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LAFCADIO HEARN’ÜN "KAR KADIN" ÖYKÜSÜNDEK SEMBOL K
UNSURLAR ÜZER NE B R NCELEME
"AN ESSAY ON SYMBOLIC ELEMENTS IN LAFCADIO HEARN’S -SNOW
WOMAN-"
Okan Haluk AKBAY∗
Özet
Bir edebi metnin açımlanmasında, metin içerisinde kullanılan çe itli sembolik unsurlar
önemli bir rol oynar. Yazar, bu sembolik unsurlar aracılı ıyla metin içerisinde farklı anlam
katmanları olu turur ve bunların üzerinden okuyuculara çe itli örtük mesajlar iletir. Ço u kez,
metinde kullanılan sembol dilinde yazarın ruhsal izdü ümlerini görmek mümkündür. Bu
makalede; Lafcadio Hearn’ün "Kar kadın (Yuki-Onna)" hikâyesi, kullanılan sembolik unsurlar
üzerinden çözümlenmeye ve hikâyeye sembol dili perspektifinden farklı bir bakı açısı
geli tirilmeye çalı ılmı tır.
Anahtar Kelimeler: Lafcadio Hearn, Kar kadın (Yuki-Onna), Sembolizm, Sembol Dili,
Sembolik Unsurlar.
Abstract
Symbolic elements play an important role while expounding a literary text. The author
builds some semantic stratums and transmits various messages implicitly through the symbolic
elements. Many times, the symbolic language used in the text is possible to see the author'
s mental
projections. In this article, the symbolic elements which can be observed in Lafcadio Hearn’s
"Snow Woman (Yuki-Onna)" will be handled and analyzed.
Keywords: Lafcadio Hearn, Snow Woman (Yuki-Onna), Symbolism,Symbolic Language,
Symbolic Elements.
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-81. G R
Patrick Lafcadio Hearn (Koizumi Yakumo1, 1850–1904), Meiji dönemi2 Japonya’sını
Batı dünyasına tanıtan önemli aydınlar arasında yer alır. Hearn, gerçekle tirdikleri
noktasında, Japonya’yı Batıya tanıtan ça da ı pek çok Batılı aydından ço unlukla farklı bir
konumda ele alınır ve de erlendirilir.
Hearn; Japonya’da ya adı ı on dört yıl boyunca Japonya ve Japon kültürü üzerine çok
sayıda eser kaleme almı ve bu eserler Batıdaki Japonya bilgisinin olu umuna önemli bir
katkı sa lamı tır.
Lafcadio Hearn, ngiliz ordusunda görevli bir subay (Charles Bush Hearn) ve Yunanlı
bir annenin (Rosa Cassimati) o lu olarak 1850 yılında Yunanistan’ın Lefkada adasında do ar.
Aile, Hearn iki ya ındayken Dublin’e ta ınır. Ancak, babasının görevi nedeniyle uzun
sürelerle yurtdı ında bulunması, annesinin farklı bir kültüre uyum sa lamakta zorluk
çekmesi ve çevresindekilerin bu yüzden annesine kar ı katı bir tutum sergilemesi gibi
nedenlerden dolayı; Hearn henüz dört ya ındayken annesi evi terkederek Yunanistan’a geri
döner. Annesinin farklı bir kültüre mensup olmasından dolayı çevresi tarafından dı lanması
ve bu yüzden çekti i acılar, Hearn’de ciddi bir sarsıntıya yol açar. Hearn, daha çok küçük
ya larda "kültür farklılı ı" ve "Do u-Batı kar ıtlı ı" gibi kavramların bilincine varır (Ueda,
1975:391).
Babasının yeniden evlenmesi üzerine Hearn, on iki ya ındayken bir Katolik okuluna
yatılı olarak gönderilir. Yalnız ve mutsuz bir özel ya amın yanı sıra okulun nefes aldırmayan
disiplini ve Katolik inancının katı dogmaları, Hearn’ün ya amını daha da çekilmez bir hâle
getirir. Hearn’ün Hristiyanlık inancına, Batı kültür ve medeniyetine kar ı hissetti i tepki ve
öfke, bu dönemlerde biçimlenmeye ba lar.
Hearn, on sekiz ya ındayken A.B.D’ye göç eder ve yerel gazetelerde muhabirlik
yapmaya ba lar. A.B.D’de geçirdi i yıllar sırasında Hearn, farklı kültürleri yakından
inceleme fırsatını elde eder. Hearn, bu dönemde, beyaz toplumun tepkisini çekme pahasına
zencilerle iç içe ya ar, büyük bir cesaretle zencilerin yoksul ya amını ve sorunlarını sık sık
kaleme alır (Ueda, 1975:393).
Hearn, Harper’s dergisinin muhabiri olarak 1890 yılında ilk kez Japonya’ya ayak basar.
Hearn’ün Japonya’da yerle ti i ilk yer, imane eyaletinde küçük bir ehir olan Matsue’dir.
Matsue, Hearn için huzur veren bir yer olur. Masmavi okyanusun kenarında uzanan ve zumo
Tanrılarının3 vatanı olan Matsue, Hearn’ün hep hayalini kurdu u annesinin vatanı olan çok
Tanrılı antik Yunan dünyasıyla neredeyse bire bir örtü mü tür.
1

