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ÖNSÖZ 

Bu kitabı oluşturan yazılar, benim roman anlayışına dair yirmi yıldır yazdığım notlardan ve 

değerlendirmelerden oluşmaktadır. Bir romancı olarak romanı olabildiğince ciddiye aldığım herkes 

tarafından bilinir. Bugüne kadar kitaplaştırdığım romanlarda birbirinden farklı, ama yine de bana 

ait bir tutum ve üslûp geliştirdiğim de bu işten anlayanlar tarafından ifade edildi. Ben bu konuyu, 

Kaybolmuş Günler’i bir hikâye olarak yazmaya başlayıp da romana dönüştüğünü gördükten sonra 

ciddî bir tarzda ele aldım ve romanımı yazmayı bırakarak bütün bilgilerimi, romanla ilgili 

hazırlıklarımı yeni baştan gözden geçirmek istedim. O zamandan beri romana dair yapabildiğim 

tespitleri, görebildiğim gelişmeleri zihnimin bir köşesine kaydettim ve günü gelince de yazdım, 

yayınladım. 

Şimdi bunları bir kitap bütünlüğünde bir araya getirirken, kendi tecrübelerimi değil, tespitlerimi 

öne almaya, herkes için geçerli birtakım görüşler ortaya koymaya çalıştım. Çünkü bir iş hakkıyla 

bilinir ve anlaşılırsa, o konuda yeni bir şey yapmak ve o yolda gelişmeler sağlamak mümkün olur. 

Yoksa kötü örnekler yaygınlaşır ve bir ömür çabalanır da bir arpa boyu yol alınmamış olur. 

Bugünlerde ortalarda dolaşan, yayıncılar tarafından çok satıldığı için itibar gören romanların çoğu, 

roman denebilecek  niteliklerden yoksun. Bir kısmı politik ve sosyal kavgaların aracı, bir kısmı da 

tarihi ve dini merakların istismarı. Bunların roman değeri olmaması, onları tarafgirlikle 

destekleyenleri ve yaygınlaştıranları hiçbir şekilde mazur görmemize imkân vermiyor. Bir dünya 

görüşü, onu hak ettiği seviyede temsil çabası içinde olanların eserleriyle itibar görür. Roman ise, 

ona özgü dili ve dünyası olmadan hiçbir şey anlatamaz. 

Kavganın yeri romanların sayfaları olmamalı. Belki o tür çatışmalar en iyi belgesel çalışmalarda ve 

sosyal araştırmalarda ortaya konabilir. Roman yazarak başka bir şey de yapmaya çalışanlar, esasen 

ne roman yazmış, ne de o şeyi yapmış olabilir. Bu yüzden de romanı bir sosyal ve siyasal görüşün 

kavga aracı yapan sosyalistler, Sovyet rejiminden önce unutulup gittiler. Böylesine kötü örnekler 

varken ve bizdeki resmî ideoloji taraftarlarıyla birlikte artık okunmaz olmuşlarken, onlara karşı 

görüşler savunanların bugün hiç gereği yokken aynı yola başvurmalarının bir anlamı olabilir mi? 

Ben roman türünün imkânlarına ve onun sanat özelliklerine dikkati çekmeye çalışan bu kitaptaki 

yazılarımla, romana dair görüşler ortaya koymaya ve var olan teorik birikimle bir kısım romanlara 

ve romancılara dikkati çekmeye çalıştım. Bu yazılardaki görüşlerle roman türünün yerelden 

evrensele, tarihten günümüze ve geleceğe uzanan kültür dünyamızdaki imkânlarını yeterince 

gösterebildimse, kültürel bir gelişmeye katkım olacaktır düşüncesindeyim. Bu çalışmanın daha 

geniş araştırmalara yol açması beni de sevindirecektir. 

*** 

ROMAN DÜŞÜNCESİ 

Roman Üzerine 

Günümüz insanını romandan uzak, onunla büsbütün ilgisiz düşünemiyorum. Romana bir kaç tip 

veya karakter yardımıyla, hiç değilse onlar için yapılmış fikrî ve edebî bir çalışma gözüyle 

baktığımdan olacak. Romancı bize en azından kendisini ilgilendiren bir çevrenin insanlarını, onların 

aracılığıyla bir takım problemleri önümüze getiriyor, hiç değilse tanımamıza yardım ediyor. Bunlar 

gerçekten var mıdır, sözü edilen olaylar gerçekten olmuş mudur; orası bizi çoğu zaman 

ilgilendirmiyor. Onların olabilir görünmesi, mümkündür diyebilmemiz yetiyor. 



Saatlerce bir kitabın sayfalarında yaşayan kişinin hayat hikâyesini, sevinçlerini, üzüntülerini 

merakla, heyecanla okuyoruz. 

Romanın gerçeği ile hayatın gerçeği o kadar birbirinden farklı ki, her gün çevremizde gördüğümüz 

olaylar ve kişilerden birinin hiç değiştirilmeden önümüze getirilmesi bizi sıktığı gibi, kimi olaylar da 

hayattan alınsa bile bir romanın sayfalarında bize inandırıcı gelmez, nasıl olur der çıkarız işin 

içinden. İşte bu soruyla birlikte romancı ile okuyucusu arasına aşılamaz duvarlar çıkar. Bu duvarı 

aşamayan roman da okuyucu da "olay"ı yaşamak imkânını yitirmiştir. Bu imkânın yeniden 

sağlanması gerekir. Romanın bütün değeri kazanılan bu imkânın iyiye kullanılmasıyla ortaya çıkar. 

Romancı, ortaya koyduğu dünya ile birtakım kişiler, konular ve problemler üzerinde en azından 

dikkatimizi çeker. Onları, geçmişi, geleceği ve içinde bulunduğu şartlarla bize yaklaştırır, tanıtır. 

Bunu yaparken bir ilim adamının objektif görünme soğukluğundan uzaktır. Anlattığı şeylere 

kendiliğinden bir insan sıcaklığı katar. Olup biten şeylerin, adını belki hiç duymadığımız çevrelerin 

dikkate değer yanlarını ortaya koyar. Bilmediğimiz, bilmediğimiz için de ilgi duymadığımız 

durumların İnsanî yanlarını önümüze serer. Sanki niçin bunlardan habersiz yaşıyorsun der, en 

azından onları düşünmemizi, anlamamızı sağlar. İşte bu noktada romancının tercihi ön plana çıkar. 

Bir yazar olarak romancı, istediği durumları veya kişileri seçmede, belli çevrelere ait okuyucusunun 

dikkatlerini hesaba katsa da hürdür, kendi dünya görüşü ve insan anlayışıyla bağımsızdır. Bundan 

sonra bütün gücüyle, kültür ve muhayyilesinin bütün imkânlarıyla bize gerçek yahut gerçeküstü bir 

dünyanın unsurlarını anlatmakla görevlidir. Bu görev onun için bir insanlık borcu, kişiliğinin 

ayrılmaz parçasıdır. Kendini sanatçı bilen romancıdan bu insanlık tutkusunu ve roman dünyasının 

gerçeklerini bütün açıklığı, acılığı ve traji-komik unsurlarıyla severek okuruz. Burada yazar ne kadar 

içten ve yapmacıksız olursa o kadar başarılıdır, başarıl’ olmasa bile dürüsttür. Bundan ayrı 

düşünülemeyecek bir yanı da tarihî olmak sorumluluğudur. Herkesten çok romancıdan bekleriz bu 

meslek namusunu. Çünkü roman öteki sanat türlerinden daha fazla bir belge niteliği taşır. Çok 

okunması ve her seviyeden okuyucuya seslenebilmesiyle, efkâr-ı umumiyenin belli değerlere bağlı 

ya da umursamaz tavırlar taşımasında, yaşama biçiminin, düşünce ve duygu hayatının oluşumunda 

öteki sanat ve bilim çalışmalarından daha etkilidir. Herkesi ilgilendiren kuruluşu, bütünlüğü 

sağlayan bir yapı gerekliliğiyle mimarîye benzetilebilir. Bir kere yapılır yahut yazılır da beğenilirse, 

yayılması, etkili olması önlenemez. 

Dünyadaki fikir hareketlerinin hep birkaç romancıyla geliştiğini, bizdeki medeniyet değişikliğinin 

yanı başında romancıların da yer aldığını düşünürsek, romanı öteki edebiyat türlerinden daha geniş 

ve yaygın bir tür olarak kabul etmek gerekir. 

Günümüzde başkalarının nasıl düşündüğünü, hatta yüzünü görmediğimiz kişilerin dünyaya nasıl 

baktığını, hadiseleri hangi açıdan değerlendirdiğini bile kimi zaman romanlardan öğreniyoruz desek 

yeridir. Başkalarının acılarına sevinçlerine katılıyor, binlerce kilometre ötede yaşayan insanların 

hangi şartlarla baş başa olduğunu bir kitabın sayfalarında öğreniyor, günlük yaşamanın dar 

sınırlarından ilgimizi çeken bir romanın sayfalarında kurtuluyor, bencillikten ve çıkar kaygılarından 

uzak bir dünyanın insanlarıyla baş başa yaşıyoruz. Dünya belki biraz da bu canlı-kanlı kitaplar 

sayesinde küçüldü. Sinemayla tiyatronun kısa süreli etkilerinin yanında, romanın okuyucudan 

beklediği sürekli ilginin yorum ve anlayış farklarıyla ne kadar yaygın bir etki gücü olduğunu 

düşünelim. Bu yüzden romancıların pek çoğu günümüzde "mütefekkir" sayılmaya başlandı. Hiçbir 

sosyal çalkantı, insanlığı ilgilendiren büyük siyasî olaylar romancılardan yakasını kurtaramadı. 

Roman bu özelliğini daha çok son dönemde kazandı. 



Elbet romandan önce de insanlık birtakım kitaplar okuyor, üzerinde düşünüyor ve hayatına 

sokuyordu. Bunların başında kutsal kitaplar, tarih ve sosyal konuları ele alan eserler vardı. 

Destanlar ve halk hikâyeleri, öncekilerin çizdiği genel çerçeveli insanlık tarihi, dünya ve toplum 

görüşünün çeşitli detaylarını, benzer yorumlarını yaygınlaştırıyordu. Bunlar yalnız bizde değil bütün 

dünyada böyleydi. 19. yüzyılla birlikte çok başka bir dinamizm kazanan insanlık, hayatı üzerinde 

daha çok düşünmeye, sosyal, politik ve siyasal olayları çok başka dikkatlerle incelemeye ve kendi 

geleceği hakkında daha çok düşünmeye, sosyal, politik ve siyasal olayları çok başka dikkatlerle 

incelemeye ve kendi geleceği hakkında daha kaygılı olmaya başladı. Roman, kutsal kitaplardan 

sonra en çok okunan kitap oldu. İşte roman bu en hareketli günleri yaşadığı yıllarda bizde de ilgi 

görmeye başladı, örnekleri yazıldı. Namık Kemal’le Ahmet Mithat’tan önce eski dünya görüşüne 

bağlı Muhayyelât-ı Azîz Efendi denemesi vardı. Bu arada bir de Emin Nihat tarafından 

Müsâmeretnâme yazılmıştır. Onunla Decameron Hikâyeleri’nin yazılış sebepleri hemen hemen 

aynıdır: Hoşça vakit geçirmek... Fransız İhtilâli’nin sarsıntılarını yaşayan Balzac’la Çarlık Rusyası’nın 

yıkılacağı günlerde ortaya çıkan Dostoyevski’den elbette farkları olacaktı. Bu fark zaman ve durum 

farkıdır, kültür ve medeniyet farkıdır. 

Roman insan muhayyelesini besleyen masal ve destan unsurlarından sonra psiko-sosyal boyutlar, 

felsefî derinlikler kazandı. Öteki sanat türlerinden hiçbiri roman kadar insanı bir bütün halinde 

ortaya koyamadı. Bu bir bakıma tür özelliği sayıldı. Hemen hemen her şey romanda yer alır oldu. 

Roman dışı sayılabilecek şey yok gibidir artık. Dinî, fikrî, İlmî ve edebî çalışmalardan kaynaklandığı 

gibi onlara da kaynaklık eder oldu. Nasıl destandan hikâyeye, şiirden tiyatroya kadar bir çok tür 

romanda ayrı ayrı bölümler halinde kendine yer buluyorsa, bir dünyayı başarıyla ortaya koyan 

roman da onlara konu ve ortam hazırlıyor. Romansız insan olabilir ama romansız kültür ve edebiyat 

olamaz duruma geldi. Bundan hoşlan- sak da hoşlanmasak da durumu kabul etmek zorundayız. 

İlmî ve edebî çalışmalarla bütün İnsani değer ve başarılara açık, kendine özgü bir yapıya sahip 

romana daha çok dikkat etmek gerekiyor. Onun güdümlü veya tezli oluşuna değil de ortaya 

koyduğu dünyaya, bu dünyanın hayatımızla ilgisine, ona katkısına farklı gözlerle bakmalıyız. Bir 

zamanlar "yakılacak kitaplar" gözüyle bakılan romanların, bugün hangi ölçüde hayatımızı etkilediği, 

bir kültür ve edebiyatın romanlara göre değer kazandığı herkes tarafından biliniyor artık... 

Bizde Roman 

Batı’dan gelme, Tanzimat edebiyatı ile hayatımıza giren bir tür olarak bilinir ve genellikle 

burjuvazinin ürünü sayılır bizde roman. Medeniyet değiştirme dönemimize ait pek çok Batı yanlısı 

güçlerin elinde kimi zaman silah olmuştur. Tiyatro kadar açık ve resmî etkisi yoksa da, insanımızı 

evinde, boş zamanlarında işgal ederek insanlığın kaderiyle ilgili soruları hep batılıya, çoğu kere 

Hıristiyan duyarlığına yatkın biçimde açıklamış ve kimi zaman da okuyucusunun cevabını istediği 

biçimde verebileceği sorularla baş başa bırakmıştır. Bu yanıyla bizde roman, yakın zamanlara kadar 

Batı’nın öteki kültür ve iletişim araçları gibi bizi medeniyetimizden koparmaya çalışmış, değişik 

maceralarla geniş okuyucu kitlelerine seslenirken basının üstlendiği fonksiyonu daha da etkili 

biçime sokmuştur. Bunun etkisini daha iyi kavrayabilmek için, televizyondaki dizi filmlere gösterilen 

ilgiyi, bunun birkaç misli olarak düşünmek yeter... 

Ahmet Mithat’tan Halit Ziya’ya, Halide Edip ve Ya- kup Kadri’den Kemal Tahir’e kadar belli başlı 

romancılarımızın anlattıklarını hatırlayalım. Bunların sıradan okuyuculara değil de en az lise 

öğrenimi görmüş kişilere seslendiği gerçeği göz-önüne alınırsa, bunca insanın "evin sesi"ne kulak 

tıkayışım daha iyi kavrarız sanıyorum. Kaldı ki Ahmet Mithat’ın Letâif-i Rivâyât dizisiyle bir tür 

meddah ağzını geliştirerek hâne halkını kahve ağzıyla yazılmış bir sürü maceranın arasına sokması, 

halka yaklaşmak şeklinde değil de roman sanatını ciddiye almamak biçiminde değerlendirilerek 



batıcıların istihzasiyle karşılık görmüştür. Halit Ziya ve sonrakiler ise, ilk ustaları olan "hâce-i 

evvel"in kaygılarından uzak, yeni bir sosyete oluşturarak sadece onların romanını -önce onlara, 

daha sonra da benzerlerine- yazmışlardır. Televizyonun yaygınlaşmasından az önce de en etkili 

edebiyat türü olarak basın ve yayın organlarını da yedeğine almış durumdaydı. 

Yakup Kadri’nin en çok sevilen ve daha sonra benimsediği Kemalist dünya görüşüne uzak düşen 

romanı Kiralık Konak’tır. Burada yıkılmakta olan bir devletin ahlâkî ve İktisadî görünüşü bir konağın 

çevresinde ele alınır. Yazarının ilk romanıdır. Kendisi, bu romanının tefrikasına başladığında sonunu 

nasıl getireceğini hiç bilmediğini söyler. Eser gün gün yazılır ve bir acının ortasında oluşur roman. 

Düşünülen değil de yaşanan ön plâna çıkar. Eser, sahibini bertaraf etmiştir. Nadir görülür böyle 

şeyler. Sartre da Kirli Eller adlı piyesinin antikomünist yanını böyle açıklar. Demek ki bir sanat 

eserinin ortaya koyduğu görüşleri, konusu da kimi yanlarıyla belirleyebilir. Reşat Nuri’nin Yaprak 

Dökümü de öyle değil midir? 

Roman denince Don Kişot’tan Ses ve Öfke’ye kadar Batı romanını oluşturan yapısal özellikler değil 

de daha çok ele alınan toplum kesimi ve yansıtılan dünya görüşü gelir aklıma. Batılı kendini 

yansıtan, İnsanî ilişkilerle sosyal olayları belli bir düzen içinde ortaya koyan, birbirinden çok farklı 

biçimde yazılan kitaplara roman demek eğilimindedir de, bizde nedense onlara bir tarafından 

benzeme gayretinden olacak, mutlaka bir örnek aranır. Şöyle ya da böyle insanı anlatmak 

önemlidir. Oysa ilk denemeden bu yana yüzyirmi yıl geçtiği halde, hâlâ Türk romanının varlığı çoğu 

kişi için şüphelidir. Halbuki yaşadığımız hayat, her gün yaptığımız şeyler ne kadar meşru ve bize ait 

ise, yazdığımız romanlar da o kadar bizim olacaktır. 

Sanat eseri, en çok roman türünde "çağının tanığı" olabilmektedir günümüzde. Şiirimiz, hikâyemiz 

ne ölçüde bizi yansıtıyorsa, 12 Mart sonrasında roman da o ölçüde bizi yansıtır çizgiye gelmiştir. Bu 

konuda hatırlanacak epey örnek var. 

 1960 öncesinde eser verdikleri halde, ancak 12 Mart döneminden sonra durup düşünülen ortamda 

önemleri ve öteki romancılardan farkları anlaşılan Peyami Safa ve Tanpınar, ancak ölümlerinden 

on yıl sonra ciddi bir okuyucu ilgisine kavuşmuşlardır. Tarık Buğra ve Kemal Tahir de önceki 

eserleriyle birlikte yayınlanan yeni romanlarıyla bu dönemde dikkati çektiler. Roman üzerine dergi 

özel sayıları ve açık oturumlar hazırlandı. Ardından da pek çok romancı ortaya çıktı. Böylece, gerek 

yaşanılan zamanın ve gerekse çağdaş Türkiye’nin oluşumu ile Osmanlı’dan ve Batı kültüründen 

gelen değerlerin tartışılması, kimlik konusunun romanlara konu olması tabii hale geldi. 

Tanzimat, Servet-i Fünun ve Millî Edebiyat dönemleri boyunca ele alınıp da Tek Parti döneminde 

gündemden kaldırılan kültür, ahlâk ve medeniyet meselelerinin yeniden romanlara konu olması 

Peyami Safa ile Tanpınar’la görülmüştü. 1960 sonrasının hareketli ortamında bu konular yeniden 

unutulmaya ve gündem tek boyutlu sosyalist söyleme mahkûm olmaya başlayınca Tarık Buğra ve 

Kemal Tahir, Küçük Ağa ve Devlet Ana romanlarını yayınladılar. Bunlardan sonra da Oğuz Atay’ın 

Tutu- namayanlar’ı ile birlikte insanı ve toplumu çeşitli yönleriyle ele alan, yaşanılan döneme 

eleştiriyel gözle bakarak roman türüne daha çok ilgi çeken eserler yayınlanmaya başladı. Böylece, 

roman toplumda yerini buldu. 

Türün Ortaya Çıkışı 

Romanın tür olarak ortaya çıkışı Batı’da da yakın zamanlara ait bir olaydır. Burjuvazi ile gelişmesi, 

romanın tür özelliklerini de belirlemiştir denebilir. Batı’nın sınıflı toplum yapısında burjuvazinin 

etkinliği, Rönesans ve Reform hareketlerinin tabiî sonucu sayılabilecek Fransız İhtilâli’ne sıkı sıkıya 

bağlıdır. Bu ihtilâli hazırlayan iki önemli düşünürün de roman denemeleri yazdığını hatırlarsak 

(Voltaire ve J.J. Rousseau), romanı burjuvaziyle değilse bile romantik edebiyatla başlatmak hiç de 



yanlış olmayacaktır. Bizde ki Tanzimat yazarları da yeni türleri denerken hep romantik yazarları 

örnek edinirler. O yüzden hemen hepsinin birer romanı, hiç değilse roman gibi okunmak için 

yazılmış tiyatro denemeleri vardır. 

Batı edebiyatı bize olduğu kadar bütün öteki Avrupa ülkelerine de Fransız İhtilâli’yle yeni akımlar, 

yeni anlayış biçimleri getirmiştir. Romantizmin önde gelen temsilcilerinden Victor Hugo savunduğu 

edebiyat anlayışını "edebiyatta liberalizm", hatta sosyalizm olarak tanımlar. Sefiller yazarının, Eski 

Yunan ve Lâtin edebiyatlarını örnek edinen klâsizme karşı yeni edebiyatı savunurken, yeni 

kavramlar ve yeni görüşlerden hareket etmesi tabiîdir. Bütün yerleşik değerlere, o güne kadar 

sosyal ve kültürel tabakalaşmanın bütün unsurlarına karşı çıkarken, yaşanılan hayat, bilinmeyen 

ülkelerin egzotik hikâyeleri, edebiyat dışı sayılan toplum katlarının acıklı durumları bütün 

boyutlarıyla ancak roman türünde ortaya konabilirdi. O yüzden ilk romantiklerden sayılan 

Goethe’nin Faust’u dahil olmak üzere, bütün romantik tiyatro eserlerinde sahneye uygulama 

güçlüğü belli başlı özellik gibidir. Bizde de Hamid’in kimi eserleri bu örneklere bağlıdır. 

Romantizm öncesi Batı romanlarına baktığımızda, bunların hiç de ortak özellikler taşımadığını 

görürüz. De- cameron’un yüz hikâyeden oluşan eseri, 14. yüzyıl İtalyan sosyetesinin hicvini ortaya 

koyarken, Rabelais’ın Gar- gantua’sı (16. yüzyıl) bir dev masalından yola çıkar. Şövalye edebiyatının 

parodisi sayılan Don Kişot ise, ortaya koyduğu hayalperest ve realist iki karakteriyle daha farklı bir 

düzlemdedir (17. yüzyıl). Yine aynı yüzyılda Fransa’da yazılan M. de la Fayette’in romanı, klasizmin 

tahlil- ciliğine örnek sayılır. Robinson Crusoe ise, 18. yüzyıl İngiliz edebiyatındaki 

"Robinsonadlar"dan başka, tek benzeri ve etkisi altında kaldığı eser, 12. yüzyılda yazılan İbn 

Tufeyl’in Hayy Bin Yakzan’ıdır (Bunların ilişkisi için bk. Edebiyatta Ada, Akşit Göktürk, s. 72-76, 

1976). 

Fransız İhtilâli öncesindeki Batı romanı ile sonrakiler arasında ne gibi farklar olduğunu anlamak için, 

Voltaire’le Victor Hugo’nun yazdıklarına bakmak yeter. İkisi de aynı dilin yazarıdır ama kültür 

değişmiştir. Dolayısıyla insan ve roman anlayışı da değişecektir. Öncekilerin 19. yüzyılda 

belirginleşen Batı roman geleneğiyle pek fazla alâkaları olmadığı açıktır. Belki günümüz romanının 

ağırlığından kurtulamadığı, Balzac, Dostoyevski ve Tolstoy gibi 19. yüzyıl romancılarının ilk örneği 

Victor Hugo’nun Sefilleri’dir. Bunun özelliklerini romanın özellikleri saymak ve tek tip bir romandan 

söz etmek nedense alışılagelmiş bir kolaylık olmuştur. 

Görüldüğü gibi, Batı için bile tek tip bir romandan söz etmek mümkün değilken, bizim için bir tip 

romanı savunmak akıl alacak şey değildir. Kaldı ki, batılılar bile romana yeni yorumlar getiriyor, yeni 

örnekleri ifade edecek kavram genişliğine ulaştırmaya çalışıyorlar. "Yeni romandan sonra "anti-

roman", "sine-roman" gibi terimler roman literatürüne girdi ve uzun uzun tartışıldı. Dışardan 

getirilen bir türü, bazı örnekleriyle benimseyip benzerlerinin yazılmasını istemek yerine, bizi ifade 

edecek değişikliğe zemin hazırlamak, hem denemelerin, hem de teorik yazıların belli başlı amacı 

olmalıydı. 

Halbuki günümüzde, öteki alanlarda olduğu gibi roman alanında da Tanzimat kafası değişmemiş, 

aktarmacılık en kolay ve en itibarlı yol olmaya devam etmiştir. Çok bilinen örneklere bel bağlamak 

yerine, kendi kültürümüzden ve hikâye geleneğimizden yola çıkmak, haysiyetli bir tavır olarak hâlâ 

bâkirdir, el atacak yetenek bekliyor. 

Romanın Geçirdiği Değişim 

A. Şinasi Hisar’ın roman sanatına ilişkin dikkate değer bir yazısı var: "Edebiyatta Roman". Bu yazının 

bir yerinde şunları söylüyor Hisar: "Asıl ibda kabiliyeti olan sanatkârların hepsi de mutlaka kısmen 



yeni bir roman formülü bulur, tatbik eder. Bütün edebiyatta, birbirinin aynı iki romancıya, 

tamamen eş iki romana rastlanamaz." 

Dilimize, Roman Sanatı adıyla çevrilen kitabında Kléber Haedens, çeviriye önsöz yazan A. Şinasi 

Hisar’a hak verdirecek şeyler söylüyor: "Romancı olmanın yolu bir değil, bin türlüdür ve bu yolların 

çoğu henüz bize meçhuldür." 

Batılıya meçhul olan yolların bir noktaya çıktığı, biz- deki kimi çevrelere anlaşılmaz şekilde malum 

görünüyor. Birbirinden çok farklı özellikler taşıyan, bir sürü çeşitleri sıralanan, hiçbirinin ötekine 

tam benzediği söyleneme- yen roman türü hakkında kesin şeyler söylemek imkânından mahrumuz. 

Yalnız, "doğu doğudur, batı da batıdır" sözüne rağmen ne ölçüde batılaştığımız ve bu yolda 

nelerden vazgeçtiğimiz ortadayken, batılının hayatını yaşayarak onun etkili ifade biçiminden uzak 

durabileceğimiz tartışma götürmeyecek kadar açık bir çelişkidir. Elbette roman Batı medeniyetinin 

anlatım biçimi olarak onların özelliklerini taşır. Fakat biz ne kadar onlara benzemekten kendimizi 

alabildik? 

Böyle olunca, hayat ve kültür değerleriyle benzediğimiz Batı’ya karşı iç ve dış direncimizi edebiyat 

alanında en çok romanla ortaya koyacağımızı söylemek yanlış değildir sanıyorum. 

Burada hatırlanacak bir gerçek daha var. Sinema ve tiyatro alanında olduğu gibi romanda da bütün 

dünya edebiyatının ürünleriyle hesaplaşma durumundayız. Üstelik yalnız günümüzde yazılan 

eserler değil, bütün edebiyat tarihi ve Batı’nın bizimkinden farklı bir düzlemde oluşmuş roman 

birikimi de hesaplaşmanın dengesini bozacak bir yekûn tutar. Bizdeki roman geleneği belki onların 

yüzyıl kadar arkasından gelmekte ve bir medeniyet krizinin dramatik roman malzemesini de birlikte 

getirmektedir, ama bütün dünyaya karşı yakın dönemde başarı kazanacak niteliklerde değildir. 

Üstelik bugüne kadar yazılan romanlardaki yanlış tuzaklar, yalnız okuyucuyu değil, romancıyı da 

çok güç bir durumda bırakmıştır. 

Bugün kitapçı vitrinleri Türk yazarlarının romanlarından çok batılı yazarların eserlerin sergiliyor diye 

şaşkınlığa ya da ürkekliğe düşmemek gerekir. Onların etkisi okuyucumuz üzerinde bizim 

romanlarımız kadar sürekli ve kalıcı değildir. Olsa olsa roman ölçülerini, okuma zevklerini 

belirlemek yolunda bizim için menfi bir takım şartlanmışlıklar doğurur, o kadar. Onu da her iyi eser, 

ortaya koyacağı atmosferle kendiliğinden bertaraf edebilir. Bu konuda, yabancı romancının 

okuyucuda romanımızın gelişmesini etkileyecek menfi etkisi, televizyondaki dizi filmlerden fazla 

değildir. 

Bir takım sosyal, kültürel, felsefî, psikolojik ve hatta bazı siyasal görüşlerin roman içinde 

tartışılmaktan, daha doğrusu toplum kesitini yansıtmak yolunda tasvir edilmekten öteye 

geçilmediğini görmesi, okuyucunun romandan ne bekleyebileceğini öğrenmesi bakımından faydalı 

da olabilir. Yani en fazla okuyucu yetiştirir, onu şartlandırır ve oyalar. Asıl olan romancının 

yetişmesidir. 

Romancının yetişmesinde, romanın imkânlarını tanımasında içinde bulunduğu kültür ortamının çok 

büyük etkisi vardır. Her şeyden önce ne yaptığını, romanını kimin için yazdığını ve anlatacağı şeyleri 

çok iyi bilmelidir romancı. Romanın klasiklerini kendi toplumunun değerleriyle birlikte tanımışsa, 

roman yazmak da istiyorsa, ortaya çıkan şey önceki örneklere pek benzemese de, bir romanda 

bulunan İnsanî özü yakalamış ve okuyucuyla sağlam bir diyalog kurmuşsa, yazdığı şey pekâlâ 

romandır. Pek çok şeyde olduğu gibi bunda da kalıplar engeldir. 

Batıdan gelen hiçbir şeyin bizim için kutsallığı olmadığı gerçeği açıkça ortada. Onların değişmezliğini 

değil, özellikle bizi ifade ederken değişmesi gerektiğini bilmeliyiz. 



Romanın Unsurları 

Roman türünün belli başlı örneklerinde üç unsuru bir arada görüyoruz: İnsan, çevre ve dram. 

Roman, bunların yanında bir uyumsuzluğu, insanın çevresi ve hâkim değer yargılarıyla çatışmasını 

anlattığı zaman daha ilgi çekici oluyor. 

Bütün iyi romanlarda dram insanla insanın, insanla çevrenin çatıştığı zaman ortaya çıkıyor. 

Yaşanılan zaman ve mekân, sosyal ve tabii çevre en çok roman sayfalarında bir araya geliyor, 

hayatın akışı içindeki insanı yakalamamız mümkün oluyor. Direnen, acı çeken ve düşünen insanı, 

ancak bir başka dünya ile karşı karşıya gelince tanıyor ve özel dünyası adına ortaya koyduğu 

davranışları anlayabiliyoruz. Böylece roman, insanı üç boyutlu hayatı içinde en rahat biçimde 

yansıtan bir tür olarak karşımıza çıkıyor. 

Bilimsel verilerin, ideolojik tavırların, dünya görüşüne bağlı ortak tutumların herkesçe 

benimsendiği bir çevrede yaşayan insanın dramı yoktur. Dolayısıyla hikâyesi de kimsenin ilgisini 

çekmez. Halk hikâyelerinin bile temelinde, dramatik bir hayat parçası vardır. Birbiriyle çatışan 

motiflerin yön verdiği hayat görüşlerinin yansıması, romanın vazgeçilmez unsurudur. Hayatın trajik 

yorumunda değerler çatışmasının insanı ne hale getirdiği önemlidir roman okuyucusu için. Bunu 

ortadan kaldıran bir hayatın romanı değil, olsa olsa destanı olur. 

Çevrelerinde hakim zihniyet olarak görünen değer yargılarına ters düşen kişiler, ne yapıp ederek 

buna karşı çıkacaklardır. Bu insanların kendilerini gerçekleştirmek yolunda başvurdukları toplum 

dinamikleri ya da ulaşabildikleri duyarlık, onları farklı davranmaya itecektir. Bu davranışların 

temelindeki etkenleri en çok roman sayfalarında izleyebiliyorsak, hayatın bir çeşit yorumunu da 

öğrenmiş oluyoruz demektir. 

Bir olayı yaşayanla yaşamayan, görenle görmeyen arasında elbet bir takım farklar vardır. Bunu 

kısaca hayat tecrübesi diye ifade edebiliriz. İşte roman, bir şeyin bilgisini hayatın rengine bulayarak, 

yaşanmış şeylere daldırıp çıkararak sunar okuyucusuna. Yaygınlığı ve etkisi bu yüzdendir. Enti 

püften birer ayrıntı gibi görünen olaylar karşısında şöyle ya da böyle davranan kahramanın tutumu, 

bize kendiliğinden bir şuur kazandırır. Bu şuur bizi bulunduğumuz kültür ve hayat düzeyinin üzerine 

çıkarmaz belki, ama o yolda bir takım çabalara girişmemiz için hareket noktası olur. 

Romanın değişik kültür ve medeniyet şartları üzerinde durmuyorum. Bugün bu hayatı yaşıyoruz. 

Bu hayatın en iyi ifadesini romanda toparlanmış görüyorsak, ondan uzak ve ilgisiz kalmakla 

dünyaya ilgisiz kalmış olmuyor muyuz? Yaşadığımız hayata şu veya bu şekilde katılmak, hiç değilse 

müdahalede bulunmak istiyorsak, romansız edemeyiz... 

Romanın İmkânları 

Romanın bir edebiyat türü olarak diğerlerinden daha geniş imkânları var. Gerek insanın bütün 

olarak ifade edilmesinde ve gerekse toplumun değişik yanlarıyla yansıtılabilmesinde, öteki türlere 

göre daha büyük kolaylıklar sağladığı muhakkak. Bazen de diğer edebiyat türlerinin anlatım 

imkânlarından yararlanır. Dünyayı kavrarken de, değiştirmeye çalışırken de, şüphesiz en müsait 

edebiyat türünün roman olduğu, bu yolda en büyük yardımın romandan gelebileceği söylenebilir. 

Tabii roman özelliğini koruyarak... 

İnsanı ve toplumu derinlemesine kavrayan bilim, teknik ve felsefe gibi bilgi alanlarına dayanan, 

çoğu zaman bunların ötesine uzanan, insanla ilgili hemen her meseleyi kucaklamaya çalışan 

romanın önemi bu saydığımız özelliklerinden gelir. Eninde sonunda içinden çıktığı toplumun modeli 

durumunda olan roman kahramanı, onca sıkıntıyı alt-edip bir sürü bocalamayı yaşadıktan sonra 

gündelik olayların gerisindeki gerçeği kavrayacak, bizim de bu seviyeye ulaşmamıza yardım 



edecektir. Onun kavrayamadığı, belki hiç kavrayamayacağı gerçekliği, bir sürü olay dizisinin, bir 

takım tasvir, tahlil ve diyaloğun arasında romancı bize sezdirmeye çalışacaktır. 

Romancı, belki aradığı gerçeği işin başında okuyucusu gibi bilmiyor, bilemiyor. Yalnız sanatçı 

sezgisiyle, yaptığı hazırlık çalışmalarıyla, nereleri kurcalaması gerektiğini biliyor ve kahramanının 

kişiliği ve davranışları hakkında tasarladığı şeyleri sonuna kadar sürdürmeyi başarabiliyor. Bir takım 

olaylar arasındaki ilişkileri yansıtan roman her gün olup biten şeylerin nereden çıktığını, nasıl 

geliştiğini ve nerelere yöneldiğini göstermeye çalışmasıyla da önemlidir. 

Şiir, hikâye, deneme ve tiyatro, gerçeği ancak bazı boyutlarıyla kavrayıp yansıtabilme imkânına 

sahipken, roman, söz konusu gerçeği bütün boyutlarıyla kavrayabilecek genişliktedir. Bazı şeyleri 

anlatmada, tek tek öbür türlerin gerisinde kaldığı olursa da, hayatın bütün olarak kavranmasında 

ötekilere göre sayısız imkânlara sahip. Zaman zaman o türlerin gerçeğe yaklaşım biçimlerinden de 

yararlanmaktan geri durmaz. 

Romanın gerçekliği ile hayatın gerçekliği arasında elbet bazı farklar vardır. Bu fark, "roman gibi 

hayat" ile "hayattan alınmış roman" sözlerinin ifade ettiği şeylerde açıkça görülür. Romanın hayatı 

değiştirmek konusunda en büyük avantajı bu farkın benzerlik, paralellik sağlanarak geliştirilip 

daraltılmasındadır. Muhayyilenin hayatın gerçeği ile romanın gerçeği arasında gidip gelmesiyle son 

derece esnek, kavrayıcı ve sürükleyici bir anlatım sağlamak mümkündür. Okunup sevilebilmesi de, 

bu imkânların elde edilmesiyle ilgilidir. 

Mûsiki ve Roman 

Yahya Kemal bir yerde "şarkılarımız romanlarımızdı" diyor. Bu tanım yahut benzetme, iki ayrı 

medeniyetin ortaya çıkardığı belli sanat formlarının değerlendirilmesi açısından dikkate değer. 

Şarkı, içinde bulunduğumuz medeniyet çevresinde, divan edebiyatının "murabba" adı verilen ve 

Arap-Fars edebiyatlarında da ortak olan bir nazım türüyle, halk edebiyatının en yaygın ifade biçimi 

olan "türkü"nün birleştirilmesi sonucu ortaya çıkmış bir türdür. 18. yüzyıldan sonra sık sık 

divanlarda da rastlanan bu tür şiirler, genel olarak halkın da ilgisini çeken temaları işler, zaman 

zaman bütün ruhunu nakaratlarla ön plana çıkarır. Büyük besteler arasında yer almasa da, şairin 

bestelenmek amacıyla yazdığı güfteler halinde divanında yer alır. Dili de gazel ve kasidelere göre 

oldukça sadedir. 

Çok sevilen şarkılara dikkat edildiğinde bunların, çok güzel şiirler olmadığı, bilakis şiir değeri 

açısından vasat, hatta kötü şiirler olduğu görülür. Bunlar göz önüne alınınca, musiki ile edebiyat, 

hele roman arasında nasıl bir ilgi bulunduğu sorusu hemen belirir. Kimi şarkılar, şiir bile 

sayılmazken, edebiyat değeri hiç söz konusu edilemezken, nasıl oluyor da romanın yerini tuttuğu 

düşünülebiliyor? 

Bu sorunun cevabını, mahiyet açısından değil de, fonksiyon açısından musiki ve romanı ele alarak 

bulabiliriz: Roman ülkemize, edebiyat hayatımıza girerken hangi gerekçelere sığınmıştı, dikkat 

edelim. Tanzimat ve Servet-i Fünun yazarları için roman, bir toplumun yaşama biçimi ile hayat 

telâkkisini "tabiata muvafık" olarak en iyi anlatabilecek olan bir yazı türüdür. Nitekim şiir ve hikâye 

tercümeleriyle başlayan batılı hayat tarzını bünyemize sokma çalışmaları, giderek romanla büyük 

bir güç kazandı. Öyle ki, 19. yüzyılın son günlerinde yazılan Aşk-ı Memnu, bu yoldan yaygınlaşan 

moda aracılığıyla, batılı ölçülere ayak uydurmaya çalışan bir grup insanın oluşturduğu "sosyete"yi 

anlatmakla yetinmiştir. Böylece roman da öteki sanatlar gibi yaşanılan zamanın, hâkim görüş ve 

telâkkilerin, sesi, sözü ve ruhu olmak durumunda görünüyor. Şarkılarda da bu özelliği açıkça 

görmek, ortaya çıktığı dönemin, sosyal ve kültürel havasını hissetmek mümkündür. Lâle Devri’ni 

bugün en iyi Nedim'in şarkılarıyla tanıyabiliyoruz. 



Romanın bir "zaman sanatı" olduğu sık sık söylenir. Bir derece doğrudur da. Bütün sanat türleri 

içinde en fazla romanda bulabiliriz yaşanılmış zamanı. Öteki eserlerde parça parça unsurlar halinde 

gördüğümüz zaman şuuru, adeta romanı idare eden, olay örgüsü ve insan münasebetiyle üslûbu 

tek başına yöneten başlıca unsur durumundadır. Ne kadar parçalanmış olursa olsun, tamamlanmış 

bir roman, en azından yazılma süresinin şartlarını kendinde taşıyan bir zaman şuurunu yansıtır. 

Romancı ilk olarak, seçtiği zaman parçasıyla tavrını belli eder. Musikîde de görülmez mi bu? 

Yahya Kemal şarkıya benzetmiş romanı. Ben bu benzerliğe türkülerle birlikte, kimi halk hikâyeleri 

ile mesnevileri de katmalı diyorum. Aralarındaki fark, iki medeniyetin kendilerini ifade biçimleridir 

denebilir. Kimi türküler, şarkılar, halk hikâyeleri ve mesneviler, yalnız sözleriyle değil, havalarıyla 

da zamanlarını açıkça hissettirir, kendilerine katılmaya çağırır bizi. Bu davetin, romanın sosyal 

fonksiyonundan fazla bir farkı olmadığını söyleyebiliriz. 

Mesneviden Romana 

Medeniyet değişme döneminden önceki devirlerde edebiyatımızın kendine özgü bir çerçevesi 

vardı. Bir soyutlama sanatı olan şiirin, şarkı ve mesnevi formlarıyla değişik bir türün fonksiyonunu 

da yüklendiğini görüyoruz. Gazel, kaside, terkib ve terci-i bendler yoluyla, kimi duygu ve düşünce 

unsurlarını, insan ve kâinat anlayışını, zaman zaman tasvir, tahlil ve yüceltme tavrını sürdürürken, 

öteki türler de bunların ifade edemediği hayat parçalarını, telâkki ve duyuş tarzını, zamanı 

hissettiren bir şekilde ortaya koymak, edebiyatımızın geleneksel görün- tüsüydü. O yüzden, şarkılar 

bir devrin hâkim hayat telâkkisiyle duyuş tarzını nakaratlar haline getirirken mesnevi de zamanının 

dünyaya bakışını sembolik, alegorik ve -son zamanlarda da- sosyal nitelik taşıyan hikâyeleriyle 

yüceltir veya dile getirirdi. Bunlara halk edebiyatı kadrosundan mahallî destanlarla halk hikâyelerini 

de ilâve etmek gerekir. 

