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B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M

MARkoS ve MİMeSİS

1990 baharında bir sabah, Markos İncili üzerine bir ders hazırlamak için er-
kenden kalktım. Arşivimde bu ilk İncil üzerine kabul edilebilir nitelikte birkaç 
ders notu birikmişti ama konuyla ilgili çözemediğim çok şey olduğundan ve 
yaygın biçimde desteklenen pek çok akademik görüşü yeterli bulmadığım-
dan, kendime boş zaman yaratıp -kahve eşliğinde- konuyu sil baştan masaya 
yatırmak istedim. Ardından Markos’u okuyuşum, İncil’lere bakışımı kökün-
den değiştirecekti ama alışılagelmiş İncil araştırmalarının doğruluğunu sor-
guladığından, ölçüyü elden bırakmayarak, yeni edindiğim anlayışı biraz daha 
sınamadan sunmamam gerektiğini düşündüm. Eski notlarımdan biri üzerin-
den ders anlatırken, öğrencilerimi Markos’un yazdıklarının ve yazım şeklinin 
önemli bir boyutundan yoksun bıraktığım kuşkusu içimi kemiriyordu. Bu 
kitapta, 1990 yılında beni öylesine ürküten o keşfi elimden geldiğince gelişti-
rerek, o sabah öğrencilerimin uğradığı haksızlığı düzeltmek istiyorum. 

Apokrif kabul edilen Andreas’ın İşleri’ni* araştırdığımdan, o sabah Mar-
kos’u bir başka gözle okudum. İlk bakışta, Andreas’ın İşleri öteki apokrif İşler 
gibidir; seyahat ederek vaazlar veren, cin çıkarıp hastaları iyileştiren elçi (hava-
ri), kötülüğe, sıklıkla karasevdaya ve siyasi otoritelere karşı koyar, sonunda da 
şehitlik yolunda canını verir. Ancak biraz daha derine inildiğinde, Andreas’ın 
İşleri bir alegoridir. Yazar anlatısına, karakterlerinin klasik Yunan edebiyatın-
dan alınmış roller oynadığına dair ipuçları serpiştirmiştir. Andreas’ın kendi-
si, Herakles, Akhilleus, Hektor, Sokrates, özellikle de Odysseus gibi seçkin 
Yunanların erdemlerini üstlenirken, öteki karakterler Yunan tanrı ve kahra-

* Yunanca adlar orijinallerine bağlı kalınarak çevrilmiştir. Yalnız, İncil’de geçen adlar için çoğunlukla 
standart İncil çevirisindeki Türkçe formlar, Latince yazılan eserlerde geçen Yunanca adlar içinse 
Latince formlar kullanılmıştır.
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manlarının kusurlarını yansıtırlar. İşler, eski Yunan dünyasındaki en gözde 
edebiyat eserlerinden birkaçının, en çok da İlyada ve Odysseia’nın “değerlerini 
dönüştüren bir üstmetin”dir.

Edebiyat eleştirmeni Gérard Genette’e göre, şu ya da bu biçimde, ken-
disinden önce yazılmış bir metne, yani bir altmetne dayanan her metin bir 
üstmetindir.1 Üstmetin, hedefindeki altmetnin değerlerinden farklı değerler 
dile getirmekle yetinmeyip, altmetnin değerleri yerine kendi değerlerini koy-
duğunda değerleri dönüştürmüş olur. Bir keresinde kızıma Uyuyan Çirkin 
başlıklı bir kitap almıştım. Kitap, Uyuyan Güzel’in ataerkilliğini feminist bir 
bakış açısıyla değiştirerek masaldaki değerleri dönüştüren bir Uyuyan Güzel 
üstmetniydi. Yeni Ahit’ten sonraki erken dönem Hıristiyan literatürünü araş-
tıranlar, benzer bir olguyu klasik yazarların ‘kontrastimitation’larında gözlem-
lemişlerdir: Pagan modeller taklit edilirken, orijinallerin içeriğiyle Hıristiyan 
örnekleri arasındaki karşıtlık gözler önüne serilir.2

