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ONSOZ

Hazirlanus oldugum bu cahsma, Y eni Turk Edebiyati alamndaki yazarlardan biri
olan Oguz Atay'm Tutunamayanlar
dolayi, mezuniyet

cahsmami

adh romam uzerinedir. Bu alana olan ilgimden

Y eni Turk Edebiyati

uzerine yapmayi tercih ettim.

Darusman hocam saym D09. Dr. Bulent Yorulmaz'm tercihi ile de, bu romam hazirlayip
kendilerine takdim etmis bulunuyorum.

Bu romanm ve yazanmn, ne yazik ki "talihsiz" olduguna inanmaktayim. Cunku
yazildigi donemi asan bir nitelikte olmasi ve o donemde baska akimlann firtmalar
estirmesi,

gerekli

ilgiyi gormemesine

neden

olmustur.

1980'lerden

sonra

sesini

duyurrnus olmasi ise, kaderin bir baska cilvesidir 9unkii Oguz Atay; ne yazik ki o
gunleri goremeden 90k gene yasta hayata veda etmir.

Oguz Atay, 1934'te
bitirerek,

iDMMA' da

edebiyatla

da ilgilenmis

inebolu'da

meslegini
ancak

dogmus; 1957'de in)

surdurmustur.
kendisine

gore

Mesleki

Insaat Muhendisligi'ni
yasantisirun

yam

sira,

bu ilgisini 90k gee uygulamaya

baslarrustir. Yine de 90k kisa suren bu edebi yasantismdan dort roman, bir hikaye kitabi
ve tiyatro ile bir de gunluguru; Turk Edebiyatnmza kazandirrrustir.

"Tutunamayanlar"
derinlemesine

okuyarak

degerlendirmeye

uzerine yaprrus oldugum bu cahsmaya oncelikle, romam
ve yazar ile kitabi hakkmda yapilrms olan cahsmalan

alarak basladim.

Oldukca

agir bir roman

olan bu kitabm,

da
90k

dikkatlice okunmadan anlasilabilecegini sannuyorum. Cunku romamn sonu gibi gorunen
yer ashnda,

romamn

basiru olusturmaktadir,

Y azarm uslubundan

ironilerle orulmus tenkitler ise genis yer tuttugundan,

kaynaklanan

ve

bu kitabi anlamayi daha da

zorlastirmaktadir.

Bu kitap ve yazan hakkmda daha once yapilrrus olan calismalann da incelenmeden
anlasilamayacagi kanaatindeyim.

Aslmda bu romamn herkes tarafmdan okunmasi taraftanyim
unsurlanyla,

cunku icerigindeki tum

zamamm asan bir kitaptir. Yani, 1970'li yillann romam olup, ele aldigi
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konular

bakimmdan

gunumuze

yakmdir.

Hatta

gunumuzu

asip ve gelecekte

de

gecerliligini surdurecegine inanmaktayim.

Ancak tum anlasilmazhgina ve zorluklanna ragmen, degerli arkadaslanrrun da
yardimlan olmadan duzeyli bir cahsma yapabilecegime inanmamaktaydrm. Bu nedenle
yardimlanndan

dolayi tum arkadaslanma,

ozellikle de suuf arkadasim Emin Ankan' a

cok tesekkur ederim.

Y eni Ti.irk Edebiyati alamnda yer alan bu hie tarumadigim kitaba ve yazara, beni
yonlendirmesinden

dolayi, degerli hocam saym Dov. Dr. Bulent Yorulmaz'a

tesekkurlerimi sunanm.

Gi.ilhan OZDEMiR
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ozel

GiRi~
Oguz Atay'm "Tutunamayanlar"

adh bu romanm ilk baskisi Iletisim Yaymevi

tarafmdan 1984 yilmda yapilrrus ve daha sonra 2002'ye kadar gecen sure icerisinde, tam
24 baski yaprmsnr. Iletisim Yaymevi'nin "Oguz Atay Butun Eserleri" dizisinin ilk
kitabidir.
Uzerinde cahsrms oldugum kitap, 24. baskidir ve Omer Madra ile Enis Batur'un
onsozleri ve romamn kahramam olan Turgut Ozben ile yaymevinin aciklamalanndan
sonra

dort ana bolumden olusur. Bu bolumler de kendi icinde kisimlara aynlrms ve

roman tam 21 kismadan olusmustur .. Ancak 7. kisunda biten ikinci bolumden sonra, 8.
kisim ile baslamasi gereken ucuncu bolum, 9. kisimla baslanustir.
Dorduncu bolumun bitimiyle, romamn kahramam Turgut Ozben'in yazdigi mektup ile
roman

son bulur. Bu mektupta

Turgut,

aslmda "Tutunamayanlar"

adh romam

hazirladignu ve tren yolculugunda tarustig; gazeteciye anlatarak, romam asil kimin
yazdigi konusunda

okuyucusunun

kafasiru kansnrmaktadir.

Cunku Turgut'un

yolculukta tarustig: kisinin Oguz Atay olmasi olasihgi hence, 90k yuksektir.
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bu

TUTUNAMAYANLAR

VE YAZARIHAKKINDA

YAPILANYORUMLAR

OMER MAD RA' NIN ONSOZO

" ... Oguz Atay 'a onsoz yzmak, basa cikilacak gibi bir i~ degil. bte yandan, insanm
imzasmm Oguz Atay'm kitabmda yer almasmm verecegi hosluk duygusu ve bir de "hen
bu isin altmdan kalkanm nasil olsa" dusuncesiyle (ya da dusuncesizligiyle) on sayfalar
icin onceden yer ayirtrrus olmamn verdigi kacnulmazhk var.

