SEKSENLİ

'Y ILLARIN TÜRK ROMANINA KAZANDJIRDIÖI
YENİ 'Y AZARLAR*
HAKAN SAZYEK

Çok yakın bir geçmiş dönemi inceleme konusu yapmak., tutarb yargılara
ulaşmayı eng,elleyebilecek sabırsız bir tutum o]arak yorumlanabilir. Bununla
·
• • ıuzun b"ır zaman w.mwıı..ı.u
...ı:,:_::-:~ geçınesı.ru
·• • b
b,ı. rlik:te,. b"ır aıraştuma
ıçuı
__: eklemek d e ge=
rekmez. Özellikle bu yazıda konu edinilen yeni yazarları tanıtmak ve esederini
değerl~nclirmek için mutlaka toplumsal ve edebi oluşmnlann durulmasını beklemenin g,erekli olmadığı :kamsmdayız. Çünkü, ileride, edebi çizgilerinde deği
şiklikler olsa bile, bu genç yazarların, söz konusu dönemde edebiyatımıı.a yeni
ve orijinal romanlar :kazandırmış ve dolayısıyla kendilerini kanıtlamış olduldan
gerçeğini ,g öz ardı etmek mıiimkün değildir.

ortaya çıktığı seksenli yılların toplumsal ve siyası açıdan
değ,erlendirilmesi, sosyoloji ve siyaset biliminin ilgi alanına girmektedir.. Bundan
ötürü, dönemin yutanda belirttiğimiz yönleri ile genç romancıların edebiyat
dünyasına katılmafarma .z emin hazırfayan faktö:rler,. başka bir araştırmanın konusudur.
Yeni

romancıların

hikaye, şiir ve özellikle roman tiitlerinde yeni yazarlaınn ortaya çıkması, biçim ve içerik yönleriyle orijinal eserlerin: yarablması bakımlarından verimli bir dönem yaşamıştır. Biz bu yazumzı, seksenli yı]
lann roman türünde edebiyatıım,za kazandırdığı genç yazarlann tanıtmnyla sı
nırlandırmayı, araştınnamı:zJn derinliğini sağlama babmından geretli bulduk.
Seksenli

yıllarda ed!ebiyatımız,

İlk roJOCcaınlan

son .o n yıl içerisinde yayımfanmış ,o lan yazarlar, aşağıda ay-

rıntılı

,o lat'ak değerlendirilecek adlardan ibaret değildir. Tespit edebildiğimiz
öteki yeni. romancılann adlarını da anacalk olmakla birlikte, gerek ~ebiyat gerek okuyucu ,ç evrelerinde g,ö rdükled ilgi, aldı.klan tepki yoğımluğu derecesinde
bir terdh yapma gereğini duyduk. Bu tercihi yaparken de mümkün olduğunca
edebi ölçüler içinde kalmaya ve nesnel ohnaya. özen gösterdik. Bunun için
eleştirm,eıderin

bu

ronıanetlat

-bakkmda

yawıklan

-değerlendiıtınelerindeki

görü~leriyle kitapların baskı sayısı ve saygın edebiyat ödüllerini kazanmış olma
gibi ,e debiyat sosyolojisi ölçütlerinden de yararlandık.
• Dil ve
nulmuştur
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Bu ölçütlerin ışığında yaptığımız :aıraş:tınrıamn sonucunda söz konusu
dönemde ilk roman1anru yayın:ılanıış beş yeni yazar !belirledik. Bunlar Orhan
Pmınık,

Ahmet Altan, Latüe Tekin, Mehmet Broğhı ve .Ahınet Yurdalrnl'du.r. ı

romaru Cevdet Bey ve Oğullarım 19'8 2 yılında yayunlamış olan Orhan
(1952), bu yazarlar içinde ilk $Uc1Yl alır. !l.974-19'78 yıllan aras.ında yazıl:ıın roman, 1919 Milliyet Roman Y:anşmasında, Mehmet E'l"Oğlu'nun Issızlı
ğın. Ortasmda adlı eseriyle birinciliği paıylaşımş, dört yıl soma da 1983 Orhan
K:emal Roman Armağanım kazarunıştır. 2

11k

Pamı.ı'k

Eser, 1'.900-197] yıllan :ar:aşındak.ii geniş :ı.aman dilimi içinde Türk:iyc'nin
toplumsal yapısından kesitler sunan bir aile romanıdır. Kitabın iç: dünyasını,
böyle ta'nuPlayışumz şundan kayı:uıkJ:aruyor: Olaylar dizisi, Cevdet Beyin bfr
paşa km olan Ntigaın H:ammla kurduğu ailen.im gelişimini ton ola.tak: kull!arup
toplumsal yapıya yönelik değerlendirmele.ri içerir. Okuyucu, bu aileninı yaşantı
sına ıamk olw:keın aynı zamanda söz konusu dönem içmdeki Türkiye'n'in tarim
geı,çelcleriyle de ka?§ı karşıya ,gelir.
lş bayabmnt gayri Müslimlerin elinde bulunduğu XX. yüzyıl baş3annda ıti
ea.r,e te anlan genç Cevdet Beyin seruvern 1938'1ere kadar getirilir. o. artık ti~
ca.f'ette başanh olmu§ v,e yaşlmımca kendisini emekliye ay:ıtmı§tır. Romanın
ilinti bôlümii, Cevdet Beyin ild oğlundanı Re,fik'i ön: pliı:la çtkanr. Mühendis
Mektebini bitiren Refik. hayatını -ancak kendisinin yönlendirebileceğini düşüne
rek Amadolu'ya gider ve d.e mir yolu yapımında görev alır.. KırsaJ! kalkınma yo-,
lunda birtakım projeler üretir. J Tüddye'rıin kaJkınmas:ı için önce kültürel bir
hareketlenmeye gerek olduğunu dii§iinerek sonuçsuz çabalar harcar ve buna~
lımlar içinde hayatım ıtüketir. 12 Mart 1971 ,öncesi dönemin toplumsal ve siya::si' lh.avasıru ön p'lin.aı ,çıkaran üçüm,ü bölüm jse Refik':in oğlu Abmet'iD bakış
açısından yansıtılır. Paris'te ı:e,gim öğre.mmi için dört yıl kaldik:taıı sonra Nişan
raş-ı1·ndaki Cevder Bey konağımn yerin·e yapılan a.partııuında hissesine düşen
dairede yaşayan Ahmet, bir: şey yaratmayan, bunun.la birlikte axa.yış içinde de
olmayan bir gözlemcidir sadece. Bilyiiklerindeki idealizmin ve -son.uçsuz. da
kalsa- mucadeleciliğin ona ulaşmadığı dikkati çelcer.
in,şaQ1 sadece kendi başına değil, ıoplumsal
iliş~er bütfuıü içinde de.ğerlendirmeyi ve gerçeği bu bütilııün içindeki il!ynntı.~

Bu eserinde Orhan Pamuk,

tarla yansıtmayı aınaçi.ayarı Macar eleştinnen György Luk:1cs, ı(l885· 1971)'ın
tarihlerine ,gbrı:: su.almm~!ıır.
s_etüveni ve edebiyat ç;cvrelerir.ıde: aldığı tepkiler 11:ıakkmda bt.: "K.o·
nuşma", Milliyet Sonar Dergisi,, :S. 74, 15 H.uirıın 1983, $.. 48; Fatih Ôıgıüven, "Cevdet Bey'den
Bıeyaı; l{aİe'ye örha.nı Pamuk•t, Yeni Guııdem, S. 2:4, 18-24 Haziran 1986, s. S2·54-.
' IRomaı:ıı, l9 J:O'!irı_n bir ekon:omit harclceri olan Kadroculukla mşkisi açısından deJcdım·
diren bir Jn.ceJeme içjn bk.: h1mı Te:k,e'li, "Cevdel "Bty'inı Oğlu Rcfik'te J{adro,eulutun ÜıetUcm~
)'işi Üı<:riııı.ı", Sana.ı Olayı, S. ı t, Şubat 198-4, s.32-33.
1
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ro.maııla.m.ın basım
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etkisinde göriinik. 4 DoJayısıyla onun kJaşik anlatun tekniğine samp bu ilk romanında

vaka

kuruluşuııı:ı

"'·a ynnb 0 '

"bümrısel roınan" aııılaıy:ışına bağlamak

öğesine

dayamdmnasmı,

Lukacs•·ın

yeri.n.d.e olur. s

0.r'b.an Pamuk'un ilciınci rom.am Sessiz Ev, 6 biri tarib.ç i, biıi ideolojik hareketlere kablmış ve diğeri de zellgm olm.a hayallerine kapılmış üç kar.deşin.
l980ı yaızıııda, baba annelerinin.> 1stanbw•ıın bir sayfiyesindeki evmde geçirdikleri bir hafta içinde ;geliş.en ol:ııylıuı iç.erir.