Andreas’ın İşleri’nde, Yunan tanrı ve kahramanlarının zorbalığı, açgözlü-
lüğü, şehvet düşkünlüğü ve fiziksel kusurları, idealize edilmiş Hıristiyanların 
erdemleriyle değiştirilir; Zeus ikamesi (ersatz), kadınların peşinden koşmayı 
bırakır, Ares ikamesi silahlarını atar, Aphrodite ve Helene ikameleri ölçülü bir 
yaşamı benimserler, Oidipus ikamesi kendisine ilgi gösteren annesinden uzak-
laşır, Herakles ikamesi artık çılgınlık etmez. Andreas, Hephaistos ikamesinin 
topallığını, Teiresias ikamesinin körlüğünü ve Philoktetes ikamesinin kötü 
kokulu yarasını iyileştirir. Adı “erkeklik-yiğitlik” anlamına gelen elçi eski bir 
balıkçıdır ve gemi direğine bağlanmış Odysseus gibi, çarmıha gerilmiş halde 
deniz kenarında ölür. İşler’deki her epizot, Platon’un Sokrates betimine da-
yananlar dışında, Yunan mitolojisinden bir sahneye karşılık gelir. Andreas’ın 
İşleri’ne ilişkin çözümlememi 1994 yılında Christianizing Homer: The Odyssey, 
Plato, and “The Acts of Andrew” başlığıyla yayımladım.

Bu proje üzerinde çalıştığımı bilen meslektaşlarım, Yeni Ahit’te benzer bir 
Homeros etkisi görüp görmediğimi sorduklarında, daima hayır yanıtını veri-
yordum. Ne de olsa, Hıristiyanlığın erken döneminde destanın rolü üzerine 
çalışanlar, Iustinus Martyr’den (ikinci yüzyıl ortaları) önceki hiçbir Hıristiyan 
yazarın Homeros’a değinmediğini ya da destanlardan alıntı yapmadığını göz-
lemleyerek, bu sessizlikten Homeros’un Yeni Ahit’i veya öteki erken dönem 
Hıristiyan metinlerini hiçbir suretle etkilemediği sonucunu çıkarmışlardı.3 
Ozandan söz eden sonraki Hıristiyan yazarların biricik amacı ise, zinaları, ci-
nayetleri, yalanları ve hırsızlıkları yüzünden Homeros tanrılarını yerden yere 
vurmaktı. 
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Ama o sabah Markos’u yeniden okumaya başladıktan kısa bir süre sonra, 
Odysseia’nın yansımalarını fark ettim; önce İsa ile Odysseus, sonra İsa’nın elçi-
leriyle Odysseus’un tayfası, ardından Yahudi yetkililerle Penelopeia’nın taliple-
ri, derken iki eserdeki tüm epizotlar arasında koşutluklar gözüme çarptı. Hem 
destan hem de Markos İncili, denize, acı çekmeye, gizliliğe ve kahramanlarının 
küstah, katil ruhlu hasımlarına karşı kazandığı zafere büyük ilgi gösteriyordu. 
Ertesi yaz, Andreas’ın İşleri üzerine çalışmamı sürdürürken, Markos hakkında-
ki endişemi gidermeye karar verdim. Bu ilk İncil yazarının, başlıca edebi esin 
kaynağı olarak Odysseia’yı kullandığına dair belli belirsiz kuşkularım kanaate 
dönüştü, ama aynı zamanda İsa’nın ölümünü ve gömülmesini anlatırken İlya-
da’nın 22. ve 24. kitaplarını taklit etmekteydi. Zaman zaman sözcük seçimi ve 
olay örgüsündeki ikincil unsurlar düzeyinde bile benzerlikler gördüm. Üstelik 
Markos’un, Homeros’taki değerleri dönüştürdüğünün okurlarınca saptanma-
sını istediği sonucuna vardım. 

Markos’u bir Homeros üstmetni olarak okumak, onun ne tür bir kitap 
yazmak istediğine ilişkin can sıkıcı soruna yeni bir çözüm getirebilir. Erken 
tarihli araştırmalar, Markos’un kendinden bir şey eklemeden geleneksel riva-
yetleri yazıya geçirdiği ve İncil’inin İsa’nın yaşamını anlatan sözlü geleneğin 
bir ürünü olduğu kanaatindeydi, ancak sonraki çalışmalar Markos’un titiz bir 
ustalıkla gözden geçirdiği rivayetlerden tutarlı bir edebiyat eseri çıkardığını, 
yazılı kaynakları (hatta belki Matta ve Luka’ya da kaynaklık ettiği varsayılan 
Q metnini* bile) kullandığını, karakterleri ve olay örgüsünü incelikle geliştir-
diğini göstermiştir. Markos’un bir ya da birden fazla edebi model kullandığı 
kesindir ve bu modellere yönelik arayışlar, Markos’un türüne en yakın me-
tinleri saptamaya, İncil çalışmalarının o ele geçirilmesi zor Kutsal Kâse’sine 
ulaşmaya odaklanmıştır. Analoglar bulmak için Eskiçağ literatürünü baştan 
aşağı tarayan araştırmacılar, çeşitli önerilerle çıkagelmişlerdir: Yahudi şehit bi-
yografileri, Platon’un Sokrates’in ölümüne dair anlatısı, Yunan tragedyaları, 
aretalojiler, halk edebiyatı, tarihi romanlar ve biyografiler.4 En çok benimse-
nen açıklamaya göre, bir çeşit biyografi yazmayı amaçlayan Markos, erişebil-
diği güvenilmez, efsanelerle dolu kaynakların azizliğine uğramıştır. Ancak ben 
bu kitapta, Markos’un yazış şeklinin anahtarını eserin türünde değil, farklı bir 
türde yazılmış belirli metinleri taklit etmesinde aramak gerektiğini savunu-
yorum: Markos büyük ölçüde Odysseia’yı ve İlyada’nın sonunu model alan, 
düzyazı bir destan yazmıştır.5

