür. 
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Yüzyıllık Yalnızlık’ta köyü günlerce kelebekler istila eder, bir başka 
zaman köye günlerce gökten çiçek yağar, her yeri kaplar, Göç romanın-
da ise obayı keneler istila eder, her tarafı bütün canlıları keneler kaplar. 
Yine her iki romanda hayatı felce uğratacak kadar yağmur yağar. Yüzyıllık 
Yalnızlık’ta,  yağmur tam dört yıl on bir ay iki gün yağar. Göç romanında 
ise günlerce aylarca o kadar yağmur yağar ki gökte kuş kalmaz, otlar gece 
gündüz yağan yağmur yüzünden adam boyu olur, koyunların kuzuların yün-
leri otlar gibi uzar, saçakları yere değer. (Marquez,306; Süleymanlı,47)

Her iki romanda da suyun varlığının önemi ve kutsal olduğu vurgulanır. 
Kızılderili Melquiades, Yüzyıllık Yalnızlık’ta “Aslımız su. Hepimiz sudan 
türedik” der (Marquez,74). Göç Romanı’nda ise Hürü Kadın, “Yavruma 
yardımcı ol, ey bu suyun nuru!” diyerek suya yalvara yalvara ırmağın kıyı-
sında yürür (Marquez,23) Aslında her iki romanda da sadece suyun değil 
bütün varlıkların ruha sahip kutsal varlıklar oldukları vurgulanır. Marquez, 
Yüzyıllık Yalnızlık’ta Çingeneyi “Eşyanın da canı var (…)bütün iş ruhları 
uyandırabilmekte” diye konuşturur(s. 7). Göç romanında ise Ninesi İmir’e 
“Diridir, kadan alayım, her şey diridir. Taş var ki, büyüyor, hepsinin yara-
tını var, ağaca balta kaldırdıkta ağlıyarak diyor ki, kesme beni!..” (s.43) 
diye anlatır evrendeki her şeyin bir ruhu olduğuna dair inancını.

Törenler ve Diğer Gelenekler

Törenler çerçevesinde her iki romanda da düğün ve cenaze törenleri 
ayrıntılı işlenir ve yer verilir. Sosyal birer ritüel olarak her iki törene de her 
iki romanın metninde bütün ailenin birlikte katıldığı görülmektedir. On 
dokuz yaşındaki Jose Arkadio, domuz kuyruklu çocukları olur korkusuyla 
evlenmelerine karşı çıkan aile üyelerine “Çocuklarım domuz yavrusu da 
olsa umurumda değil, yeter ki konuşmasını bilsinler yeter” deyince dü-
ğün başlar. Ursula, Jose Arkadio için üç gün üç gece düğün yapılır, havai 
fişekler patlatılır, bando mızıka çalınır. Göç romanında da, Çiçek’in düğü-
nü Koçkarevi’nin Aksakalı elini kaldırıp gür bir sesle “Düğün başlasın!” 
demesinden sonra Çiçek’in başına kırmızı bir örtü örtülmesi ve Bekil’in 
kalpağına turna teleği takılmasıyla başlar. Çiçek’in nasıl süslendiğinden, 
düğün töreninde gençlerin nasıl eğlendiğine, ne yemekler pişirilip yendi-
ğine kadar her şey anlatılır.