Sessiz Ev, ilk romandan daha

gelişmiş

bir teknik

yapıya

sahiptir.:

Yazarın.~

bu eserinde bakim bakış açısından, ahşılagebni~ vaka yapısuııdan uzaıklaştığıı,
dikk:atii çeker.. Ronıaınd~ bit o laylar dizisi, ilişkile:r bütünü değişik kişilerim.
iirunıü cı;Jarak oku.yucuy,a sunulur. Bu yöntemle Oiban Pamuk,
yazar-an]atıc:ılığı:nı geri plana çekerek tıeknik bir başan ,gösteriyordu.
Sessiz Eıı,e 1984 Madaralı Roman Armağaru.m kazanmasında teknik

gözlemlerinin
kendi

Onun,

ustalığmm

büyük payı vardır.

Yazarın

iiçüncii romam ofan Beyaz Kate,' bir anlamda Sess.i:ı. Evin devaBunu şöyle açlklamak istiyoruz: Bir önceki romanın kişile

mı niteliğindedir. 8

rinden tarın araştırmacısı

-Doç. Dr.

geçirdiği

bir tatil

sırasında.

tozlu bir

sandığın

dibinde

Faruk Darvınoğl11;ı, baba aııınesınin yanında

birkaç kez gittiji Geb7.e

buldu,ğııı

kaymakamlığı .arşivinde,

yazma eserdeki hikayeden çok etkilenir ve

ya.y.ımtu. işte Beyaz Kale, Da:rvı:no,ğlu'nun
ok.uyucuya sıınuhnuştur. Orhan PMnuk, bu
ıc-u:rgu yöntemin:ii uygulayışmın nedenlerini şöyle belirtiyor:

onu günümüz Türkçesine çevirerek

yaYJQ)]adJğı yazmanın

metru

olanık

''Sessü:. Evin kahra:mıanJanndan tarihçi Faruk.'a duyduğum yakıınh,~10 B:eya:(.
Kaleyi yazarken. ikarşıma çıka. bazı te:tnik zorluklardan (okuyucu için gerekli bazı a.çıkiamalar, zorunlu tarihsel fildderi ak:t.amıak; vb.) sakmmaJc
için 'k ullanmaya. karar verdim.,, 9
Romawn özeti şöyledir: xvıı. yüzyılda 'l'öll'.k kors.an1anna esir düş·en Veııediklli bu- genç istanbul'a getirilir. Hemen 'h er konuda bilgisi ,olan genci, aynı
!bilgilere sahip bir ·s aray münecciııni :satın alır. Genç ve sahibi, !hemen. b.er ko nuda sürekli

konuşurtar.

H oca,

kôlesü:ıden öğrendiklerini

sarayda kendi

buluşla.-

4 Faıih. Ôıı.:güvcn, a.g.. m.'de Orhan P,amı:ıık'un kendi ifadeleri., s. 5 2. Aynca bk.: György
t.uk!cs,, Rommı Kuramı. çev.! ~ dat Umran., Say Yaynı'l.an,. Jsil.8:nbul 1'9 85.
s 'Romam. birçysel gm~irnemk açtfflldMi mceleyea mülı:ayesd:~ 'bir inceleme için t,,lt.; Mus1la·
fa ~el, .. lhıddcobrook ve Cevdet Bey Ailelerinde Tqebbüs Ruhu'"',. D:ugıJ'lı, S• .ı. Mıı:ııt 1990S. 5, 'J:emrnU.l; 19'-90.
6
Can Yayınlan, Jsuwbul 1983, 363 s.
7
C.an Y'ayınJan. isiaı:ı'bul 1985,. 159 s .
111
s ·eyaz Kalenin, yazılı§ serüveni balckırı.da 'bk.::: Oduu:ıı Pamil'k, ..Bb· Ronıaımn Sı:tlm".
C'tvrrhurl)'~l l).pgl. S. 26, 10 Ağustos 1'986,, s . 20-21.
9
a.,g,.m .• s.. 20.
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gibi gösterir ve giderek iin kazanır. !ikisi de birbirine çok benzemektedir.
Sonunda yer de~tirirler ve Hoca Veoedil\:',e gider. Köle de oının kimliğini
alanı..k ömriinü 1st aıııbu1'da g,e çirir. Hayatının sonlarına d.oğru da batua]anm ya-

zar.
Gö:ruldüğü

gibi eserı- bir tarihi roman. izlenimi vemıekte..dir. Hatta yazar.
ya.zmadalili ôrııce dönemin tarihi gerçekliğiai iyi kmıu.mlandıı:ıahilınek
için Evliya Çelebi, Naiına ve Katip Çelebi'nin eserlerini okuduğunu da bellniyor. mo Buliiıunla birlikte,, ona bu romanı y32:duan e.sas öğenin "aynntı" oldu,ğu.
nu gÖZden uzak tutmamak g~ırekit. Beyaz Kal~, dönem.in tariM ·özelliklerini
verme düşül'lıcesinifi ötesinde, anlık ve bireysel .ayrıntılarla '"birbirinin yerine geçen benze:ııler"'' temasını işleyen bir romandır. Bunun yanında~ eserdeJ Orhan
Pamtik"llln, Osman!lının bilim anlayışını eleştirel bir tutumla irdeiediği d~ dikkati. çekmektedir.

romanım

Yazarın son romanı Ka.ra Kitap, ' ' değişik bir üslup yaratma, çabasının
ürünü olarak gôrünmektedir. Romanda vaka, "Galip'in evden aynlan eşi
Rüya'yı, araması

ve bu

arayış sırasında eşinin aı.abeyi

gazeteci CelOtin köşe yaAncak bııı arayışta İ.stan
kullaıulmadığıru da: belirtmek gerekir;

.zıl'ıınnda jp uçlan araması" biçmıinde kutuhiıuşıur.
bul'ııın

sadece bir fon

çönlcü, gerek olay

nıek!n. oııuak

akışı sı.rasuıda

gere]<:

1

Cel:iil iıı

~mlan

köşe y.m,Jamıda şeha

re, ·rnman kişilerinden daha Önde. bir yer verilmiş o]duğill dikkati çekiyor. Kara
Kit'Bp'ı, çok yônfü :arayışlar romanı olmasının yanında özellikle tarihl ve
kültiirel değerleriyle lstanbul'u anlatan bir eser. olarak da değer'temdim:ıek gerekir. ~2
&erin başbca özelliklerinden ibirisi de "'ayrıntı'' öğeshıiıi sıkça .kuElamlmış
olmasıdır. Panıuk'wı önceki tomanlannda ısrarla ıüzerinde durduğu bir öğe
olan "aynnb,"nın,, Kara Kitapta oldukça uz.un cümJJelerin içerisinde- y:e r marak
daha değişik bir yaında IQ.ıclllmuş olduğu dikkati çekiyor. Yazar, ayrıntıya verdiği önemi,, k·endisiyle son. romanı dolayısıyla yapılanı bir söyleşide "Benhn
~imdir :a.ynntı. Roman yazarken,, ... bilciyeyi kuranın. olaylan bili:rinı, batta aynntılar da vardır aklımda. Bunlp.n ayakta tutan şey. iğne Ue !kuyu kazar gibi
tek tek buldu.ğum, kurduğum, yan yana getirdiğim a.yrıntıl'ardu'H 13 sözleriyle
belirtiyor.
Romanda ağü:lıl verilen diğer bir öğe de "bakış açısıı"dır. Olaylar üç:iincii
kişi aula.mıuyla ve.rilmelde birllkt,e bakış açısıı roman itişismde yoğuniaştı,~
nlmıştır. Eserin başlıca temalamıdanı olan '"hatıtlamarun ya da hafızanın insan
hayatındaki önemli :i.ştevi"' ile ba.Icq açısı ôğesi arasında güçlü bir ilişki. vanlu:.

tekil

Bıuı ilişki, cıolaylamı

ve

hayatın kişileri

'belirli bir

soımca ,götürmenin ötesinde

ıo,

a.g.m., :s. 20.

11

Can Yayınlan, lı.tanbul '19'510, ,426 s.
:S. l5, 26 H.aziran 1988, s. 70-71.
Hiily:a V:atAiilstvct, "'Btiı' Aynnu Avosı". Eld~ H.a:ziran 1990, s. 54.
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bu kişilerce değedendirili§:ı· kabul

ediliş. tarzmm ön plana geçirilmesi" biçbninde, ortaya konmuş.tut. Orhan Pamuk, bu temanın eserindelti önenıi:ıı.i "'Bir insanın !bakış açısından bakmadıkça.
diş dünyadan söz etmenin lıiç de ilgi çekici blr yanı yoktur. Zaten romancının
işi

dünyanın

gözüktuğünü

:naınl olduğunu değil. dünyanın şu veya bu kahra.mana
ortaya koyıı:ıaktU''' 14 ifadeleriyle vurgulamaktadır.

nasıl

Kora Kitapta işlenen, bir b~ka ıema da "'insanını kendisi alamamast"'dır.
Söz konusl!J ıeliuı ese'ide, toplum içi.ıııdeki iosamn çok yönlü etkilenmeter son.ucunda kişiliğini. oluşturamaması
delenı:niştir_
Eserin ·biçim

ve kcemli y~anbsını kuramaınas:iı aıçılanndan i r-

açısından beliırgjn ôzelliği

ise, olaylar dizisj için.de Ce[afin

!köşe yanlarına yer v,eriloıiş olmasıdır. 1stanbul'un tarihi derinliğinin boyutlannı
ve kendisi o1.a mayan iıısanlann bunaılmılannı yansıtan 'bu. yazılar, ~iıııi ar.ayışı
sırasında

Galip' e birçok ipucu

lar gö.ndermesi açısından

vemıesi

roma:ıım

ve

işlenen

temalan destekleyici

:b iitünlögiine önemli

mesaıj

katkılar sa~amaktadıı'.

