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* Roman, hikâye ve tiyatro metinlerini sakin bir ortamda ve yüksek sesle birkaç kez 
okuyunuz.

* Bu bölümdeki metin örnekleriyle yetinmeyip baflka örnekler de bularak bilgilerinizi 
güçlendiriniz.

* Bu ünitedeki tan›mlar› kendi anlat›m›n›zla yaz›n›z. Bu sizin üniteyi daha iyi 
kavram›n›za yard›mc› olacakt›r

* Türkçe sözlük ve yaz›m (imlâ) k›lavuzunuzu çal›fl›rken yan›n›zdan ay›rmay›n›z.

Bu bölümü çal›fl›p bitirdi¤imizde;
• Anlatmaya ba¤l› edebî metinl e rden hikâye ve roman›n geliflim süreçlerini inceleyecek
• Roman ve hikâyelerin olay örgüsünü çözebilecek,
• Eserlerdeki kiflileri, mekân›, zaman›, temay›, e d e bî de¤erini, yap› ve anlat›m 

tarzlar›n›, anlat›c›n›n bak›fl aç›s›n›, yorumlamay›, eserle yazar aras›ndaki iliflkiyi 
belirleyebilecek

• Toplumcu gerçekçi eserleri di¤erlerinden ay›rt edebilecek,
• Bireyin iç dünyas›na yönelik hikâye ve romanlar› inceleyebilecek,
• Modernizmi esas alan anlatmaya ba¤l› edebî metinleri ayr›flt›rabilecek,
• Tiyatro metinlerini grupland›rabilecek, kiflilerin k›yafet ,hareket ve davran›fllar›yla 

metne kazand›rd›klar›n› tart›flabilecek,
• Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyat›n›n genel özelliklerini ö¤renebileceksiniz.

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ✍
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1. ANLATMAYA BA⁄LI EDEBÎ MET‹NLER

(H‹KÂYE-ROMAN)

B‹R ‹LKBAHAR H‹KÂYES‹

‹lkbahar bir bayram, bir uyan›fl, bir mucize, bir ç›lg›nl›k, olmayacak gibi duran bir
fleyin oluflu; ilkbahar flu, ilkbahar bu… Kufl, papatya, gelincik, çay›r, çimen, a¤aç,
çiçek, mimoza, zakkum, su sesi, hindiba, çingene, kuzu…Klasik ilkbaharlar›n içinde
hepsinin; hatta sülü¤ün bile yeri vard›r. Unuttuklar›m da çoktur a, en mühimi nisan,
may›s günefli. 

Yafl› k›rk› aflm›fl bir adam›n mevsimler içinde ilkbahar› üzüntü ile duymamas›na
imkân yoktur. Eski ç›lg›nl›klar nerede: Nerede o, birden bire bir genç k›z elinden, bir
genç k›z rüzgâr›ndan sararma, o yürek çarp›nt›s›? fiu ömrü mevsimlere benzetenler iyi
etmifller do¤rusu. Herkesin bir ilkbahar›, bir yaz›, güzü, k›fl› oluyor iflte. ‹nsan›n 
ilkbahar›, öteki hayvanlara bakarsak geç bafll›yor. Bir at bir yafl›nda, hadi iki yafl›nda
ilkbahar›ndad›r. Bir kuzu, alt› ayda koç olur. Ama insano¤lu ilkbahar›n› yirmisinden
önce pek idrak edemez. Yirmisinden evvel idrak edilen ilkbahar, bir yalanc› ilkbahard›r.
Ben böyle bir yalan› ilkbahar›n hikâyesini yaz›yorum.

Tam otuz sene evvel on iki yafl›ndayd›m. Anadolu’nun bir flehrinde bulunuyorduk.
Babam memurdu. fiehre bir yaz sonunda gelmifltik. Sonra bir gün bahar geliverdi.
Karlar eridi. Karlar eridi ama karlar› eriten günefl de¤ildi, ya¤murdu. Bu Anadolu
flehrinin ilkbahar› k›rkikindi ya¤murlar›yla bafllard›. Sabahleyin parlak mavi bir
gökyüzünde, ›s›tmayan, günefl vurmufl kar gibi so¤uk bir k›fl günefli görünürdü. Saat on
biri bulmadan do¤udan m›, bat›dan m›, kuzeyden mi bilmem, bir kara bulut peyda olur,
on dakika sonra bardaktan boflan›rcas›na bir ya¤mur bütün gün t›k›r t›k›r, flak›r flak›r
durmadan ya¤ard›. Odam›n penceresinden “Karaçay›r” dedikleri bir koyu yeflil ova
görünürdü. Gö¤ün her rengini deniz gibi emen bu çay›r›n renk oyunlar› da olmasa,
evden bir deli ç›¤l›¤› ile f›rlamak iflten de¤ildi.

Bütün k›fl hastal›ktan bafl›m kalkmam›flt›. Soka¤a ç›ksam bafl›m dönerdi. Bu garip,
ya¤murlu, kara bulutlu, dörtte üçü kapan›k havan›n içinde, öyle insan› al›p avucunda
s›kan bir de ilkbahar, toprak, insan, çay›r, a¤›l kokusu vard› ki içimden hep ba¤›rmak,
a¤lamak, sonra kaskat› kat›l›p kalmak geçerdi.

Bir sabah gözlerim tavanda, daha henüz hava kararmam›fl, fl›k›r fl›k›r d›flar›s›. Yer
yata¤›nda ya¤murun ne zaman bafllayaca¤›n› düflünüyordum. Birdenbire odan›n 
içinden parlak bir kufl geçti. Yata¤›m›n üstüne oturdum. Kufl bir daha geçti. Sonraki

☛ HAZIRLIK

Anlatmaya ba¤l› edebî metinlerden hikâye ve roman neredeyse hayat›m›z boyunca
ilgimizi çeken, insanlar›, etraf›m›zdaki  olaylar› daha derinlemesine sorgulamam›z›
sa¤layan bize yol gösteren arkadafllar›m›zd›r.

Okudu¤umuz her hikâye ve romanla yenilendi¤imizi hissederiz.

En çok severek okudu¤unuz hikâye ve roman›n hangisi oldu¤unu hiç düflündünüz  mü?
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sa¤daki duvarda bembeyaz bir flerit oynad›, kayboldu. Gözlerimi ovalad›m. Açt›¤›m
zaman, duvarda bir parlak daire titreye titreye, sanki yerine yerleflme¤e çal›fl›yordu. Bu,
bir aynan›n duvara vurmufl ›fl›¤›ndan baflka bir fley de¤ildi.

Yataktan f›rlay›p pencereye dikildim. Bizim evin yüksekteki bahçesi, alttaki evin
bahçesine bakard›. Odama ayna, muhakkak oradan tutuluyordu. Pembe fleftali 
çiçeklerinin aras›na bir has›ra oturmufltu. Arkas›na bir sandalye koymufltu. On alt›, on
yedi yafllar›nda bir k›zd›. Pencerede kalakald›m. Elindeki aynan›n ›fl›¤› gözüme
de¤dikçe, ellerimi yüzüme kapam›yor, gözlerimi k›rpmadan dimdik bak›yordum.

Ertesi gün, benim de elimde bir ayna vard›. O, ince ince gülerek gözlerini aynam›n
aksinden kaç›rmaya çal›fl›yordu. Bu oyun, hiçbir zaman yar›m saattan fazla sürmez, o,
bahçeden evine saçlar›na ya¤mur damlalar› dökerek gire r, ben yine yata¤›ma 
dönerdim. Ertesi gün yine güzel bir sabah bafllar, yine önce onun aynas› odam›n
duvar›nda koflar, sonra yine yerleflmek ister gibi titreye titreye duvara as›l›r kal›rd›. Yine
ben gözlerimi k›rpmadan onun ayna ›fl›¤›na, o gözlerini güzel elleriyle siper ederek
benim ayna ›fl›¤›ma bakard›k. Sonra yine k›rkikindi ya¤murlar› bafllard›.

Baflka hiçbir fleyle ilgim olmad›¤› için, bir sabah evimizin önünde bir yayl› araba
durunca flafl›rmad›m. Yaln›z ben ayna oyununda iken annem taraf›ndan yakaland›m.
Annem garip garip bahçeye, k›za, ayna ›fl›¤›na, elimdeki aynaya bakt›. Bana:

- Haydi giyin! dedi. 

Arabaya atlad›k. ‹ki parça eflyam›z arkaya ba¤lanm›flt›. Babam, baflka bir yere
tayin edilmiflti. Yola ç›kt›k. Bir orman›n içinden geçerken, bulutlar›n arkas›ndan bir
günefl, orman›n yeni yeflerme¤e bafllayan a¤açlar›nda bir göründü, kayboldu. ‹çimden,
bir daha göremeyece¤im ayna ›fl›¤› geçti. Hüngür hüngür a¤lamaya bafllad›m. Babam:

- Nesi var bunun? dedi.

Ben, annemin çarflaf›na kafam› gömdüm. Annem eliyle yüzüyle ne biçim iflaret etti
babama bilmiyorum ama, hiç ses ç›karmad›lar. Bütün h›nc›mla kimsenin bana sus
deme¤e cesaret edemeyece¤ini sezerek, istedi¤im gibi a¤lad›m.

fiimdi ilkbaharda odam›n penceresinde bir yerden kazara bir ›fl›k vursa, o  gün 
ilkbahar her insana yapt›¤› gibi bana da üzüntü ile dolu bir yumuflakl›k, bir yerinde
duramay›fl, bir yürek ç›rp›nt›s› verir. O zamandan bu zamana tam otuz sene geçti.
Kimsenin yüzüne ayna tutmad›m. Kimse yüzüme ayna tutmad›. Ama kazara bir ›fl›k, bir
ilkbaharda, odamdan parlak bir k›rlang›ç gibi geçerse, o gün ne etti¤imi bilmem.

Sait Faik ABASIYANIK / Mahalle Kahvesi-Havada Bulut

AÇIKLAMALAR

“Bir ‹lkbahar Hikâyesi” modern Türk edebiyat›n›n en usta yazarlar›ndan Sait Faik
Abas›yan›k’›n hikâyelerindendir.

Okudu¤unuz hikâyede ilkbahar›n insandaki yans›malar›, hat›ralar ve on iki yafl›nda
yaflanm›fl bir aflk hikâyesi ç›kar karfl›m›za.
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Sait Faik’e göre ‹lkbahar “bir bayram, bir uyan›fl, bir mucize, bir ç›lg›nl›k, olmayacak
gibi duran bir fleyin oluflu, kufl, papatya, gelincik, çay›r, çimen, a¤aç, çiçek, mimoza,
zakkum, su sesi, hindiba, çingene, kuzu, nisan, may›s günefli”dir.

Yazar hikâyesinde tabiattaki ilkbahar gerçek bir uyan›fl, insan yaflam›nda ise 
mutluluk ve yaflama sevincinin bir araya gelmesidir. Hikâyenin sonundaki hüzün 
duygusunun nedeni yafl› k›rk› aflm›fl insanlar›n ilkbahar› bir hayli geçmifl zamanlarda
b›rakmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Sanat hayat›na klasik hikâye diye tan›mlad›¤›m›z Maupassant tarz› hikâye ile
bafllayan Sait Faik; net bir flekilde girifl geliflme ve sonuç bölümlerinin bulunmad›¤›,
fliirsel bir anlat›m›n a¤›r bast›¤› bir tarz› sürdürür. Sait Faik’in hikâyelerindeki 
kahramanlar›n ço¤u kendisidir.