Cenaze törenlerine de yer verilir romanlarda örneğin Melquiades’in ce-
naze töreni Yüzyıllık Yalnızlık romanında şöyle anlatılır: “Ancak yetmiş iki 
saat tamama erince (Arcadio Buendia) onu gömmelerine izin verdi, hem 
öyle gelişigüzel değil, Macondo’nun en büyük adamı için düşünülebilecek 
anlı şanlı bir cenaze töreniyle. Köydeki ilk ve en kalabalık cenaze töreniydi 
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bu. Ondan tantanalısı ancak yüzyıl sonra Koca Nine’nin cenaze alayında 
görülecekti.” (Marquez,75) Göç romanında ise öleceğini hisseden Dede, 
cenazesi ile ilgili vasiyetlerde bulunur: “Ağırbaşlı hareket edin, yerinizi 
bir daha terk etmeyin. Beni güney tarafa gömün, buradan görünüyor şu 
kara kayanın altı benim yerimdir. Mezarın başına taş koymayın. O taşın 
yamacına kadar karıştırın. Toprak için kanı kuşağı ile aranızda kavgalar 
başlayacak. Benim yerimi bilmesinler. Dede ikisinin de gözlerinden öptü, 
gülümsedi. Sonra can ateşisönüp soğumaya başladı. Ellerini yüzüne sürüp 
gözlerini kendi kapadı. Yüzyıllık bir ömrü yorup geçirmiş, dede bir çekim-
lik nefes olu havaya karıştı (Süleymanlı,8).

Yüzyıllık Yalnızlık romanında da, Göç romanında da altı yedi kuşak 
boyunca aynı soydan gelen çocuklara ata dedelerinin ve ata ninelerinin 
adlarını koyma geleneği vardır. Bu ad koyma geleneği aynı zamanda ata-
sının adını alan çocuğun adeta karakterini ve kaderini de belirler. Çünkü 
her iki romanda da dedelerinin ya da ninelerinin adlarını alan çocuklar 
adlarını aldıkları kişinin özelliklerini yeteneklerini de yaşamlarının sonuna 
kadar taşıyacaklarına inanılır. Örneğin Yüzyıllık Yalnızlık romanın baş-
karakterlerinden biri olan Ursula İguaran’ya göre ailesinin uzun geçmişi 
boyunca adların sürekli yinelenmiş olması kesin sonuçlar vermiştir, Ona 
göre Bütün Aureliano’lar içine kapanık ve aklı başında kişiler ancak, José 
Arkadio’lar atak ve girişken olmakla birlikte başları beladan kurtulmayan 
mutlaka bir belaya çatan kişiler olmuşlardır. (Marquez, 179) Göç romanın-
da Karakelle’lerden Bekil ile Koçkarlar’dan Çiçek’in karşılaşması sırasın-
da Bekil kendisini dördüncü Bekil olarak tanıtır ve dedelerinin adının da 
Bekil olduğunu ve yedinci Bekil’in de çok güçlü ve iri bir adam olacağını 
söyler. Çiçek de kendisini yedinci çiçek olarak tanıtır ve kendisinden önce 
yedi ninesinin adının da Çiçek olduğunu söyler (Süleymanlı, 62).

Ayrıca, romanlarda kolektif bilinçten ve bilgilerin kalıtım yoluyla ak-
tarıldığından da çeşitli biçimlerde söz edilmiştir. Yüzyıllık Yalnızlık’ta,  
yüzlerce yıl önce ölen Melquiades’in hayaleti ile karşılaşan Aureliano 
Segundo onu hemen tanır ve bu şu cümlelerle açıklanır: “Çünkü anılar 
kuşaktan kuşağa geçmiş ve kalıtım yoluyla büyükbabasının anıları ona ak-
tarılmıştı” (Marquez,182). Göç sırasında gördüğü yerleri tanıyormuş gibi 
hisseden bu durum hakkında düşünen dede ile ilgili şunlar yazar Göç roma-
nında: “Aslında ilk defa gördüğü bu otlukları, yaban güllerini, ormanları, 
bu eğri büğrü çığırları, hayvan yataklarını daha evvelden görmüşçesine 
bir his vardı ihtiyarın içinde. Sanki hafızası, kendisinden yüzlerce yıl ge-
riyi hatırlıyor, yüz yaşını aşkın ihtiyarın, atalarından devr aldığı şuuraltı 
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miras yürüdükçe daha bir berraklaşıp netleşiyordu.” (Süleymanlı,53).