1896 yılında Japon vatanda lı ına geçerek Koizumi Yakumo adını almı tır.

2

Meiji dönemi (1868-1912), Japonya’nın dı a açılma ve ça da la ma hareketlerinin büyük bir ivme kazandı ı bir

dönemdir.
Japonya’nın en eski yazılı kayna ı olan Kojiki’de, Tanrıların Üst Dünya (Takama no hara)’dan yeryüzüne indikleri ve
ya adıkları yerin zumo ( imane bölgesinin eski adı) oldu undan bahsedilir.
3

-9Hearn, 1891 yılında Kumamoto’ya ta ınır. Ne var ki, Hearn, Matsue’deki zerafeti,
iirselli i ve naifli i, bir ba ka deyi le büyük bir tutkuyla ba landı ı geleneksel Japonya’yı
Kumamoto’da bulamaz ve büyük bir hayal kırıklı ına u rar. Kumamoto’da geçirdi i üç yıl,
Hearn’ün Japonya algısını önemli ölçüde de i tirir. Ancak bu büyük algısal dönü üm,
Hearn’ü Japonya’dan koparmaz. Tam tersine, Hearn’ü yeni bir ba langıç yapmaya ve farklı
bir bakı açısıyla Japonya’yı irdelemeye iter.
Hearn, 1894 yılında bu kez Kobe’ye ta ınır. Ancak bir liman ehri olan Kobe,
Batılıların yo un olarak ya adı ı ve Batılıla manın etkilerinin Kumamoto’dan daha fazla
görüldü ü bir ehirdir. Hearn, dostu Hendrick’e yazdı ı bir mektupta "Kobe’lilerin Batı tarzı
ya ama hevesli hâllerini görmekten duydu u üzüntüyü" dile getirir (Hamakawa, 1979:57).
Hearn, Kobe’de iki yıl ya adıktan sonra, Tokyo mparatorluk Üniversitesi’nin
ö retmenlik teklifini kabul ederek, 1896 yılında ya amının sonuna kadar ikâmet edece i
Tokyo’ya ta ınır. Ancak Kumamoto ve Kobe’deki Batılıla madan bunalan Hearn’ün
Tokyo’yu sevmesi olanaksızdır. Hearn, dostu Hendrick’e yazdı ı bir mektubunda Tokyo’yu
"sevimsiz bir ehir" olarak nitelendirmekte ve "Tokyo’da gerçek Japonya’ya ait bir ey
bulabilmenin imkânsız oldu unu" söylemektedir (Hamakawa, 1979:58).
E i Setsuko da, anılarında Hearn için Tokyo’nun cehennemden farksız bir yer
oldu unu ve Hearn’ün Tokyo yıllarının ruhsal açıdan çok sıkıntılı geçti ini anlatır (Koizumi,
1927). Hearn; Tokyo’ya geli inin sekizinci yılında (1904) yılında bir kalp krizi sonucunda
hayatını kaybeder.
Hearn’ü ça da ı di er Batılılardan ayıran özelliklerin ba ında, Hearn’ün
Hristiyan-Batı gelenek ve kültürünün üstünlü ü dü üncesinden kendini tamamen arındırmı
olması gelir. Hearn, bu açıdan 19.yy’ın sonlarında Japonya’da ya ayan bir Batılı olarak
oldukça ilginç bir örnek te kil etmektedir. Hearn, di er Batılılardan farklı olarak Japonya ve
Japon kültürüne küçümseyici bir tavırla yakla mamı ; Japon kültürünü anlamaya ve Japon
kültürünün derinliklerine inmeye çalı mı tır (Saeki & Haga, 1991:73-74).
Hearn’ün romantik ki ili i ve gizemli dünyaya olan tutkusunun da etkisiyle, Hearn
konusunu gerçeküstü olaylardan alan Japon halk hikâyelerine (kaidan) büyük bir ilgi
göstermi tir. Hearn, 1897 yılında Tokyo mparatorluk Üniversitesi’nde yaptı ı bir
konu mada "halk hikâyelerinin, insan zekâsının ve yaratıcılı ının en önemli eserlerinden
birisi oldu unu" vurgulamaktadır (Ikeda, 1975:517).
Hearn, Japon halk hikâyelerini derlerken a ırlıklı olarak Yas Kidan, Bukky Hyakka
Zensho, Kokon Chomonju, Tama Sudare ve Uji Sh i Monogatari gibi eski yazılı
kaynaklardan yararlanmı tır. Ne var ki, Hearn Japon halk hikâyelerini ngilizceye tercüme
ederken motamot bir çeviriye ba vurmadı ı gibi, hikâyeyi kendince de i tirme yoluna da
gitmemi tir. Grimm ve Andersen’in eserlerinde de görüldü ü gibi, her ça ın insanına hitap
eden temel olguları yani hikâyenin özünü koruyarak, ça da edebiyat penceresinden
bakıldı ında eksik görünen ö eleri tamamlayarak hikâyeyi yeni bir çerçeveye oturtmu tur.