Anlat›c›, on iki yafl›nda bafl›ndan geçen olaylar› otuz y›l sonra anlatmaktad›r.

Hikâyenin olay örgüsü k›saca flöyledir: Anlat›c› ve ailesi geldikleri Anadolu
flehirlerinden birinde a¤›r bir k›fl mevsimi geçirdikten sonra bir sabah karlar›n 
erimesiyle yalanc› bir ilkbaharla karfl›lafl›rlar. Hastal›¤› nedeniyle bütün bu k›fl› yatakta
geçiren anlat›c› bir sabah vakti odas›n›n içinden geçen parlak bir kufl görür. Oysa bu bir
kufl de¤il, komflular›n›n on alt›, on yedi yafllar›ndaki k›z›n›n tuttu¤u aynad›r. Ertesi gün
hikâye kahraman› da k›za ayn› yöntemle cevap verir, fakat babas›n›n tayini nedeniyle
flehirden ayr›lmak zorunda kal›nca bu masum oyun yar›m kal›r. Hikâye kahraman›
yolda a¤açlar›n aras›ndan s›zan günefli görünce arkada b›rakt›¤› sevgilisini hat›rlay›p
a¤lar: “fiimdi ilkbaharda odam›n penceresinde bir yerden kazara bir ›fl›k vursa, o gün
ilkbahar her insana yapt›¤› gibi bana da üzüntü ile dolu bir yumuflakl›k, bir yerinde
duramay›fl, bir yürek ç›rp›nt›s› verir. “Ve hikâyenin anlat›c›s› flöyle der: “O zamandan
bu zamana tam otuz sene geçti. Kimsenin yüzüne ayna tutmad›m. Kimse yüzüme ayna
tutmad›.”

Okudu¤umuz hikâyeden ç›kard›¤›m›z ana tema sevgidir. Buna çocuklu¤a,
hat›ralara yolculuk da diyebiliriz. Küçük yafllar›nda yaflad›¤›, bu küçücük hat›ran›n
kahramanda derin iz b›rakmas›n›n bir nedeni de sonraki otuz y›ll›k yaflam›nda böyle bir
sevgiyi yaflayamamas›ndand›r: “ O zamandan bu zamana tam otuz sene geçti. Kimsenin
yüzüne ayna tutmad›m. Kimse yüzüme ayna tutmad›.” Sözlerinden daha iyi baflka ne
aç›klayabilir anlat›c›n›n sevgisiz geçen y›llar›n›…

Hikâyeyi okurken ana tema yan›nda tabiat sevgisi de genifl yer tutar. Anlat›c› 
tabiat› tutkuyla seven birisidir: “Bu garip, ya¤murlu, kara bulutlu, dörtte üçü kapan›k
havan›n içinde, öyle insan› al›p avucunda s›kan bir de ilkbahar, toprak, insan, çay›r,
a¤›l kokusu vard› ki, içimden hep ba¤›rmak, a¤lamak, sonra kaskat› kat›l›p kalmak
geçerdi.”

Sait Faik “Bir ‹lkbahar Hikâyesi”nde insan yaflam› ile mevsimler aras›ndaki iliflkilere,
benzerliklere, ça¤r›fl›mlara ustal›kla yer vermifltir.

☛ Yazara göre ilkbahar ne anlama gelmektedir?



TÜRK EDEB‹YATI 8

76

❂

Yaflanm›fl ya da yaflanmas› mümkün olaylar hikâye türünün konular›d›r.
Okudu¤umuz her hikâyede belli bir olay, olay›n geçti¤i mekân (yer), olay›n 
gerçekleflti¤i zaman dilimi ve olay› gerçeklefltiren (flah›s) kadrosu vard›r.

Hikâyeler, romanlara göre daha k›sad›r. Kahramanlar bir veya birkaç kiflidir.
Genellikle tek bir olay çevresinde geliflen hikâyede kahramanlar›n kiflilikleri
derinli¤ine incelenmez.

Hikâyeler serim (girifl), dü¤üm (geliflme) ve çözüm (sonuç) dedi¤imiz üç temel
öge üzerine kurulur.

Olay›, birinci, ikinci ve üçüncü kiflinin a¤z›ndan verebilir. Olayda yer alan kifliler
tan›t›l›r, yeri geldikçe tasvirler yap›l›r. Hikâyede yer alan kiflilerin düflüncelerini
konuflmalardan anlayabiliriz. Hikâyelerin bafllang›çtan bir yerin tasviri ile ya da
kiflilerin tan›t›lmas›, iliflkilerin ve yaflamlar›ndan parçalar sunarak kurgulanabilir.  Kimi
zaman da hikâye bir diyalogla bafllayabilir. Diyaloglar hikâyeyi tekdüzelikten 
uzaklaflt›r›r.

Hikâyede olay›n geçti¤i yere mekân ad› verilir. Mekânda belirgin ve ay›r›c› 
özellikler ön planda olmal›d›r.

Konu iyi haz›rlanm›fl ve planlanm›fl ise sonuç olaylar›n ve konuflmalar›n do¤al bir
sonucu olarak karfl›m›za ç›kar.

Hikâyeler, konular›n› bir olaydan ald›¤› gibi an›lardan da yola ç›karak yaz›labilir.
Bu tür hikâyelere an› hikâye, hikâyelerin manzume fleklinde yaz›lm›fl olanlar›na ise
manzum hikâye denir.

Hikâyenin ‹stanbul d›fl›na ç›k›p Anadolu’ya aç›lmas› Meflrutiyetten önce 
gerçekleflmifltir. Bu aç›l›flta ilk eser Nâbizade Nâz›m’›n gerçekçi edebiyata örnek 
vermek amac›yla yazd›¤› Karabibik’tir. Daha sonra köyü, köylüyü anlatan ikinci eser
Ebubekir Hâz›m Tepeyran’›n Küçük Pafla’s › d › r. Üçüncü örne¤i Memleket
Hikayeleri’yle Refik Halit Karay verir. Bu süreç Yakup Kadri ve Köy Enstitülü
yazarlar›n eserleriyle daha da geliflir.

Millî Edebiyat Döneminde Ömer Seyfettin hikâye türünün geliflip yayg›nlaflmas›n›
sa¤lad›. Cumhuriyet Döneminde ise Sait Faik Abas›yan›k gibi büyük yazarlar yetiflti.
Bu dönemde gözleme dayanan realizm, natüralizm, toplumcu gerçekçilik, mizah ve
ironi, korku ya da fantastik ögeler, çeflitli felsefi oluflumlar Türk hikâyecilerine zengin
bir çokseslilik kazand›rd›.

☛ Hikâyenin genel özellikleri nelerdir?

☛ Hikâyede, romanda ‹stanbul d›fl›na ç›k›p Anadolu’ya yönelifl nas›l gerçekleflmifltir?

☛ Türk edebiyat›nda hikâye türünün önde gelen yazarlar› kimlerdir?
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Bu alanda tan›nm›fl yazarlar›m›zdan bafll›calar› flunlard›r: Sami Paflazade Sezai,
Halit Ziya Uflakl›gil, Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Memduh fievket Esendal, Sait
Faik Abas›yan›k, Sabahattin Âli, Haldun Taner, Aziz Nesin, Nezihe Meriç, Fakir
Baykurt, Ferit Edgü, Peride Celal, Tomris Uyar, Ülkü Ayvaz, Muzaffer Buyrukçu,
Necati Cumal›, Ayla Kutlu, Nazl› Eray, Ayfer Tunç, Mehmet Günsür…

b. Toplumcu Gerçekçi Eserler

Cumhuriyet sonras› kuflaktan Sabahattin Âli, toplumcu gerçekçi yaklafl›m› gelifltir-
erek Cumhuriyet Dönemi edebiyat›m›zda iz b›rakm›fl yazarlar›m›zdand›r.

Türk hikâye ve roman›nda toplumcu gerçekçili¤in öncülerinden Sabahattin Âli
gözleme dayal› konular›n› yaflam›ndan ald›. Betimlemelerindeki ustal›k ve ayr›nt›lar›
yerinde kullanmas›yla Türk hikâyecili¤ine büyük katk› sa¤lad›. Sanat›n tek amac›n›n
insanlar› daha iyiye, daha do¤ruya, daha güzele yükseltmek oldu¤unun alt›n› çizen
Sabahattin Âli’nin roman alan›nda ustal›¤›n› kan›tlad›¤› önemli eserlerinden biri de
Kuyucakl› Yusuf’tur. (1937)

Kuyucakl› Yusuf roman›nda, babas›, anas› eflk›ya bask›n›nda öldürülen Yusuf’un
çevresinde kasaba ortam›, kasabadaki yaflam biçimi gözler önüne serilir. Romanda
mekân olarak Edremit ve yöresi ayr›nt›lar›yla betimlenir.

KUYUCAKLI YUSUF

Memur oldu¤unun haftas› idi. Akflama do¤ru babas› Yusuf’u odas›na ça¤›rtt›.
Yüzü sapsar› olarak uzun zaman ona bakt›, sonra önündeki bir telgraf› gözüyle iflaret
ederek:

“Yusuf, havadisler fena!” dedi.

“Ne var ki?”

“Bugün seferberlik ilan edildi; harp var!”

Yusuf iflin ehemmiyetini tam manas›yla kavrayamamakla beraber, ortada müthifl
bir fley oldu¤unu seziyordu. Birkaç haftadan beri kula¤›na heyecanl› havadisler
çal›nm›flt›. Babas› da evde birkaç kere, ortal›¤›n kar›fl›k oldu¤undan, bir fleyler ç›kmas›
ihtimalinden bahsetmiflti.

Kaymakam son günlerde pek meflguldü ve geç vakitlere kadar fiube Reisi ile kal›p
çal›fl›yorlard›. Fakat ailesiyle ciddi fleyler konuflmak âdeti olmad›¤› için fazla tafsilat
vermemiflti. Yusuf kahveye filan gitmiyordu, a¤›zdan duydu¤u fleyler de yar›m
yamalakt›. Edremit’e haftada, on günde bir, o da birkaç merakl›ya, üç befl ‹stanbul
gazetesi gelir; dünyan›n birçok havadisleri, Bal›kesir’den veya ‹zmir’den gelen
arabac›lar, pazarc›lar ve bir de yerli Rumlar vas›tas›yla etrafa yay›l›rd›. 

Hürriyet ilan›n›n, ‹talyan, Balkan harplerinin tesirleri buraya muayyen bir 
müddet geçtikten sonra gelmifl askerler sessizce gidip ölmeyenler yine sessizce
dönmüfllerdi. fiehirde oldukça kalabal›k bir Rum kütlesi olmasa ve bunlar dünya 
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ifllerini pek yak›ndan takip etmeye biraz fazla meyil göstermese, belki bu kasaba
dünyan›n her hadisesinden uzak, her vakas›na lakayt olarak yaflamakta devam edecekti.
Fakat seferberli¤in ilan› havadisi, bu defa di¤erlerine benzemeyen bir fleyler olaca¤›n›
halka anlatt›. Sanki müflterek bir seziflle, gelece¤in dehfletini tasavvura muktedir
olmufllard›.

Yusuf babas›yla beraber eve dönerken sokaklarda davullar, zurnalar çal›n›yor,
kahvelerin önünde kalabal›k gruplar hararetle bir fleyler konufluyor, alay hâlinde
insanlar geçiyordu. Çocuklar› bile bir ciddilik alm›flt›. Hepsi kafllar›n› kald›r›p 
mütefekkir çehreler tak›n›yorlar ve kendilerinden bir parça daha az bilgili olanlar›
yakalay›nca mükalemelerinden kapabildikleri ve muhayyelelerinin bol mahsulleri ile
süsledikleri havadisleri ve tahminleri onlara anlat›yorlard›. 