Her iki romanda da geleneksellik çerçevesinde değerlendirilebilecek 
olan kuşaktan kuşağa aktarılarak iki nesli yüzyıllar boyu etkileyerek ge-
len iki büyük korku yer alır ki; bunlar kan davası, lanetlenmedir. Bu iki 
korku, yer aldıkları romanların kurgusuna da yön verirler. Göç romanının 
kurgusu içinde, Yüzyıllık Yalnızlık romanında olduğu gibi ensest ilişki 
ya da ona dayalı bir korku bir lanetlenme yoktur, ancak yüzyıllar boyu 
nesilleri etkileyerek peşlerini bırakmayan bir kan davası işlenmiştir. Bu 
yüzden Karakelle neslinin son erkek ferdi olan Bekil bebekliğinden er-
genlik çağına gelinceye kadar kız elbiseleri içinde gizlenmek zorunda ka-
lır. Yüzyıllık Yalnızlık romanında da yine nesillerin peşini bırakmayan bir 
lanet söz konusudur. Bu lanet yüzyıllar boyu sadece birbirinden kız alıp 
veren ve akrabalık ilişkileri gittikçe kuvvetlenen dolayısıyla da genetik 
farklılaşmalarını zamanla kaybeden zaman zaman da ensest ilişkiye va-
ran istekler ve birliktelikler yaşayan nesillerin iguana benzeri yaratıklar 
doğurma korkusudur ki bu da romanın kurgusu içinde sık sık vurgulanır. 
Buendia ailesindeki erkekler ensest ilişki isteğinden kaçmak için uzun yol-
culuklara çıkmak isterler. Son kuşaktan ensest ilişkiyi gerçekleştiren Pilar 
Ternera adlı kadının da teşvikiyle Buendia, Aureliano’dur ki bu romandaki 
anlatının kırılma noktalarından da biri de Aureliano’nun bu davranışıdır. 
Bu olayın arkasından bir de Aureliano’nun atalarının bir türlü çözemediği 
metni çözmeye başlaması da kırılmayı, dolayısıyla kuşaklar boyu yaşaya 
gelen bu Buendia soyunun da yıkımını hızlandırır. 

Her iki romanda da vurgulanan ad verme geleneğinden, korkulara, aşk-
tan evliliğe, mücadelelerden savaşa her fırsatta vurgulanan soy olgusuna 
bağlı olarak nerdeyse her kuşak aynı şeyleri yaşar, aynı yollardan geçer, 
aynı hataları yapar, tarih bir nevi yinelenir. 

Ayrıca romanların ikisinde de dışarıdan kız alıp vermenin hoş görül-
mediği vurgulanır. Ancak aşk kaçınılmaz olarak zaman zaman bu gele-
neği kırar. Yüzyıllık Yalnızlık romanında, kuşaklar önce Ursula’nın ata 
dedelerinden Don Jose Arcadio Buendia ile yerli tütün ekicisinin üç kuşak 
sonraki torunları birbirleriyle evlenmeye başlarlar. İki aile yapılan bu ev-
lilikler sonucu zamanla soy birlikteliği oluştururlar. Ursula kuşaklar sonra 
amcasının oğlu Jose Arkadio Buendio ile evlenir. Aslında evlenecekleri 
daha dünyaya geldikleri anda belli olmuştur, ancak evlenmeyi istedikle-
ri söyleyince önce kendi akrabaları bu evliliğe karşı durmaya çalışırlar. 
Yüzyıllardır birbirleriyle evlenip kaynaşan bu iki ırkın sağlıklı çocukla-
rından iguana cinsi kertenkeleler dünyaya gelir diye korkmaya başlamış-
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lardır.  Romanda, bu korku, kuşaklar boyu yapılan soy-akraba evlilikleri 
sonucunda doğan ve ucu püskül gibi tüylü, tirbuşon gibi kıvrım kıvrım, 
kıkırdaksı bir kuyrukla dünyaya gelen domuz kuyruklu diye betimlenen 
bir çocuktan sonra lanetlendiklerine inanan Buendia ailesinin yaşadıkları 
dram vurgulanır. Buendia ailesi kuşaklar boyunca hem bu geleneklerin-
den vazgeçemezler hem de bu lanetin korkusu ile yaşarlar. En son aile bi-
reylerinden Aureliano’ya kadar isteklerine karşı durmaya çalışan Buendia 
erkeklerinin ensest ilişki eğilimi, bu korkuyu ve lanetlenme düşüncesini 
perçinlemiştir. (Marquez,23–24)