Şarkıların geniş halk kitlelerinde türkülerle karşılandığını, mesnevi konularının halk hikâyeleri 

üslûbuyla değişerek birer oda tiyatrosu durumundaki Karagöz’ün hayal perdesinde buluştuğuna 

dikkat etmek gerekir. Musikî değeri açısından şarkı ile türkü arasındaki "tasannu" ve halka yakınlık 

farkı, mesnevi ile halk hikâyesinde şahsiyet ve mâşerî vicdan farkı haline gelmiştir. Bu anlamda 

edebiyatımız, genel olarak eski kültürümüz, değerleri ve mahiyeti açısından zoraki bir tarzda "halk" 

ve "divan" ikiliği içinde gösterilmeye çalışılmıştır. Bunun kasıtlı oluşu o kadar bellidir ki, her biri 

çocukluğundan ölünceye kadar İslâm kültürü ve yaşayışı içinde bulunan divan şairlerini, halkın 

kültür ve edebiyatına düşman göstermek, aklı başında sanılan bütün batıcıların değişmez vasfı 

olmuştur. İçinden çıktıkları toplumun tarihî kişiliğini tanıyamadıkları için de, yaşayan insanı 

yeterince anlayamamışlardır. 

Bizde mesneviden romana geçişi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş biçiminde değerlendirmek 

yanlış olmayacaktır. Bu geçişin tür ve kaynak farkları, değişen zaman ve ortaya çıkan ihtiyaçların 

ifade biçimleri elbette önemlidir. Ne var ki, Batı burjuvazisinin ürünü olarak sınıf çatışmasını 

yansıttığı ileri sürülen romanla, çatışmasız bir devlet ve toplum düzeninin kimi değerlerini yücelten, 

ıstıraplarını dile getiren mesnevi arasındaki fark -bütün fonksiyon benzerlikleri ve hikâye anlatma 

özellikleri bir yana bırakılırsa- apaçık medeniyet farkıdır. 

En yetkin örneklerini 19. yüzyılda ortaya koyan ve burjuvazinin hız verdiği sınıf çatışmasıyla bahse 

değer bütün bilgileri birer silah gibi kahramanlarının diline dolayan roman türü, önceki yüzyıllarda 

olduğu gibi bundan sonraki yüzyıllarda da yaşamasını sürdüreceğe benzer. Birbirine yaklaşan, kendi 

özellikleriyle içe kapanık hayatından uzaklaşan bütün dünya ülkeleri, bilim ve teknikte olduğu gibi 

edebiyatta da öncekilerden daha yakın ilişkiler içindedir. Basın-yayın ve haberleşme araçlarının 

edebiyat alanına giren yazılı ürünleri etkilemeyeceğini düşünmek artık hayal bile edilemez. 



Dolayısıyla roman, yaşanılan ya da tasarlanan şeylerden oluşan hikâyesiyle, birbirine uzak 

çevrelerin insanlarını, bir kitabın sayfalarında rahatlıkla kaynaştırmasıyla, etkisi öteki türlerden 

daha sürekli bir sanat ve edebiyat türü olarak ön planda görünecektir. 

Romanın son yüzyıl içindeki durumu ne olursa olsun, önceki yüzyıllardaki görüntüsü ve gelecekte 

alacağı biçim ve muhteva özellikleri, onu, bir değer çatışmasının ürünü görmemize imkân 

vermektedir. Mesnevi, iç dünyasındaki çatışmayı sokaklara dökmeyen insanın değerlerini 

yansıtıyordu. Roman, iç ve dış çatışmanın insanı sürekli çemberine aldığı, kan revan günlerin çok 

kısa zamanda dünyanın öteki ucuna duyulduğu ve devlet - toplum parçalanmasının insanın 

şahsiyetinde görüldüğü bir zamanın ifadesidir. Sözün kısası, o günler kendini mesnevi ve şifahî 

hikâyelerle ifade ediyordu. Bu günleri, daha doğrusu yaşadığımız zamanı da ancak roman 

kucaklayabiliyor. Türlerin değişmesi insanın değişmesi demektir. 

 Önemli olan değişen insanın, değişik türlerde öz değerlerini koruması, insanı insan yapan, yaratılış 

hikmetine uygun bir hayata yönelerek eser vermesidir. 

Roman ya da Zaman Parçaları 

Yaşanmış, kanlı canlı bir hayatı kelimelere dökmenin güçlüğü ortada. Bu işi hakkıyla becerebilen 

çok az kişi var. Uğraşır didinirsin, sonunda ortaya çıkan şeyleri önce kendin beğenmezsin. 

Yanıbaşında dikilip duran, her kelimeyi yerli yerinde kullanman için belirsiz ikazlar yapan, o hiç 

kurtulamayacağın mevhum okuyucuya beğendiremezsin. Yırtıp atmaktan başka çare yoktur o 

zaman. Yeniden başlamak için de kimi zaman vakit yoktur ya da çok geçtir... 

Bu güçlük, günümüz romancılığı için önceki yıllara oranla hayli artmasına rağmen, yine de giderek 

çoğalan bir romancı kalabalığıyla karşı karşıyasınızdır. Kimileri bu güçlüğü hiç farketmemişlerdir. 

Yahut, her yazdığını beğenecek bir kültür seviyesindedir. Onlara söylenebilecek, yazdıklarının daha 

iyi bir seviye tutturması yolunda yapılabilecek pek bir şey yoktur. Hevesle yazdığı, yazdıktan sonra 

güzelliğine ve gerçekliğine yürekten inandığı yüzlerce sayfa vardır elinin altında. Yaşadıklarından, 

okuduklarından daha gerçektir onun için bu sayfalar... 

Romanı bir zaman sanatı olarak tanımlayanlar, çağdaş romancılığı dikkate almışlar gibi gelir bana. 

Bu tanım daha çok günümüz romanı için doğrudur. Önceki dönemlerde yazılan romanlar, kimi 

zaman birkaç neslin hikâyesine yer verirken, bugün bir kaç saatten bile roman çıkaran güçlü 

yazarlar var. Hatta hiç bir büyük yazar yoktur ki, romanın çatısını kurarken, zamana alışılan akışı 

dışında özel bir yer vermiş olmasın... Kimisinde Faulkner örneği, parça parça, kimi önce kimi sonra 

ortaya çıkan karmakarışık bir zaman vardır. Kimileri daha özel ve sadece bir romana özgü zaman 

kaymalarına ağırlık vermektedir. 

 Bir bakıma çağdaş roman, her şeyi sonsuz bir şimdiki zamana sığdırmak çabasındadır. Bu noktada 

en eski örneklerdeki epope ve drama kavramları iç içe girmiştir; eski örnekleriyle hiç ilgisi kalmamış 

gibidir romanın. Çağımızın sanatı oluşu da bundandır herhalde. 

Başka bir açıdan konuya yaklaşırsak, bütün anlatım türleri bir şimdiki zaman içinde romanda 

yanyana yaşamaya başlamıştır denebilir. Bir yandan epik dramatikle kaynaşırken, öte yandan 

kaybedilen mutluluklarla yitirilen safiyetin kokusu lirik ve pastoral parçalar halinde, zamanın el 

verdiği ölçüde iç içe girmektedir. Burdaki insanı geçmişiyle, yaşadığı hal ve toplumsal özellikleriyle 

yanıbaşınızda bulurken, ister istemez mukaddes kitapların peygamber kıssalarını anlatış tarzını 

hatırlarsınız. İnsanın yüzlerce yıl sonra bulduğunu sandığı parça parça ve kesik kesik anlatım şeklidir 

bu. Kimi zaman sondan, kimi zaman olayı baştan alarak anlatmak ve en canlı izlenimler halinde 

kavratabilmek için, okuyanı sarsan yanlarını öne almaktan çekinmemek... Örnek mi istiyorsunuz: 



Bakara ve Yusuf Surelerini dikkatle okuyun; iki ayrı anlatım tarzının farklı örnekleri olduklarını 

göreceksiniz... 

İnsanlığın hayatı yalnız iki dünya savaşından sonra şirâzesinden çıkmadı. Dünya hayatı 

başlangıcından beri bir gurbettir ve kaybedilen mutluluğu elde etmek için çekilen acıların 

toplamıdır. Elimizde bir sabır taşı yoksa, suç başkalarının değildir. Olsa da fazla bir şey değişmezdi. 

Onun da çatladığını söylüyor masallar. Bugün o masallara kanmayacak kadar akıllandığını sanan 

insanlık, mutluluk özlemlerini de yitirmek üzeredir. Sesindeki acılık bundandır. O yüzden, hikâyesini 

bir eski zaman tableti gibi karışık ve içiçe girmiş zaman parçaları halinde anlatmaktan kendini 

alamıyor. Bunu anlamayana ve geçmiş zaman kırıntılarıyla idare etmeye çalışanlara da 

anlatabileceğiniz fazla birşey yok. Siz kendi dünyanızı yaşamak ve inandığınız ve inandığınız şeyleri 

yaşatmak çabası içindesiniz. Fazla zamanınız yok... 

Evet, roman değişti. Ama dikkat edilirse "zaman" da değişti, biz de değiştik. 

Roman Düşüncesi 

Bizde romanın geçmişi yüzyıl öncesine uzanmakla birlikte, Namık Kemal’in Celâl 

Mukaddimesi’nden Peyami Safa’ya gelinceye kadar, ciddi bir roman düşüncesinin olmadığını 

söyleyebiliriz. Ahmet Mithat’la üvey oğlu Hüseyin Rahmi’nin yazmaktan düşünmeye vakitleri 

yoktu. Birisi halka faydalı olabilmek için değişik anlatım yolları ararken, diğeri de toplumun her 

kesiminden komiği yakalamaya çalışıyordu. Yine de bize ait romanın şartlarını ilk araştıran ve ona 

kendince tarifler getirmeye çalışan Ahmet Mithat Efendi olmuştur. 

Aynı yıllarda Halit Ziya da, bir kavanoz edebiyatının romancısı olarak, ne yazdığına, neyi kimin için 

yazmak gerektiğine değil de nasıl yazdığına dikkat ediyordu. Bu yüzden onun eserlerinde süslü bir 

tasvir üslûbunun yazarını da hayran bıraktığı belli olan yabancı cümle yapısını, bütün anlatılanların 

önüne çıkmış görmek şaşırtıcı değildir. Yakup Kadri, "evrensel" bulduğu Batı kültürünün roman 

ölçülerini Kemalizm’le nasıl bağdaştıracağını düşünmeye başladıktan sonra, romandan çok 

ideolojinin peşine düşmüştür. Refik Halit ise, sürgündeki adamdır. Serüvenlerin, kalabalığı 

ilgilendiren maceraların romancısı olmuştur âhir ömründe. "Kirpinin Dedikleriyle Memleket 

Hikâyeleri nasıl sürdürülebilir? 

Türk edebiyatında ilk olarak romanı bütün iç meseleleri ve Batı ölçüleriyle kendine dert edinen 

sanatçı Peyami Safa olmuştur. Onun için romanın inşa ve kompozisyon meseleleri, insan ruhunun 

karanlık bölgelerinin anlatılması başlıca konu olmuştur. Gerek roman üzerine başlı başına tedkik 

sayılabilecek ve herhangi bir batılıyı bizden çok ilgilendirecek "teknik" açıklamaları, gerekse belli 

başlı romanları hep bu düşüncenin ürünü gibidir. Onda geniş manasıyla ne medeniyet değişmemiz, 

ne de tarihî değerlerimiz Yahya Kemal kadar mesele olmaz. Peyami Safa için kültür buhranı 

önemlidir; o yüzden bütün boyutlarıyla ele alınır. Fatih-Harbiye ve Bir Tereddüdün Romanı isimli 

eserleri bu konuları tartışır gibi görünürse de, aslında olmayacak bir Doğu-Batı sentezinin 

peşindedir romancımız. Onu yine de en iyi ifade eden, yazarının da benimseyerek söz ettiği eserleri, 

yukarda bahsettiğimiz özellikleri taşır: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Matmazel Noralya’nın Koltuğu 

ve Yalnızız... 

Tanpınar, gerek romanları ve gerekse roman üzerinde duran denemeleriyle Peyami Safa’dan farklı 

bir düzlemdedir. Onun için roman, tenkid fikrini, tarih detayını ve şuuraltı ile rüyalardan fırlamış 

psikolojik muhtevayı ihmal etmeyen bir tür "İçtimaî tedkik"tir. Kendisini ve çevresini, yaşanılan ve 

hatırlanan şeyleri, tarih, kültür ve medeniyet şartlarını didik didik eden, geçmişi sürekli 

yorumlayarak bugüne mal-etmeye çalışan, devam zincirinin bir halkası olduğunu unutmayan ve 

medeniyet değişikliğini bütün boyutlarıyla kavramış bir yazar vardır karşımızda. Onda musiki bir 



kaçış değil, bir çeşit estetiktir; eserlerinin kompozisyonunu belirleyen, düzenleyen başlıca 

unsurdur. Şiiriyle hikâye ve romanını, hatta denemesini birleştiren başlıca özelliktir bu. Huzur, 

bunların en kendisi olanı. Saatleri Ayarlama Enstitüsü ise burdaki atmosferin parodisi gibidir. 

Kemal Tahir ise romancılığında olduğu kadar roman düşüncesinde de tipik bir ATÜT marksistidir. 

Onun için "roman gerçekliği ile tarih ve toplum gerçekliği" bütünleştiği, tipler ve olaylar yoluyla 

"kendiliğinden" ortaya çıktığı anda gerçeği yakalar gibi oluruz. Bizde Batı toplumları gibi tarihî, 

sosyal ve ekonomik bilgiler yeterince araştırılıp "doğru", bilimsel bilgi ortaya çıkarılmadığı için, 

romancı gerektiğinde bir incelemeci gibi malzemesini kendisi toplayacaktır. Batılı yazarlar gibi 

"toplumsal konular"! yeterince araştırıp ortaya konmuş bir toplumda yaşamıyoruz. O yüzden 

"roman pur" yazamayız. "O birikim yok bizde, o aşamaya gelmedik." "Bir süre daha Ahmet Mithat 

Efendi’lik yapmak gerekiyor" Kemal Tahir’e göre. Son romanlarında da yaptığı, romanımızın "hâce-

i evvel"inin yaptığından başka şey midir? Devlet Ana ile başladığı insanımızın hikâyesini Yol 

Ayrımı’nda böyle sürdürdü. 

Görüldüğü gibi, üç önemli romancımız da ayrı ayrı düzlemlerde romanı düşünürken kendilerine 

göre bizi anlatan bir romanın peşinde gibidirler. İlki Doğu-Batı düşüncesini batı tarzında, İkincisi 

Batı’yı benimseyen, bizden de vazgeçmeyen bir tavrı değişik biçimde, üçüncüsü de sosyalist 

düşünceyi Türkiye şartlarında ifade çabasında. İslâm düşüncesiyle roman düşüncesini bir arada ele 

alan yeni isimler, yeni eserler gerekli... 

Ahmet Mithat’ın Romancılığı 

Ahmet Mithat Efendi, dil ve edebiyat görüşleri yanında, hikâye ve roman konusunda natüralist 

edebiyat anlayışını tartışmaya kadar uzanan yazıları olduğunu biliyoruz. Bunlar içinde "Hikâye 

Tasviri ve Tahriri" başlıklı bir yazısı var ki, konuya yüz yıl önce getirilen tarif denemesi olarak dikkate 

değer: 

"Hikâye yazmaktan murad tıikemiyattan, ahlâktan bazı esasları mizahâne ve müellime bir suret-i 

rivâyetle erbâb-ı mütalâaya telkin etmek"tir. Bu da iki şekilde görünüyor ona göre: 1. Mizahi, 2. 

Müellim, yani acıklı, elem verici. Fakat bu iki özelliğin bazen bir hikâyede görüldüğüne de dikkati 

çekerek, dört sınıf hikâye olduğunu söylüyor ve tek tek özelliklerini sıralıyor: 1. "Vak’a sathîce nakil 

ve rivayet edilir. Bu da çoğu kere muharririn kendi sergüzeştidir." 2. "Birkaç kimseye şumüllü vak’a" 

diye tanımlanan ve pek çok kişiyi birden anlatan hikâye. 3. İlk iki şekilde de olsa bir ahlâk telâkkisini 

ele alıp telkin edenleri. 4. Görünüşte birbiriyle münasebeti olmayan bir takım olayların sonradan 

bir araya getirilerek bir fikir telkin edecek biçimde düzenlendiği hikâyeler... 

İlk ikisine sadece müşahedenin, son ikisine de birtakım araştırmaların gerektiğini söyleyerek ikinci 

tür hikâyeye Letâif-i Rivâyât’ından Yeniçeriler’i örnek gösterir. Ötekileri sadece tarif edip 

özelliklerini sıralamakla yetinir. Çünkü henüz o tarz eserleri azdır ve belki de yazdıklarını 

düşündüklerinin gerisinde gördüğü için sözkonusu etmez. Başka yazarlardan da örnek vermez. 

Sonraki yazılarında hem kendisinden, hem de başkalarının yazdıklarından bol bol söz ederek 

görüşlerini pekiştirir. Bu yolda romanlarının ve Letâif-i Rivâyât cüzlerinin çoğuna önsöz yazmaktan 

çekinmemiştir. 

Yukarda sözünü ettiğim yazıyı Ahmet Mithat’ın bugüne kadar türleri ve anlatımlarıyla hiç 

sözkonusu edilmeyen yazarlığı konusundaki görüşlerimi desteklediği için özetledim. Bence bu 

yazının yazıldığı 1870’lerde, Ahmet Mithat’ın yazarlığı da ana çizgileriyle belirmiştir. Bunları üç 

kümede değerlendirmek gerekir: 



Letâif-i Rivâyât. 1870-1895 arası, yirmibeş yılda yirmibeş cüz ve bazıları çift olduğundan tamamı 28 

hikâye tutar. Bunları yazarlığının, basın hayatının hemen hemen sonuna kadar sürdürür. Bu cüzler 

çıkarken bir yandan sürgüne gider; Haşan Mellah, Hüseyin Fellah gibi yüzlerce sayfa tutan macera 

romanlarıyla Felâtun Beyle Rakım Efendi gibi realist töre romanlarını yazar. Bir yandan da Dağarcık 

kapanır, Kırkambar çıkar, o da kapanır, Tercüman-ı Hakikat yayınlanır. Ama bu hikâyelerdeki tavrı 

yirmibeş yılda hemen hemen değişmez. Birkaçı tercüme, çoğu devrine ait olayların hikâyesinden, 

hatta bir gazete haberinin geliştirilmesinden meydana gelmiştir. Oldukça da değişik konuları vardır. 

Bu türü, eski hikâye geleneğimizle köprü kurmak, alışılmış anlatım biçimlerini bazı yeniliklerle 

günümüze aktarmak şeklinde değerlendirmiş olabileceğini ve bu türdeki denemeleriyle, Efendi’nin 

hikâye ve roman dilimizi bir hayli geliştirdiğini sanıyorum. A. H. Tanpınar, Letâif-i Rîvâyât’la 

benzerliği olan Emin Nihat’ın Müsâmeretnâme’sini, isimden başlayarak şöyle değerlendiriyor: 

"Fakat daha evvel isimlere dikkat edelim. Letâif-i Rivâyât, mânâsıyla, işitilen bir çok hikâyelerin 

içinden en güzellerinin seçildiği hissini bırakır. Müsâmeretnâme’nin mânası ise, "Gece 

Sohbetleredir. Böylece her iki muharrir, bu adlarla eski meddah hikâyesini devam ettirmek istiyor 

gibidirler." (XIX. Asır Edebiyat Tarihi s. 267). 

Hasan Mellah ve Hüseyin Fellah tarzı macera romanları. 1874’de Şemseddin Sami’nin 

edebiyatımızın ilk, kendisinin de tek romanı olan Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat romanından iki yıl sonra 

yayınlanan bu romanlar çok okunduğu için Ahmet Mithat’ı benzer romanlar yazmaya yöneltir. 

Efendi bu roman tarzını da bir çizgi olarak sonuna kadar da sürdürür. Geçim kapısıdır çünkü. Bu 

kapıdan Hüseyin Rahmi, Ahmet Rahim ve benzeri yazarlar çıkar, epeyce okuyucu bulurlar. Refik 

Halit de bazı eserlerinde bu türe yönelmeden edemez. 

Felâtun Beyle Râkım Efendi, yine sürgünde, 1875’te yazılmasına rağmen öncekilerden oldukça 

farklıdır. 19. yüzyıl Osmanlı hayatından ilginç kesitler verirken, iki ayrı zihniyetin tasviriyle, 

romancılığımızın bugün de alttan alta sürüp giden ana çizgisinin başlangıcıdır. Daha sonra Halit Ziya, 

Hüseyin Rahmi, Halide Edip, Yakup Kadri, Peyami Safa ve Kemal Tahir’in bazı romanlarında çokça 

sözkonusu edilen Doğu-Batı, kültür ve medeniyet, alafranga ve alaturka karşıtlığı gibi, çoğunluğu 

trajik boyutlara ulaşan ve çözümlenmesi gereken aslî problemler halinde kahramanları meşgul 

eden meseleler, ilk olarak, bu romanda sözkonusu olur. Bu niteliği ne İntibah’da ve ne de Taaşşuk-

ı Talât ve Fitnat’ta bulabiliriz. Servet-i Fünun romanında bu özelliği pek az görürüz. 

 Demek ki, Ahmet Mithat yalnız romancılığımızın değil, meselesi olan romancılığımızın da babasıdır. 

Bunu, "Roman ve Romancılık" başlıklı yazılarından da açıkça anlamak mümkündür. Bu yazılardan 

bir kısmında, Râvi adıyla yazılar yazan Nabizâde Nazım’la tartışırken, her dönemde ve her kültür 

seviyesine göre roman bulunduğunu, Batı’ya bakarak hayıflanmanın yanlış olduğunu, onların da 

başlangıçta çok gülünç örnekler ortaya koyduğunu söylüyor. Bu arada şöyle bir tanım getiriyor 

romanla tarihin farkı konusuna: Bir mevcudu tarife tarih, bir muhayyeli tarife de roman denir... 

Bazı romanları, bu tarzlardan ikisinin özelliklerini bünyesinde toplayabiliyor: Karnaval ve Vah gibi, 

Çengi ve Müşâhedât gibi... 

Son iki tarzın üzerinde düşünenler, Çengi ve Müşâhedât gibi romanlarının nasıl ortaya çıktığını 

açıklayamıyorlar. Bu tür romanları, Letâif-i Rivâyat dizisi dikkatle incelenirse, bunlar açıklığa 

kavuştuğu gibi, romancılığımızın da el değmemiş alanlara yönelmesi mümkün olur. 

Peyami Safa’nın Görüşleri 

Peyami Safa’nın sanat ve edebiyat konuları üzerine yazdıklarını bir araya getiren "Sanat-Edebiyat-

Tenkit" adlı derlemenin roman bölümünde dikkate değer sekiz yazı var. Bunlardan bir kısmı 

konferans metni olduğundan yazarının görüşlerini bütün halinde toparlayıcı niteliktedir. Bu bölüme 



yeni baskılarda romanlar ve romancılar üzerine yazdığı tanıtma ve eleştiri yazıları da eklenirse, Türk 

romanının bütün boyutlarıyla ele alındığı günümüzde, dikkate değer bir birikim sağlanmış olur. 

Söz konusu derlemede on beş sayfa uzunluğunda bir yazı var: Roman-Buhranı ve Meseleleri... 

Yazının ikinci başlığı, daha doğrusu konunun hangi yönlerde geliştiği şöyle ifade ediliyor: Mevzu, 

Teknik ve Üslûp... Bu yazı "roman yazma hâdisesini hem bir konferans, hem de bir roman mevzuu 

gibi" ortaya koyuyor. İlk cümlesi şu: "İnanır mısınız ki bazen bir romancının eserini hazırlarken 

geçirdiği tecrübe, içinde hayat ve heyecan kıyametleri kopan romanının mevzuundan daha canlı 

bir roman mevzuudur?" (a.g.e., ikinci baskı, s. 229). Romanda ele alman konunun romancının hayat 

tecrübesinden muhayyilesine, oradan da beyaz sayfaya geçişine kadar geçirdiği değişim, 

kahramanlarla yazarın vazgeçilmez bağı, daha bunlar tasarlanırken romancının benimseyeceği 

sosyal plânın toplum karşısındaki durumu, halli gereken birer "mesele" olarak ele alınır ve teknik 

konusunda da şu sözlere yer verilir: 

"Roman hayatın imkânları arasından bir tercih ve terkip olduğuna göre ondan ayrı bir yapıya 

sahiptir. Onun kronolojisini takip etmemelidir. Romanda geçmişin mutlaka evvel, geleceğin sonra 

olması da şart değildir. Hattâ kahramanlara ait biyografik izahların vak’alardan sonra gelmesi iyi bir 

romanın tekniğine ait zaruretler arasındadır." (s. 239). Yarım yüzyıl önce yayınlanan bu yazının 

devamında üslûba ilişkin, iyi bir roman okuyucusunun kendiliğinden farkına varacağı, ama tahlil 

edemeyeceği türden bu açıklamalara benzer şeyler söylenir. 

Peyami Safa, Türk romanının gelişiminde romanlarıyla olduğu kadar roman kültürü hakkındaki 

yazılarıyla da önemli bir yere sahiptir. Röportajla roman arasındaki farklar konusunda önemli 

sayılabilecek ikazlarıyla romanımızın seviye kazanması yolunda ciddî gayretleri olmuştur. Batılı 

romancıların çalışmalarını dikkatle izlemiş, bunlardan önemli bulduğu yenilikleri, roman sanatına 

ait önemli tenkitleri bizim okuyucumuza da duyurmuştur. Bu derlemede yer alan "Roman 

Cemiyetin Aynası" başlıklı yazısı, o günlerde Fransa’da yayınlanmış bir kitabı tanıtıyor: "Romanın 

Kudretleri", yazarı Roger Caillais. Peyami Safa’ya göre bu kitap "romanı sosyoloji bakımından 

inceleyen ilk eser"dir. Eseri ana hatları ve dikkate değer tezleriyle tanıttıktan sonra şunları söylüyor: 

"Bir buçuk asırdan beri hızlı bir gelişmeyle hikâye sanatının bütün inceliklerini kazandıktan başka 

felsefeyi ve psikolojiyi de kendi müşahede ve izah sistemi içine alan roman, çatlak veya düzgün, 

çarpık veya doğru, fert ruhunun olduğu kadar cemiyetin de aynasıdır." 

Peyami Safa, romanın muhtevasına ait görüşünü yansıtan bu cümlelerin ardından, romanın Fransız 

İhtilâli’nden bu yana üstlendiği fonksiyonu şöyle dile getirir: "Yüz elli seneden beri roman dizginini 

liberal nizamın kopardığı bu beşeri hayvanın (yalnızlığa terkedilen ferdiyetin), seyisi olan cemiyete 

karşı isyanını ve mücadelelerini aksettirmektedir." Son cümlede roman, "cemiyetle beraber onu 

hükmü altında bulunduran nâzım fikrin de emrinde" görülür, "cemiyet neyse, roman da odur" 

denir. 

Sonraki yazıda da "Okuyucu ve Romancı"nın birbirini hazırladığı, ortaya çıkan eserlerde aynı ölçüde 

"şeref' ve "suç" ortaklığı olduğu belirtilir. Bu görüşler Batı toplumu için ne kadar doğru ve bir 

gerçeğin ifadesi ise, bizim için de o kadar gerçekdışıdır. Romanın imkânlarını hep kötüye kullanan 

yüzyıllık maceraya bu toplum ortak değildir. Bu konuda milletimizi ait bir şeref payı söz konusu 

edilmediğine göre, suçumuzdan da bahsedilemez. 

Kemal Tahir’in Roman Anlayışı 

Türk romanının son yıllarda gördüğü geniş okuyucu ilgisinin yanı sıra, roman düşüncesinin değişik 

konuları ele alacak bir özellik kazanmasında da epey katkısı bulunan Kemal Tahir (1910-1973), 



ölümünün beşinci yıldönümünde dikkate değer görüşleriyle ele alındı. Bir zamanlar Kemal Tahir 

tiryakisi okuyucular, onun bir kısım romanlarında geliştirdiği Çorum ağzı ve farklı vurgu sistemiyle 

konuşup yazanlar vardı. ATÜT marksçılığı konusunda kimi bilim adamlarına hazırlattığı kitapların 

çeşitli tartışmalara yol açtığını, bazı çevrelerin ilk olarak bu vesileyle sosyalist kültürün değişik 

boyutlarını tanıdığını ve solun kendi içindeki bölünmeleri etkilediğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Kemal Tahir’in bizim için asıl önemi Devlet Ana (1967) ile Esir Şehir dizisinde ele aldığı Osmanlı 

Devletinin yorumlanışı ve Türkiye Cumhuriyetimin ilk yıllarına ait tesbitlerdir. Çorum çevresinde 

geliştirdiği romanları mülkiyet ilişkilerini ele alması açısından önemli sayılabilir. Ne var ki, bunlarda 

Tanzimat'tan İkinci Dünya Savaşı’na kadar uzanan tarihî devir, büyük ölçüde marksist bakış açısına 

oturtulmaya çalışılmıştır. Bu romanları yazarı, gerçekçilik tutkunu bir sanatçı olduğu kadar, bir 

kısmını yaşayarak gerçekliğini kavradığı tarihi dönemlere farklı açılardan yaklaşan ve düşünür 

olarak da tanınan bir şahsiyettir. Bir de Peyami Safa ve Tanpınar'dan sonra, romanı çeşitli yönleriyle 

kendisine dert edinmiş romancımız olduğu için üzerinde durmak gerekir. Bu. doğrudan roman 

tekniğiyle ilgilidir ve insanımızın daha iyi nasıl anlatılabileceği yönünde geliştirilmelidir. Ölümünden 

sonra yayınlanan "Notlar" dizisi de o yüzden önemlidir. 

Bu tesbitler ışığında, henüz hiçbir yerde yayınlanmadığını sandığım bir radyo konuşmasından not 

edilmiş bazı cümleleri buraya aktarmak istiyorum. Bu cümleler radyodan kâğıda geçirildiği gibi 

sunuluyor. Asıl metinle birtakım farkları varsa, elde olmayan sebeplerdendir. Bu cümlelerde Kem 

n Fahir'in roman anlayışı ortaya çıktığı için, üzerinde durulmaya değer. 

Kemal Tahir 2 Ocak 1972’de. İstanbul radyosunda yapılan konuşmanın gerçekçilik anlayışıyla ilgili 

bölümünde şunları söylüyor: 

"... Sanatçı sürekli olarak değişiyor. Sanatçının üzerinde durduğu gerçekler değişiyor. Okuyucu da 

yazılanları okudukça değişiyor. Gerçekçilik anlayışımız bu üç yönlü bir değişme içinde. Bizim 

gerçekliğimizin kavranmasında karşılaşılan zorluklar şunlardır: 1- Batılılaşmanın doğurduğu 

gerçeklerimizin karışıklığı... Sanatçı bunları ayıklamak, kendi gerçeklerimizi bulmak zorunda. 2- 

Dilimiz... Yerine oturmamış bir dille gerçekleri yakalamak sanıldığından daha zor. 3- Bir de medenî 

kanun sözü. "Civil" kelimesi, yanlış olarak medenî şeklinde anlaşılıyor. Sanki dana önce medenî 

değilmişiz gibi... 

"Türk insanının Batı romanı biçimiyle anlatılması çok zor. (...) Türk romanı bugün dünya edebiyatına 

büyük katkılar yapabilecek durumdadır. Batı romanından öz farkları... (Burası not edilememiş.) 

1945’e kadar roman tekniğini öğrendik. Türk özünü 1945’ten sonra romanlarımızda görebiliyoruz. 

(...) İnsan ne kadar yalnızlıktan şikâyet ederse etsin, bir yerde toplum onu yakalıyor. Bu yanıyla 

Batı’dan ayrılıyoruz. 

"Benim romanlarım herkesin de anladığı gibi, biterken yeniden başlayacak gibi oluyor. (...) Ben 

romanlarımda eski insanlarımızı, zabitleri, tarih içinde oluşmuş Türk insanını, Anadolu insanını, 

garp Türklerinin öz hayatını vermeye çalışıyorum. Büyük bir İmparotorluğun yıkıntısından 

geliyoruz. Bu, insanlara bir karamsarlık veriyor. Bu önemli değildir. Geçicidir. Önemli olan 

imparatorluk kurucu vasfıdır. Ben bunun üzerinde duruyorum..." 

Kemal Tahir, içinden çıktığı çevreden zor koptu. Devlet Ana romanıyla birlikte, çeşitli tartışmalara, 

toplum gerçeğimizin değişik boyutlarına dikkat edilmesine yol açtı. Son birkaç eserinde, yıllardan 

beri Müslüman çevrelerin yazıp çizdiği şeyleri ilk defa söyleme tavrına kaptırmıştı kendini. Onu 

ziyarete gidenler bu konuda birşey sordular mı, sormadılar mı, sordularsa ne cevap verdi, 

bilmiyorum. Yayınlamadılar çünkü. Görüşmüş olsaydım, bununla "namuslu gerçekçiliği" nasıl 



bağdaştırdığını, başka okuyuculara seslenebilmek için onların kabullerini romanlarında malzeme 

olarak mı, yoksa onca zaman aradığı bir gerçek olarak mı dile getirdiğini sormak isterdim... 

Roman Çıkmazı 

Roman üzerine değişik düşünceler ortaya atıldı, çeşitli yanlarıyla tartışıldı. Romanın edebiyatımıza 

girişinden yüzyıl kadar sonra yapılan bu tartışmalarda, söz dönüp dolaşıp iki medeniyet farkının 

muhteva üzerinde belirleyici fonksiyona geliyor ve sonuç, romanın bizde henüz yazılmadığı ve hatta 

türün kendi iç özellikleri yüzünden yazılamayacağı gibi bir kanat halinde ifade ediliyor. Bu konuda 

olumsuz yargıları benimseyen kimselerin, ya romanı düşünüp düşünüp yanına yaklaşılamaz 

derecede önemli gören, onu putlaştıran kişiler ya da romanın okuyucusu bile olmadığı için 

büsbütün bu işten kendini âzâde hissetmek gayretinde, yalnız bizim gibi toplumlarda bulunan tipler 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Bunların bize ait olmasını izah edecek tek şey vardır: Doğu ile Batı arasında sallanan, sosyal ve 

siyasal anlamda bir tereddüdü yaşayan toplumlardanız. Ferdî tercihler ne olursa olsun, sosyal ve 

siyasal tercihlerin belirlenmesi en azından belli şartları sağlamış bir cemaatin oluşmasıyla ilgili 

bulunduğundan, roman üzerinde konuşurken de onu zaman zaman kendi tercihlerimiz, zaman 

zaman da Türk edebiyatının yüz yirmi yıllık geçmişindeki durumuyla sözkonusu etmekten kendimizi 

alamıyoruz. Çünkü gerek okuyucusu ve gerekse ele aldığı meselelerle, bunların çokluğu ve 

çeşitliliğiyle, roman bir bakıma kendiliğinden sosyal bir vâkıa durumuna gelmiştir. Roman üzerine 

bu kadar çok ve bu kadar farklı çevrelerin fikir yürütmesinin başka ne anlamı olabilir? 

Bize ait bir insan ve hayat gerçeğinden söz edilebilirse, elbet başlıca konusu insan ve toplum olan 

romanın da bize ait özellikleri, ayırıcı yanları bulunacaktır: Bunu batılılaşmaya başladığımız 

günlerde de ifade edenler, bize özgü bir romanın şartlarından söz edenler vardı. Namık Kemal ve 

Ahmet Mithat’ın romanları kadar roman üzerine söyledikleri şeyler de bu gerçeği açıkça ortaya 

koymaktadır. Bu husus Servet-i Fünun döneminde görmezlikten gelinmiş, daha sonra da yakın 

zamana kadar pek söz edilmemişti. Yalnız Hüseyin Rahmi ile Şehabettin Süleyman arasında, 

konuyla az çok ilgili, popülist ve entellektüel edebiyat tartışmalarında biraz sözkonusu olmuş, sonra 

da Kemal Tahir’in Devlet Ana romanının roman olup olmadığı yolundaki tartışmalara kadar 

unutulmuştu. 

Yakup Kadri, Peyami Safa ve Tanpınar’da bu hususun batılı ölçüleri tercih yüzünden hiç 

hatırlanmadığı, sonrakilerin de aynı ölçüleri birer veri olarak benimsedikleri görülüyor. Bugünün 

ifratı medeniyet farklarının fazla abartılması, o günlerinki de hiç sözkonusu edilmemesidir. Halbuki 

akl-ı selim bütün ifratlardan uzak kalmayı ve her şeyi kendi hakikatiyle kavramayı ilke edinir. 

Demek ki romanla ilgili meselelerin bir yanı türe ait, öteki yanı da onun muhtevasıyla kültür ve 

medeniyet değerleriyle ilgilidir. Birini ihmal ederek ötekine açıklık getirmek, konuyu saptırmaktan, 

meseleyi çıkmaza sokmaktan başka sonuç doğurmaz. Hele hele birtakım İnsanî ilişkilerin ille de 

medeniyet farkıyla izaha çalışılması, bunların bizde olamayacağını, olmaması gerektiğini belirterek 

romanı bertaraf gayreti, gariptir. 

Romanımız ve Okuyucumuz 

Bugün telif romanlarla okuyucularına dikkatle bakınca şunu görüyoruz: Bir tip roman yazılıyor, yıllar 

yılı yabancı dünya görüşleriyle beslenen romancılar elinden çıkıyor ve insanımızdan oldukça uzak 

bir okuyucuya sesleniyor. Bir tip okuyucu da var ki, roman adıyla piyasaya sürülen tuhaf şeyler 

okuyor. Biri bizim olmak niteliğinden, öteki de roman olmak özelliğinden uzak. Kültür ve yaşayış 

olarak yüzyıldır yaşadığımız ikilik, edebiyatımıza da yansıdı. Romanla geniş okuyucu kitlelerinin 



uzun süreli ilişkisi, İnsanî bağ, olayların herkesi ilgilendiren merak unsuru gibi şeyler, durumu 

etkileyen hususlar oldu. 

Dünya görüşlerine bağlı kültür temellerindeki farklılık, giderek birbirinden çok başka iki toplum 

çıkardı. Unutmayalım ki, romancı da her sanatçı gibi içinden çıktığı çevreden aldığı unsurlarla kurar 

dünyasını ve kişiliğini. Eserlerini oluştururken okuyucusunu da bulur. Bulduğu yahut yetiştirdiği 

okuyucu da onu belirsiz sınırlarda çevirir ve romancıyı az çok benimseyebileceği şeyleri yazmaya 

zorlar. Ortaya çıkan eserlerin tartışılması ise eleştirmenler kadar aydınları da ilgilendirir. Tutulan ve 

benimsenen romanların niteliği ve yayılma imkânları belirlenir. Çünkü romanın değişmesi, en genel 

mânada nesrin, hayata ve dünyaya bakışın değişmesidir. 

Otuz yıl öncesine kadar roman kimine göre hoşça vakit geçirecek şey, kimine göre de okul 

kitaplarında rastlanan ve ödevlerle mecburen okunan şeylerdendi. Şiir, hikâye ve denemenin 

hemen okunup tartışılma imkânı yoktu romanda. Yazarların çoğu da, ya romanın dünya görüşüyle 

doğrudan ilişkisini ve sosyal etkisini kavramamışlar, yahut da "büyük iş" diye kırkını aşmış insanların 

tekelinde görüyorlardı. Halbuki Fransız İhtilâli’nden sonra kendisi ve çevresi üzerinde farklı 

düşünen, geleceği hakkında bilgi sahibi olmak isteyen insanlık, romanla daha çok ilgilenmiş ve 

ondan çok şey beklemiştir. Tanzimat dönemindeki alafrangalık merakı da hem telif ve tercüme 

romanlarla yayılmış, hem de bazı telif romanlarla eleştirisi yapılmıştı. Cumhuriyet’in kuruluşu ve 

yaygınlaşmasında da romancılarımızın gözden kaçmayacak kadar belli bir gayreti olmuştur. Tek 

parti döneminin baş döndürücü devrimleri ile ardından gelen çok partili hayat, romancıyı çok 

gerilere iten bir hız içindeydi. Bu yüzden bizde yazarın, dolayısıyla romancının açık etkisi 1960’tan 

sonra yeniden dikkati çekmeye başladı. 

 İşte bu yıllarda yayınlanan üç beş romanla, insanımızın oluşumu konusunda bazı çevrelerde epey 

zaman ihmal edilen tarih perspektifi üzerinde tartışılmaya, araştırma ve inceleme yapılmaya 

başlanmış oldu. Biraz da bu yüzden olacak, romanın günümüzde yazılma ve okunma sebebi, 

büsbütün dünya görüşüne ve hatta ideolojik tavırlara bağlı görünüyor. Kimileri sadece bir takım 

sosyal ve politik görüşleri kuklalara tartıştırıyor, kimileri de romancılıktan hazzetmeden roman 

yazıyor. Pek çoğu "tezli roman" sınırlarını da aştığından, edebî olmak vasfını tamamen yitiriyor. 

Roman sanatı çağımızda böylesine gelişmişken, Türkiye’de bu tip romanlar yazılıyor ve binlerce kişi 

tarafından okunuyorsa, edebiyatı sosyolojisi için dikkate değer bir araştırma konusu çıkmış 

demektir. 