Oguz Atay olumunden onceki yedi yil si.iresince adeta humrnah bir tempoda
cahsarak birbiri ardmdan cesitli dallarda bircok eser verdiyse de, saghginda yeterince
tarunrrusti denemez. Hatta,
gunlugunde

olumunden

altr yil sonra gun 1~1gma crkanlan o essiz

kendisinin daha "tasarken unutuldugu"

nu soyluyor. Bunun sebebi su

olabilir:

Aydm suuf icinde yer ahyordu

Oguz Atay ve o suufin derinlemesine

tahlilini

yapiyordu. Biraz karamsar, biraz aci, cokca guldurucu ... aydmsi bir tahlil iste. Tum
romanlanmn,

oykulerinin

ve oyununun

ana konusunu

bu meselenin

olusturdugu

soylenebilir. Oylesine bir irdelemedir ki bu, sonunda ortaya hie de kucumsenemeyecek
boyutta bir "aydmlar destam" cikrrustir. Hatta bir "aydmlar marsi'' degilse bile, tutmus
"Sarkilar" 1 yazrrustir Oguz Atay. Durum bu noktada catallasmaktadir

iste. Butun

bunlan okuyan "aydm" lar, birdenbire billur bir boy aynasmda cmlciplak buluverirler
kendilerini. Korkunc bir durum camm, utanc verici. Ustune ustluk, sahnenin ortahk
yerine oyle durup dururken pat diye dusuveren bu muhendis bozmasi cok da iyi
yazrruyor muydu size? aim bakahm.

Kotu bir ri.iya gibi bir seydi bu. Bir karabasan bile sayilabilirdi. Gozlerimizi
derhal yeniden yumup, ruyasiz, delilsiz, hasetsiz, yeniden uyumaktan baska care yoktu.
Allah hepimize rahathk versin.

Tutunamayanlar' m ilk cildinin basilmasmm i.izerinden on bes yila yakin
zaman gecti. Yasantuun fazlasiyla yogun ve 'olayh' gectigi bizimki gibi i.ilkelerde on bes

yil bir omre bedeldir.
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Iste bir omru tamamladik biz de ve iste yeni ve saglikh bir kusak yetistirdik
bu arada pml pml umutlarla. Saghkh diyorum cunku Oguz Atay ne denli karamsar ve
olumle ic ice olursa olsun, her zaman biraz umudu banndinr icinde; "carum insanlar"
der hep. Yani, Baticil aydm tipini bulamazsiruz onda, soguk, alayci ve hepten inancsiz.
Onun kitaplanm -daha saglam bir degerlendirmeye tabi tutmak icin de artik yeterli bir
sure gecmis oldugu umulur.

" .. .Iste bu tun bu sebeplerden ve baska sebeplerden dolayi, olumumden yedi yil sonra
Oguz Atay'm yasama sansi 90k artrrus durumda .... "

11

•••

0, omur boyunca hep "acele etmis" tir; bu yuzden de hep 11ge9 kalrrus'' ur.

Surekli bir panik vardir hayatmda: Bir kitap okur, bir komedi seyreder, yorulur.
Birileriyle birlikte olur, derdini anlatamaz, telaslarur ve incinir. Kucuk dertler, biryerlere
odenmesi gereken paralar, bazi seylerin tamir masraflan hie eksik olmaz ve bu panik
duygusuna katkida bulunurlar. Ve hep acele edilir.

Bu acele icinde olumden mi kacihyordur, yoksa kovalamyor mudur olum, orasi pek
belli degildir, Oyle bir kacma-kovalamaca oyunu iste.

Ve iste boyle cilgmca kosustururken oguz, sirtmdan hie cikartmadigi mizah
zirhmm tangirtisi da dunyayi tutar.

Nefes nefese kosarken bize hepimizin derdini anlatmak icin uc roman, bir
oyku kitabi, bir oyun, bir de su "kink" gunlugu, yani bes bucuk yaprti birakan bir adami
unutmak bircok kisinin isine gelebilir belki, ama onu "unutturmak",
olabilir. Ne yapilsa nafile hence; perde yeniden acihyor iste ...

iste o biraz zor
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" ... "Tutunamayanlar" belli bir taraftan, belli tarih ve cografya enlem-boylanunda,
belli bir baglamdan 91k1p belli bir baglama dogru yazilrmstir -onu kusatan gercekligi
onu gercekliginden

soyutlamamak gerek. Ote yandan bir kitabm on ve arka kapagi

arasmda belki de "hie kimsenin urunu" bir metin yer ahyordur: "Caglann, depremlerin,
sellerin yazdigi'' bir metin ... 11
OmerMADRA
Subat 1984, istanbul
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•
GELECEGi

ELiNDEN

ALINACAK DiYE

ALINAN

ADAMIN

GE<;MiSi

DE

ELiNDEN

KORKUYORDUK

"... Tutunamayanlar' m yazan onsozlerle, bakis acilan ne olursa olsun "Hayati Ve
eserleri II turunden bonsozler ureten kalem efendileri ile inceden inceye alay ediyor.
Akhma cagdas bir dusunurun, Jacques Derrida'run, onsozun anlamsizhgim vurgulamak
icin onsozler uzerine bir kitabma yazdigi uzun onsoz geliyor: Oguz Atay'a gonulden
katihyorum aslmda; gene de "Hayati Ve Eserleri" icin birkac on ya da son soz, daha
dogrusu sondan bir onceki soz yazma gerekliligini duyuyordum ...

11

••

11

.43 yasmda olene dek, luzh donen bir dunyarun ne hizma, ne de ritmine ayak

uydurabilmis: Harflerine sinen siyah ama ince alayi biraz kaziyin, herkes adma kanayan
vandal bir yurek bulursunuz orada ... 11

11

•••

Hitler'in iktidara geldigi andan baslayarak, daralrrus bir Turkiye'de gecrrnus

cocuklugunu.