Göç romanında, Karakeller ve Kanıklar arasında sürüp giden kan dava-
sına karşın geçmişleri altı yedi kuşak ötelere dayanan bu iki aile arasında 
aşk ilişkileri de yaşanır.  İki soydan da gerek erkekler gerek kadınlar gönül-
lerine söz geçiremezler. Bunun son örneklerinden biri Karakelleli Bekil ile 
Kanıklar’dan Çiçek’in karşı konulmaz aşkıdır.  Romanda Karakelleliler’in 
dışarıya kız vermeme gelenekleri birbirlerine âşık olan Bekil ile Çiçeğe 
kadar sürer. Yaşı belli olmayan Bilici Kadın, kurumuş kollarıyla Çiçek’i 
kucakladıktan sonra boynundan kemik boncuğu, belinden gümüş kemeri 
açıp Çiçek’e verir, “Bunlar hepimize ilk ninemizden kalmıştır biz başkala-
rına kız vermezdik ama senin yiğidin baharla geldi bahtına çıktı” diyerek 
verdiği hediyeleri almasını ister (Süleymanlı, 72).

Her iki romanda da, kadın karakterlerin en etkilileri “Bilici 
Kadın”lardır. “Bilici Kadınlar” büyük küçük herkesin saydığı, korktuğu, 
ürktüğü sözlerine değer verilen, geleceği ve geçmişi gören yorumlayan, 
hastaları sağaltan, çocuk doğurtan, akıl veren, eğiten, her konuda bilgiye 
sahip ayrıca olağanüstü yetenekleri olan ak saçlı kemikleri görünecek ka-
dar zayıf, kuru adeta yaşlı ve güçlü bir ağaç gibi dimdik durmaya devam 
eden karakterlerdir.

Göç romanının en önemli ana karakterlerinden biri olan Bilici Kadın, 
aynı zamanda fiziksel betimlemesine de en çok yer ayrılan kişidir. Romanda 
resim yaparcasına ayrıntılı ve renkli bir tasvirle anlatılır Bilici Kadın: “ 
(…) Sonra Koçkarlar’ın Bilici Anasını getirdiler. Damarları çıkmış zayıf 
bir kadındı. Yüz yaşını çoktan geçmişti. Kıpırdamasaydı yaşadığına inan-
mak mümkün değildi. Bütün canı gözlerindeydi. Dipdiri gözleri başka bir 
dünyadan bakıyormuş gibi baktığını delip geçiyordu. Başı açıktı. Düğüm 
düğüm ağarmış saçları vardı. On beş kadar küçük örgüsü görülüyordu. 
Kırışıklıklarla, damarlarla örtülmüş yüzünde insanı ürküten bir gülüm-
seme dolaşıyordu. Aslında kadının yüzü sertti. Sanki kadın bedeninden 
ayrılıp havaya nefese karışarak gülümsüyordu. Gözleri de bu yüzden baş-
ka bir dünyadan bakar gibi görünüyordu. Boşlukta kadının mavi soğuk 
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gözleri dolaşıyordu.”(Süleymanlı,56) Bilici Kadın’ın bu betimlenmesine 
yakın bir betimlemeyi Yüzyıllık Yalnızlık romanında da görmek mümkün: 
“Don Apolinar Moscote’nin evlenme törenini yürütmesi için bataklıktan 
getirdiği Peder Nicanor Reyna, mesleğinin nankörlüğü yüzünden katılaş-
mış, yaşlı bir adamdı. İçinden kemikleri nerdeyse dışarı fırlayacakmış gibi 
görünen teni solgundu” (Marquez,839). 