Markos’un İsa’sı Hektor’la pek çok ortak özellik taşır ve Odysseus ile daha 

* Mevcut İncil metinlerine kaynaklık ettiği düşünülen metin.
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da çok benzeşir. Hem Odysseus hem de İsa, kendilerinden oldukça aşağı dere-
ceden, sıkıntılar karşısında dayanıksız kimselerle denize açılırlar. Her iki kah-
raman da, yurtlarına döndüklerinde, dul kadınların evlerinde sefa süren katil 
ruhlu rakiplerin dört bir yanı sardığını görür. Her ikisi de doğaüstü hasımlara 
karşı koyar, ölmüş kahramanları ziyaret eder ve bir gün döneceklerini üçüncü 
şahıs ağzından bildirirler. İki başkarakteri de bilge bir kadın yağlarla ovar, ikisi 
de yoldaşlarıyla son yemeklerini yedikten sonra gittiği Hades’ten sağ salim geri 
döner. İki eserde de fırtınaları yatıştıran, su üzerinde yürüyen tanrılar, sahilde 
binlerce kişiye verilen yemekler, mağaralarda yaşayan canavarlar vardır. Ayrı-
ca, İncil’in en esrarengiz, en tartışmalı yönlerinden bazıları, Markos’un Odys-
seia’ya bağlılığıyla açıklanabilir: Öğrencilerin beceriksiz, açgözlü ve korkak 
hainler olarak betimlenmesi; denize, yemek yeme sahnelerine ve gizliliğe gös-
terilen ilgi; hatta İsa tutuklanınca çırılçıplak kaçan, adını bilmediğimiz genç 
adamla ilgili gizemli pasaj. Ama Markos destanlardan aşırmamış, İsa’yı, Odys-
seus ve Hektor’dan daha güçlü, daha erdemli kılarak, destanlardaki değerleri 
dönüştürmüştür. Hektor gibi, İsa da kitabın sonunda ölür, naaşı infazcısından 
kurtarılır ve üç kadın yasını tutar. Ama Hektor’un aksine, İsa öldükten sonra 
dirilir. Markos’un, edebiyatı destandan öğrendiğini varsaymak, kompozisyo-
nundaki büyük bir çelişkiyi de açıklayabilir: Basit, kaba Yunancasına karşın, 
Markos İncili’nin edebi başarısı göz kamaştırıcıdır. Markos’un dehasının bir 
kısmını parlatan bence Homeros’un ışığıdır.

Homeros’un Eskiçağ eğitimindeki rakipsiz egemenliği nedeniyle, böylesi 
taklitler yaygındı. Çocuklar harfleri epik şiirlerde görerek öğreniyorlar, ancak 
ve ancak İlyada ve Odysseia’da başarı gösterdikten sonra öteki kitaplara geçe-
biliyorlardı.6 Destanlara Yunanların Kutsal Kitap’ı demek abartı kaçacaksa da, 
bu metinlerin dini, tarihi ve kültürel ansiklopediler olarak kullanıldıkları bir 
gerçektir. Homeros dostu olmayan Platon bile “bu şairin Yunanistan’ı eğitti-
ğini” kabul etmek zorunda kalmıştı.7 Greko-Romen dönemi Mısır’ından bir 
elyazmaları kataloğunda, şerhleri,* seçkileri ve yorumları saymazsak, 604 kere 
Homeros geçerken, 83’le uzak ara ikinci Demosthenes’tir. Ardından 77 ile 
Euripides, 72 ile Hesiodos ve 42 ile Platon gelir.8

Eskiçağ okullarında öğrenciler yazmayı büyük ölçüde mimesis veya Latince 
karşılığı imitatio aracılığıyla öğrenirlerdi. “Denebilir ki, iyi bir Eskiçağ öğren-
cisi, öğretmenin evine girdiği andan itibaren, mimesis kurallarıyla eğitilmiş bir 
yazar olarak çıkacağı bir mekanizmaya sokulurdu.”9 Quantilianus öteki reto-
rik öğretmenlerine şöyle yazıyordu: “Kuşkusuz, sanattaki görevimizde imita-