Okuma-yazma

ogrenmeye

basladigr yil, Joyce

Finnegans

Wake' i

yaynnlanus ve romamn smmna degmis. DP'nin iktidara geldigi yil, Ankara Maarif
Kolleji'nde

lise

ogrencisi,

istanbul'da

muhendislik

ogrencisi

oldugu

yillarda

ise

Turkiye'nin cehresi degisiyor inamlmaz bir luzla ... 11

Muhendis

ciktrg; sirada Pazar Postasz'nm icinde Oguz Atay: Yazmayi ne

olcude dusunuyor,

yazmayi dusunuyor mu bunu bilmiyoruz ama siirin de duz yazi
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•••

seruveninin

de · yogun

sarsmti gecirdigi bu donemde,

bu sarsmtmm

"sahne" snu

olusturan Pazar Postasz'nda amansiz bir tamk olarak, sessiz ve geride, olup biteni
izledigini biliyoruz.

1954' te Saatleri ayarlama Enstitusu, 1956' da Percemli Sokak, 1957' de Vusat
O'Bener' in Yasamastzv ile Kemal Tahir' in Rahmet Yollarz Kesti' si, 1958'de Uvercinka,
bir yil sonra da Ishak, Panayzr ve Aylak Adam cikryor.Turk

sairi dili ve anlami,

sozdizimi ve mantrgi koktenci bir yaklasim icinde kurcahyor. Duzyazida da durum
farkli degil: Suphesiz, bir yanda Halit Ziya' nm, ote yanda Sait Faik' in actrg:
koridorlarda,

ama

onlardan

bir

bakima

telasla

uzaklasarak

anlatim

ve bildiri

duzlemlerinde acik bir baskalasim yasaruyor. Oguz Atay ne yapryor, hala bilemiyoruz.
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Nice yil sonra, olume bes kala yazdtgi gibi "biraz gecikmis''
iskahyor

mu, yoksa

"aceleciligi"

sayesinde

oldugu icin bu degisimi

belli bir basamaginda

degisim

surecine

yetisiyor mu? Oyle saruyorum ki, am aruna olmasa bile, Turk yazanrun dili ile olan yuz
yuze ve kiyasiya cekismesine Oguz Atay'm taruk olmadigiru soylemek guy.

2 7 mayis 1960. Y eni bir donemec, yeni bir anayasa, yepyeni kuramsal acihmlar,

TiP kuruluyor, AP kuruluyor, TOS kuruluyor. Avcioglu ve soysal Yon' ti Mehmet Fuat
Yeni Dergi'yi, Cemal Sureyya Papirus' ti cikanyor. Nazim Hikmet' in siiri ve Kemal

Tahir one cikiyor luzla. Turkiye' de, ayru anda, sosyalizm ve varolusculuk aydmlar
arasmda gundeme geliyor. Turk yazanrun dil ve anlatim ile kavgasi suruyor bir yandan:
Mtstrkalyonigne,

Baktsstz Bir Kara Kedi, Halim; ve Troya' da Olum Vardt ayru yillarda

gun 1~1gma cikiyor, Joyce ve Faulkner cevriliyor. Ote yandan 'koy gercekligi' ile
tamsihyor: Susuz Yaz' dan Yzlanlarzn Ocu' ne, Cemo' ya edebiyatm oteki yuzu ciziliyor

Artik hazirlamyor Oguz Atay: 1970' te TRT'nin actrg: yansmaya katilacagi, juri
uyesinin deyisiyle "484 sayfahk bir emegin ve tutkunun en acik belirtisi" elyazmasi,
demin kaba hatlanru verdigimiz bir ortamda yazilrrusnr. Cumhuriyet doneminde yetisen
aydm kusaklanrun biraz sarsak, daha eek da tutarsiz, gamh, traji-komik tarihini 32
kisim tekrnili birden kucaklar Tutunamayanlar ... "

11
•••

1970' ten 1977' nin son ayma dek programma

zorla giren hastahk ve

ameliyatla, zorunlu olarak giren aci, alay ve huzunle iki roman, bir duzineye yakm
oyku, bir oyun ve bir gunluk yazdi. Oldugunde dorduncu romarundan 60 sayfa kadar
yaznus gelecegi elinden ahnan aduu verdigi bir anlatryi da butunuyle tasarlanus
durumdaydi. .. "

11

•••

neredeyse

Oguz Atay'm cift portreli bir insan olarak dusunulebilecegi kamsmdayim: Biri

"pozitivist",

temel

inanclanndan

soyutlanmasi

guy, "dayamkh"

insan:

topografya kitabuu, belki de Mustafa Inan' m yasam oykusunu yazan, 1966' larm
basmda bir fikir dergisi cikartmak icin cirpman kisi. Oteki, tam tersi oysa: Korkuyu
beklerken tehlikeli oyunlara bile tutunamayan, gene de oyunlarla yasayan, gelecegi
elinden almrrus beyaz mantolu bir adam: Dipten sarsilnus, kirgm, hatta umutsuz biri:
Gunu geldiginde yazdiklanrun anlamma bile yetisemeyen Oguz Atay. Biri guluyorsa bu
onsoze oteki yalruzca bakiyordur. Ikisi de inannuyordur. Ikisi de soruyordur, sonra:
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"Ben buradayim sevgili ok:urum, sen nerdesin?" ... 11
11
•••

"Tutunamayanlar" belli bir taraftan, belli tarih ve cografya enlem-boylammda,

belli bir baglamdan 91k1p belli bir baglama dogru yazilrmstir -onu kusatan gercekligi
onu gercekliginden

soyutlamamak gerek. Ote yandan bir kitabm on ve arka kapagi
arasmda belki de 11hi9 kimsenin urunu" bir metin yer ahyordur: "Caglann, depremlerin,
sellerin yazdigr'' bir metin ... "

EnisBATUR
Subat 1984, istanbul
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OGUZ ATAY

" ... Oguz Atay'm hummali yazi hayati, l 970'i takip eden son yedi yilm icindedir.
Bu kadar kisa zamanda , roman ve hikayelerine kendi uslup, tarz ve dusuncelerini
yerlestirebilmis

olmasi, hakkiyle basandir. Ne yazik ki Oguz Atay'm asil eserlerini

dunya degistirdigi soylenebilir.