Yazarmın gea4 kültür ;t,friküniru yansıtan ve pek çok ansiklopedik bilgiyi
içeren Kara Kitap. kaybo1a.n eşle birlikıte yanlış kurulmuş ·y~tıl:ann" yaınhş
oluştu:ruhı:ıuş k:işilik:lerin doğrularının da peşine düşilldüğü bir "ara.yıış romaru.f•d:Jır. ıs

Orbao Pamuk'un y:azadığı:mn en ilgi çeki.c i yö nü "teknik" olarak k abul
edilmelidir. Yazar, dört r,o,mamndaı da değişik anfatı:m ve kurgıu teknik:lerl uygtibı.ını§tu". Bir ""19. yiiey:ıl rommu"' olarak nitelendli:ıdiği ilk romanında klasik
roman tek;mği:ni denemiş olaq, Paqıuk,. sonraki romanianndald kmgu yöııteı:ni
ile. ...,n eliyi yazmaktan. ,ç ok ne'yi nasıl y,a zma" çabası i.çine giıriyordoı. Böylece o,
yetm.i§li ·yıllann Adalet A,ğaoğlu, Oğuz. Atay,, Erdal öz, Ferid Edgü. Pınar Kür
gilbi ge:n9 yazarlannda göriilen "ko·nuyu da öııems:eme:kle biJ!'ilikte biçiimii ön p1a-

na

çıkarına'"' ,aw'ayışınm

seksenli

yıllardaki o]gu.olaştıncı:sı

olma

niteliğini

kazan-

mıştır .

Oönemhı

M,eıv.sim

iJdnd yeni

.romancısı

Ahmet Altan (1950}'10 ille mmaru Dört

Sonbahar 1982 yılında yayımlandı. EseT, bir yıl sonra da Akademi

Kitabevi Roman Büyük Ôdiiılihıü k;uandı.

Ot.obiyogra:fik tarzda yazıJıtıq olan romanda yazar ite, onun yaramğı ilci ldili~ltileri. konu eclilmiştir. Yaz.sır. kardeşi Ali ve kız arkadaşı Zeynep ro-

şin.Jn

marun asll

kişilericlir.

Ali~ :ideolojik: o1ay[a:ra

kaıtıEan

bir gençtir. Zeynep ise da-

14 Hami Çağd:a!j. "Oili'b:aııı Pamuk "Kara !Kitap"'ı Anlatıyor". Hürrlyeı Gösteri. S. uJ:. Nisan
1990, &. 24-27'.
ıs Orhan Pam.uk•uDı Kora Kiıap haktondati düşüncelerin i: açıkladığı bir b~ktı yazı iç.in bk.~
Zeynep Oral. '"'Kartı Kiıap/Otha.n PanıııJc•un Yeni Romam"', Milliyu Sanat Dergl.5-i. S. '237. 1
Nisan 1990, s.. 21~22. Aynca ok.:. M.K., ..Kara Kiıap.., Dergah. S. J ,, Mayıs l!990. S'. j -7 ,
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ha. çok yaza.da ,olan duygusal ili§'kisi içerisind'e yer abc.. Ali de 12 EyJöJ 1980
öncesi olaylarından 'kesitler sunullnum sırasında işlev ka.ıa.mr.
Esetdle değedendi:rilmesi g:ereken esas :ı:ı<:>kta, yazarın, romanım yazış
serüvenim <>rtaya koymuş otmasıdır. Bir roman ya.zannın sıkintıılan, çabalan,
ç.aıeşiilik:J:eri Dörl Mev$im Sonbaharın ana tc:miıni olu~turur. Ahmet Altan, bu
hususu ön p]anda tu'ttUğUnu,. bir başka deyişle bunu amaçladığını: okuyuçuya
açıkça itetir. Buın.u daha belirgin biçimde gösterebilmek için roman.dan bir parça sunmak istiyoruz:
"Dı:şanda CMJtıılı

bir :ilk yaz güneşi, ıtaze'lenelii Vı! yeniden doğan dünyanın
yeşilikleıi üstüne, i~veli bir sal!ıntıyla 'Sıcaak alım tozlan serpi~tiriyor.
Kapı çaluuyor. Kinı geldi acaba? K.irııi istersem, kimin ismini yazarsam
o getir. Yazımının bu yaran var işte, küçük bir işaretle, canımın istediğmj
getiririm. istersem :fikrimi değiştiririm. Kim ne yapabilir?' Hadi bakahm,
kapının .zili çalmadı, gelen giden yok. Tamaın mı?'" 16

Böylece Ahmet Altını, romancılığının bu ilk iirünfıınü nasıl yarattığını, bu
y,o lda ne gı"bi bir teknik çaba gösterdiğini, ilk romaııwı acemiliklerine düşme
den, usta bir anlatımla dile getirmiş oluyordu. Üstelik ironi sfbi ıor bir söz sanatım anlattın tutumu olarak benimsiyordu. Bunun yanında, olaylar zinciri içinde birbmne zıt anlık olayların. çokluğu da. ironinin, a.nlatım tutumunun yanında
lioımarun iç yapısına da hllim olduğunu göstermektedir.

Ahmet Altan~ın ikinci romanı Sudaki iz adını ıtaşıyor. rı Yazar. bu eserin~
ilk romanındaki anlatım tutumıınu devam ettirmektedir. lronik bakış
.açtsınm hakim old'.oğu roman.da vaka, birbirini-meyen olayfarla değilJI blıbiriyle
ilgisiz gibi görünen, :ancak sonuçta bir bütii.nlük oluşnıran epizotl:aırl.a k.urumı.~~
tur.
,d e

de

E.ylıül

19801öncesi ideofojik olaylan konu edinen romanda, bu olaylara
kahlan Necip, Pazıla ile Biileııt, E krem, Suat~ Kenan ve onlaruı yanında Ömer
12

figuratif '.kadroyu oluştl!lrur. Ancak asil kişile, Necip, Fazıla, ve Ömet'c:lir. Ro-manın .ana teması oları "manan insan metindeki etkisinin boyuttan"". bu uç kişide yoğunlqtınlarak verilir.

Bit mahalle halkını örgütlemek
Fazıla arasında gelişen duygusal ve

için ilci kişilik hücre oluştuıan Necip ve
cinsel 'Yakınlık, ideolojik davaya , duyulan
inan.em kutsallığının getirdiği losıtl!aınala.da sonuçsuz kalır. İki genç, ibirbirini
arıruadı~ haide yalwtlaşamaz. Bunda" ôrgutle ters dİi§me korkusu aa önemli
rol oynar. İı:ıancın,, bu kişilerin hayatında sahip olduğu yerin önemini, yazar
şöyle verir:
!).Jrı Mt v.dm Sonbahar, Can Yayınlan, 2.. basım, lstnn.bu l i98S, :s:. 12.
c~n Yayınl3n. l~t.a-o'bul 19'85, 2.86 s. Roman b@lciı;ında bir t.ırııtına yansı içi.rı lblt; Oi1~çl
Ayil2ç. usudakil lz'"i Çekici Kılan lronik. Anlaurnı"", Cwnhur~ya, 3 Ekim 1'985,-s. .S:.
16

11

"Yıllar~

hep ayru fiddetJe .inanmak,

kuşku kmntısmı

inanc.ından

basbnp derinlere itmek, astl

biç
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kuşku dı.ıymama.k,

her

kişiliğini

sürekli

saklayıp baş

ka bfri olınak... Fazıla'run s(mr:adan benimsediği kişiliğini sinsi sinsi kemirip eskitmiş, sonunda artık taşınamaz bir yük haline getinnişti." 111
Buna karşılık alabildiğine özgür ve rahat yaşamış olan Ômer'in bu özelliği
de inanca, daha doğrusu inançsızlığa bağlanır:
A<_ Ben hiçbir .şeye inanmadım galiba, inandıysam bile şimdi hattrlamayaçağun kadar erken kaybetmişim onu. Ama ben böyle bir şeye biç ihtiyaç
da duym adım zaten. Gezdim, dolaş.tun, çalıştun, eğlendim, bel.ki. bmız da.

