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ÇiZGi KAHRAMANLAR UNUTULUR MU?

Roman Kahramanı denilince aklınıza çizgi kahramanlar da gelmez mi? Çizgi-
den yaratılmışlardır belki ama bu, onların da ruhu olmadığı anlamına gelmez. Öy-
le ya, bu sayımızda andığımız Abdülcanbaz, etiyle, kemiğiyle tam bir kahraman de-
ğilse nedir? Kah çizeriyle yan yana. kah tek başına bir kişilik olarak ülke tarihinin
içınden geçıp bugünlere kadar ulaşmış az sayıda kahramandan biridir o. Turhan
Selçuk. tıpkı bir romancı gibi ınce ınce işleyerek var eder Abdülcanbaz'1. Ama bir
farkı vardır, yıllara yayılmış bir yaratımdır Abdülcanbaz. Her gününe tanıklık ederiz
adeta. Ülkede yaşanan ne varsa, o olayların içinde bir kişi olarak, bizimle yaşamış-
tır Abdülcanbaz. Tepkilerine aldığı tutum ve tavırlara tanık oluruz. Zaman içinde,
ailesiyle eşiyle dostuyla kurduğu ilişkıleri öğreniriz. Tıpkı bir dostumuzu tanır gi-
bi. Abdülcanbaz'ı da tanırız, kişiliğine dair ipuçlarını zaman içinde ediniriz. Bu yö-
nüyle belki de bıraz farklıdır roman kahramanlarından bır çizgi kahraman. Bir ro-
manda tanıdığımız kışiye dair bilgimiz, o romanın aktardıklarıyla sınırlıdır. Uzun
soluklu bir öykünün içinde geçmez onunla yaşadığımız ilişki. Romanın olay örgü-
sü ve kurgusunun izin verdiği ölçüde tanırız kabramarurruzı Çizgi kahraman ise,
hele bir derginin ya da gazetenin sayfalarından merhaba diyorsa bizlere, gün gün,
hafta hafta daha da gelişen bır ilişki söz konusu olur. Kuşkusuz ikisi karşılaştırıla-
maz Biri ötekinden üstün değildir. Çizgi kahramanın, roman kahramanının derin-
liğine ulaşamayacağı da söylenebilır.

Fakat. roman kahramanlarından söz açınca, akla çizgi roman kahramanlarının
gelmesi de kaçınılmaz. Bu üçüncü sayımızın dosya konuları arasında karşınıza
çıkacak olan Abdülcanbaz, işte böyle bir düşünme sürecin sonunda yer edindi ora-
da. Nıce roman kahramanı gıbi hayatımızda, gönlümüzde yer etmiş bir kahraman
değil midir o da? Bir kişiliği olmadığını kim iddia edebilir Herhangi bir olay kar-
şısında Abdülcanbaz olsa şöyle derdi, dediğimiz olmaz rm hiç? Konu Abdülcanbaz
da değil o ve onun gibi niceleri.. Çizgi roman kahramanlarının, roman kahra-
manları gibi yeri var hayatımızda. O yüzden bundan böyle dergimizin sayfaların-
dan her sayı, bir çizgı kahraman göreceksıniz. Bu sayı Turhan Selçuk'un anısına
Abdülcanbaz'ı konuk ettik, gelecek sayılar için önerilerinizi bekliyoruz. Eminiz ki,
çizgi roman denılince dili çözülecek çok cevher var okurlarımız arasında, buradan
onlara da çağrı yapıyoruz.

Böylece beş kahraman la devam ediyor yolculuğumuz üçüncü sayımızda. Han-
dan, Cevdet Bey, Rakolnikov, Gavroche ve Abdülcanbaz ..

Gelecek sayılarda yeni sürprizierde buluşmak üzere ..
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Bireyin soylu bir gerçekle kendi değerlerini fark et-
mesi, akıp gıden zaman içınde kendini yeniden kurma
çabasının varoluşsal bir sancısıdır Bireyin duyumsadığı
özgürlük ve kendini tanıma arzusu, sanatın insanı sınır
tanımaz yeni varoluşlara çekmesiyle yeni bir anlam ka-
zanır. Bu yenı anlam, aynadaki 'ben'liklerin kendini kur-
ma çabasıyla itibari alemde dönüşümler yaşar, Halide
Edip Adıvar'ın aynadaki "ben" ve "öteki' aksi arzuların
imgeye dönüşüp, bireyin varoluşsal hallerini yansıtma-
sıyla Handan'a yeni bir kimlik kazandırır Kazanılan yeni
kimlikler, yazarın zamansal boyutta yaşanan değişim ve
dönüşümleri odak noktasına almasıyla benliğini kavra-
yan bireylerin kimlik sorunsalını çözümler Bu sorgula-
mada yazar ve kahramanlar, kendi öykülerini aynanın
sırrında yeniden keşfeder

Aynaya yansıyan ilk benlik yazarın yaratıcı ve bütün-
leyici kimliğinin dışa vurumudur, Halide Edip'in benlik
aynası, Osmanlı imparatorluğu'nun yıkılışı, Kurtuluş Sa-
vaşı'nın acı yılları ve yeni Cumhuriyet Türkiye'sinin de-
ğişim ve dönüşümlerini içerir, Toplumsal anlamda ya-
şanan dönüşüm ve değişimler, Türk (Osmanlı) kadınının
kendini ve toplumdaki yerini sorgulamasına neden olur
ve "Türk modernleşmesinin kimi özelliklerini bireysel
düzeydeki dinamikle kristalleş(tirir)," (Durkabaşa, 2007:
231), Bundan dolayı yazarın kendi benliğinden beslenen
kahramanlar içsel ve toplumsal kriz ve sorunların içinde
var olur,

Halide Edip Adıvar'ın 1912 yılında Tanin gazetesin-
de tefrika edilen ve aynı yıl kitap halinde basılan Handan
romanı, kadının/bireyin kendi kimliği ve benliğini kurma
çabasının, başkaldırıya dönüştüğünü vurgular, Eserin

başkişisi Handan'ın, kendini keşfetme süreci ve kahra-
manın varoluşsal anlamda yaşadığı çatışmalar, modern-
leşen yeni Türk kadın imgesinin psiko-sosyal boyutta
yeniden anlamlandırılmasını sağlar, Romanda Handan'ın
"benlik" aynasındaki imgesel halleri, onun hayat müca-
delesinin temellerini oluşturur, Bu temel mücadele Han-
dan'ın kendini keşfetme sürecinin temel imgeleri olarak
aşağıdaki hallerden ve hayallerden oluşur