- 10 Hearn, bir bakıma "Do unun maneviyatçılı ı" ile "Batının ekilcili i" arasında bir orta yol
bulmu , Japon halk hikâyelerini bu ekilde yeniden kurgulayarak iirsel bir dille
yorumlamı tır.
"Kar kadın",4 Hearn’ün en çok bilinen ve sevilen hikâyeleri arasında yer almaktadır.
Bu makalede, Lafcadio Hearn’ün "Kar kadın" hikâyesinde geçen sembolik unsurlar ele
alınarak; sembol dili ba lamında hikâyeye farklı bir bakı açısı ve yorum getirilmeye
çalı ılacaktır.
2.ÖYKÜNÜN ÖZET ve "KAR KADIN" F GÜRÜ
"Musa i eyaletindeki bir köyde Mosaku ve Minokiçi adında iki oduncu ya amaktadır.
Mosaku ya ı oldukça ilerlemi bir ihtiyar, Minokiçi ise henüz on sekiz ya ında bir
delikanlıdır.
ki oduncu, her gün köyden on kilometre uzaklıktaki bir ormana a aç kesmeye
gitmektedir. Ormana ula abilmeleri içinse derin ve geni bir nehirden sal ile geçmeleri
gerekmektedir.
Mosaku ve Minokiçi, bir kı gecesi köye geri dönerken güçlü bir tipiye yakalanırlar.
Nehirden kar ıya geçmeleri mümkün de ildir. Geceyi salcının küçük kulübesinde geçirmek
zorunda kalırlar. Küçük kulübede istirahate çekilen iki oduncu, çok geçmeden uykuya dalar.
Bir müddet sonra Minokiçi, yüzüne vuran so uk kar taneleriyle uyanır. Kulübenin
kapısı ardına kadar açıktır ve kar ısında bembeyaz tenli, zarif, uzun boylu bir kadın
durmaktadır. Kadın, ihtiyar Mosaku’nun üzerine abanır ve nefesini Mosaku’nun yüzüne
do ru üfleyerek Mosaku’yu öldürür. Kadın, daha sonra Minokiçi’ye do ru döner. Tam
Minokiçi’yi öldürmek üzereyken bir an duraklar ve o gece gördüklerini kimseye
anlatmaması kar ılı ında hayatını ba ı ladı ını söyler. Kadın bunları söyledikten sonra bir
anda gözden kaybolur.
Minokiçi, eski ya amına geri döner. Köydeki mütevazı evinde annesiyle birlikte
ya amakta ve a aç keserek hayatını sürdürmektedir. Söz verdi i üzere ya adıklarından hiç
kimseye, hatta annesine dahi bahsetmez.
Aradan bir yıl geçer. Minokiçi, yine bir kı gecesi ormandan evine dönerken, yolda
genç bir kızla tanı ır. Genç kız, adının O-yuki5 oldu unu söyler ve çalı mak için Edo’ya6
gitmekte oldu unu anlatır.
Dinlenmek için birkaç günlü üne Minokiçi’nin evine misafir olan O-yuki, Edo’ya
gitmekten vazgeçer ve evin gelini olarak orada kalır. O-yuki, iyi bir gelindir. Minokiçi’nin
annesi, O-yuki’den öylesine memnundur ki; son nefesini verirken söyledi i sözler bile
4