acı çektim. Hepsi o kadilt. Başka bir şey de istemedim... Ben ... ben kendi
yaşa.ıı:uından başka bir yaşam yaratmaya çalışmadım, gah"ba aramızdaki

fark bu. Kendi yaşaırunı yetti bana:·•~
Romanın öteki kişileri ise Ômer'i bundan ötürü kınamakla birlikte ona.
yapa:y bir bayatı kabul et-

hayranlı.k duymaktan kendilerini alamazlar. Bunda

miş olma1annın payı büyüktür. Bunu Sua.t, Fazıla. ya şöyle açıklar:·

1

"'- Hiçbir şeye inanmıyor, hiçbir şeye de inanmak istemiyor. Tam bir bu-

dala bence. Ama gene. de, ona imreniyorum." 20
Eserde, olaylara
açısından

ete

alınmış

gençler, fiili durumlarından çok psikolojik yapılan
ve toplumsal nitelikli bir oluşum içerisinde birey olarak

btılan

kendi kişiliklerini ve ina:tıç değerlerini yaratma çabalan özetinde dwulmuştur.
Sudaki h. bir ödül kaızaııamamakla hirlikte alfl ayda üç basla yaptı; ancak,

13 Haziran 1986, tarihinde ınilstehcen olduğu gerekçesiyle hakkında dava
ve yakılarak imha edilmesine kar.ar verildi. 21

açıldı

Ahmet Altan, romanın yapısında köklü bir değişim yaratmasıyla, seksenli

roman yazarlan arasında kendine özgü bir yer edinnıişm. O, Orhan
Panmk'un "'ne'yi nasıl yaratmak" ifadesiyle özetleyebileceğüniz biçimci anlayışı·
yıllann

m daha ileriye götürmüştür. Ô.zellikle son romanında vaka kuruluşuna abşıla

gelenden çok. farklı bir yapı kaıandırdığı dikkati çeker. :Birbiriyle ilgisiz olan,
ancak somıçta bir biitünluğe ulaşabilen epiı.odardan ıneydana getirdiği kurgusal
yapı.

ile Ahmet Altan, Türk

romanında

biçim

açısından

ö nemli bir dönüm

noktası konumundadır.

Seksenli yıllann beş yeni tom.ancısı içinde Latife Tekin ( 1957), ·tek bayan
yazar olma özelliğini taşıyor. Tekin,, 1983 yılında yayımlanan Sevgili Arsız
Ölüm ile başlattığı romancılık çizgisinde Berci Kri!.tin Çöp masaUan, Gece
11 Şµdqki

iz. s. 269,

'' a.g.e., s. 203.
a.g.e., s:. 203,,

211

2ı Milliyeı,

diri; C. S, :S, 12.

S. 14496, 23.3.1988, s:. 1 ve s. 10~ Atı11a.

ôzkınm'lı,

Tiirk

Edebiy.aıı

Ansildope.
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Seksenli Yrllarm TiJrk

Dersleri' ve B'uz:don

Romanı

Kılıçla,

adh, tomanlanyla üretken bir ya2ar

kimliğinde

göriindü.
l.ııtife Tek.in'in, köy kökenli olına, öğrenimim lise dü.ıeyinde bırakma gibi
ça,ğdaşlanndanı ayrılan yönleri o!duğunu betirtmek gerek. Yazaruıı bu. özelliği,

romanlannda daba çok kırsal !k:esimin insanla:ruıa, onlarını bayat serüvenlerine
yer vemıesiıııe, bu kon.ulan ağrrhklı olarak işlemesine zemin bm:rlamı:ştır. Ou!likle köyden kente göç olgusu, dok'tliZ yaşında bfryiik !kentle, ilsta:obul'la tawşarııı
B,ii:nyulı yazarın ilk iilc.i romanın.da ana tem olarak ele awunışuc.

Sevgili Aı:rız Ö1.üm'de22 kendi ailesim anlatmış olan Latife Tekin, bu eserinde kente göç eden köyJüil.erin ,geleneksel yaptsınıı göz önüne sermişfü. Bu insanların içine diişfü[deri kültürel ve ekonomik açmazlar, yazarın kaleminde
"masalsı"

biçiminde ifade edilebilecek. bir

anlatmıla dile getirilmiştir,

Sevgili

Arsız Ölüm, edebiyat çevrelerinde özellikle bu yönüyle yankı uyandırdı. iEteş
timı:~ıılerçe, fantastik öğeler içeren bu an.tatırun romarnı olarak kabul edilip edilemeyeceği. nokıtasmda :açı:l:ım tartışma ,ortamı, romandaJd kişilerin bireylilcleri
meselesini de içine alarak eseri uzun siir,e gündemde tuttu. 23 Roman hakkında
yapıılan değerterııdimleiere

edebiyat

Qevreler.inlıı yanı

ma siyaset ve tarih bilim~

ciferinin de kaıtııldığlm üade edersek bu onaıının ooyutJan hakkında bir fikir
vermiş olumz. 14

Latife Tekin'in ikinci romam ,olan B'erci Kristin Çöp Masa/farı. 25 lk:ente göç
eden · kırsal kesim :iQsıınlannın kente yerleşme mücadeleleıini koliııu edinmiştir,
Es,er:de, kentin çöp deposu ola:rak kulıla:rulaın bir tepeye kurulan ,gecekondu
mahallesin.in. OİU-§UQlU;, dey}et gıiiçlerinin bu oluşumu engelleme çabalan, geoekondulann yeniden yapılmas1 biçiınü:ıde süren olaylann fonlu~nda bu iıısama
mı akil ve manbk dışına taşan yaşayış biçimleri, aeğer yargılan, boş inan,ç lan
da yine masa.ısı bir anfatmJ tutumuyla ymsınlmıştl!I'., Latife Tekin, ibu romanın
da bi:r gecekondu mahallesinin kurulma macerası araabğıyla çarptk: k,entleşme,
sınıf mücadelesi, i ~ , sağtık konusund.aıki bilioÇSlZlik, köy ve keıııt arasmdaki
yaşayış çatıpnası gibi Türkiye'oin güncel meselelerine deginmiştiir.
Ya:ıann

G'ece. Dersleri26 adını taşıyanı üçüncü romam, genç yua:dar için
bir monotem niteliğinde olan 12 EyJüJ öncesi terör ortamından ,yola: çıkılarak
yazılm.ı~tır. Romaın ,

bn

ortamı

ele

abş

ta.m

açısmdarıı

da dönemin ,öteki yazar:~

Adam Ya:yınlaın, lstanbıııl 1983, 218 ıs. R,omanın yazııll§ ve yayımlana~ serihc.ni hakkında
Mart 1984, s. 88-89.
~ Buna ,ö rnek olarak lb~: Ccmgl! G'Ondoğılu, Mı.ısıafa Sem,n, A,illa Dirlciiye, "latife Tekin'ın Romanlanııda Gcrçc'kçi1ik", Vıırbk, lfazinın 19&5, S . 933; s. 1CH4,; Ahmeı Öuı,y, "'Sevgi•
22

bk.:

lliüriyeı Gôsıer4

li Aırs12 ômilm'ıün K.iJilen..., a.g.d., s. 18-19.
ı. ll!J konuda bk.: T<>ktamlı§ Atq;, "!Latife 'Iekin'le Gelenler L.aılfe Telcin'den Katacak
Olanlar", a.g.d ., s. 15~]7.
1, Adam Va.yınlan, l:sıan~lil 1984, 125 s:.
16
Adıın:ı, Ya~olan, lsiaobul 1986,. 187 s.
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!Janmn eserleriyle benzerlik göstermektedir. İdeolojik ol.aylara katıl.an gençlerin"
özellikle insani yanl!anru,. bireylı1derini Jcazaınnıa çabalanın ön plana çıkarma 'biçiminde. ifadesini bulan bu ele abş. taraı., ,Gece Der.sleribin de temelini oluştu

ruyor. 27 Yazar, 12 Bylül

ônoeşiıti

bu.