Yolda Kaymakam, Yusuf’u biraz daha ayd›nlatt›:

“Evlad›m bu sefer ifl fena!” dedi. “Bakal›m sonu ne olacak. Müttefiklerimiz
kuvvetli ama, ihtiyarlar›n dedi¤i gibi, yedi düvele karfl› koymak var. Bu ifl uzun sürmez
gibi geliyor bana. Yaln›z seferberlik çok genifl tutuluyor. Asker kaçakl›¤›na meydan 
verilmemesi hakk›nda telgraf üstüne telgraf geliyor.”

Sonra, ta eve gidinceye kadar, harbin kimlerle ve kimlere karfl› yap›ld›¤›n› ve 
kaymakaml›¤a gelen bir gazetede okudu¤u flekilde, harbin sebeplerini anlatt›. 

Sabahattin AL‹ / Kuyucakl› Yusuf

Romanda yazar›n daha çok çocukluk y›llar›n›n geçti¤i çevrelerin izlenimleri ve
oradaki yaflant›s›ndan ayr›nt›lar sergilenir. Taflradaki eflraf çekiflmeleri, memurlar›n
yaflay›fl›, kimi gelenekler, ayd›nlar ifllenir. Bütün bunlar bir aflk hikâyesi ile birlikte
roman›n sonuna de¤in yürür.

Kuyucakl› Yusuf roman›, toplumcu gerçekçi Türk edebiyat›n›n ilk baflar›l› 
örneklerindendir.

☛ K›saca Kuyucakl› Yusuf’ta sergilenen nedir?

Reflat Enis, ‹lhan Tarus, Kemal Bilbaflar, Samim Kocagöz, Orhan Kemal, Cevdet
Kudret, Halikarnas Bal›kç›s› gibi yazarlar›n adlar›n› söyleyebiliriz.

☛ 1940 sonras› Türk hikâye ve roman›nda toplumcu gerçekçi çizgide eser veren öbür
yazarlar aras›nda kimleri sayabiliriz?
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c. Bireyin ‹ç Dünyas›n›  Esas Alan Eserler

DOKUZUNCU HAR‹C‹YE KO⁄UfiU

“Fakültede bilmem hangi ko¤uflun muavin odas›nday›m: ‹ki karyola. Ortada yeflil
bir masa, üstünde sürahi ve kitaplar. Duvarda bir elektrik zili. Sa¤da bir çamafl›r
dolab›.

“Odada kimse yok. Bizim Doktor Mithat Bey biraz d›flar› ç›kt›. Buras›… Pafla’n›n
muavinlerinin odas›ym›fl.” Mithat Bey geldi. Bana soruyor:

“- Ne yaz›yorsun?”

“- Bu odada gördüklerimi.”

“fiimdi iki erkek ve iki Hr›stiyan kad›n içeri girdi. Erkeklerin sakall›s›, kad›nlar›n
birini muayene ediyor. Madam›n zoru da dizlerinde. Üç sene evvel tifo olmufl.

Kap›n›n d›fl›nda kalabal›k. Sesler.

Operatör aya¤a kalkt› ve kap›ya giderek durdu. Talebe hayk›r›fl›yor;

“- Derse gelecek misiniz efendim?”

Operatör öfkeyle ba¤›rd›:

“- Beni istemiyorsan›z, idareye söyleyin, baflkas› gelsin. O, pafla ise ben de
beyim.”

“- Hay›r efendim, esta¤furullah!...” sesleri 

“- Yok… Her fleyi franflman yapmal›! De¤il mi ama can›m!”

Operatör so¤ukkanl›l›¤›n› kaybetmiflti. Odaya döndü. Yanl›fll›kla kanepenin koluna
oturdu. Kap›da duran bir talebeye ba¤›rd›.

“- Mesela sana ‘Kal nedir?’ diye sorsam, bilmezsin. 

“- Burada elbette bilmem, efendim.”

Cevaptaki cürete flaflt›m. Fakat flu ‘Kal’ bahsinin ne oldu¤unu bizim doktordan
soraca¤›m. Dizim alç›ya konacak galiba. 

Garday›m. Tren bekliyorum. Vaziyet fena. Operatör uzun uzad›ya dizimi, röntgen
camlar›n› muayene etti. Müthifl ac›lar geçirdim. Karar flu: Teflhis evvela kesinlikle
Arthrite Tuberculeuse. Tedavi: Evvela kesinlikle koltuk de¤ne¤i. Kesinlikle ameliyat,
alç›. Eski facialar›n tekra r›. Kesinlikle arka üstü uzanmak. Kesinlikle bünyeyi
kuvvetlendirmek. Operatöre kalsa ameliyat bir hafta içinde yap›lacak. Bereket benim
doktor.”

“- Gidiniz, dedi. Erenköyü’nde istirahat ediniz, ama tam istirahat: Hem diziniz,
hem ruhunuza… Biraz toplan›n›z… On  onbefl gün geçebilir.

Peyami SAFA / Dokuzuncu Hariciye Ko¤uflu.
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Dokuzuncu Hariciye Ko¤uflu Peyami Safa’n›n birey ruhuna ayna tuttu¤u baflar›l›
psikolojik roman›d›r. Olaylar, gönül iliflkileri, hastal›k, muayeneler tart›flmalar, ümitler,
ac›lar, sevinçler, karars›zl›klar, duraksamalar ve bunal›mlar ayr›nt›lar›yla okura anlat›c›
taraf›ndan aktar›l›r. Roman›n as›l konusu insan psikolojisinin anlat›m›d›r. Di¤er temalar
ise hastal›k aflk, keder, korku, ölüm, ac›mak, k›skançl›k etraf›nda ele al›n›r. Egemen
tema hiç flüphesiz kahraman›n hastal›¤›d›r. Roman boyunca hastane, hastal›k ve 
hastalardan oluflan bir dünyan›n içinde yer al›r:

“Dehlizin sonlar›nda, görünmeden aç›l›p kapanan bir kap›n›n g›c›rt›s›.
Muflambalara sürtünen bir ayak sesi. Köpüklenerek uçan ve uzaklarda kaybolan bir
beyaz gömlek ve iyod., eter ya¤› ifrazat vesaire kokular›ndan terkibi tamamiyle
anlafl›lamayan bir hastane kokusu.”

S›ralarda hiç düz oturan yok. Hastalar sar›l› bir kol veya baca¤›n bozdu¤u
muvazene ile hep amutlar› k›r›lm›fl, yamr› yumru duruyorlar ve büyükler küçüklere
do¤ru e¤ilmifller.

Romanda hastal›ktan sonraki tema roman kahraman›n›n Nüzhet’e karfl› duydu¤u
aflkt›r. Kahraman yaln›zd›r. Çevresindekiler ona ac›yan gözlerle bakarlar. Hastanede
tan›k oldu¤u görüntüler ona hep ölümü düflündürür.

Sonuç olarak Dokuzuncu Hariciye Ko¤uflu, Ahmet Hamdi Tanp›nar’a göre çocuk
yafltaki kahraman›n dizindeki hastal›k nedeniyle yaflad›¤› “hakiki, ac›y›, ›zd›rab›,
yaln›zl›¤›, korkuyu kederi, aflk ve özlem duygusunu baflar›yla analiz ve tasvir eden
psikolojik bir romand›r: “Hava dokundukça, yaral› ç›plak et derisiz gibi ürperiyor ve
benden daha fazla korkuyordu. (…) Onu testere ç›t›nda tasavvur edemiyorum; keskin
bir çeli¤in kal›n bir kemik üstünde yürüyüflü tüylerimi ürpertiyor.”

Dokuzuncu Hariciye Ko¤uflu’nda aflk önemli bir yer tutar: “Zaten hastaneden eve
gelinceye kadar içimde bir deniz, bir vapur, bir flimendifer yolu, etraf›nda beyaz köflkler
dizili bir yol hayali vard›; bu, aç›k, berrak bir hayal de¤il, birçok kar›fl›k tasavvurlar
aras›nda, çabucak çevrilen bir defterin yapraklar›nda görülen resimler gibi 
görünmesiyle kaybolmas› bir oluyordu: Deniz, vapur, uzun ve ç›plak bir yol, bir toz
duman›, köflkler, çay›rlar, bahçeler…”

Dokuzuncu Hariciye Ko¤uflu’nda zaman birkaç ayl›k bir zaman kesitinde geliflen
olaylar› içine al›r.

Roman›n d›fl mekân› ‹stanbul flehridir. S›ras›yla hastane, köflk ve evdir: “Bafl›m›z›n
ucunda, ta uzaklara kadar s›ralanarak ötüflen a¤ustos böcekleri, bütün Erenköyü’nü
uzun bir ses zinciriyle çeviriyordu. S›cak bir rüzgâr. Sanki ilkbahardan yaza geçilen
mevsim çizgisinin üstündeyiz, etraf›m›zda gizli bir coflkunluk var.”

Dokuzuncu Hariciye Ko¤uflu’nun sözcük hazinesi oldukça zengindir. Peyami Safa,
kahraman›n›n duygu dünyas›ndaki f›rt›nalar›, çekti¤i ac›lar›, korkular› okuyucuya
büyük bir ustal›kla aktar›r. Ayr›ca romanda tasvir, gösterme, konuflma, aç›klama,
yorumlama, bilinçak›m›, leitmotif tarz› anlat›m zenginlikleriyle karfl›lafl›r›z.
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d. Modernizmi Esas Alan Eserler

1980’li y›llar roman›m›z için yeni aç›l›mlar›n da bafllang›c› say›l›r.

O¤uz Atay’›n Tutunamayanlar roman›, ele ald›¤› konu, konuyu iflleyifl tarz› ve iç
monolog, bilinç ak›fl›, al›nt› gibi yeni anlat›m tekniklerini kullanmas› bak›m›ndan
dikkate de¤er Atay roman›nda bir tak›m dinsel ve mitolojik mitoslardan da yararlanarak
yerleflik düzenin de¤er yarg›lar›yla, zevkleriyle, yaflama biçimiyle uzlaflamayan,
topluma yabanc›laflm›fl insanlar›n yaflam›n› anlat›r. Berna Moran’›n söyleyifliyle
Tutunamayanlar, birbirine z›t dünya görüfllerine sahip iki zümrenin “tutunanlarla 
tutunamayanlar”›n roman›d›r. Atay, romanda al›fl›lm›fl›n z›dd›na çok farkl› bir yöntem
denemifl, esere konu olan roman›n yaz›m ve bas›m aflamalar›n› da vermekle, postmodern
roman›n da yolunu açm›flt›r. (GÜNDÜZ 2006; 348)

TUTUNAMAYANLAR

(…)

Bütün memurlar daha gazetelerini okuyorlard›, çaylar›n› içiyorlard›, masalar›n›
düzeltiyorlard›; ceket ç›karma talimat› henüz gelmedi¤inden ceketleriyle oturuyorlard›,
adam› yakalam›fllar bizim zamlardan bir haber yok dün akflam bafl›ma gelenleri 
sormay›n diyorlard›; hademeler, kap›lar›n önünde ifl sahiplerinin evrak›n› masadan
masaya odadan odaya tafl›mak için bahflifllerini bekliyorlard›. Ceket kollar›n›n 
sürtünmeyle paralanmas›n› istemeyen baz› titiz memurlar kollukla r›n› takmak üzere y d i l e r ;
daktilo kad›nlar makyajlar›n› tazeliyorlard›; orta yafll› ve gençli¤ine düflkün olanlar
parmaklar›yla al›n derilerini geriyorlard›; yafllar› k›rkbeflten büyük olanlar son 
zamanlar› tenkit ediyorlar, küçük olanlar da masalardaki tozdan flikâyet ediyorlard›;
sinekler, rahats›z edilmeden masalar›n üstünde geziniyordu. Daire, o battal kütle, yavafl
yavafl geriniyor, uyan›yordu: fiefler daha otobüs duraklar›nda vas›ta bekliyorlard›,
müdürler, evlerinde kahvalt› ediyorlard›, umum müdürler uyuyorlard›, bir yolunu bulup
rapor alabilen küçük memurlar hiç gelmiyorlar, evlerinde öteberi tamir ediyorlard›.
Baz› anlar, bir kâ¤›da, bir kay›t defterine uzan›r gibi oluyordu eller; sonra, yandaki
masadan at›lan bir söz, uzat›lan bir gazete, hademenin masaya koydu¤u bir demli çay,
bu at›l›fllar› kesiyordu. Tembel bir cevap veriliyor, habere dal›n›yor, masa ›slanmas›n
diye, çay barda¤›n›n alt›na, yemek-içmek için gerekli eflyan›n bulunduruldu¤u 
çekmeceden ç›kar›lan bir altl›k konuyordu. 