AYNADAKi 'BEN'LiK 'HANDAN'IN
KADIN(SAL) HALiNiN iMGELERi

,kadının vücudu gibi ruhu da kocasınınsahası
(Adıvar,2005 140)

Handan, dönemin yeni kadın lrnqesirlir. Handan, ka-
dının sadece cinsel bir meta olmadığını ve erkeklerin be-
densel ve ruhsalolarak kendilerini kullanmayacağını or-
taya koyan sihirli otoriter bir dişidir, Bireysel boyutta ka-
dınlık kimliğini, erilleşen toplumun içinde aklıyla var et-
meye çalışan Handan, kendi kararlarını kendi alabilen ve
geçmişin deneyimlerini, kadın kimliği içinde eriten kişi-
dir, Yazar, Handan'ın kadınsal kimliği altında kadının
toplumdaki ortak "benini keşfederek, kadının zaman,
mekan ve nesnelere sinen ruhunu ele alır, Romanda
kendi "ben"ini arayan Handan, kendi norm karakterleri-
nin de taarruzuna uğrar, Geleneksel yaşamın içinde ha-
yatı sorgulamayan ve kadın kimliğini, yataydan dikey ko-
numa taşıyamayan Neriman/lar, toplumsal anlamda cin-
siyetinin geleneksel rolünü oynayan kadınlardır, Han-
dan'ın düşünselolarak yanında yer alan, kendi bireysel-
liği ve kimliğini sorgulayamayan Neriman, kadının gele-
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Email: veyselsahin6S@mynetcomtr.

-
------

-
- -

-------====--- ..._-_ ... -_--=::=:::;:;-



neksel yaşam karşısında pasifliğini, aklıyla değil de kal-
biyle kuran, yaşam olarak modern, zihin olarak ise Şark-
Iı kadının imgesel halini yansıtarak romanda yer alır,

Romanda geleneksel kadının benlik halleri, kadının
modern yaşama aklıyla katılmasını kısıtlayarak onların
gerçek anlamda kendi olmalarını önler, Aklını kullanarak
geleneksel yaşamın sıradanlığını kıran Handan ise ataer-
kil söylemin içinde kadınsal kimlığinden sıyrılarak, eser-
de kendine özgü bir yer edinir, Kadının toplumsal cinsi-
yet rollünden sıyrılarak yeni ideal kimlik dönüşümleri
yaşaması onun ferdi ve toplumsal kimliğinin inngesel
anlamda genişlemesini sağlar, Refik Cemal'in. karısı Ne-
rimanı düşünsel anlamda sorqulayarnayan, her şeye ka-
yıtsız ayak uyduran birrnelek' olarak adlandırması, Ne-
rirnan'ın, yaşamın sıradanlaştıran ağına takılan ve bu ağı
parçalayarak özgürlüğe ulaşamayan kadın olarak vurgu-
lamasına neden olur,

"Neriman'da -bilmem bütün ingiliz terbiyesi alan
kızlar öyle mi- sade ve iddiasiz hayata kendini bir uydu-
ruşu var, Sonra ruhunda sevdiği adama itaat etmek için
çırpınan bir şey var," (Adıvar, 2005 18)

Neriman'ın kadın kimliğinin düşünsel ve eylemsi
halleri geleneksel yaşamın modern akışına katıldığını
vurgulasa da kendini aşma yeni bir kavrayışla hayata
katılmaktan uzaktır, Neriman, hayatın sıradanlaştıran
otoriter normlarına pasif olarak ayak uyduran, hayatın
akışını ve kendi benliğinin özgürlüğünü sorgulamadan
anne, arkadaş, melek imgelerini üzerinde taşıyan gele-
neksel kadın imqesidlr. Yazar, toplumda Neriman ve Ne-
riman gibi kadınların modern yaşamda kendini sorgu la-
mayıp bir ot ve çiçek gibi yaşamaya devam etmesini,
Handan karakterinin başkaldıran imgesel halleriyle kır-
maya çalışır,

"Kendi yeşil ve sakit yuvasının haricinde bir şey bil-
mek istemiyor Anaları, büyük anaları gıbi burada sakit
yaşayıp ölürken etrafında bütün bir ırkın, bütün bir mül-
kün, döküldüğünü, sefaletten, her türlü fena ve çaresiz
derlten döküldüğünü duymuyordu bi le'" (Adıvar, 2005
22),

Neriman'ın etrafına duyarsızlaşması, analarının tah-
rip olmuş ve yalıtılmış bireysel yaşam deneyimlerine sa-
rılarak kendini sosyo-kültürel yaşamın alt basamaklarına

Osmanlı imparatorluğu'ndaki yeni kadın
imgesinin sesi olan Handan. bağlılık, sa-
dakat ve aşkın yeni yüzüdür. Neriman'ın
ülküsel anlamda iyi niyetli pasif yalıtılmış-
lığı. Handan'ın "bir vatanperver" olarak
romana dahil edilmesiyle kadının erilleşen
kimliğinin çok boyutlu şekilde algılanması

gerektiğini vurgular.

mahkOm etmesi, yazar tarafından kendi bireysel kimliği
ve özgürlüklerinden habersiz kadınları eleştirmesine ne-
den olur, Oysa Halıde Edip, kadını yaşamın merkezinde
yönlendinci bir güç olarak görmeyi arzular, Toplumsal
değişim ve dönüşümlerden habersiz, aklıyla çevreyi sor-
gulayamayan "melek' imgesiyle yalıtılmış Neriman/lar,
dönemin kendi içine kapanmış çağın akışına bedeniyle
katılan kadını vurgular, Ancak romanda Handan ve onun
kadınsal başkaldırıları, kendi "ben'Ini ve özgürlüğünü
arayan kadının/bireyin varoluşunu sorgular,

Osmanlı imparatorluğU'ndaki yeni kadın imgesinin
sesı olan Handan, bağlılık, sadakat ve aşkın yeni yüzü-
dür, Neriman'ın ülküsel anlamda iyi niyetli pasif yalıtıl-
mışlığı, Handan'ın "bir vatanperver" (Adıvar, 2005 23)
olarak romana dahil edilmesiyle kadının erilleşen kimli-
ğinin çok boyutlu şekilde algılanması gerektiğini vurgu-
lar,