açıdan

ele

.alışmm

nedenlerini

şöyle

açdc-

!Lıyor: "'Bence bu dön.em, politik sureçler açısından oldukça kritik bir dönem>
nerdeyse bir doruk. Teröriin çok baskın bir renk olarak yaşantımıza sığdığı bir

dönem. Benim

yaşımdaki

ıinamlmaz bir İnk:~da sırt

gençler JQeadilerini

oluşturan

çevinn~lerdi ve politik

mm muevi

ça.lı,ş_maya girişleri bu

değerle.re

inkardan

geçiyordu." ıs
Gece Dersleri, :i:çeriğiniı:ıı yam sıra, kit.sik roman yapısından oldukça u2ak:
oir biçimsel özellik taş:ımaktad.ıc. :B1ı1nun ilk belirgin ,örneği, metnin, sayfa ii2e:rinde'ki tonmmlaudınbş b'iiçimidil'. Eserde belirgin bir olaıylar dizisinin bulunına
yış:ı, vaka kumhışunun statik yapıda olruşmasma yol açmı:ştıc. Rom.a.ııım asll .kişisi Gülfidan'tfi bakış açısından v.e :rilen anlatıda me·ktup türiinden de geniş
ölçüde yaratlamlclığı. dikkati çekiyor. Bu m,e ktupl:an.n yazıldığı M u koş.ka adb
.ki'şi etkin bir işleve sahjp ,olmadığı igin de tiigfıratif kadro hit kişiyle sınulandı
·ırtlmış olmaktadır. Gece Dersleri, olaıylar zincirin.e yec veımeyişinin yanında vatanın kurulmasınıda epizodaıra da b~rmamış ohnasıylaı, romanın ibuı Ucii
yöntem dışında üçüu,c ü bir seçenekle de yazılabile.ceğlııe ilginç.., bir örnek durumundadır.. Bunun yanında; yazana orijinal imajlar içeren öshlbuııun Gece
Derslerinde kapalılığa ve simges~lliğe yön.eldiğinii belirtmek de yerinde olur.
:ıromam

Buzdan Kılıçlaı''da 29 kentin kcmar mahallelerinde yaşayan yoksul insanların para kazanma ·tutkulan ve kent bayatınaı uyum meseleleri işlenmiştir. Üç kardeşin kıurduğµ şirketin. -en bayülklerioiın kurnaz ·ve çıkar
cı kişiliği yüzünden süriincemede kalması çerçevesinde verilen olaylar, buı kişi
lerin değer yargılannı,. boş inançlann:ı ortaya koyan ;ıyruıblaırla desteklenmi~tir.
Latife Teldn'in anlatımı da bu son romam.nda argo söyleyişin yoğunhık kaz.andığı b ir· ~Uik kazan·mıştı:r.

Yaz:ann son

Eserlerinde

luıadolu ınsanmın

,g elenek.sel

yapısu:u

ön. p]ana

çııkamn

Latife

Tınk romanına katkısı özelli.kle uslfiıp anlayışındaki orijimıllılcte yoğun
kazanır~ O, ,oJağanüstü imajlara ağırhk veren masalsı aıı)abmı ve romanın

T e kin''in

luk

alı~ılagelen yapı

özelliklerini

aşan

biçimci

anlayışıyl a

kendinii

gosteıreı:ı.

bir yazar-

dır_

Son on.

yılın

yeni

:mmancılannd:an birisiı

de Mebm.elt

Eroğlu

,( 1948)'dur.

ı:omam lssu.l:ığın· Ortasında, 30 1979 Milliyet Roman Yanşmaswd:aı
O:rbaın Pamuk'·u n Cevdet Bey ve Oğullan adlı eseri ile birillciliği piiyl~a ve ya-

Yazann ilk
111

Romaru bu a~Khw değedcndilren b ir inceleme. içinı bk.; Nt:ı;ip 'Tosu11. '"Roman 0:ıenoe...
Y,Ujğı 19117. Aııka.r:aı 1987. s. 227.

Türkiye !(i1J:ıa, ve Sa:naı
2' ıı,.g.y •• s. 22.'7.
~
J.C>

Yayınlan, lsttmbı.ıl 19,8 9, ll:56 .s.
CBD Yayınl.aın, Jsıanool 1984. 357 s.
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Yılların

Seksenli

yııırilaruşından

R,omanı

Türk

sonra da 1985 Orhan Kemal ve

Madaralı

:roman

annağanlannı

kazandı.

Mehmet

Bro,ğhı·nun

lemci genç tipi

!bu. ilk

romaı:wıda.

12 Mart 1971 öncesinde

değedendiillınekıtedir. Sôı koı:ıusu

oEuşm

öğrençi

dönerodeki

ey-

hareket-

leri içinde yer almış olan ve ıeski eylem arkadaşları ile ilişkisi: ç.erçevesinde ıir
delen.en Ayhan adb genç, bir anlamda yetmiş kuşağuw:ı prototipidir: Rômanın
enmk: yapısı "'Ayban'm ,çocukluk ve e,ylem arkad:aşı Zafer'i araması" biç.irmnde
kumlmuŞ.tur.

Zafert onun hayatında önemli biT yere sahiptir, Ayhan, bu önemin. boyutunu "Kaderimi 2.afer'inkiyle birleştirdını mi ben?" 3 1 sorusuyla belirtiyor. Zafer'm kayboluşu, onu :§-det.a geçmişinden koparnuştır:

"Zafer'i

aramanın

kendimi aramaktan

Geçmişim beni bırakıp gjttii v,e
şim

farkı olmadığım.

sö:yleyemem ona.

çok uzun bir süredir tııoşluıktayım. Geçmi-

olmadan nasıl yaş:aınm?" ;ı

Bununla birlikte, ya:ıaruı aşııl üzerinde durduğu tem.a "toplumsal nitelikli
bir u,ğraşıya duyıulanı imu:ıcı:n lkişişelleştirilmesi..dlr. Düzeni değiştirmek gibi somut bir id.eale. yönelen gençler bu yolda çaba gösterirken soyluluk, kabraman-

hk, cesru:e! gibi

kişiye bağlı

soyut

değerleri

ön pli na

çıkannış,

bôyJelikie id!eal-

lerin.in başarısını kendi kişisel potansiyellerinin çerçevesiınde düşünmek gibi bir
yanhşa düşmüşlerdir. Meh:µıet Hr:oğlu

bu huşusu şöyle açıklıyor:

..inancın toplumsal bir tabanı, boyum ve y,eferaıns noktası olmalı. lnancın
gerçek sahibi

ıtoplu Pildur. Kişiye dOşen orıu piiylaışmak, yuçeltmekıtir.

lumdan kopartılmış; kişilik sorunlarına göre revize edilen jnanç,
ma:n yitirilmeye mahkumdur." ;1.3

Top-

çoğu

za.-

inancın yiöıilmesi ya da kişiseDeştiriimesi işe miic:ade!enlıı ibaşarıs~ bir so-

na ula§masıru k.açuulmaz lwaca.tm.r. Çünlru "toplıumsaıl olaytar(ın.), fiziki t:aba:ru
olmayan, soyut ilkelerden güç alan yö:ntem.lerle" :1.ı. sürduriilmesi> de~iilcliğe uğ~
ranlması

mümkün

d,eğildir.

tema da ..insanın ıtanniaşması" dır. Kahramanıbk,
cesaret ve korku giıbi bireysel kökenli kavramıann ön pUin.a çıkartılması, kişi,yi
saldırgan ve acunaısız bir k.imliğe sfüiikleyebilmektedir yazara göre.
.Eserde

işle.nen

bir

başka

"Doğada hiçbir canlı kendi türünden o1anlan salt öldürmek amac,ıyla
öldürmez. Ama biz insanlar bununı binlerce yolunu keşfettik . Kwşund:an
nükleer silahlara kadar. Aslında korkağız. Ve bu doğanm içinde korkıunç

.,,

Jssızlıg.ın Orıas.tnda. s.

32

ı.g,e. , s• .349.

16.

JıJ ÜJkö Ka ra0$ma:mojlu, ("Mehmet Ecoğlu İle .Soyl eşi" ), Sanat Olayr, Temmuz. .1984, S. 26,

s. 69.
:ı-.

a.g.y., s. 68.
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bir ürkeklik iiçindeyiz. Sonuç:: Ôldürmek ya da Tanrı yerime geçmek
1

giidiisfı.'" lS

Birinci tekil kişi anlaumıyla yazılmış olan ıromanın vakası statik ve düzensiz bir yap~ya .s ahiptir. Bilinç abmı tekniği ve iç tom.ışma. gibi mınaın, kişisinin
psikolojik durumunu

yansıtmakta

oldukça

elveri:ş'Ei

olan yöntemler.

yaza:ıın şık

~ başvurduğu ibiter teknik öğe özelliğini taşıyor. Aynca. diyalogların tahlil ve

olaylar içinde. yer

~ biçiinıi

de

yazarın

bir

başka

ba,ıansı

teknik

,o larak dikkati

çekiy,o r.
Jssu.lığın

Ortasında

için,.

yenniş

~ağmm

eylemci :yöniinii başansız:1:ığa
ortamına getiren bir " üp ya da bilinç-

sü.rüıkleyen. nedenleri, oluşumlaın tartışma.
lenme romanı'" yargı:sı_m vermek mümkündür. 36'
lssızlrğın Orta.sınd.o,

Zafer'in

ölmediğini

ve giineye

kaçtığım öğteneıı

Ay-

onun pqinden gitmesi ile soruı eriyordu. Ya.zaru:ı ikinci romam olan
Oeç Kalmış ôliide 31 ise Aylıan, Zafer'i aıra.ma:y.a devam ediyor. Btı açıdan
,G eç Kalmış Ôlii, kişisi ve özellikle "'kadere hükmetme yolundaki çabalan ile

haıı 'uı,

bi,ç unindeki tema-y.ı udelemeyi sürdurmesi açısından ilk
Ayhan için Zaferi aramak, kendi kendisiyle
sürdürdüğii hesapla§D'layı artık bit:innc.k ve. bir anlamda geçmişle g,eı:eceği. birbirine bağlamak demektir. Yulkanda sözünü ettiğimiz gibi, Zafer1 o.nıın geçmişi
durum1.111dadlır ve Ayhan,, ancak onu bulduktan sonı_ı-a geleceği hakkında k.g -ar
verebilec;:~ğine kendisini iııaıı~.

insarun

tam-ilaş.ması'"

romaıun

devamı

ıııi.teliğind.edir.