(…)

Hiç acele edilmiyordu. fiafl›rt›c› ve yeni hiçbir fley beklenmiyordu. Her sabah›n, bütün
sabahlar gibi bir sabah olmas› bekleniyordu.

(…)

Turgut, korunmas›n› bilen bir ifl kovalay›c›s›yd›. Bilinmeyen kurallarla yönetilen
bu ülkeye her giriflinde, ürkütülmemesi gereken yarat›klar›n beklenmeyen
davran›fllar›na sayg› gösterirdi; yapmac›k sabr›n› sonuna kadar sürd ü r ü rd ü .
Koridorda, dairenin sabah mahmurlu¤unu üstünden atmas›n› bekliyordu. Önünden
geçen her memuru sayg›l› bak›fllar›yla süzüyordu. Belli olmaz; kimin nerede ne ifle
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yarayaca¤› hiç belli olmaz. Sonra, bana ald›rm›yordun ama a¤›ma düfltün iflte,
bak›fllar›yla karfl›lafl›verirsin birden. Garip ve mistik bir hava vard›r; görünüfle 
aldanmamal›d›r ifl sahibi denilen cüce yarat›k. Hademeler süpürüverir insan›. Elini
hiçbir kâ¤›da uzatmayacaks›n, hiçbir düflünce ileri sürmeyeceksin, hiçbir fley 
bilmezmifl gibi görüneceksin, garip flekilde giyinmeyeceksin, ellerini masaya 
dayamayacaks›n, seni bafltan savmalar›na yol açmamak flart›yla kendine
ac›nd›racaks›n, gülümseyeceksin, bekleyeceksin… ve hiçbir zaman ümide kap›lmayacaks›n.
‹flte bekledi¤in memur merdivende göründü. Hemen yan›na gitmeyeceksin. Bekledi.
Sab›rla, odaya girmesini, masas›na yerleflmesini ve güne al›flmas›n› bekledi, odaya
girdi. Allah’a emanet ol, o¤lum Turgut. Memurlar, masan›n iki taraf›nda de¤iflmeyen
yerleri ald›lar. Önce Turgut’un yüzüne bak›lmad›; onun sormas› beklendi. Küçük bir
zaman kazanc›. Beni deniyor. Bo¤az›n› temizle, öksür; fazla genç oldu¤un izlenimi
b›rakma. Buyrun, bir fley mi istediniz? Ne ola¤anüstü bir ülkedir! Bir fley mi istediniz,
derler. Çünkü, esrarl› ve bu dünyan›n insanlar›n›n ak›l erdiremedi¤i ifllerle u¤rafl›rlar.

O¤uz ATAY / Tutunamayanlar

Türk roman›nda modern anlat›m teknikleri, ruhbilimsel ve bireyin iç dünyas›na
yönelik konular› ile dikkati çeken romanc›lardan biri de Yusuf At›lgan’d›r. (1921-1989)

At›lgan, Aylak Adam’daki baflar›s›n› Anayurt Oteli’nde de gelifltirerek sürdürür.
Mekân, olarak Manisa’da Anavatan Oteli ve onun kâtibinden esinlenerek yazd›¤›
Anayurt Oteli’nin kurgusu ayn› adl› otelde kâtiplik yapan Zebercet adl› kahraman›n
ruhsal dünyas›n›n aç›¤a ç›kar›lmas› üzerine flekillenir. Ruhbilimcilerin “terk edilmeye
ve reddedilmeye afl›r› duyarl›, içine kapan›k flizoid bir kiflilik olarak tan›mlad›¤› as›l
kifli, ta çocuklu¤undan getirdi¤i korkular›n, itilip kak›lman›n neden oldu¤u 
güvensizli¤in sonucunda kendisini d›fl dünyadan soyutlayacak ve onu cinayete oradan
da intihara kadar götürecektir. (…) En verimli bir ça¤›nda kaybetti¤imiz Yusuf At›lgan,
geleneksel anlatma tekniklerinden farkl› bir yol izler ve yaz›ld›¤› y›llarda ülkemizde
pek az romanc› taraf›ndan denenen bilinçak›fl›, iç konuflma, geriye dönüfl, leitmotif,
z›tl›klardan ve karfl›tl›klardan yararlanma, geriye dönüfl gibi modern anlat›m
teknikleriyle okuru ruhsal bak›mdan sorunlu kiflileri iç dünyas›na çeker. D›flar›dan 
duygusuz, donmufl hareketsiz ve önemsiz gibi duran kiflileri sürpriz dokunufllarla 
canland›r›r. (…) At›lgan’›n romanlar›ndaki amac› okuru bilinçalt›n›n gizemli ve kar›fl›k
dünyas›nda dolaflt›rmak ve görünen ile görünmeyenin arka plandaki z›tl›klar›n› ortaya
dökerek okurda flok duygusu yaflatmaktad›r. (GÜNDÜZ 2006; 351)

ANAYURT OTEL‹

(…)

Emekli subaydan baflka herkes gittikten sonra, salonda gezinirken gazeteci geldi.
Masas›na gidip çekmeceden fiflleri ç›kard›, adama verdi. Böylece perflembe gecesi
gecikmeli Ankara treniyle gelen kad›n›n o odada yatt›¤› belgelenmeden kald›. Kaç
gündür kafa yormas› boflunayd›; asl›nda her kad›n ad› onun ad› olabilirdi; ama bunu
kendisinin söylemesi gerekti. Üç güne de¤in gelecek, ad›n› söyleyecekti. Koltu¤a 
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oturdu. Gazeteye uzan›rken durdu; çekmeceyi çekip paralar› ald›, kasay› açt›. Üst
bölmedeki bak›r kapta bir tek lira kalm›flt›, bunu afla¤›dakine aktar›p kaplar›n yerini
de¤ifltirdi. Elindeki paralardan on befl lira ay›r›p arka cebine koydu, ötekileri otelin
zarf›na yerlefltirdi, kasay› kapad›. Yukar›dan ayak sesleri geliyordu. Ortal›kç› kad›n
merdiven dönemecinde, avluya bakan pencerenin önünde durdu. Yüzü görünmüyordu.

- Ne oldu a¤a?

- Yok bifley. Çok yoruldun dün, uyand›rmad›m. Odalar› topla, 6 numaran›n
çarflaflar›n› de¤ifltir.

Kad›n indi, sand›k odas›ndan çarflaf al›p ç›kt›. Önünden geçerken duraksad›,
bakt›. Merdiveni do¤ru yürüdü. Fark›ndayd› belki; hiç de¤ilse yast›¤›n alt›nda duran
mendilden.

Ö¤leden sonra salonda, yerlerinde oturmufl gazete okurlarken (onun okudu¤u
yoktu pek; bir bafll›k, anlamadan birkaç sat›r… Bir perde gibiydi gazete) kap› aç›ld›.
Bakt›lar. Bavullar› almaya gelen adamd›. Ask›dan anahtar› al›p yukar›ya ç›kard›
adam›. Oda ayd›nl›kt›, s›rma püsküllü viflneçürü¤ü perde aç›kt›. O açmam›flt› giderken;
›fl›¤› söndürmeyi unutmufltu. “Kurflun gibiymifl bunlar” dedi adam. Afla¤›ya indiler. D›fl
kap›y› açt› adama, dönüp koltu¤una oturdu, gazeteyi ald›. Kad›n on sekiz k›rkta gelirse
Emekli Subay d›flar›da olacakt›; ama daha önce de gelebilirdi; befl-alt› y›ld›r dolmufllar
iflliyormufl o köye. Büyük ova köylerinden biri yak›n. Babas›n›n sa¤l›¤›nda, on befl
yafl›ndayken bir yaz günü gitmiflti bikere. Ömer ça¤›rm›flt›. ‘Kara Mustafalar›n evi 
dersin.’o da geçmifltir o çeflmeli alandan: kahvelerin önünde oturanlar b›km›flt›r. Uzun
bir ba¤da kokulu üzümler yediler. Kumçay’da bal›k tuttulard›. Geçitte mandalar
yat›yordu, üstlerine basa basa koflmufltu Ömer, hayvanlar k›p›rdam›yordu. Ayakkaplar›,
pantolonu elinde uzaktan dolaflm›flt› o; Ömer’le s›¤›rtmaç güldülerdi. Savafl›n son
y›l›yd›, ekmek k›tt›. Avlunun ucundaki f›r›ndan yeni ç›km›fl bir somun ev ekme¤i sar›p
verdilerdi akflamüstü dönerken. On sekiz k›rk m›yd› gene?

(…)

‹ki küçük o¤lan› da götürürlerdi yanlar›nda. Küçü¤ün dili dönmez “Gebercet abi”
derdi. Emir eri oldu¤unu babas›na bildirmedi. Bölükte mektuplar› açt›klar› için bir
arkadafl›n›n ev adresini verdi¤ini yazd›. Ço¤u bir örnek mektuplard›. Para isterdi s›k
s›k. Tüfe¤i kar›ncalan›r, matras› çal›n›r, kasaturas› k›r›l›rd›. 

“Kalk›p deftere bakt›. 6 numarada Saliha Alakafl ile Ahmet Alakafl yaz›l›yd›.
Defteri kapad›. Günlük fiflte 6 numaraya ayn› adlar› yazd›. Bunlardan önce gelen adama
bir ad düflündü. K›rk y›ld›r bir tek Zebercet bile kalmam›flt› otelde. 5 numaraya
Zebercet Gezgin yazd›. Yandaki odadan bir c›z›rt› geliyordu. Kofltu; oca¤› söndürdü.
Çay yanm›flt›; içilmezdi. Çaydanl›¤› y›kay›p ç›kt›. Gene emekli subay›n yerine oturdu.
On bire de¤in ikifler ikifler dört kifli daha geldi yatak arayan. ‘Yerimiz yok’ diye savd›.
Ara s›ra h›zla bir araba geçiyordu d›flar›dan.”