Eserin orjinal ismi "Yuki-Onna".

5

Japoncada "yuki" sözcü ü "kar" anlamına gelir.

6

Ba kent Tokyo’nun eski adı.
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bir ya am sürerler.
Bir ak am, O-yuki, çocukları uyuttuktan sonra gaz lambasının altında nakı i lemeye
koyulur. O-yuki’nin lo ı ıktaki görünümü, Minokiçi’ye salcının kulübesinde kar ıla tı ı
esrarengiz kadını hatırlatır. Minokiçi, verdi i sözü unutarak, o gece ba ından geçen olayı
O-yuki’ye anlatır.
Minokiçi sözlerini bitirdi inde, O-yuki kızgın bir ekilde o gece gördü ü kadının
kendisi oldu unu söyler. Sözünde durmadı ı için aslında Minokiçi’yi öldürmesi gerekti ini
ancak çocukların hatırına affetti ini söyler.
"Kar kadın", çocukları Minokiçi’ye emanet ettikten sonra parlak bir duman hâline
gelir ve gözden kaybolur.
"Kar kadın", bir daha asla ortaya çıkmaz."
Japon halk inanı ları içerisinde "kar kadın", ilginç bir figür olarak kar ımıza
çıkmaktadır. "Kar kadın" figürüne, Japonya’nın birçok bölgesindeki halk inanı ları ve halk
hikâyelerinde rastlamak mümkündür. Bu figüre farklı bölgelerde "yuki-musume",
"yuki-onago", "yuki-jir ", "yukinba", "tsurara-onna" vb. gibi çe itli isimler verildi i de
görülmektedir (Furuhashi, 1992: 276-277). Bunun yanı sıra, Japon halk inanı ları içinde
"tsurara-nyob " gibi "kar kadın"a çok benzeyen farklı figürler de mevcuttur (Dictionary of
Pandaemonium, 2005).
"Kar kadın" figürü, bölgelere ba lı olarak (1) genç bir kadın, (2) ya lı ve korkunç
görünümlü bir kadın, (3) tek ayaklı bir kız çocu u gibi farklı ekillerde betimlenmektedir
(Kotobank, 2012). Bazı bölgelerde tipinin bastırdı ı gecelerde, bazı bölgelerdeyse dolunayın
göründü ü kı gecelerinde ortaya çıktı ına inanılmaktadır (Fantajii Jiten, 2008). "Kar
kadın"a ili kin olarak; "kar kadın"la konu anların veya yüzünü görenlerin "kar kadın"
tarafından öldürüldü ü, "kar kadın"ın çocukları kaçırdı ı vb. gibi pek çok farklı inanı
bulunmaktadır (Fantajii Jiten, 2008).
3.ÖYKÜDE GEÇEN SEMBOL K UNSURLAR
Hearn’ün yeniden kurguladı ı Japon halk hikâyeleri içinde belki de en ünlüsü "Kar
kadın" hikâyesidir. Giri bölümünde de de inildi i üzere; Hearn’ün Japon halk hikâyelerini
derlerken eski Japon kaynaklarından yararlandı ı ve hangi kaynaktan, hangi hikâyeleri
derledi i büyük ölçüde bilinmektedir. Ne var ki, "Kar kadın" hikâyesinin özgün ekline
ili kin kesin bir bilgi mevcut de ildir. Hearn, "Kwaidan" (1903) isimli kitabının önsözünde,
bu hikâyeyi Tokyo’nun Ni itamagun ilçesi Ç fu köyünde ya ayan bir ya lıdan dinledi ini
belirtmekteyse de, hikâyenin orjinali konusunda herhangi bir bilgi vermemektedir.
Dolayısıyla, Hearn’ün bu hikâyeyi ne ekilde yeniden kurguladı ı, hangi unsurları çıkararak
hangi unsurları ilave etti i konusunda kesin bir ey söylemek mümkün de ildir. Bununla
birlikte; di er hikâyelerde oldu u gibi "Kar kadın" hikâyesinde de, Hearn’ün kendi