''O.. ödemek :zorunda olduğum b ir borç, lceJJ;di;mde
mam gereken bir sayfaydı... 3i

besaplaşoutda Jcaııat-

~

Geç Kalm11 Ölü·'de, bu .arayışın yaıu sıra İskel!!ldenın,.dakıi De:miır Çelik Tesislerin.de çalışan mühendislerin i deolojik ç:alışmalan. pavyon k:a dmlan, zengin
Arap ailele:riııin iç poliüka hesaplan gibi etııtrik yapıyı güçlendiren, gen1imi
su:tekli tutan, esere yer yer polisiye bir atmosfer getiren yan ol,g ularla da. ka.rş:ı·
ia:şıyonız.

1skenderon•un zengin kişilerimden olan Fıuad'la Ayh~ arasındaki diyaloglar ile:, ilk rom:am.n soruınsıw olar.ı yetmiş kuşağının irdelenmesi,. yer ye r
yeniden gündeın,e getirilmiştir. Fıuad'ın.,. Ayhan ve Zafeı-•m temsiilclliğinde bu
!kuşağın ..keneli ıtoplumund.an uzak batta k,o puk olduğU"' göruşlerini içeren eleş
tlrileri onu biı- kez daha yenilgiy·e ıığratr.
~Türk,çe söz.cükleri seçmekte zo:rluk çeken biri lba:na Türk olmadığımı anlatmaya çalışıyordu. Ama yine de ince bir sızı gibi göğsümd.e titreyen bir
»

lssızbğm

Orttrnnda, Sa 279.
bu :a.Çtd:an J.nıı::eleyen bir d,eğerlcndinnc i~n. b'k.: Hasan BwcıııJ K:ahratruıın., ..RomWJda Bilioylenme ve Erogıu•nun Romaru"". Sanaı Olayı, Temm112, 1984, S. 26. s. 66-,67.
J.l Canı Y.ayıaılan, İstanbul 1984, 315 s . il.oman hakkında bir tmuımııı ya:zıı.sı için bk.: Güı:sel
Ayıtiaç. •mı:r Şeyden Ôııu:e Bir DiE Orünü.... Cuınhurlyeı.. 10.1.1985, s. S.
Ji'i Geç K<almış l>tü, s. 233.
36 Romıı:nı
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hatlı ,olduğunu, bütün. hayatım boyuı:ı.ca çözemediğim dôğü.aıleıden
birisinden söz etti~ ele veriyordu."' 3 ~

sinir.

Eroğlu,

romanında

so:nıuç,,neden

ilişkisi

yöntemini, okuyucunun ilgisini

azaltabil.ecek ip uçlannı vemıem,ek yoh:ıy.ra uygulayarak gerilimli bir .sürükleyici~
lilc yaratmışnr. Aynca, yllahn on beş gönlük geniş zamaım, lark beş dakikalık
bir dar zamanın içine yerteştitmiş olduğu dikkati çekiyor. Bit başka deyişle,
romaıuın iç zaman• kırk 'beş dakikadan olu~akl!a birlikte, on beş günlük bir
siıre içinde gelişen olay:ıar da ibilinç: akmıı tekniğiyle aktanlınış oluyor. Dolayı
sıyla Geç Kalmq Ölü, konUsunun yanında kurgusal yap:ımyla da usta bir kalemin ürfu!ııü olduğunu gö:steriyor. Ayrıca, 1985 Orhan Kemal Roman ôdülünü
kaı.anmasında "romanın her .şeyden önce bir dil'' ve kurgu "ıiriinü otduğunu
kavramış bir yazarın eseri" 40 olmasının payı büyüktür.

Mehmet

Eroğlu'nun üçfutıcuı romanı

olu

Yarını Kafcı.n

YürüyÜJ, 41

·''insanın

tannlaşıırnsı" temasını bu kez :insan ili~killeri açısından işleyen bir eserdmr. Yetmi§lİ yıllarda öğr,enci hareketlerine katıldıktan sonra tıp öğr,eııimıni yanda bıra
kıp yurt d1Ş1111a kaçan Korkut Laçin, iki yıl son.raı yurda dönmüş ve alb yıl ceza
evinde kalmljtır. Dışarı çıktiktan ,Sönra hmir'ô.eki eski okul a:rkadaşlatını
görmeye gider. Ancak, arkadaştan, uzun okul yillan boyunca kendilerini k,onı
yaa ve: gözlerinde ef.sanefeşeı:ı bu "korkusuz adam"a. yakın davranmazlar. Onun
korirusu:z.luğu ve cesaretinden lk:aynaklanm taıtrısaUığı., arkadaşJanyfa arasında
aşılmaz. br1t engel yaratır. Sekiz gümü içeren olaylar sonunda Korkut, diğer arkada.şlaın gibi kendisinden nefret eden Hasan tarafından öldürülür.

Bu olaylar dizisinin.
göruldfiğünii:n

fonluğunda,.

esas uzerinde durulan .sonı·nsal, " insanın

v,e an,latıldığtmn dışmdakı her şey ,ohıta:sı"d:ır.

Yazar, özellikle

Korkut Laçin' in iç düınıyası:ıım. Jcendi bakış BÇ!lsıyla. verildiği bölümlerde bunu
ön ·plana çıkartarak değerlendi:rmi~tir. Öte yandan, "taınnlaşma" temasının, ilk
ilci romandaki d.oğrultuda devam ettirildiği de dikkati çekiyor. ôzeUikJe "yaratma duygusu" çevresinde yoğunlaştı.rılan söz konusu tem~. !Korkut'un şu sözletinde çarpıcı bir ibiçimde ve:rilm.ek~edir.

··,,, Bir druıi otmadı:ğınqı anladığım andan beri, <bihilerden nefret ediyorum.
Nefret v,e önemseme... Dfilıileri soru sormasım bildikleri için önemsememek mümkün mü? 'Bir dahi -01.saydıım. lhayatm sınmı hangi cevapta atar'"
dun'? Bilmiyorum. Bulduğum bütün cevaplar be:ndem önce 'başanlm,ış. Yirminci yüzyıl insanının ne. keşfedebileceği bir kıta. ne de yaratabileceği
ö!ümsiıı

bir

saınat

eseri va_r. Asra

aşınlık

ve deha hükmediyor, Bilim o]a-

.8aı:ıı zekalann katkılarıyla yü!Icseldiği o çağdan ancak dfilıilerin farkedileceği

ayrıntılar dönemine .sı:çramış. Bu yüzyılda amk elroalaır yeıne dü~müyot.
ıw

a .g.e., s. 290.

'"°' Gılml .A.J1a.ç:, :ıı.,g,,m,
•ı Can Yayınlan,

htaobul 1986, 302 s..

Hakan Sazyek
...Y-me de

yapabilece,ğim,_ kurtarabUeceğiın biır şey· olmalı.

Ne
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yapmahyını?

Yirminci yüzyd kurtancd~ şövalyelere- mulıtaç detil mi?" 42
Rom.anda ayn~ ilk iki romanın 1belirgiıı öz.ellikl.erinde:ıı olan "geçmişle
bir eksiğini gidermeye çalış:ma" tem.ası da K or'kut'un lkiş-ie

besaplaşma, geçmişını
liği.nd.e

sürdürülmektedir.

Yazar, Yarım Kafan
" Y m Notu" baş:Jı:ğıoı

Yüıüyüfte de~şik.

ıtaşıyan.

izlenimleri biçiminde okuyucuya
nılmas:ı

ruluşu

üzerine

içine

savcılıkta

yerleşmilmesi,.