Romanlannda,
toplumda,

ozellikle Turk toplumu

uyumsuz,

dengesiz,

kopuk

gibi kimligini kaybedip
ve toplumdaki

aramakta

samimiyetsizliklerle

olan bir
catisma

durumunda olan aydm kisileri anlatmakla tin yaprrusnr ... "

" ... Atay, denilebilir ki zamanmda istenilebilen "daha modern" eserler verdigi icin,
o gunlerde fazla akis yapmanus, eek okunmanustir.

Bu bakimdan, yazarhgi layik

oldugu begenilme ve ovguleri alamarrustir. Nitekim olumunden yillarca sonra basilan
"Gunluk" unde "Daha yasarken unutuldugunu" aci ile soylemektedir. Onun bahti, bazi
gercek sanatcilann bahti ile ayru dogrultuda olmustur. Yani kolay yazarlann cogu daha
ilk eserlerinde

cikanhrken, Oguz Atay'm eserleri, en yuksek takdirleri

goklere

l 980'lerden bugune kazanmaktad1r..."

" .... Buna ragmen Atay'm uzerinde incelemeler yapihyor. Hatta izama belki de en
fazla

gerek

duyulan

"Tutunamayanlar"dan
ilmi, uygun,

eserler

onunkilerdir.

Kendisi

de zamamnda

anlasilamarms,

olmustur. Anlasilmamak onu, onune "klasik, belirli, guzel, dogru,

adet olmus vs." sifatlan

ile dikilen hemen her seyle alay etrnege

zorlanustir. Alaylan hakh veya haksiz, zevkli veya zevksiz, sebepli veya sebepsiz de
o labilmistir.

"Tutunamayanlar'da

siir bolumlerinin

yam

srra "siir aciklamalan"

kisimlan genis yer tutar. Bunlarla bilinen "elestiri" tarziru hicvetmektedir.
"Kucuk burjuva, zaten sanattan anlamaz ... "
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ile alay
Ona gore

.
" ... 0, Turk romarunda cagdas yeniliklerin oncusudur. Bati'daki "yeni, modernist
ve hatta post-modernist romaru, butun aynntilan ile, Turkce'de ilk uygulayan roman ve
hikaye yazandir. Eserlerini yazdigi yillar revacta olan butun usul ve geleneklere karsi
cikrrustir. Yani
tahlillerine"

olay'i onemsemedigi,

de ozel onem vermez.

cevreyi,

bilhassa

0 zamanlar

tasvir

etmedigi

(1950-1970)

gibi "tip

"toplum

ve koy

romanlan"nda vazgecilmez bir moda olan "ideoloji, telkin, <lava, topluma yon verme"
telkinleri Oguz Atay icin alay konulandir ... "

" .. .Iste dunyada 1950'lerden beri binlerce eser verrnis olan "Son yeni roman"

1

bizde butun boyutlan ile uygulayan ilk romanci, Oguz Atay oluyor. .. "

" ... "Burjuva aydiru'' nm taslanmasi, objektif gercekcilik yerine, insaru ve esyayr
derinlestirilen oz'un arastmlmasi.i.Akil

disma cikislar ... Edebiyat ve roman kurallarma

baskaldirma ... Sanatm bir oyun olduguna inanmak. .. Romarunda bildiriye (mesaj) yer
vermemek, hatta telkinlerle alay etmek vs. yeni romanm ortak yanlandir. .. "

" ... Oguz Atay'm romanlannda,
_ [abakov'un

etkileri

daha

fazla

ilk oncelerden Jams Joyce'nin ve cagdaslanndan
gorulmektedir.

Ozellikle,

onemli

romaru

olan

Tutunamayanlar'da, bu yazarlarm, izdusumlerini tespit etmek mumkundur. Oyunla sanat
mda bag kurmak, romandaki hayalleri, hayatm her gunku olaylanndan daha gercek
ymak. .. Aynca romanda nesrin yam sira nazim, biyografi, ansiklopedi, hiciv, tiyatro

aylesmeleri, mektup gibi cesitli tur ve anlatim sekilleri kullanmak, ozellikle bu iki
yazar ile Atay'm ortak yanlandir.

Atay'm romanlan (yukanda da belirttik) bastan sona hiciv, yergi, istihza, alay ve
glenmelerle doludur. Bu hiciv, asagilama ve bayagilamalann cogu, toplumlardaki turlu

- ilere ve suuflara yonelmistir. Ancak Atay'm tek parti devri, sovenizm, kahpcihk,
- es Dil Teorisi, Curnhuriyet devri resmi ideolojisi olan "Kemalizm" gibi, kafalara
olarak

yerlestirmis

ektedir. Burokratlar

ve tabulasnus

kavramlan

da,

sayfalar

dolusu

yerdigi

ve benzeri suuflar, adetler, ernirler, gorevler, yapilmadigi

e yapihr gosterilen isler, askeri disiplin vs. 'ye yonelik toplum yergileri de boldur.
~

- Oguz Atay'm da "mesaj" Ian vardir. Fakat, bunlan, dille soyleyerek, kizarak,
ayarak, taraf tutarak degil alay ederek, bazi seyleri bayagilastirarak veya basitlik,
eliklerini abartarak; okuyucunun iz'aruna seslenerek anlatmaktadir.
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"Burokrasi'' yi

•
hicveden bolumler

"Tutunamayanlar" da, Turgut'un ( o zaman olmus bulunan) arkadasi

ve strdasi Selim'le soylesrneler seklinde, karmakansik

kesintiler ve araya girmelerle

sayfalar boyu uzamaktadir (s.294-319) ... "
" ... Romanlarmda,

hikayelerinde

israrla yerilen "Kucuk burjuva aydmlan" dir.

Bunlar, maddeye, paraya, lukse ve ogiinmeye yaramadigi icin sanatla ugrasmayan,
onunla ugrasanlan kucumseyen, sanat gayreti gosterenleri yildmp yalmz birakan, isini
bilen, her seye uyum saglayan her kahba girebilen "yumusakcalar" dir. Bunlann arasma
giremeyenler,

yalmz ve basansiz

kahrlar.