Handan'ın. Nazım'la yakınlaşması, eril toplumun
dünya görüşünü, kadın kimliği içinde eritmesinin bir ön
koşuludur, Sultan Abdülhamil'in uyguladığı psiko-sos-
yal baskı, Nazım gibi sosyalist ve ihtilalci gençlerin yö-
netimi sorgulayarak yeni bir hayat ütopyası kurmasına
neden olur, Yazar, Handan'ı modern kadın imgesinin ve-
rileriyle bütünleştirerek, Nazım gibi hayatı, kendini ve
kadınlığının hallerini sorgulamasını sağlar, Kendini sor-
gulayan birey, varoluşsal anlamda özgüven kazanır,
Handan'ın bilme, öğrenme arzusu, kadının olaylar karşı-
sında özgüvenle kendini kavramasıdır, Nitekim "özgü-
ven, yaşamı, hayatın zorluklarıyla başa çıkmaya yetkin
mutlu olmaya layık bir kişi olarak deneyimlenme hali-
dir," (Branden, 2002: 4) Bilgilendikçe kadınsal kimliği-
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nin özgürlüğünü kavrayan Handan. bireysel anlamda
cinsel kimliğini ikinci plana iter ve yeni ideal bir kadın
imgesi olarak erkeklerin dünyasına girer Yazar, Han-
dan'ın bireyselleşme sürecinde "bilme ve olma" kavram-
larını ısrarla vurgulayarak "kadının dünyaya yüzünü çe-
virerek yaklaşma(sını) sağlar" (Jung 2009 36), Dişinin
sihirli otoritesini toplumun bilınç düzeyine taşıyan Han-
dan, felsefe, edebiyat. tarih, politika ve iktisat gibi sos-
yal alanlarda kadının da bir şeyler söyleyebileceğini
gösterir

"Handan'la her şey konuştuk Nerimarı Senin uyku-
nu getiren içtimaiyat, iktisat, felsefe, hatta politika her
şey konuştuk, Yavaş yavaş gözümün önünden onun zi-
yadar gözlerinin, ziyadar saçlarının nisviyeti uçtu; narın.
beyaz göğsünü görmez oldum" (Adıvar, 2005 36)

Hayatın içtimai alanlarına katılarak toplumsal an-
lamda cinsiyetinin rolünden sıyrılan Handan, kendini
maksadı için kullanan Nazım'ın aşkını da reddeder. Bir
kadın olarak aşkı, gerçek aşkı arzulayan Handan. Na-
zım'ın maksadının bir imgesi olmak yerine, eşinin arka-
daşı ve ruh bütünü olmayı arzular, Nazım'ın maksat için
yaptığı evlilik teklifini reddeden Handan, kadının bireysel
kimliği ve özgürlüğünü bu evliliğe başkaldırarak yeniden
ortaya koyar

'Beni maksadıyla evlendiriyordu Beni kendiyle de-
ğil de bir rikkat kelimesi, ne bir şefkat nazarı i Hatta bazı
zamanlar bana bakarken olan isimsiz güzel şey bıle yok-
tu. (Adıvar, 2005 73)

Handanın ideal kadın hali, onun kadınsal kimliğini
ihlal eden Nazıma geçit vermez, Çünkü insan, bireysel-

Handan'ın bir kadın olarak Hüsnü Paşa'nın

ihanetieriıle katlanması, içinde taşıdığı
bağlılık arzusundandır. Bağlılık ve sadaka!
duygusu, kadının erkeğe karşı konulmaz
bir şekilde bağlanmasına neden olur, Han-
dan'ın sadakatinin sınırsız bir şekilde sö-
mürülrnesi ve amın bu duruma izin vemıe-

si, yazarın kadını sadakat abidesi olarak
yüceitme isteğinin bir göstergesidir.

leştikçe kendi varlığını kavrayıp, eşit ve özgür bir şekil,
kendini kurar. Handan'ın bilinçaltında arzuladığı izdiv;
Nazım'ın maksadının "kadını olma" korkusuyla onu, N
zım'ın dünyasından uzaklaştırır. Nitekim "insan her şe
den önce kendini bilmeyi öğrenmeli" (Taşdelen, 200
54) ve kendi gerçekliğini kavrernahcır. Handan'ın idE
bir kadın olarak kendini Nazım'ın bilişsel dünyasın
düşleriyle kavraması onun bir bireyolarak yaşamı, dü
yayı, beklenti, ümit ve korkularını fark etmesine yardır
cı olur, Kadının kendi farkındalığını kavramasında "içt
ki olması gerek" diyen kadınsı sesi duyması, onu bede
sel arzunun ateşiyle yanan erkeğe iter. Bedensel arzul
rın simgesi olan Hüsnü Paşa, yaşamın büyüsünü bede
sel arzular için tahrip eder, Kadının bağlılık ve sadak
duygusunu iğfal eden Hüsnü Paşa, yıkıcı bir güç olar;
Handan'ın benliğine dalar.

Handan'ın bir kadın olarak Hüsnü Paşa'nın ihaneti
rine katlanması, içinde taşıdığı bağlılık arzusundand
Bağlılık ve sadakat duygusu, kadının erkeğe karşı konL
maz bir şekilde bağlanmasına neden olur. Handan'ın s
dakatinin sınırsız bir şekilde sömürülmesi ve onun t
duruma izin vermesi, yazarın kadını sadakat abidesi ol
rak yüceitme isteğinin bir göstergesidir.

"Sen öyle kadınlardansın ki, kocan kim olsa aynı v
fa ve temizlikle onun olacaktın. Ben bu benim olan şe
elimi uzattığım zaman alacağımı biliyorum. Bu beni
olan şey de benim elimi uzatacağım dakikaya kadar be'
lesin.' (Adıvar, 2005 133)