Halk hikâyesi, meddah kıssaları ve mesnevilerden romana geçişimizin yüzyirmi yıllık bir tarihi, daha 

doğrusu geleneği vardır. Kimilerine göre bu dönem, bazı büyük isimleri de ortaya çıkarmış olsa bile, 

kalfalık, hatta çıraklık dönemi sayılmalıdır... Bu görüşün doğruluğu - yanlışlığı bir tarafa bırakılırsa, 

burjuvazi ile etkisini yaygınlaştıran romanın bizde ancak yakın zamanlarda, o da televizyonun 

muhasara altına aldığı dönemde geniş ilgi görmesi, çabuk yaygınlaşan kötü örneklerin yanı sıra 

doğru tespitlerden yola çıkan romancıların günışığına çıkması sevindirici bir olaydır. Böylece, Halit 

Ziya’dan 12 Mart dönemine kadar az çok hâkim görüşlere ve devrimlere ters düşmeyen yahut 

eleştirirken bile o gözlükten kurtulamayan roman tarzı, bütün ustalıkları, batılı yanları ve 

özellikleriyle bırakılmış; sadece dünya görüşünün gerçekleri kavramada ölçü olduğu bir tür roman 

yazılmaya başlanmıştır. Önceki dönemin yazarları nasıl bazı sınırlarda durmak ve birbirlerine 

benzer şeyler yazmakta anlaşmış görünüyorlarsa, bugünküler de öyle... Bunu tartışmaların 

niteliğine ve romancıların belli okuyuculara seslenmek mecburiyetine bağlamak gerekir. Bu son 

otuz yıldan da öncekiler gibi bazı isimler kalacak ve yaşadığımız dönemin anlaşılmasında geleceğe 

ışık tutacaktır. 



Kısâs-ı Enbiyâ, Tabâkât ve Risâle-i Nûr okuyarak yetişenlerin çocukları çok başka metinler, daha 

doğrusu romana benzer bir takım kitaplar okuyorlar. Köy romanlarıyla beslenenlerin çocukları da 

toplumcu romanın okuyucusu görünüyor. Bunca yıllık tercüme çalışmaları, bizde hâlâ dört başı 

mamur Avrupai roman örneği yazılmasını sağlayamadı. Buna roman sanatı açısından üzülmek, 

insanımız ve okuyucumuz açısından da sevinmek gerekir. Demek ki, bütün gayretlere rağmen kendi 

kendimizden, özelliklerimizden tamamen kopamıyoruz. Bunu en çok Devlet Ana romanının 

tartışmalarında gördük. Romanı beğenenlerin de beğenmeyenlerin de üzerinde durduğu özellik, 

eserin batılı roman anlayışıyla ele alınamayacağı noktasında toplanıyordu. Romanı ilk fırsatta 

tercüme eden sosyalist ülkelerin ideolojik tavrı bir yana bırakılırsa, inceledikten sonra satılmayacağı 

gerekçesiyle çevirtip basmaktan vazgeçen İngiliz editör galiba haklıydı. Gerçekten İngiliz okuyucusu 

bu kitabı roman diye okumaz... Bunun ilk bölümleriyle Walter Scott’un Ivan- hoe’su arasındaki 

benzerliklere rağmen böyle bir farklılık da vardır. 

Demek istediğim şu: Yüzyıllık şartlandırmalardan kopan aydınımız, dolayısıyla yazarımız, gerçeğe 

henüz çıplak gözle bakamıyorsa da başka gözlükler denemenin sevincini tadıyor. Daha doğrusu, 

bugün öncekilerden çok başka bir roman yazılıyor, hatta acemiliklerine bakılmadan okunuyor. 

Peyami Safa ile Tanpınar gibi önceki dönemin gerçekten önemli yazarları, yeni baskıları yapılan 

eserleriyle Kemal Tahir ile Tarık Buğra kadar genç okuyucuya ulaşıyor. Bu arada bizim nesil de 

üzerinde durulmaya değer romanlar yayınlamaya, insanımızın geçmişini ve geleceğini roman 

türünün imkânları içinde düşünmeye başlıyor. Bu, edebiyatımızın bir değer ve seviye kazanması 

demektir. En azından bizim nesil, öncekilerin hatasına düşmemek imkânına sahiptir. Bu da az şey 

mi?.. 

Roman yazılarak gelişir çünkü. Bunu gerçekleştirebilmek için kültürel hazırlık yetmez. Bir tür 

fobiden de kurtulmak ve çemberi kırmak gerekir. 

Biz bugün, önceki romancılardan anlatım ustalığı ve eski dönemlere ait bazı dikkatler alabilir; hatta 

insana, topluma ve dünyaya bakarken onların tecrübelerinden faydalanabiliriz. Dünya görüşümüz, 

hayata bakış tarzımız onlarınkinden daha doğruysa, bu üstünlük bütün hatalarımızı bağışlatmaz. 

Çünkü eninde sonunda bizim ulaştığımız şuur ve seviyede devrimizin ne kadar payı varsa, 

öncekilerin yanlışlarında da yaşadıkları devirlerin o kadar payı vardır. Onların yanlış temellere 

oturtulmuş güzellikleriyle, bizim doğru bildiğimiz görüşlerin kötü ifadesini de aynı dürüstlükle 

görebilmeliyiz. 

Kendinden öncekileri bilmeyen bir romancının kendinden sonrakilere söyleyecek hiç bir önemli ve 

kalıcı şeyi yoktur. Romancıdan okuyucuya ve insanımıza giden bağ böyle kurulur sanıyorum. 

İnsanımızı toplumun tarihi değerleriyle çağdaş durumundan ayrı düşünemiyorum çünkü. Romancı 

da bence, herşeyden önce toplum ve tarih şuurunu, geleceğin dünyasında yapı taşı olacak değerler 

biçiminde anlayıp araştıran, çalışmalarını insan sıcaklığına bürüyerek ortaya koyan, pek çok gerçeği 

ilk defa bulmanın ve bunun sevincini yaşayarak en güzel biçimde ortaya koymanın sancısını çeken 

insandır. Kısaca, sanatının adamıdır. 

Roman Bolluğu 

Son yıllarda öylesine çok roman yayınlanıyor ki, şaşmamak elde değil. Kimi yazarların iki üç yılda on 

kitap yayınladığı bir yayın ortamında, romanın niteliği değil de, bu kadar kısa sürede bunca sayfanın 

nasıl yazıldığı merak konusudur. Çok yazdıkları edebiyat tarihlerine geçen Ahmet Mithat Efendi ile 

üvey oğlu Hüseyin Rahmi’nin, günümüz yazarlarından öğreneceği epey kolaylık var galiba. 

Bu romanlarda neler anlatılır, bunca sayfa birbiri ardına nasıl doldurulur, hiç anlamamışımdır. 

Peyami Safa’nın Cingöz Recai dizisiyle, Kemal Tahir’in çeviri - telif Mayk Hammer serisini bile belli 



aralıklarla yayınlanabildiği dikkate alınırsa, bunların üç ayda bir roman kaleme almaları, gözleri dört 

açtıracak bir yazı maratonluğu sayılsa yeridir. Yalnız birşey çok açık: Bazı çevrelerde bolluğu, daha 

doğrusu çokluğu en çok hissedilen romanın niteliksiz ürünlerle bir bakıma yokluğu ortaya koyduğu 

da bellidir. 

Söz konusu romanların çoğunda, ya tarihin çok renkli hayallere imkân veren meçhul teferruatı, 

daha doğrusu pehlivan tefrikası olabilecek magazin yanları, ya da günümüz Müslümanının bitmez 

tükenmez meseleleri yazarının biricik hâzinesidir. Bu tarihin İslâm tarihi, kahramanlarının da din ve 

devlet büyükleri olduğu bellidir. Hatta peygamberlerin bile romancı muhayyilesinin çizdiği 

çerçevede -roman denmese de yapılan odur herhalde- tanıtıldığını düşünmek, edep sınırının nasıl 

zorlandığını anlamaya yeter. 

Hele günümüzden alınmış kahramanlar etrafında geliştirilen dinî-sosyal görünüşlü "hidâyet" 

romanlarına birkaç sayfa gözatmak bile nelerden nasıl sözettiğini anlamaya yeter. Bunlarda, havâi 

bir genci şuurlandırmaktan abdest almaya kadar çok çeşitli ve bir o kadar da değişik şeylerden 

bahsedildiğini elbet duymuşsunuzdur. Hani bir çırpıda tekfir etmenin rahatlığı, kimilerine birkaç 

sayfa içinde Müslümanlaştırma alışkanlığı da veriyor. Aslında bunların bizim için anlamı şu: Yıllardır 

öylesine vaaz üslûbuna alıştırılmış bir insan tipiyle uğraşmak zorunda kalmışız ki, kimi romanların 

vaaz karakteri taşımasını, kimi vaaz kitaplarının fantezik hikâyelerle, yani bir çeşit "romanla" 

doldurulması kadar tabii bulmalıdır diyorum... Postmodernistlerin bizimkilerden öğreneceği çok 

şey var galiba... 

Bunca romanın, enti püften konulan kaleme alan kişilerin, romanın geleceğine menfi olduğu kadar 

müsbet katkıları da olacaktır elbet. Bir hasat hazırlığı, ekip-dikme kadar bakım da ister. En azından 

bazı şeylerin toprağa karışmasını sağlayacak birikim gerekir. Kültür vâkıâsının bundan sonra söz 

konusu olduğunu belirtmeye hiç lüzum yok sanırım. 

Edebî türler içinde en çok yayın şansına sahip ve bu yüzden her yıl en fazla yayınlanan edebî eser 

roman olmasına rağmen, kültür zemininin ötekilerden daha yoğun bir birikim gerektirdiğinden 

olacak, en az değerlendirme yazısının roman hakkında çıktığı görülür. 

Bu romanların yazıldığı dönemlerdeki kültür zemininin teorik yetersizliğinde, okuyucunun yanlış 

şeylere şartlandırılarak çok sığ roman konularıyla oyalanması da dikkate değer bir etkendir. 

Romanımızı yıllar yılı bir tıkanıklığın, bir çıkmazın içine sokanlar, zaman zaman bir Türk romanının 

oluşamayacağı yolundaki görüşlere de güç vermişlerdir. Kuramsal yetersizlik bu tıkanıklığın bir 

yanıdır aslında. Son yıllarda romanda görülen rahatlama, üç-dört ciddi çalışmanın da ortaya 

çıkmasına imkân vermiştir. 

Evet, romanı olduğu kadar roman değerlendirmelerini de bizim nesil ortaya koymak zorundadır. 

Başka türlü çıkmazdan kurtulmak mümkün değil. 

Tesbitler ve Teklifler 

Buraya kadar roman türünün özelliklerini, bugüne kadar Batı’da ve bizde neden en çok ilgi gören 

yazı türü olduğunu, Tanzimat’tan bu yana hangi kaygılarla roman yazıldığını ve roman düşüncesinin 

hangi boyutlarıyla bizde söz konusu edildiğini anlatmaya çalıştım. Şimdi bunlardan çıkarılabilecek 

sonuçları kısa tespitler halinde maddelemek istiyorum. Sonra da romancılığımızın gelişmesi, 

insanımızı ve dünya görüşümüzü doğru ifade edebilmesi yolunda bazı tekliflerim olacak. 

Tanzimat’la birlikte geleneğin bertaraf edilerek Batı kaynaklı bir türün benimsenmesi, Ahmet 

Mithat dışındaki yazarları, insan ve toplum gerçeğini ifade yolunda, eski hikâyemizin bütün 

imkânlarından mahrum bırakmıştır. Dile getirilemeyen şey üzerinde düşünebilmenin imkânsızlığı 



ortada. O yüzden Tanzimat romancıları yalnız düşük kadın, esaret ve alelâde hissi konular 

çevresinde dönüp durmuşlardır. Bu konularla romantizm arasında kurdukları benzerliğin ne kadar 

sathî olduğunu belirtmeye gerek yok. Servet-i Fünûncular ise salon hayatı, alafranga zevkler, acıklı 

ve imkânsız ilişkiler çevresinde kalmışlar, "pembe roman" türünün konularıyla yetinmişlerdir. 

Sokaktaki insana bakmak kimsenin aklına gelmemiştir. Dar bir realizm anlayışıyla ne toplum ve ne 

de devletin içinde bulunduğu şartlar kavranamaz... Letâif-i Rivâyât’m hikâye geleneğimizle meddah 

dilini geliştirerek birbirinden değişik meselelere yönelişi, nedense yazarlarımızı hiç harekete 

geçirmemiştir. 

Bir medeniyet buhranının tam ortasında yazılmaya başlanan romanlar, türün en önemli 

meselesinden mahrumdur. Batıdan getirilen türün kendi geleneğinden de bizdeki benzerlerinden 

de uzakta gelişmeye çalışan Türk romanı, yaşanılan zihniyet çatışmasının farkında değildir gibidir. 

Ahmet Mithat’ın iyi bir başlangıç sayılabilecek Felâtun Beyle Râkım Efendi romanı, konuya yaklaşım 

denemesi olmak bakımından, ne yazık ki ilk ve tektir. Alafrangalığı eleştiren Araba Sevdası ile yeni 

şiiri savunan Mai ve Siyah, yapı bakımından bu romana benzerse de, tavırlarla zihniyetler arasındaki 

ilişkiyi kavrayamadıkları için, çok sathî örnekler olarak kalırlar. İkincisi için, büsbütün yeninin ve 

alafrangalığın müdafaası denebilir. Yakup Kadri ve Peyami Safa, medeniyet farkına ana mesele 

gözüyle bakmazlar. Tanpınar eşiğe kadar gelir ve orda kalır. Kemal Tahir ise, çok şeyi o kadar hızla 

geçer ki, kavrayıp kavrayamadığından, inanıp inanmadığından emin olamazsınız... 

Cumhuriyet romanının üç meselesi vardır: 1. İstiklâl Savaşımdan uygun adım inkılâplara geçiş. 2. 

Köy ve eşkiya gerçeğinin bütün dünyayı ifade ettiği iddiasıyla anlatılması. 3. Sosyalizm havariliğinin 

tek kurtuluş yolu olduğu... Küçük Ağa ve Esir Şehir dizileri dışında hiçbir roman, Osmanlı’dan 

Cumhuriyet’e geçişin bir insanda doğurduğu sancıları ele almaya yönelmemiştir. Bir zihniyet 

değişiminin insanımızdaki yankıları hemen hemen hiç ele alınmamıştır. Kadın-erkek ilişkilerindeki 

sathîlik, insanı şaşırtacak seviyededir. 

Servet-i Fünun ve Cumhuriyet’in ilk dönemine ait roman kahramanlarının çoğu hiç bir metafizik 

kaygı taşımazlar. Dindarların hep kötü ve menfaat düşkünü, modern kişilerin hep iyi olduğunu 

gördükçe hayrete düşersiniz. Hayatımızın gerçek meseleleriyle, kültür ve inanç buhranıyla, Batı’ya 

bağımlılığın gerçek boyutlarıyla karşılaşmamak, bir kısım okuyucuyu romandan uzaklaştırırken, 

bazılarını da bunların tam karşıtı romanlar yazmaya yöneltir. Kısaca, ideolojik bir silah durumuna 

gelmiştir Cumhuriyet romanı. Önce Kemalist örnekler ortaya çıktı. Sonra sosyalist, daha sonra da 

milliyetçi ve Müslüman yazarlardan bir kısmı "tezli" romanın sınırlarını zorlayan ve birbiri peşinden 

kitapçıları dolduran romanlar yazmaya başladılar. Bunlardaki yaygın özellik, gerçeğin bir yüzüyle 

gösterilme eğilimidir. Dram yoktur ve insan tek boyutludur... Bugün, bu çokluğun ortasındaki 

yokluğu yaşıyoruz. 

Bu genellemelerin dışında görülebilecek üç roman var: Yalnızız, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve 

Tutunama- yanlar. İlki bir macera romanı gibi başlar, Samim’in "samimiyet dünyası" denebilecek 

Simeranya ütopyasıyla gelişir ve Türkiye’nin yaşadığı batılılaşma macerasının doğurduğu faciayı bir 

kaç aile çevresinde ele alır. Saatleri ayarlama yolunda kurulan bir enstitünün hikâyesiyle tanıdığımız 

Hayri İrdal, bürokratik devletçiliğin, fonksiyonsuz kurumların ince bir eleştirisini ortaya koyar. 

Peyami Safa ve Tanpınar, bu romanlarda ele aldıkları konunun beraberinde bulunan oyuna 

kendilerini kaptırma- salardı, her zaman okunabilecek özellikte birer roman olurdu yazdıkları. Oğuz 

Atay’ın Tutunamayanlar’ı da benzeri bir oyun zevkiyle entellektüalizmin kurbanı olmuştur. Buna 

rağmen Cumhuriyet aydınının hayatına ve kültürüne yönelttiği eleştiriyi, çeşitli anlatım yöntemleri 

deneyerek ortaya koyması ve içinden çıktığı çevrenin tepkilerine aldırmadan bir sanatçının sorumlu 



tavrını sergilemesi bakımından oldukça önemlidir. "Anlatı" dilinin bütün imkânlarını deneyerek 

farklı bir kurgu anlayışına yönelmesi de Tutunamayanlar’ın ayrı bir özelliğidir. 

Bu tesbitlerden sonra, dünya görüşümüzün rahatlıkla ortaya konabilmesi yolunda, üzerinde 

durulup düşünülmesini istediğim tekliflere geçebiliriz. Bunların kısa oluşu birer teklif ve tasarı 

oluşundandır. İlgili kişileri konu üzerinde düşünmeye çağrıdır. Bunca yıllık çıkmazın birkaç yazı 

içinde çözümlenebileceği inancında değilim. Bu teklifler başkalarını da harekete getirici bir unsur 

olursa, umulan gerçekleşmiş demektir: 

Hikâyeciliğimizin yazıya geçmiş örnekleri başta olmak üzere, eski nesrin özelliklerini tanımak, 

insanımızı ve meselemizi dile getirmek yolunda pek çok imkân verir. Dilin düşünceden 

ayrılamayacağı gerçeği, özel bir dil meselesi olan roman için de geçerlidir. Önce dili bulmak 

zorundayız. Biz bugün, şimdiye kadar ortaya çıkan eserlerdeki yanlışlıktan kendimizi kurtarmak 

istiyorsak, bu türün Batıdaki örneklerini okurken eski kültürümüzü ihmal etmemeliyiz. Roman da 

şiir gibi dilsiz olamaz. 

Klâsik edebiyatımızın ana motifleri üzerinde düşünmek. Sathî olarak Leylâ ile Mecnun’u Romeo ile 

Juliete’e benzetmek fazla bir anlam taşımaz. Mesneviler kadar halk hikâyelerini de dikkatle gözden 

geçirmek, Ferhad’ın aşkını, Keremin ıstırabını, Âşık Garib’in durumunu kavramak gerekir. Eski 

edebiyatımızın aşkın duyarlığı, farklı üslûplarda nasıl halk ve divan şiirine yansımış, mesneviden 

halk hikâyesine kadar aynı bakış tarzı nasıl hâkim olmuşsa, bugün kendilerine özgü bir edebiyat 

ikliminden mahrum olan Müslümanların ifadesinde de öylesine vazgeçilmez imkânlara sahiptir. Bu, 

herkese özgü bir keşif de olabilir. 

3. Zihniyet farklarını ele almakla dinamizm kazanacak, İnsanî ilişkilerle sıcaklığını ve gerçekliğini 

koruyacak, metafizik meselelere yönelmekle derinliğe ulaşacak bir roman, insan ve toplum 

gerçeğini yönlendiren bir dünya görüşü yaklaşımıyla ancak ortaya konabilir. Yüzyıldan beri 

gerçekleştirilemeyen ve hep eksikliği hissedilen roman budur. Bunun özellikleri yazıldıkça ortaya 

çıkacak, ortaya çıktıkça geliştirilebilecek bir saklı sudur... 

Buraya kadar roman üzerinde söylenenler, ilgilileri, türün özelliklerini geliştirerek dünya 

görüşümüzü de ifadeye imkân verecek bir takım denemelere yöneltmek içindir. Ötesi kaabiliyetlere 

ve nasiblere kalmıştır... 

*** 

ROMANDA ÇOK SESLİLİK 

Niçin Roman 

Bunca gazete, dergi, televizyon ve sinema filmleri hayatın her alanını didik didik ederken, insan 

beynini her yandan böylesine bombardımana uğratırken, bir kısım insan hâlâ neden roman yazar 

veya okur? Romanın bunca câzip iletişim araçları karşısındaki gücü nedir, nerden gelmektedir? 

Bu soruların cevabı kısaca, romanın bir sanat türü oluşuyla açıklık kazanabilir. Ama roman türünde 

ortaya kondukları halde, ciddi bir sanat endişesi taşımayan romanların sanat değeri olanlardan 

daha çok satılışı nasıl açıklanabilir? Bunu da her zaman popülist unsurlar taşıyan sahte eserlerin 

çok ilgi görmesine bağlayabiliriz. Öyle veya böyle, bir roman niçin hâlâ alâkâ görüyor, neden yazar 

ve okuyucu ilgisini çekiyor? 

Bunu kısaca şöyle ifade edebiliriz: Her seviyeden insan, hayatın bütüncül yorumunu, yaşadıklarının 

anlamını, iletişim araçlarından öğrendikleriyle kavrayamıyor. Bu yorumu, hayatın başka bir 

düzlemde yeniden kurgulandığı romanlarda bulmak istiyor. 



Roman bize bu yorumu, hayatın içinden yahut muhayyilenin şaşırtıcı buluşlarından çıkardığı 

kurgusal olaylarla veriyor ve biz, kendimizi ve çevremizi başka bir ışıkla yeniden gözden geçirme 

imkânı buluyoruz. Romanın, tiyatro ve sanat endişesi taşıyan filmlerin hâlâ yaşayabilmesinin sırrı 

burdadır. Böyle bir iddia taşımayan hikâyenin de anlatılmaya değer hiç bir yanı yoktur. 

Olup bitenlerin hiç de sanıldığı ve anlatıldığı gibi olmadığını düşünen, hayatı hazırlop reçetelerle 

kabule yanaşmayan insanlar, kültürüne, tercihlerine bağlı olarak bir takım sanat eserlerine 

yönelecektir. Romana tutkuyla sarılanların çoğu, bu duyguyu sabırla, uzun süren okumalarla ve 

mutlaka kendi başına çözmek isteyenlerdir. Olaylar, kişiler ve ilişkiler, romancı ve okuyucu için birer 

araçtan ibarettir. Her ikisinin de amacı, bunların gerisindeki anlamdır, yorumdur. 

Şiir ve kısa hikâye daha sabırsızdır. Şiir buna imajlarla. çağrışımlarla ve ahenkli sözlerle ulaşmak 

ister. Kısa hikâye ise bir âna, bir kişiye veya bir olaya, geçmiş ve gelecek kaygılarının persfektifinden 

yaklaşır. Önemli olan, sanatçının tavrıdır, bu tavrı yönlendiren şuur ve endişedir. 

Roman ise, kişileri, olay örgüsü ve ortaya koyduğu dünya görüşü ile bir anlamın veya yorumun 

peşindedir. Bunun açık yahut gizli iddiası, yaşanılan şeylerin hiç de sanıldığı gibi olmadığı 

düşüncesidir. Bu da sanatın ve romanın ontolojik bakımdan varlık gerekçesidir. Bununla 

anlaşılabilir ancak insanın bu türle yıllardan beri ciddi bir tarzda uğraşması. 

Evet roman, bütün sanat ve bilim çalışmalarının tek tek hedef aldıkları ve parçalayarak 

kavramlaştırmaya çalıştıkları hayatın bütüncül bir yorumunu yapmak iddiasıyla önemlidir. 

Romancı, fantazisi, hayal gücü ve dünyaya bakışıyla hayatı ve insanları anlatırken, sosyolog, 

psikolog, tarihçi, siyaset bilimcisi ve araştırmacı gibi hazır verilerden ve teorilerden yola çıkanlar 

gibi değil, bizzat kendi keşifleri ve gözlemleriyle hareket eder. Hayatı yorumlarken, görünenlerin 

ardındaki görünmeyene, dış gerçeğin arkasındaki içteki oluşumlara, kültürel, zihnî ve mânevî 

gelişmelere de dikkati çeker. 

Zaman zaman romanın öldüğünden dem vuranlar çıkmıyor değil. Hatta roman adıyla bir takım 

kitaplar hazırlayanlar, satış rekorları kırarak bir dönem popüler olanlar bile romanı ciddiye 

almadıklarını söyleyebiliyorlar. Fakat roman öldü yahut ölecek diyen eleştirmenler de, roman 

türünün imkânlarından yararlanarak kendince önemli gördüğü düşünceleri, itirafları yahut 

ithamları okuyucuya ulaştırmaya çalışan yazarlar da romanı ciddî bir sanat türü olarak görenler 

kadar kalıcı ve önemli bir eser ortaya koyamazlar. Bir dönem sonra, iyi yazılmış bir romanla sanatın 

ölçüleri yeniden hatırlanır ve karalamalar, kötü örnekler tamamen gündemden kalkar. Çünkü 

insanı bütünüyle anlatmak çabasındaki hiçbir sanat türü tümüyle yok olmaz; aksine geliştirilerek 

zenginleştirilir, yahut soyutlanarak yeni anlatım denemelerine girişilir. Bütün bunlar bir türün 

hayatiyetini ortaya koyar. 

Nasıl kötü şiirlerin ve dergileri dolduran müteşair kalabalığının varlığı gerçek şiir ve şair için suçlama 

sebebi olamazsa, pembe ve beyaz diziler, hatta dinî temâyülün estetik dışı ifadesi olan yeşil 

romanlar, politik-ideolojik ve tezli roman denemeleri de roman türünün karalanmasına yeterli 

sebep olamaz. Aksine, iyi roman her iyi sanat eseri gibi kendi özelliklerini de beraberinde getirir. 

Bu da romancının mizacı, kültürel birikimi ve ele alacağı malzemeyi değerlendireceği üslûbuyla 

yakından ilgilidir. Bir büyük romanın önceden vaz edilecek kaideleri ve özellikleri yoktur. Onu 

adlandırabilecek tür özelliklerinin olması yeterlidir. Olay örgüsü, kişiler, orijinal bir anlatım ve 

hayata kendine özgü bir yorum denemesi... 

Bütün bunlar her zaman iyi bir romanda yeniden kurulmuş ve bir başkasını taklit etmemiş bir tarzda 

vardır. Nitelikleri elbette farklı olacaktır. Hatta önceki romanlara atıflar yaparak, onlarla hesaplaşır 

bir tarzda, onların parodisini ve eleştirisini de ortaya koyabilirler. Çünkü romancı bilir ki, roman 



kültürü olan okuyucuyla karşı karşıya olmak her zaman farklı tatlar peşinde olmak demektir. Bunu 

kavrayacak okuyucu, o romancının tiryakisi olacaktır. Tıpkı Cervantes'in Don Kişot’u gibi, 

Flaubert’in Madame Bovary’si gibi, Unamuno'nun Sis’i gibi, kahramanının dünyasını entellektüel 

tarafıyla da kurcalayan bir roman her zaman daha kalıcı etkilere sahip olmuştur. Bir Dostoyevski, 

bir Tolstoy bu yüzden büyük sayılmaktadır. Halit Ziya, Peyami Safa ve Tanpınar bunun için 

romanımızın kilometre taşlarıdır. Bunlar ihmal edilerek, bunlar sözkonusu edilmeden romanı 

tartışmak mümkün değildir. 

Romanda olay örgüsü kadar anlatım tarzı, kahramanların bakış açısının onlarla ilgili kısımlarda 

ortaya çıkması, romanda malzemenin kullanılış ve bir tema etrafında anlatılanların çok sesli, fakat 

her bakımdan bütünlük taşıması oldukça önemlidir. Bunlar olmadan önemli, kendine özgü bir yapı 

oluşturamadan da orijinal romandan sözetmek hiç mümkün değildir. 

Niçin roman okunuyor, bunca roman varken hâlâ niçin yenileri yazılıyor? 

Bu soru, kısaca, niçin yaşıyorsak onun için okuyor ve yazıyoruz diye de cevaplanabilir. Çünkü 

romanla insan ve dramı arasında kopmaz bir bağ vardır. Bu bağı anlamlı tarzda yorumlayan eski ve 

yeni bütün romanlar okunmaya değerdir, okunacaktır. Ama yenilerinin yazılması, sanatçı ve 

okuyucu açısından yeni bir yorumun gerekliliğiyle yakından ilgilidir. Şeyh Galip de öyle söylemedi 

mi Hüsn ü Aşk’ta: Yeni olaylar, yeni mazmunlara sebep değil midir? 

Mazmun üzerinde çok duruldu. Bu, eski edebiyatımızın usta şairlerinde hayata bakışın ve onu 

yorumlayışın en komprime, en kısa ifadesi oluyordu. Şeyh Galip, şiirin bittiği, en iyi örneklerinin 

yazıldığı söylentisinin yaygınlaştığı bir ortamda, o dönemin en muteber eserlerinden daha iyisini 

yazabileceği iddiasıyla Hüsn ü Aşk’a başlar ve açıkça, "Esrârını Mesnevi’den aldım/Çaldım velî miri 

malı çaldım" der. Sonra da meydan okur: Kolaysa gel sen de çal... Bu, bilinen "divan yolu" değildir. 

Yol içinde kendince yeni bir yol bulmuştur. Sanatta buluş işte bu şahsî keşiftir. Çünkü yeni olaylar 

yeni mazmunlara yol açacak, yeni ifade biçimleri oluşacaktır... 

Ondan önce de sonra da Mesnevi ortadadır, pek çok insan Mevlânâ’dan ilham alarak eser 

vermektedir. Ama kaç kişi Şeyh Galip gibi yeni bir tarz bulmuş, yeni olaylardan ilhamla yeni 

mazmunları kendince kullanabilmiştir? Bu yalnız şiir için değil, roman için de böyledir. Çünkü eski 

edebiyatımızda romana benzer türlerin en yakını mesnevilerdir. Yalnız Hüsn ü Aşk değil, Fuzûlî’nin 

yazdığı Leylâ vü Mecnûn da aynı derecede önemli bir roman örneğidir. Bunları oluşturan şartlar, 

bunlarda aranan estetik özellikler roman için de söz konusudur. Yirmiden fazla Leylâ yü Mecnun 

yazıldığı halde, yalnız Fuzûlî şöyle söyleyebilmiştir: 

"Bende Mecnun’dan füzûn âşıklık istidâdı var 

Aşık-ı sâdık benem Mecnun’un ancak âdı var" 

"Madame Bovary benim" diyen Flaubent’ten çok önce söylenmiştir bu... 

Görüldüğü gibi, romancı da şair gibi orijinal ifadelere sahip olma, kendi yorumunu kendine özgü bir 

dille ve farklı bir olay örgüsü içinde, kendi kendini bile taklit etmeden ortaya koyma 

sorumluluğundadır. Bunu sağlayamayan, hatta hazır ustalıkları bile kullanamayan yazarlara 

bakarak roman türü üzerinde ahkâm kesmek, tek kelimeyle gülünçtür. Çünkü insan yaşadıkça, 

sanat türleri de var olacaktır. Bunların en kapsamlılarından biri olan roman türünü yok saymak, 

olsa olsa sanat ve edebiyatın önemini anlamamak demektir. Onlarla da konuşacak fazla bir şeyimiz 

yok. Çünkü sanat yok dediğiniz yerde yok olmuş görünecek kadar naiftir, ama zamanı gelince bütün 

azametiyle etkisini gösterir. Sanatın gücü buldadır, bu saklı su karakterindedir. 



Romanın zaman sanatı olarak da öteki türlerden farkı vardır. Şiir ve tiyatroda şimdiki zaman 

önemlidir. Geçmiş bile şimdiki zamandadır. Şair ve tiyatro yazarı hep geniş bir şimdiki zamanda 

konuşur ve kahramanlarını konuşturur. Lirik ve dramatik şiirin karakteri budur. Ama epik şiirden 

beslenen romanda şimdiki zaman bile geçmiş gibi anlatılır ve gerçekten de anlatılan her an hemen 

geçmiş zamana dönüşmektedir. Bu ise zamanın şuurunu romancıda her an hissettirecek bir 

tarzdadır. O yüzden yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak zamanın romanda bütün edebiyat 

sanatlarından daha farklı ve daha yoğun bir tarzda yer aldığını görüyoruz. Çünkü çoğu roman, 

yaşanılan zamanla anlatılan zamanı iç içe verir. Kahramanlarda ve olay örgüsünde bu dikkat vardır. 

"Zamanından âgâh olmak" en çok roman türünde ortaya konabilen bir aydın tavrıdır. O yüzden de 

ele alınan zamanın telâkkileri sebep ve sonuçlarıyla, kişiler ve olay örgüsündeki oluşumlarla, 

düşünce ve tavırlardaki yansımalarıyla, gerçekliğe en yakın görünüşleri, en tutarlı kurgularla 

romanda görülür. 

Roman ve Sosyal Bilimler 

Sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji ve tarih, insanın ferdî ve sosyal yaşayışını, iç ve dış 

etkenlerle değişen tavırlarını, kültürel ve manevî yapılarını, düşünce tarzlarını ve dinî inanışlarını, 

aktüel kimlik ve kişilikleriyle tarihî mirasa karşı tavırlarını ve bu mirasın etkilerini, daha çok 

çözülmeler ve birtakım teoriler ışığında açıklama çabasındadır. Bu, sosyal bilimlerde insan, toplum 

ve tarihî olaylar, siyasî, İktisadî ve kültürel etkenlere bağlı olarak anlatılır. Yöntem ne kadar iyi 

niyetli olursa olsun, muhayyile ne kadar bu iyi niyete veya dünya görüşüne yardım ederse etsin, 

mutlaka pek çok unsurdan bir kaçına ağırlık verecek ve İnsanî olanı kendi bütünlüğü içinde değil, 

bilimsel disiplinlerin kabul edebileceği veriler halinde gözler önüne serebilmek için parçalayıcı 

olacaktır. 

Muhayyilesine çokça yer veren tarihçi ve sosyolog, yeterli verilere sahip olmadan hükümler veren 

antropolog her zaman gülünç duruma gelmiş, inanılmaz teorilerin sahibi gibi görülmüştür. Halbuki 

geçmişi yeniden kurmak hiç bir bilim adamının işi değildir. Geçmişin İnsanî ve kültürel değerleri, 

yeni bir toplumun yapı taşları olacak biçimde sanatçılar, özellikle de romancılar tarafından, 

inandırıcı bir olay örgüsüyle ve sözde yaşamış kişilerle yeniden kurgulanabilir. Tarihî kişiler bile bir 

romanda ancak sanatçının muhayyilesinde yeniden teşekkül ettikten sonra yaşayabilirler ve kimse 

gerçek bu değildir diye haklı bir itiraz yükseltemez. Çünkü o, tarihteki değil, romancının 

dünyasındaki bir kahramandır artık. 

Romancıya özenen tarihçi ve sosyolog ne kadar gülünçse, vesikalara sadık kalmak adına başarısız 

eserler ortaya koyan romancı da o kadar zavallı. Vesikaların doğruluğu ne kadar kesin ve kesinlik 

estetik açıdan ne kadar önemlidir? 

Perspektifi estetik olan bir sanatçının benimsediği dünya görüşünün etik (ahlâkî) ölçüleri dışında 

kaygı taşımaması gerekir. Dürüstlük ve asla ters düşmemek de bu etik ilkeler arasında bulunabilir 

ve romancı, kendi dünyasını kurarken kendi mizacı ve çeşitli etkilerle oluşan temayülleri dışında 

hiçbir disiplinin baskısı altında değildir. Halbuki bilim adamı, incelediği konuda benimsediği 

disiplinin ilkelerini, çoğu zaman benimsediği dünya görüşünün ilkeleriyle uzlaştıramayabilir, 

elindeki veriler buna imkân bırakmayabilir. Bu durumda ortaya çıkan bilimsel çalışma kaçınılmaz 

şekilde samimiyetsiz olacaktır. Halbuki insanın en büyük sermayesi samimiyetidir. Bunu 

kaybedince ne söylese boş gibi görünür. Romancı ise, bir sanatçı olarak sermayesi olan 

samimiyetine ters düşecek hiç bir şeyi yazmama hakkına sahiptir. Tüm malzemesini etik ve estetik 

telâkkileri doğrultusunda istediği gibi kullanır. Mesajına uygun bulduğu gerçekleri yazabilir. 



Politik angajmanları sebebiyle gerçeği sezdiği ve benimsediği gibi anlatamayan romancı ile kendi 

doğrularıyla çelişen araştırma sonuçlarına katlanan sosyal bilimci arasında pek bir fark yoktur. 

İkisinde de olmayan şey samimiyettir. Ama dürüst bir romancı, anlatılmasını gerekli gördüğü bir 

yozlaşmayı, inancına ters düşen samimiyetsizliği ve bir takım değerler adına yapılan kalpazanlıkları 

anlatmadan rahat edemez. Bunun sonuçları ne olur, bir kısım okuyucularının duygularına ve 

kabullerine ters mi düşer, bu sebeple ağır eleştiriler mi alır? Bütün bunlar etik ve estetik kaygılar 

ötesinde politik hesaplardır ve güçlü bir romancı bu hesaplar içinde olmaz. Okuyucusunun 

yanılgılarını irdelemeden, yaşanılan yanlışlıklar konusunda insanını sarsıp uyarmadan rahat 

edebilecek hiçbir önemli sanatçı düşünülemez. 

Sosyal bilimlerde, özellikle de iktisatta, siyasette çokça kullanılan istatistikler, romancının vicdanı 

kadar önemli değildir eserinde. Resmî ideoloji de gerçek romancıların umurunda olmaz her sanatçı 

gibi. Çünkü sanatçı gerçeğin peşindedir. Onu yakalar da çarpıcı bir tarzda anlatabilirse, ortaya 

konan problemin çözümü politikacıları ilgilendirir. Politikacılar, ortaya konup altı çizilen 

problemleri ya kendilerinin bildikleri bir yolla yahut da sosyal ve siyasal bilimcilerin, öteki konu 

uzmanlarının gösterdikleri bir tarzda çözmeye çalışırlar. 

Romancılar için sosyal problemler bir olay örgüsü içinde ve inandırıcı bir tarzda İnsanî durumu 

anlatmak için bir vesiledir. Bu problemlerin insana etkisini ve bir takım ilişkiler içindeki konumunu 

anlatmakla yetinir sanatçı. Bu bazen komik, bazen de trajik bir durum ortaya çıkarır. Çoğu kere de 

gözden kaçmıştır. Sanatçının işi, insanı ve toplumu derinliğine etkileyen ve çatışmayı doğuran 

hususları bulup çarpıcı bir tarzda anlatmaktır. Bunu objektif araştırmalara konu edinen ve onları 

kavramlaştırarak çözüm yolları arayanlara katılırsa, sanatçı olarak bağımsızlığını kaybedebilir. 

Çünkü çözüm, sistemlere ve ideolojilere bağlı olarak değişir. 

Sanatçı değişken bir konumda değil, her durumda geçerliliğini koruyan bir tutarlılık içinde olmalıdır. 

O yüzden de sosyal bilimcilerin ve politikacıların konumundan çok farklı bir durumdadır. Vasfı ve 

konumu böyle olmasını gerektirir. Bu sınırın ötesine geçen ve romanla çözümler teklif eden bir 

sanatçı, sınırlarını gereksiz yere zorlamış olur. Çünkü bir romancıdan kimse çözüm yolları öğrenmek 

istemiyor. 

Romanla sosyal meseleleri çözmek isteyenler gibi, sosyal ve siyasal görüşler savunanlar da sanatın 

alanı olan estetik ölçülere bir hayli uzak demektir. Çünkü bir sanat eserinde en fazla sergileme 

görülebilir. Bu o tarz bir sergileme ve hatta sorgulamadır ki, teşhisler ve cevaplar da içindedir. Ama 

bu belli bir seviyeye gelmiş okuyucunun kavrayabileceği bir niteliktedir. 

Okuyucuyu aptal yerine koyan ukalâlıklar, romanın konusu dışındaki tematik varyasyonlar, gereksiz 

çeşitlemeler ve gazete köşelerinde çok yapılan türden kötü edebiyat ve felsefe kuruntuları bir 

romanı çok çabuk unutturacak kötü tasarruflardır. Bununla ne roman ortaya konmuş olabilir, ne 

de fikrî bir kitap. Eflâtun’un diyaloglarını andıran biteviye konuşmalar ve malûmat verme çabaları 

da Ahmet Mithat’tan beri bir kısım halk romancılarının belli başlı tavrı. Popülist temâyüller ve 

politik angajmanlar her zaman sanatın zararına olmuştur. 

Romanı sosyal bilimlerin arkasına takılmış bir vagon gibi gören ve Batı hayat tarzını ülkemizde 

tanıtmaya özen gösteren romancı, sanatçılık vasfını kaybetmiş demektir. İnandığı değerler uğruna 

eser veren romancı, belki yeni bir şey söylemeye başladığı zaman değil, yeni bir tarzda söylediği ve 

çarpıcı durumları sergileyebildiği zaman önemli ve kalıcı olacaktır. Çünkü sanatçının bütüncül 

tavrıyla ortaya konan her eser estetik yapısıyla da bir kazançtır. İnsanı ve hayatı bütün yönleriyle 

ancak romancı anlatabilir. 

 



Romanın Malzemeleri 

Romancı da bütün öteki sanatçılar gibi çevresindeki insanlar ve olaylarla zihninde yaşattığı hayal ve 

fantezileri kullanarak kendince bir dünya meydana getirir. Bu dünyanın ipuçları romancının 

yaşadığı çevre, edindiği kültür ve zihniyet, benimsediği din ve hayat görüşü ile mizacında 

görülebilir. Bu sanatçı mizaç, onu benzeri insan ve sanatçılardan ayıran belli başlı özelliktir. Yaşadığı 

çevreye, tarihe, topluma ve insanlığa mizacının penceresinden bakacak ve bunu kendine özgü bir 

üslûpla anlatacaktır. 

Eğer bir insan sanatçı, özellikle de romancı yaratılmamışsa, ne yapsa, ne etse boştur. Büyük bir 

sanat eseri ortaya koyması mümkün değildir. İlgisi, ondaki yeteneğin belirtisidir. Roman dünyasını 

oluşturacak, onu geliştirecek kültürel birikim yeterli değilse, eseri yine yarım olur. Bazen kendisini 

bile tatmin etmez yazdıkları. O zaman ortaya çıkarmaya gerek görmez. 

Demek ki yetenek, bütün sanat dalları için olduğu gibi roman için de gerek şarttır, yeter şart değil. 