Türk

kişilerin

romanında

yöntemi uygumamıştır.
olaylaır. :roman !kişilerinin

kıurgıu

dışında

s:on bölüm
.s:unubnuştur.

ifade veren

bir

Bu izlenimlerin,. ..Ko:dmt'un vumonologlan" biçiminde·

vakaı

ilk kez göriillen bir kurgu

ku-

yeııiliği

d:ir.
Eroğlu"nıın son ro•am Adını Unuıan · AJam, 43 biçim ve içerik
açısından daha değişik bir özelliğe :sahiptir. lsraiJ'.e kaı-şı mücadele veren Filis~
rinli dostlarına katılan Tank adlı gencin, yakalandıktan sonra adını bile söyle-

Mehmet

memesi romarun entrik.

yapısının

aduıı.n ardına düşen kişi,
latır

ve sonuçta adnu

temelini oluştur:maıktadır. On şeki:z yıl sonra
bir partide rtamştığı gene; kıza başından geçenleri an-

hatırlar,

Fantastik bir baiaş a.ç.ısınm. ve kurgmıun hiilcim olduğu -romanda olaylar,
bağııınsız epizotlar biçfu:ıinde aktarı.lan

ye

dötıüŞ,l,erin

teatral tarzda
miş. ,gerçekçilik anlayışından
dıjım göstermektedir.

diy.a lo~ar ara,cıiığıyla yansıtılmıştır. Geri-

yapılmış ohnası

ise Mehmet Eroğbıı'nun. alışılagel
kurgusal fantenye yakmJaştır

uzaklaşarak Ton:ı:anı

genç. romanç:dan arasında ö~ellikle yetmişli yılla
mı gen,çliğini sorgulayan tutumuyla d!ikkati çekmektedir. Yazar, bum.un b .ilinç!li
bir tutum oldıuğwıu "Turkiye~de 90k ıCal!lh bir· genç insan nüvesi var·..• Türkiye,
gençliği .açımıdan çok. dlııamik bir ü1k:e. Herhalde bu olayla:nn, buı kişilerin ıro
manını yazmak gereki:r" 4t1 sôzleriyJe belirginleştiriyor. Onun. romanJannda dikkati çeken bir başka nokta da tema orta.Jdığıyla illgilidn. Yazar dön romanında
cila "geçmişi aramal g,eçmiş1e hesaplaşma" ıtemiai bazen yan. bazen de asli soMehmet

Ero,ğlıı:. döııemin

runsal olarak
olma

kulla:nmış. Dolayısıyla

söz konusu ·t ema,.

Eroğlu'nun

monotemi

özelliğim kazanmıştır.

Erojlu'nun

romancılık ha.şansında

en büyük

payı

içerik ile teknik

arasın

daki dengeyi kılınış yönün.e vermek gerekir. Ele aldığı konuyu, irdelediği kişi
lilderi olay ve psikolojik dunım a:ras:mdaki dengeyi koruyarak işleyişi, o !a:ylan.
merak ve · gerilim öğelerini ustaca kullanarak kurgulayışı ve özellikle insam iç
dünyasının en gizli n,o k.talanna kadar yansıtabilen psikolojik yak!a.şınıı Mehmet
Eroğlıı"nıu dönemin !kaha ve başa.nlı yeni romancıJan arasına katıyor.
u a.g.e.._. s. 270-271.
~ Can Yayınlan. lstanbul 1989, 190 s .
.ı,4ı Cd M U s.ter. ""-0ç Yeni :Etomanamız Bu- A:rayaı Gelru",

Cuml:ıuriy.eı. ll .l

l.1'984. s. 8.
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değerlencfudiğiıniz SOô yeni romancı Alım.et YurdaYazann iilk. romanı Kahramtınlat ,Ölmeli, '41S 1988 Orhan. Kemal
Romanı Ödülünü kazandı. Es:erde, 1930'1ann sonlannda Sivas'taki ilık birliğine

Bu

araştınnada

kıul(l95'4)' dur.

k:ab:llan

ıteğmen

Yusuf ile topçu.

subayı

Hikmet arssmdald dostluk temel

alına'.

rak :yakın tarihimiz ve özellikle Kurtuluş Savaşı.j birey üzerindeki yeri açısın.dan
irdelemııeye çalışılmıştır. Bu yönüyle ıomam, edebiyatunızdla sıkça işlenmiş

olan. Milli Mücadeleyi konu edinen bir eser olarak

değerlendinnek

.Ancak, Ktılm:ı.manltır Ölmeliye, bu konUiyu işleyen ıromanlar

mümkün.

arasmda far!klı bir

yer vermek gerekir. Çünkü'.J! ,eser bit Kıınuluş Savaşı ronıam otmak1!a birlikte
edebi'yaıtumzda bu sava§tll !hemen hiç değinilmemiş bir yönüııu yakala,yabilen
ilk: roman oıı,a ,özelliğini taşıyor. Ahmet Yurda.kul bu ııomaıııında. Milli Mücadeleye kat:ıhnış olanı insanlamnızm, sav~ kazanan bir ordonun aynl!maz parçalan ohnaktan çok kendi iç yaşanblan ile birer birey oMukiamu ortaya koyma
amaC1DJ gütmüştür.
Romanda yer alan kişiler, teğmen Yusuf dışındaı, Milli Mücadeleye kat1lmı§, yilılamu vatanı

kurtarmak.

uğ,una çeşitli

cepb.elerde

geçirmış i.ııısanlaıdır.

Eserin iç. zamanı, 1930'lan kapsaırnakla 'birlikte savaş yılan da geriye dönüşler
arac:ı'hğı.yla yansıblm,ştır.

Bilinç a:kuru tek.niği.nıin. uygulandığı bu oo!iimlerde
Türk subayları, bulundu.klan yerlerdeki y,erli halk!a ilişkileri çerçev.e smde, psikolojik durumları öıı plha. çıkartılarak ele alınmışın. Bunun yanında eseııe ori-

jinallik. kaz.andır.an bir

başka yön

de

ask,e.rlerın savaş soıuasmdaki 1bunaiıımJarı

mn verilmesidir. Uzun saıvaş yıDarmın ardmdan gelen barış dôn.emi, onlan lif ü
"işl~vini yitirme lraygm" içine düşürur. Bu tespfü, roman ikjşilerinden yarbay
Na2'Jt!ıi'nin şu. sözleriyle örneklemek yerinde olur sanıyoruz:
«Normal zamanlarda bayat, bayattır, .• Askeri, sivili yoktur. Bizlerinse bayakalm. bir çizgiyle ikiye ayrılıyor. Sa:vai ve savaş sonrası... 'Belki !belli eı

tı

·mek 'istemiyoruz.

amaı

bangimiiin bir yerlerde bir

şeyler

anlatmasL icap et-

se, hemen eski giinlere s:anlıyoro.z.. B.unun bir manasL olmalı... Ben kendi
adıma açıkça itınd edebili.rinı kil gerçelcten yaşadığıma .savaşuğım sıralarda
şahiiıt ,oldttın. Hay&b eıı çok o -zamaınlarda sevdim... Derk.en günün birinde
siJalhlar temelli sustu. Savaşla ilgili yığınla şey anlatabilirim ben de herkes
gibi. Ama 'savaş bitti' dedikleri anki duygııılamndaın aklımda hiçbir .şey
yok'! ... ~ı:ı

Ahmet Yurdalrul'un fotognıfik kurguyu ıustallık[a kullandığı bu eseru:u,
Kurtuluş Savaşını tanbi konwnondan çok birey üıerindeki etkileri ile irdıeleyen
ve 11bu savaşa !katılmış ~lan in:sa.nlara lfıyık oldluklan değerlıı verilmecliğiı'' mesajım

gönderen bir roman olarak değeflendimıek gerekir.

•s Bilgi Yayınevi, Anlkanı. 19&7, 268 s.
6
..

Kalıramanlor Olm~li,

s. 144,

Hakan Sazyek

bakıma Kah.rama.n lar
Ölmelibin devamı niteliğindedir. 1ık :ro.ıııamn kişilerinden olan Yusuf ve Hikmet, Yorgun Ça,n lar\n da figiiratıif kadrosunun temelini oluşturur. Alil.cak ilk
romanın aksine burada ön planda otan Yusof'tur.

Yazann ildncl

Yazar

bakış

-roın:am. olan

151

açısıyla

Yorgun Çanlar., 47 lbir

y ~ olan

ııomarun

iç

:zamanı

Mart 1960 at:ısm.da1cii yedi yıllık söıreyi kapS'l!yoc. Kore
soma ordudan aynlıp ıticarete .atılan Yusuf ile aynldığı

Ağustos

1953 ile

Savaşından.
eşinden

döndükten
olan oğlu Za-

feıi"in ilişkilerininı

ya.mnda artık: yetnıi i üç yaşına gelmiş olan Hikmet Beyin
Edremit"teki yaşantısı kurmaca yapının temelini ohıştuı:makıtadır. Bu iki olayfar
zinciri yer yer kesişirse d.e , ayn y.önlerde gelişi.ır. Esetd.e dış zaman öğesinden
geniş ölçüde yararlanıldığı dikkati çekiyor. Bir başka deyişle. kurmaca yapı içerisinde Tİİ[lkiye'mo ,e llili yıllardaki toplumsal gerçekleri sl!k. silk söz konusu edil-·
miştir. Kore Savaşı, 6-7 Eylül 1955 olayfan~ 27 Mayıs 1960 öncesinın toplumsal huz:ur.suzı:uk dönemi,. öğrenci hareketleri, <>:rdu içinde:tci sfyasi kamplaşmalar
gibii b u dönemin beürgm yönleri, oıaylu zinciri içinde kendilerini göstermektedir.