Handan'ın bir kadın olarak istenildiğinde elde edil:
bileceği düşüncesi ve erkeğin kadını sömürmesi, yazar
kadın sorunsalı üzerinde durduğu en önemli husustı
Kocasının arzuları doğrultusunda özgürlüğünün eline:
alınması ve onun kimlik olarak aşağılaması, Handa'
derınden sarsar, Handan'ın. Hüsnü Paşa tarafından s
mürülmesi ve bu yüzden menenlit geçirmesi, kadının t
reysel ve toplumsal anlamda maruz kaldığı tahribatın c
sonucudur. Yakalandığı hastalık sonrasında bilincini)
tiren Handan, böylece içindeki gerçek "ben'i ile yüzleş
Bu yüzleşmede Handan, gerçek aşkın Nazım'ın aşkı c
duğunu ve Refik Cemal'in bir sevgili olarak tekrardan [
aşkı yaşatacağını düşünmesine neden olur. Yazar, Ha'
dan gibi güçlü ve geleneklerine bağlı bir kadının arkac
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ŞI Neriman'ın kocasıyla yakınlaşmasına bilinç yitimiyle
izin verir. Zira Handan kendi benliğinın yitik öznesini.
bilincini kaybettikten sonra keşfeder. Arzusunun temiz
ve saf nesnesi olan erkeğe yönelmesi ihanet ve düşüşü-
nü kadın benliğinde ortaya çıkarır. Sicilyada, Mesina
Körfezi'ne hakim bir köyde bilincinin karanlık yönlerini
keşfeden Handan, kadın kimlığini çocuk masumiyetıyle
yeniden kurar. Yeniden kurulan bu evrende Refik Cemal.
Handan'ın içindeki animusun sesi olur. Lakin geçmiş ve
gerçekleri tekrar hatırlamasıyla hayatın acı yüzü Han-
dan'ın aynadaki benliğine tokat gibi çarpar. Böylece
Handan: "yaşamın anlamsızlığını aşmaya yönelik giri-
şimde, serüven aramaya .. varoluşunu kısıtlayan sınırın
ötesine" (Fromm, 1984 412) geçmeyi benliğini parça-
lara bölerek tamamlar. Refik Cemal'i sevmesi ve onu öp-
mesi, ona düşüşü ve ilk günahı hatırlatır. Böylece Han-
dan en büyük günah ve düşüşü yaşar. Oysa Refik Cemal
ıçin "Handan düşmez, düşemez kadınlardandı" (Adıvar.
2005 214) Kadının düşünsel ve ahlaki yönden düşüşü.
kadın sorunsalının en büyük açmazıdır. Romanda kadın
imgesi, Hz. Adem ve Hz. Havva mitosuna gönderme ya-
pılarak ortaya konulur ve evrensel anlamda insanın dün-
yaya cennetten kovulması şeklinde ele alınır. Hz. Hav-
va'run, Hz. Adem'e yasak meyveyi yedirmesi insanın iş-
lediği ilk günahtır, Böylece insan, kendi bireysel yolcu-
luğuna bu ilk günahla başlar. Romanda Handan'ın kadın
olarak kendi içtenliğine ve kadınlığına ihanetini yazar,
Hz. isa'ya ihanet eden Yehuda ile özdeşleştirir. Bu da
ikinci büyük günahtır

"Yehuda, isa'yı sattığı paraları, feda ettiği ilahi şeyin
bahası diye nasıl iğrenerek iade ettiği ve kendini astıysa,
ben de bu büyük habis hıyanetin temin ettiği aşkı fırlatıp
bir köşede gebermek istiyorum. Ben ve Yehuda Handan
ve hıyanet birbirlerine ne kadar uzak şeylerdi.' (Adıvar,
2005 215)

Handan'ın ideal kadın imajını, Refik Cernal'e aşık
olarak yıkması, Yehuda'nın Hz. isa'yı para karşılığı düş-
manlarına teslim etmesiyle özdeş tutulur. Bir kadının ya-
pacağı en büyük günah, arkadaşı ve kocasını aldatmak
olarak vurgulanır Nitekim romanda bilinçsizce işlenen
bu ihanet-cinayet, bilincine kavuşan Handan için en bü-
yük yıkım ve düşüş olur, Handan'ın intiharı çağrıştıran

Romanda kadın imgesi, Hz, Adem ve Hz,
Havva mitosuna gönderme yapılarak or-
taya konulur ve evrensel anlamda insanın
dünyaya cennetten kovu i ması şekl inde
ele alınır, Hz, Havva'nın, Hz, Adem'e ya-
sak meyveyi yedirmesi, insanın işlediği ilk
günahtır, Böylece insan, kendi bireysel
yolculuğuna bu ilk günahla başlar, Ro-
manda Handan'ın kadın olarak kendi iç-
tenliğine ve kadınlığına ihanetini yazar,
Hz, isa'ya ihanet eden Yehuda ile özdeş-
leştitir. Bu da ikinci büyük günahtır,

ölümü, günahı temizlemeye yönelik bir girişimdir, Yazar,
Handan'ın ideal kadın kimliğini, soylu ölümüyle tekrar-
dan yüceltir

"BEN"liK AYNASıNDA AŞK VE SEVGi HALLERi

Aşk denilen şeyi zaten muharrirlerin tarif ettiği
gibi duymadım ve duyamayacağım."

(Adıvar, 2005 130)

Aşk ve sevgi insanı değiştirip dönüştüren bir güç
olarak varlığın kendini kavramasını sağlar, "insan, aşk
ile yaş, sosyal statü, gelenek gibi birçok farklılıkları aşa-
rak ruhundaki sonsuzluk ve özgürlük arzularını gerçek-
leştirir." (Korkmaz, 2008 136) Romanda aşk ve sevgi,
bireyin kendi varlığını kavraması ve özgürlüğe kavuşma-
sında bir basamak olarak görülür, Romanda "iç içe ge-
çen aşıklar" (Uluköse, 2006 76) psikolojik çatışmaların
merkezini oluşturur. insanı yönlendirici güç olarak diğer
insanlarla yaklaştıran aşk ve sevgi, kişinin kendi bilinç
katmanlarını tanımasını da sağlar. "Kaçınılmaz evrende
aşk, kişisel bir biçim; kişiliğin içinde bulunan duruma
karşı koyuş" (Krich, 2005: 8) olarak kahramanları kendi
benliklerine yolculuğa çıkaran aktif güçtür,

Handan romanında aşkın imgesel halleri, sevgi ve
içtenliğin evreninde büyür. Romanda Refik Cemal'in Ne-
riman ve Handan'a karşı duyduğu sevgi, aşkın bir dönü-



şürnüdür Refik Cemal, Nerimanın melek yüzünü sevgi
ve aşkın büyülü içtenliğiyle kucaklarken Handanı ise aş
kın içtenlik sesiyle kendinde var eder.

"Ben karımı Adem aleyhisselamın Havva'yı sevdiği
gibi severim. Fakat yine onun gibi cennete ve cennetin
haricinde kadına bir hayat arkadaşı dünyada beni ve
kendisini ebedileştirmek içın çocuklar yetiştirecek bir
hayat arkadaşı dıye bakarım. (Adıvar 2005 20 21).