- 12 deneyimlerini, iç dünyasını ve hayat felsefesini yansıtan çe itli unsurları hikâyenin içerisine
dahil etti i varsayımında bulunmak yanlı olmayacaktır.
Hikâyenin giri inde, mekân ve ana karakterlere dair genel bir çerçeve çizilmekle
birlikte mekân, zaman ve karakterlere ili kin ayrıntılara de inilmemektedir. (Sadece ya lı
Mosaku ve genç Minokiçi’nin ya farkı verilerek, aralarındaki usta-çırak ili kisi üstü kapalı
bir ekilde betimlenmektedir.) Mekân, zaman ve ana karakterlere ili kin mu laklık sayesinde
okuyucu, farkında olmaksızın bir hayal dünyasının içine çekilmektedir.
ki oduncunun, her gün köyden on kilometre uzaklıktaki ormana a aç kesmeye
gitmeleri, oraya ula abilmek için derin ve geni bir nehirden geçmek zorunda olmaları,
hikâyenin geli iminde önemli bir yer tutmaktadır:
(1) Ya am ve ölüm arasında bir çizgi olu turan "nehir"
(2) Tehlike ve sürprizlerle dolu "orman"
Hikâyede "nehir" ve "orman" kavramlarına bu ekilde iki sembolik anlamın
yüklendi ini söylemek mümkündür. Bu iki kavram, hikâyenin arka planında önemli bir i lev
üstlenmektedir.
"Nehir", pek çok kültürde "yeni bir dünyaya geçi ", "iki farklı dünyayı birbirinden
ayıran sınır" sembolü olarak algılanır (de Vries, 2004). Birçok Japon masal ve halk
hikâyesinde de "nehir" olgusunun artgönderimsel olarak bu ekilde kullanıldı ı
görülmektedir.7 Bu hikâyede de "nehir"; köy ile ormanı, insan ile tabiatı, gerçek dünya ile
gerçeküstü dünyayı birbirinden ayıran bir sınır i levi görmektedir.
Bu nehir üzerine in a edilmeye çalı ılan "köprü"nün de, bir yan unsur olarak önemli
bir sembol oldu unu söylemek mümkündür. Nehrin üzerine defalarca in a edilen köprü, her
defasında nehrin kabaran suları yüzünden yıkılmı tır. nsanlar; üzerine defalarca köprü in a
etmeye çalı mı sa da, nehir buna izin vermemi tir. Çünkü nehir; kutsal bölgeyi korumakta,
kutsal bölgeyi insan elinden uzak tutmaya çalı maktadır. Batı medeniyetine büyük tepki
duyan Hearn; muhtemelen nehrin üzerine köprü in a edilememe metaforunu kullanarak,
insanın do ayı tahrip ederek tesis etti i ça da medeniyete kar ı tepkisini, insan ve do a
arasındaki mücadeleden nehri galip çıkararak göstermektedir.

7

Zengin olmak için nehri geçerek maymunlar ülkesine giden ya lı adam "Saru-Jiz " ve nehrin

derinliklerindeki farklı bir dünyada ya ayan bir kadına a ık olan "Chugor " gibi bazı Japon masal ve halk
hikâyeleri, nehir olgusunun iki farklı dünyayı birbirinden ayıran bir sınır sembolü olarak kullanımına örnek
olarak verilebilir.