Cervantes’ten önce belki yetenek bu iş için yeterli görünebilirdi. Halk romanı ve destan 

rivayetleriyle masallardan beslenen muhayyile ve çağının bilimlerinden haberdar olan zihin, ilgi 

çekici romanlar yazabilirdi. Fakat bugün bunlar yeterli değildir. İnsanların zihni Mevlâna 

dönemindeki gibi temiz değil ki, anlatacağınız sade bir olayın hikâyesinden sırrî bilgiler ve 

derinliğine dersler çıkarabilsin. Hayatımız, eskisine göre çok daha büyük kargaşa içinde ve biz son 

derece karmaşık duygular ve ilişkiler arasında yaşıyoruz. Bu hayatın romanda yeniden 

kurgulanabilmesi için, üzerimize yığılan bir sürü şeyden haberdar olunması gerekir ki, olup bitenleri 

inandırıcı biçimde açıklamak ve görünenin ardındaki görünmeyen etkenleri yorumlamak mümkün 

olsun. 

Romancı, bu noktada malzemesini çok iyi tanıması gereken bir mimar gibidir. Mukavemet 

hesaplarını bilmeyen, mühendislikle uzaktan yakından alâkası olmayan bir mimarın, ortaya ayakta 

duracak bir yapı koyması mümkün değildir. Bazı binaların daha karkası tamamlanmadan yıkıldığını 

görüyoruz. Bazıları da tamamlandığı halde çok ciddi hesap ve yapı hatalarından ötürü kullanılamaz 

hâle geliyor. Öte yandan, bu tür hesaplara zaman harcamadan, apar topar yapılmış 

gecekonduların, bazen üç beş kat olduğunu ve yıllarca kullanıldığını görüyoruz. Bütün bunlarda bir 

sahtelik, olmamışlık nasıl göze çarpıyorsa, sanatını ve malzemesini iyi bilmeden roman yazmaya 

kalkan insanın yanlışlığı da öylesine göze çarpan bir kusurdur. 

Romanın en vazgeçilmez malzemesi insan hayatıdır. Tarih, toplum, gelenekler, dram, efsane, 

fantezi, hayal, felsefe, ütopik ya da gerçekçi tasarılar, eleştiriler, aktüel ve politik olaylar, aşk, özlem 

ve mutluluk düşünceleri gibi insan hayatını ilgilendiren her şey ve bütün bunların kültürel 

yansımaları olarak etik, estetik ve dinî yorumları romanın malzemesidir. Romancı bütün bu kültürel 

unsurları, hayatın vazgeçilmez yanları görüp, çeşitli açılardan ve bilimsel disiplinlerden de haberdar 

olarak tanımalı, kendince yorumlayabilecek bir iç disiplinine sahip olmalıdır. Çünkü bu malzemeyi 

tanımak ve onu değerlendirebilmek de romancılık sanatının bir parçasıdır. 

Renkleri tanımadan, desen çizmede belli bir seviye tutturmadan nasıl ressam olunamazsa, toplumu 

meydana getiren insanın iç dünyasını etkileyen dış şartları ve aktüel-politik atmosferi bilmeden, 

tarihî değerlerini ve kimliğini tanımadan, dinî inanış ve düşünüşü hakkında yeterli birikime sahip 

olmadan da romancı olunamaz. 

Cervantes, Balzac, Tolstoy ve Dostoyevski gibi romanın devleri incelendiğinde, kendi devirlerini çok 

iyi bildikleri görülür. Anlattıkları insanların temâyülerini de öylesine güçlü bir şekilde ortaya 

koymuşlardır ki, kendilerinden sonraki dönemlerin ipuçlarını da bu eserlerde görmek mümkün 

olmuştur. Pek az eserini tamamlayabilmiş olan Kafka, öylesine şaşırtıcı fantezilerle bürokratik bir 



dünya ortaya koydu ki, ölümünden sonra Doğu Avrupa’yı da işgal eden Sovyet sistemi hâkim 

olduğu yerlerde Kafka’nın okunmasını yasakladı. Çünkü çok önceden Kafka, bürokrasi canavarının 

insanı nasıl ezdiğini ustaca anlatıyordu Dava ve Şato romanlarında. Sovyet sistemi bu romanları 

kendi rejiminin çok önceden yapılmış eleştirisi gibi görüyor ve bu ironik romanları yasaklıyordu. 

Demek ki, fantezi gibi görülen bir çok ayrıntı, Kafka’nın yaşadığı bürokratik atmosferden bir 

dünyanın ifadesini ortaya koymada ve çevresinin temâyüllerini ifadede ipucu görevi üstleniyordu. 

Balzac’ın romanlarında 19. yüzyıl Paris’i o kadar gerçekçi çizgilerle anlatılır ki, bir araştırmacı bu 

romanlara bakarak şöyle demiştir: Paris, zelzele veya savaş sonucu yerle bir olsa, Balzac’ın 

romanlarına bakılarak yeni baştan kurulabilir... Dostoyevski, 1870 yılında yazdığı Ecinniler romanı 

ile hem kendi döneminin Rusya’sını, hem de yüzyıl sonraki Fransız ve Türk toplumunu anlatmıştır. 

1968 sonrası ortaya çıkan olayları bu romandan daha iyi anlatacak bir inceleme kitabı henüz 

yayınlanmadı. Cervantes, Don Kişot adlı romanıyla yalnız şövalyelik çağının sahte değerlerini 

çürütmekle kalmadı, bu değerlerin de benzer Kilise yalanlarıyla birlikte yok olacağı Modern Çağ’ın 

öncüsü oldu. Tolstoy ise, Anna Karenina, Harp ve Sulh romanlarında yeni bir insan ve ahlâk 

anlayışının her türlü yoruma açık örneklerini büyük bir ustalıkla ortaya koydu. Nietzsche "üst insan" 

anlayışını felsefesine temel yaparken, bunu ilk kez Suç ve Ceza’da "üstün insan" kavramıyla ortaya 

koyan Dostoyevski’den çok şey öğrendiğini söylüyordu. 

İntibah romanındaki Ali Bey ve Mâhpeyker adlı kahramanlarıyla Namık Kemal bu toplumun aile 

yapısını zorlayan şımarık ve tecrübesiz gençle âşık olduğu ahlak yoksulu kadın konusunu ilk kez 

aydın çevrelerde ele almıştır: Batılı etkiler taşıyan bu ilk roman örneklerimizden birinin yazı 

geleneğimizdeki hareket noktasına baktığımızda, Hançerli Hanım gibi IV. Murat dönemi halk 

hikâyesini görüyoruz. Aşk bu toplumda çok önemli konu, ama bunun çözülme dönemlerindeki 

tezahürü oldukça farklı. Aşk-ı Memnu bu ilk örneği aile içindeki bozulmaya kadar getirir. Şıpsevdi 

ise, yalnız Hüseyin Rahmi’nin kahramanı değil, Ömer Seyfettin’in Efruz Bey adlı şarlatanına kadar 

pek çok tipin edebiyattaki örneklerinden biridir. Aziz Nesin’in çarpık tipleri ise, belki olduklarından 

daha fazla çarpıtılmışlardır, ama yine de bu toplumdan alınmış, sonra da toplumun suratına 

çarpılmış garabet örnekleridir. Zübük, bu bakımdan aldığı reylere ihanet eden, ama halkını ve 

temsil ettiği insanları bezdirerek ve kandırarak ilerleyen politikacı tipinin yalnız bize özgü garip bir 

örneğidir. Bir yerden sonra bu tür eleştiriyel romanlar, toplumda örnek alınarak kurnazca taklide 

yol açıyor. Rifat Igaz’ın Hababam Sınıfı, böylesine tipik bir örnektir. Ele aldığı öğrenci yaramazlığına 

pirim veren eğitim eleştirisi, otuz yıl içinde eğitimin iyileştirilmesi yolunda hiçbir katkı 

sağlayamazken, sahneler ve filmler aracılığıyla orta öğretim gençliğinin daha da yozlaşmasına yol 

açmıştır. 

Görüldüğü gibi, romanın malzemeleri toplumun ve hayatın asıl yapı taşı olan insandır. Onu alıp 

yeniden kurgulayarak yeni bir yapı ortaya koyarken, hem ondan etkileniyor, hem de onu 

etkileyecek bir mesaj ortaya koyuyor. Burada romancının dünya görüşü ve benimsediği zihniyet 

son derece önemlidir. 

Bir romancı, sanat eseri ortaya koyan insan olarak belki politikacı ve vaiz gibi doğrudan mesaj 

veremez, vermekten uzak bir tavır ortaya koyar, ama toplumu ve ele aldığı malzemeyi de kendince 

kurgulamaktan ve yönlendirmekten kendini alamaz. Bunu sosyalist yazarlarda çok açık biçimde 

görüyoruz. Gerek dünyada ve gerekse ülkemizde bu türden angajelerle roman yazan ve toplumu 

etkileyen yazar sayısı az değildir. Milliyetçi ve Müslüman yazarların da belli doğruları ortaya 

koyabilmek için malzemelerini kendilerince kurguladıkları, insanı ve hayatı farklı bir perspektiften 

görüp göstererek mesaj verdikleri görülüyor. Bu mesaj açık da olsa, gizli de olsa her sanat eserinde 

az çok vardır, ama estetik tarzda... 



Romanın din ve medeniyet tercihlerine bağlı olarak insanı, onun hayal ve hatıralarını anlatışı, 

yaşanmış intibaını veren gerçekçi tutumla ortaya koyuşu, tümüyle romancının malzemesini 

değerlendirişiyle açıklanabilecek bir husus. Romanın malzemeleri, romancının tutumu, hayat ve 

dünya görüşü, kısaca benimsediği zihniyet çerçevesinde romanda yer alır. 

Peyami Safa ve A. H. Tanpınar, Kemal Tahir ve Tarık Buğra, çağdaş Türk romanının ikinci ve üçüncü 

kuşağı olarak, Halide Edip, Yakup Kadri ve Reşat Nuri’ye göre daha usta ve tercihlerini daha estetik 

bir tarzda sunabilen romancılarımız. O yüzden de hangi dünya görüşünü benimserseniz 

benimseyin, bu romancılardan öğrenebileceğiniz çok şey var. Bunların eserlerinde toplumu- muz 

ve insanımız, her birinde başka bir yan ağırlık kazanmakla birlikte, mümkün olduğunca ve 

sanatçıların benimsediği ölçüde yansıtılmakta, insanımız ortaya konmaktadır. Tarih, toplum, kültür 

ve medeniyet meselelerimiz, ilk kez bu romancılar tarafından resmî tarih görüşünden ve ideolojik 

baskılardan uzak kalınarak anlatılmaya çalışılmıştır. 

Roman elbette bir sanat türü olarak insan hayatının yeni bir kurgusunu ortaya koyarken, ondan 

etkilendiği kadar onu da etkileme gücüne sahiptir. Bu sanat, insanı iç dünyasından da yola çıksa, 

dış dünyasından da yola çıksa, sonuçta yine insanı ilgilendiren bir yapı kuruyor ve sonra yeniden 

ona dönüyor. Bir bakıma, konusu ve malzemesi olduğu kadar, hedefi de insan hayatı olan bir sanat 

türü şeklinde değerlendirebileceğimiz romanı, bu yüzden bütün sanat türlerinin anlatım 

imkânlarını kullanma yeterliliğiyle ifade etmek ve öyle değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. 

Romanda Çok Seslilik 

Bir tema etrafında insanın yaşadığı durum, bunun fikri ve felsefî yorumu ve paralel olaylarla bakış 

açısının zenginleştirilmesi, romanın kapsamlı bir tarzda hayatı yansıtmasını sağlar. Bu da romanda 

bir tür çok seslilik oluşturur. Çağımız romanı, romanın ilk örneklerinden beri görüle-gelen farklı olay 

ve kişileri, bunlara bağlı yorumları bir konu etrafında toparlama temayülünden uzaklaşarak kısa 

zaman parçalarında yoğunlaşmayı seçmişti. Modernliğin bütün sanat türlerinde soyutlamayı 

getirmesi gibi, romanda da tekdüze anlatımlar, bütünüyle bir kahramanın bakış açısına mahkûm ve 

onda derinleşme çabaları, postmodern anlayışla birlikte aşılmış ve yeniden romanın klasik 

örneklerine benzer tarzda çok seslilik kendini göstermeye başlamıştır. 

Hayatın çok boyutlu yanları ve insan ilişkilerinin karmaşıklığı, ifadesinin de farklı anlatım yollarına 

ihtiyaç duyurmasına zemin hazırlar. Çünkü insanın kendi beni ile ilgili meseleleri, toplumla ve tarihî 

kimlikle münasebetleri her zaman belli kalıplar içinde ortaya çıkmaz. Romancı kendi dünya 

görüşüyle oluşturduğu roman dünyasında, kahramanlarının hayata, topluma ve kendisine bakışını, 

çevresini değerlendirişini ve buna uygun yahut aykırı davranışlarını inandırıcı bir tarzda anlatmak 

durumundadır. Bu da her kahramanın farklı olaylarda farklı bakış açısı kazanmalarına yol açabilir. 

O da tabii ki farklı bir anlatım gerektirir. Bu anlamda romancının bir deneme yazarı, yahut filozof 

gibi özellikleri kesin ve belirli bir üslûbu değil, genel özellikleri birbirine benzeyen üslûpları olması 

gerekir. 

Olay yahut serüven romanlarında, belli durumlardaki insanın tasvirini esas alan romanlardan farklı 

bir anlatım vardır. Kahramanların bakış açısıyla geliştirilen fikri ve felsefî denemeler, onların 

zihindeki oluşumları ve tavırlara yansıması, tasvirden de serüven anlatımından da farklı bir üslûp 

gerektirir. Hayal ve ütopyaların fanteziyi andıran anlatımlarıyla şiirsel duyarlığın yansımaları bazen 

bir serüven romanında yer alabilir. Bütün bunların bir arada bulunduğu romanlar yok değildir ve 

kaldı ki büyük romanlarda bunların çoğu bir aradadır. 

İnsanı bütün yönleriyle kucaklayan romanlarda, gerçekçi hikâyeler yanında, masal, efsane, fantezi, 

hayal, felsefe, tiyatro, şiir ve sinemaya özgü bir tarzda nesnelerin diliyle de bir şeyler anlatıldığını 



görüyoruz. Bazı temaların tekrarı, bazı olaylarla benzer sözlerin yinelenmesi, bazen müzikteki ritm 

ve varyasyonları hatırlatabilmektedir. Usta bir romancı, anlatım yollarının tümünü kullanabilme 

yeterliliğine sahip, bütün sanatlardan faydalanabilecek estetik donanımını tamamlamış yetkin bir 

sanatçı kimliğindedir. 

Bir edebiyat sanatı olması bakımından bütün söz sanatlarını bünyesine alabilen roman, kuruluşu 

bakımından mimari ve musiki eserlerinden de faydalanabilir. Diyalogların kişileri veya olguları 

göstermeyi amaçladığı gibi, nesnelerin tasviri de yine romancının anlatmak istediğine yardımcı 

olabilmelidir. İyi bir mimarî eser, nasıl pek çok unsurun iyi bir yapı içinde bir araya gelmesinden 

oluşuyorsa, nasıl iyi bir beste pek çok sesin iyi bir kompozisyonuyla ortaya çıkıyorsa, kalıcı ve önemli 

bir roman da pek çok unsurun ve onlara bağlı farklı anlatımların bir arada bulunmasını ve birbirini 

bütünleştirerek romancının dünyasını yansıtmasını gerektirir. 

Modernliğin baş tacı edildiği dönemlerde bile bu çok sesli romanlar yazılmaya ve okunmaya devam 

etti. 

 Çünkü roman türünün yapısında bu özellik var. Ama çağdaşlık hevesi ve politik angajmanlar 

insanların bazen bile bile yanlışları sürdürmelerine yol açabilmektedir. Modernliğin aşıldığı ve 

postmodern anlayışın bütün sanat türlerinde geleneği hatırlatmasıyla, sanatçıların seçip 

benimsedikleri türlerin bütün imkânlarını kullanmaları artık kolaylaşmıştır. Çünkü modalar yalnız 

yazarları değil, okuyucuları da yönlendiriyor, romancıların sanat endişeleri ve keşif tutkuları kötü 

müdahalelerle kararıyordu. Şimdi bu da aşılmıştır. 

Romanın bunca çok imkânları içinde, bu çok seslilik de bazen kötü örneklere yol açıyor, romanın 

her şeyi keyfî bir tarzda anlatmaya müsait olduğu zehâbı yaygınlaşıyor. Bu yüzden de bir kısım 

tarihçiler, sosyologlar ve gazeteciler çok sesli romanlar yazmaya kalkışıyorlar. Bunların amacı 

roman yazmak olmadığı için, akıllarına eseni, kızıp öfkelendikleri hususları ve iddianâmeleri andıran 

ithamları roman niyetiyle yazdıkları sayfalara boca ediyorlar. Bunlara bakarak romanın çok sesliliği 

konusunda yanlış düşüncelere sahip olmamalıdır. 

Romanın amacı herşeyden önce hayatın anlamını, insanın içinde bulunduğu psikolojik ve sosyal 

şartların onu nasıl yönlendirdiğini ve tavırlarının neden öyle veya böyle olduğunu ortaya koymaktır. 

Romanla birtakım İnsanî gerçekler anlatılabilir, insanca yaşamanın farklı örnekleri ortaya konabilir, 

ama onun mutlu olması, başarılı olmanın yolları ve politik çözümlerin reçeteleri romanda ortaya 

konamaz. Bu tür pratik çözümlere öncelik veren kitaplara roman değil, başka adlar vermek gerekir. 

Çünkü onlar sanat eseri değil, mutlu ve başarılı olma rehberleri veya sosyal araştırmalar 

niteliğindedir. Bunların roman adıyla ortaya çıkması ve bir dönem çokça satılıp okunması onları 

roman saymamızı gerektirmez. Çünkü şartlar değiştikçe, yeni imkân ve problemler ortaya çıktıkça 

bunların anlattıkları çözüm yolları da geçersiz kalır. Dolayısıyla bu kitaplardan kimsenin öğreneceği 

bir şey kalmaz. 

Kalıcı romanlar, roman türünün sanat değeri taşıyan özelliklerine uygun nitelikte yazılmış 

eserlerdir. Bunlardaki çok seslilik, farklı anlatımların bir arada oluşu, tümüyle insanın çağa ve 

topluma bağlı değişken durumlarındaki değişmez tavırlarını yakalama amacına yöneliktir. Bir 

romanda bulunabilecek sosyal, siyasal ve felsefî görüşler, o toplumun ve anlatılmak istenen insanın 

bulunduğu şartları yansıtabilmek içindir. Bunların bir kısmı dindar, bir kısmı anarşist, bir kısmı da 

devrimci yahut gelenekçi olabilir. Romancının bu görüşlerden birine, ikisine sempatisi de 

bulunabilir. Ama anlattıkları karşısında objektif olabilmeli, anlatmayı seçtiği gerçeği çarpıtma- 

malıdır. 



Çok sesli bir romanda, dindar Dostoyevski’nin anarşistleri anlatırken ki başarısı, kralcı Balzac’ın 

cumhuriyetçi kahramanlarını anlatırken ki tarafsızlığı olmazsa, ortaya çıkana roman değil başka bir 

şey denmesi gerekir. 

Bir romanda birbirinden farklı insan tipleri, onlara bağlı farklı hayat görüşleri, romancının 

oluşturacağı olay örgüsü içinde ustaca bir araya getirilmelidir. O bakımdan, bir romanda 

anlatılmaya değer ilgi çekici bir olay yoksa, yahut o olay ilgi çekici bir tarzda anlatılmamışsa, o 

roman da yoktur. Nasıl bir mimarî ve musikî eserinde birbirine zıt unsurlar bir düzen içinde yer 

alırsa, bir romanda da aynı şekilde birbirine ters ve aykırı hususlar, insanlar ve telâkkiler ustalıklı 

bir biçimde oluşturulacak olay örgüsüyle yer almalıdır. Anlatmayı bilmeyen neden dinlenemiyorsa, 

iyi yazılmamış bir roman da öylesine okuyucu bulamaz. Okunmayan şeyi tartışmak da gereksizdir. 

Buradan yola çıkarak, çok okunan romanların esasen ya sanat değeri taşıyan klasikler, yahut da 

onları taklit eden kopyalar olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara benzemediği halde, sosyal ve politik 

görüşleri savunması, ilgi çekici olayları veya tarihî dönemleri az çok alışılmış kalıplarla ortaya 

koyması sebebiyle çok okunan romanlar da vardır. Bunlar birer sanat eseri olmadığı için, ne roman 

kültürünü, ne de kültür hayatımızı hiçbir şekilde olumlu bir tarzda etkileyemez. Onları tümüyle 

konu dışı saymak; bir türün imkânlarını kendileri için bile sürekli olmayacak çıkarlar uğruna kötüye 

kullanmış sahte romanlar olarak nitelemek zorundayız. Çünkü bir zaman sonra tümüyle 

unutulacaklardır. 

Bunların yanında, bir davanın savunulması için romanlar yazıldığını, tarihî bir görüşü veya politik 

bir tercihi savunabilmek için aktüel olayların roman görüntüsü içinde yeniden kurgulandığını 

görüyoruz. Bunların okunması, roman adıyla piyasaya sürülmesi, bir kültür ve dünya görüşü adına 

sevinilecek bir şey değildir. Hele hele sahnelere ve ekranlara getirilerek, İnsanî bir derinlikten 

mahrum çatışmalarla bir kavgaya dönüştürülmesi, entellektüel manada bir kültür cinayetidir. Hiç 

kimsenin bir dünya görüşünü böylesine basit bir seviyeye indirmeye hakkı yoktur. 

Roman elbette bir tarih şuurunu, tarihî kimliğin aktüel yansımasını ve insanın kişiliğinde ortaya 

çıkacak çatışmaları yansıtması gerekir. Bunların estetik ve etik doğruları dikkate alarak 

yansıtılmasıyla edebî bir eser ortaya çıkabilir. Her türlü estetik kaygıları bir tarafa bırakarak, siyasî 

kavgada romanı bir araç haline getirmek, onun kültür ve medeniyetle ilgili değerleri ifadedeki çok 

boyutlu ve çok sesli imkânlarını bir yana bırakmak demektir. Bu tür kavgaların gazete diliyle 

romanlara aktarılması, en azından bir işi kötüye kullanmak anlamına gelir. Bu da kimseye ve hiçbir 

düşünceye itibar getirmez. 

Kiliseye ve krallık düşüncesine sonuna kadar bağlı kalan Balzac ve yine Hıristiyanlığın Rus 

Ortodoksluğu açısından yorumunu hayatı boyunca benimsemiş olan Dostoyevski örnekleri bir 

tarafa bırakılır da, bizdeki resmî ideoloji çığırtkanlarıyla köy romancıları ve sosyalist gerçekçilik 

yapmaya çalışanlar örnek alınırsa, ortaya çıkanlara roman demek mümkün değildir. 

Başlangıçtan beri insanı ve onun çok boyutlu ilişkilerini bütünüyle ele almaya çalışan romana da 

çok sesli olmak yaraşır. Bu da biraz çok sesli müzik gibidir... 

Romanda Kültür Birikimi 

Her roman, orijinal bir bakışın ve kendine özgü nitelikleri olan bir dünyanın sözcüsü olduğu ölçüde 

önemli ve kalıcıdır. Bunu sağlayan da romancının kültürüdür. Batının dünya çapında ünü ve 

yaygınlığı olan romanlarına baktığımızda, bunların gerisinde, orijinal bir şahsiyetin, içinde 

bulunduğu kültürün süzgecinden geçirdiği şahsi bir dünyası olduğu görülür. Bu dünya, gerçekçi de 

olsa, ütopik de olsa Batı kültüründen çıkarılmıştır. 



Türk romanının batılı anlamda bütünlük taşıyan bir kültür birikimine yaslandığını söylemek 

mümkün değildir. İlk romancılarımızdan Ahmet Mithat’la ondan hemen sonra eser veren Halit Ziya, 

farklı kültür anlayışına sahiptiler, o yüzden farklı romanlar yazdılar. Ahmet Mithat Efendi, eklektik 

kafa yapısıyla acele seçimler yaptı ve tefrika romancılığıyla görüşlerinin haklı yanlarını sarstı. Onun 

tercihlerinden bir kısmını benimseyen Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi, giderek büyüyen yanlışlığı 

sergilerken, romanımız Halit Ziya’nın yolunda gelişti. Batı kültürüne yaslanan ve taklitçi nesiller 

yetiştiren bu romancıların yolundaki Yakup Kadri ve Halide Edip, bu seçimin ne kadar yanlış ve ne 

kadar yabancılaşmaya açık olduğunu ortaya koydular. Bunlardaki İslâm’dan kopuş, eserlerine 

Hıristiyanî ve Tevrâtî motifler halinde yansıdı. Onların anlatım biçimini benimsedikleri halde, bu 

motiflerden yakasını sıyırabildi Peyami Safa, A. H. Tanpınar, Kemal Tahir ve Tarık Buğra, haklı bir 

ime ulaştılar. Romancılığımızın kilometre taşları olan bu isimlerin sonuncusu, İslâmî dünya 

görüşünü tam olarak yansıtan eserler veremeyişini, toplumumuzun eğitimindeki yetersizliğe 

bağlayarak hayıflandı. Bu bile ciddi bir tavırdır öncekiler düşünülürse. 

Göründüğü kadarıyla, Tanzimat sonrası fikir ve sanat akımlarına yaslanan Türk romanı, Tarık 

Buğra’nın tavrını gündeme getirebildiği sürece ciddi bir varlık gösterebilir. Dünya romanı içinde bir 

şahsiyet kazanması böyle mümkündür. Çünkü kültürel parçalanmışlık realitesinden hareketle de 

sarsıcı romanlar yazılabilir. Bunun mümkün olması için, öncelikle romanı mesele edinenlerin 

sarsıntıyı kavraması gerekir. Hangi kültür içinde, niçin roman yazdığını ve hangi kültürün sözcüsü 

olduğunu bilmeden yazılabilenlerin, kimliksiz ve kişiliksiz bir tavrı ortaya koyması kaçınılmaz. 

İslâmî edebiyat endişesini taşıyarak yerli olmaya çalışanların önemli kaygıları var. İslâmî Türk 

kültürünün ana kaynağı olan Kur’an’dan faydalanmak, bu şuurla eser vermek son derece önemlidir 

bizim için. Ama çok az romancı bunu mesele etmiştir. 

Bütün yazı türlerinde Kur’an’la ilgi kurulabilir. Bu ilgi ondan pasajlar, epigraflar almak suretiyle 

gösterilebileceği gibi, konu bakımından da Kur’an’dan yararlanılabilir. Yusuf ile Zeliha 

mesnevilerinin kaynağı, Kur’an’dır. Anlatım yönünden Kur’an şimdiye kadar pek az araştırma 

konusu yapıldığı için ondaki anlatım biçimleri de yeterince incelenmedi. İncil ve Tevrat’ın bozulmuş 

şekilleri nasıl bir insan tipini ortaya koyuyorsa, bozulmamış ve İlâhî yapısı korunmuş olan Kur’an da 

öylesine farklı bir insan tipini anlatmaktadır. Bunu yeterince kavrayıp romanda yansıtabilmek için, 

hadislere ve tabâkat kitaplarına başvurmak gerekir. Bu öz ilişkisini gerçekleştirmek yolunda yeterli 

bir kültür birikimi oluşturmak ve konuya ciddi bir tavırla yaklaşmak gerekir kanaatindeyiz. Bu yolda 

yüzyirmi yıllık roman tecrübemiz yeterli bir birikim ortaya koymamıştır. O yüzden günümüz 

romancısı, romanın teorik meseleleri konusunda gerçekten ciddi bir tarzda kafa yormak ve kültür 

birikimini yeterince tanımak zorundadır. Burada da samimi olmak, sanatın oyun yanıyla içtenlik 

şartının birbirini yok etmesini önlemek gerekir. 

Gelenekten yararlanmak konusu bu noktada kendini göstermektedir. Kemal Tahir’in Devlet 

Ana(1967) adlı romanıyla edebiyat gündemimize girmiş, şiir ve hikâyeyi de içine alacak bir tarzda 

on yıl kadar tartışılmıştı. Dede Korkut, Tevârih-i Âl-i Osman ve Evliya Çelebi gibi eski kültürümüzün 

önemli nesir kitaplarının üslûbunu yeni bir roman dili olarak geliştirmek ve bunu kendince 

zenginleştirilebilecek bir dili hareket noktası yapmak, Ahmet Mithat Efendi’nin tavrına yeniden 

dönmek demekti. O yüzden de batıcı sanat çevrelerinde bu tavır çokça tartışıldı. 

Kemal Tahir yalnız dil bakımından değil, sanat anlayışı bakımından da epeyce bir zaman daha 

Ahmet Mithat Efendilik yapmak gerektiğini savunuyordu. Bu yolda onun gibi roman okuyucusuna 

bilgi vermek, görüş açısını zenginleştirecek sosyolojik açıklamalar yapmak maksadıyla, çağdaş 

romancıların bir zamandır terkettikleri bir tutuma dönmekten de kendini alamadı. Bu tutumun bir 

kısım sosyalist yazara olduğu kadar milliyetçi ve müslü- man yazarlara da örnek olduğunu ve roman 



türünün popüler hale, gelmesine yol açtığını belirtmek gerekir. Erol Toy, Mustafa Necati 

Sepetçioğlu ve Yavuz Bahadıroğlu’nun birbiri ardından yayınlanan tarihi romanlarında bu temâyül 

açık seçik görülen bir özellik oldu. 

Gelenekten yararlanma konusunda A. H. Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü (1961) adlı 

romanında ortaya koyduğu tavır, kültür birikimini ve tarihî metinleri, çağdaş bir dil ve duyarlığı, 

kendine özgü bir dünya görüşünde bütünleştirmede benzersiz bir örnek olduğu halde hiç gündeme 

gelmemiştir. Sanki sanat ve edebiyat çevrelerinin hayat, sanat ve tarih konusundaki birikim ve 

perspektifleri, bu eserin özelliklerini kavramaya ve tartışmaya yetmemiştir. Çünkü Tanpınar 

popülist bir yazar değildir, ele aldığı konu da çağdaş batıyı kendine model edinen kültür 

çevrelerince dikkate alınmayacak kadar farklı niteliktedir. Bu romanı anlamaya çalışacak insan, 

yüzyıldan beri yanlış bir batılılaşma ve özentilik içinde olduğumuz duygusunu hiç değilse 

tartışabilecek rahatlıkta olmalıdır. Konusunu kavrayamadıkları romanın dil ve anlatımı ile ele aldığı 

kültür birikimi konusunda kimsenin kafa yormasını beklememek gerekir. 

Son yılların çok okunan romanlarından olan Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ı ise, inanmadığı dinî, 

tasavvufî metinlerden yola çıkmayı, gelenekten yararlanma ve hatta -bizzat yazarı tarafından- 

"şapkadan tavşan çıkarma" çabası olarak da değerlendirildi. Bu da kültür birikimini yanlış 

değerlendiren yazarlık tavrı açısından bir hayli ilgi çekicidir... 

Modem Toplumun Romanı 

Antik çağlardan beri her toplum kendi romanını oluşturmuş, kimisi destan, kimisi şiirli halk 

hikâyeleri, kimisi de mitolojik aşk ve kahramanlık rivayetleri biçiminde sözlü olarak başlayan 

metinler ortaya koymuşlardır. Fakat Homeros’un destanlarından bu yana Doğu ve Batı 

edebiyatlarında görülen bütün yazılı geleneğe ait "anlatı" metinlerini değil de, Cervantes’in Don 

Kişot adıyla bilinen eserinin benzerlerini roman sayma eğilimi vardır. Halbuki Eski Yunan ve Latin 

edebiyatlarında roman olduğunu söyleyen araştırmacılara hak vermek mümkün olduğu gibi, 

insanlığın ortak mirası sayılabilecek Bin-bir Gece Masalları ile Ramayana, Dede Korkut Kitabı ve 

Decameron’u da roman saymak gerekir günümüz romanlarını hatırlayınca... Fakat modern toplum 

yaşayışı gibi, bilinen özellikleriyle roman türü de Rönesans sonrası gelişmelerin ürünüdür; hatta 

romandan anlaşılan özellikleriyle yazı türü tamamıyla modern toplumun ürünüdür... 

Cervantes’ten önce bu türe en yakın metnin yazarı bir Fransızdır: Rabelais. Baba-oğul iki devin 

macerasını anlatan Gargantua ve Pantagruel adlı kitapların ilki dilimize de çevrilmiştir. Bu metinde 

köyün papazından başlayarak yaşadığı toplumun bütün geleneksel otorite unsurlarını, eğitimin 

yanlışlarını, iki yüzlü ahlâkın çıkmazlarını ve benzeri eleştirilerini halk hikâyelerinden yola çıkarak 

dile getirir. Ama bunun etkisi ve yaygınlığı, pek tabii Cervantes’in Don Kişot’undaki şövalye 

değerlerine yönelttiği eleştiri kadar çarpıcı olamaz. O yüzden de çok az insan tarafından bilinir. 

Robinson Crusoe ve Gülliverin Maceraları da 17. yüzyılın tek klasik romanı Princesse de Cleves’dan 

daha çok ilgi çeker. Romantizmle birlikte roman da yaygınlaşır ve çağdaş romanın özellikleri 

tümüyle 19. yüzyılda Balzac’la kesinlik kazanır. Dostoyevski de bu yapıyı kullanır. 

Modern toplumu geleneksel toplumdan ayıran özelliklerin en başında sosyal değişme gelir. 

Öncelikle "İlâhî" değerlerin yerini "İnsanî" değerler almış, antik çağın eserleriyle de sekülerleşme 

hız kazanmıştır. Bunu etkileyen öteki unsurlar da şunlardır: Kentleşme, akılcılık, piyasa ekonomisi, 

sanayileşme, örgütlenme ve menfaat ilişkilerine dayalı gruplaşma, konumunu anlama ve hakkını 

arama için eğitim ile yaygınlaşan okur-yazarlık. Bütün bunların getirdiği sosyal hareketlilik ve büyük 

aile yapılarının parçalanışı, ihtilâller ve sömürge amaçlı kıtalar arası yolculuklar... 



Romanı bildiğimiz özellikleriyle Batı Avrupa’da ortaya çıkaran ve yaygınlaştıran etkenler, aynı 

hususların ve benzer sosyal ve siyasal değişmelerin görüldüğü öteki dünya ülkelerinde ve tabii 

bizde de görülmeye başlandı. Bundan ne şikâyet, ne de sevinç duygusu anlamlıdır. Çünkü bu bir 

realitedir ve insan yaşadığı gerçekliği kavrayarak ona karşı tavır alır. O yüzden de modern toplumun 

ürünü ve onu en iyi ifade eden roman türü, modernleşmenin görüldüğü toplumların kültürüne ve 

hayat tecrübesine göre özellikler kazanarak yaygınlaşmaktadır. Bunu roman teknikleri ve akımları 

ile yerli kültürlerin ve sanatçı mizaçların tercihleri doğrultusunda değerlendirmek gerekir. 

Rus ve Osmanlı toplumları hemen hemen aynı dönemlerde Batı kültürüne açıldılar. Teknoloji 

transferine Japonlar da yöneldikleri halde, onlar sadece teknolojik kültürü almakla yetindiler 19. 

yüzyıl boyunca. Rus ve Türk toplumları, teknolojiden önce modern topluma ait kültür değerlerini 

benimsediler ve geleneksel yapılarının parçalanması kaçınılmaz oldu. Fakat ortak dinî değerlerinin 

çokluğundan ötürü, Ruslar daha kolay batılı kültürel değerleri aldılar ve roman türünde 

Osmanlı’dan daha iyi örnekler ortaya koydular. Modernleşme ise komünist ideolojinin köylü 

üslûbuyla uygulanmasından ötürü, pek çok unsuruyla Rusya’ya yerleşemedi. 1950’ye kadar kapalı 

siyasî rejim sebebiyle bizde de benzer özellikler görüldü. O yüzden de aynı dönemlerde Rus romanı 

geriledi, Türk romanı da ciddî bir gelişme gösteremedi. Çünkü toplum romanın gerektirdiği 

modernleşmeyi gerçekleştiremedi. Ardından gelen siyasî darbeler de 1950-60 arasındaki açılımı 

baltaladı ve Türk romanı Peyami Safa ve Tanpınar’dan sonraki çağdaş niteliğine ancak 1970’li 

yıllarda ulaşabildi. 

Tanzimat romanı romantik üslûpla batılaşmayı savundu. Servet-i Fünun realist üslûbu ve bütün 

modern toplum değerlerini taşımaya çalıştı. Cumhuriyet’in ilk döneminde yazılan romanlar, resmî 

ideolojiyi yerleştirmeye çalışan kötü tezli denemelerdir. 1930'da yayınlanan Dokuzuncu Hariciye 

Koğuşu, bu bakımdan roman türünün gereklerine sadık kalınarak yazılmış ilk Cumhuriyet dönemi 

romanı sayılsa yeridir. Köy romanları, sosyal gerçekçi romanlar, yeni roman denemeleri ve 

postmodern iddialı metinler, bu bakımdan hep örneğine uygun yazılmış özentilikler olarak 

değerlendirilebilirler. Eğer henüz dünya çapında bize özgü bir roman üslûbundan söz edilemiyorsa, 

bize özgü bir modernleşmenin henüz gerçek- leşemeyişindendir. 

Modernizmin modern toplumu eleştiren sözcülerinden habersiz olanlar, bu toplumun insanı 

yalnızlaştırdığından ve iç dünyasını parçaladığından da habersizdirler. Doğu toplumlarındaki 

modernistler, tek tip bir Batı toplumu düşünüyor ve onu sosyal, siyasal ve kültürel olarak kendi 

ülkülerine aktarmaya çalışıyorlar. Halbuki Rabelais ile Cervantes ayrı toplumlarda yaşıyor, 

Goethe’den başka şeyler söylüyorlardı... Galilei ile Descartes’ın çerçevesini çizdiği fizikî ve felsefî 

bir algılayışla bakıyorlardı dünyaya, ama başka şeyler yaşıyor, elbet farklı düşünüyorlardı. Bugün 

postmodern tavrın sözcülerini doğru değerlendiremeyenler de önceki modern toplum sözcülerimiz 

gibi hatalı bakış açısından kurtulamayacaklardır. 

Bize özgü bir toplum varsa ve bu toplum kendi kültürünü üretecekse, bize özgü bir roman tarzına 

da imkân verecektir. Çünkü her sanatçı ancak kendi toplumunun değerlerine ve kendi dünyasına 

yönelerek yeni şeyler ortaya koyabilir. Her sanat eseri insana ait bir gerçekliği keşif denemesi 

olduğuna göre, yeni romanlar da ancak yeni ve kendine özgü toplumlarda ortaya çıkar... 

Değişen Toplum Değişen Roman 

Romanın bilinen özellikleriyle ortaya çıkışı nasıl modern toplumun oluşumuna bağlı ise, aynı 

etkenlerden ötürü modern toplumun oluşumu da Don Kişot ve benzerlerinin ortaya çıkışına bağlı 

görünüyor. Çünkü Rönesans döneminin pek çok sanat ve bilim adamı artık Dante gibi düşünmüyor, 

geleneksel toplumun bütün kurum ve kişilerinin otoritesini alay konusu yapıyordu. Her yandan 



saldıran modern görüşler, İlâhî değerlerin yerine insanî değerleri oturtmaya çalışırken, kişilerin 

günlük yaşayışını konu edinen dramatik olayların anlatımı daha fazla ilgi çekiyordu. İşte bu da 

tiyatrodan çok romanda görülüyordu. Zaten "roman" kelimesinin ilk anlamı, halkın dilinde yazılan 

kitap demekti. Halkın okuduğu bu türden farklı bir zihniyetin hikâyeleri, elbet halkın zihniyetini de 

değiştirecekti. 

Geleneksel toplumun modern topluma dönüşmesinde en önemli etken, halkı etkileyen kesimlerin 

zihniyet değişikliğidir. Fizik ve astronomide ortaya çıkan gelişmeler felsefeyi ve edebiyatı etkilediği 

gibi, bunları öğrenen toplumu da etkiliyordu. Kral veya kraliçe de olsa halkı yöneten insanlar, papa 

ve kardinal de olsa dinî işleri yürüten kilise yöneticileri belli bir toplumun içinden çıkmışlardı ve 

elbette o toplumla temasları vardı. Üçüncü Selim’den sonraki Osmanlı padişahları da yenileşmeye 

nasıl tavır alırlarsa alsınlar, halkın ve aydınların eğilimlerinden etkileniyorlardı. Bu da tabii pek çok 

yönden değişim karakteri gösteriyordu. İhtilâller kadar değilse de yavaş yavaş bu değişim yaşandı. 

IV. Murat döneminde bir süre otorite boşluğundan doğan kargaşa yaşanır ve kahvehânelerle 

yeniçerilerin kontrolündeki batakhânelerde yeni bir hikâye türü gelişmeye başlar. Çünkü toplum 

değişmeye yüz tutmuş; mirasyedilerle toy gençleri istismara yönelik düşük kadınlar, onları kullanan 

zorbalar ortalarda gezmeye başlamışlardır. Henüz üzerinde tetkikler yapılarak faydalanılacak yayın 

imkânlarına kavuşturulmayan taş baskısı Hançerli Hanım ve Tayyarzâde gibi hikâyeler böyle ortaya 

çıkmıştır. Türkçede Roman dışında hiçbir kitapta üzerinde durulmayan bu hikâyeler incelendiğinde, 

toplumumuzun 18. yüzyılda nasıl bir değişim geçirmeye başladığı daha kolay anlaşılabilir 

sanıyorum. Üçüncü Selim’in yenilik teşebbüsleri, İstanbul hayatında başlayan bu çözülmeler 

bilinmeden anlaşılamaz. 