Yazar, sevgiyı evrensel bır boyutta ele alır ve roman-
larında'sevilerın çoğu ruhsal bır gelişim içınde" (Uygu
ner, 1994 42) insanları değiştirip dönüştürür. Aşk ve
sevgi, bu yönüyle bütün insanlığın içini ısıtan yegane
güçtür. insan. aşk ve sevgi edimini kendinde her zaman
hazır bulur Çünkü insan aşka ve sevgiye meyilli bir var
iık olarak yaratılmıştır. Refik Cemal'in sev(il)me ihtiyacı
Hz. Adem ile Hz. Havvanın temiz ve saf ancak düşüşün.
ınsan olmanın bır ön koşulu olarak görülür. Yazar, in
sanıarı saf ve temiz sevgiyle ebedileştirerek romanda
Refik Cemal ile Nerimanı evlilikle ödüllendirir Bu aşk
ve sevgi, gelecek kuşakları temsil eden küçük Handan ve
Nazım'ın da doğumunu simgeler.

Romaııda Nazım ve Haııdan'ın aşkian. aşkın düşün
sel boyutta ele alınmasını sağlar. insan, yaşadığı çagın
tanığı olarak kendine yaratılışta verilen aşk ateşıni, deği
şik şekilleıde tadar Nazım ın Haııdan'a karşı beslediği
aşk. bireyin benlik aynasında maksat aşkına dönüşür.
Nazım'ın maksat aşkının simgesi olan Handan, bireysel
anlamda kendi benliğinin ötelenip. maksada kurban
edilmesine soylu şekilde başkaldmr Nazım'ın kadının

Sosyalist ve ihtilalci Nazım'ın aşkının si-
ması olan Handan. varlığını maksadi için
de eriten Nazım'dan uzaklaşır. Nazım'ın
ruhsal aşkını, Hüsnü Paşa'nın bedensel aş
kıyla ortadan kaldıran Handan. aşkın cin-
sel ve maddesel yönünü bir siyah perde
gibi üzerine giyer. Bu durum Nazım'ın aşk
acısıyla hapishanede intihar etmesine ve
romanda ilk aşk intiharının ortaya çıkması-
na neden olur.

özgürlük açılımı olarak algıladığı aşkı öteleyerek söndü
rür. Nazıma göre aşk, kan, ateş ve dumanla şekillenmiş
yaşamdır, Benliğindeki aşk hali, maksadın ateşiyle par
lar, çünkü Nazım, yaşama kendi ideolojik fikirleriyle ba
kar ve Handan'ı bu fikirlerin ortağı haline getirmek ister

"Mukaddes maksadımın çehresi, senelerce bekledi
ğim çehresi sendin handan. Niçin maksadımı senden
çok sevdim zannettin, Handan? O sendin, sen o idin.
Yolunda ateşlerde yanmaya, vücudu mu zerre zerre en
büyük ışkencelerle ayırmaya razı olacağım maksadımın
siması sendın Haııdan" (Adıvar, 2005 85)

Sosyalist ve ihtilalci Nazım'ın aşkının siması olan
Handan, varlığını maksadı içinde eriten Nazım'dan uzak
laşu Nazım ın ruhsal aşkını, Hüsnü Paşa'nın bedensel
aşkıyla ortadan kaldıran Handan, aşkın cinsel ve madde-
sel yönünü bir siyah perde gibi üzerine giyer. Bu durum
Nazım.ın aşk acısıyla hapishanede intihar etmesine ve
romanda ilk aşk intiharının ortaya çıkmasına neden olur.

Handan'ın benlik aynasıııda bedensel aşkın imgeSi
olan Hüsrıü Paşa, aşkın büyüsüne inanmayan sörnürücü
bir güçtür. Handanın aşk hayallerini, kirlenmiş arzula
rıyla tahrip eden Hüsnü Paşa, aşkın nefrete, nefreti n de
kıne dönüşmesine sebep olur. Avrupa'da "düşmüş" ka
dınlarla aşk yaşayan ve bunu Handan'a çekinmeden söy
leyen Hüsnü Paşa. Handan'ın içindeki "öteki"yi uyandı
rir.'Öteki"nın baskısıyla aşk buhraııı yaşayan Handan,
bilincinı tahrip eder. içsel bir mücadele yaşayan başkişi,
zihin kontrolünü kaybederek geçmişte yaşadığı ve yitir
digi aşkı tekrardan şimdide bulmaya çalışır,

Bilinçaltına bastırılan ve Hüsnü Paşa'nın sömürüle
riyle sarsılan aşk duygusu, bilincin silinmesiyie bilinçal
tının karanlık manzeninden dışarıya sızar.

'Ben onu seviyorum, körlerin ziyayı sevdiği gibi se
viyorum. O yanımda olmasa bütün hayat vazifelerim du
racak zannediyorum. Ne vakitten beri onu seviyorum?
Nereden geliyorum? O nereden geliyor. Hayatımda an
cak birbirini takip eden güneşli mesut günler var, bir de
bu günlerin saadetini, güneşini yapan Refik Cemal."
(Adıvar, 2005: 204).

Kahramanın bilinçaltının karanlığında sessizce bü
yüyen Refik Cemal aşkı, bilinç yitimiyle ortaya çıkar.
Çünkü "bilinçaltımızda hiç bitmeyen, bilince henüz çık



mamış olgular vardır. (Jung 1997 67) HandanınNe
vakitten berı onu seviyorum?' demesi Refik Cemale
duyduğu aşkın kaynağ:rı! bıze gösterir. Nereden geldiğı
ni bilmedığı bır duyguyla Refik Cemale olan ve
kendi arzulannın nesnesıne kavuşan Handan sevgi ve
aşkın kaynağını hatırladıkça aşkının cinayet gıbi bir iha-
net üzerine kurduğunu anlar Onun ıkle doiu aşkı
nı. arkadaşının eşinin kalbinde araması ıdeal aşkin ana
tomisini edeı Nitekim romanca ve ihanet acı
sıp tekrar hastalanarı ve ölümü bekleyen Harıdan aşkın
rursal anlamda kişiyi değiştirip kavrar.
Aşk. sayesinde kadml ve kendıbenini kavrayan
Handan. içınciekıbenın baskılarıyla ihanetinin acısmm
kurbanı olarak ölür.