"Tutunamaz"

lar. Parayla ahnan kucuk

burjuva nimetlerini, onlara koklattirmazlar. Kiskanc ve bencil olan bu curumus topluma
"eylemciler, sendikacilar, devrimciler" ve "dinamik gucler" le bazt tabulan da dahil
ettigi ve taraf tutmaksizm onlan da yerdigi icin bu tipler "tutunamaz" lar. Atay'! roman
ve hikayelerinde, zaman zaman tarihe bagh kimligimizi aramak, bazi sacma adetleri
aklm kmamasma birakmak, Osmanh'yi ozlemek, Ban dagirun eteklerinde pinekleyen
Avrupa taklidi heveslerimizi maskara etmek tesebbuslerinden

oturu, zaman zaman,

solcu-toplumcu kisiler tarafmdan "nihilist" olumsuz umit kinci gibi sifatlarla yerilmistir.
Bu dahi, Oguz Atay'm gercekleri ince zekasi ile kurcalayarak bazi cevrelerde actrg:
yaralarm derin oldugunu gostermektedir,
bir cesidi vardir fakat, doktrinlerin

Atay'm kaleminde hayallerin, tasanlann bin

"yalanci cennet" ini savunan, insanlann yansuu

yansma dusman eden kavgaci "ideolojileri" de , Atay'a gore, basit burjuva aydmlanmn,
kendilerine ordukleri kara korkunc duvarlardir ... "

" ... Romanmda

"Tiirk

Tutunamayanlar

Ansiklopedisi"

hazirlayan

Selim

(Turgut'un, dolayisiyla Atay'm ozdesi, sirdasi), Kemaiistler, burokratlar ovguye memur

sairler, sovenistler, irkcilar, Baticilar vs. gibi marksistler arasmda da kendisini yalmz ve
yabanci bulmaktadir.

Velhasil Oguz Atay "anarsizm" e varan bir hurriyet icinde,

serbest, zeki ve ufuklu dusunmenin ve kahplan kirmarun pesindedir. intihar eden, sonra
Turgut'ta yasayan Selim' i Tutunamayanlar romamnda, arkadaslan ayn ayn vasiflanyla
anlamaktadirlar.

Sevgilisi Gunseli ise onu soyle anlatir: "Herkesin birbirini kotuledigi,

birbirinin suratma ve arkasmdan nefretini haykirdigi bir ortamda bunaltiyorlardi onu.
Bir gece bir arkadasi, 90k sarhos oldugu bir sirada, senin ne isin var ararmzda diye
Selim'e catrrus. Ne anyorsun

bizim gibilerin arasmda? Hepimizi ezen, yasatmayan

agirhk. Onlara isyan ediyoruz. Seni ezen ne var sanki? Ararmza hangi kuvvet surukledi,
hangi d1~ etken buraya itti seni?". Goruluyor

ki, Atay, kahplara

dusunenlere, toplumda her kesimin dusman oldugu fikrindedir.
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aykm yasayrp

Atay, roman ve hikayelerinde, diyalog, soylesme, mektup, ic konusma turunden
her cesit anlatima bas vuruyor. Bununla yetinmiyor manzum bolumler ve "siir" dedigi
parcalar

da yaziyor. Hatta

bunlarm serh'lerini yapar, yaptmr

gibi (Vaktiyle Ziya

Pasa'run Zafername' de denedigi uzre) elestirmenlerin cahilliklerini teshir usullerini de
kullamyor. Bir olay anlatirken, onu kesip aklmdan gecenleri veya hatiralanm veya yillar
once arkadaslan

ile yapngi konusmalan

sirahyor. Boylece "akici roman"

1

begenen

zihniyete de karsi cikiyor. Onu kolay ve "klasik roman" diye kucumsuyor. Anlattiklanm
sik sik keserek (Orhan Pamuk ve Ahmat Mithat Efendi gibi bilgiler vermiyorsa da)
araya duygulanm, dusuncelerini, ozleyis veya nefretlerini dolduruyor.

Oguz Atay her turlu kahplara basit ve "beylik" dusuncelere nefretle karsidir.
Ancak, okul cocuklanrun buluslanru ve beceriksiz komedi oyunculann

zorlamalanm

andiran "tekerleme" ve kafiye meraki, bazen kendi hicivlerini, kendi uslubu uzerine
cekecek gibi gorunmektedir. .. "

TUTUNAMA Y ANLAR
" ... Bu eserde belirtildigi gibi "konu" onemli degil, olaylar da ustaca kanstinhp
belirsiz hale sokulmustur.

Soyledigimiz gibi bu eser yazann "kucuk burjuva" dedigi

cogu aydm (!) kisilerle yaptigr bazen ince, bazen kaba, bazen acik veya kapah alaylarla
doludur.

Romanm birinci kismi Selim'in intihan etrafinda gelisiyor. Bazi arkadaslan ve
sevgilisi Giinseli, Selim Isik'la ilgili gorus, bilgi ve hatiralanru
kisimda, Turgut Ozben' in iv konusmalan

anlatiyorlar. Ikinci

agirhk teskil etmektedir.

Aynca roman,

Binbir Gece' de oldugu ve cagdas Batt romanlannda uygulandigi gibi "Hikaye icinden
hikaye" cikarmak teknigiyle kurulmustur. Bu kitabm, gercekci ve gelenekli romanlara
karsi oldugunu belirtmek icin, "Yayimlayicuun aciklamasr" bolumunde: "Bu kitaptaki
olaylann

butunuyle

hayal

urunu

oldugunun

ve

kisilerin

gercekte

yasamadiguu

okuyucular tarafmdan kabulunu rica ederiz" diye yaziyor. 736 sayfahk ve iki ciltlik bu
romanda, ana hatlan ile olay "ozet" ini kurmaya cahsirsak: Muhendis Turgut Ozben,
90k sevdigi arkadasi
tamyanlan

konusturur,

Selim'in intihar edis sebeplerini arastinyor
cevrsini arastmr,

diyebiliriz. Selim' i

ogrendiklerini yorumlar ve yazar. Vardigr
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sonuc, Se\im'in "Tunmamayaniar'' dan o\dugu ivin v1karc1, basit, kura\c1 "Kuvuk
Burjuva" aydmlar ile uyum saglayamamasi yuzunden intihar ettigidir.