* “Scholia.” Kitabın geri kalanında “scholia” karşılığı olarak “şerh” kullanılacaktır.
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tio’nun payı az değildir, çünkü yaratıcılık önce gelse ve büyük önem taşısa da, 
bizden önce başarıyla yaratılanları izlemek bizim çıkarımızadır.”10

Rodoslu Apollonios’un Argonautika’sında, Vergilius’un Aeneis’inde, Qu-
intus Smyrnaeus’un Posthomerika’sında ve Panopolisli Nonnos’un Diony-
siaka’sında olduğu gibi, özellikle şiir yazımında, en çok taklit edilen metin 
Homeros destanlarıydı. Yahudi şairler bile Homeros’u taklit etmekteydi. Söz 
gelimi Theodotos’un Yahudiler Üzerine ve Philon Epikos’un Kudüs Üzerine 
eserlerinin günümüze kalan fragmanlarında Yahudiliğe ait temalar daktilik 
heksametron vezninde anlatılır.11 Ortaçağ’a ait anlaşılması güç bir notta, MÖ 
142-51 yılları arasında İskenderiye’de yaşamış, “Yahudilerin Homeros’u” ola-
rak anılan bir Sosates’ten söz edilir.12

Bodmer Papirüsleri’ne ait tuhaf bir metnin tarihlendiği üçüncü yüzyıl son-
larına kadar, hiçbir Hıristiyan yazarın Homeros veznini taklit etmediği gö-
rülür. 343 dizelik daktilik heksametrondan oluşan, Dorotheus’un Rüyeti adlı 
bu metinde, İlyada’ya açık seçik bir bağımlılıkla, yazarın cennetteki olayla-
ra ilişkin rüyeti anlatılır. Kendini “şair Quintus’un oğlu” olarak tanımlayan 
yazar, olasılıkla epik şiiri Posthomerika’da İlyada ile Odysseia arasındaki boş-
lukları dolduran Smyrnalı Quintus’tan söz etmektedir.13 Dorotheus’un Rüyeti, 
İlyada’yı taklit etse de şiddeti tümden reddederek, olasılıkla bilinçli bir değer 
dönüşümü gerçekleştirir. Sonraki Hıristiyan şairler dini görüşlerini Homeros 
dizelerini taklit ederek dile getireceklerdir; Laodikeialı Apollinarios, Nazian-
zoslu Gregorios, Pseudo Nonnos ve İmparatoriçe Eudokia bunlardan birka-
çıdır.

Homeros taklitleri düzyazıda da yaygındı; öğrenciler, özellikle destanları 
düzyazıya uyarlayarak, türler çapında taklit etmeyi öğreniyordu. Günümüze 
kalan yazma alıştırmaları arasında böylesi uyarlamalar görülmektedir, hatta iç-
lerinden en azından biri bir Hıristiyan tarafından kaleme alınmıştır.14 Quinti-
lianus okurlarının bu etkinliği kanıksadığını varsayıyordu: “Kanımca, hepimiz 
bunun [uyarlamanın] şiir açısından özel bir önem taşıdığına katılacağız; hatta 
derler ki, şiirin [düzyazıya] uyarlanması hatip Sulpicius’un kullandığı biricik 
alıştırma biçimidir.”15 Edip (litterateur) Philodemos şöyle soruyordu: “Düzya-
zının Homeros şiirlerine dayanmadığını kim iddia edebilir?”16

Düzyazı yazarlarının Eskiçağ’dan eserler içinde en çok taklit ettikleri ki-
tap Odysseia’ydı. Metne ilavelerde bulunulur, parodileri, burleskleri, tiyatro 
ve düzyazı uyarlamaları yapılır, Homeros-dışı değerler dizisi sunacak biçimde 
dönüştürülürdü. Deniz kazaları, Kirke, Sirenler, nekyia (ölüler diyarını ziya-
ret), Polyphemos, Phaiaklar vs. gibi çeşitli sahneler klasik edebiyatın en çok 
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ilgi gören bölümleri ya da topoi haline gelmişti.17 Yeni Ahit’i özellikle ilgilendi-
ren, Odysseia’nın Eskiçağ tarihsel romanı -“yeni bir çağda [destan] tekniklerin-
den bazılarını benimseyerek onun işlevini üstlenen Hellenistik dönem desta-
nı”18 - üzerindeki etkisidir. Khariton, Longos, Iambulos, Antonios Diogenes, 
Philostratos, Akhilleus Tatios, Heliodoros, özellikle de Petronius, Lukianos ve 
Apuleius’un romanlarında, hatta yazarı bilinmeyen Tyre Kralı Apollonios’un 
Öyküsü adlı eserde Odysseia etkisi açıkça görülmektedir.19