Kendibeninı ideal bır maksat etraıınca kuran
ler. aşk acısını ölümü" ıle karanuk bır yapıya db

Nazımın ideal aşkı ıçın ölunü Handanın bı
linçaltında bas:ırdığı duygularının yitimiyle ortaya
çıkması arzusunun nesnesıne dbnıjşmediğı vakit
ne kadar bır güç olduğuııu gösterir

AYNADAKi "BEN"LiK VE "ÖTEKi"NiN ÇATıŞMASı:
BAŞKALDıRı HALi

Zihinsel kurgunun engel tanımaz ruhu. var olanın
yaratıc: bir güçle yeniden anlamlandırılmasıyla insana
kendini yenıden tanıma fırsatı sunar. Kendıni tanıyan ya
da bireyselleşme yolunda adım atan birey. birçok çatış
mayla yüz yüze gelir. insanın yataylıktan dikeyliğe ya da
dıkeylikten yataylığa ruhsal ve bedenselolarak geçiş ve
dönüşümleri varoluşsal sancı ve parçalanmaları da be
raberınde getirir. Kendi özgürlüğünün sınırlarını keşfet
rnek ıçin atılan her adım, benlık aynasında bir sırrın da-
ha keşfedilmesidir. Her keşif. var olmanın dayanılmaz
sancısını idrak etmenin bir ön koşuludur. Bergsona gö
re: 'Var olmak değişmek. değişmek olgunlaşmak, ol
gunlaşmak ise sonsuza kadar yaratmaktır.' (Randall,
1999 35) Var olmanın dayanılmaz acısını duyumsamak
ve yeni bir benlik kurmak, insanın kendini tanıması ve
bilmesinin en önemli şartıdır. insanın kendini ve varolu
şunu gerçekleştirmek için her şeyden önce benlik kur
ması, inşa etmesi gerekir. "Benlik, kişinin örgütleyici il
kesi ... düzeni örgütleme ve birleşmenin arketipi" (Ran

Halicle Edip Adıvar'ın romanlannda "ben-
lik" inşa etme çabası, kahramanların sıra
danlaşan yaşam akışına başkaldırı niteliği
taşır. Bu vüzden roman karakterleri hep
bir çatışma içerisiııdedir. Handan romanı
nın başkişisi ele içsel sancıların bilinç dü
zevine <,ıkmasıyla benlik kargaşası yaşar.
Kendi "berı": ile "öteki ben"i arasında Si

kışan Handan. bireysel bir başkaldırıvla
"başka ben"lere hölunur.

dalı. 1999 39) olarak insanı çepeçevre saran bir ağdır
Insan benliğı sayesinde kendinı var eder. insanın içsel
savaşlarının nedeni çekirdek (bıreysel) benliği kurma,
keşfetme çabasıdır Insan. 'ben' olmak. kendisini bil
mek ve varoluşsal sürecini tamamlamak için devamlı sa
vaş veren tek canlıdır. Bu savaş özünde ontolojik köken
lidir.

Ha! i de Ed ip Ad ıvarm roman iarı nda 'beni ik' ınşa et
rne çabası. kahramanların sıradanlaşan yaşam akışına
başkaldırı niteliği taşır. Bu yüzden roman karakterleri
hep bır çatışma içerisindedir. Nandan romanının başki-

de içsel sancıların bilınç düzeyine çıkmasıyla benlik
kargaşası yaşar. Kendi 'beni ile "öteki ben'i arasında
sıkışan Handan. bireysel bir başkaldırıyla "başka ben'le
re (Uygur. 1997: 30) bölünür. Her "başka ben", Han
daııın bilınçaltında bastırdığı "öleki'leri ve "öteki" kılın
mış şeyleri bilinç düzeyine taşır. Handan. kendi varolu
şunun anlamı ve ereüine, bilinç katmanlarını parçalaya
rak ulaşır.

Handan'ın "ben" hali "öteki benlıinin sıkıştırmaları
sonucunda ortaya çıkar. Böylece Handan kendi "ben"i
ile "öteki beni arasında amansız bir savaş yaşar Bu sa
vaş, bilinçaltında yaşanan arzu, özlem, ideal kadın olma
arzusu ile çatıştıkça Handan bilinç düzeyinde kırılma,
parçalanmalara maruz kalır. Jung; "Bilinç, bilinçaltının
uçurumları ile çepeçevre sarılmıştır. Görünüşte, kendin
den emin ve güven vericidir. Aslında kolay kırılır temeli
sallantı içindedir." (Jung, 1997 67) der. Handan'ın bi
linçaltındaki bastırılmış kadınsı kimlik, kıskançlık, ideal

•



kadın olma güdüsü, bilme ve aşk arzusunun sancıları,
benlik karmaşası yaşamasının önemli sebebidir Han-
dan, bildikçe, bilgili oldukça ve kendini ideal kadın im
gesi ne dönüştürdükçe kadının cinsiyet rollerine ötekile
şir. Onun içsel arzularını, geleneksel ve ahlaki normların
baskısıyla bilinçaltına atması, ruhsalolarak benlik ayna
sının kırılıp parçalanmasına neden olur. Bu nedenle
Handan cinsel kimliği ile ideal kadın kimliği arasında sı
kışır.

Handan'ın, varoluşsal sancılarının ilk hali "ben" ol-
ma halidir. Romanda Handan'ın "ben" olma hali bire-
yin/kadının kendini ve dünyayı kavraması, çağın sesı
olarak ortaya çıkmasını sağlar. Kendi "ben'im çağın bil-
gileriyle donatan Handan, "içsel nesneleri'ni (Koçak,
1995 18) kendi "beninin inşası için kurucu bir unsur
olarak görür. Kendi "benlni Nazım'ın etkisine girerek
öteleyen Handan, onun etkisinden kurtularak kendi öz
gün ve özgür kimliğine kavuşur. Handan'ın "beninin
Nazım'ın maksadı için simgeleşmesi, onun kendini tanı-
masında büyük bir katkı sağlar. Bireyselleşme sürecinde
kendi varlığını kavrayarak Nazım'ın maksat evliliğine ha-
yır diyen Handan, bireysel anlamda kendi "ben'ini inşa
etmede ilk büyük adımı atar.