19. yüzyılın romanlar yüzyılı olduğu söylenir Batı edebiyatı için. Bizim için de toplumu değiştirmeye 

yönelik bir değişim edebiyatı olduğu söylenebilir. O yüzden gazete yazısı ile tiyatro, tam bir ihtilâl 

sözcüsü gibi ortaya çıkar ve ilgi görür. Romanın da bu değişimden nasibini alarak, daha doğrusu bu 

değişimin gerçekleşmesi için bir manivela gibi görülerek yaygınlaşması tabiidir. İntibah’ın adı bile 

böyle bir değiştirme misyonunu üstlenmiş gibidir. Ama örnek aldığı Batı romanından olduğu kadar 

şuur altında yer eden Hançerli Hanım ile Divan şiirinin kaside üslûbundan kurgu ve tasvirlerde 

yararlanmaktan kendini alamaz. Çünkü romanın olay örgüsünü besleyen çok çeşitli motiflere ve 

canlandırdığı kişi ve çevreyi tasvire, tahlile ihtiyacı vardır. Gazete yazısı ile tiyatro gibi tek bir ana 

fikir veya konu üzerinde yoğunlaşma mecburiyeti de yoktur. O yüzden de yerli ve yabancı motifler, 

Hançerli Hanım Hikâye-i Garibesi ile Kamelyalı Kadın’dan gelen unsurlar Namık Kemal’in zihninde 

nasıl iç içe girmişse, ilk romanı olan İntibah yahut Ali Beyin Sergüzeşti adlı eserinde de iç içe girmiş 

olarak yer alacaktı (Bak. Güzin Dino, Türk Romanının Doğuşu, 1978). 

Sergüzeşt ve Araba Sevdası yanında, Ahmet Mithat Efendi’nin bütün romanları 19. yüzyıl boyunca 

yaşadığımız değişimin ahlâk ve zihniyet çarpılmalarını bütün açıklığıyla ortaya koyar. Samipaşazâde 

Sezai ile Recâizâ- de Ekrem "zâdegân" olarak batılılaşmayı her alanda savunup bunu eserlerine 

sindirilmiş tip, telâkki ve motif olarak yerleştirirken; halk çocuğu olan Ahmet Mithat, Batı’nın kültür 

ve medeniyetini, üretimi artıracak ve İnsanî yaşayışı mümkün kılacak yanlarıyla almak ve fakat dinî 

ve ahlâkî değerlerine karşı çıkmak yönünde, bunu tez olarak savunan romanlar yazar. "Gönüllü" 

onun bir romanının adı olduğu kadar Ahmet Mithat’ın da bir medeniyetin müdafaasındaki rolünü 

ifade eder. Felâtun Beyle Râkım Efendi adlı romanındaki tipler, alafranga mirasyedi ile çalışkan ve 

ürettiği ile yaşayan halk çocuğunun iki yüz yıllık konumlarını ortaya koyar. Maalesef Ahmet 

Mithat’ın romanında başarılı olan halk çocuğu, gerçek hayatta hâlâ hak ettiği yeri alamamıştır... 

Halit Ziya öncülüğünde gelişen çağdaş Türk romanının ilk dönemleri hep farklı örneklerle oluşmuş, 

değişen toplumun değer yargılarını yansıtmıştır... 



Görüldüğü gibi, nasıl Rönesans ve Reform dönemlerinde Batı kültürü romanla yeni bir form ve 

değerler sistemine kavuşarak toplumu değiştirmişse, Tanzimat sonrasında da Osmanlı kültürü ve 

Türk edebiyatı öylesine farklı bir form ve muhteva kazanmış, toplumu değiştirmede en etkili 

manivelâ, yahut onu savunmada bir silâh gibi görülmüştür. Bu anlamda yeni edebiyat türleri ve 

tabii roman, büyük fonksiyon sahibi olmuştur. Osmanlı’nın son yıllarındaki çözülme romanla hem 

hız kazanmış, hem de ifade edilmiştir. Servet-i Fünun romanı ise, bütünüyle hem konusu ve tipleri, 

hem de motif ve değer yargıları bakımından tamamen yabancı kültürün sözcüsü durumuna 

gelmiştir. Bu roman farklı insan tipleri anlatırken, insanımızın da farkılaşmasına yol açmış, 

bütünüyle bize ait olmayan bir takım "sosyete"lerin hikâyesini anlatarak toplumu o yönde 

değiştirmeye özen göstermiştir. Çağdaş Türkiye’nin o yönde gelişen değişikliklerle farklı bir toplum 

olduğu bilinen bir gerçektir. 

Modern toplumun romanı, Batı kültüründe önce modernist, sonra da postmodern yazarlar 

tarafından aşıldı, toplumla birlikte değiştirilmek istendi. Bizde de çağdaş ve modern Türkiye’nin 

kurucularını destekleyen, onların desteğinde gelişen ve toplumu Osmanlı’dan gelen değerlerden 

soymaya çalışan bir roman çizgisi ile romanı kendi edebiyat geleneğimiz ve ifade tarzımız içindeki 

motif ve iç değerlerle oluşturmaya çalışanlar, iki ayrı toplum anlayışından yola çıkmaktadırlar. 

Toplum değiştikçe değerler ve dünya görüşleriyle birlikte ifade tarzları da değişmekte, roman da... 

Değişen toplumun dinamikleri, değişen romanın da dinamikleri oluyor. Bu dinamiklerin tarihten, 

kültürel kimlikten ve aktüel problemlerden güç aldıkça önemli etkilere sahip olduğunu, bunlarla 

çeliştiği ölçüde de toplumda kargaşa meydana getirdiğini görüyoruz. O yüzden değişim kadar 

değişimin yönü de önemlidir. Çünkü yabancılaşma bir değişme olduğu kadar, bir yozlaşma ve 

başkalaşmadır da... Yerlileşme de ancak romanla olabilir… 

*** 

TÜRK ROMANINA DAİR TEMEL GÖRÜŞLER 

Türk Romanı Üzerine 

Türk romanının varlığı kırk yıl önce tartışıldığı gibi, bugün de tartışılıyor. Bir şeyin varlığı tartışılırken, 

durumundan söz etmek çok zor. Çünkü tartışmalara konu olan görünüşü, gerçekten kaygı verici. 

Bugün yazılan romanların çoğu, türün gerektirdiği geniş ilgiyi, aydın ve halk alâkasını maalesef 

kendisine çekemiyor. Bunun pek çok sebepleri var. Ben bunlardan sadece bir kısmı üzerinde 

duracağım. 

Son yüz yılda ortaya çıkan romanların çoğu, ya kabulleri belli aydın çevreler, ya parti grupları, yahut 

da cemaatler için yazılmış gibidir. Halbuki Anadolu insanı son yüzyılda büyük çalkantılara, korkunç 

değişimlere ve yozlaşmalara itilmiştir. On yılda bir toplumun çehresi değişmekte, her değişiklik 

farklı dinamiklerden kaynaklanmaktadır. Geleceğe ilişkin tahminlerin çoğu ciddiyetten uzak 

görünmektedir. Böyle bir ortamda eser veren romancıların okyanuslara açılması ilk elde mümkün 

olmamaktadır. O yüzden günümüz romancısı, sadece kendi çevresi için yazmaya mecbur görüyor 

kendisini. Bu da onu evrensele ulaşmaktan alıkoyduğu gibi, Ortadoğu’ya bile seslenemez 

durumuna sokmaktadır. Kısacası, etkilediği okuyucunun esiri durumuna düşmektedir günümüz 

romancısı. Elbet romanı da aynı kaderi paylaşacaktır. Kısır döngü fark edilmediği sürece de 

değişeceğe benzemez. 

Bu çarpıcı durumdan ötürü, Türk romanı ciddi bir tıkanıklığı yaşıyor. Durumu fark ederek büyük 

anlamda eserin peşinde olanlar yok değil ama, bunların da hem aydın, hem de okuyucu 



kalabalıklarına aynı anda seslerini duyurmaları oldukça zor. Bu zorluk aşılınca, büyük eser ortaya 

çıkacaktır sanırım. 

"Ne kadar futbolumuz varsa o kadar da romanımız vardır" diyen Fethi Naci bir gerçeğe işaret 

etmişti. Sosyal ve kültürel hiç bir olgu tek başına ele alınamaz. Romanımız ne kadar varsa, şiirimiz, 

hikâyemiz, tiyatromuz, karikatürümüz, hattımız, mimarimiz ve düşüncemiz o kadar vardır ve bize 

aittir. Bunların varlığını ve niteliğini, bizi ne kadar biz kalarak anlattıklarını bir yana bırakarak, tek 

başına romanı ele alıp tartışmak, ister istemez çapraşık yorumları ve yanlış genellemeleri de 

beraberinde getirecekti. Nitekim Fethi Naci de bazı romancılara kızarak yaptığı genellemeyi 

çürütürcesine, dörtyüz küsur sayfalık bir roman incelemesi yayınladı ve adına da "Türkiye’de 

Roman ve Toplumsal Değişme" dedi. Bir sürü tasnif ve değerlendirmeden sonra, yirmi kadar 

romanı da kendi ölçüleriyle "önemli" saymak zorunda kaldı. 

Romanımızın varlığı ve niteliği hakkında böyle çapraşık ve çelişkili değerlendirmeler yalnız Fethi 

Naci’ye özgü garipliklerden değildir. Bu tür tutarsızlıklara, pek çok eleştirmen yanında bir hayli 

romancıda da rastlamanız mümkündür. Bunlar kimseyi şaşırtmamalı ve kaygılandırmamalıdır. 

Çünkü insanlar yeni birşey söyleyeyim, dikkati çekeyim derken, her zaman doğru söylemeyebilirler. 

Gerçek öyle kolay yakalanabilecek bir şey de değildir. Ayrıca görece olabilir; zamana ve çevreye 

göre değişebilir... 

Sözün kısası, tartışmanın gerekçesi önemli değil. Böylesi durumlarda kimsenin niyeti bilinmez. O 

yüzden de bu tür çelişkili söz ve tutumların doğuracağı tartışmalar iyidir. Bazen bir hak ve hakikat 

sevdalısını uyarır, sanat ve edebiyat bayatımızın durgun suyunu hareketlendirir. Yahut yaşanan 

ortamın sahteliği, örneklerin yetersizliği böyle anlaşılabilir. 

Romanımızın pek çok meselesi var. Bunların başlıcası yeterli hazırlığa sahip romancıların azlığıdır. 

Romancılık, öteki edebiyat türleri gibi amatörce sürdürülebilecek bir iş değildir. "Hayatım roman" 

diyerek yola çıkan ve yeterli birikimden mahrum, kültür ve hayat tecrübesi fukarası, dünya görüşü 

ve tarih şuuru konularında hiç bir fikir sahibi olmayan, dolayısıyla üslûpsuz insanların romanlar 

yazdığı bir ülkede, roman tartışmalarının da verimsiz olması kaçınılmaz. 

Romanımızın tartışılabilirliği, kültür ve edebiyatımızın tartışılabilirliğinin göze çarpan bir yüzüdür... 

Hayatımız en çok romanda sigaya çekilebilir ve bunu tartışanlar, aslında edebiyatımızı ciddiye 

alanlardır. Bu konuda ciddiye alınabilecek tavırlar, tek tek olumlu ve olumsuz örnekler üzerinde 

duranların tavırlarıdır. Genellemeler, bir kısım yanlışları da beraberinde getirir ister istemez. Hayat 

ve kültür bir bütündür. Bir yanının berbat olurken, öteki yanlarının sapasağlam kalması mümkün 

değil. İyileşme de öyledir. İyi bir örnek benzerlerini de oluşturur ve yaygınlaştırır. Bileşik kaplar gibi, 

olgular birbirini etkiler. 

Türk romanının yıllardan beri iki büyük açmazla da karşı karşıya olduğunu görüyoruz: Birincisi 

geleneksizlik, İkincisi de okuyucudan gördüğü ilgisizlik... İkisinin de temelinde Batı’ya gümrüksüz 

açılışımızın kültürel sonuçları var. Türk aydını kendi insanından habersiz olduğu için kendi romanına 

da ilgisiz. Bu olumsuz aydın kavramının kapsamına, ne yazık ki bir kısım romancı da girmektedir. 

Geleneği olmayan sanat, hatırası olmayan insan gibidir, yani çocuktur. Bu anlamda romanımız, 

henüz ilk gençlik çağına girmiştir. Halbuki yüzyirmi yıllık bir geçmişi var. Demek ki henüz ciddi bir 

birikim oluşmamış, bu sanat türü yeterince ciddiye alınmamış. Böyle olunca da durumun arızî 

görünmesi kaçınılmaz... Durumun değişmesi için, aydınların konuyu ciddiye alması gerekir. 

Okuyucu çevreleri birbirlerinden uzakta kaldıkça, aydınlar büyük eser tohumlarına ilgisiz 

davrandıkça, bilim adamları kafalarını kumdan çıkarmadıkça, Türk romanının durumu 



değişmeyecektir. Geleceğin bugünden daha iyi olması için, iyi temennilerden öteye, iyi belirtiler 

olması gerekir. Karamsar olmamakla birlikte, konunun gerektirdiği titizlikte ele alınmayışına dikkati 

çekmek istiyorum. 

Evet, roman bir dil ve insan meselesi olduğu kadar, bir kültür ve bir toplum meselesidir de. Dünyaya 

bakmasını bilen, romana da bakmasını bilir. 

Türk Romanına Dair Temel Görüşler 

Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat (Şemseddin Sami, 1872) adlı romanla ilk ürününü veren Türk romancılığı, 

yüz yirmi yıllık bir geçmişe sahip olduğu halde, henüz kendine özgü bir gelenek oluşturamamıştır. 

Bunun çok çeşitli ve çok boyutlu sebepleri var, ama en köklüsü, kültür ve inanç alanında tutarlı ve 

bize özgü bir tavır ortaya kona- mamasıdır. Bizdeki kadar politize olmuş ve üst üste tez yağmuruna 

tutulmuş başka bir toplum yoktur. Bütün aydınca faaliyetler gibi sanat faaliyeti de keyfi bir nitelik 

göstermekte, edebiyatın bütün türlerinde olduğu gibi roman alanında da yapay bir kültür 

atmosferinin canlılıktan mahrum ürünleri ortalarda dolaşmaktadır. 

Tanzimat sonrası Türk edebiyatının yapaylığını en çok roman türünde ortaya konan eserlerde 

görmek mümkündür. Gerek ilk Türk romanında, gerekse İntibah, Sergüzeşt, Araba Sevdası, Mai ve 

Siyah, Aşk-ı Memnu ve Eylül gibi Tanzimat ve Servet-i Fünun romanlarında bu yapaylık gözle görülür 

bir niteliktedir. Çamlıca, Tepebaşı ve Boğaziçi, bunlarla birlikte yirmi kadar Türk romanının 

değişmez mekânlarıdır. Aşkın levanten görünüşleri, alafrangalığın yüzeysel eleştirileri, keyfi 

arzuların hürriyet özlemi gibi sunuluşu, yabancı dil öğrenme çabasının aydın olma isteği gibi 

görülmesi, bu romanların başlıca meselesidir. 

Ahmet Mithat’la Mizancı Murat dışında, romanla meşgul olanların eserlerindeki meselesizlik, 

akıllara durgunluk verecek niteliktedir. Bunların da endişeleri ne yazık ki roman yazmaktan çok, 

fikir vermektir. Gazeteci Ahmet Mithat’la Jön Türk Mizancı Murat, o dönemde halkın ve aydınların 

ihtiyacı olduğuna inandıkları konularda bilgi ve görüş sunmayı, bize özgü romanın biricik şekli gibi 

görmek yanlışlığına düşmeselerdi, romanımız bugünkünden elbet çok farklı bir alanda gelişebilirdi. 

Ahmet Mithat çizgisini sürdüren Hüseyin Rahmi ise, mizahî bir anlatımla felsefî romanlar yazma 

denemesi ile, bütün dünyada örneğine rastlanmayacak bir garabetler galerisi sergilemekten 

kendini alamadı. Böylece bu çizgi de onunla kesilmiş oldu. 

Yapay Roman Dünyaları 

Türk romanının Servet-i Fünun dönemi, kişileri ve bu kişileri anlatmaya vesile olan olaylarıyla, son 

derece yapay bir dünyanın eşine az rastlanır örneklerini sergiler. Aşk-ı Memnu ve Eylül romanları, 

yalnız bu dönemin en yetkin romanları değil, çağdaş Türk romancılarının da örnek bildiği ve 

benzerlerini yazmaya özendiği tipik çevre romanlarıdır. Bunlar alafranga Türklerin ilişkilerini 

anlatmakla kalmaz, benzer ilişkileri gençlerin yaşamalarına, dolayısıyla yabancılaşmalarına ve 

yapay bir kültür ve sanat çevresi oluşturmalarına da yol açar. 

Yakup Kadri, Halide Edip ve Peyami Safa bu örneklere bağlı kalarak eser verir ve benzeri yapay 

dünyalar kurmaya çalışırlar. Bu arada toplumun büyük bir tecrübeden geçmesi, Millî Mücadele 

dönemi yaşaması da bunlardan ilk ikisini fazla etkilemez. Bazı merhamet ve fedakârlık 

sahnelerinden sonra, yeniden ideolojik bir tutumla yapay dünyalar oluşturma çabalarına dönerler. 

Bu da onları olduğu kadar, romanımızı da büyük bir talihsizliğin kurbanı yapar. Bugün Peyami Safa 

dışındaki ilk Türk romancılarını yabancılık duyguları taşımadan okumanız mümkün değildir. Ama o 

da bir yanıyla döneminin etkilerini taşır. Psikolojik romanı, para-psikoloji denemelerinin sergileme 

alanı gibi görebilen başka bir romancıya bütün dünyada rastlamak mümkün değildir. Bu bakımdan 



Peyami Safa da, Ahmet Mithat’la Mizancı Murat’ı andıran yanlışlıklara düşmüş, onlardan fazla 

olarak, batıkların psişik deneylerini evrensel gerçek gibi görmüş ve psişik olayları, kültür ve 

medeniyet meselelerinin temeli gibi göstermiştir. 

Aşk-ı Memnu üslûp ve kompozisyon endişesiyle değil de ortaya koyduğu yapay dünya ile örnek 

olmasaydı, Peyami Safa böylesine yanlış bir tutum sergilemeyecek ve bilinç akışına, kahramanların 

gözüyle anlatıma getirdiği dikkatle anılacaktı. Gerçekten de Dokuzuncu Hariciye Koğuşu kadar etkili 

ve duyarlı bir hastane hikâyesi hâlâ yazılamamıştır. Yalnızız’daki kadar ilgi çekici ütopya sahibi 

kahramana çok az romanda rastlanır. Ne yazık ki bu ütopya yalnız roman kahramanı Samim’in 

değildir, aynı zamanda yazar da bu ütopyaya mahkûmdur. 

Peyami Safa, aydınımızın ütopya ile gerçek arasındaki bocalayışını yansıttığı için, bu yanıyla da 

anılmaya değer bir romancıdır. Bu yüzden de romanımızın en önemli çıkmazını sergilemiş bir yazar 

olarak, Tanpınar’la birlikte hatırlanabilmektedir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü de bu tür bir yapay 

dünyanın iflâsını sergileyişiyle önemlidir... 

Bizi Anlatan Romandan Bize Özgü Romana 

Türk romancıları arasında Peyami Safa ile Tanpınar’dan başka hiçbir romancı, romanımızın düştüğü 

açmazı görememiş ve yazdığı eserlerle döneminin kısırlaştırıcı etkilerinden kurtulamamıştır. Bu 

bakımdan onları, Halit Ziya’ya ve Yakup Kadri’ye rağmen, Türk romanının ilk büyük ustaları saymak 

gerektiğine inanıyorum. 

Tanpınar’ın ustalığı, çoğu kişinin sandığı ve benimsediği gibi, Huzur’da değil, Saatleri Ayarlama 

Enstitüsü (1961) adlı romanında görülür. Bu romanın kitaplaştığı tarihte, yalnız toplumumuz değil, 

aydınımız bile Türk kültür ve hayatının, yanlış batılılaşma ve kurumlaşmanın henüz farkında değildi. 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, henüz romancılarımızın bile yeterince okumadığı ve özelliklerini 

kavrayamadığı bir büyük zirve olarak, bize özgü romanın ipuçlarını bünyesinde taşımaktadır. 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün önemi, Türkiye’deki sahte kurum ve kuruluşların işleyişini, 

aydınlarımızın yapay dünyalara ve yanlış tezlere kapılanışım ustaca ve hikâye geleneğimizdeki güler 

yüzlü mizaha açık bir anlatımla ortaya koymasından gelmektedir. Ona bazı yönlerden benzediği 

için, Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar adlı romanı, önce şaşkınlıkla, yazarı öldükten sonra da 

hayranlıkla anılmaya başlandı. Halbuki Oğuz Atay, Tanpınar’la mukayese edilemeyecek kadar 

acemi ve Henri Miller gibi romancılara özenti içindedir. Elbet Tanpınar’ın ondan önce 

yazdıklarından da habersizdir. 

Tanpınar’ın Huzur’unu en güzel aşk romanı olarak değerlendiren Fethi Naci, herkesin bildiğini 

söylemekten başka bir şey yapmamış, hâlâ Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi bir büyük romanın 

farkına varamamıştır. Bu haliyle bile büyük yankılar uyandıran Fethi Naci elbet mazurdur. Çünkü, 

yalnız batıcı aydınlar değil. Kemal Tahir bile Tanpınar’ın romancılığından yeterince haberdar 

değildi. 

Sanatçı çağının tanığıdır sözünün en çok geçerli olduğu alan, sanıyorum romandır. Romancının 

tanıklığı, bütün öteki sanatçılarınkinden çok daha belirgindir. İçinden çıktığı çevrenin ve toplumun 

nesnel tutanaklarını değil de, estetik görüntüsünü vermekle yükümlü gördüğümüz romancı, bunu 

muhayyel kahramanlarıyla ve gerçeklik duygusu verecek bir tarzda ortaya koyar. Başarısını 

sağlayan en önemli unsur, gerçeğin muhayyilesinde aldığı biçimi ifade tarzıdır. Kişi ve olay 

seçimindeki isabeti, anlatımda göstereceği başarı ile sağlayabilirse, roman hem toplumu içindeki 

insanı verir, hem de yıllarca sonra bile çağının güvenilir bir aynası olur. Bu noktada romancılık, hem 

hayat tecrübesini, hem geniş bir kültürü, hem de sağlam bir dünya görüşünü gerekli kılıyor. 



"Türk toplumunun ilk Türk romanlarına nasıl yansıdığını incelemek" amacıyla -"İlk Dönem/1872-

1900"- romancılarımızı ele alan Amerikalı bir araştırmacı, onüç Türk romanını irdelediği kitabının 

önsözünde şöyle bir hükme varıyor: 

"İlk romanların belli başlı konuları arasında, aile ilişkileri, kadınlara bakış, İstanbul toplumunda 

Avrupalılaşma anlayışı ve ulaştığı boyutlar, özellikle üst sınıflardan gelme gençlerin Avrupalılaşması 

ve ‘birey’ kavramı sayılabilir." 

Robert P. Finn adlı bu Amerikalı Türkolog, bu romanlar üzerinde yapılacak çalışmalar hakkında 

şöyle bir görüş ileri sürüyor: "... Zamanla, Türk toplumunun yaşam ve düşünce tarzlarının 

değişmesi, romana da yansıdı; öyle ki bugün Türk romanının derinlemesine bir incelemesi, geçen 

yüzyılda Türkiye’de yaşanan değişikliklerin de önemli bir dökümünü verebilir." (Türk Romanı, s. 12). 

Görüldüğü gibi, bir yabancının bile hemence fark edebileceği kadar sıradan meselelerle uğraşan ilk 

romancılarımız, toplumun ana davalarıyla ilgilenmeyi dert edinmişler ve romanlarının başlıca 

meselesi yapmışlardır. Ancak bu eserler üzerinde "derinlemesine" incelemeler yapılabilirse, 

"Türkiye’de yaşanan değişikliklerin" bir kısmı ortaya konabilir. Ama bunların sathîliği ve derinliksiz, 

tek boyutlu tiplerle anlatılışı, Türk romancısının düşünce yetersizliğini ortaya koyacak niteliktedir. 

Öte yandan, Ahmet Mithat ve Mizancı Murat gibi romancılar, uzunca bir zaman bu konuda kötü 

birer örnek gibi sunulmuş ve romanla bu toplumun ihtiyacı olan dünya görüşü arasına engeller 

sokulmuştur. O yüzden roman epeyce bir zaman "yakılacak kitap" gibi görülmüş, onun bir zihniyeti 

temsil etmesine imkân verilmemiştir. 

Zihniyetin Hikâyesi ve Reçeteci Romanlar 

Ahmet Mithat’ın gazeteci kaygısı, Mizancı Murat’ın ıslahatçı tavrı, Halit Ziya ve sempatizanları 

tarafından küçümsendikten sonra, yıllarca batıcı düşüncenin portörü olan Türk romanı, ilk kez 

Peyami Safa ile açık bir mütefekkir tavrına şahit olmuştur. Tanpınar’ın kişi ve olay seçiminde 

gösterdiği mütefekkir sanatçı tavrı, Kemal Tahir’de diyalektik bir üslûba bürünür. Tarık Buğra ise 

çok daha şuurlu bir düşünce ve yorum geliştirir romanlarında. Kişi, olay seçimi ve bunlara en uygun 

anlatımı bulmada, bunların dördü kadar başarılı henüz başka romancımız yok. Çünkü onlar kadar 

romancılığı mesele edinmiş, bütün zamanını yazacağı romanlara hazırlanmakla geçirmiş çok az 

yazar var. 

Necip Fazıl, hayatının son zamanlarında yayınladığı iki romanından başka pek çok eserinde de 

romana yatkın bir dil ve anlatım kullanmıştır. Açık mütefekkir tavrını Peyami Safa ile Kemal Tahir’de 

yadırgayan okuyucu, Necip Fazıl’da tabii bulur. Çöle İnen Nur, Büyük Mazlumlar, O ve Ben, Cinnet 

Mustatili ve Bâbıâli, en az son romanları kadar roman unsurları taşımakta ve hikâyelerinde 

geliştirdiği bir duyarlığın canhıraş parıltılarını yansıtmaktadır. 

Ahmet Mithat’ta rastlayıp da kötü romana örnek diye gösterilen tavır bozukluğuna, politize olmuş 

kültür çevrelerinde çokça rastladıkça şaşırmaktan kendimizi alamıyoruz. Köy romanları ile 

devrimci-işçi romanları belli şemalara uygun biçimde yazılıp yayınlanırken nasıl bir kurtuluş reçetesi 

sunuyorsa, bugün milliyetçi ve Müslüman romancılardan çoğu da aynı kolay yolu benimser 

görünmektedir. Daha çok popülist endişelerle geliştirilen ve cemaat tavsiyeleriyle baskı sayısını 

artıran bu romanların geniş okuyucu çevreleri tarafından okunmasından fazla bir şey beklememek 

gerekir. Dünyanın hiç bir yerinde roman yazarak propaganda yapıp başarılı olan yoktur. Çünkü 

roman propaganda aracı değildir. Roman, insana insanı anlatarak kendini tanıması için zemin 

hazırlar. Ötesi okuyucunun tercihlerine kalmıştır. 



Büyük romanlar, ferdin meseleleriyle toplumun meselelerini birlikte ele alan romanlardır. İnsan 

hayatından toplum ve insanlık meselesine yönelen romancı, bir zihniyetin tabii görünüşlerini 

eserinde yansıtırken büyük bir sorumluluk taşıdığını bilmelidir. Çünkü yazdıklarıyla tek tek insanları 

anlatmakla kalmıyor, onlara örnek de veriyor. Bu bakımdan reçeteci romanlar değil, zihniyetin 

hikâyesini estetik olarak ortaya koyan eserler önemli ve kalıcı niteliklere sahiptir. 

Romanımızda Mirasyediler ve Yetimler 

Namık Kemal’in İntibah adlı romanının kahramanı Ali Bey yetimdir. Babasını kaybetmiş ve 

sarsılmıştır. Annesi onu Çamlıca’daki mesire yerlerine gönderir ki, içi açılsın, yaşama sevincine 

kavuşsun diye. Ama Ali Bey bu gezintilerden birinde Mâhpeyker adlı kötü bir kadının pençesine 

düşer. Annesi onu bu kadının elinden kurtarabilmek için Dilâşup adlı bir yetimle evlendirir. Önceleri 

Dilâşub’u görmeyen, daha doğrusu Mâhpeyker’den başka hiçbir şeyi göremeyen, onun sahte 

güzelliğinin bile iç yüzünü bilmeyecek kadar toy olan Ali Bey, herşeyini kaybettikten sonra uyanır, 

ama faydasızdır. Çünkü "son pişmanlık fayda vermez"... Geç "intibah" etmiştir... 

Samipaşazâde Sezai’nin Sergüzeşt adlı romanının kadın kahramanı Dilber, Kafkasya’dan kaçırılmış 

bir çer- kes kızıdır. Esir pazarlarında dolaştırıldığı için, yetim ve öksüzden daha zavallı durumdadır. 

Araba Sevdası’nın Bihruz Bey’i ile Şıpsevdi’nin Meftun Bey’i, İntibah’ın Ali Bey’i gibi birer mirasyedi 

yetimdirler. İkisinin de Ali Beyin annesi gibi oğullarının durumuna seyirci olmaktan başka birşey 

yapamayan anneleri vardır. Mai ve Siyah romanındaki Halit Ziya’nın Ahmet Cemil’i de bir yetimdir. 

Ne var ki Ahmet Cemil, ötekiler gibi yiyecek bir mirasa sahip değildir. Üstelik bakmak zorunda 

olduğu evlenme çağma gelmiş bir kızkardeşi ve annesi vardır. Bir de ünlü bir şair olmak, zengin 

arkadaşının kızkardeşiyle evlenmek hayali... İçinde bulunduğu zor şartlar "siyah" gerçeklerdir, 

ulaşmak istediği hayaller ise "mai" hülyalar... 

Bihruz Bey bir mevsim süren araba sevdası ile dolaştığı Çamlıca civarında Periveş adlı sokak 

kadınıyla karşılaşır, çevresiyle olduğu gibi onunla da gülünç ilişkiler içinde bulunur, züppece tavırlar 

ve konuşmalarla gün geçirir. Sonunda olay açığa çıkar, Periveş onunla alay etmiştir. 

Şıpsevdi ise Hüseyin Rahmi’nin başarılı tiplemesiyle son dönem Osmanlı hayatının İstanbul 

konaklarında olup biten çöküntülerden bir örneği sergiler. Paris’te okumuş olan Meftun Bey, 

ailesinin sıkıntılarına kendince çareler bulmaya çalışırken, cimri kayınpederle hazır yiyici çevre 

arasında olmadık yalanlar söyler, senaryolar hazırlar. Ama hiç birisi ne sıkıntılara çare olur, ne de 

kimseye hayrı dokunur. Geldiği gibi Paris’e döner. 

Kiralık Konak romanı, toplumumuzun yaşadığı çöküntüyü yansıtması bakımından, Yakup Kadri’nin 

en önemli ve en otantik romanıdır. Gün gün yazılıp tefrika edilen bu romanda ideolojik tavır değil, 

kişilerini sosyal konumları içinde psikolojik sıkıntılarını da ihmal etmeden ele alan eleştiriyel 

gerçekçi bir tutum vardır. Toplumdaki trajik çöküşü anlatan romancı, Osmanlı toplumunun son 

günlerinden aldığı üç nesli temsil eden tiplerle ve onların kendilerine özgü davranışlarıyla 

unutulmaz bir kesit ortaya koyar. Bu romandaki bütün acıları ruhunda yaşayan şair Hakkı Celis de 

yetimdir. Âşık olduğu kızın âdi ilişkilerle kendini alçaltmasına dayanamayarak Çanakkale’ye gönüllü 

gider. Konak halkı perişan olurken, bu genç şair kahramanca savaşarak şehit düşer. Temiz kalan bir 

tek odur... 

En Güzel Aşk Romanları 

Leylâ ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi dünyanın en güzel aşk hikâyeleriyle büyümüş bir milletin 

çocuklarının aşkı da herşey gibi Batı’dan öğrenmesi beklenemez. Ama romanımız nasıl Batı 

örneğinde oluşmuşsa, romanlardaki aşklar da Batı romanlarında anlatıldığı gibi anlatılmıştır çoğu 



zaman. Şöyle veya böyle, aşk bizim romanlarımızın en önemli malzemesi. Sinema filmleri ve 

televizyon dizileri bile bize özgü aşk hikâyeleri ile seviliyor ve benimseniyor. 

İlk romanımız Şemseddin Sami’nin Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat (1872) adlı eseridir. Küçük ve trajik bir 

aşk hikâyesi olan bu roman, bizim toplumumuzun âşinâ olduğu ilk görüşte sevme, sevdiği kızı 

kıyafet değiştirerek görüp konuşma ve kızın zengin bir adamla evlendirilmesi gibi unsurlarla 

geliştirilir ve zengin adamın kayıp baba çıkması, iki âşığın ölümü seçmesi ile sonuçlanır. Bu bir 

denemedir ve romancı olmayan bir kalemden çıkmıştır. En güzel aşk romanları çok sonra 

yazılabilecektir. 

 İntibah romanında aşk hep aldanışlarla sürüp gider ve Ali Bey uyandığı zaman iş işten geçmiştir. 

Mai ve Siyah’taki Ahmet Cemil de tek taraflı aşktan neden sonra uyanmıştır. Kiralık Konak’taki 

Hakkı Celis’in aşkı, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’ndaki gencin aşkı gibi tek taraflıdır ve bu aşk acısı 

ikisini de olgunlaştırır. Aşk bunlarda bir kültür meselesi olarak ele alınır, çok da güzel anlatılır. 

Sergüzeştteki Dilber’le İntibah’daki Dilâşub’un aşkları, esir kızlar aşkı olarak tek taraflı kahreden 

aşklar halinde edebiyat tarihimizde özel bir yere sahiptirler. İkisinin de muhatabı bu aşktan 

etkilenir, hayatları kararır. Ali Bey’le Dilâşub’un, Dilber’le Celâl Bey’in kavuşmasını önleyen zalim 

çevredir, kaderlerine yön veren insafsız insanlardır. 

Leylâ ile Mecnun ve Ferhat ile Şirin gibi toplumun her kesiminde sevilen hikâyelere rağmen, IV. 

Murat döneminde ortaya çıkan bir kısım halk hikâyeleri de vardır ki, bunlarda temiz aşklardan 

menfaat bekleyen, batak işler peşinde koşan insanların hayatları da artık aşk hikâyelerine 

karışmıştır. Hançerli Hanım ve Tayyarzâde gibi örnekleri 19. yüzyıl okuyucuları elinde 

dolaşmaktaydı. Bunların İntibah’dan başlayarak Ahmet Mithat’la öteki romancıları etkilediği 

açıktır. Bir de Batı’nın ikinci sınıf aşk ve macera romanlarının etkisini her zaman dikkate almak 

gerekir. 

Çalıkuşu’na gelinceye kadar temiz aşk hikâyeleri hep bir macera romanı gibi yazılmıştır. Özellikle 

Ahmet Mithat’ın, Haşan Mellah, Dürdane Hanım, Yeryüzünde Bir Melek adlı romanları, aşk kadar 

maceraya da yer vermiştir. Çalıkuşu ise, aşk ve gurur çatışmasını temel alır ve aşkını saklayabilmek 

için idealist niyetlerle öğretmenliğe soyunan bir genç kızı anlatır. 

Halide Edip’in Sinekli Bakkal’ı, bir devri birbirine âşık iki gencin ilişkisi ekseninde ve iki medeniyetin 

karşılaştırılması duygusunda anlatırken başarılıdır. Bunun bir benzeri ise, M. Niyazi Özdemir’in 

Çağımızın Aşıkları adlı romanıdır. Edebiyatımızın en güzel aşk hikâyesi, hiç şüphesiz A. H. 

Tanpınar’ın Huzur adlı romandır. Burada aşk, şiir ve musiki ile iç içedir. İstanbul sevgisi, bir şehri 

sevdiğiyle birlikte yaşama duygusu romanı doldurur. Bize özgü bir aşkın pek çok unsurları bu 

romanda vardır. 

Yasak Aşklar ve Sapık Sevgiler 

Aşk-ı Memnu romanıyla edebiyatımızda batılı manada ilk roman örneği ortaya koyduğu söylenen 

Halit Ziya’nın, romancılarımızın çoğuna örnek olan yanlış bir tutumu vardır. Hemen hemen bütün 

romanlarında yasak aşkın cazibesine kapılan ve ancak bulvar komedilerinde görülen türden 

entrikalar örebilen Halit Ziya, sapık sevgilere romanlarında genişçe yer vermiştir. Kişilerin girdiği bu 

aile içi yasak aşklarda hiçbir sosyal boyut yoktur. Çoğu monden ve yabancı okullarda yetişmiş son 

dönem Osmanlı aileleri, alafrangalığın bütün görüntülerine sahiptirler. Aşkı yalnız maddî ve cinsel 

yanlarıyla idrak eden bu insanların, bu toplumun tarihî ve kültürel değerleriyle hiçbir alâkası yoktur. 

Mehmet Rauf un Eylül romanı da benzer bir yasak aşkın hikâyesidir. Arkadaşının yazlığında onun 

genç eşine âşık olan ve kadından da aynı alâkayı gören Necip, hiç bir soylu davranışa yanaşmaz, 



evlilikten kaçar ve romanın sonundaki yanan evden sevdiği kadını kurtarmak için ateşe atlar. Bütün 

romanı dolduran yasak aşk ve ahlâksız davranışlardan sonra bu soylu fedakârlığa romancıdan başka 

kimsenin inanması beklenemez. Monden hayatı ve keyfince yaşamayı seven bir insanın böylesi bir 

fedakârlığa kalkışması hiç de inandırıcı değildir. 

Servet-i Fünun romancılarının bu türden yasak ilişkileri, toplumun çok önemli bir sarsıntı geçirdiği 

ve devletin yıkımın eşiğine geldiği bir dönemde yalnız kendi gönül maceraları ve tiksindirici 

entrikaları ile baş başa yaşayan insanları anlatmaları, dünyada hiç bir benzeri görülmeyen 

garabetlerdendir. Bu garabet yalnız onlarla sınırlı kalmaz. Pek çok özenti romanla, pembe diziler ve 

"yakılacak kitaplarla toplumun sonraki dönemlerinde de hayatına karışır. 

Eğer bu toplum bir İstiklâl Savaşı şartları yaşamasa, Millî Mücadele heyecanı bir dönem 

edebiyatımıza hâkim olmasa idi, belki toplumumuz bu romancılar eliyle bugünkü çarpık konumuna 

çok önceden ulaşırdı. 

Servet-i Fünun romancılarının Tanzimat yazarlarından farkı, hiçbir topluma ait ahlâkî endişeler 

taşımamalarıyla özetlenebilir. Çünkü batıdaki romancılarda bile bu denli yoğun yasak aşk hikâyeleri 

yoktur. Üstelik bu türden bayağı ve sapık ilişkiler oralarda edebî dilde değil, daha çok yasak yayın 

düzeyinde pornografik nitelikte yazılıp yayınlanmaktadır. 

Halit Ziya’nın öncülük ettiği bu roman anlayışı, elbet Tanzimat romanına göre daha gelişmiş ve 

incelmiş, o nisbette de entellektüel bir seviyeyi muhatap almıştır. Yasak aşka ve ilişkiye düşkün 

kişiler romanların sonlarına doğru toplumun genel ahlâk anlayışıyla cezalandırılırlar, ama romanın 

kurgusu ve kişilerin gelişimi hep "sapık" yolda olduğu için sonuçta ciddi bir mesaj çıkması 

imkânsızdır. Olsa olsa bu romanların insana bakış ve hayata yaklaşımda getireceği şey, bu tür cinsî 

arzuların aşk zannedilme yanlışlığı ve sevginin hiçbir sınır tanımayan serbestliği duygusudur. Çünkü 

kahramanlar sosyal statü dışında hiçbir dinî ve ahlâkî, daha genel ifade ile bu topluma ait bir millî 

endişe duymazlar. 

Halit Ziya ve Mehmet Rauf romancılığının tekniğiyle eser verenlerden yalnız Ahmet Hamdi Tanpınar 

bütünüyle millî ve yerli bir tavırla bu tür ucuz tuzakların kurbanı etmemiştir romanlarını. Yakup 

Kadri öncekilere göre ahlâkçıdır. Sodom Gomore ve Hüküm Gecesi adlı romanları da Kiralık Konak 

kadar bir toplumu ayakta tutan ahlâkî değerleri savunur. İşgal ve mütareke şartlarının zayıf 

insanlarını ne türden bayağılıklara sürüklediğini anlatır. 

Yakup Kadri’nin son romanı Hep O Şarkı (1956), Abdülhamid döneminde yaşanmış bir aşkın 

hikâyesidir. Çöküş henüz görülmediği için, Münire’nin aşkıyla OsmanlI hayatının bütün canlılığı 

İstanbul Boğaziçi’deki yalılar ve insan ilişkileri anlatılır. Yakup Kadri, bir bakıma neslinin öncüleri 

olan Servet-i Fünun romancılarıyla bu son eserinde boy ölçüşür. Yani o gün bu da vardı demek 

ister.. Ankara ve Panorama romanlarındaki ideolojik tutumundan farklı bir tavırdır bu, ama yine de 

her romanında görülen yasak aşkın atmosferinde gelişir. 

Peyami Safa’nın en önemli romanı olan Yalnızız’da bile yasak aşkın sınırında dolaşan insanlar vardır. 

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, tek taraflı bir aşkın ve ağır bir hastalığın olgunlaştırdığı bir genci 

anlatırken, onda bu uygunsuz aşkın ne kadar sarsıcı tesirler bıraktığını da ortaya koyar. Bir 

Tereddüdün Romanı, Fatih-Harbiye romanları hep bu yasak aşkın sınırlarında oluşmuş, Şimşek ise 

tümüyle yasak aşkla örülmüştür. Fakat, Fatih-Harbiye’de Peyami Safa aşka da bir kültür meselesi 

olarak bakarak öncülerinden daha sağlam bir zemine oturtur romancılığını. 

Kemal Tahir’in ve Attilâ İlhan’ın bütün romanlarında yasak aşkın ve sapık sevginin bütün tezahürleri 

vardır. Toplumun çeşitli kesimlerine ve yakın tarihin oluşumuna hep cinsiyet ağırlıklı romanlarıyla 



eğilen bu yazarların temiz sevgilerden adeta hoşlanmadıkları, bu tür aşkları imkânsız gördükleri 

söylenebilir. Yorgun Savaşçı, cephe dönüşü dul bulduğu teyze kızını ilk fırsatta yatağına alır ve 

hamile olunca da namusunu kurtarmak için İstiklâl Savaşı cephelerinde nikâhlar. Anadolu köy ve 

kasabalarında ise temiz aşklar neredevse hiç yoktur köy romancılarına göre... 