Bu canlı tarihten çocuklar ürker, yetişkinler ise korkuyla karışık saygı 
duyarlar. Danışılan yol gösteren bir aksaçlıdır Bilici Ana. Sezgi gücünü 
kullanması, olaylara ve durumlara hâkim olabilme özelliği, çok uzun ya-
şaması da diğer yaşlılar karşısında tarihe tanıklık etmesi ve deneyimle-
rin zenginliğine bağlı bir ayrıcalık kazandırmıştır. Bilici Ana tabiatla ve 
eşyayla bütünleşmiştir adeta: “İhtiyar kadından çok ruha benziyordu. 
Böylesi zayıflamış, kurumuş, tahtaya dönmüş kemiklerin kendisinde garip 
bir sır vardı. Yüzündeki gözündeki kırışıklıkları, kıpırdamadan, pörsümüş 
dudakları gülümsemeden gülüyordu. Bu daha çok havanın, iklimin gül-
mesine benziyordu.” Yağmurdan sonra gökyüzü açılıp ışık saçarak nasıl 
gülümserse kadının gülüşü de böyle bir şeydi. Kızların gelinlerin arasına 
oturmuş canlı bir ruh gibi gülümsemekteydi.” (Süleymanlı, 58) 

Bilici Kadın, o kadar yaşlıdır ki ölmeyi diler hala gelmiştir, ama roma-
nın kurgusu içindeki rolü onu anlatının sonlarına değin romanın içinde 
tutar: “Yüzüm ayağının toprağı olsun Ulu Tanrı götür beni. Yine yeni bir 
diş çıkardım, Dünyayı tutup kalmak istemiyorum, bundan fazla yaşamak 
istemiyorum. Torunumun torunu yüz yaşına gelmiş. Hangi suçu işledim 
Ulu Tanrı?!” (Süleymanlı,64) Ursula da Yüzyıllık Yalnızlık romanında ro-
manın sonlarına doğru tıpkı Bilici Kadın gibi ölmek için uğraşır ölemez. 
“Ursula hava düzeldiği zaman ölmek üzere verdiği sözü yerine getirebil-
mek için çok çaba harcamak zorunda kaldı” ( Marquez, 334).

Bilici Ana, aynı zamanda çeşitli otlardan ilaçlar yapan, hastaları sağal-
tan, kadınların doğurmasına yardımcı olan bir ebe, bir halk hekimidir. 
Roman kurgusu içinde onun hekim yanı zaman zaman vurgulanır. Aynı 
şekilde Yüzyıllık Yalnızlık romanında da Ursula’nın ve romanda yer alan 
Pilar Ternera gibi diğer yaşını başını almış kadınların sağaltıcı işlevi de 
üstlendikleri görülmektedir. Koca bir aygırı öldürecek dozda zehirli kara-
büken tohumu katılan kahvesini içtikten sonra kaskatı kesilip dili dişleri-
nin arasından sarkan Aureliano’yu, Ursula’nın, nasıl iyileştirdiği şu cüm-
lelerle romanda yer bulur: “Ursula,  onun gövdesinde ölüme savaş açtı. 
Kusturucu ilaçlar içirip midesini yıkadı. Sonra kalın battaniyelere sarıp 
sarmaladı ve Aureliano’nun ateşi normale gelinceye dek iki gün boyunca 
yumurta akıyla besledi. Aureliano, dördüncü gün kefeni yırttı” (Marquez, 
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134).

Sağaltıcılık sadece kadınlara özgü bir görev bir yetenek değildir. Göç 
Romanında Bekil’in tıpkı kendisine benzeyen her kuşaktaki ataları gibi 
kırık çıkıkları el yordamı ve sezgi gücüyle ve etin kanın ötesini görme 
yeteneği ile sağalttığı görülür: “Bekil sargıyı açtı. Parmakları kırığın ol-
duğu yere doğru uzandı. Aç kuzu otu nasıl kırpıyorsa parmakları çatlak-
ların, kırıkların üzerinde ses çıkara çıkara kemikleri yerli yerine dizdi 
(…) Bekil’in parmakları İmir’in kemiklerini görerek, karınca gibi kolu-
nun üzerinde dolaşıyordu. Bekil, İmir’in kolunun kemiklerini görüyordu et 
yoktu”(Süleymanlı, 34).