Yusuf ATILGAN / Anayurt Oteli
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1980’lerden itibaren roman yazmaya bafllayanlar aras›nda Bilge Karasu, P›nar
Kür, ‹nci Aral, Hulki Aktunç, Orhan Pamuk, Lâtife Tekin, Mustafa Miyaso¤lu, gibi
adlar, toplumsal sorunlar› ele almakla birlikte biçim ve sanat kayg›s›n› ön plana
ç›kar›rlar.

Seksen sonras› Türk romanc›lar aras›nda anlat›m teknikleri ve postmodern
yaklafl›mlar›yla dikkat çeken Orhan Pamuk, II. Meflrutiyet’ten 12 Mart’a kadar bir
zaman dilimi içinde bir ailenin yaflam›n› anlatt›¤› ilk roman› Cevdet Bey ve
O¤ullar›’ndan (1982) sonra yay›mlad›¤› Yeni Hayat (1983), onun romanc›l›ktaki 
yolunu da belirler. Yolculuk izle¤i çevresinde geliflen, asli kiflinin okudu¤u bir kitab›n
etkisinde kalarak daha önceki de¤erlerinden uzaklaflmas›, çevreye karfl›
duyars›zlaflmas› ve yolculu¤a ç›kmas›n› konu al›r: Kahraman bu yolculuk s›ras›nda
“kendisi olmaya” çal›fl›r. Yazar, kiflinin kendisini bulmas› s›ras›nda yozlaflmadan,
ayd›ndaki afla¤›l›k duygusuna, yitip giden de¤erlere kadar çok yönlü bir hesaplaflmaya
giriflir ve sorunun çözümünün Do¤uya özgü de¤erlerle Bat› ak›lc›l›¤›n›n sentezi ile
mümkün olaca¤›, yarg›s›na ulafl›r. Anlat›lanlar, belli bir zamanda de¤il, kahraman›n iç
dünyas›nda bafllar ve biter. Mekân ise, “Viranba¤”, “›fl›ktan bir ülke” sözleriyle nitelenen
“ölümle hayat›n, an ile hareketin, zamanla rastlant›n›n ›fl›kla mutlulu¤un birbirine
kar›flt›¤›” simgesel bir ülkedir. Postmodern bir roman olan Yeni Hayat, al›fl›lm›fl roman
anlay›fl›n›n biçim ve pratiklerinden ilk kopuflu ifade etmektedir. (GÜNDÜZ; 345)

YEN‹ HAYAT

“Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayat›m de¤iflti. Daha ilk sayfalar›ndayken
bile, kitab›n gücünü öyle bir hissettim ki içimde, oturdu¤um masadan ve sandalyeden
gövdemin kopup uzaklaflt›¤›n› sand›m. (…) Öyle güçlü bir etkiydi ki bu  okudu¤um
kitab›n sayfalar›ndan  yüzüme ›fl›k f›flk›r›yor sand›m. (…) Çevremdeki dünyan›n da
bafltan afla¤›ya de¤iflti¤ini o zaman korkuyla fark ettim ve flimdiye kadar hiç 
duymad›¤›m bir yaln›zl›k duygusuna kap›ld›m. Sanki dilini, al›flkanl›klar›n›,
co¤rafyas›n› bilmedi¤im bir ülkede yapayaln›z kalm›flt›m. (…) Kitab›n bana açt›¤› yeni
dünya o kadar yabanc›, o kadar tuhaf ve flafl›rt›c›yd› ki, bu âlemin içine bütünüyle
gömülmemek için flimdiki zamanla ilgili bir fleyler hissetmeme telafl› duyuyordum.
Bafl›m› kitaptan kald›r›p odama, dolab›ma, yata¤›ma bakarsam ve penceremden
d›flar›ya bir göz atarsam, dünyay› b›rakt›¤›m gibi bulamayaca¤›m korkusu içime
yerlefliyordu çünkü, (…) Bu dehfletle birlikte, kitaptan yüzüme f›flk›ran ›fl›kta köhnemifl,
yorgun insanlar, soluk harfler, kay›p kasabalar ve hayatlar, hayaletler gördüm. Bir 
yolculuk vard›, hep vard›, her fley bir yolculuktu. Bu yolculukta beni hep izleyen, en
olmad›k yerde karfl›ma ç›k›verecekmifl gibi yapan, sonra kaybolan, kayboldu¤u için de
kendini aratan bir bak›fl gördüm; suçtan günahtan çoktan ar›nm›fl yumuflak bir bak›fl…

Orhan PAMUK

Kara Kitap, “modern zihniyet ve teknolojik ilerlemenin kötücül bir faturas› gibi
görünen insan› kültürün kal›plaflt›r›larak teklefltirilmesine karfl› estetik bir tepkinin
ürünü olarak görülebilir. (KORKMAZ, 2000; 311)
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Do¤u edebiyat›na özgü motiflerin kullan›ld›¤› romanda verilen her de¤er, simgesel
özellikler tafl›maktad›r. fieyh Galip’in Hüsn ü Aflk’›nda Binbir Gece Masallar›na,
Attâr’›n Mant›ku’t Tayr’›na, Mevlâna’n›n Mesnevisi’ne kadar geleneksel metinlerin
anlat›m biçimleri, roman›n da temelini oluflturmaktad›r. (…) Sonuç olarak Kara Kitap,
tüm postmodern romanlarda oldu¤u gibi öyküden ziyade öykünün anlat›m serüvenini
›flleyen tekni¤i yan›nda, geleneksel anlat› türlerinden yararlanarak modern bir roman
yaz›laca¤›n› da gösteren ve Türk romanc›l›¤›nda yeni ufuklar açan bir romand›r.
(GÜNDÜZ 2006; 356-357)

KARA K‹TAP

O zaman benim gibi yap›n: kolunuzu baca¤›n›z› onla r› hiç huzursuz etmeden usulca
k›p›rdatarak yata¤›n›zda hafifçe dönün, bafl›n›z yast›¤›n serin bir köflesini sonra, yedi
yüz y›l önce Bizans’tan Mo¤ol Hakan› Hülâgü’ye gelin olarak yollanan Prenses Mariya
Palaeologina’y› düflünün. Sizin yaflad›¤›n›z bu flehirden, Konstantinapolis’ten ‹ran’a
Hülâgü’yle evlenmeye yollanm›fl, daha oraya varmadan Hülâgü ölünce yerine geçen
o¤lu Abaka ile evlenmifl, ‹ran’daki Mo¤ol saray›nda on befl y›l yaflam›fl, kocas›
öldürülünce sizin de üstünde huzurla uyumak istedi¤iniz bu tepelere geri dönmüfltü.
Prenses Mariya’y› içinizde iyice hissedene kadar onun yola ç›k›fl›ndaki hüznü düflünün.
(…) Handan Sultan’›n cücelerini düflünün. I. Sultan Ahmet’in annesi çok sevdi¤i bu
dostlar›n› mutlu edebilmek için onlara Üsküdar’da bir cüceler evi yapt›rm›fl, y›llarca
burada yaflayan bu dostlar› daha sonra gene sultandan ald›klar› bir destekle kendilerini
bilinmeyen bir ülkeye, haritada bile yerini bulamad›klar› bir cennete götürecek bir
kalyon yap›p suya indirip ‹stanbul’dan uzaklaflm›fllard›. Yolculuk sabah› dostlar›ndan
ayr›lan Handan Sultan’›n kederiyle, ona kalyondan mendil sallayan cücelerin hüznünü,
sanki siz de birazdan ‹stanbul’dan, çok sevdiklerinizden ayr›l›yormuflsunuz gibi
düflünün.

Orhan PAMUK

ANLAMA YORUMLAMA
1. Sait Faik Abas›yan›k’a göre ilkbahar mevsimi neyi ifade eder?
2. “Bir ‹lkbahar Hikâyesi”nde anlat›c› ile ilkbahar aras›ndaki iliflki nedir?
3. Okudu¤unuz metne göre Kuyucakl› Yusuf nas›l birisidir?
4. Dokuzuncu Hariciye Ko¤uflu adl› eser niçin psikolojik bir romand›r?
5 . O¤uz Atay’›n Tutunamayanlar adl› eserinin anlat›c›s› hakk›nda neler düflünüyorsunuz?
6. Anayurt Oteli’nin ana düflüncesini yaz›n›z. 
7. Orhan Pamuk’un “Yeni Hayat” adl› roman›n›n kahraman›n›n hayat› nas›l 

de¤ifliyor?
8. Kara Kitap’tan al›nan metin size neler düflündürdü?
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2 Göstermeye Ba¤l› Edebi metinler (Tiyatro Metinleri)

Tiyatro sadece yöneldi¤i toplumu yans›tmakla kalmaz, onu e¤itir ve nas›l olmas›
gerekti¤ini belirtir. Söz gelifli romantik tiyatro, halka tüm kurallara karfl› ferdi hürriyetlerini
savunmas›n› telkin etmifltir. Modern gerçekçi tiyatro, toplum meseleleri karfl›s›nda 
bilinçlenmeyi tavsiye eder. Konuya bu aç›dan bak›l›rsa Cumhuriyet tiyatrosunda
kültürümüzle çok yak›ndan ba¤l›l›k gösteren sosyal meselelerin a¤›r bast›¤›, bunun yan›
s›ra ruhî bunal›mlar›n da oldukça çok yer ald›¤›, canland›r›lan kifli ve durumlar›n, içinde
yaflanan toplumun gerçeklerine ba¤l› kald›¤›, tiyatro sanat›n›n özel duygulanma ve 
yönlendirme kayg›s›n›n estetik endifleyi yok etti¤i, k›sacas› ‘öz’ün ilk planda yer ald›¤›
görülür (KÜLAHLIO⁄LU: 2004; 349)

Türk tiyatrosunun ilk modern çal›flmalar›ndan günümüze kadar geçirdi¤i geliflme
evrelerine bak›l›rsa, çok zengin bir insan kadrosunun varl›¤› da dikkati çeker. 
1923-1972 y›llar› aras›nda kaleme al›nm›fl tiyatro eserlerindeki insan unsurunu
inceleyen Sevda fiener; tiyatrodaki insan gerçe¤i ile toplum hayat› aras›nda bir iliflki
kurmaktad›r: “Son elli y›l içinde yaz›lan oyunlar bize toplum gerçekleri konusunda ilgi
çekici bir malzeme sa¤lam›flt›r. Bu malzeme, toplumun ayd›n kesimini teflkil eden
yazarlar›n aç›s›ndan de¤erlendirilerek orta s›n›f seyircinin anlay›fl›na ve be¤enisine göre
biçimlendirilmifltir. Bu bak›mdan salt nesnel gerçekler olarak kabul edilmese bile,
yaz›ld›klar› y›llar›n toplum görünümü ve sorunlar› hakk›nda bir fikir vermektedir.”
(fiENER 1972; 142-143)

Tiyatro, konuflma ve eyleme dayanan bir gösteri sanat›d›r.

William Shakespeare’in kahramanlar›ndan Hamlet, tiyatronun amac›n› flöyle
tan›mlar: “do¤du¤u gün de, bugün de dünyaya bir ayna tutmak, iyilerin iyiliklerini,
kötülerin kötülüklerini göstermek, ça¤›m›z›n ne olup olmad›¤›n› ortaya koymak”t›r.

☛ Tiyatro nedir? Nas›l bir sanatt›r?

Tiyatro sanatsal ifllevini seyircilerle iliflkisini bu ögelerle gelifltirir. Bunlar yaz›l›
oyunun bir yönetmenin yorumuyla sahneye konmas›, oyuncular›n farkl› kiflileri 
canland›rmas› ve yazar›n anlam›n› en yetkin biçimde aktarmak için, dekor, giysi ve ›fl›k
gibi yard›mc› ögelerden yararlanarak seyircilere sunulmas›d›r. Bir tiyatro oyunu 
edebiyat›n ve tiyatronun özelliklerini tafl›r.