Attilâ İlhan’ın "fena halde" romanlar yazmayı iş edindiği herkesçe biliniyor. Artık sosyal gerçeğe 

ulaşmanın en emin yolu, ona göre cinsel gerçeği yakalamaktan geçiyor. Bu da heteroseksül 

ilişkilerin her şeklini romanlarında canlandırmayı gerekli kılıyor. O yolda roman yazan bir sürü 

romancı türediği, bir kısmının "muzır" sayılarak toplatıldığı ve artık pornografinin romanı 

kurtaramayacağı gerçekten anlaşıldığı için modalarının geçtiği söylenebilir. Selim İleri’nin bazı 

romanları marjinal tiplerin sapık ilişkileriyle doludur... 

Bu türden yasak ilişkileri romanlarına temel almayan Tanpınar gibi pek çok romancımız olduğunu 

biliyoruz. Halide Edip, Reşat Nuri, Refik Halit, Abdülhak Şinasi, Tarık Buğra, Emine Işınsu, Mehmet 

Niyazi Özde- mir ve Sevinç Çokum gibi yazarlarımızın romanları, insan ilişkilerindeki dramı çok yönlü 

ele alırlarken aşka da tabii görüntüleri içinde yer verirler. Çünkü bu toplumun tarihî kimliğinde aşk 

da çok önemli bir kavramdır ve yalnızca batılılaşmış çevrelerin anlayışları ile yetinilmemesi gerekir. 

Aşkın metafizik boyutları da önemlidir. 

Romanımızda Tarih 

Daha ilk romanlarımızdan birinde tarih şuuru kendini gösterir: Namık Kemal’in Cezmi adlı romanı 

okuyucuyu 17. yüzyıla götürür. Türk-İran ilişkileri ve Kırım Hanlığı bu romanın konusudur. Süleyman 

Muslî romanıyla Ahmet Mithat bu konuda da kendince hem macera, hem de aşk ve fedakârlık 

çeşnileriyle kendini gösterir. Ayrıca yaşadığı günlere de tarih düşüren bir yanı vardır Ahmet 

Mithat’ın; Jön Türk adlı romanı bunlardan biridir. Ahmet Metin ve Şirzat, tarih içinde bir yolculuk 

gibidir. Haçlı Seferleri sırasında İstanbul’u işgal eden Latinlerin 50 yıl boyunca burada neler 

yaptığını, Behçet Necatigil’in Musullu Süleyman adıyla sadeleştirdiği romandan okumanın ayrı bir 

tadı olduğu muhakkaktır. 

 Servet-i Fünun ve Millî Mücadele dönemi boyunca yaşanan tarihin her şeyin önüne geçtiği 

söylenebilir. Cumhuriyet dönemi ise, başlangıçta böyle bir şuura yabancıdır. Bu üç dönem boyunca, 

önce kendine göre bir sosyete oluşturma, sonra dağılan devletin topraklarını koruma, sonra yeni 

Cumhuriyet insanı yetiştirme gayretleri yüzünden, romanın çok önemli malzemesi olan tarih ihmal 

edilmiş, hatta tamamen tarihî miras yok sayılmıştır. Bunun sonucu olarak, tek boyutlu romanlar, 

köy röportajları ve ideolojik karalamalar roman adıyla piyasaya sürülmüştür. 

Bu dönemde, tarihi macera romanları için malzeme gören ve günümüz için pek bir mesaj getirme 

niyeti taşımayan Ahmet Refik, M. Turhan Tan ve Abdullah Ziya Kozanoğlu gibi romancılar bir yana 

bırakılırsa, tarihle romancı ciddiyetiyle ilk ilgi kuran yazarımız A. H. Tanpınar’dır. 

Tanpınar’ın 1944 yılında Ülkü dergisinde tefrika edilen, yarım kalmış ve ancak ölümünden on yıl 

sonra yarım haliyle kitaplaşmış Mahur Beste adlı romanı, tarihi değerlerimizden yeni bir insan tipi 

için ipuçları aramaya çalışmasını ortaya koymaktadır. Burda ilk kez ciddi bir tarih şuuruyla 

karşılaşıyoruz. Sahnenin Dışındakiler (tefrikası 1950), bu romanın Millî Mücadele yıllarındaki 

devamıdır ve İstanbul halkının çoğunu "sahnenin dışında" bularak yakın tarihe ışık düşürür. Huzur 

bu arayışı bir aşk hikâyesini odağına alarak II. Dünya Savaşı’na kadar taşır. Böylece, yaşadığı 

dönemin köklerini önceki yüzyılda arayan ve yanlışlıkların temelini araştıran bir romancı dikkatinin 

tarihe yönelişini görüyoruz. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, bütün tesbitlerini alegorik bir hikâyeye 

yüklemesi ve açıkça söyleyemediklerini sembolle ifade çabasını yansıtır. Yine yarım kalan Aynadaki 

Kadın ise, çok partili hayatın kroniğidir. Kısacası Tanpınar, tarihi, yaşadığımız hayatı değerlendirmek 



ve kendimize özgü bir hayat kurabilmek için yeni baştan gözden geçirmeyi dener ve başarılı bir 

romancı tavrı ortaya koyar. Ondaki tarih şuuru, kültür ve medeniyet değerleriyle birlikte 

gelişmektedir. 

1960 sonrasına gelinceye kadar, romanımızda ciddi bir tarih şuuru Tanpınar dışında hiç bir 

romancımızda görülmez. Millî Mücadele bile resmî ideoloji gözüyle ve tek yanlı bir tarzda ele alınır. 

İlk kez Tarık Buğra, Küçük Ağa’da bu resmî ideoloji gözlüğünü bırakarak olayları oluş tarzı ve kendi 

mantığı içinde ele almaya çalışır. Bunun dikkati çektiği sahici tarih görüşü, Kemal Tahir’in yakın tarih 

dizisinde sürerken, birden Devlet Ana (1967) ortaya çıkar. Bundan sonra her görüşten insan tarihi 

konu edinen romanlar yazar. Tarih artık kendi gerçekliğinden çok romancıya malzeme olmasıyla 

önemli. 

Roman Tekniğinde Başlılar 

Halit Ziya’nın Aşk-ı Memnu romanıyla batılı seviyedeki Türk romanına başlangıç sayılmasından bu 

yana yüzyıla yakın bir zaman geçtiği halde, teknik bakımdan çok farklı romanlar ortaya konduğu 

söylenemez. Mehmet Rauf ile öteki Servet-i Fünun romancıları, hatta Cumhuriyet romancıları bile 

Halit Ziya’nın tekniği ile Ömer Seyfettin’in hikâye dilini aynen sürdürmekten fazla bir şey yapmazlar. 

Halbuki bu yüzyıl içinde örnek aldığımız Batı’da pek çok anlatım biçimi geliştirilmiş ve bunlar da 

yabancı dil bilenlerce takip edilmiştir. Bir çoğu da dilimize çevrilmişti. 

Refik Halid’in macera romanlarında kullandığı dil ile Reşat Nuri’nin Çalıkuşu’ndaki sade anlatımı 

arasında bir yol tutturan ve röportajlarla gazete diline yaklaşan köy romancıları ile mizah yazarları 

okunmaktan fazla birşey düşünmüyorlardı. Bu dönemde dilimize çevrilen Panait İstirati, Steinbeck 

ve Hemingway gibi romancıların yalın anlatımı Orhan Kemal ve Yaşar Kemal gibi tahsilsiz yazarların 

özensiz anlatımlarına zemin hazırlamışlardır. 

Bu dönemlerde ilk kez anlatım konusunu ve roman kahramanının bakış açısını mesele edinen 

romancı, Pey mi Safa olmuştur. Onun, Bir Tereddüdün Romanı, Matmazel Noralyanın Koltuğu ve 

Yalnızız romanlarında kullandığı roman dili ve bakış açısı tekniği, yazıldığı günlerde Batı için bile yeni 

hususlardı. 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanında kullandığı dil ile, eski kültürümüzün değerleri ve çağdaş 

dünya kültürü arasında kurduğu ilişkiyi ustaca yansıtan Tanpınar, romanımızın doruklarından birini 

kendine özgü bir fantezide ortaya koymuş oldu. Burada dil, anlatım ve teknik bir bütündür ve 

Tanpınar’ın şahsî terkibidir. Başarısı da dünya çapındadır. 

Kemal Tahir’in, Devlet Ana’da kullandığı dil de başka bir dil başarısı olarak önemlidir. Seyahatnâme 

ve Osmanlı Tarihleri ile Dede Korkut’un dilinden ve Anadolu ağızlarından pek çok öge taşıyan bu 

romanın dili de Kemal Tahir’in bize özgü roman düşüncesinin en güzel örneğidir. Öteki 

romanlarında "şair sosyolog" tavrıyla Cemil Meriç’e benzer toplum ve tarih çözümlemeleri yaparak 

romanlarının tekniğini zayıflatan Kemal Tahir, sırf bu romandaki başarısıyla bile teknik bakımdan 

farklı bir roman diline ulaşmıştır denebilir. 

Tutunamayanlar, adlı romanıyla büyük ilgi ve şaşkınlık doğuran Oğuz Atay, o güne kadar 

romancılarımızın yabancısı oldukları batılı teknikleri bir tek romana boca etmenin ve aynı şeyleri 

ayrı ayrı tekniklerle tekrar tekrar anlatmanın sakıncasını sergiliyordu. Burdaki teknik başarılar o 

kadar çok tekrarlanıyor ki, çoğu kişide romanı bitirecek sabır bırakmayan bir oyun duygusu 

uyandırıyordu. 

Zihinsel kargaşanın hüküm sürdüğü bir ortamda, yaşadığımız tuhaflığı fantezik üslûplarla 

anlatmaya çalışan Bahaeddin Özkişi (Sokakta, 1975) ile Durali Yılmaz (Si 
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yah Perdeli Evler, 1975), daha sonra tarihî romana yöneldiler, farklı tavırlar sergilediler. 

Kara Kitap adlı romanıyla okuyucu avlama şampiyonluğuna ulaşan Orhan Pamuk, burda denediği 

çeşitli teknik ustalıkları bir yazarlık okulunda öğrendiğinden olacak, inanmadığını söylediği şeyleri 

anlattığını açıklıyor ve bunları da kendi ifadesiyle, "şapkadan tavşan çıkarma" rahatlığıyla yapıyor... 

Son iki romancıyla yenilerin postmodern bir anlayıştan yola çıkarak gerçekçi anlayıştan fantezist 

"kurma- ca"ya yöneldikleri görülüyor. Nazlı Eray ise büsbütün fantezist. 

Abdülhak Şinasi Hisar’ın dediği gibi, her büyük romanın kendine göre bir tekniği vardır ve üslûp gibi 

romana sonradan yerleştirilemez... 

Türk Romanının Dili 

Her edebiyat eseri bir zihniyeti yansıtır. Roman ise, edebî eserlerin en son ve kapsamlısı olduğu 

için, bütün öteki türlerin de yardımıyla hayatı bütün yönleriyle ifade çabasındadır ve ister istemez 

yazarının zihniyetini, düşünce tarzını da yansıtır. Bu zihniyetin üç tezahürü olduğunu düşünüyorum. 

Biri edebiyatı eğitim veya propaganda aracı görme, diğeri edebiyatı bunlardan ayrı bir gösteri aracı 

kabul etme, üçüncüsü de hayatı yönlendiren ilgi, duygu, düşünce ve tabii olarak dünyaya bakışın 

ifadesi sayılan motiflerin bir bütün halinde anlatımı şeklinde benimseme eğilimi... Bunların her biri 

benimsedikleri bakış tarzına göre bir dil kullanacak ve roman bu dilin yansıttığı duyarlıktan teşekkül 

etmiş bir dünya olacaktır. Çünkü her sanat eseri herşeyden önce bir dilde teşekkül eder ve dil de 

sanatçının dünyasına giden bütün yolların anahtarlarını, motiflerini, yenilik ve gelenek ilgilerini, 

kısaca bir dünya görüşünün bütün ip uçlarını ortaya koyar. 

Türk romanının başlangıçtan beri en önemli meselesi dil olmuştur. Bugün için romanımızın tarih 

öncesini temsil eden Tanzimat romanı, bu meseleyi yeterince halledemediği için, aynı dönemde 

yazılan Rus romanlarının çok çok gerisindedir. Servet-i Fünun dönemiyle birlikte bu dil meselesi, 

Fransız dilinin sentaksını benimsemeye kadar varan taklitçi bir üslûpla çözülmeye çalışılmıştır. 

Ömer Seyfettin, bulduğu dili hikâyeden romana aktaramamış, ama hep roman yazmak hayaliyle 

Efruz Beyi ortaya koyabilmiştir. Mehmet Akif bulduğu dili manzum hikâyeden romana 

aktarabilseydi, Ahmet Mithat Efendi’nin yapamadığını gerçekleştirmiş olurdu. Yine de Safahat’ın 

bazı bölümleri hâlâ manzum roman gibi okunabilir. Aşk-ı Memnu bütün ustalığına rağmen bir türlü 

bu halkı ifade etme, onu anlatma çabası ve şuuru taşımadığından; Halit Ziya, romanımızın dilini 

bulamamış, yazdığı kitapların dil yönünden daha sağlığında öldüğünü gördüğü için yeni baştan 

sadeleştirerek yazmaya çalışmıştır. Bu çaba hâlâ onu sevenler tarafından sürdürülüyor. Ama teknik 

ve dünya görüşü bakımından üç önemli romanıyla 20. yüzyıl Türk romanında önemli bir kolun 

sözcüsüdür. Yapay bir dil ve yabancı bir dünya, Halit Ziya’dan Orhan Pamuk’a kadar edebiyatımızda 

hâkim bir çizgi oluşturmuştur. Edebî roman denilince o dil akla gelir. 

Ahmet Mithat Efendi’nin roman dilini yakalayamamasında, gazete dilinin ve halkı eğitmeyi başlıca 

gaye halinde getirişinin büyük etkisi vardır. Yine de onun Müşâhedât romanıyla Recâizâde Ekrem’in 

Araba Sevdası’nın kendi dönemlerini ifadede, Tanzimat sanatçılarına göre bir farklılık taşıdığı, 

ikisinin de zinniyetlerini bir edebiyat eserinden beklenecek tarzda yansıttığı söylenebilir. Namık 

Kemal’in İntibah romanındaki tasvirlerde kaside geleneğinin etkisi nasıl görülüyorsa, kurgusunda 

Kamelyalı Kadın ve yazarı belirsiz bir halk romanı olan Hançerli Hanım etkileri hep ifade edilmiştir. 

Bütün bunlar, bir türü dünya edebiyatı seviyesinde 20. yüzyıl başına kadar temessül 

edemediğimizin, özümseyemediğimizin tipik göstergeleridir. Aşk-ı Memnu ile de tamamıyla 



Avrupai bir dil ve tavır benimsenmiştir. Bunun sonucu olarak da hâlâ romanımızın kendi dilini 

aradığını söyleyebiliriz. 

Yakup Kadri’nin çok tabii bir tarzda Osmanlı toplumunun çöküşünü anlatan Kiralık Konak adlı 

romanı, tefrika halinde yazıldığı için dili de bu halkın dilidir. Ama genel olarak onun hikâyelerinde 

ve bir kısım romanlarında kullandığı dil ve motifler sebebiyle "Tevrâtî Yakup" dendiğini biliyoruz. 

Halide Edip Adıvar’ın dilindeki yabancılık o kadar bellidir ki, en önemli eserini önce İngilizce yazmış, 

sonra dilimize çevirmiştir. O yüzden de, Sinekli Bakkal’ın çok okunuşu dilinden değil, okul 

kitaplarına girişiyle anlattığı hikâyeden ötürüdür. Bunun ne kadar başarılı olduğunu, Reşat Ekrem 

Koçu’nun bir sohbetteki ifadesiyle anlatmak istiyorum: "Ne zaman uykum kaçsa, onun 

kitaplarından birini isterim ve beş on dakika sonra uykum gelir" demişti bu İstanbul efendisi... 

Peyami Safa’nın dili ise, modern roman dilinin ve Halit Ziya geleneğinin mümkün olduğunca 

şahsileştirilmiş şeklidir ve tekniğinin ustalığıyla dilindeki yabancı motifleri saklayacak kadar 

renklidir. Tarık Buğra da farklı bir mizaçla bu ustalığı sürdürür. Hikâyelerinden romanına taşıdığı bu 

dil, Küçük Ağa ve Osmancık’ta alabildiğine kendine özgü bir nitelik kazanarak tarihimizin yakın ve 

uzak dönemlerini şahsî bir üslûpla anlatır. Fakat herkes gibi o da Halit Ziya geleneği içinde kendini 

bulmaya ve dilini kurmaya çalışır. 

Romanımızda ilk kez Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bazı hikâyeleriyle Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı 

romanında yerli bir dille bizim insanımızın kültürü evrensel meseleleri kucaklayacak bir zenginliğe 

kavuşur. Burada Karagöz’ün, meddahın ve Evliyâ Çelebi’nin diliyle batılı filozofların mesele edindiği 

şeyler kültürümüze ait pek çok motifle birlikte ele alınır ve kendine özgü bir roman dünyası, yine 

kendine özgü bir dille anlatılır. 

 Tanpınar’dan sonra roman dilini kendine göre yeniden ele alan ikinci isim Kemal Tahir olmuştur ve 

onun dili pek çok kişi tarafından kopya edilebilmiştir. Bu arada Oğuz Atay da onun denemesinin 

ardından pek çok üslûp denemesiyle ortaya koyduğu Tutunamayanlar adlı romanı yazar ki, bu 

romanla Halit Ziya geleneği kendi içinde dönüşüme uğrar. Artık bu dilin kesin sınırları ve özellikleri 

kalmamıştır. Esasen Abdülhak Şinasi Hisar, gerek yazılarıyla, gerekse "hikâye" adıyla yazdığı 

romanlarla bu dili zorlar. Mustafa Kutlu da onun gibi hem roman tekniğini, hem de alışılan roman 

dilini zorlamaya çalışır; hikmetli kıssalara benzer olayları bir çerçeve "hikâye" kanavasıyla anlatır. 

Köy Enstitülü romancıların Reşat Nuri’nin diliyle yazdıkları köy romanları, bütünüyle roman dili 

özelliğinden uzak röportajlar ve ideolojik kavga metinleri durumundadır. Onlara otuz yıl sonra ve 

bu anlayış iflas ettikten sonra cevap vermeye kalkan müslüman yazarların bir roman dilini 

bulamadıklarını söylemeye bile gerek yoktur. Çünkü her roman kendi diliyle doğduğu gibi, her 

romancı da ancak kendi diliyle kendi dünyasını kurar. Çoğaltmacı bir tarzda var olan dil ve anlatımla 

yeni birşey yapma imkânı en çok sanat alanında mümkün değildir. 

Necip Fazıl’ın kendine özgü anlatımıyla romanlar yazdığını biliyoruz. Bunlarda yeni bir dil değil, Çile 

İnen Nur adlı siyer kitabıyla O ve Ben’de kullandığı dili ve ilk gençlik hikâyelerinin anlatımını 

kullandığını söyleyebiliriz. Onun eserleriyle yetiştiğini söyleyenlerin, onun dili nasıl kullandığını bile 

anlayamamaları , kolay anlaşılır şeylerden değildir. Çünkü sanatçı, dış dünyayı değiştirerek sanat 

diline dönüştüren insandır. Yeni bir şey yapamazsa, bir şey yapmasının anlamı yoktur. 

Burada dilin fonksiyonlarını hatırlayarak, sanatta imajinatif dil konusuna açıklık getirmemiz 

gerekiyor. Bilindiği gibi dilin iletişim fonksiyonu, eğitim ve haberleşmeyi sağlıyor ve burada dil 

kelimelerin sözlük anlamlarıyla kullanılıyor. Bilim ve felsefe yapma fonksiyonu söz konusu 

olduğunda, bu alanlarda geçerli ve gerekli kavramlar ön plana çıkıyor. Dilin edebiyat yapma, edebî 

eseri oluşturma fonksiyonu ise, tamamıyla imajlara yönelik bir dil kullanma ve günlük dilden de, 



sözlük dilinden de farklı bir dil oluşturma çabasıyla ilgilidir. Bir edebiyat sanatçısı, eğer malzemesi 

olan dili kendine özgü kullanamıyor, ele aldığı insanı ve olayı, hem onların özelliklerine uygun, hem 

de kendisine özgü bir dille anlatamıyorsa, ortaya çıkan bir metni edebî saymanın imkânı yoktur. Bu 

bakımdan, günlük dille edebî metin oluşturulamayacağı gibi, daha önce kullanılmış bir edebî dille, 

yani kalıplaşmış mecazlarla da sanat eseri oluşturulamaz. Bu yüzden yalnız Reşat Nuri’nin değil, 

Necip Fazıl’ın diliyle de genç bir sanatçı eser veremez. Verirse, ancak o doğrultuda bir "çoğaltma" 

ve hatta taklit metinler oluşturmuş olur. Buna da taraftarların belki ihtiyacı vardır, ama edebiyat 

çevrelerinin pek ihtiyacı yoktur. Bununla bir kültür çevresi, bir sanat çevresi oluşturulamaz. 

Sanat akımlarının bu açıdan hep bir tartışmalı sanatçılar topluluğu meydana getirdiğini unutmamak 

gerekiyor. Çoğu zaman her akımı bir-iki isimle anmak ve öncülerine irca etmek eğilimi bu yüzden 

haklıdır. Kim başkasının yolundan gidiyorsa, sanat alanında üstadı odur ve üstat varken çırağından 

söz etmek gereksizdir. Hele hele bir sanat eserine özgü edebiyat dili ortada yoksa, bunu hiç bir 

şekilde edebî kabul etmeye imkân yoktur. 

Romanda mesaj bile bir dilin kültürüne ait motiflerle oluşturulursa, o zaman edebilik vasfı içinde 

telâkki edilebilir. Doğrudan ideolojik görüşlerin ortaya konduğu romanlar, hiç bir fikre kazanç 

sağlamaz, çünkü edebiyat değildir. Edebiyatın eğitime katkısı, insan zihnini ve muhayyilesini 

geliştirmesiyledir. Didaktik eserlerin dilindeki imaj eksikliği, hiç bir şeklide edebî kalitesini 

artırmayan aktarma görüşlerle telâfi edilemez. 

Romanın dili, tekniğiyle bütünleşmiş anlatımı, yaşanılan yahut anlatılan zamanın ifadesi olan bir 

roman dünyasını zaruri hale getirmiştir. Bunu ortaya koyamayan bir romancının dünya görüşü, 

eserini kurtaramaz. Romanın hayata tuttuğu ayna, elbet sanatçıya özgü bir aynadır; onun kişiliği ve 

kültürüyle yakından ilgilidir. Çünkü romanda anlatılan şeylerin özü, ortak kültürün çağdaş ve 

geleneksel unsurlarıyla, bizi biz yapan motiflerin olay örgüsüne paralel gelişimiyle ortaya çıkar. Bu 

da o eserin ruhu olur. 

Türk Romanında İstanbul 

Balzac’ın romanlarında Paris, Charles Dickens’in romanlarında Londra, Tolstoy’un romanlarında 

Moskova neyse, Ahmet Mithat Efendi’nin romanlarında da İstanbul odur. Yani romanın 

vazgeçilmez mekânı ve teşekkül zeminidir. Elbet adını zikrettiğimiz romancıların eserlerinde taşra 

vardır, pek çok kahraman taşra kökenlidir. Hatta Balzac’ın "Sönmüş Hayaller" dizi romanının 

İkincisinin adı, Taşralı Bir Büyük Adam Paris’te’dir. Dostoyevski’nin bazı romanları farklı mekânlarda 

geçmesine rağmen, büyük çoğunluğunda Petesburg vardır. Yani romanların mekânı da önemlidir. 

Çünkü insan bir zaman ve mekânda yaşar ve yaşadığı çevre de insan için tavır alışlarında belirleyici 

bir nitelik taşır. Amerika’nın çok uluslu niteliği bilinmeden, Amerika’yı oluşturan insan ve şehir 

özellikleri hesabı katılmadan, New York metropolünün hangi şartlarda oluştuğu dikkate alınmadan, 

çok farklı bir roman ortaya koyan Amerikan romancıları kolay kolay anlaşılamaz. Çünkü roman, bir 

şehir kültürü içinde doğar ve o kültürle beslenir, zamanla da o kültürü şekillendirir. 

Bir kültür değişimini müdahalesiz yaşayan ve tabii şartları içinde sanat ve edebiyat faaliyeti 

sürdüren ilkelerin romanlarında, romanın tarihî gelişimini de tabii bir görüntü içinde görüp takip 

edebiliyoruz. İki dünya savaşının dalgalanmalarını, bütün sanat ve kültür faaliyetlerinde olduğu gibi 

romanda da görmek hiç de şaşırtıcı değildir. Faulkner ve Kafka, bunun sonucu olarak roman 

kahramanlarını belirli bir şehir içinde dolaştırmazlar. Kendi roman dünyaları için birer şehir ve 

kasaba hayal ederler, ama bu mekânlar da yaşadıkları dünyanın onları en sarsan yanlarını ortaya 

koyar. Böylece Kafka, Yahudi asıllı bir Avrupalının hayat karşısındaki tavrını, Faulkner ise çeşitli 

kökenlerden gelmiş melez bir Amerikalının dünyaya bakışını yansıtırlar. İnsan dramını biraz da Dos- 



toyevski gibi zaman ve mekânı aşan bir insanlık durumu içinde vermek isteyişleriyle açıklanabilir 

bir tavır içindedirler. André Malroux da bu sebeple kahramanlarını hep çeşitli dünya ülkelerinde 

dolaştırır. Çünkü sosyalist dünya görüşünün farklı mekânlarda yakaladığı insanlık durumlarıyla 

yansıtılmasıdır söz konusu olan Malroux için... 

Yalnız Rus romanıyla Türk romanı bu bakımdan ciddi bir rahatsızlık geçirmiştir. Çünkü bu iki milletin 

kültüründe ciddi bir müdahale yaşanmıştır. O yüzden romancılarımız, İhtilâl sonrası Rus romancıları 

gibi resmî ideoloji ile yönlendirilmiş; bu yüzden ne ülke çapında, ne de dünya çapında yaşananlara 

tanıklık edebilmişlerdir. Bu genellemeyi, biraz da edebiyatlarımızın kültür başkentlerini olduğu 

kadar, kültürel geleneklerini terketmeye zorlandıklarını hesaba katarak değerlendirmek gerekir. 

Rusların Boris Pasternak’ı, Aleksandır Soljenitsın’ı ile bizim Peyami Safa, A. H. Tanpınar ve Tarık 

Buğra adlı romancılarımızın eserleri, elbet bu genellemenin dışındadır ve başarıları da o yüzden 

resmî destekten mahrumdur. Kemal Tahirin bazı romanlarında dil ve konu olarak resmî kabullerin 

ve desteklerin dışında bir yol tutması, o yüzden ciddi bir edebiyat olayı sayılmış, çok kişinin ilgisini 

çekmiştir. 

 Ahmet Mithat Efendi’den sonra romanlarında İstanbul’u merkezi mekân seçen yazarlarımızın 

başında Halit Ziya gelmektedir. Ondan önceki romancıların tümünde mekân İstanbul’dur, ama 

nedense Namık Kemal, Recaizâde Ekrem, Samipaşazâde Sezâi, Mizancı Murat ve ilk romanımızın 

yazarı olan Şemseddin Sâmi, birer ikişer eserleriyle ve Ahmet Mithat Efendi’yle birlikte romanımızın 

hazırlık döneminin temsilcileri olarak görülürler. 

Romanımızın tarih öncesi sayılabilecek Muhayyelât-ı Aziz Efendi ile Emin Nihat’ın Müsâmeretnâme 

adlı kitaplarında mekân hep farklıdır, ama hareket noktası İstanbul’dur. Özellikle Ahmet Mithat 

Efendi’nin Müşâ- hedât ve Mizancı Murat’ın Turfanda mı Turfan mı adlı romanları, tümüyle İstanbul 

hayatını anlatan, Osmanlı’nın imparatorluk coğrafyasının çeşitli kesimlerinden ve farklı 

anlayışlarından gelen insanlarını ele alan yapılarıyla bugün de okunabilecek niteliktedir. Gerek 

sosyal ve İnsanî ilişkileri, gerekse politik görüşleri ve devleti kurtarma çabalarıyla ele alman 

insanlar, bu iki romanı hem kendi dönemleri için, hem de Türk romanı için doğru ve önemli birer 

örnek haline getirmektedir. Burada yeni bir türün, o toplumun dünya görüşünün Osmanlıcılık ve 

İs- lâmcılık biçiminde ortaya çıktığını görüyoruz. Bu tabii gelişme, Halit Ziya’dan sonra görülen batıcı 

toplum ve hayat anlayışı ile büyük bir kırılmaya uğrar, Yakup Kadri ve Halide Edib’in Millî Edebiyat 

dönemi etkileriyle yazdıkları bir kısım eserlerden sonra büsbütün terkedilir. O yüzden de 

romanımızdaki İstanbul, Cumhuriyet’in öncü romancılarında yerini Ankara’ya veya o doğrultuda 

oluşması istenen kasabalara ve köylere bırakır... 

Mai ve Siyah ile Aşk-ı Memnu romanlarının konusu, Halit Ziya’nın öteki romanları gibi İstanbul’da 

geçmesine rağmen, İstanbul’u İstanbul yapan hiçbir tarihî ve mimarî yapı, hatta dinî ve millî kültür 

unsuru bu eserlerde yer almaz. Halit Ziya, Osmanlı Sarayı'nda mabeyn başkâtipliği görevi yaptı ama, 

sarayı yıkacak düşüncelerden başka hiçbir şeye itibar etmedi. Eserleriyle de yapay bir kültür ve 

sanat çevresinin oluşumuna katkıda bulunduğu gibi, böyle bir toplum modeline ve insan ilişkilerine 

de öncülük yaptı. Mai ve Siyah’ın kahramanı Ahmet Cemil, Sülaymaniye Mahallesi’nde oturur, ama 

birgün olsun çektiği sıkıntılar arasında dolaşırken Süleymaniye Camii ile minâresini görmez. Öteki 

romanlarında da böyle bir laikleşmenin öncüsüdür Halit Ziya... 

Kiralık Konak, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore gibi İstanbul’u konu edinen romanlardan sonra 

Yaban, Ankara ve Panorama türünden resmî ideoloji doğrultusunda, tanımadığı çevrelerin 

romanlarını yazan Yakup Kadri, son romanında yaptığı yanlışı anlamadan yeniden Hep O Şarkı ile 

İstanbul’u mekân edinen tarihî bir aşk hikâyesine döner. Halide Edip Adıvar, Sinekli Bakkal 

romanıyla birlikte resmî ideoloji yolunda yazdığı Vurun Kahpeye türünden romanları bırakarak ilk 



eserlerindeki mekâna yönelir. Sürgün’den ve gurbet hikâyelerinden kurtulan Refik Halit Karay, Bu 

Bizim Hayatımız adıyla İstanbul romanlarına döner, ama bir kere macera romanlarının popülizmine 

kapıldığı için de bir türlü hayatımızı yazamaz. Reşat Nuri ise, Yaprak Dökümü ile İstanbullumun nasıl 

tükendiğini ortaya koyar ve Çalıkuşu ile Anadolu Notları’na yönelir. Esasen bu iki eser dışında 

Cumhuriyet’in ilk döneminde yazılanlar, Anadolu’yu değil, yazarların kafalarındaki bir ülkeyi ve 

çarpıttıkları Kurtuluş Savaşı ile yeniden kurulan devletin resmî ideolojisini anlatmaktadırlar. 

Her biri birer ömür dolduran romanlarıyla, Halit Ziya’nın başını çektiği bir yabancılaşmanın sözcüleri 

olmuşlardır. Bugün bu romancıların eserleri, yanlış yaşanmış birer tecrübeden ibarettir. 

Köy romancılarının örneği, Ahmet Mithat’ın ve Na- bizâde Nazım’ın eserleri değildir, Halit Ziya’yı 

üstad sayan Yakup Kadri’nin Yaban’ıdır... Orhan Kemal ve Yaşar Kemal gibi yazarlar, Amerikan 

yazarlarının kenar mahalleyi anlatan romanlarıyla Balkan yazarlarını örnek alırlar. İlk kez Kemal 

Tahir dünya romanıyla hesaplaşmak zorunda olduğunu hisseder ve sıradan bir sosyal gerçekçi 

olmaktan kurtulur. Fakat dünya görüşü bakımından yabancılık, aldığı kültür gereği kaçınılmaz bir 

kader olur. 

Türk romanında asıl yerlilik ve öze dönüş Peyami Safa’nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ile görülür. 

1930 yılında yazılan bu roman, yeniden İstanbul’u mekân seçen romanların da öncüsü olur. Resmî 

ideoloji dışındaki edebiyat, hem kendi kültürünün, hem de insanlık kültürünün değerleriyle 

hesaplaşmak zorunda olduğunu bu eserden sonra idrak eder. Peyami Safa’dan sonra bu gerçeği 

romanda ortaya koyan ikinci yazar Ahmet Hamdi Tanpınar’dır. Mahut Beste, Sahnenin Dışındakiler 

ve Huzur, hep İstanbul çevresinde gelişen olaylardan oluşur. Saatleri Ayarlama Enstitüsü ise, 

İstanbul dışında düşünülemeyecek, kurgulanamayacak ve Osmanlı kültürü olmadan 

anlaşılamayacak bir eserdir. Romanımızın büyüklüğü bu iki yazarla ve İstanbul’la sözkonusu 

edilebilecek bir husustur. İlk ve son romanlarıyla Tarık Buğra da bu çerçevede ele alınması gerekir. 

Onun Küçük Ağa dizisiyle Anadolu’ya yönelmesi, bir hesaplaşmanın ve yakın tarihi doğru 

değerlendirmenin sonucu yapılması gereken tarihî bir sorumluluktur ve bu yanıyla çok da 

önemlidir. Çünkü bu dizideki roman kahramanının adı İstanbullu Hoca’dır ve taşıdığı şuurun, 

yaşadığı değişimin anlamı büyüktür. Fakat, Gençliğim Eyvah ile Dünyanın En Pis Sokağı, ancak 

İstanbul’da yaşanacak hayatı ele almaktadır. 

Öte yandan, böylesine büyük misyonlar taşımadan İstanbul’u konu edinen romanlar da yazılmıştır. 

Mithat Cemal’in Üç İstanbul, Samiha Ayverdi’nin Mesihpaşa İmamı ve İbrahim Efendi Konağı, 

Abdülhak Şinası Hisar’ın Fahim Bey ve Biz, Çamlıca’daki Eniştemiz, Ali Nizami Beyin Şeyhliği ve 

Alafrangalığı gibi romanları, romanın nasıl olması gerektiği hususu ve problemleri Peyami Safa ve 

Tanpınar tarafından fikir ve örneklerle ortaya konduktan sonra yazılmış eserlerdir. Kemal Tahir'in 

bir kısım köy romanlarından sonra "Esir Şehir" dizisiyle İstanbul’u konu edinen eserler vermesi de 

ancak böyle bir gerçeği gördükten sonra bir kendini toparlama olarak değerlendirilebilir. 

Attila İlhan’ın, Bıçağın Ucu’ndan sonra yazdığı Der- saadet’te Sabah Ezanları’yla, Selim İleri’nin 

konusu İstanbul’da geçen romanlarında başlıca meselelerden biri heteroseksüel ilişkiler olmuştur, 

bu da tabii en çok metropollerde bulunur. Mustafa Kutlu’nun "hikâye"leri İstanbul’la birlikte 

"şehirli" bir kimlik kazanır, kendine özgü bir roman olur... Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ında İstanbul, 

bütün fantezilerin kaynağıdır... 

Benim gibi 12 Mart sonrasında eser veren romancıların İstanbul’u konu edinen romanlar yazması 

ise, tamamen kültürel demokratikleşme ile açıklanabilecek bir husustur. 68 Kuşağı adı verilen bir 

neslin açmazları en çok büyük şehirlerde ve özellikle de İstanbul’da görülmüştü. Ben bir roman 

yazmaya hazırlandığımda, öncelikle büyük şehir ve onun kültürü ile hesaplaşmayı kafama 



koymuştum. Çünkü Yunus’un, "Şehre varam feryâd ü figân koparam" mısraı ile ifade ettiği duyguyu 

yaşıyordum. Şehirlerin en önemlisi İstanbul’dur. O yüzden de İstanbul’u konu edinen bütün 

romancılarla yarışıyorum... İstanbul’u yazacak herkesi bu hesaplaşma ve yarışma bekliyor... 

Büyük Türk Romanları 

Önemli Türk romanları konusunda çeşitli zamanlarda pek çok yazar ve eleştirmen tarafından 

listeler hazırlanmış, incelemeler yapılmıştır. Hatta "On Türk Romanı" adıyla kitaplar da 

yayınlanmıştır. Büyük Türk romanı kavram olarak tartışmalıyken, bunların sayısı ve niteliği hakkında 

konuşmak ne kadar sağlıklı olur? Hele hele parçalanmış bir kültür hayatı içinde, ortak doğruların ve 

değer ölçülerinin tartışıldığı ortamda, herkes için "önemli" veya "büyük" sıfatıyla anılacak eserlerin 

tesbiti mümkün mü? Biz bu soruların cevabı üzerinde durmadan, önemli ve büyük görülen, yahut 

bir bakıma bu özellikleri bünyesinde taşıyan romanların bir kısmını ele alıp tartışıyoruz. Onlardaki 

büyük esere gidecek nitelikler üzerinde durarak hülyamızdaki "Büyük Türk Romanları"na zemin 

hazırlamaya çalışıyoruz... 

Büyük Türk romanlarının sayısı ve nitelikleri herkese göre değişir. Bazılarının gerçekten büyük oluşu 

da su götürür. Ama çeşitli sebeplerle, ya ele aldığı konunun öneminden ötürü, ya edebiyatımızdaki 

bir geleneği roman tarzında sürdürüşünden dolayı, yahut da kullandığı teknikteki becerisinden yola 

çıkarak "büyük" ya da "önemli" sayılan pek çok roman var. Bazan bir romanın belli yayın çevreleri, 

yahut televizyon dizileri yüzünden önem kazandığı, verilen ödüller sebebiyle gündeme geldiği de 

olur. Bütün bunlar o romanın gerçekten önemli olduğunu göstermez. Aksine, ödüllerin çoğu kere 

yayıncı ve yazar kulisleriyle, ideolojik kamplaşmalar doğrultusunda verildiği bilindiği gibi, televizyon 

dizilerine veya sinema filmlerine bakılarak da bir roman hakkında fikir yürütmemek gerekir. Bazen 

çok kötü bir romandan iyi bir film yapılabildiği gibi, iyi bir romandan da kötü bir film yapıldığı çok 

görülmüştür. 

Biz burada bir kısım romanlar üzerinde, söylediğimiz gerekçelerle önemli sayılmalarından ötürü, 

yine aynı gerekçelerle duruyor ve o romanları okuyacaklar için bazı değer ölçüleri ortaya koymaya 

çalışıyoruz. Meselâ Namık Kemal’in İntibah ve Cezmi adlı romanları neden önemli ve bu önemi 

gerçekten hak etmişler midir? Ahmet Mithat'ın Müşâhedât ve Felâtun Beyle Rakım Efendi 

romanları niçin yeterince incelemelere konu olmamıştır? Mai ve Siyah’ı önemli kılan hususlar 

nelerdir? Tanpınar’ın Huzur, Peyami Safa’nın Yalnızız, Tarık Buğra’nın Küçük Ağa, Kemal Tahir’in 

Devlet Ana, Oğuz Atalay’ın Tutunamayanlar adlı romanları neden önemlidir? Saatleri Ayarlama 

Enstitüsü romanıyla Tanpınar nasıl bir yenilik ve yerlilik ortaya koymuştur? Çalıkuşu ve Sinekli 

Bakkal bu topluma ait hangi vazgeçilmez değerleri ortaya koymaktadırlar? Araba Sevdası, Şıpsevdi 

ve Efruz Bey hangi sosyal problemi dile getirmektedir? Yalnızız, Tutunamayanlar ve Kara Kitap’ta 

tekniğin önemi nedir? Sanıyorum bunlar biraz açıklık kazanıyor. 

Görüldüğü gibi, Türk romanını Türk toplumunun sosyal ve kültürel meselelerinden ayrı ele almanın 

imkânı yoktur. O yüzden de tek tek romanları ele alırken, onların teknik başarıları yanında, ele 

aldıkları konular ve problemler de söz konusu edilmelidir. Çünkü romanı insanın yaşadığı 

toplumdan soyutlamanın imkânı yoktur. 

ROMANLAR VE ROMANCILAR 

Leylâ ile Mecnun ve Aşk Romanları 

"Bende Mecnûn’dan füzûn âşıklık istidadı var 

Aşık-i sâdık benem Mecnûn’un ancak adı var" 



Böyle söylüyor Fuzûli bir gazelinde. Böyle söyleyerek eseri içinde en doğru yorumu ortaya koyuyor. 

Bu kadar açık yorumu kimse yapamaz. 

Evet, Fuzûli "âşık-ı sâdık"tır. Onun kadar aşkı yakıp kavuran belalarıyla benimseyen kaç "âşık" 

vardır? Onun gibi ıstıraptan, acıdan, aşkın belasından hazzalan kaç kişi görülür tarih boyunca? 

Belki Yunus, Nesimi, Şeyh Galip diyeceksiniz. Hayır, onların aşkları bunun kadar belâsı istenen bir 

aşk değildir. Çünkü bilinen anlamda bağlandıkları ve doğruca yollarını gösteren mürşitleri vardır. 

Çağımızda Necip Fazıl da bu yakıcı, bitirici hummadan bir şeyhe bağlanarak kurtulabilmiştir. Ama 

Fuzûli bilindiği kadarıyla bir şeyhe bağlanmamış, yahut onu kıvamına erdiği bir demde bir şeyh 

yönlendirmemiş. Kendi kendine "fenâfirresul" makamına kadar çıkan Fuzûli, burdan ötesine 

rehbersiz gidilemeyeceği için aşk acısıyla yanıp kavrulmuştur... Bir velinin yorumu budur ve eserde 

de bu aşkın bütün tezAhürleri görülür... 