- 13 Di er yandan; "orman", Japon halk inanı ları içerisinde kamilerin8 yurdu olarak özel
bir yere sahiptir (Masuda, 1992:90-94). nsanların i gal etmeye çalı tı ı ve muhtemelen "kar
kadın"ın da içinde ya adı ı orman, dokunulmaması gereken kutsal bir mekân özelli i
ta ımaktadır.
ki oduncu, "kar kadın" ile; ormandan köye dönerken korkunç bir tipinin ortasında,
nehirden kar ıya geçememe gibi bir hayal kırıklı ı ve çaresizlik içerisindeyken kar ıla ır.
çinde bulundukları durum, hiç de iç açıcı de ildir. Geceyi geçirmek zorunda kaldıkları
küçük kulübe, adeta nehrin üzerindeki sal gibi gıcırtılar çıkararak sallanmakta; kulübenin
önünden geçen nehrin azgın suları büyük bir gürültüyle akmaktadır. Bu ö eler; okuyucunun
ürperti duygusunu do rudan hedef almakta ve okuyucuyu adeta bir korku dehlizine
sürüklemektedir. Okuyucu da, so uk kı gecesinde evlerine dönemeyerek kulübeye sı ınan
oduncuların çaresizli ine bir bakıma ortak olmaktadır.
"Kar kadın", i te böyle bir zamanda iki oduncunun kar ısında belirir. "Kar kadın",
muhtemelen kendi ya adı ı kutsal alana tecavüz eden iki oduncuyu cezalandırmak için orada
belirmi tir. Sadece kendi duygu ve içgüdüleriyle hareket eden "kar kadın" için tek ve en
önemli ey, bu iki davetsiz misafiri daha do rusu iki hasmını cezalandırmaktır. Do aüstü
güçlere sahip bu varlı ın, ezeli dü manı insan kar ısında çok güçlü ve korkunç bir silahı
vardır: nefesiyle insanları kolayca öldürebilmektedir. Bu güçlü silah, aynı zamanda insanın
do a kar ısında asla galip gelemeyece inin de örtük bir sembolüdür.
Tabiat; "kar kadın" aracılı ıyla kendini korumaktadır ve haklıdır. Tabiat haklı oldu u
için, insan ve tabiat arasındaki mücadele döngüsünde "kar kadın"ın ya lı oduncuyu
öldürmesi, hikâye içerisinde do al ve me ru bir eylem olarak öncelenmektedir.
"Kar kadın" ve "oduncu" figürleri bu açıdan ele alındı ında, iki zıt kutbun çatı ma ve
mücadelesi olarak da de erlendirilebilir. Bu ba lamda "kar kadın"ın, tabiat, geleneksel,
ma dur ve Do uyu; "oduncu"nun ise insan, günümüz, zarar veren ve Batıyı temsil etti ini
söylemek mümkündür.
"Kar kadın"; ya lı oduncuyu öldürmesine kar ın, genç oduncuya ise herhangi bir zarar
vermez. Minokiçi’ye dokunmayı ının sebebini, onun henüz çok genç ve sevimli olu u ile
açıklar. Ancak, Minokiçi’nin yakı ıklı bir genç olu u ve bu yüzden "kar kadın"ın ilgisini
çekmesi, asıl neden gibi görünmektedir.
"Kar kadın"ın tavır ve davranı larındaki bu ani de i iklik okuyucuyu a ırtır.
Hikâyenin önemli kırılma noktalarından birisi "kar kadın"ın i te bu beklenmedik hareketidir.
"Kar kadın"ın duygusallı ı ön plana çıkarması ve duygularıyla hareket ederek bazı
seçimlerde bulunması okuyucu için beklenmedik bir geli medir. "Kar kadın"ın korkunç ve
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- 14 acımasız görünümünün altında yatan gizli insansı duygular, genç adamı öldürmesine engel
olmu tur. "Kar kadın", bir anda acımasız bir canavardan; merhamet ve sevgi duygularına
sahip insansı bir varlı a dönü mü tür.