Tiyatro eseri belirli bir olay ya da olaylar zinciri üzerine kurulur. Örne¤in tiyatronun
ölmez eserlerinden Kral Lear, k›zlar›n›n aldat›c› sözlerine inanarak kaybettiklerini
düflünerek ç›ld›r›r. Eser bir dizi dramatik olaydan oluflur. Dramatik örgü ve çat›flma 
tiyatro oyununun ana ögesidir. Her oyunda dramatik eylem bir düflünceyle, bir ana
duyguyla beslenir.

☛ Tiyatro eserini oluflturan ögeler nelerdir?
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Birbirine ba¤l› üç evre olan serim, dü¤üm, çözüm düzenlemesi içinde verilir.
Kiflilerin kimliklerinin belirledi¤i olayla ilgili yanlar›n›n ortaya ç›kt›¤› eserin bafl›nda
bulunan bu bölüme serim denir. Olay›n seyircinin ilgisini, merak›n› kamç›layacak bir
duruma geldi¤i bölüme dü¤üm ad› verilir. Bu eserin genellikle orta bölümünde yer al›r.
Olay ya da olaylar›n bir sonuca ulaflmas› izleyicinin zihninde oluflan sorular›n
karfl›l›klar›n› bulmas› da çözüm ya da sonuç dedi¤imiz bölümde geçeklefltirilir.

Tiyatroda olay›n ortaya ç›kmas›n› haz›rlayan ya da ona kat›l›p geliflmesini 
yönlendiren varl›klara oyunun kiflileri diyoruz. ‹nsan›n toplumsal iliflkileri içinde ve
hareketleri olarak yans›t›lmas› oyun kiflilerinin birbirinden ayr›lmayacak özellikleridir.

☛ Tiyatroda geleneksel dramatik yap›y› oluflturan olaylar dizisi nas›l bir düzenleme
içinde verilir?

Yazar kiflilerin belirleyici özelliklerini, yap›lar›n› ön sözlerde, sahne 
aç›klamalar›nda belirtir. Orhan Asena’n›n Kocao¤lan adl› oyununun ilk perdesi flöyle
bafllar.

KOCAO⁄LAN

Perde I, Sahne 4

(Aç›kl›k bir yer. Uzakta kasaban›n tek tük ›fl›klar›. Bir top a¤aç: Belma önde,
Kocao¤lan arkada sahneye girerler.)

BELMA– ‹flte böyle Kocao¤lan, insanlardan umudunu kesmiflken bir de bak›yorum ki
bir Kocao¤lan varm›fl.

KOCAO⁄LAN – He ya… Bir Kocao¤lan ya… 

BELMA– fiu Tanr›’n›n ifline bak, bir baflka zaman, bir baflka yerde; baflka türlü karfl›ma
ç›karsayd› seni, görmezdim bile.

KOCAO⁄LAN – He ya… Görmezdin ya… Vallaha da… 

BELMA – Nas›l göreyim Kocao¤lan? Hiç benzemiyorsun ki çevrendekilere…

KOCAO⁄LAN – (Gülerek) He ya… Benzemem ya…

BELMA– ‹yi ki benzemiyorsun… Kimsen yok mu senin?

KOCAO⁄LAN – Var.

BELMA– (Durur ve merakla bakar) Var ha?

KOCAO⁄LAN– (Kam›fl düdü¤ünü yontup durmaktad›r.) Babam var… Tee orada…
De¤irmen var ya hani… De¤irmende kal›r babam. 

☛ Oyun metninde kiflilerin karakter ve davran›fl özellikleri nas›l gösterilir?
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BELMA – Baban nas›l b›rak›r seni yavrucak? Böyle bir bafl›na? Sahipsiz? 

KOCAO⁄LAN– Sevmez babam beni. Elinden bir fley gelmez it der. Aptals›n sen der.
Anan› sen öldürdün der.

BELMA– Anneni sen mi öldürdün? Ne demek o?

KOCAO⁄LAN –  Bilmem… Ölmüfl… Beni do¤urmufl… Sonrac›¤›na ölmüfl.

BELMA–  H›m… Neyle geçinirsin sen Kocao¤lan? 

KOCAO⁄LAN–  (Anlamam›fl) Ha?

BELMA– Nas›l kazan›rs›n hayat›n›? (Eliyle para iflareti yapar) Yani para, para?

KOCAO⁄LAN– (Güler) para… Ha.. para…

BELMA– Para ya… Yoksa meteliksiz mi yaflars›n sen? Belki de bu rezil dünyada paraya
ihtiyaç duymadan yaflayabilmek için insan›n senin gibi olmas› laz›m.

KOCAO⁄LAN –  (Keyiflenmifl) He ya… Benim gibi ya…

BELMA– Yani Kocao¤lan olmas›…

KOCAO⁄LAN–  Kocao¤lan ya…

Perde II, Sahne: 3
KEMAL–Kaçmak gere k i y o rdu Kocao¤lan. Kaçabilirim san›yordum, kaçamad›m… 
Ne demektir bu anl›yor musun? Hap› yuttum, demektir. Art›k hay›r yok benden.
KOCAO⁄LAN– Yok… Ya… Hay›r yok ya…
KEMAL– Beni kaçmaya zorlayan neydi? Herkes bana karfl› idi. Herkes bize karfl› idi.
KOCAO⁄LAN –  He ya… Bize ya…
KEMAL– Herkes ne demek bilir misin Kocao¤lan?
KOCAO⁄LAN – (Onun sesini taklit ederek) Herkes…
KEMAL–  Senin d›fl›nda, sana karfl› ne varsa… Nefret etti¤in üstesinden gelemedi¤in..
Sana kast ederek yaflayan.. Seni k›v›r k›v›r k›vrand›ran… Kurtulamad›¤›n… Anan,
baban, arkadafllar›n…
KOCAO⁄LAN–  Anan… Baban… Arkadafllar›n…
KEMAL– Mesela flu masadakiler. Onlar› tan›r m›s›n Kocao¤lan? Tan›mazs›n de¤il mi?
Onlar da seni tan›mazla r… Ama seni çekip çeviren onlard › r. Onlar gibi nice
tan›mad›klar›nd›r. Seni sana b›rakmazlar. Haddin varsa karfl› gel. 
KOCAO⁄LAN –  (Kabar›r) Kuvvetliyim ben. Ay› gibi… (kalkar)
KEMAL– (Onu oturmaya zorlar.) Otur oturdu¤un yerde. Ay› gibi kuvvetinle. Ay› gibi
kuvvetinin hiçbir ifle yaramayaca¤› yerdir buras›. Ne senden daha kuvvetlidirler, ne de
senden daha ak›ll›. Ama sana yürü derler yürürsün, dur derler durursun.
KOCAO⁄LAN – Ben durmam… Vallaha da… (Di¤er masadaki kasabal›lar› gürültülü
kahkahalar›ndan ve Kocao¤lan’›n kam›fl düdü¤ünü çalmas›na karfl› gösterdiklerinden
al›nan Kemal, onlar› tersler ve flöyle konuflur : )
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K E M A L – (Kocao¤lan’›n omzuna vurarak) Çal Kocao¤lan.. Ald›rma onlara…
(Kocao¤lan çalar) Dinle beni Kocao¤lan… Bu hava beni nerelere götürdü bilir misin?
Bir yere… Nas›l anlatay›m bilmem… ‹nsanlar›n daha kolay yaflayabildikleri bir yere…
Böyle bir yer bilir misin sen ha? Sus cevap verme Kocao¤lan. Her soruma cevap
verme¤e mecbur de¤ilsin… ‹zinli de de¤ilsin. Ben de bilmem Kocao¤lan.. Böyle bir yer
yoktur. Kim bilir belki de vard›r… Unutulmufl… Haritalara girmemifl… Masallarda,
düfllerde, hayallerde kalm›fl… Belki de pek ilkel bir yerdir o dedi¤im. Hayvanl›ktan yeni
kurtulmufl, senin gibi… ‹nsanl›ktan b›km›fl benim gibilerin cenneti… ‹nsano¤lunun
düflünmeye bafllamadan önceki cenneti… Ah flu insano¤lunun düflünmesi yok mu
Kocao¤lan… As›l felaket bu… Düflüne düflüne bulunmufl flu kurallar… fiu etiketler…
Sana Kocao¤lan diye ad takan kim ha? Bana deli diyen kim? Ona, ona kötü kad›n
diyen…

Orhan ASENA/ Kocao¤lan

Yukar›da okudu¤unuz Orhan Asena’n›n Kocao¤lan adl› oyunu ça¤dafl bir dramd›r.
Yazar, Kocao¤lan’da kad›n erkek iliflkilerini ve sevgiyi toplumsal bask›lar›n etki
alan›nda ele alm›flt›r. Bireyin davran›fllar›n› etkileyen toplum iliflkilerinin ç›karc›
bask›s›n›, de¤er yarg›lar›n›, toplumsal bask›dan do¤an bunal›mlar› ve çaresizli¤i
ifllemifltir.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Tiyatro neyi ifade eder?

2. Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun en önde gelen özelli¤i nedir?

3. Son elli y›lda yaz›lan oyunlara bakt›¤›n›zda toplum gerçekleriyle ilgili neler görürüz?

4. Hamlet’e göre tiyatronun amac› nedir?

5. Kocao¤lan’›n karakterini anlat›n›z.
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3. CUMHUR‹YET DÖNEM‹ EDEB‹YATININ GENEL ÖZELL‹KLER‹

Cumhuriyet Döneminde özellikle Türk fliirinde büyük de¤ifliklikler görüldü.
Meflrutiyet Dönemi flairlerinin ço¤u Cumhuriyet Döneminde de yazmay› sürdürdüler.
Ahmet Haflim, Yahya Kemal gibi flairler ünlerini korudular. Millî edebiyatç›lar ise
Cumhuriyet’in ilk sanatç› kufla¤›n› oluflturdular. Bu geliflim k›saca flöyle özetlenebilir: 

fiiirde Millî Edebiyat ak›m›n›n en tipik sürdürücüleri Befl Hececiler ya da Hecenin
Befl fiairi adlar›yla an›lan Faruk Nafiz Çaml›bel, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon,
Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek’ti. Befl Hececiler’in ortak özelli¤i halk fliiri
gelene¤inden yararlanarak yurt güzelliklerini dile getiren duygusal fliirler yazm›fl
olmalar›yd›. Ama savafl y›llar›n›n etkisiyle hemen hepsi romantizme sürüklendiler.
Cumhuriyet’i izleyen ilk y›llarda bu yüzeysel bir Anadolu edebiyat›na dönüfltü. 

“Anadolucu” ya da “memleketçi” edebiyat 1930’lara de¤in egemenli¤ini sürdürdü.
Bu fliire ilk tepki ç›kard›klar› ortak kitab›n ad›ndan (Yedi Meflale, 1928) ötürü edebiyat
tarihine Yedi Meflaleciler ad›yla geçen topluluktan geldi. Topluluk Sabri Esat
Siyavuflgil, Ziya Osman Saba, Yaflar Nabi Nay›r, Muammer Lütfi, Vasfi Mahir
Kocatürk, Cevdet Kudret, Kenan Hulusi Koray’dan oluflmaktayd›. Türk fliirini yeni
ufuklara açmay› amaçlayan bu flairlerin giriflimi biçim ve özde bir yenilik getirilemedi¤i
için baflar›l› olamad› ve içlerinden yaln›z Ziya Osman Saba fliiri sürdürdü. 