 İşte Fuzûli’nin Leylâ vü Mecnûn’u ile bazı gazellerindeki yakıcı, belâlardan belâlara sürükleyen aşk 

hummasının sebebi budur. Bu yorumu dikkate almazsak, Leylâ ile Mecnûn, Romeo ve Juliet 

türünden hikâyelerin en marazisi görünmekten kurtulamaz. Tabii Fuzûli de eşi benzeri olmayan bir 

tuhaf insan... Başka türlü ne şiirdeki dehâsı iyi anlaşılabilir, ne de girift psikolojisi doğru 

değerlendirilebilir. 

Gerçekten de öyle: Fuzûli, eşi benzeri az bulunur dâhi şairlerdendir. Onun şiirlerinde ve Leylâ vü 

Mecnûn’da sergilenen psikoloji, sevdiği halde kavuşmak istemeyen, aşk acısının artmasıyla huzur 

bulan, hazzın en büyüğünü bu belâda gören insanın psikolojisidir. Buna yalnız bugün değil, tarihin 

başka çağlarında da rastlamak kolay değildir. O yüzden Fuzûli, tarih boyunca divan şairlerinin 

hayranlıkla, kavuşamayacağını bildiği bir hasretle benimsediği Leylâ sevgisini benzersiz bir tarzda 

ortaya koymuştur. Bu Leylâ sevgisinin boyutları o kadar geniş ki, bir yandan İnsanî aşkı, öte yandan 

da Leylâ gibi ele geçiremediği, belki serâzat yaşama isteğinden ötürü eline geçmek istemediği 

şeyhin özlemini, Peygamber ve Allah sevgisine yönelten İlâhî aşkı anlatır. Bu yanıyla da bütün 

dünyada tektir bu hikâye... 

Leylâ vü Mecnûn, bizim kültürümüzde başlı başına bir ölçü olmuştur. Kim "Leylâ'sını Mecnûn gibi 

sevmemişse, ona layık görülmemiştir. O yüzden sevenler ağır imtihanlar verirler birbirlerine 

kavuşabilmek için. Sevenin işi zordur. İşte bu zorluğu bilmeden, bu sevgiye şahsî ve orijinal yorum 

getirmeden yazılan aşk romanları o yüzden sevilmiyor, tutulmuyor. En azından her seviyeden insan 

bu aşkta kendini bulamıyor. 

Bir bakıma aşk anlayışımızı belirlemiştir bu hikâye. Kim bir şeyi bu aşkla sevmemişse, ona sahip 

olamamıştır. Fuzûli’yi büyük yapan, bu aşkın sözcüsü oluşudur. "Âşık-ı sâdık" sözü de onunla başka 

bir anlam kazanmıştır... 

 Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk mesnevisinde anlattığı aşk, tamamıyla semboliktir ve hem Mevlevi 

kültüründe, hem de Divan şiirinde kendine özgü bir yere sahiptir. Ama eski kültürümüzde aşk, 

genellikle Fuzûli’nin Leylâ vü Mecnûn mesnevisinde doruğa ulaşan bir kavrama sahiptir. Bu da 

İnsanî aşkta bile İlâhî bir işaret, Rahmani bir lütuf görme eğilimidir... 

Leylâ ile Mecnun hikâyesini Fuzûli’den önce ve sonra pek çok şair ve yazar 20’den fazla esere konu 

edinmiş, Arap ve Fars edebiyatlarının klasik konularından biri olmuştur. Bu yüzden de Karagöz ile 

Ortaoyunu’nda da ele alınmıştır. Edebiyatımız için de bir bakıma değer ölçüsü olmuştur. 

Bizim toplumumuzun dünya görüşünde aşk, sadece maddî ve cinsî değil, bunları da içine alan ve 

İlâhî boyutlara yükselebilen zengin bir kültürden beslenir. 15.-16. yüzyıla kadar yazılan kitaplarda 

bu aşk telâkkisi biraz geridedir; halk hikâyeleri bile kahramanlık, gurbet ve destan konularını ele 



alır. Ali Şîr Nevâî ve Fuzûli ile aşkın bizim kültürümüzde yeni bir boyutu çıkar ve bu boyut halk 

hikâyelerine yansır. Kerem ile Aslı, Asuman ile Zeycan gibi hikâyeler, Leylâ ile Mecnûn yolunda 

teşekkül eder ve Ferhad ile Şirin de bu kültüre girer... 

İlk Büyük Romancılar 

Her kültürün romanı var. Bunu, Doğu-Batı kültürlerinin, Hıristiyan-İslâm medeniyetlerinin, hatta 

aynı kültür içindeki farklı şahsiyetlerin ve farklı kabullerin çeşitlendirdiğini söyleyebiliriz. O 

bakımdan Eski Yunan’daki roman denemelerinden günümüzün anlatı metinlerine, Binbir Gece 

Masallarından Robinson Crusoe’ya, Don Kişot ve Goriot Baha’dan Devlet Ana’ya kadar birbirinden 

çok farklı görünüşte romanlar ortaya çıkmıştır. Hatta kimilerine göre Batı kültüründeki sosyal 

romanın ilk büyük örneği İlyada, psikolojik romanın da ilk örneği 

 Odysseia adlı Homeros’un destanlarıdır. Hal böyle olunca, romanla kültür, romancı ile dile getirdiği 

insan ve toplum arasındaki ilgilerden söz etmek, romanı en sağlıklı değerlendirme yoludur. Bu 

bakımdan kültür ve medeniyet değişimi geçiren toplumumuzun hayatını ve İnsanî olguların 

yansımalarını dikkatle ele almalıyız. 

Dil uzmanlarının tartışmalarından ötürü, yeterince edebiyat metni olarak okunmayan Dede Korkut 

Kitabı’nın her zaman bir halk romanı gibi değerlendirmişimdir. Aşk ve kahramanlık hikâyelerini de 

şifahî edebiyattaki yansımaları ile birlikte Dede Korkut geleneğinin devamı görmek en doğrusudur. 

Osmanlı dönemindeki mesnevileri, Leylâ vü Mecnun ile Hüsn ü Aşk’ı bu kültürün en yetkin roman 

örnekleri olarak görenleri haklı sayabiliriz. IV. Murat dönemi mirasyedi hikâyeleriyle gerçekçi bir 

üslûba kavuşan Osmanlı halk romanları taş baskılarla son zamanlara kadar elden ele dolaşmıştı. 

Hattâ, Namık Kemal’in İntibah romanında Kamelyalı Kadın kadar Hançerli Hanım hikâyesinin de 

etkisi olduğu ortaya konmuş, tasvirlerinde de kaside üslûbunun yansımaları gösterilmiştir (Güzin 

Dino, Türk Romanının Doğuşu, 1978). Böylece, Ahmet Mithat Efendi’ye kadar gelen "anlatı 

geleneği", Tanzimat şokuna rağmen varlığını koruyabilir iştir. Servet-i Fünun çevresinde toplanan 

yazarlarla, yalnız sanat anlayışı değil, dilin sentaksı ve kültürel motifler bile değişmiştir. 

Millî Edebiyat anlayışının Millî Mücadele’den güç alan heyecanıyla, Halit Ziya ve Mehmet Raufun 

etkisi biraz azalmış görünse de, batılılaşmayı resmî ideoloji haline getiren Cumhuriyet’in ilk dönemi 

yeniden bir kültür şoku ortaya koymuş ve Yakup Kadri, Halide Edip ve Reşat Nuri, ikişer üçer eserleri 

dışında, kültürel anlamda batılılaşmanın sözcüleri olmuşlardır. Yerli bir romanın öncüleri daha 

sonra ortaya çıkmıştır... 

 Şıpsevdi 

Hüseyin Rahmi bu romanında batılılaşma döneminin önde gelen tiplerinden birini sergiler, 

çevresiyle anlatır. Eserin kahramanı Meftun Bey, çevresinin yapısına ters düşen bir tutumla 

babadan kalma konağı "kurtarmak" çabasına düşer. Paris’te okumuş, alafrangalığı benimsemiş, 

yabancı çevrelerden akıl hocaları bulmuş ve kimsenin rızasını almadan aile adına tasarruflara 

girişmeye kendinde hak görmüştür. Her tedbiri bir felâket, her hareketi yeni bir facia doğurur. O 

yine hep iyi şeyler yaptığı inancındadır. Herşeyi birbirine karıştırıp içinden çıkılmaz hale getirince, 

Paris’e dönmekten başka çare bulamaz. 

Eserin son bölümü bir sukût-ı hayalden çok, konak halkının infialini ortaya koyar. Meftun Bey evi 

terketmeye mecburdur. Annesi üzülse de, oğluna kal diyemez. Küçük kardeşi ise, kaldıramayacağı 

sorumlulukları omuzlamanın ağırbaşlılığı içinde, öteden beri ters düştüğü ağabeyine öfkeyle 

bakmaktadır. Aslında bu, bir ailenin değil, bir toplumun çöküntüsüdür. Sorumlusu da Meftun Beyin 

benzerlerini de içine alan alafrangalık merakıdır. 



Şıpsevdi’deki alafrangalığın eleştirisi Hüseyin Rah- mi’nin belli başlı konularından, özellikle popülist 

romancılığının Ahmet Mithat Efendi’den devraldığı en göze batan malzemelerinden biridir. Şık ve 

Şıpsevdi arasındaki konu yakınlığı dikkate değer. Şık’ta da Meftun beyden biraz daha fakir bir 

çevrede ve aynı güç şartlar altında yaşayan bir Şatırzâde Şöhret vardır. Ara yerde bir de Re- caizâde 

Ekrem’in Araba Sevdası yazılmıştır. 

Mithat Paşa ve yetiştirdiklerinin nasıl birer Meftun Bey olduğunu bilmeyen yoktur. Kimilerinin 

Meftun Bey gibi içinden çıktığı çevre tarafından kapı dışı edilmemek için ne köklü tedbirler 

aldıklarını, ne tür kanunlar çıkardıklarını ve "milli şef' gibi benzerine ancak diktatörlüklerde 

rastlanacak biçimde, çevrelerine korku saldıklarını herkes biliyor. Çirkin ve abûs çehrelerini halkın 

sevgilisi yapabilmek için ayran kabartıcı sözler ve kandil tebrikleriyle sokaktaki adamın aklını 

çelmeyi de bilirler. Yıllardır aldıkları yol bir arpa boyundan biraz fazlacadır. Komşu konak sahibi 

Kasım Efendileri kandırarak bol keseden yaptıkları masrafları ve alafranga maskaralıkların 

faturasını ödeyebileceklerine, durumu kurtaracaklarına ait umutları büyüktür. Hepsinin de M. Reşit 

Paşa’nınkine benzer yabancı bir akıl hocaları vardır. Yapacakları "Tanzimat"ın ilkelerini dikte 

ettirerek; "gerisini kendisine bırakmasını" söyleyen akıl hocalarının niyetlerinden o kadar 

emindirler. 

Sonuç genellikle birer faciadır. Sürekli yenilendiği, biri bittikten sonra benzeri sahnelendiği için de 

hiçbir orijinalitesi olmayan, bütün müslüman ülkelerde uygulanabilme imkânı bulan bu oyunun 

mecburî seyircileri ve zoraki oyuncularının isteksizliği ile traji-komik bir görünüm ortaya koyduğu 

açıktır. Senaryo ve mizansen hep başkaları tarafından hazırlanıyor, yine başkaları tarafından 

sahneleniyor. Ahmet Vefik Paşa bile Molière adaptelerinde bunlardan daha fazla hesaba katıyordu 

mahallî şartları. Meselâ bir karı-koca-aşık üçgenini Türkçe ’ye uygularken, bizde zina yasak ve 

çirkindir, diyerek kişileri Rum ve Ermeni tipleri haline getiriyordu. Yani en basit hakikati, Müslüman 

mahallesinde salyangoz satmanın abesliğini biliyordu. Fakat bundan daha abes olanı da her gün 

satılan salyangozun neden sonra Müslüman mahallesinde de alıcı bulmasıdır. 

Ya bütün bu olup bitenlerde Kasım Efendilerin hiç mi suçu yok? Gözlerini belertip bir türlü bellerine 

oturmayan kuşaklarını sallayarak dolaşan, indî tefsirlerle her türlü ihtiyacı kökten reddeden, eşya 

ve hadiselerdeki değişimi görmemek için bütün kepenkleri ini kapattığı bir konakta köhneyen, 

gencecik çocuklarının Meftun Beylerin elinde ne hale geldiğini görmeden bencil ve nefsani hayatını 

sürdüren Kasım Efendilerden ne zaman hesap sorulacak? Öz kızı Edibe’nin, ağabeyinin ölümünden 

babasını suçlu görmesi yeterli mi? Ya Meftun’un kardeşi Raci’nin acısı, babasının ölümünden sonra 

ağabeyinin elinde çöküp gitmenin eşiğine gelen konağın durumu, dört yaşlarında yetim ve öksüz 

kalan Hasene’nin geleceği ne olacaktır? 

Hüseyin Rahmi de, başkaları da bu soruların cevabını vermez. Meftun annesi tarafından geldiği 

yere, Paris’e yeniden gönderilir. Ya öteki Meftun Beyler ne zamana kadar bu toplumun başına bela 

olmaya devam edecekler?.. 

Hüseyin Rahmi de Reşat Nuri ve Yakup Kadri gibi buna benzer kimi eserlerinde üzerinde durup 

düşüneceğimiz bir malzeme yığını, yaşadıkları hayattan birtakım kesitler ortaya koymuşlar, 

romancı yaklaşımıyla bazı sosyal problemleri ile almışlardır. Yazarları değilse bile eserleri benzeri 

çalışmalar için çıkış noktası olabilir. 

Bu kesit üzerinde durup düşünmek, Efruz Bey, Kiralık Konak ve Yaprak Dökümü gibi, yazarlarının 

dünya görüşlerindeki sakatlığa rağmen pek çok gerçeği göz-önüne seren eserleri irdelemek de 

herhalde başkalarına düşüyor. 

Efruz Bey 



Ömer Seyfettin’in biricik romanı sayılan bu bir dizi hikâye, çağdaş edebiyatımızın en ilgi çekici 

metinlerinden biridir. Gerek ortaya koyduğu karakter, gerekse onun çevresindeki tipler ve olaylarla 

köksüz yenilikçiliğin, ucuz devrimciliğin ve batılılaşmanın ilgi çekici bir eleştirisini sergilemektedir. 

Bir yanıyla da Ahmet Mithat’ın Felâtun Bey’ini, Recaizâde’nin Araba Sevdası'ndaki Bihruz Bey’ini ve 

Hüseyin Rahmi’nin Meftun Bey’ini sosyal ve siyasal bir çerçeveye oturtur. O bakımdan da 

kendisinden sonra yazılan pek çok benzeri eserin daha farklı boyutlar kazanmasına yol açmıştır. 

Aziz Ne- sin’in Zübük, Haldun Taner’in Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı eserleri hep bu 

yörüngede sayılabilecek çalışmalardır. Haldun Taner’in kahramanının adı bile Efruz’dur. Öteki 

mizah yazarlarında, hiciv metinlerinde bu eserin gözle görülür bir etkisi olduğu da kesindir. 

Meşrutiyet döneminin fikir hareketlerini, İttihat ve Terakki Fırkası çevresinden seçilen tipleri, 

Batı’ya yönelen eğitim düzenini Efruz Bey’in kişiliğinde karikatürize eden bir seri hikâye. "Hürriyete 

Lâyık Bir Kahraman" adlı hikâyeden meydana gelen ilk baskısından sonra, konuyla ilgili hikâyelerin 

araştırıcılar tarafından ortaya çıkarılmasıyla bu "fantazi roman" on iki hikâyelik bir kitap 

bütünlüğüne ulaşmıştır. Eser son şekliyle iki bölümde toplanan şu hikâyelerden meydana 

gelmektedir: Hürriyete Lâyık Bir Kahraman, Asiller Kulübü, (Asilzadeler), Tam Bir Görüş, Bilgi 

Bucağı’nda, Açık Hava Mektebi, İnat ve Sivrisinek. İkinci bölümdeki hikâyeler de şunlar: Gayet 

Büyük Bir Adam, Şîmeler, Hürriyet Gecesi, 1/2 ve Boykotaj Düşmanı. İlk bölümde adı olup da 

yazılmamış bulunan hikâyeler ise Akropol Hacısı ve Beyaz Serçe adıyla belirtilmiştir. İlkinin konusu 

Boykotaj Düşmanı, İkincisi de İnat adlı hikâyelerde görülmektedir. Efruz Bey’in adı ilk yedisinde 

geçer, ötekiler daha önce yazılmış ve ancak konularıyla kitapla alâkalı sayılabilir. 

İlk hikâyede, Meşrutiyet’in ilân edildiği gün çalıştığı kaleme giden Ahmet, hürriyeti nasıl ele 

geçirdiklerini, Sulukule’den Yıldız’a yirmi yıl uğraşarak tünel kazdığını anlatır. Adının Ahmed değil 

Efruz olduğunu söyler. İttihat ve Terakki merkezinde sorguya çekildikten sonra kahramanlığı silinir 

ama, üç günlük heyecandan sadece adı kalmıştır. Bu hikâyenin çekirdeğinin aynı kitapta yer alan 

Şîmeler’de olduğu söylenebilir. 

Asilzâdeler, başından geçenlerden sonra siyasetten tiksinen Efruz Bey’in, dört arkadaşıyla kurduğu 

Asiller Kulübü’nde yaptığı konuşmaları yansıtır. Üyelere göre, asalet olmazsa memleket batacaktır. 

Prens Eternel Dö Kara Tamburin, Aziz-al Sücûf al Zırtaf, Dizanterici Salih Paşazâde Nermin Bey, Sâbir 

Paşazâde Müzekki Bey ve Prens Efruz Dö Kızıl’ın toplandığı daire basılır ve Prens Zırtafın 

kumarhaneci olduğu ortaya çıkar. Bu olaydan sonra Efruz Bey asalet davasından vazgeçer ve 

milliyetçilik davasının toplantı yeri olan Bilgi Bucağı’na gitmeye karar verir. 

Tam Bir Görüş, Efruz Bey’in Durkheim tarzında konuşmalarıyla romantik köycülüğün Hürriyet 

Tepesi yakınlarındaki köyler yanında tartışmasını ve arkadaşları önünde fikirlerinin iflasını gösterir. 

Bilgi Bucağı’nda asıl Türklerin Tatarlar olduğunu savunmasını, Rusya’dan gelen gençlerin 

burdakilerden daha çok Türklüğü savunabileceği görüşlerini ve bucak başkanıyla çatışmalarını 

görürüz. Yeni ve eski lisancılara karşı en eski Türkçeyi savunur. Birbiriyle çelişen konuşmalardan 

sonra uzaklaştırılmak zorunda kalınca, bucakçılık ancak Turan’da olur diye herkesle vedalaşır. Açık 

Hava Mektebi’nde Efruz Bey’in Batı’da tahsil yapmak isteğiyle evine kapanıp iki ay içinde eğitimci 

olarak ortaya çıkması, bütün kuralların yıkıldığı bir Hayırsız Ada okulu tasarısından kaza ile ancak 

kurtulabilmesi anlatılır. Hasta yatağında Akropol’e giderek sanat ve edebiyat havarisi olmaya karar 

verir. İnat’ta Efruz Bey’in ilme karşı sezgiyi savunması, hikâyenin anlatıcısıyla Heybeliada’daki 

köşkünde deyim ve şive konusunda tartışmaları hikâye edilir. Efruz Bey yine garip iddialar savunur, 

"havarileriyle" yazarı şaşırtır, inadına pes dedirtir. Sivrisinek ise, yazardan Efruz Bey’e yazılmış bir 

mektup görünümündedir. Hikâyecimiz, kırk gün kadar şehirden uzak bir köyde başını 

dinlemektedir. Efruz Bey tesadüfen adresini bulmuş ve mektup yazarak başından geçen şeylerden 



yazara dert yanmıştır. Mektubundan yeni bir buhran geçirdiği anlaşılmaktadır. Yine onu bunu 

çekiştirmede, dedikodu yapmaktadır. Yazar Efruz Bey’e liyakat üzerine sert bir dille öğüt verir ve 

buna örnek olarak kısa bir fıkra anlatır. Efruz Bey, kitapsız ilim ve kuvvetsiz liyakat olmadığını 

öğrenmelidir. Onun en bâriz vasfı, âcizlik ve şarlatanlıktır. 

Efruz Bey’in çeşitli çevrelerdeki durumunu ortaya koyan bu yedi hikâyelik eser, 1908-1918 yılları 

arasından seçilen kişilerin belli görüşlerle bir tip etrafında toplanmasından meydana gelmiştir. 

Olaylar birbirine bağlı görünmüyorsa da, aynı kişinin aşırılıkları başka başka çevrelerde hep merak 

konusu olarak sürüp gider. İlk hikâye, kahramanın Meşrutiyet’in ilânında ortaya çıkışını, son hikâye 

de o dönemde çok görülen bu tiplerin, kuvvetli rüzgârın önüne çıkan sivrisinekler olduğunu anlatır. 

Ömer Seyfeddin’e göre, bu tipler kendileriyle birlikte sığındıkları çatıları da fırtınaya yıktıran, fakat 

o yıkımın suçunu bile başkalarına yükleyerek kahramanlığı kimseye kaptırmamaya çalışan birer 

"şarlatan"dır. "Kıssadan hisse: Aciz daima şarlatan..." 

Ömer Seyfeddin bu eseriyle karikatürize ettiği tiplerin karşısına aynı günlerde yazdığı Câbi Efendi 

isimli halk tipini çıkarır. Efruz Bey’in şahsında temsil edilen ilim ve ülkü şarlatanlarının tersine, Câbi 

Efendi irfan sahibi, dürüst ve iddiasız bir insandır. Osmanlı Devleti’ni batıranlar Efruz Bey ve 

benzerleridir. Toparlanarak millî bir devletin kurulmasını sağlayacak olanlar da Câbi Efendi gibi aklı 

selim sahibi, zekî ve mütevazi insanlardır. 

Efruz Bey’in, İttihat ve Terakki Partisi ileri gelenleriyle, Meşrutiyet döneminin önde gelen fikir 

adamlarını temsil ettiğini düşünürsek, bu kanaatin pek de haksız olmadığını anlarız. O günlerin 

siyaset, ilim, Türkçülük, köycülük, eğitim ve felsefe gibi bürokrasinin temsil ettiği çevreler bugün 

de Efruz Bey kadar halka ve gerçeklere ters düşen zoraki akımlar görünümünden kurtulamamıştır. 

Çünkü o, yazarının da belirttiği gibi "hepimizden bir parça" olmuş, aramızdaki yaşayışını 

sürdürmektedir. 

 "Ömer Seyfeddin’in Don Kişot’u" diye anılan eser, Cervantes’inki ile temelde pek çok farklılıklar 

gösterir. Don Kişot, yıkılan değerlerin savunmasını üstlenirken yazarının da alaylı sempatisini 

kazanır. Efruz Bey ise, batılılaşmanın şarlatanı olarak önce yazarını öfkelendirir, bağışlanmaz 

yanlışları ve ihânetleri temsil eder. Eserin fantazisi ferdî plandan toplum planına geçirildiği zaman 

gülümseme yerini traji-komik bir burukluğa bırakır. 

Kiralık Konak, Yaprak Dökümü ve Fatih-Harbiye 

Yakup Kadri’nin romanları içinde Kiralık Konak ile Sodom ve Gomore’nin çok ayrı yerleri var. 

Bunlara Nur Baba’yı katmak mümkündür, ama onu Hüküm Gecesi ile birlikte, yazarın oluşmakta 

bulunan resmî ideolojiye teorik katkısı olarak görmek ve Kadro dergisi hazırlığı ile tekkelerin 

kapanışına gerekçe şeklinde değerlendirmek daha doğru olur. 

Kiralık Konak’ta Naim Efendi ile Seniha, dede-torun halinde bir toplumun çöküntüsünde elbirliği 

etmiş; biri eski zamanın zavallı düşkünü, ötekisi süslü ve özentili hayatıyla şaşkın şuursuzluğun 

temsilcisidir... Bir yanıyla Goriot Baba türünden bir trajik hikâye vardır, öte yandan da Osmanlı 

toplumunu temsil eden konak hayatının yıkılışı ve dağılışı görülür. Bütün bunlar alafranga 

savurganlığın ve aile bağlarını hiçe sayışın hazin sonuçları gibi sunulsa da, Naim Efendi’nin kızı ve 

damadıyla torunu Seniha tarafından temsil edilen yeni temâyüllerin ne kadar sahte olduğunu 

ortaya koyar. Bunların hiç birinde bu toplumun geleceği yoktur ve hepsi de çökmeye mahkûm 

zavallılıklardır. Naim Efendi gibi Seniha’ya başka bir yönden düşkünlük gösteren Hakkı Celis ise, tek 

kurtarıcı hayat ışığını taşıyan insandır ama o da Çanakkale Savaşanda ölür. 



Birinci Dünya Savaşı mağlubiyetinden sonra yaşanan İşgal İstanbul’unu anlatan Sodom ve Gomore 

romanı, her biri bir yönden çöküntüyü temsil eden yerli ve yabancı burjuvalarıyla son derece 

bozulmuş insan ilişkilerini yansıtır. Bunların arasında bazan yabancılara da ilgi duyan Leyla isimli 

genç kız, o dönemlerde işgalcilere bile ilgi duyacak kadar bozulan İstanbul’u temsil eder. 1928 

yılında yayınlanan roman, Ankara’da oluşturulan ve İstanbul’u küçümseyerek dışlamaya çalışan bir 

kültür anlayışını ortaya koyar. 1920 yılında yazılıp da 1922’de yayınlanan Kiralık Konak’tan oldukça 

farklıdır. Gün gün yazılarak tefrika edilen Kiralık Konak, döneminin en tabii ve en canlı tanıklarından 

biridir ve tezi de tarihin kendisidir... 

Reşat Nuri’nin Yaprak Dökümü (1930) ise, ideolojik bakımdan kendince bir misyon yüklenmiş 

yazarının dünya görüşünü yansıtır. Ali Rıza Efendi, eski bir mutasarruf olarak bu toplumda yaşama 

şansına ve ailesini ayakta tutma imkânına sahip değildir. Ahlâk ve ekonomi ilişkileri kökten 

değişmiş, pek çok bakımdan hiç bir şey eskisi gibi değildir, ama eskinin insanları da tek boyutlu birer 

zavallı olarak yaşamak hakkına sahip görünmezler. Yeşil Gece (1928)’de eskinin dinî değerlerini 

menfi tiplerle ortaya koyan Reşat Nuri, Yaprak Dökümü ile de ahlâkî bakımdan eski hayatın yaşama 

şansının bulunmadığını anlatmaya çalışır. Esasen Çalıkuşu’ndan sonra yazdığı romanlarıyla Reşat 

Nuri’nin hep Ankara’da oluşturulan resmî ideolojinin doğrularını benimsemiş insan tiplerini öne 

çıkarmayı kendine dert edindiğini görüyoruz. Bu da romancının teziyle birlikte mesajını da 

sınırladığını gösterir. 

Bu romancıların kendiliğinden roman konusu olarak gündeme getirdiği hususu, Fatih Harbiye 

(1931) romanında Peyami Safa’nın belli bir şuurla aldığı görülüyor. Doğu-Batı sentezi görüşünü tez 

olarak ele alan bu romanda doğrudan bir resmî ideoloji propagandası yoktur, toplumun ihtiyaçları 

ve romancının tesbitleri ön plandadır. Tıpkı Kiralık Konak’ta olduğu gibi... Fakat Neriman’ı 

kurtaracak kültürel değerler ve ölçüler vardır. Seniha ve benzerleri bundan mahrumdurlar... 

Peyami Safa ve Tanpınar 

İlk gençlik yıllarında kendilerini bu kültür ve medeniyet anlayışı içinde bulan ve Halit Ziya tarzı 

"edebî roman" anlayışını benimseyen bu iki büyük romancımızın zamanla kendi kimliklerini bularak 

önemli eserler ortaya koyduklarını görüyoruz. 

Peyami Safa, yüze yakın eseriyle ve kalemiyle geçinmek mecburiyetinden ötürü, ister istemez 

halkın değer yargılarını ve kültür buhranını dikkatlerinin odağına almış oldu. Bunlar onun çeşitli 

gazete ve dergi yazılarında olduğu kadar romanlarında da kültür meseleleri, Do- ğu-Batı sentezi, 

tereddüt ve inanma ihtiyacı gibi konular üzerinde durmasına yol açmış oldu. Böylece Halit Ziya ve 

arkadaşlarının tartışmasız kabullendikleri batılı değer yargıları, ilk kez bir romancı kalemiyle 

derinliğine tartışma konusu oluyordu (Fatih-Harbiye, 1931, Bir Tereddütün Romanı, 1933 ve öteki 

romanları). 

Tanzimat’tan sonra genellikle bürokratları ve önemli devlet adamlarını arkasına alarak, muhalif bile 

olsalar onlardan destek görerek eser verilen batılılaşma dönemimizde ilk kez Peyami Safa kendi 

gücü ve minnetsiz kalemiyle bizim hayatımızı anlatmayı deniyordu. Refik Halit Karay’ın politika 

yazarlığına kayan ve sürgünlerle edebiyat dışına düşen romancılığının bir yanı A. M. Efendi’ye 

dayanırdı. Peyami Safa’da bu gelişim kendine özgüdür ve Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930) ile en 

çarpıcı örneğini ortaya koyar. Her türlü popülizmden, politik ve özenti kaygılardan uzak bir sanatçı 

tavrıyla yazdığı edebî romanları ile Peyami Safa, yalnız bizde değil dünya romanında da önemli bir 

yere sahiptir. Matmazel Noraliya’nın Koltuğu (1943) ve Yalnızız (1951) adlı romanlarıyla bu 

eserlerin sayısı beşe çıkar. Bu romanlar her zaman edebiyatımızın kilometre taşları sayılacaktır. 



Tanpınar da kendinden önce romanımızda rastlanmayan bir medeniyet değişimi şuuruyla yazdığı 

romanlarıyla ustalığını ortaya koymuş bir şahsiyettir. Şiiri ve denemesinin de bir kültür birikimi 

olarak yer aldığı romanlarında Tanpınar, mükemmeliyet duygusu ve hayatımızı dolduran her şeyin 

kimliği üzerinde derinleşmesiyle eşine az rastlanır bir romancı tavrı ortaya koymaktadır. Mahur 

Beste, Sahnenin Dışındakiler, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Aydaki Kadın romanlarıyla 

yirminci yüzyılın 1960’a kadarki kroniğini, aydınımızın şahsiyetinde yaşanan değişimi ve çözülmeyi 

şaşırtıcı bir ustalıkla anlatmıştır. Medeniyet meselesi Tanpınar’da hiç bir romancıda olmadığı kadar 

önemli yer tutar. 

Peyami Safa ve Tanpınar, birbirinden ayrı ve fakat birbirini bütünler bir tarzda kimliğini arayan Türk 

aydınının kültür ve medeniyet meselelerini ele alırken, o dönemin en orijinal ifadelerini ve 

kendilerinden önceki düşülen tüm yanlışları bertaraf edebilmiştir ve hiçbir resmî görüşe angaje 

olmadan eserlerini ortaya koymuşlardır. Bu bakımdan son derece önemlidirler. 

Tarık Buğra’nın Ustalığı 

Halit Ziya’dan beri roman türünün yapısal meseleleri ve üslûp özellikleri üzerinde düşünülmüş ve 

artık bu kültürün romanı nasıl yazılacak belirlenmişken, 1950’li yıllardan itibaren garip bir köy 

edebiyatı ortaya çıkmıştı. Sosyal gerçekçiliği röportaj düzeyinde anlayan ve edebiyatla ideoloji 

münasebetlerini en basit seviyede ele alan romancıların aksine, romanı hayatının meselesi yapan 

ve bir tesadüfle hikâyeci olarak sanat hayatına başlayan Tarık Buğra, Küçük Ağa ile insanımızın iç 

dünyasını ve Anadolu'nun var olmak mücadelesini ortaya koydu. Bu insanın değer yargıları ve 

fedakârlığının temeli olan inançları, yaşama biçimi ve hayata bakış tarzı 1960 İhtilâli ile görmezden 

gelinirken bir romanla yeniden ortaya konması, çok dikkate değer bir sanatçı tavrıdır. Bununla 

sanat ve edebiyat çevrelerinden çok düşman kazanmıştır Tarık Buğra. Yalnızlığının gerisinde bu 

yiğitlik var. 

Peyami Safa kültür, Tanpınar da medeniyet meselelerini ele alan romanlarıyla önemlidir. Tarık 

Buğra ise bu meselelerle iç içe olan insanımızı anlatmasıyla önemli. Bıraktığı on roman, pek çok 

hikâye ve piyesle daha çok okunacak, anılacak ve üzerinde durulacaktır... 

İlk romanı olduğu halde çok sonra yayınlanan, Akümülatörlü Radyo adlı piyesine de konu olan 

Yalnızlar adlı romanında mutluluğun bedelini, insan olmanın sorumluluklarını, hayatımızın büyük 

şehir ve taşra yönlerini, insanımızın bu iki bölgedeki iç çatışmalarını ustalıkla ortaya koyar. Siyah 

Kehribar’da hürriyet problemini Faşist Roma’da totaliter yapılara ve tavırlara karşı koyuşla anlatır. 

Küçük Ağa, bir dizi romanın ilki olarak çok tartışılmış ve dünya görüşüne karşı çevrelerce de başarısı 

teslim edilmiş bir büyük romandır. 

Firavun îmanı, Küçük Ağa ve arkadaşlarının Ankara’daki ilk günlerini anlatır. Yağmur Beklerken, 

Serbest Fırka’nın taşrada doğurduğu heyecanı ve insan ilişkilerini nasıl etkilediğini anlatırken, 

Dönemeçte romanı Demokrat Parti’nin ortaya çıkışını ve halka nasıl sözcü olduğunu ortaya koyar. 

Gençliğim Eyvah ile Dünyanın En Pis Sokağı, Türkiye’yi 12 Eylül öncesine getiren iç çatışmayı ve 

Anadolu insanını harcamaya yönelik komplocu mantık ve mantalitelerle buna basın ve üniversite 

çevrelerinde destek olan mizaçları "mozaik" tiplerle anlatmaya çalışır. 

Osmancık, "devleti kuran irade ve karakter" alt başlığıyla yayınlanırken konusunu ve mesajını da 

ortaya koymuş olur. Osmancık’la Küçük Ağa arasındaki ortak özellikler Tarık Buğra’nın 

romancılığında temel taşıdır ve bu özellikler bir romancıyı büyük yapmaya yeter niteliktedir. Eğer 

bu toplum kültürü, var olma iradesi ve inancıyla tarihî kimliğine dönecek ve tarihteki yerini yeniden 

alacaksa, kültürüne, medeniyetine ve insanımızın ruhî değerlerine, iç dünyasına dikkati çeken aydın 

ve sanatçılarını hiç bir zaman unutmayacaktır. 



Devlet Ana ve Sosyal Gerçekçiler 

1950’den sonra romanımızda farklı bir temâyül kendini gösterir. Berna Moran, bu eğilimi incelediği 

kitabının ikinci cildinde şöyle bir değerlendirme yapıyor: "Bu ciltte inceleyeceğimiz yazarlar egemen 

ideolojiye dışardan baktılar ve onu yeniden üreten romanlar değil, düzeni sorgulayan romanlar 

yazdılar. Bu yüzden çoğu ya kovuşturmaya uğradı ya hapse atıldı. Kentlerde kapitalist sınıfla işçi 

sınıfı henüz bir sanayi toplumunda olduğu denli tam anlamıyla oluşmadıkları için, haksız düzenin 

en açık olarak görüldüğü yer kırsal kesimdi ve bu kesimin gerçeklerini dile getiren yapıtlar, dönemi 

temsil eden romanlar olarak birbirini izledi." (Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, 2, s. 12). Bunların 

tartışılacak gerçekler olduğu belli. 

İlk cildinde o güne kadar ki "Türk romanının ana sorunsalı" m şöyle ifade eder: Batılılaşma... 

Kendince değerlendireceği "Anadolu romanım hazırlayan sos- yo-ekonomik koşulları"da şöyle 

özetler: 

"Kısacası, 1923-1950 arasında Türkiye’de sömürünün, sınıflaşmanın ve tek parti rejiminin getirdiği 

haksız düzen, romanda da Batılılaşmanın yerini, düzene dönük yeni bir sorunsalın almasına neden 

oldu diyebiliriz." (a.g.y.). 

Millî Edebiyat’tan sonra halk edebiyatı ve yerli kaynaklara dönerek gelenekten yararlanma 

girişiminin zaman zaman görülmesine rağmen, gerek 1950 öncesinde ve gerekse 1950 sonrasında 

bunun özentiliklerden öteye gitmediğini görüyoruz. Halkçılık anlayışı da yerli malzemeye değil, 

Rusya tipi Narodnik anlayışa kapı açıyor, Plehanovculuk bizdeki solcular tarafından da 

benimseniyordu. İlk kez Kemal Tahir bunu Asya Tipi Üretim Tarzı anlayışıyla, bize özgü halkçılık 

yapabilmek için bizim kaynaklarımızdan hareket etmek gerektiğine inanmış ve tarihimizden yola 

çıkan bir insan ve toplum görüşüne varmıştır. Bu da onu çıkışta aynı görüşü paylaştığı sosyal 

gerçekçilerden ayırmıştır. Ötekilerin hareket noktası batılı yazarlar yahut Sovyet ilkeleriyken, Kemal 

Tahir, Dede Korkut’la Evliya Çelebi’ye ve Osmanlı tarihçilerine yönelir. Türk tarihine farklı bir gözle 

yaklaşır. 

Devlet Ana bu hazırlıklardan sonra ve "Anadolu romanı" anlayışıyla eser veren sosyal (aslında 

sosyalist) gerçekçi anlayıştan farklı bir tutumla ortaya çıkar. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu Kara 

Osman adını verdiği Osman Gazi ve arkadaşlarının tutumuyla anlatan roman, Kerim Çan’ın intikam 

tutkusu etrafında şekillenmiştir. Osmanlı tipinin devlet kurma ve "kamusal bilinç" sahibi olma 

çabasını, ATÜT marksçılığı çerçevesinde ele alan bu romanın büyük tartışmalar doğurduğunu 

görüyoruz. Plehanovculuk çizgisi dışında bir sosyal gerçekçilik vardır ve bu anlayışı Kemal Tahir’le 

birlikte Attila İlhan da benimser. Bir de tarihimizden roman konusu çıkarma gibi bir modaya 

öncülük eder... 

Köy Enstitüleri’nin kapanışından sonra, burada yetişen yazarların köy romanı oluşturmasını Cemil 

Meriç’ten sonra Kemal Tahir’le Attila İlhan’ın da eleştirdiğini görüyoruz. Aynı dönemlerde eser 

veren Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Kemal Bilbaşar’dan başka Fakir Baykurt’un da ideolojik 

sebeplerle okuyucu bulduklarını, bu akıma Necati Cumalı ve Talip Apaydın gibi isimlerin de 

katıldıklarını görüyoruz. Ama bunca kalabalık isimden geriye ne kalmıştır? 

 12 Mart’tan sonra bu akımın yerini yeni bir şematik anlayışa bıraktığını görüyoruz: Ağanın yerini 

patronun, ezilen köylünün yerini grevci işçinin ve devrimci gençliğin aldığı garip bir "kurtarıcı 

edebiyatı"... 

Tutunamayanlar 



Yazarının adı bir yarışma sonunda duyuldu. Radyoda kendisiyle yapılan konuşmada, birbiri 

ardından sekiz on romancı adı saydığı için dikkatimi çekmişti. Bir yıl sonra yayınlanan romanının ilk 

cildini karıştırırken gözüme takılan birkaç cümle, bir solukta bütün sayfayı okumama yol açmıştı. 

Dil ve anlatım, o güne kadar okuduğum kitaplarda rastlamadığım kadar çarpıcı bir dikkat ve 

duyarlıkta akıp gidiyordu. Otuzaltı yaşında, daha önce dergilerde adına rastlamadığımız bir yazarın 

ilk romanıydı. Üstelik yazarı da, kahramanları da mühendisti. 

Bir intiharın iç yüzünü araştırma sevdasına kapılan kahramanın, aynı açıklanamaz sebeplerden 

ötürü kayboluşuyla başlayan ve kaybolmadan önce topladığı notları tümüyle sergiledikten sonra 

biten roman, onlarla birlikte bizim de yaşadığımız çelişkiyi ve karmaşayı ince bir alayla yansıtıyor. 

İki cilt ve altıyüz altmış sayfa boyunca, birbirinden değişik anlatım tarzlarıyla hep yanlış bir yaşama 

biçimi sergileniyor, birkaç aslî unsur sık sık tekrar ediliyor. Gerçekçi, fantezik, manzum hikâye, 

bunların şerhi, noktasız-virgülsüz bilinç akışı, sahne dili, bilimsel eserlerdeki anlatım, ansiklopedik 

bilgiler ve bunların eleştirisi, günlük ve mektup türleri, bütün "sense of humour" imkânları 

zorlanarak kullanılıyor ve bunlarla bir intihar olayının iç yüzü, yani yaşadığımız hayatın nasıl 

çekilmez olduğu anlatılıyor. Bazı bölümler, birbirinin tekrarı olmaktan kurtulamıyor. Hep yorum, 

hep incelik, hep eleştiri... 

Roman bir oyuna, yazı yazma oyununa kurban gitmeseydi, hem Oğuz Atay ve hem de edebiyatımız 

için iyi bir hamle olabilirdi. Kitapta entellektüalizm o kadar kendini hissettiriyor ve yazar kendini 

öylesine aydınca yorumlara kaptırıyor ki, bunların sadece bir oyun olduğunu hissedince, 

öfkelenmeden edemiyorsunuz. Bütün bunlar, roman kahramanı ve intihar eden Selim Işık’ın yakın 

arkadaşı Turgut Özben için büyük bir anlam taşıyabilir, ama okuyucuyu da bir o kadar bezdirir. Oğuz 

Atay, hem tutunamamanın savunmasını yapıyor, hem de bu toplumun sert bir biçimde eleştirisini 

ortaya koyuyor, ama bir değer ve inanç kaygısıyla yapılmadığı, bunu hissettirdiği için daha çok bir 

oyun izlenimi veriyor insana. Sanki bütün bunlar gerçek değilmiş, anlatılanlar fantezi ya da 

kâbusmuş ve kahraman bunları önemsemiyormuş gibi tekrar başa dönülüyor... Nihilist yahut 

anarşist bir tavır. 