Öte yandan, "kar kadın"ın fiziksel özellikleri de ilginç bir ayrıntı olarak dikkat
çekmektedir. Hikâyede uzun boylu, beyaz tenli, güzel, zarif, ho , çekici, Avrupai bir bayan
eklinde betimlenen "kar kadın"ın, Hearn’ün çocukluk yıllarında etkisi altında kaldı ı Kelt
mitolojisindeki peri imajına oldukça yakın bir ekilde resmedildi i görülmektedir. Bu
hikâyede geçen "kar kadın" figürü, görünü bakımından, Japon halk hikâyelerindeki alı ılmı
korkunç ve çirkin hayalet tiplemesinden oldukça farklıdır. "Kar kadın"ın sahip oldu u
fiziksel özellikler, bir bakıma okuyucunun "kar kadın"a kar ı bir yakınlık hissetmesine zemin
hazırlamaktadır. Hikâyedeki "kar kadın" figürünün, Hearn tarafından bu hikâye için
yaratılmı özgün bir karakter oldu u söylenebilir.
Minokiçi ve O-yuki çok geçmeden bir araya gelirler ve köyde herkesi kıskandıracak
kadar mutlu bir ya am sürerler. "Kar kadın", bir insan olarak neredeyse kusursuzdur.
Mükemmel bir e , mükemmel bir anne ve mükemmel bir gelindir. Bu yüzden, kayınvalidesi
son nefesini verirken bile gelinini över. Okuyucu; bu nedenlerden dolayı "kar kadın"ı, bir
hayaletten daha çok, iyi bir anne ve e olarak algılar ve empati kurar. Okuyucu için, "kar
kadın"ın insansı sıcaklı ı; bir hayalet olmasının verdi i ürküntüden a ır basmaktadır.
Aradan geçen yıllara ra men, "kar kadın" hiç ya lanmaz. "Kar kadın", bu özelli iyle
aslında zaman ve mekân üstü bir varlık oldu unu belli eder. Ancak, bu durum pek kimsenin
üzerinde durdu u bir ey olmaz. "Kar kadın"ın, birçok olumlu ve üstün özelli i bir arada
bulundurması, onun aslında farklı bir dünyaya ait bir varlık oldu unu okuyucuya sürekli
olarak hatırlatmaktadır.
Hearn’ün "kar kadın" figürünü yaratırken bazı noktalarda kendi annesini model aldı ı
dü ünülebilir. Hearn, annesine olan özlem ve sevgisini; iyi bir e , iyi bir anne, iyi bir gelin
veya kısacası mükemmel bir insan tiplemesi olan "kar kadın" ile ifade etmektedir. Di er
yandan; "kar kadın"ın hiç ya lanmaması metaforunda da, yine annesine olan özlemin
yansımaları görülür. Dört ya ındayken annesinden ayrılan ve annesine bir daha hiç
kavu amayan Hearn’ün hafızasında; muhtemelen annesi hiç ya lanmayan, hep genç duran
bir kadın olarak yer etmi tir.
"Kar kadın", evlili i boyunca iki farklı ki ili ini de aynı anda ya amaya devam eder:
hem bir insandır; hem de do aüstü bir varlık. "Kar kadın", kimsenin farkında olmadı ı bu
özel durumu sürdürebilmek için belki de çok çaba sarf eder ve hatta ızdırap çeker. Hikâyede
"kar kadın"ın ruhsal dünyası irdelenmedi i için bu konuda kesin bir ey söylemek mümkün
de ilse de, "kar kadın"ın aslında hüzünlü ve yürek burkan bir iç dünyası oldu u çıkarımında
bulunmak yanlı olmayacaktır. A ık oldu u Minokiçi için kendi dünyasını terk ederek bu
dünyada ya amaya ba laması, asıl kimli ini gizleyerek bir insan görünümünde ya amaya
mecbur olu u, kocası yüzünden bir anda her eyini yitirmesi ve çocuklarından ayrılmak
zorunda kalması, kurdu u yeni dünyadan ve sahip oldu u her eyden vazgeçerek kendi