Hececi fliirde as›l aflama Yedi Meflalecilerin d›fl›nda kalan flairlerce gerçeklefltirildi.
Bunlar aras›nda Ahmet Hamdi Tanp›nar, Necip Faz›l K›sakürek, Cahit S›tk› Taranc›,
Ahmet Muhip D›ranas yeni bir anlay›fl ve duyarl›l›kla ça¤dafl Türk fliirine katk›da
bulundular.

Cumhuriyet sonras› Türk fliirinde gerçek yenilikse Naz›m Hikmet taraf›ndan
bafllat›ld›. Naz›m Hikmet özü biçiminden ba¤lar›ndan kurtararak serbest fliir olarak 
nitelenen ve fliirden ölçü, uyak gibi ba¤lar› atan bir ak›m›n bafllat›c›s› oldu. 1940’l›
y›llarda R›fat Ilgaz, Cahit Irgat, A. Kadir, Enver Gökçe, Ömer Faruk Toprak, Arif
D a m a r, Ahmet Arif, Attila ‹lhan, fiükran Kurdakul gibi adlar de¤iflik boyutlarda toplumcu
fliiri gelifltirdiler.

Yaln›z eski fliire de¤il Naz›m Hikmet fliirine de tepki olan Garip ak›m› ise üç flairin
ad›yla an›l›r: Orhan Veli Kan›k, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday. Üç arkadafl Varl›k
dergisinde ölçüsüz, uyaks›z, flairanelikten uzak yeni bir fliir ak›m›n› bafllatt›lar ve bu
yoldaki fliirlerini Garip (1941) adl› bir kitapta toplad›lar. Konuflma dilinin yal›nl›¤›yla
yaflama sevincini, günlük yaflam›, küçük adam›n dertlerini konu edinen Garip ak›m›
k›sa sürede yayg›nlaflarak birçok genç izleyici buldu, ayr›ca dönemin ünlü flairlerini de
etkiledi. Ama üç flairin birlikteli¤i uzun sürmedi. Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat

☛ Garip ak›m› nas›l do¤du?

☛ Memleketçi edebiyata ilk tepki nas›l oldu?
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yeni denemelerle kendilerine özgü bir fliire yönelirken, Orhan Veli de ikinci kitab›
Vazgeçemedi¤im’den (1945) bafllayarak fliirini de¤ifltirdi. 

1950’den sonra Garip fliirinin ç›k›fl noktas›ndan uzaklaflmas› sonucu yeni aray›fllara
yönelen Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar, ‹lhan Berk, Ece Ayhan gibi flairler
toplumcu fliir d›fl›nda yeni bir ak›m bafllatt›lar. Anlamda kapal›l›¤›n, somuta karfl› 
soyutlaman›n, de¤iflik ça¤r›fl›mlarla imgeci bir fliir anlay›fl›n›n savunuldu¤u ‹kinci Yeni
ak›m› 1965’e de¤in sürdü. 

Bu dönemde kendine özgü söyleyifli ile öne ç›kanlar aras›nda hangi flairleri 
sayabiliriz?

Cumhuriyet’ten günümüze kabaca bu aflamalardan geçerek gelen ça¤dafl Türk
fliirine an›lan adlar›n yan› s›ra Behçet Necatigil, Ceyhun Atuf Kansu, Asaf Halet Çelebi,
Cahit Külebi, Bedri Rahmi Eyubo¤lu, Sabahattin Kudret Aksal, Salah Birsel, Necati
Cumal›, Metin Elo¤lu, Mehmet Baflaran, Gülten Ak›n, Hilmi Yavuz, Ümit Yaflar
O¤uzcan, Hasan Hüseyin, Kemal Özer, Ataol Behramo¤lu gibi flairler de katk›da 
bulundular. Faz›l Hüsnü Da¤larca kendine özgü söylefli, içeri¤i sürekli yenileyen
fliirselli¤iyle günümüz fliirinin ustalar› aras›nda yer ald›. 

☛ ‹kinci Yeni fliir ak›m›n›n ortaya ç›k›fl  süreci nas›l oldu?

Cumhuriyet Döneminde hikaye ve roman›n ise daha yal›n bir çizgide geliflti¤i
söylenebilir. Zamansal s›ralanma ve dönemler aras› ba¤lant›lar göz önünde tutulursa bu
geliflim flöyle özetlenebilir:

Nabizade Naz›m’la bafllayan ve Hüseyin Rahmi’de görülen “Do¤alc›l›k”,
Selahattin Enis’le sürdü. Mehmet Rauf’un ilk örne¤ini verdi¤i psikolojik roman ise
Cemil Süleyman, Peyami Safa, Samet A¤ao¤lu gibi yazarlar›n eserleriyle yeni 
örneklere kavufltu. Öykü ve roman›n ‹stanbul d›fl›na ç›kmas›, Anadolu’ya aç›lmas› da
“Gerçekli¤e” ba¤lanabilir. Bu yolda ilk ürünü veren Nabizade Naz›m’›n amac› gerçekçi
edebiyata örnek vermekti. Benzeri bir ürün yirmi y›l sonra gelen, Ebubekir Haz›m
Tepeyran’›n Küçük Pafla’s›yd› (1910). Bu Nabizade Naz›m’›n Kara Bibik’inden (1890)
sonra  köyü konu alan ikinci romand›. Bir iki hikâye bir yana, bu yolda üçüncü basamak
Refik Halit Karay’›n Memleket Hikayeleri’ydi (1919). Bu çizgi Cumhuriyet’ten sonra
da Yakup Kadri’nin Yaban’›n›n (1932) yan› s›ra toplumsal gerçekçiler ve Köy Enstitülü
yazarlarla etkisini bir ölçüde sürdürdü. Bu arada “memleketçi” edebiyat›n yüzeysel,
duygusal bir gerçekçilikle s›¤ örnekler verdi¤i görülür.

Cumhuriyet Döneminin bafllar›nda bu gerçekçilik yak›n geçmiflin, Meflrutiyet
Dönemi Osmanl› toplumunun ve gerçeklerinin konu al›nd›¤› eserlerle afl›ld›. Yakup
Kadri’nin Hüküm Gecesi (1927) ile Sodom ve Gomore (1928) adl› romanlar›, 

☛ Cumhuriyet Döneminde hikaye ve roman›n geliflim çizgisi nas›l bir yol izlemifltir?



Günümüzde daha çok gerçekçi bir çizgide geliflen Türk hikaye ve roman›na, an›lan
adlar›n yan› s›ra Haldun Taner, Tar›k Dursun K., Muzaffer Buyrukçu, Demirtafl Ceyhun,
Bekir Y›ld›z, Füruzan, Sevgi Soysal, O¤uz Atay, Tomris Uyar, Selim ‹leri, Adalet
A¤ao¤lu, Latife Tekin, Elif fiafak, Asl› Erdo¤an, Murathan Mungan, Tahsin Yücel, Enis
Batur, Hasan Ali Toptafl ve 2006 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk gibi
yazarlar da de¤iflik boyutlarda katk›da bulundular.
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Reflat Nuri Güntekin’in Yeflil Gece’si (1928), Halide Edip’in Sinekli Bakkal’› (1936) bu
yolda verilmifl ürünlerdi. 

fiiirde oldu¤u gibi hikaye ve romanda da as›l dönüm noktas› 1930’lardad›r. Sadri
Ertem Resimli Ay’da yay›mlanan (1928) öykülerine Vakit gazetesinin ekinde yenilerini
ekleyerek toplumcu gerçekçili¤e yönelen edebiyat›n ilk örneklerini verirken Sabahattin
Ali de bu yoldaki ilk hikayelerini yay›mlad›. Yal›n, gözlemci tutumu, olaydan çok bir
durumu sergilemeyi amaçlayan hikaye anlay›fl›yla Memduh fievket Esendal her iki
çizginin de d›fl›nda kald›. 

1940’lara gelindi¤inde Sabahattin Ali’nin toplumcu gerçekçi çizgiyi gelifltirdi¤i,
Sait Faik’in toplumsal sorunlardan çok ayd›n bireyin, küçük adam›n dünyas›na yönelen
duyarl›l›¤›yla yeni bir öykü anlay›fl› getirdi¤i görülür. Reflat Enis, Samim Kocagöz,
Kemal Bilbaflar, Cevdet Kudret, Halikarnas Bal›kç›s›, Kemal Tahir, Orhan Kemal
gerçekçi çizgide ürün verirlerken, Abdülhak fiinasi Hisar geçmifl özlemiyle yüklü bir-
eyci eserleriyle öne ç›kt›. Ahmet Hamdi Tanp›nar da tarihsel geliflimin ve uygarl›k
de¤ifliminin toplumda, bireylerde yaratt›¤› sorunsal› irdelemeye çal›flt›. 

Çok partili döneme geçifli izleyen y›llarda ve 1950’lerde ise yazarlar daha çok köy
gerçeklerine yöneldiler. Bu yönelifl Köy Enstitüsü ç›k›fll› sanatç›larla, köy kökenli ya da
köyü yak›ndan tan›yan yazarlar›n art arda ürün vermeleriyle yayg›nlaflt›. Mahmut
Makal’›n köy notlar›n› toplad›¤› Bizim Köy’ü (1950), ö¤renim y›llar›nda hemen hepsi
fliirle edebiyata giren Köy Enstitüsü ç›k›fll› yazarlar› benzeri örnekler üretmeye yöneltti.
Bunu 1954-55 y›llar›nda Orhan Kemal, Yaflar Kemal, Kemal Tahir’in köye toplumcu
bak›fl aç›s›yla ve de¤iflik boyutlarda yaklaflan eserleri izledi. 1960’a gelirken Reflat Enis,
Kemal Bilbaflar, Samim Kocagöz, ‹lhan Tarus, Orhan Hançerlio¤lu, Talip Apayd›n,
Necati Cumal›, Fakir Baykurt gibi yazarlar›n öykü ve romanlar›yla köyü konu alan 
zengin bir edebiyat olufltu. 

Köyü konu alan edebiyata koflut olarak 1950-60 aras› yazmaya bafllam›fl Ferit
Edgü, Demir Özlü, Erdal Öz, Yusuf At›lgan, Nezihe Meriç, Adnan Özyalç›ner gibi
yazarlar›n eserleriyle edebiyatta yeni bir at›l›m ortaya ç›kt›. Yay›mlanan ürünlere ‹kinci
Yeni fliirinde görülen tedirginlik, yaln›zl›k gibi temalar egemendi. Bireysel
duyarl›klar›n ifllendi¤i bu yap›tlarda biçim kayg›s› a¤›r bas›yordu. 

☛ Çok partili döneme geçifli izleyen y›lla rda ve 1950’lerde hangi konulara yönelindi?

☛ Günümüz Türk edebiyat› daha çok hangi çizgide geliflmifltir?