Yer yer yaşadığımız hayat düzeninin temel çelişkileri de vurgulanıyor. Hemen hemen her sosyal ve 

siyasal gruplaşmanın, Cumhuriyet sonrasının çarpık görünüşü ve fanatizmi alaya almıyor, hatta üç 

büyük din kültürü de yer yer roman kişilerinin hayatına sindiriliyor. "Abdülhamit Rüyası" adını 

verdiği bir "kâbus'.'ta Turgut Özben, devrimlerin aslı olmadığını duyunca şaşkınlığa düşüyor ve 

"üçüncü cumhuriyeti de kuran" Mustafa Kemal’le Abdülhamid’i karşı karşıya görebiliyor da, 

nedense hep bir intiharın çevresinde dönüp duruyor. Onun için Selim Işık’ın intiharını çözmekten 

daha büyük bir mesele yoktur. Tabiî aynı çerçeve roman için de aslî kanava oluyor ve toplumu 

bütünüyle kavrayamıyor. Ancak belli kişileri ifade ediyor. Bunlar da kavanoz aydınlar... 

Bir benliğin üçe bölünmüş şekliyle, Selim, Turgut ve onun şuuraltını temsil eden Olric, Roma’da sık 

sık "İsa’nın ikinci dönüşü"nden söz ederler. Tek umut budur. Bundan başka ciddi hiçbir değer yok 

gibidir. Ama bu "dönüş" de artistik bir oyun gibi, hatta sadece bir espri gibi romanda yer alır ve pek 

derinleştirilmez, genişletilmez. Bir bakıma roman onca dikkat ve duyarlığı boşuna harcamıştır. Bu 

yalnız romanın değil, yazarın öteki eserlerinin de harcanışıdır. Yetenek açısından bakılınca, bir 

kötüye kullanıştır. O kadar sayfa boşlukta kalır. 

Romanda sadece anlatım çeşitliliği değil, etki çeşitliliği de var. Oğuz Atay sevdiği yazarları ve 

romancıları anmadan edemediği gibi, zaman zaman onların parodisini de yapıyor. Olay basit ve 

yorum denemesi çeşitli olunca, ister istemez bu parodiler de birer gösteri olmaktan ileri 

gidemiyorlar. Yazarın kabul ettiğiniz ustalığını sık sık görmek fazla memnun etmiyor sizi, 

sıkılıyorsunuz. Bu arada bazı bölümlerde Dostoyevski’yi, Kafka’yı ve Camus’yü hatırlamadan 



edemiyorsunuz. Üstelik çoğu da yabancı olan bir sürü yazarın adını arka arkaya sıralanınca, bu 

kadar malûmatfuruşluktan da bıkıyorsunuz... 

Kitabın ilk cildini okuyunca hayli umutlanmıştım. Romanımızın Kemal Tahir’den sonra üzerinde 

durulacak yeni bir yazara kavuştuğuna inanır olmuştum. İkinci ciltteki tekrarlar ve olmasa da 

olabilecek fanteziler, bunu gölgeledi. İkinci romanı Tehlikeli Oyunlar, bu umudu sildi. Sonunda Bir 

Bilim Adamının Romanı’nı yazdıktan sonra öldü ve geriye üzerinde durulabilecek bir hikâye kitabı 

bıraktı: Korkuyu Beklerken. Burdaki hikâyeler onun en dikkate değer ürünleridir. 

1970-1977 yılları romanımız için olumlu bir çıkış sayılabilecek Oğuz Atay’ın şaşırtıcı düşüşünü 

gösterdi. Yaşarken gülünç şeyler söyleyerek romancının gelişmesini engelleyen dostları, öldükten 

sonra yanıp yakıldılar. Sonraki yazdıkları Tutunamayanlar’m gerisine düşmeseydi ve eserin olumlu 

yanları üzerinde duran yazılar yayınlansaydı, alabildiğine eleştirilmeyişine üzülmez ve onca tutkulu 

hayranlıklar yanında çok belirgin olan Henry Miller etkisini de görmezlikten gelebilirdik. Böylesi 

edebiyat dostluklarına dünyanın başka yerlerinde rastlanmaz sanıyorum. 

Ölümünden hemen sonra çıkan Demiryolu Öykücüleri, öleceğini sezen ve yaza yaza ölen acınacak 

bir "yazıcı "yı anlatıyordu. Mantolu Adam ve Korkuyu Beklerken gibi insanı saran ve sarsan bir 

atmosfer hikâyesiydi. İster istemez yazarını düşündüm, yeteneklerin ağır ağır tüketildiği edebiyat 

ortamım düşündüm... Eğer dedim, Oğuz Atay da ortalarda dolaşsa, el altındaki dergilerde yazarak 

romana başlasaydı, herhalde Tutunamayanlar’ın ilk cildini ve birkaç güzel hikâyesini de yazamazdı. 

Edebiyat heveslisi bir Teknik Üniversite doçenti olarak ölüp giderdi... 

Bu toplumda "bir şeylere tutunamamak" gerçekten bir seviyedir, hatta haysiyettir. Ama bu, bir 

dünya görüşü adına olursa anlamlıdır. Yoksa, tutulabilecek birşey ortaya koymadan yazıp çizmekle 

telafi edilecek şey değildir herhalde. Son yazılarından bir kısmında, yazmadığı şeyler için 

eleştirilişine itiraz ediyordu. Buna ne kadar hakkı olduğunu bilemiyorum. Fakat dört kitabı dışında, 

sağlığında basılmamış bir oyun yazmış... Bu oyunun adını hatırlayınca, bir ömrün yanlışlığını en iyisi 

eseriyle adlandırmalı diyorum: Oyunlarla Yaşayanlar... 

Beşir Güner Üzerine 

Bir sanat eseri, aradan uzun zaman geçse bile, sahibinin gözüyle soğukkanlı değerlendirilemeyecek 

bir niteliğe sahip. Her zaman canlı kalacak bir bağ vardır aralarında. Ya da bu bağ canlı kaldığı 

sürece, sanatçı kendi eserine herhangi biri gibi bakamaz. Olsa, olsa, eserinde ortaya koyduğu şeyin 

yanlış tanımlarına itiraz edebilir. O yüzden sözkonusu eserin tartışılmasında, birkaç cümleden fazla 

söz düşmez sanatçıya. Çünkü eseriyle söylemiştir söyleyeceğini. Onun dışında söylenecek şeyler, 

eseriyle ortaya koyamadığı gerçeği birtakım vesilelerle "tebârüz ettirmek" çabasından başka bir 

anlam taşımaz. Az önce sözünü ettiğimiz "birkaç cümle" ise, eserin yanlış anlaşılması ya da onu 

meydana getiren unsurların tek tek yorumlanması yüzünden eserin bütün olarak ifade ettiği 

"anlam"ın gözden kaçırılmasıyla ilgili olabilir. 

Bu yazıdaki Kaybolmuş günler’le ilgili cümlelere bu gözle bakmak gerekir. Beşir Güner, bu romanın 

kahramanıdır çünkü. Onunla ilgili, onun yaşadığı ve düşündüğü şeyleri bir hayli irdelediği halde, 

bütün bunlara bir anlam veremeyen, eserdeki "anlam"ın çevresinde dönüp dolaşan bir yazı yol açtı 

bu açıklamalara. 

Romanın başındaki üç sayfalık açıklamada, yazarıyla kahramanın karşılaşmaları anlatılır. Bir Berat 

Gecesi’nde biten onbeş-yirmi günlük bir zamanı, yaşanan ve hatırlanan şekliyle, Beşir Güner’in 

notları olarak ortaya koyan roman, kısa açıklamadan sonra birinci şahıs anlatımıyla geliştirilir. Bir 

kısım genç okuyucular, romancıyla Beşir Güner’in sözde görüşmelerini anlatan açıklamaya, roman 



dışında yaşanmış bir gerçeğin ifadesi olarak baktıklarından, kahramanın geleceğine ilişkin 

mektuplar yazdılar bana: "Beşir Güner şimdi nerde, ne yapıyor?" Bu ve benzeri sorularla o kadar 

çok karşılaştım ki, bir zaman sonra iyice sıkıldım diyebilirim. Önceleri eserimle ilgili biriyle 

karşılaşmanın sevincini, sonra da Beşir’i romanda başlayıp yine orda biten bir kahraman olarak 

ortaya koyamamanın üzüntüsünü hisseder gibi oldum. Daha sonra da bütün bunların, bu her biri 

en az bir fıkra ya da hikâye konusu olabilecek konuşmaların, henüz roman okuyucusu sayılmayacak 

bir çevrenin görüşleri olduğuna hükmettim. 

Kültür çevremizde romanla az çok ilgili olanların görüşleri çok daha başkaydı. Bazı genç 

eleştirmenler eseri, "yerli düşüncenin romanı" olarak karşılarken, Mehmet Kaplan romandaki 

değişik anlatım denemeleri üzerinde durarak anti-roman, yeni-roman kavramları açısından 

değerlendirilebileceğini söyledi. Bunların yanında, bence anlamlı olan değerlendirmelerden biri de 

Nuri Pakdil’e aitti. Görüştüğümüzde, üzerinde uzun uzun düşüncelerini açıklamış ve "Bizim 

Ecinnilerimiz’i yazmışsın, kutlarım seni" demişti. Yüzyıl önceki Rusya ile günümüz Türkiye’sini 

anlatan bu iki roman arasında, daha önce hiç düşünmediğim ve sonra da dikkati çekene 

rastlamadığım bu "anlam" yakınlığının üzerinde durulması, okuyucu ile eser arasındaki bağı daha 

farklı bir düzlemde geliştiren bir yorum olarak değerlendirilebilir. Yukardaki görüşler de öyle. 

Birbiriyle çelişen bakış açılarını yansıtması, yorum çeşitliliğine bağlanabilir. Benim için romanın 

anlamı bunlardan büsbütün başka. Ötekileri tümüyle ilgisiz kılmamakla beraber, bu başkalığın 

üstünde durulmaması, üstelik böyle bir "anlam"ın mevcut olmadığı ya da belirsizliği yolunda bir 

iddianın ortaya atılması yüzünden "birkaç cümle"den ibaret açıklama zorunlu oldu. 

Söz konusu iddiayı özellikle okuyucu ve kültür çevrelerinin görüşlerinden sonra ele almak ve 

irdelemek, daha tutarlı bir sonuca götürür bizi. Çünkü bu iddianın sahibi, bu iki çevrenin ortasında 

duruyor; zaman zaman kültür çevresinin dikkatleriyle konuya yaklaşırken, zaman zaman kültür 

çevresinin dikkatleriyle konuya yaklaşırken, zaman zaman eline ilk defa roman almış bir 

okuyucunun izlenimlerini yansıtıyor. Bir öğrenci grubuna ait dergide yayınlanan yazısının başlığı şu: 

"Nedir Buhranı Beşir’in?" (E. Topungüç, Mayıs 1978, Kıyam, s. 16). Belli ki, Beşir’in yaşadığı 

karmaşayı, zaman zaman düştüğü boşluğu az da olsa tatmış biri. Yazısı romandan alınmış 

cümlelerle tıka-basa doldurulmuş. Sonunda Beşirleştiğinin iyice farkına varmış olmalı ki, şu 

cümlelerle bitiriyor yazısını: "Bu kısa yazıda, Beşir Güner’in "Kedi Günlüğü" ile bir alıp veremediğim 

olmadıysa iyi. Benim işim Beşir Güner’le... Nedir buhranı bu Beşir’in?.." Oysa, yazının hemen 

hemen yarısı "Kedi Günlüğü"nden, yani roman kahramanı olan Beşir'in notlarından alınmış. Ben de 

romanın bütününü değilse de, hem kahramanın konumunu belirleyecek, hem de sorusuna cevap 

verecek cümleleri kendi yazısından çıkaracağım. Böylece, onun gibi öğle vakti güneşi kaybedenler, 

aradıklarının tam tepelerinde olduğunu fark ederler. 

Beşir Güner’le benzerlerinin yaşadığı boşluk şu cümlelerle daha yazının başında belirtilmiş olmuyor 

mu: "Bir takım devrimlerle "değerlerine" küstürülmüş, yozlaştırılma sürecine sokulmuş kuşakların 

sıkıntısı; bu "ara" kuşakların, geçiş dönemi kuşakların sancısı en had safhaya varır kuşkusuz. Ne 

tümüyle "yeni" olmuş, ne de tümüyle "eski"den kopabilmiş, dünya arasatında, dünya sürgününü 

en acı biçimde yaşayan kuşakların dramı öyle önemsenmeyecek cinsten değildir." 

Bizim de bu romanla yaptığımız şey, bu "sürgün"ü önemsemek değil mi? Fakat genç arkadaş bu 

önemseyişin ille de tek boyutlu, ilk aşamada takılıp kalmış bir bilinçle olmasını ister gibi sorularını 

sıralıyor: "Beşir Güner’i, bunlardan hangisine koyabiliriz: Gerçeğe varamamanın sancısını çekenlere 

mi, yanlışı yaşayanlara mı, gerçeği yürürlüğe koymanın kavgasını verenlere mi?.." Bir türlü yer 

bulamaz kahramanımıza. Sayfalar süren iktibasların arasında sorularının cevabı elbette var. Var 

ama, genç arkadaşımız bir kere Beşir’e ya da benzerine "ısınamamış" ve onun roman kahramanı 



olarak kendi sorularıyla tartışamadığına kızmış gibidir. Öyle ki, çoğu sorularını "Beşirleşmiş" 

tarafıyla cevaplandırır da farkına varmaz. İşte şu paragraf da böylesi cümlelerin örneği olarak 

okunmaya değer: 

"Beşir’in tüm bu bilgilerini (yani sorularına daha önce verilmiş cevapları) neden sıraladım? Elbette 

olayları İslâmî bir açıdan değerlendirdiğimi belirtmek için, ona ısınamayışımın nedenlerinin, 

bilgileriyle davranışları arasındaki zıtlıktan ileri geldiğini söylemek için: buhranının anlamsızlığını 

kanıtlamak için saydım bunları." 

Bu iktibasları birbiriyle karşılaştırdığınız zaman, "buhran" adını verdiği şeyin cümlelerin sahibi 

tarafından bilinmeyişine, anlaşılamamasına şaşıyorsunuz. Beşir bunu "bozgun" olarak 

nitelendiriyor ve "yüce bir sevgi"den mahrum kalmaya bağlıyordu. Şu cümleler de bunun ne 

olduğunu yeterince açıklar: "Benim bozgunum, herbiri bir yerlerde harcanan bir kuşağın 

bozgunudur. Hâlâ bozgunu durdurulamamış bir devletin topraklarında yaşıyoruz." Beşir’e ait olan 

bu cümlelerin de genç arkadaşın yazısında iktibas edildiğini söylersem hiç şaşmayın. Evet, arkadaş 

o kadar Beşirleşmiş ki, sevgisizliğini bile üslûp olarak benimsemiş. Daha önce aynı sıkıntılara düşen 

birinin kardeşinden mektup almıştım. O yüzden anlayabiliyorum... 

Buraya kadar söylenenler, bir vesileyle romanın çevresindeki görüşlerin özeti sayılabilir. Romanda 

yalnızca Beşir olmadığı ve romancının onunla ilgili notlarla elbet başka birşey anlatmak istediği 

ortadadır. Bunu kısaca, devletsizliğin yada gücünden mahrum bırakılmış bir devletin topraklarında 

yaşanan sancı olarak ifade edebilirim. Beşir ve çevresindekiler bu sancıyı çeşitli biçim ve ölçülerde 

idrak ederler. Eserin anlamı, bu sancıya yaklaşılması isteğiyle açıklanabilir. 

Roman Dünyaları 

Asaf Hâlet Çelebi bir yerde şöyle bir şey söylüyor: Aslında her şairin bir tek şiiri vardır ve yazdığı her 

şiir o büyük şiirin bir mısraı gibidir. Şair de kendisine nasibolan bu şiiri tamamlamaya memur... 

Bu tesbit yalnız şiir için değil, roman için de doğrudur. Her romancı için değilse de, romanı ciddiye 

alan romancılar için, böyle bir roman dünyasından söz edilebilir. Bu yüzden Balzac, romanlarının 

tümüne İnsanlık Komedyası adını vermiştir ve roman kahramanlarının çoğu diğer romanlarında 

yeniden okuyucu karşısına çıkar. Dostoyevski ve Faulkner için de böyle özel roman dünyalarından 

söz edilebilir. Ahmet Hamdi Tanpınar bir çok kahramanını tek romanla anlatamaz. Hayat hikâyeleri 

ve sosyal olaylar karşısındaki tavrı açısından, roman kahramanlarının bir çok romanda yeniden 

okuyucu önüne çıktığı görülür. Kemal Tahir’in romanlarında da bu nehir roman özelliği dikkati 

çeker; bir çok romanının kahramanı tamamladığı son romanı olan Yol Ayrımında yeniden bir araya 

gelirler. Tarık Buğra da bu tavırdan kendini kurtaramamış, pek çok kahramanı en az iki üç romanda 

yeniden kendini göstermiştir. 

Demek oluyor ki, romancılar hayatı ve insanı anlatmak istediklerinde, gerek gerçek kişilerden, 

gerekse hayalî kişilerden hareketle yazdıkları zamanın telâkkilerini bir romanda bitiremiyorlar. Bu, 

onlar için tabii bir tutum olmaktadır; roman türünün bir sanat faaliyeti olması da bu tabiiliğin 

samimi tezahürünü engellemiyor. Aksine, Homeros’tan bu yana "anlatı" metni ortaya koyan her 

sanatçının başına gelen bir şeydir bu: Hikâyesini anlattığınız insanların hayatları ve ilişkileri çoğu 

kez bir kitapla bitmiyor. Biraz da hayatın bir gereğidir bu... İlyada, başka bir teknikle de olsa 

Odysseia olarak bu yüzden devam eder. Binbirgece Masalları oluşturan bir kültür, hızım alamadığı 

için Binbir Gündüz Masalları diye de devam ederken böyle bir "hayatî" gerekçeye sahiptir. 

Mesnevi’nin Mevlâna dilinden altı cilt olmasıyla yetinemeyenler, bir yedinci cild de kendileri 

yazarlar. 



Roman dünyasının büyüklüğü ve zenginliği, romancının gücüyle doğru orantılıdır. 

Bir Roman Yazıyorum 

Pancur adlı hikâyeyi yazdığımda, bir kitaplık şiirim, yayınlanmış hikâyelerim ve sahnelenme 

çalışmalarına başlanmış bir oyun denemem vardı. Kerem ile Aslı adlı halk hikâyesinin paralelinde 

gelişen ve geleneksel değerlerle modernleşme temâyülleri arasında bocalayan gençlerimizi anlatan 

bir aşk hikâyesi tasarlamıştım. Öyle de yazdım, ama bir büyük hikâye olan Pancur’un kahramanları, 

bu tasarının çerçevesinde kalmamak için zamanla beni zorladılar. Asuman, Ekrem ve Faruk, aradan 

geçen yirmiiki yıllık zamana rağmen, yeniden onların üzerinde durmama, değişen zaman içinde 

farklılaşan bakış açılarının geliştirdikleri olayları anlatmama yol açtılar. Bir Aşk Serüveni adlı 

romanım, büyük ölçüde Pancur hikâyesindeki Asuman’ın değişmek arzusunun tezâhürleri olarak 

ortaya çıktı. Fakat onun değişmek arzusu Ekrem ile Faruk’u da etkilediği için, Asuman’ı tümüyle bu 

romanda da anlatamadım. Çünkü bu üç genç birer aile ve toplum çevresinde yaşıyorlar, dolayısıyla 

bir aşk ekseninde başlayan değişimler, bütün çevreleri etkiliyordu. Bütün bunlar atlanarak bir 

insanın yalnızca aşk duygusu ve tutkusuyla başına gelenlerin anlatımı, ya tek boyutlu bir komedi, 

yahut da trajedi olabilirdi, roman değil... O yüzden de bir aşk duygusuyla birbirine yaklaşan farklı 

dünyaların, yaşama biçimlerinin oluşturduğu çatışma ve bunların Asuman’ın iç dünyasındaki 

yansımaları başka bir romana kalmış oldu. 

Böylece, insanın değişmezliği fikrini temel alan Pancur hikâyesi, aşk duygusunun ve inanma 

ihtiyacının insanı nasıl değiştireceğine ait olayları ve ilişkileri konu edinen Bir Aşk Serüveni’ne zemin 

hazırladığı gibi burdaki değişimin iç dünyasındaki yansımaları da Asuman adını verdiğim başka bir 

romanın yazımına beni zorlamış oldu... Bunların her biri ayrı ayrı okunabileceği gibi, bir bütünün 

parçaları olarak da telâkki edilebilir. 

Kaybolmuş Günler dışında yazdığım bütün romanlarda böyle yakınlık, hiç değilse bütünlük 

olduğunu far- kedince, ister istemez ben hep aynı romanı mı yazıyorum diye düşündüğüm oldu, 

gerçekten de Dönemeç, Güzel Ölüm’e, o da henüz yazımını bitiremediğim Huma Kuşu’na 

hazırlamıştı beni... Bu süreklilikten şikâyet mi etmeli, yoksa üstüne üstüne mi gitmeliydim? 

Sonunda, hayatı, insan ilişkilerini ve bize musallat olan duygu ve tutkuları sorgulama ve bizi biz 

yapan değerleri bir çeşit keşif denemesi olarak benimsediğim sanat faaliyetinin tabii sonucu 

gördüm ve samimi bir üslûpla olduğu kadar birbirini tekrar etmeyen bir tarzda derinleştirmeye 

çalıştım. 

 Böylece, hep aynı romanı yazıyor görünsem de, yazdıklarımı ve yazacaklarımı, bana nasibolan 

şeylerin ortaya konması olarak değerlendirdim. 

Evet, Pancur hikâyesi Bir Aşk Serüveni’ne, Dönemeç Güzel Ölüm’e, Umut Suları adlı oyun denemem 

de ‘Kaybolmuş Günler’e zemin hazırlamış oldu. Bunların her birinde ayrı bir dil ve anlatım kurmaya, 

her birinde yaşadığımız zamandan farklı kesitler sunmaya çalıştım. Bunların hepsi bir dünyanın 

sesleri, yansımaları ve insan ilişkileridir. Ben hayata böyle bakıyor ve bu insan ilişkilerini önemli 

buluyorum. Geçmişten geleceğe akıp giden hayatımız içinde bunları konu alıyor ve onlar etrafında 

derinleşmeyi, hayatın ve insanın anlamını keşfetmeyi sanat faaliyetimin hedefi sayıyorum. Bunları 

benim kadar önemli bulan okuyucu ve kültür çevreleri benimle birlikte bunları da önemli 

bulacaktır. Ben işte bu insanlar için yazıyorum romanlarımı. 

"İnsan İnsanın Ufkudur" 

Dante, Yeni Hayat adlı eserinden sonra yazdığı ve İlâhî Komedya adını verdiği üç kitaplık manzum 

eserini onbeş yılda tamamlar ve Vergillus ile sevgilisi eşliğinde öbür dünyaya yaptığı hayalî 



yolculuğu anlatır. Cervantes on yılda tamamladığı Don Kişot ile hayal ve gerçek çatışmasının 17. 

yüzyıl İspanya’sındaki tezâhürlerini ortaya koyar. Balzac, yirmi yıl boyunca yazdığı romanları, 

yazarlığının onüçüncü yılında İnsanlık Komedyası adıyla üç ana bölüme ayırır ve hüzünlü hayatında 

tamamlayamadı- ğı romanları da hiç değilse ad olarak sıralar. Kafka, çoğu romanında "K." inisiyali 

ile adlandırdığı kahramanlarının kendisini çağrıştıran kimlikle geliştirdiği hikâyelerini çoğu kere 

bitiremez ve bütün eserlerinin ölümünden sonra yok edilmesini vasiyet eder. Çağımızın traji-

komiğini ilk kez yansıtan Gogol, iki kere yeni baştan yazdığı Ölü Canlar’ı bir türlü bitiremez... 

Onca biçim değişikliği ile "anlatı" türünün doruğuna yerleşen roman, Balzac’tan beri büyük edebî 

türler arasında ön sıraları almıştır. Sinema ve televizyondan etkilendiği gibi, bunlara da en zengin 

birikimi sağlamaktadır. Romanla insanın anlatımı kadar, İnsanî olanın keşfi ve hayat kesitlerinin 

sergilenmesi, iç ve dış gerçeğin birlikte anlatımı, yazarına olduğu kadar okuruna da heyecan 

vermektedir. Fakat bir roman yazmanın, tüm öteki yazı ve düşünce faaliyetlerini de içine alan 

genişliği, sırf bu yüzden romancıyı bir romanla yetinmemeye yöneltmesi, hayatın garip 

cilvelerindendir... 

Edebiyat, en çok romanla birlikte "her şey" olmaya başlamışsa, burada hayatın dinamizminin ve 

çok boyutluluğun büyük payı vardır. Bütün İnsanî bilimler ve sanatlardan etkilenen ve onları da 

etkileyen romanla çok şeyi araştırmak, öğrenmek ve bu İnsanî keşiflerin çoğunu sergilemek, 

sorgulamak imkânı, gerçekten heyecan vericidir. Bu heyecanı yaşarken ideolojiler, ön yargılar ve 

dünya görüşleri de zaman zaman romancıyı ve okuyucusunu durdurup düşündürecektir. Bütün 

bunlarla İnsanî olanı, bizi biz yapan değerleri ve yaşadığımız hayatın gerçeklerini öğrenmeyi 

bilenler, gerçekten kendilerini ve ufuklarını geliştirmiş olurlar. 

"İnsan insanın ufkudur" diyor Yahya Kemal ve o da yazamadığı pek çok roman tasarlıyor. Yazdığı 

hikâyelerden ve portrelerden anladığımız kadarıyla, o da büyük bir sanatçı olarak okuyucusunu çok 

daha ileri ufuklara götürmek istiyor. Parça parça yazdığı şiirlerden bir İstanbul Destanı’na gitmek 

istediği gibi, yarım kalmış romanlarında da bir dünyayı ortaya koymaya çalışıyordu. Onun eski ve 

yeni tarzda yazdığı şiirleri nasıl bir dünyayı ortaya koyuyorsa, hikâye ve portreleri de öylesine Yahya 

Kemal’e özgü bir dünyanın ufuklarına işaret ediyor. Önemli olan bu işareti görmektir... 

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bitiremediği romanı olan Mahur Beste'nin kahramanına yazdığı 

mektupta, onun hikâyesinin başına ne türde işler açtığını, daha doğrusu, onu hangi ufuklara 

yönelttiğini açıklaması gerçekten hoş bir yakınmadır. Onun için Tanpınar iki roman daha yazacaktır: 

Sahnenin Dışındakiler ve Huzur... 

Bu bir ufuk meselesidir.... 

Bir roman yazmaya kalktığınızda, her şeyin bir tek romanla bitmeyebileceğim her zaman hesaba 

katmak gerekir. Nasıl şairleri mısralar rahat bırakmazsa, romancıları da roman kişileri öylesine 

rahat bırakmaz... 

* * 

Kaybolmuş Günler adlı romanım, Beşir Güner’in notlarıyla bir neslin, 68 Kuşağı adıyla bilinen ve 

çoğu yanlış yönlendirilmiş bir gençliğin bazı kesimlerine sözcü olabilecek bir şuurla yazılmıştı. O 

yüzden de burdaki kahramanların hikâyesi başka romanlara konu olmadı, ama Beşir’in şuuru çok 

kişiyi etkiledi, roman bir nesle maloldu. İki koldan gelişen Pancur ve Dönemeç ise, Kaybolmuş 

Günler’deki şuuru farklı kişi ve kesimlerdeki yankılarıyla geliştirdi, geliştirecek. Sürüp giden bu "Bir 

Roman Yazımı", o yüzden de benim bundan sonraki sanat hayatımı belirleyen bir program 

olacaktır. Bunun özü Kaybolmuş Günler’de, tamamı ise yazılmış ve yazılacak olanlardadır... 



  

Çağdaş Türk Romanı 

Cumhuriyet’in öncesi ve sonrasında ciddî bir roman birikiminin olduğu ve bunu da Servet-i 

Fünuncular’la Millî Edebiyat akımının temsil ettiğini biliyoruz. Çağdaşlaşma anlayışının hemen 

hemen hepsinde temel dünya görüşü olması tabiidir... Bazan alaturka yaşayışı, bazen de yüzeysel 

alafrangalığı eleştirseler de, Cumhuriyetken sonra Kemalist ideoloji çerçevesinde bir dünya görüşü 

ortaya koydukları görülüyor. Pozitivizm ve rasyonalizm, bu dönem kültür ve sanat hayatının olduğu 

kadar romanın da temel anlayışlarından... Yalnız Peyami Safa ile Tanpınar’ın bu anlayışa aykırı 

düşen romanlar yazdıklarını görüyoruz. Tek Parti anlayışı romanda da karşılığını bulmuştur... 

1950’den sonra çok partili hayatın gerektirdiği demokratik tecrübeler yaşanmaya başlanmış, 

bunun edebiyata yansıması sosyalist gerçekçilik biçiminde olmuştur. Plehanovcu anlayışla eser 

veren ve halkçılığı Narodnik Ruslar gibi gören bir kısım romancılar yanında, Tarık Buğra ile çıkışta 

sosyal gerçekçilerden olan Kemal Tahir ve Attila İlhan’ın da bu dönemde eser verdiklerini 

görüyoruz. Sosyalist romancılarla köy romanı ve Tarık Buğra ile de kasaba romanı, edebiyatımıza -

Berna Moran’ın "Anadolu romanı" dediği- farklı bir roman tipini getirmiştir. Fakat nedense bu 

romanları ele aldığı kitabında Berna Moran, Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Kemal Tahir üçlüsünü 

ele alır da Tarık Buğra’yı yalnızca Kemal Tahir’i kötülemek için zikreder. Bunlar B. Moran’a göre 

"egemen ideolojiye dışardan bakan" ve "düzeni sorgulayan romanlardır... Tabii, kullandıkları jargon 

tümüyle sosyalisttir. 

Sosyal gerçekçilik olarak adlandırılan, ama gerçekte sosyalist gerçekçiliği köylü mantığı ve röportaj 

diliyle sürdüren bu romanların, yine o kültür içinde yetişmiş yazarlar tarafından eleştirildiğini ve 12 

Mart’tan sonra şehirli bir tutumla "kurtarıcı edebiyat" anlayışının sürdürüldüğünü görüyoruz. 

Önceki dönemde görülen ağa-ırgat çatışmasının bu dönemde patron-işçi biçimine dönüştüğünü ve 

sosyalizm çığırtkanlığının, işçi sınıfını bilinçlendirmeye çalışan devrimci gençliğe yüklendiğini 

görmek şaşırtmıyor kimseyi. Ama devrimci gençlik Anadolu halkı tarafından dışlanıyor... 

"Anadolu romanı" gibi "devrimci gençlik" romanı da Anadolu halkının hiç bir bakımdan ilgisini 

çekmeyince, küçük burjuvalar türedi hayatlarla marjinallere yaklaşıyorlar ve gerçekçilikten 

postmoderne doğru yönelerek kendilerine göre oluşturdukları "kavonoz edebiyatını ödüllerle ve 

sözde polemiklerle canlı tutmaya çalışıyorlar. 

Kemal Tahir, Devlet Ana romanıyla başlattığı tarihi kimlik tartışmasını her alanda bize özgü bir üslûp 

araştırmasına çekiyor ve öteden beri Necip Fazıl ve Peyami Safa ile A. H. Tanpınar’ın sürdürdükleri 

inanç, kültür ve medeniyet tartışmaları kendiliğinden gündeme geliyor. Gelenekten faydalanma, 

kimlik krizi ve bize özgü bir hayatın gerektirdiği şartlar, kültür çevrelerini olduğu kadar romancıları 

da ilgilendirmeye başlıyor. Oğuz Atay’ın erken ve çok batılı malzemeye dayalı postmodernizmi 

kadar, Küçük Ağa’dan Gençliğim Eyvah’a yönelen Tarık Buğra romancılığı da bir kısım aydınlarımızın 

ilgisini çekiyor... 

 1955 yılında üç önemli romancının ilk romanları birlikte yayınlanır: Kemal Tahir’in Sağırdere, Tarık 

Buğra’nın Siyah Kehribar ve Yaşar Kemal’in İnce Memet... Üçü de farklı alanlara yönelen bu 

romancıların daha başlangıçta kendi yollarını çizdikleri bellidir: Kemal Tahir hapishane tanıdığı 

tiplerden hareketle yazdığı Anadolu köylülerinin hayatını bir sosyolog titizliğiyle ele alırken, Tarık 

Buğra baskıcı rejimlerle tek tip insan anlayışına karşı çıkmaya çalışır. Yaşar Kemal ise, halk şiirinin 

diliyle eşkiya hikâyesini ve kan davasını romanının temel ekseni haline getirir. 



Kemal Tahir’in ATÜT marksçılığından yola çıkarak yakın tarihi romanlaştıran eserlerinden çok 

Devlet Ana ile büyük tartışmalar uyandırdığını görüyoruz. Batıcılığa karşı çıkışıyla da alâka gören 

Kemal Tahir, Devlet Ana’da ele aldığı konu kadar üslûbuyla da M.N. Sepetçioğlu’nu ve Emine 

Işınsu’yu aynı konulara aynı üslûpla yaklaşmaya yöneltti. Ardından da Erol Toy ve Yavuz 

Bahadıroğlu gibi pek çok yazar, tarihi konu edinen romanlar yazdılar. Romandan çok sosyolojik 

malzemeyi öne alan Alev Alatlı da Kurt Kanunu ve Yol Ayrımı türünden kitaplar yazmaya çalışıyor... 

Tarık Buğra’nın Küçük Ağa ile başladığı yakın tarih romanlarını Firavun İmanı, Yağmur Beklerken, 

Dönemeçte ve Gençliğim Eyvah ile sürdürmesi, 27 Mayıs’tan sonraki romancılığımızda önemli bir 

dönüm noktası oldu. Böylece romanımızın, sosyal gerçekçilik çıkmazından kurtulurken, 12 Mart 

sonrası tek tip şematik roman anlayışına düşmekten de sakınmasına yol açmış oldu. 

Yaşar Kemal’in İnce Memet dizisinden sonra Demirciler Çarşısı Cinayeti ve Kale Kapısı gibi 

romanlarla hep aynı tipten cinayet ve kan davasına saplanıp kaldığı, promosyonlarla Nobel’e bile 

aday olduğu halde, ne şehir romanına yönelerek üslûbunu çeşitlendirebildiği ve ne de Çukurova 

dışında Anadolu insanının tümüne seslenebildiği görüldü. Kendi dar alanında dolanıp durmaktadır. 

Aldığı ödüller, yaptığı farklı çıkışlarla romana katabileceği hiç bir olumlu gelişme yoktur. Aziz Nesin 

gibi medya- tik şovlarla ilgi toplaması, estetik olarak yapabileceklerinden ümidini kestiğini gösterir. 

Oğuz Atay’ın yaptığı çıkış, yerli malzemeyi olabildiğince batılı kalıplarla oyun konusu yapma ve 

sosyal eleştiriyi postmodern fantezilerle harcama biçiminde geliş- meseydi, romanımız çok 

önceden şehir kültürünü demokratik ortamın imkânlarıyla özümseme aşamasına ulaşabilirdi. Bunu 

yapabilmesi için de Peyami Safa ile A. H. Tanpınar gibi yerli kültür ve yaşanan hayattan yola çıkması 

gerekirdi. Attila İlhan da Sokaktaki Adam (1953) ile başladığı romancılığını Bıçağın Ucu ile Fena 

Halde Leman’ların peşinde dolaşmaya harcadı ve marjinal ilişkilerin tuzağına Selim İleri’yi de 

sürüklemiş oldu... 

12 Mart balyozu belki bazı sosyalistlerin aklını başına toplayarak, o günlerde yeniden yayınlanan 

Tanpınar’ın Huzur’u ile kendi realitemize ve iki medeniyete ait temel değerlerin tartışmasına 

yöneltti. Artık Fethi Naci ile bazı roman eleştirmenleri için Huzur, "En güzel aşk romanı" olmuştu... 

Bu arada sürekli okuyucu bulan ve edebiyat yazıları da kitaplaşan Peyami Safa’nın romanları da 

yeni bir okuyucu tipi oluşturuyor, romanla ilgilenenlere sosyal gerçekçilerin şematik köylü ve 

devrimci edebiyatı dışında halis romandan örnekler aramaya yöneliyordu. Bu arada Necip Fazıl’la 

Cemil Meriç’in de yeni bir okuyucu tipi yetiştirdiklerini ve Anadolu gençliğinin kendi gerçeğini 

anlatan edebiyatın, özellikle de romanın peşine düştüğünü görüyoruz. 

Bunca gelişmeye rağmen, 12 Eylül öncesinin her şeyden haberdar olmak heyecanındaki okuyucusu 

ile 68 Kuşağı’ndan etkilenen sorgulayıcı eleştirmeni, önüne yığılan Sevgi Soysal, Adalet Ağaoğlu, 

Füruzan ve Pınar Kür gibi kadın yazarların şehirli hikâyeler yanında devrimci gençliğin burjuva 

bunalımlarını yansıtan romanlarını ve 12 Mart hüsranlarını, işkence anılarını büyük bir şaşkınlıkla 

okuduklarını görüyoruz. Bunlar terörü hazırlayan ortamda yazılıyor ve ortama katkıda 

bulunuyorlardı: Anomi, anarşi doğuruyordu ve okur-yazar da bundan nasibini alıyordu... 

Bu arada M. N. Sepetçioğlu, Emine Işınsu ve Yavuz Bahadıroğlu bir dizi tarihî romanlar yazıyor, 

arada bir terörün yok ettiği Anadolu gençliğine yöneliyorlardı. Sevinç Çokum da Zor adlı kitabıyla 

hikâyeden romana yöneliyor, kaybettiğimiz Rumeli topraklarını Bizim Diyar (1979) romanıyla 

anlatıyor ve Anadolu gençliğine yeni ufaklar açmaya çalışıyordu. Mehmet Niyazi ise, Varolmak 

Kavgası (1970) ile başladığı Anadolu gençliğinin yaşama çabasını anlatıyor; inançları ve gelenekleri 

doğrultusundaki direnişinin Almanya’da bile nasıl sürdürüldüğünü Çağımızın Aşıkları (1977) adlı 

romanıyla ortaya koyuyordu. Bu romanın yeni adı, İki Dünya Arasında... 



1980 sonrası, edebiyatımız için olduğu kadar romanımız için de fanteziden bireysel çözümlere, 

oradan da postmodern tekniklerle ve polisiye entrika yazan Latin Amerika yazarlarının "kurmaca" 

meraklarına kadar pek çok eğilimi ve gelenekten sırf "gösteri" merakıyla yararlanmaya kadar akıl 

almaz tuhaflıkları sergiledi. Umberto Eco’nun, Borges’in ve Marquez’in garip tiryakileri yanında 

yerli taklitçileri türedi ve yabancılaşma başka yönlerden sürdürülmeye çalışıldı. 

Latife Tekin’in Latin Amerika yazarları gibi kahramanlarını cin ve peri masalları içinde canlandırışı, 

Orhan Pamuk’un ailesinin gerçekçi hikâyesinden postmodern fantezilere yönelişi hiç kimseyi 

şaşırtmadı. Ardından da edebiyatın "gösteri sanatları" arasında telâkki edilişini gördük: Orhan 

Pamuk romanlarının promosyonunu bizzat kendisi yaptı, günde birkaç kere birden basılan kitabı 

için aynen, "Oku eğlenirsin, inanma hayatın kayar" diyebildi... Nihat Genç ise Dün Korkusu’nu One 

Man Show ile sürdürüyor ve günümüzde "romantik faşist"in çelişkilerini sergiliyor... 

Kerime Nadir’in bir zamanlar tek başına sürdürdüğü "pembe roman" dizileri tükenirken, Şûle 

Yüksel Şen- ler’in Huzur Sokağı ve Hekimoğlu İsmail’in Minyeli Abdullah adlı birer romanıyla 

başlattıkları "hidâyet romanları" yahut "yeşil dizi"ler roman adıyla kitapçıları doldurmaya ve 

okuyucuyu şartlandırmaya başladılar. Ahmet Günbay Yıldız, Şerif Benekçi ve pek çok genç yazar bu 

yolda eser veriyorlar. Sosyolojik bir olgu... Ad Semud Medyen romanından sonra fikrî bir değişimi 

sergileyen Afet İlgaz ile Hurşit İlbeyi’nin farklı bir tavır sergilediğini görüyoruz... 

Bütün bunlar da bizim romanımızın son yüzyılının başa döndüğünü gösteriyor. Halit Ziya’dan Orhan 

Pamuk’a kadar gelen romancılığımızda her zaman iki temâyül bir arada akıp gelmiştir. Yirmibirinci 

yüzyıl da bunu görecek: Yerli ve millî olandan hareketle hayatımızı ve insanımızı ortaya koyan 

romanlar, yine bize özgü bir dil bizi anlatmaya çalışırken; bizim adımızı ve bize benzer insanları ele 

alarak sürekli yabancılaşmış bir dil ve teknikle insanımızı başkalaştırmaya ve farklı göstermeye 

çalışanlar da olacaktır. 

Orijinal metinlerle taklit ustalıklar her zaman yan-yana olmuştur... 

Bizi doğru yansıtan ve bizim dilimizi estetik bir dönüşümle yenileyenlere hiç bir uluslararası 

armağanın verilmemesini tabii buluyoruz. Ödül yağmuruna tutulan kimi romanların da "intihal-

çalıntı" iddiasıyla eleştirilmesini ise hiç yadırgamıyoruz. Kim bilir bazıları belki de şöyle 

düşünüyordur: Hırsızlara çokça ödül verirsek, belki iyi birer dedektif olabilirler... Kim bilir... Ama 

bizim insanımızı bize özgü bir dille anlatanın çilesi de hiç bitmiyor. Hak ve hakikat duygusunun 

bedeli hep ağır olmuştur. 

 