- 15 dünyasına geri dönmek zorunda kalması gibi olaylar, "kar kadın"ın acıklı ya amından hazin
birer kesit olarak okuyucuya sunulmaktadır.
Hearn’ün kendi ya am öyküsünü, daha do rusu annesinin ya am öyküsünü bir bakıma
bu hikâyede özetledi i söylenebilir. Annesinin kendi ülkesinden kopup gelerek bilmedi i bir
ülkede ya amaya çalı ması, bu sırada çekti i büyük acılar, babasının sorumsuzlu u
nedeniyle annesinin kendi çocu u dahil her eyi bırakarak ülkesine geri dönmek zorunda
kalı ı gibi olaylar, "kar kadın"ın ba ından geçen olaylarla neredeyse bire bir örtü mektedir.
"Kar kadın", tipolojik açıdan ele alındı ında farklı türden canlıların birlikteli ine bir
örnek te kil etmektedir. Bu tarz birlikteliklerde, sıklıkla "söz verme" ve "sır tutma" olgularına
rastlanır.9 Bu hikâyede de, "söz verme" ve "sır tutma" olgularının hikâyenin akı ında önemli
bir rol oynadı ı görülmektedir. Birçok Japon halk hikâyesinde oldu u gibi; "Kar kadın"
hikâyesinde de, erkek sözünü tut(a)maz ve bu yüzden büyük bir felakete sebep olur.
Hikâyede, mutlu evlili in sona ermesinin suçu Minokiçi’ye yüklenmektedir. Hearn;
büyük bir ihtimalle annesine sahip çıkmamakla ve ailesinin da ılmasına neden olmakla
suçladı ı babasını, hikâye içinde bu karakterle somutla tırmaktadır. Minokiçi, herkesin gıpta
etti i bir aileye sahiptir ve ongun bir ya amı vardır. Ne var ki, sahip olduklarının yeterince
farkında de ildir. Minokiçi, dü üncesizli i ve sorumsuzlu u yüzünden her eyi bir anda
altüst eder. Hearn; ya amı boyunca babasına duydu u öfkeyi, Minokiçi karakteriyle dı arı
vurmakta; adeta okuyucunun da Minokiçi karakterini kınamasını istemektedir.
Hikâyenin finalinde "kar kadın", kendi dünyasına dönerken Minokiçi’ye öyle der:
“ urada uyuyan çocuklar olmasaydı, inan ki seni hemen öldürürdüm. Hayatta
kalı ını çocuklara borçlusun. Onlara iyi bak…”
Çocukları için kocasını affeden bir e , her eyden önce çocuklarını dü ünen bir anne...
Bu dokunaklı replik, belki de hikâyenin en çarpıcı kısmı olarak okuyucunun zihninde
yer etmektedir.
SONUÇ
Bu çalı mada; Lafcadio Hearn’ün "Kar kadın" hikâyesini yeniden kurgularken, hangi
sembolik unsurları ne ekilde kullandı ına yönelik bazı çıkarım ve tespitler ortaya
konulmaya çalı ılmı tır. Bu ba lamda, çe itli önerme ve kavramsal netle tirmelerden yola
çıkarak; hikâye içinde geçen sembolik unsurlara ili kin bazı anlamsal çerçeveler
geli tirilmeye gayret edilmi tir.
Sembolik unsur ve anlatımlar açısından ele alındı ında, "Kar kadın" hikâyesinin kısa
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- 16 olmakla birlikte zengin malzemeler içerdi i söylenebilir. Metin içerisinde geçen örtük
yapılara ait pek çok ça rı ım ve göndermenin varlı ından söz etmek mümkündür.
Hearn, do al olarak hikâye içerisindeki göndermeleri açık ve kesin bir biçimde ortaya
koymamı tır. Okuyucunun, hikâyede geçen nesne, mekân, ki i ve olaylara ili kin farklı
anlam yüklemelerinden hareketle çe itli çıkarsamalarda bulunması ve bu ekilde örtük
yapıları anlamlandırması gerekmektedir. Bu a amada; hiç üphesiz okuyucunun sezinleme
gücü, bilgi, birikim ve donanımı gibi unsurlar belirleyici olmaktadır.
"Kar kadın" hikâyesinde Hearn’ün iç dünyasında ya adı ı çe itli çatı malardan
kaynaklanan duygu yansımalarının hikâyedeki nesnelere, karakterlere ve hikâye örüntüsüne
yo un bir biçimde aksetti i söylenebilir. Bunun yanı sıra hikâye içerisinde Hearn’ün ya am
tecrübesi, dünya görü ü ve hayatı algılama biçimini yansıtan birçok ö enin varlı ından da
söz etmek mümkündür.
Sonuç olarak; Lafcadio Hearn’ün hikâye içerisinde sembol dilini ve sembolik
unsurları büyük bir ustalıkla kullandı ı ve böylelikle metin içerisinde hikâyenin yüzeysel
yapısından tamamen farklı, de i ik anlam katmanları yarattı ı görülmektedir.
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