Yüzyıllık Yalnızlık romanında da kadınlar güçlü yanlarıyla romanın 
kurgusu içinde yer alırlar. Ursula da iki yüzyılı bulan ömrü süresince Bilici 
Kadın gibi akıl danışılan çözüm üreten biri olur: “O günden sonra köyü 
yöneten Ursula oldu. Pazar ayinlerini yeniden başlattı, kırmızı kol bandı 
takılmasına karşı çıktı ve saçma sapan kararnameleri yürürlükten kaldır-
dı.” ( Marquez, 106) Ursula, bütün olağan dışılıkların normalmiş gibi ya-
şandığı, erkeklerin çılgınca şeyler yaptığı o atmosfer içerisinde, Yüzyıllık 
Yalnızlık romanında –Göç romanında Bilici Kadının da olduğu gibi– sağ-
duyunun kalesidir (Marquez, 55).

Romanlarda, erkekler de efsanevi özelliklere sahiptirler. Hem vücut 
yapıları hem yetenekleri onlara insanüstü özellikler katar: “ Bekil’in iki 
adam büyüklüğündeki boyu bosu, kalın bilekleri, boğumlu elleri Saraç’ı 
korkutup eğere yapıştırmıştı (…) Saraç, Bekil’in kucağında çocuğa ben-
ziyordu. Bekil’in kolları arasına ruhu sıkışmıştı, kemikleri sesleniyordu. 
(…) Bekil’in sesi atlıların üzerinden yıldırım gibi geçti. Köyün kara evleri 
titredi, yere kara toprak elendi. Atların korkudan az kalsın bağrı çatlı-
yordu, şaha kalkıp kişnediler. Bu kişnemeler Bekil’in sesinin yanında diş 
gıcırtısı gibi kaldı. (…) Bekil ise atlılarla aynı yükseklikteydi. İri ayak-
larının üstünde, iki küçük tepeciğin üstünde durmuş gibi görünüyordu.                                     
( Süleymanlı,46-49).  Bekil, görünümü ve sesinin güçlülüğü ile tıpkı atası 
Karakelle Alay gibi efsanevi bir karakterken, İmir ve soylar boyu İmir’e 
benzeyen ataları Şamanist özellikler gösteren, hastalıklı bir duyarlılığa 
sahip, geleceği gören, kâbuslarla uyanan bir takım insanüstü özellikle-
re sahiptirler. Yüzyıllık Yalnızlık romanında da, Ursula’nın düşüncesine 
göre, ailenin uzun geçmişi boyunca, adların boyuna yinelenmesi bir ta-
kım kesin sonuçlar vermişti. Bütün Aureliano’ların içine kapanık ve aklı 
başında olmalarına karşın, José Arcadio’lar atak ve girişken oluyorlardı, 
ancak mutlak belaya çatıyorlardı (Marquez,179). José Arcadio’larda Göç 
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Romanındaki Bekil’ler gibi güçlü kuvvetli tiplerdir: “Büyükoğulları José 
Arcadio on dördündeydi. Kafası küt, saçları sık, huyları babasının huyuy-
du. Babası gibi iri yarı, güçlü kuvvetliydi” (Marquez,19, 80). Ursula’nın 
oğlu Aureliano da tıpkı Göç Romanındaki İmir gibi kehanet sahibidir 
(Marquez,42).