☛
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Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyat›nda önemli bir geliflim de deneme ve elefltiri
türlerinde görüldü. Önceki dönemlerde bir yan u¤rafl olarak ele al›nan deneme ve
elefltiri türleri Nurullah Ataç, Sabahattin Eyubo¤lu, Suat Kemal Yetkin, Cemil Meriç
gibi usta yazarlar›n sadece bu türleri u¤rafl edinmeleriyle geliflip yayg›nlaflt›. Vedat
Günyol, Memet Fuat, Tahir Alangu, Azra Erhat, Selahattin Hilav, Rauf Mutluay, Fethi
Naci, As›m Bezirci, Mehmet H. Do¤an, Salah Birsel, Enis Batur, Füsun Akatl›, Melih
Cevdet Anday, Sabahattin Kudret Aksal, Nermi Uygur, ‹smet Zeki Eyubo¤lu, Tahsin
Yücel, Ahmet Oktay, Ferit Edgü, Hilmi Yavuz, Feridun Andaç… gibi yazarlar de¤iflik
bak›fl aç›lar›yla bu alanlarda eser verdiler.

ANLAMA YORUMLAMA

1. Cumhuriyet ilkelerinin edebiyat›m›za yans›mas› nas›l olmufltur?

2. Turgut Uyar, ‹lhan Berk, Ece Ayhan, Cemal Süreya, Edip Cansever ve Sezai 
Karakoç hangi fliir hareketinin içinde yer alm›fllard›r?

3. ‹kinci Dünya Savafl› ve sonras›nda sanatç›lar roman ve hikâyede hangi konulara 
yönelmifllerdir?

4. Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosu hangi düflünceden yola ç›karak oluflturuldu?

5. Önemli deneme ve elefltiri yazarlar›m›zdan birkaç isim yazabilir misiniz?

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME 

1. Bu ünitedeki metinlerden bir tanesini seçip olay örgüsünü bulunuz.

2. “Bir ‹lkbahar Hikâyesi”ni mekân yönünden inceleyiniz.

3. Kuyucakl› Yusuf’un temas› nedir?

4. “Dokuzuncu Hariciye Ko¤uflu”nda anlat›c› kimdir?

5. “Tutunamayanlar” roman›n›n okudu¤unuz bölümünde ana düflünce nedir?

6. Anayurt Oteli’ndeki Zebercet’in ruhsal yap›s›, hayata bak›fl› romana nas›l yans›m›flt›r?

7. Yeni Hayat adl› romanda Do¤u kültüründen izler gösterebilir misiniz?

8. “Kara Kitap”›n konusunu evrensel yapan nedir?

☛ Deneme ve elefltiri türleri ile ilgili de¤iflimler nelerdir?
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FIRTINA KUfiU

Onu ilk defa Meclis'in önünde ve kürsüde görüyordum. Eski Anadolu, onun davetine,
her flekilde, her k›yafette birtak›m adamlar göndermiflti. Bektaflî fleyhleri, Konya çelebileri,
medrese ulemas› ayaklar›nda Eti çar›klar›, Asurî k›l›¤›nda, flarkl› a¤alar toplanm›fllard›.
Okulun yetifltirdi¤i kimseler, da¤›n, k›r›n ve gelene¤in yetifltirdi¤i kimselerle birlikte
toplant› halindeyiz. Kürsüye ç›kt› ve davas›n› aç›klad›. Bugünkü Türkiye, iyi söylenmifl
bir söz üzerine kurulmufltur.

F›rt›na Kuflu, elinde kendinden baflka bir kuvvet olmaks›z›n karfl›m›za ç›kt›¤› vakit,
ona kim inan›rd›; e¤er sesinde büyük iman olmasayd›. Kelimeler a¤z›ndan ç›kt›kça
arkada bir fley kuruldu¤unu anl›yorduk. Konufluyor ve bir fley bina ediyordu. Her
kelime kayalar›n içine oyulmufl çukurlara temel tafllar› gibi iniyordu. Kumral adam›n
mavi gözleri ara s›ra dinleyenlere bak›yor.

Aram›zdayd›, sesinde, eski bir milletin en iç kuvvetleri cofluyordu. Dinlemiyorduk,
görüyorduk; konufluyordu, yap›yordu. Mücadele Kuflu kayan›n üstünde kanatlar›n›
açm›fl, iki gök parças› gibi bakan gözlerini süzmüfl, hayk›r›yor. Bu ses, ruhu derhâl etk-
isi alt›nda b›rak›yordu.

Söz adam›, fiil adam›n›n yollar›n› açt›. Memleketi kurtarmadan önce kalpleri 
yeisten kurtarmak lâz›md›. F›rt›na Kuflu en evvel kalpleri kazand›.

Memleket kurtuluflunun bafl›nda bir hatip vard›r; onun askerî, teflkilâtç›, ›slahatç›...
bütün di¤er kuvvetleri, hatibin inand›rd›¤› ruhlar üzerinde çal›flmak imkân›n› buldular.

Felâket günleri içinde, o, çerçevesi uçurumdan ibaret bir kürsünün üstünde
konufltu. O, cihan karfl›s›na bir davac› gibi ç›kt›. Ayn› kürsü üstünde o, bir gün hüküm-
lerini verdi. O gün, o, bir hâkimdi. Bir gün verdi¤i hükümleri yürütmek, tatbik etmek
için icra vazifesini üzerine ald›, toplad›¤› ordular›n bafl›na geçti..

Önümüzde giden Kufl, k›lavuz Kufl! Hepimizin kalbinde senden gelen bir ›fl›k, yeni
ufuklara arkandan ak›p gidiyoruz.

Hamdullah Suphi TANRIÖVER

Bütün Eserleri
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 ÖZET

Türk hikâye ve roman› 1930’lara kadar Millî Edebiyat etkisinde geliflmifl,
1930’dan sonra toplumcu gerçekçi çizgiye yönelmifltir. 1923-1940 dönemi Cumhuriyet
öncesi yazmaya bafllam›fl hikâyeci ve romanc›lar›n olgunluk dönemi ürünlerini 
verdikleri y›llard›r.

Hemen tümü ilk eserlerini Meflrutiyet Döneminde yay›mlam›fl ve ustal›klar›n›
kan›tlam›fl bu yazarlar Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Halide Edip Ad›var, Reflat Nuri
Güntekin, Peyami Safa ve Memduh fievket Esendal’d›r.

Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Ta n z i m a t ’tan Cumhuriyet’e Türk toplumunun 
geçirdi¤i tarihsel aflamalar› konu edinir.

Halide Edip Ad›var, bireysel duygular› yans›tan romanlar›n›n yan› s›ra toplumsal
konulara da yönelir.

Reflat Nuri Güntekin, duygusal bir gerçekçilikle Anadolu’ya, Anadolu insan›n›n
dünyas›na e¤ilir.

Peyami Safa, bireyin öne ç›kt›¤›, ruh çözümlemelerine dayal› bir roman› gelifltirir.

Memduh fievket Esendal ise eme¤iyle yaflayan küçük insanlar› konu edindi¤i
hikâyeleriyle dikkati çeker.

1930’dan sonra ise özellikle hikâye alan›nda Sadri Ertem ile Sabahattin Âli de
toplumcu gerçekçi eserler vermifllerdir.

1940’l› y›llar hikâye ve romanda gerçekçili¤in egemen oldu¤u y›llard›r. Çeviri
alan›nda ilk sistemli çal›flmalar da bu dönemde bafllat›l›r. Bir Tercüme Bürosu kurularak
dünya edebiyat›n›n önde gelen eserleri Türkçeye çevrilir.

Bu y›llar›n belirgin özelli¤i edebiyatta köy ve köylü sorunlar›n›n gündeme 
getirilmesidir. Çok partili döneme geçifli izleyen y›llarda ve 1950’lerde köye yönelifl
görülür. Bu yönelifl Köy Enstitülü yazarlarla, köyü yak›ndan tan›yan yazarlar›n birbiri
ard›nca eser vermeleriyle yayg›nlafl›r. Mahmut Makal’›n köy notlar›n› toplad›¤› Bizim
Köy büyük baflar› sa¤lar. 1960’a gelirken eski ve yeni kuflaktan Reflat Enis, Kemal
Bilbaflar, Samim Kocagöz, ‹lhan Tarus, Orhan Hançerlio¤lu, Talip Apayd›n, Necati
Cumal›, Fakir Baykurt gibi sanatç›lar›n hikâye ve romanlar›yla köyü konu edinen 
zengin bir edebiyat oluflur. Bu dönemin en tan›nm›fl eseri Y›lanlar›n Öcü’dür.

Yaflar Kemal ve Kemal Tahir’in köye yeni bir bak›fl aç›s›yla yaklaflan ve köy
gerçe¤ini de¤iflik boyutlar›yla yans›tan eserleri günümüz Türk edebiyat›n›n seçkin
örnekleri aras›ndad›r.

1950 sonras›nda hikâye ve romanda siyasal içeri¤in öne geçti¤i görülür.

1980’li y›llar özellikle roman için yeni aç›l›mlar›n bafllang›c›d›r. Bilge Karasu,
Orhan Pamuk, Latife Tekin gibi adlar öne ç›karlar. Romanlarda anlat›lan konudan çok
konunun nas›l anlat›ld›¤› ön plandad›r. Dil bafll› bafl›na roman›n temel ögeleri aras›nda
yer alm›flt›r.
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TEST II

1 Afla¤›daki romanlardan hangisinin ana düflüncesi halk- ayd›n kopuklu¤udur?

A. Sinekli Bakkal
B. Yaban
C. Kiral›k Konak
D. Ateflten Gömlek

2 Afla¤›daki flairlerden hangisi roman yazmam›flt›r?

A. Melih Cevdet Anday
B. Attila ‹lhan
C. Oktay Rifat
D. Orhan Veli Kan›k

3 Afla¤›daki yazarlardan hangisi toplumsal gerçekçi çizgide ürün vermifltir?

A. Tar›k Bu¤ra 
B. Selim ‹leri
C. Nazl› Eray
D. Orhan Kemal

4 Afla¤›daki “sanatç›-eser” dizilerinden hangisi yanl›flt›r?

A. Orhan Kemal-Bereketli Topraklar Üzerinde
C. Nahit S›rr› Örik-K›skanmak
B. Sait Faik Abas›yan›k-Befl fiehir
D. Sabahattin Âli-Kuyucakl› Yusuf

5 Kemal Tahir afla¤›daki romanlar›ndan hangisinde köyü konu edinmemifltir?

A. Yediç›nar Yaylas›
B. Sa¤›rdere 
C. Yol Ayr›m›
D. Büyük Mal

6 Afla¤›daki romanlardan hangisi köyü konu edinir?

A. Cemo 
B. Tutunamayanlar
C. Anayurt Oteli
D. Bir Dü¤ün Gecesi
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7 Afla¤›dakilerden hangisi tiyatro eserlerinin ay›r›c› bir özelli¤i olamaz?

A. Söze ve eyleme dayanmas›
B. Okunmak amac›yla yaz›lmas›
C. Ezberlenmek amac›yla yaz›lmas› 
D. Tek bir olaya yaslanmas›

8 Romanc› afla¤›dakilerden hangisiyle okurun ilgisini kamç›lar?

A. Birinci kiflili anlat›c› kullanarak 
B. Anlat›m›n› çeflitlendirerek
C. ‹lginç tipler çizerek
D. Olaylar› olufl s›ras›na göre dizerek

9 “Roman bir yol boyunca gezdirilen aynad›r.” tan›m› afla¤›daki roman türlerinden 
hangisiyle do¤rudan ilgilidir?

A. Gerçekçi roman
B. Serüven roman›
C. Politik roman
D. Tarihsel roman

10 Oyun kiflisinde flunlardan hangisi aranmaz?

A. Duygular›n› hareketlerle gösterifl
B. Her türlü çat›flmadan uzak olufl. 
C. Hayattakilere benzerlik 
D. Toplumsal iliflkiler içinde yer al›fl.