"ilk defa olarak ikimizin beraber olduğumuz bir yer
de ben cazibe merkeziydi. Fakat o buna memnun görün
müyordu. Nihayet Nazım'ın yanında sakit ve miskin dur
maktan ilk defa kurtulmuş eski ben olmuştum Ne bah
tiyar bir gündü bllsen." (Adıvar, 2005: 59).

Handan'ın kendi "ben'ini fark etmesi, onun özgürlü
ğe giden yolda ilk adımıdır. Eril "ben"likler içinde kendi-
ne yer edinmek için bireysel başkaldırılarda bulunması
Handan, toplumsal anlamda kadının "ben" sorunsalını

Halide Edip, işlenecek aşk günahını;
"ben"!n olmadığı ya da bilincin parçaIan-
dığı bir ana sıkıştırarak kadının masumiyet
imgesi olarak yüceltir. Yazara göre ideal bir
kadının bilinçli bir halde arkadaşının koca-
sına aşık olması veya yasak ilişki yaşaması

mümkün değildir.

bir özgürlük olarak açımlar. Nazım'ın ideal bir kadın ola-
rak tutkunu olduğu Handan'la evlenmek istemesi, Han
dan'ın bir kadın olarak kendi "ben'ini kavraması sonu
cunda olur. Ancak Handan, maksat evliliğiyle kendi ben
liğini öteleyen Nazım'la evlenmeyi uygun bulmaz. Artık
Handan, kendi benliğinin özgürlüğünü keşfetmiştir
Çünkü "Bireyin şekillenmiş benliği gerçekten de kimse
ile evlenemez. O, sürekli bir izolasyondadır." (Laing,
1993 88). Handan'ın "ben" hali onun bedensel aşkı olan
Hüsnü Paşa'yla olan aşkını da etkiler. Ötekileşmiş bir
kimlik olarak Handan'ın kadın halini sömüren Hüsnü Pa-
şa, "düşman olarak algıladığımız bazı kişilerin .. gölge-
si" (Stevens, 1998: 68) olarak Handan'ın "ben"ini işgal
eder. "Ben ve Öteki arasındaki ikilik" (Çamuroğlu, 1999:
44) Hüsnü Paşa'yla evlenmeyle parçalanmış bir benlik
haline dönüşür. Hüsnü Paşa'nın "öteki"leşmiş kadınlar
la ilişkiye girerek Handan'ın benliğini parçalaması, Han
dan'ın ideal kimliğinin ötelenerek silinmesine neden
olur.

"Şimdi senin arkandan bakarken bütün bu müthiş,
nihayetsiz bir yekün gibi birikmiş benliğimin seninle be-
raber gittiğini görüyorum ... " (Adıvar, 2005: 127).

"Aramıza sOktuğun yabancı hayallerin ördüğü du
varlar o kadar kalın ki, başım ve kalbim oraya çarparak
parçalansa onlar yine yıkılıp seni göstermeyecekler."
(Adıvar, 2005: 129)

Handan'ın bilinç yitimi, "öteki ben'in aşk arzusu na
dönüşerek ortaya çıkmasına sebep olur. Bilinç yitimi,
"şeyleşme tipidir. Daha doğrusu, şeyleşmenin başka bi-
çimidir. Bütün şeyleşme bir unutmadır." (Jacoby, 1996:
29). Kendi "ben"ini tahrip edip saf benliğin sınırsız kıyı
larında şeyleşip dolaşan Handan, yitik bilincini Refik
Cemal'in yüzüyle doldurur. Halide Edip, işlenecek aşk
günahını; 'ben'in olmadığı ya da bilincin parçalandığı
bir ana sıkıştırarak kadının masumiyet imgesi olarak yü-
celtir. Yazara göre ideal bir kadının bilinçli bir halde ar-
kadaşının kocasına aşık olması veya yasak ilişki yaşa-
ması mümkün değildir. "Halide Edip evlilik dışı ilişkileri
hiç hoş göremez ... Handan'da olduğu gibi zihin kontro
lünün ortadan kalkması hallerinde razı olur." (Enginün,
1989:54)

Handan'ın zihinsel kontrolünü yitirdikten sonra



kendi "tıen'Ini kurmak için yeni bir içsel yolculuğa çık-
ması ve bu yolculukta yitirdiği Nazım aşkının Refik Ce-
mal'in bedeninde yeniden doğmasını sağlar

"Bir bebe, bir bebe daha var. Siyah bukleli Onu dö-
vüyorum ben. Fakat ben de küçüğüm. Sonra mavı gözlü
bir çocuk onu kurtarıyor O çocukla sabahleyin ders
odasında beraberdik. Hesabını bilmiyordu ben öğrettim-
di ..

"içimde bir karanlık köşesinde Refik Cemali görü-
yorum Ona doğru gidiyorum Bilmek içimdeki birçok
kırık şeyleri birbirine bağlamak için yanıyorum (Adıvar,
2005: 206).

Handan'ın bilincini yitirdikten sonra 'Öteki ben': ile
karşılaşması "öteki'nin istilasına uğrayan bilincin kendi-
ni fark etmesine neden olur. Handanın içindeki küçük
bebe, onun yeniden inşa etmeye çalıştığı "benin bir im-
gesidir. Ancak silinen bilinç. onu ötekinin günahının
mabedine sürükler. Refik Cemare duyulan aşk, Han-
dan'ın içindeki "öteki' kadını dışarıya çıkarır. Handan.
"öteki beninin arzusunun nesnesine yöneldikçe ıstırap
çeker. "insan kendini yitmiş çevresindeki şeylere gö-
mülüp batmış gibi duyar: ötekileşmedir bu." (Gasset
1995 38) diyen Gasset, bireyin her yitip gittiğinde "öte-
ki" tarafından kuşatıldığını belirtir. Handan'ın geçmişe
dönük her yeni anısı, onun bilinçlenip tekrar ideal ben-
liğe kavuşmasını sağlar. Ancak her yeniden bilinçlenme
ona ihanetin acı çığlığını hatırlatır.