Taklitte yazarlara herhangi bir sınırlama getirilmemişti, altmetnin herhan-
gi bir özelliği, türü, karakterleri, standartlaşmış sahneleri, şiir gelenekleri, ayırt 
edici motifleri taklit edilebilirdi. “Taklit açısından klasik geleneğe bağlılık, Es-
kiçağ bakış açısına göre özgünlüğü dışlamadığı gibi engellemiyordu da, çünkü 
geliştirdiği taklit tipinin intihalle ilgisi yoktu, kelime bazında taklit nadiren 
yapılıyordu.”20

Homeros, özellikle de Odysseia taklitleri Yahudi düzyazısında da görülür. 
Tobit Kitabı’nın yazarı, destanı geniş ölçüde kullanmış, ancak kuşkusuz Ara-
mice okuyan okurlarının, Yunan modelinden şüphe edeceklerini beklememiş-
tir. Iosephos (Josephus)’un yazılarında çeşitli olası destan taklitleri görülür, 
hatta bazı yerler, yazarın okurlarından bu serbest uyarlamaları saptamalarını 
ve takdir etmelerini beklediğini akla getirmektedir.21

Retorik taklitleri inceleyen metinler, izlenen modelin gizlenmesinden veya 
maskelenmesinden sıklıkla söz eder, çünkü körü körüne taklit etmek gösteriş-
çilik, hatta intihal suçlamalarına yol açabilirdi. Bu maskelemeler arasında söz 
dağarcığının değiştirilmesi, düzenin, uzunluğun, cümle yapısının çeşitlendi-
rilmesi, içeriğin geliştirilmesi ve bir dizi biçim değişikliği vardı.22 Öğrenciler 
genelde tek bir eseri taklit etseler de, deneyimli yazarlar pek çok eserden alıntı 
yaparlardı, tıpkı Helene’nin bir portresini yapma işini üstlendiğinde, kentin 
en güzel kızlarını bir araya toplayıp hepsinin ayrı ayrı özelliklerini birleştirerek 
“kusursuz bir imge” oluşturan ressam Zeuksis gibi.23 Böylesi bir eklektizm asıl 
taklit edilen nesneyi de maskeliyordu. Becerikli yazarlar, çiçek çiçek gezip en 
iyi özleri toplayan arılardı. Seneca’ya göre böyle arı gibi yazarların “çeşitli tat-
lardan lezzetli tek bir bileşim oluşturarak, ortaya, belki kökenine ihanet etmiş 
ama geldiği yerle hiçbir ilişkisi kalmamış, bambaşka bir şey çıkarması” bekle-
nirdi. Taklidin en üst seviyesine, ancak ve ancak, “gerçek kopya, adına orijinal 
dediğimiz kaynaktan aldığı tüm özellikleri kendi kalıbına döküp damgasını 
vurarak, kimin taklit edildiğini, anlaşılması olanaksız bir hale getirdiğinde” 
ulaşılırdı.24

Eskiçağ’da en ileri taklit biçimi ζῆλος (zelos) ya da aemulatio, yani “re-
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kabet” idi. Böylesi modelini geçmeye çalışan öykünmeler (emulation),* bir 
modele dayanıldığı mesajını verirken, aynı zamanda o modelden “daha iyi 
olmaya” çalışır.25 Dikkatli okur, işaretleri yakalayarak, modeli, yani altmetni, 
üstmetin ile karşılaştıracak ve edebi ifadesi, felsefi kesinliği veya dinsel gücü 
açısından taklidi belki de daha üstün bulacaktır. Öykünmeler ister Batrak-
homyomakhia veya Margites gibi parodiler olsun, ister Aeneis gibi felsefi yönü 
de bulunan Latince yapıtlar olsun, Eskiçağ’daki pek çok Homeros destanı 
taklidi bu kategoriye girer. Buradaki değer dönüşümlerinin başarısı, okurun 
altmetnin varlığını saptamasında yattığından, yazar eserinin bir üstmetin ol-
duğuna dair ipuçları verirdi. Düzyazıda en çok başvurulan üstmetin emaresi 
anlamlı kişi adlarıydı. Petronius, okurlarının, Menelaos, Agamemnon ve Kir-
ke adlı karakterleriyle karşılaşınca, gerekli bağlantıyı kurabileceğini umuyor-
du. Çoğunlukla Homeros karakterlerinin parodisi olan Petronius karakterleri, 
destanın soylu havasıyla çağdaş Romalıların laçkalaşmış hedonizmi arasındaki 
karşıtlığı gözler önüne sermekteydi.26