Bu kisa, sade olaym icine binbir malumat, istihza (ironi) kisi ve toplum tenkitleri,
dusunce
dusunceye

parcalan,
baskilar,

ozlemler,

nefretler,

resmi gorusler,

gozlemler

egitimde

doldurmustur.

Riyakarhklar,

okul aile zrtlasmasi, yalanci tarihin

dusuncemizde acng; yaralar, beylik sozler, orta mah dusunceler, tekerlemeler siddetle
hicvedilmektedir.

Oguz Atay'm, her turlu anlatim tarziru (mektup, onsoz, diyalog, ic konusma, geriye
donus vs.) denedigi bu romanda ofke ve nefretin de, isyan ve tahammulsuzlugun de agir
bastigi gorulmektedir. .. "

Ahmet KABAKLI
Ti.irk Edebiyati, 5. Cilt
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OGUZ ATAY' IN TUTUNAMA Y ANLAR'I

"Tutuntmayanlar" (1971-72),

11
•••

Ti.irk romam

tarihinde

bakmundan onemli bir yenilik denemesidir, cesur bir atihmdir.;

anlatim

ve bicim

11

"Tutunamayanlar" m en onemli bicim ozelligi, romamn "atektonik" yapisrdir.

11
•••

Nesir, nazim ve tiyatronun cesitli turlerinde rastlayabilecegimiz "atektonik" tarz.acik ya
da esnek doku olarak da adlandmlan ve sonuca dogru tutarh ve siki bir konu-olay
ilerlemesi yerine konu birimlerine ozen gosteren bir yapidir. Bu nedenle aynntilann
tadma varma ahskanligiru edinmis, belli bir edebiyat kulturu olan okuyucuya goredir.
Konuyu, olay zincirinin surukleyiciligiyle es tutanlar, esnek roman kurgusundan bir sey
anlamayacaklan gibi bu tor eserleri deli sacmasi olarak nitelerler.

11
•••

Romanda bir anlatici figur vardir, "yayimlayici" olarak karsmuza cikan anlatici,

Turgut Ozben'in birakngi notlan duzenleyen kisidir. Romamn anlatim bicimi, sona
eklenen Turgut Ozben'in mektubu dismda genellikle ucuncu tekil kisi anlatim. Anlatim
tutumu ise cogunlukla elestirici, hicivci, alayci.

11
•••

Turgut Ozben'le Selim'in birlikte kaleme aldiklan bildirilen Turgut Ozben' m

hayat hikayesinde cocukluk ve ogrencilik yillanna degin anlatida basanh bir okul hicvi
ile

karsi

karsiyayiz.

Okul

binalanndaki

zevksizligin,

bakrmsizhgm

aynntilarla

sergilenmesiyle baslayan hiciv, ogretim yontemleri, egitimde okul-aile karsrthklannm
elestirilmesiyle dallamp budaklamyor ...

11
•••

11

"Tutunamayanlar" m 90k basanh bir baska hicivci epizodu, burokrasinin

isleyisini, devlet dairelerinin cahsma tarznu ele alan 10. altbolum. Sabah ise baslama,
daha dogrusu baslayamama
cay sohbetleri

sirasinda memurlann davraruslan,

ve nihayet i~ takipcilerine

karsi davraruslan

sabah mahmurluklan,
90k ince bir gozlem

yetenegini ortaya koyan aynntilarla elestirici bir tu tum icinde isleniyor. ..
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11
•••

"Tutunamayanlar" m ana konusu, sirurh ve tekduze orta burjuva hayatmm

sanatci ruhlu kisiler icin nasil itici oldugudur. Turgut Ozben, Selim' in izinde onun
intihan hakkmda bilgi toplarken

kendi de gunden gune d1~ dunyadan icme, kendi

dunyasma kayar, konusmalan hep kendi kendine, icindedir. Birbirine benzeyen, "tarih
dusulmesi imkanszz gun/er" olarak niteledigi burjuva hayat duzeninin romanda cok
cesitli ve aynntih tablolan var. .. 11

11

•••

Oguz Atay, romanmda "zaman" konusunda da deneylere girisiyor; soyutlama

yetenegini elde edememis cogunluk icin zamanm da somut orneklerle anlatilabilirligi
uzerinde dururken, bu konuda ilginc cesitlemeler yapiyor ...

11

•••

11

"Tutunamayanlar", Turk roman tarihinde "yenilikler" deneyen, bir dizi anlatim

deneylerine

girisen

ve geleneksel-ahsilnus

olanm

disma

cikma

cesaretini

cesitli

yonlerde gosteren roman olarak yer alacaktir. Oguz Atay, roman figurleri Turgut' la
Selim arasmda gecen bir konusmada yeni uslup yaratma konusunda ilginc dusunceler
ortaya koyar. .. 11

11

•••

Romanda matematikci uslubun cesitli belirtileri fantastik deneyler biciminde

karsirmza cikiyor ... 11

11

•••

"Tutunamayanlar" da denen anlatim tekniklerinin en onemlisi suphesiz bilinc
II

akmu. Romanda

olay" zinciri olmadigmdan,

anlatim daha cok figurlerin, ozellikle

Turgut Ozben' in icinden gecirdiklerinde, onun ruh dunyasmda yogunlasiyor. Herhangi
bir konuda, duzgun ve tutarh dusunceler degil, gercek hayatta oldugu gibi, msamn
aklmdan gecenler, bazen sasirtici atlamalar ve cagnsimlarla olusan bir akim halinde
tespit ediliyor, yasatihyor ... 11

11

•••

Oguz Atay'm uyguladigi bir baska anlatim deneyi, hie bir noktalamaya yer

vermeyen, ard arda dizili konudan konuya atlayan bir tarz. Turgut Ozben, arkadasi
Selim'

in

hayat

degerlendirerek

hikayesini

onun

bir kompozisyon

hakkinda

ogrendiklerini,

edindigi

olarak isliyor. Bu kompozisyonda

bilgileri

anlaticrlar kah

Selim, kah nisanhsi Gunseli'dir, bolum sonunda Gunseli Selim imzasi, ortak yasanrrus
bir hayat

dilimini, bunu yasayan

taraflann

agzmdan

anlatma

denemesi

gosterir.