Aynca, gerek Yusufun ge:rek Hikmet Beyin dostluk iıli.şkileri aracıbğıyla
olaylara katılan kişiler de romanın mesajı açısındm önemli bir yere sahiptir•.
Yusuf"un apartman komşusu.- P rof. Helmuth, çocukluk :arkadaşı. Am.e ko,. yine
çoculduğunda çok sevdi,ği papaz Dimim gibi kİıJiler ..iııısamaım din ve milliyet
aıynmı gözetnıeksizin dost olabilecekleri., teması:run işlenmesinde önemJli katbıan olan kişilerdir. Hikmet Beyin papaz Steamos iıe olan arkadaşlı.~ da bu
!katkının ,ö nemli bir böl:ümiiınii olu ştunıyor.

Bununla birlikte,,

romanın.

belirgin

özeUiği:nin "savaş aleyhtarlığı" olduğunu

belirtmek geTekir~ Yazar. gere!k olaylar gcırek öiyaloglar anıçılığıyla "insanllann
yeryüzüne mutlu ve barış içinde bir. hayat yaşamak için geldikleri ve b'Wiiu ger,çekleştir:mek için çaba göstermeleri ,gerektiği.. mesajını iletme yoluna gitmiştir.
Yurdalrul"'un 'b u çabası Hikmet Beyin şu sözlerinde somutlaşıyor:
inammışımdır~ Dünyanın göre<:eği son savaş, lbirçoklanrun
gibi dünyanın sonu değil. en, mutlu günü olacaktır... sonunda
bütün sa:vaşlat,. hakllı olm.a k şartıyla tab.il, aynı !kapıya ,çıkar. Amaç kim~
nin kimseyi öldürmediği bir dünya değildir elbet; o kadar da saf değiliz,
ancak,. insan öldürmenin hakb sayılamayacağı. bir dünyadır. Burada hayallrerimi21e yaşadıklarımız arasında dehşetli bir çatışma ba,Slar. Çünkü yaşadıı
ğmu:z düoy:aı, öldürmenin hakilı sayildığı. bir duoyadır. Onu değiştirmek isteyince de, ölmeyi ve. ôMünneyi bir sw,e daha. göze almak gerekeek.
Dünyanın göreceği ,o son _sa:v~a kadar." ..8

«Ben

hep

düşün.düğü

47

ıtıı

Bilgi Y:ayıncvi, Ankara il.989:ı 323 s.

Yorgun Çanlar, s. 322
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Ahmet Yurdakul, seksenli

yıllarda

edebiyaturuza

katılan

genç

romana:ıar

içimde, bilinen konulann işle.nmemi§ yönlerine eğilen orijinal ya)claşın:ı:ı ve
göl'SCl kwguyu fiktil yapı içerisine ustaca yerletjtmmi. ile dikkati çekmektedir.
Konu açısından bu beş yazar arasında kesişme .nokta:lan bı:ılwımakla bu-likte,. daha çOk farklı tema ve konulan işledikleri dikkat 9e.kmektec:lir. 12 Eylül

1980 öncesti toplumsal bUiZUtsuzluk dönemi ve bu dönemiın yarattığı. tipler, Ahmet Yurda.kut dıpdakiler içim ·verimli bir çlkış noktası oln.mştur. Bunun yamın
da Mehmet Eroğtu. .kendisinden önce birçok ya2MW ifdelediği 12 Mart'ı önce-

si ve

sonrasıyla

üç

romanına

konu

edinmiştir.

Bu husus, genç yazarlann siyaset

ve ülke so:runlanyla yakından ilgili oldukları sonucunu ortaya ,Çtkarmaktadır.

Aynca, Beyaz Kale.'de 17. yüzyıl gibi oldukça uzak bir zamu k,esltine uzanan
Od:ıan Pamuk'un Cev.det Bey ve OğuJlnr'tna da 12 Mart döııemiim ele alan roır.ııarua.r arasında

yer vermek gerekir. Tür!<:

romanında

örnekleri pek görülme-

:ye,n fanta.stile anlatmı teknikleri ~e özellikl,e Latife Tekin ve son
Mehmet Eroğlu ve Orhan !Pamuk taırafııadan ı.ıygwanmı§W'.
.Beş yazarm

romanların.da

birleştiği

nokta be, kuşkusuz,. "insanın psikol~jik: yapısına, iç
dünyasına eğilme" olarak görülmektedir. Bl!L, genellikle toplumsal sorunların
yoğu.ola~bğı dönemJ:erde ohışan eylemti genç lipini:ö insani yönünü ön plana
çtlcaı:ma

ve yaptlaııfaıt bir öz ,ele§.tiriye tibi tutma çabasının sonucudur. Ancak
belirtmek gerekiı ki beş. yazar da roman kişilerini birey olarak, iç çatışm.a.Earm
da ve çevre ile olan ili1k:ilerinde yan,sıtmakıta oldukça başarılı olm~larcbr. Bu
yeni ıomancılann edebiyat çevrelerinde olumJ!u eleştiriler alma[aınnda ve kalım
olarak de.ğer]endirilmelerinde bu husustaki ba.şanlannm etkisi büyüktür.

Biçim açısından ise, bu yazarlar içinde öz.ellilde Orhan Pam\!lk ve Mehmet
Eloğlu; ayrıntıya dayahı anlabmlan yla hacimli eserler vüclllda. getirirken Latife
Tıekin'in liomanlaruııınt

"rotnan mı, uzun bikfiye ınii?" şeklindekii tartışmalara
z:emio hazırlayan hacim.siil.iği dikkat çekmektedir. Aynca, yeni yaıarlann ke,ndilerinden önce pek ömeğii gfüülmeyen anl:aınm tekniklerini, kurgu yöntemlerini
uygu)anıalc yoluyla iklasik: roman yapısından uzaklaşar:ak Twk romanına yen.ii
biçimsel :imkfuilar kazandmlıklannı da vmgulwnak gerekir. Bunun yanında kişi
anlatmw:ıa ağıtlık veraı.iş olmaları, genç yazarlaım, ınsaru tfun gerçekliğiyle
yansıtma kaygısını

eserlerine

başanyla aktamıalan

sonuCUJ'lu da beraberind·e:

getirmiştir.

romamron:a kazandırdığı bu beş yazar, klasik yapı ôzellikv,e. kom~al tekdılıeJiğioi aşması yolunda 'Türk romanına oldukça önemli katkılar :sağlamış ve.yeni bir soluk getimıişlenlir.
Seksenli

yillaım

leıiodeo aynlnı:a51

ilk
zardım

eserleri sôz konusu dönemde yayımlanmış. olan romancılano bu beş ya-

ibaret

olmadığımı yaruruıın

ille

:sırasında aynca otuz bir yazar adı daha

nicelik

bakımından

ne denli

yoğun

cwııılelerinde belirtmiştik. Araştırmamız

tespit ettiğimizi ifade edersek, bu türün
bir dönem geçirdiği b:akkmda bir fikir ver~

Hakan Saz.yek
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miş

oluruz. Ancak, bu sayı çokluğu nitelik sôz: konusu olunca aldallcı ofmaktadu'. Bu. otuz yaıamı biiyük çoğunluğunun amatör denilebilecek bir düzeyde.
kaldJğı gör.ülürken Öner YıığG. ve A Kadir Konuk gibi birden 90k romanı ya-yıınlanan ve yine bu :romanlan ilci veya daha fazla baskı yapan. yazarların ise
edebiyatı ideoloji doğrultusunda araç olar.ak kullandıkları dikkati .çekiyor. Bu
iki yazarın. romanlarının birden çok baskı yap:mış olmasını, aynı görüşü payla.şan bir okur kiliesinin varlığına bağlamak gerekir, sawyoruz.
Buna karşılık olara~ ilk örneğini Hekimoğlu İsmail (Ömer Okçu)'in. 1967
yılıq.da Minyeli Abdullalı ile verdiği dini içerikli romanlann sayısı bu dönemde
h1zlı bir artış. kaydetmiştir. Bu hareketin söz konusu. dönemdeki genç temsiki~
leri olarak Mehı:net Göktaş; İbrahim Ulvi Yavuz, Vahap Akbaş, Mehmet

Uyar, Raif Cilasun, Nurullah Genç gibi adlan anabiliriz..
Bunlann yanında Rıza Hekim, İsmail Kara, Salih Saruhan, Durali Yılmaz,

Mehmet Komşu, Selçuk Baran, Hüseyin Ş:imşek, Alev Akath, Namık Doymuş,
Nevra Bucak,. Güney Dal, Nilıal Yeğmobalı, Mustafa Özdamar, Nihat Genç,
Handan Saraç, Hikmet Temel, Kamer Ö.nder, Ergünal Demir, Remzi Çayır,
Ali Okut, Mustafa Karaca, Refik Özdek, Şerif Benekçi gibi yazarlar da seksenli yıllarda ilk romanlarını ya}'lIDlayanlar olarak anılabilecek son adlardır. 49
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