Bu kitapta Markos’un Homeros destanlarını hem gizlice hem de açıkça 
taklit ettiğini, bunu bir yandan gizlerken bir yandan açık ettiğini savunuyo-
rum. İlk İncil yazarı düzyazıyla yazmakla [Homeros’a] bağımlılığını maskele-
diği gibi, Homeros’taki söz dağarcığını değiştirip epizotları yeniden düzenle-
miş, ayrıca Yahudi kutsal metinlerinden alıntılar yapmıştır.27 Seneca’nın arısı 
gibi, “çeşitli tatları lezzetli tek bir bileşime” dönüştürecek şekilde karıştırmıştır. 
Ama Markos modellerini körü körüne izlememiş, Odysseus’tan daha sevecen, 
güçlü, soylu ve acıya alışkın bir İsa betimlemek için, bu öykülere stratejik ve 
kapsamlı biçimde, ustalıkla öykünmüştür. Ölümü Hektor’unkini andırsa da, 
İsa öldükten sonra dirilerek ardında boş bir mezar bırakır. Destanlarla koşut-
luk gösteren hemen her epizotta böylesi bir teolojik rekabet vardır. Markos, 
okurlarını “gizlemeyle açıklama arasında gidip gelen muzip oyunundan” ha-
berdar etmek için, destana yönelik çeşitli imleçler kullanmıştır.28 Ne yazık ki, 
bu emarelerin gerçek okurların, hatta Luka İncili’nin yazarı gibi eğitimli bir 
Yunanın bile gözünden kaçtığı anlaşılmaktadır. Markos gizliliği bol, açıklığı 
az tutmuştur.

Okurlarının gözünden kaçması, Markos’un destanları taklit ettiği iddiasını 
geçersiz kılmaz, çünkü mimesis hassas, hatta riskli bir girişimdir. Yazarla okur 
arasında “düzenli bir ‘filolojik kontrat’ yoktur. Yazarla tıpatıp aynı ipuçlarını 
gören, bu ipuçlarını aynı sıra ve yöntemle birleştiren ideal okur, son çözüm-
lemede daima ulaşılmaz kalır. Yazarın ilk okurlarına (en ilgili ve bilgililerine) 
* Emulation: Öykünmek, taklit edilen modeli geçmeye çalışmak, daha iyisini yapmaya çalışmak. 

Metinde bundan sonra ilgili modeli “geçmek” şeklinde karşılanacaktır.
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ulaşabilseydik bile, bu gerçek değişmeyecekti.”29 Anlaşıldığı kadarıyla, okurlar 
iki bin yıldır Markos’un projesinin bu önemli boyutunu görmemişlerdir. İlk 
İncil yazarının eseri, çoğu yorumcunun sandığı gibi tarihi bir biyografi değil, 
bir roman, düzyazıyla yazılmış bir karşı-destandır. 

Destanlarla İncil arasındaki farklar, benzerliklerden daha çarpıcıdır: Şiire 
karşı düzyazı, mitolojik kahramanlara karşı tek bir tarihi kahraman, birçok 
tanrıya karşı tek bir tanrı vs. Bu farklar dikkate değerdir ama şaşırtıcı değildir. 
Eserlerini edebi, kültürel, dini ve siyasi açıdan birbirlerinden oldukça farklı 
çevrelerde yazan Homeros ile Markos, bambaşka edebi hedefler gütmüşlerdir. 
Aralarındaki farklar için özel bir açıklama gerekmez ama destanlarla İncil ara-
sında sık görülen koşutluklar açıklama talep etmektedir.