"Tutunamayanlar", hem gerceklik anlayisuun genisligi, hem de uslup ve bicim cesitliligi
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akmundan

romantik

roman

gelenegine

yaklasiyor.

Bilindigi gibi romantizm

ve yeru

romantizm, romam her cesit edebi bicime yapismda yer veren "butuncul" bir edebiyat turu
olarak degerlendirmi§,

oyle geli§tirmi§tir.Oguz

Atay da romanma

"Dun, Bugun,

Yann"

3.§hgiyla Selim' den geriye kalanlar dosyasmda numaralanrrus 600 misrahk 5 sarki ile bir
1thaf ve Mukaddime'' den olusan nazim bolum yerlestirmis Misralann, "Suleyman Kargi'mn
Actklamalan" basligr altmda yorumlanna yer verildigi, bu yorumlann da yine baska rrusralar
icerdigini gori.iyoruz. Yuz sayfaya yakin bir bolum olusturan bu aciklamalar, bir uslup
arastirmasi icin eek verimli ilginc bir uslup deneyler dizisi. Bunlan izleyen satirlar, anlatrcinm
Ianni, daha dogrusu s1mrs1zhgm1 dile getirmesi bakmundan onemlidir... 11
11
•••

Turgut Ozben' in yolculugu srrasinda arabada bulunan bir koyluyle birkac soz

ustuktan sonra aklmdan gecenleri aktardiktan sonra Selim' in dosyasmda gunce tarzi
a geciliyor ve bunlan "Turk Tutunamayanlarz Ansiklopedisi" icin kaleme almrms kisa
hayat hikayesi izliyor. "Turgut Ozben' in Mektubu II bashkh numaralanmamrs son
- de yine bir hayat hikayesi, bir ozgecmis ekli: Tutunamayanlardan Turgut Ozbenl Eser
yunca, ozellikle Turgut Ozben' le bir arada karsmuza cikan isim: Olric... 11
11
•••

Olric adi romamn sonuna kadar gittikce yogunlasan bir sikhkta tekrarlaruyor.

Turgut Ozben' in burjuva hayati olarak niteledigi duzenden uzakla~tig1 oranda Olric' e
yaklastigmr izliyoruz. Bu Turgut Ozben' in degismesi, kendi icine donmesi, baska bir dunya
esfetmesidir. Olric' le konu~mas1mn basinda kendine sectigi bu yeni yolun eregi belirir:
Selim' in nasil ve nicin oldiigii, nasil yasadrgi sorusunun pesinde ilerlerken asil ulasmak
· ediginin ne oldugunu Olric' e aciklar... 11
11
•••

son altbolumde romarun sonu, evinden uzak, surekli yolculuk halinde bir Turgut

Ozben vardir karsmuzda. Burjuva diizeninden koptugu, baska insanlara benzemedigi bellidir.

Olric' le ondan iki kisiymis gibi soz edilirken romarun son satirlan Olric' in Turgut
Ozben' in icindeki benlik, icindeki ses oldugunu ortaya cikanr ... 11
Gursel AYTAC
Cagdas Turk Romanlan Uzerine incelemeler
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TUTUNAMAYANLAR

" ... bu romanm edebiyat cevrelerinde

suskunlukla karsilanmasi ilginc bir olaydir.

ce bunun ana nedeni, Oguz Atay' m o9ldukya degisik bir ilk romanla ortaya cikrrus
siydi. Gerek olay orgusu, gerek getirdigi oz ve gerekse bu ozun anlanhsi acismdan
aqww~m

Tutunamayanlar. Yazar neyi anlatmak

dismda bir romandir

istiyordu

bu

maruyla?

Evet, neyi anlatiyor Oguz Atay? Kendisi, "Insani anlatmayt dusundum. " diyor. Genel
yargi bu. Soyle ya da boyle her sanatci aym seyi dusunur. Arna her birinin bu genele vansi

yn ayndir. Ya da anlatmayi amacladigi insam ele ahsi. Bizim icin onemli olan sanatcmm
_ ola ciktig, ozeli belirlemektir. Oguz Atay'm yola crkngr ozel, aydmdir. Baska bir deyisle

ydm denen insam anlatmaktadir Oguz Atay. Yalmz anlatilan insamn toplumsal duzendeki
yerine yerlestirilmesi gerekmektedir.. Ara siruf diyorum ben buna. Ozetlersek, Oguz Atay belli
toplumsal

ortarmn

urunu

olan aydm insam davraruslan,

duyduklan,

inanclan

ve

csizhklanyla vermeye cahsiyor,

Tutunamayanlar'daki

olay sudur: Turgut Ozben adh bir muhendis kaybolmustur. Bir

en yolculugunda tarustrgi gazetecinin birine, "yaztlmastnda bircok insanzn payz olan bir

eser" gonderir. Kisa bir mektupta da, kendisinin kayboldugunu, dunyaya onun araciligiyla bu
eseri gonderdigini,
aldiktan

sonra

eger yayimlamayi dusunurse, ilgili kimselerle gorusup onlann onaymi
harekete

gecmesuu

istedigini

bildirir.

"Eser"

kaybolusun

oncesuu

anlatmaktadir. Selim I~1k adh biri intihar etmistir. Arkadasi Turgut Ozben, onceleri icgudusel
ir tedirginlikle Selim Isik'm dunyasma girmeye cahsir. Onu, sanki yeniden yaratmak icin, el
yordarmyla arar. Herkese bir parcasiru acng; hayatim butunuyle kavramak ister.