Her iki romanda da suyun varlığının önemi ve kutsal olduğu vurgulanır. 
Melquiades, Yüzyıllık Yalnızlık’ta “Aslımız su. Hepimiz sudan türedik” 
der (Marquez,74). Göç Romanı’nda ise Hürü Kadın, “Yavruma yardım-
cı ol, ey bu suyun nuru!” diyerek suya yalvara yalvara ırmağın kıyısında 
yürür (Marquez,23) Aslında her iki romanda da sadece suyun değil bü-
tün varlıkların ruha sahip kutsal varlıklar oldukları vurgulanır. Marquez, 
Yüzyıllık Yalnızlık’ta Çingeneyi “Eşyanın da canı var (…)bütün iş ruhları 
uyandırabilmekte” diye konuşturur(s. 7). Göç romanında ise Ninesi İmir’e 
“Diridir, kadan alayım, her şey diridir. Taş var ki, büyüyor, hepsinin yara-
tını var, ağaca balta kaldırdıkta ağlıyarak diyor ki, kesme beni!..” (s.43) 
diye anlatır evrendeki her şeyin bir ruhu olduğuna dair inancını.

Sonuç

Yapılan inceleme de iki farklı coğrafyanın yazarı tarafından kaleme alı-
nan iki farklı coğrafyada yaşandığı varsayılan insanların yaşam öyküleri-
nin anlatıldığı Göç ve Yüzyıllık Yalnızlık romanlarının kurgusal yapısının, 
anlatım özelliklerinin hatta yazarların duyarlılıklarının birbirleriyle ner-
deyse birebir örtüştüğünü gözlenmektedir. Göç romanı Yüzyıllık Yalnızlık 
romanına göre daha şiirsel bir dile sahipmiş gibi görünse de incelediğimiz 
her iki romanın aktarım ve çeviri olduğu düşünüldüğünde bu konuda sağ-
lıklı bir sonuca varmak zor olacaktır.

Bunun dışında metinde örneklendirildiği gibi her iki romandaki insan-
ların yaşayışı, yaşamı algılayışları, korkuları, duyarlılıkları, inanışları daha 
kapsayıcı bir ifadeyle geleneksel yapıları, kültürleri birbirine çok benze-
mektedir. Kendi içine dönük kapalı toplumlarda, toprağa ve doğaya bağım-
lı konargöçer veya homojen topluluklarda, geleneği korumak daha olağan-
dır, daha kolaydır. İnsanlar birbirleriyle ve doğayla daha bir kenetlenmiş-
lerdir.  Bu topluluklar doğa ve kültür bağlamı çerçevesinde doğa dairesi 
içinde yer alırlar. Yaşamı algılayışlarının, inanışlarının, yaşam tarzlarının 
belirleyicisi de bu daire içindeki konumlarıdır. Benzer  koşullarda yaşayan 
insanlar doğal olarak benzer yaşam ve davranış kalıpları göstereceklerdir. 
Her iki romana konu olan topluluklardaki benzerliklerde bu bağlamda da 
açıklanabilir. Özetle, iki roman arasındaki benzerliğin,  birbirine benzeyen 
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homojen toplulukları konu almalarından kaynaklanmış olabileceğini söy-
lemek de mümkündür.

Ayrıca, Göç yazarı Mevlüt Süleymanlı, Yüzyıllık Yalnızlık romanını 
okumuş kendi romanında anlatmak istediği toplulukla benzerliklerini gör-
müş ve Yüzyıllık Yalnızlık romanından –her ne kadar  bir röportajında 
kendi kitabını yazmadan önce Yüzyıllık Yalnızlık Romanını  okumadığını 
söylemişse de– esinlenmiş de olabilir. Bu gerçek olsa da her iki roman bu 
benzerliklerine karşın aynı zamanda birbirlerinden çok farklı iki roman 
olma özelliğine de sahiptirler. Belki de romanların kurgusunun içine sin-
miş olan büyülü gerçeklik okurlarına her iki romanı iki ayrı büyülü atmos-
fer içinde sunmaktadır. 

Bütün bunlara ek olarak Göç romanının hem yapısal hem içerik hem 
dilsel açıdan Dede Korkut Anlatılarına benzerliği Mevlüt Süleymanlı’nın 
asıl esinlendiği anlatıların kendi topraklarında  yüzlerce yıl önce yaşamış 
atalarının anlatıları olduğu gerçeğini de gözler önüne sermektedir.
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