Benzerliklerin bazıları mantığa uygun biçimde rasgele uyuşmalar ya da 
edebi klişeler olarak görülebilir. Yunanca eğitimindeki rakipsiz egemenliği, 
Homeros’un geniş bir yelpazede yazılı metinleri ve genel anlamda Eskiçağ 
Akdeniz kültürlerini etkilemesini sağlamıştı; dolayısıyla Markos ile Homeros 
arasındaki bazı koşutluklar, daha uzağa gitmeden, Markos’un Yunan kültü-
rüyle şekillenmiş olmasına bağlanabilir. Ama ben daha uzağa gitmek gerekti-
ğini savunuyorum; Markos ister bir elyazmasından, isterse ezberinden çalışmış 
olsun, pek çok koşut pasajın varlığı, destanların değerlerini dönüştürmeyi he-
defleyen bir etkileşimin tasarlandığını akla getirmekte.30 Anıştırma, parodi, 
taklit gibi metinlerarası göndermeler üzerine çalışan araştırmacılar, uzun süre 
önce girişimlerinin öznelliğini fark etmiş ve soruna çeşitli cephelerden yaklaş-
mışlardır. Bir yanda, ortak söz dağarcığı, tür benzerliği, belirgin dilbilgisi ya da 
şiir yapıları gibi, şaşmaz bağımlılık işaretleri arayan filolojik fundamentalistler 
vardır. Bu kriterleri karşılamayan benzerlikler rasgele kesişmeler ya da topoi 
olarak düşünülür. Hitabet ve kompozisyonda sık kullanılan uylaşımlara, kli-
şelere topos denir. “Topos, belirli bir model veya modeller açısından yorumlan-
maktan çok, [ait olduğu] metinlerarası geleneğin kollektif niteliğini koruma-
sını ister, çünkü ayrı ayrı bağlamlar ve önceki ayrı ayrı örneklerin çağrışımları 
sıkı sıkıya bu geleneğe bağlıdır.”31 Başka bir deyişle, bir araştırmacı, Eskiçağ 
metinleri arasındaki benzerlikleri gözlemlediğinde, benzerlikleri potansiyel bir 
metinlerarasılık kanıtı sayıp araştırmak yerine, bağımsız birer topos örneği 
sayıp eleyebilir. Filolojik fundamentalistler, Eskiçağ taklit tartışmalarına ve 
bugüne kalmış taklitlerin çoğunluğuna uymayan katı kriterlerini karşılayacak 
koşutluklar bulamadıklarında topos’a başvururlar. 

Öteki uçta evrenselciler, anlamın okuma eyleminde ortaya çıktığını savu-
nan yorumcular vardır. Pek çok metinden edindiği bir bilgi hazinesiyle do-
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nanmış okur, yazar tasarlamamış olsa bile, metinlerarası bağlantılar kurar. 
Gerçekte, yazarın yorumbilim açısından bir işlevi yoktur. Bu yaklaşımı kulla-
nanlara, Markos’u Eskiçağ edebiyatıyla karşılaştırmak, Finnegans Wake’le kar-
şılaştırmaktan daha ilginç gelmez.

Öteki kuramcılar metinler arasındaki benzerlikleri sınamak için funda-
mentalistlerin şart koştuğundan daha esnek, retorik eğitimiyle daha uyumlu, 
Eskiçağ metinlerarasılılığının kayda değer çeşitliliğine karşı daha dikkatli ve 
gizleme ile açık açık öykünme arasındaki hassas etkileşime daha duyarlı kriter-
ler kullanırlar. Ne yazık ki, ne kadar incelikle hazırlanmış olsa da, hiçbir kriter 
listesi metinlerarası göndermelerin bulanık mantığını aydınlatamaz. Kriterler 
yasa değildir, yalnızca metinleri test ederler.

Aşağıdaki kriterleri, Andreas’ın İşleri üzerine yazdığım eserden, benzer so-
runlara eğilen öteki araştırmacıların eserlerinden, özellikle de Yeni Ahit’te Ya-
hudi kutsal metinlerine ve Latin şiirinde klasik metinlere yapılan anıştırmaları 
inceleyenlerin eserlerinden geliştirdim.32 Kriterler şunlardır: Ulaşılabilirlik 
(accessibility), analoji (analogy), yoğunluk (density), sıra (order), ayırt edicilik 
(distinctiveness), yorumlanabilirlik (interpretability).

Ulaşılabilirlik veya erişilebilirlik kriteri, yazarın altmetne ulaşma olanağını 
değerlendirir. Taklit edildiği düşünülen metin ne kadar yaygınsa, taklit iddiası 
o denli güçlenir. Bu kitapta tanımlanan koşutluklar, söz konusu kriteri istisna-
sız karşılar. “Evinde kitabı -yani papirüs rulosu- bulunan bir Yunanın, büyük 
olasılıkla, Yunan edebiyatından herhangi bir kitaptan çok, İlyada ve Odysseia’sı 
vardı.”33 Homeros destanlarıyla koşutluklar taşıyan Markos öykülerinin çoğu, 
Yunan kültüründe klişeydi. Markos okurlarının soluduğu havadaydı Homeros.

İkinci kriter, analoji, önerilen Homeros koşutluklarını, aynı modele yöne-
lik diğer taklitlerden oluşan gelenek içine yerleştirmeye çalışır. Eskiçağ yazar-
ları belirli bir öyküyü, karakteri veya olay örgüsü unsurunu ne kadar sık taklit 
etmişlerse, Markos’un da taklit etmiş olma olasılığı artar. Tersine, destan bu 
açıdan taklit edilmemişse, yeniden yazıldığı iddiası zayıflar.