"Ben o kadar korkmuş. o kadar tefessüh etmiş bir le-
ke, bir et parçasıyım, başka bir şey değil. değil cennette
hatta cehennemin en yakıcı en işkence edici derinlikleri
bile beni kusup atmadı. Ben ebediyen hiçbir yerde ken-
dime yer bulamamalıyım" (Adıvar, 2005 216)

Handan'ın ihanetiyle ortaya çıkan "öteki ben"! sada-
kat ve bağlılığın masumiyetini yıktığı için kendini öteki-
ne dönüştürmüştür. Handan'ın kendi "ben'ine yabancı-
laşrnası her şeyden önce onun kendi "ben'mi. olumsuz
"öteki'nin karanlık evreninde görmesiyle trajik çatışma-
ya dönüşür. Böylece kahraman kendi benliğinin içinde
oturan ideal insan olmaktan çıkarak parçalanmış bir
benlik sergiler. Kişinin kendini cennetten kovdurarak ce-
hennemin en yakıcı ve karanlık derinliklerine mahkOm
etmesi, bireysel anlamda kişinin kendine öteki olması-

Düşünselolarak parçalanmışlığı duyum-
sayan Handan da kendi bedenini bir iha-
net sebebi olarak görür. Handan'ın "öteki
ben"inin bedensel arzusuna olan ihanet
hali, onun hayata başkaldırmasıyla onto-
lojik kökenli bir soruna dönüşür. Han-
dan'ın intihar eder gibi bu günahın bede-
lini ödeyerek ölmesi, "öteki ben"] bir pro-
testodur.

dır. 'Birey düşünsel yuvasında ötekileşen değerlerle her
yüz yüze gelişinde kendini 'öteki' ve parçalanmış olarak
bulur' (Şahin, 2010 28) Düşünselolarak parçalanmış-
Iığı duyumsayan Handan da kendi bedenini bir ihanet
sebebi olarak görür Handan'ın "öteki ben"inin bedensel
arzusuna olan ihanet hali, onun hayata başkaldırmasıyla
ontolojik kökenli bir soruna dönüşür. Handan'ın intihar
eder gibi bu günahın bedelini ödeyerek ölmesi, "öteki
beni bir protestodur. "Melek ve şeytan imgelerinin aynı
bedende ortaya çıkışı" (Aytemiz, 2001: 19) Handan'ın
"ben'fyle "öteki ben": arasında çatışmaların imgeleşen
yüzüdür

Romanda benlik aynasında "ben" ve "öteki" arasın-
da çatışma yaşayan Handan, aşk, başkaldırı, kıskançlık,
bilinç parçalanması/yitimi, günah kavramlarıyla kadının
özgürleşme sürecinde yaşadıklarını imgelerin diliyle or-
taya koyar

GENEL ÇiKARıM
Handan romanı bireyselleşme sürecinde kadının ya-

şadığı varoluşsal problemlere değinir. Halide Edip, Han-
dan karakteriyle dönemin kadınlarının yaşadığı bireysel
ve toplumsal çatışmaları eril söylemin içinde var eder.
Yazar, romanda Handan'ın yaşadığı değişim ve dönü-
şümlerle, Türk kadının yeni bir bakışla değerlendirilip
sorgulanması gerektiğini vurgular. Yazarın benlik ayna-
sında Handan'ın imgesel hallerini varoluşsal bir başkal-
dırı olarak ele alması, kadının kendini kurmak için yaşa-
dığı çatışmaları belirtmeye yöneliktir. Sonuç olarak;
Handan romanı, kendi benlik aynasını kurmaya çalışan



Osmanlı kadınının varoluş rrücadelesinin psıko-sosyal
boyutunu yansıtır.

Kaynakça
Adıvar, Halide Edip (2005). Handan. Yay.
Aytemiz, Beyhan Uygun (2001 ) Ha/ıde Edıp Adıvar ve Feminıst

Yazm", Bilkent Ekonomi ve Sosyal Bilimler
Enstitüsü. YükseK l.isans [ınkara

Branden, Nathasel (2002) Kadinin is-
tanbul.

çamuroğlu Reha (1999)
Durakbaşı

Feminizm
Enginün. (1989)

Yay .. Ankara
Fromm, Eren (1984)

.l\lpagut). Paııe!
Casset. Ortega Y Jose (1995) Insan ve Herkes (Çev.

Gül Işık). Metis Yay istanbul
Jaeoby Russel (1999) Belleğıni yitiren Top/um Hakan

Ma!ay). Ayrıntı Yay Istanbul.
Jung Cari Gustov (1997) ve Bilınçaltmm

Engın Büyükınal) Say istanbul

ve

Jung Cari Gustov (2009), Dört Arketip (Çev. Zehra Aksu Yıl-
mazer) Metıs Yay, Istanbul

Koçak. Orhan (1995), imgenin Halleri, Metıs Yay .. lstanbut.
Korkrr.az. Ramazan (2008), Ay tmatov Anlatılannda Öteki/eşme

Sorunu ve Dönüş izlekleri, Graliker Yay, Ankara.
Krich A. (2005), Aşkm Anatomisi (Çev. Mehmet Harrnancı),

Yay Istanbul
R, D. (1993) Bölünmüş Benlik (Çev, Selçuk Çelik), Ka-

baleı Yay. Istanbul.
Nerrni Uygur, (1997) Edmund Hussre/'de Başkasmf{) Benı

Sorunu Edebıyat Fakültesi Yay, lstanout
Randall, William (1995) Bızi BiZ Yapan Hikayeler (Çev. Şen

Sürer Kaya). Ayrıtı Yay, istanbul.
Stevens. Anthony (1999). Jung (Çev. Ayda Çayır) Kaknus

(201 O) Oğuz Ataim Anlatılannda Ben. Öteki ve
Beniik" Türk Dili. S. 697. s. 23-31, Ocak .

Vefa (2004). Kierkegaard'da Benlik ve Varoluş Ha-
cettepe Yay. Ankara

uluköse. Gliven (2006). Halide Edip Adıvar. Kastaş Yay, lstan-
bui

Uyguner. Muzatfer (1994), Halide Edip Adıvar Bilgi Yay, is-
tanbul


	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	ROl 
	SUIlT 
	EVREnDE 
	SUPHi 
	KilOMETRE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 3
	Titles
	ROMRN 
	ÇiZGi KAHRAMANLAR UNUTULUR MU? 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 4
	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 5
	Titles
	GAVROCHE __ • 77 
	Sefiller / Victor HUGO 
	ABDÜLCANBAZ __ • 89 
	Nazlı Eray' la Söyleşi _.L_________________________ 1 05 

	Images
	Image 1


	Page 6
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 7
	Titles
	i 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 8
	Images
	Image 1


	Page 9
	Images
	Image 1


	Page 10
	Images
	Image 1


	Page 11
	Titles
	• 

	Images
	Image 1


	Page 12
	Images
	Image 1


	Page 13
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 14
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7