Üçüncü kriter, yoğunluk, iki metin arasındaki bağlantının hacmiyle il-
gilidir. Yoğunluğu belirleyen nicelik değil kütledir; iki metin arasındaki ko-
şutluklar sayıca çok, ancak önemsiz olabilir; “dedi ki”, “gittiler”, “yanıtladı” 
gibi. Böylesi koşutluklar ne kadar çok olursa olsun, taklide işaret etmez. Öte 
yandan iki ya da üç güçlü benzerlik yeterli gelebilir. Dördüncü kriter, sıra, 
koşutlukların dizilimini değerlendirdiğinden, yoğunlukla ilişkilidir. İki me-
tindeki ortak içerik ne sıklıkla aynı sırada görünürse, edebi bağımlılık iddiası 
o denli güçlenir. 
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Beşinci kriter ayırt ediciliktir. Zaman zaman iki metinde de tuhaf karakter-
ler, apansız, beklenmedik mekân değişimleri, alışılmadık sözcük veya deyim 
kullanımı gibi belirleyici özellikler bulunur.34 Bazı yorumculara göre, bağım-
lılığı sınamanın en iyi yolu bu özelliklerdir, “bir pasajdaki ender kullanılan 
bir sözcük veya ifade, önceki bir pasajdakine eş bir ender olma durumu gös-
teriyorsa, şaşmaz bir anıştırma işareti kabul edilir.”35 Bu nadir örnekler çoğu 
kez okurun taklit eden metni model alınan metinle karşılaştırmasını sağlayan 
emareleridir.

Son kriter, yorumlanabilirlik veya anlaşılabilirlik, model teşkil ettiği dü-
şünülen altmetnin üstmetni anlamlandırma kapasitesidir. Bu kriter, örneğin, 
başka açıklama kabul etmeyen tuhaf bir sorunun çözümünü içerebilir. Modeli 
geçmeyi veya değerleri dönüştürmeyi de içerebilir. Yeter ki, yazarın neden söz 
konusu öncülü seçtiği, bu öncülü kendi amaçları doğrultusunda kullanmak 
için nasıl dönüştürdüğü anlaşılsın. Markos’taki taklitler, modellerindeki kah-
ramanları kusurlu veya zayıf gösterme pahasına İsa’yı yücelterek, bu kriteri 
sıklıkla karşılarlar. Birinci ve ikinci kriterler yazarın kültür ortamındaki ede-
biyat etkinliğiyle ilişkili, çevresel kriterlerdir. Üçüncü, dördüncü ve beşinci 
kriterler iki metin arasındaki benzerlikleri, potansiyel edebi bağımlılık ema-
relerini sınar. Bu altıncı kriter ise öykünüp geçme çabasına dair kanıt bulmak 
amacıyla, metinlerin arasındaki farklılıkları arar. 

Elinizdeki kitapta, bazı okurlara alışılmadık gelecek bir biçimde, koşut sü-
tunlarda metinler sunacağım. Bunlar Sinoptik İnciller’de sıklıkla karşılaşıldığı-
nın aksine, sözcüğü sözcüğüne koşutluklar değildir. Zaman zaman iki metinde 
de aynı ya da benzer Yunanca sözcükler geçiyorsa da (bunlar parantez içinde 
alınmıştır), koşutluklar çoğunlukla motiflere ve olay örgüsü unsurlarına aittir. 
Böylesi benzerlikleri saptamak, Markos, Matta ya da Luka arasındaki sözcük 
koşutluklarını saptamaktan daha zordur ve okurdan sabır, cömert bir yakla-
şım, en çok da hayal gücü bekler. Taklit stratejisi güden Eskiçağ eserlerinin 
kaynaklarıyla ilişkisi hemen hiçbir zaman Matta ve Luka’nın Markos’la ilişkisi 
kadar katı olmamıştır, dolayısıyla, değerlendirmek için biraz daha cömert bir 
gözle bakmak gerekir. 36

Homeros’la Markos arasındaki bazı koşutluklar, kaçınılmaz olarak, öte-
kilerden daha zayıftır, ancak aynı şey, söz gelimi Markos ile Luka arasında-
ki koşutluklar için de geçerlidir. Bugün Luka’nın Markos’u yeniden yazdığı 
konusunda araştırmacılar genel olarak mutabıksa da, iki eser arasındaki çok 
sayıda koşutluk o denli zayıftır ki, yorumcular aralarında genetik bir edebiyat 
ilişkisi bulunduğundan bile kuşkuya düşmüştür. Ama böylesi zayıf bağlan-