Aslmda Turgut Ozben kendisini aramaktadir. Cunku Selim'in intihanyla,
tutundugunu sandigi duzende, tutunmasmm olanaksizhgmi anlarrustir Turgut Ozben.
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kendisini ahskanliklann, ko~ullarum~hklann guttugunu

Y alruz, bu fark.ma varmarun,

kisinin,

bir gun,

bir dis etkiyle

da bilinclenmesi anlammda yorumlanmamasi
~

dogrulan

gerekir. Soz

olan, Selim' in verdigi kavgarun bir baskasmca benimsenmesi, bu benimsemeye

ir,rn111..'

in arastmlmasi sonucu sahip cikilmasrdir. Cunku Turgut, "Sonu belirsiz bir
attltyoruz

Olric. " derken Selim' in yanhsma dusmeyip Olric' i yaratmakta,

Mnece Selimlik' i Turgutluk' a donusturmektedir.

Yalruzhga itilmistir Selim. Oysa bir gorev yuklenmistir ona: "Her an uyanzk"
"herkese"

kosmah,

"her

Jeye"

yetismelidir.

Arna

"

bu

gorev icin"

iste. Aynca hep kendisinden bir seyler verdigi insanlar sonunda

-,.ui

kaciyorlardi. Yasamak istiyordu, "on yuz bin seyi birden" yasamak istiyordu.

igisine sarzlsa baskastna ayzp oluyordu. Ka9 par9a olabilirdi? ". Hayat bir oyunsa,
yunu en iyi bicimde oynamak istiyordu. Oysa, ondan baska gercek oyuncu yoktu
. "Sahte olmaktansa yasamamak" daha iyiydi.

Belki de Turgut
plasmanm

basladigi

unmayanlardir

Olric' i yaranrken. Cunku Olric

bunun farkma varnustir.
genenelev

bolumunde

ortaya

cikar.

i~te

ararup

o. Anlatilmayarun anlatrldrgidir. Turgut' un icindeki, yine bir baska

Turgut' tur. Ola ki Selim yoktur, yasamanustir. Ya da Selim, Olric' in oncesidir. Turgut'
icindeki ama Turgut' u rahatsiz eden, tedirgin kdan bir Selim, Turgut'un oteki yuzu

Burac\a 'oa'i}ka 'oi-r soron

'\JaI

\\st-unc\e c\\lro\mas\ gereken..Sehm, Turgut 'fa da

Ahmet, Mehmet,

adi onemli degil, hangi toplumsal

belirleyen

Selimlik

nedir?

denen

insani

oz

nasil

urunudur?
olusmustur?

Selim'im sonunu
Iste,

toplumsala

gecilrnesini zorunlu kilan budur. Ya da bir yorum getirebilmek icin gereken bakis a91s1.

Anlatilan insan aydmsa, aydirun olusumunu, kisiligini olusturan etkenleri bilmek
zorundayizdir. insani oz dedigimiz sey, somut bir ortamda yetisir, bicimlenir. Sozgelimi
ask dedigimiz duygu, butun insanlarca paylasilan bir duygudur.
toplumun

cesitli

katlannda

cesitli bicimlerde
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gorulur.

Y ani,

Arna bu ortakhk,
ele alman

insarun

toplumdaki yerine bagh olarak degisik bir gorunumde cikacaktir bu duygu. Elbette
toplumsalm kosullandigi bu bicim, bu degisik gorunum sorunu kucultmez, kisrtlamaz.
Ozeller yalruzca. Genel ise ozellerin toplarrudir. insani oz dedigimiz seye bu ozel
aracihgiyla vannz.

Tutunamayanlar' a boylesi bir bakis acisiyla yaklastignruzda,

yukandaki

sorularm yarutlanyla karsilasmz. Selim' in sonunu belirleyen icinden crktig; toplumsal
duzendir.

Y ani bu duzende aldigi egitim, bu duzenin yargilan , bu duzenin kurumlan,
burokrasi sozgelimi..

Ya da sevgilerinin, tutkulannm

yorumlamsi. Belki de Selim'in

tutunamayanhgr secmesinin nedeni budur. Catisma bu noktada baslarrustir. Insanhguun
bilincine varmasi ya da insanhgiru ortak bir payda altmda toplamaya cahsmasidir onu
kavgaya goturen. Iste buradan genel olana gecebilirsiniz artik.

Aslmda o, evrensel olanla ulusal olarun bileskesidir. Onun aldigi egitim icinde
yasadigr dusunsel ortam, kisiligini olusturan kultur, gunumuz Turkiyesi'nde yasayan her
aydmm dunyasuu belirleyen toplumsal ozdur. Selim I~1k, "Kendini cozemeyen kisi,
11

kendi dtstnda

hie bir sorunu cozemez.

getirmektedir.

Bu bir kendini asma olamaz nu? Turgrut da anlar bunu, "Icimdeki

diizenle

ilgiliydi

huzursuzlugunun

derken, belki de genel bir dogruyu dile

huzursuzlugum. Dtstmdaki duzenle ilgisi yak.

11

der, ama bu is;

distan geldigini de bilir: "Beni bzraktzn bu makinanzn

carklart

arasznda. Ben de dislilere ceketimi kaptzrdzm. Etegimin ucundan baglandim bu duzene.

11

Ve duzeni elestirir. Bir kizgmhgm sonucudur bu elestiri. Bu nedenle alayci bir
yergiye donusur. Kucuk burjuva ahskanhklan, birorneklik, tekduzelik vb. didik didik
edilir. Y alruz bu elestirinin, ayru duzenin bir parcasi olan. parcahktan kurtulamayan
aydm tarafmdan belirtilmelidir. Y ani Selimce ya da Turgutca, onlann gozuyle. Y oksa
yanhsi bilerek yasamak baska turlu nasil aciklanabilir? Bu da bir celiskidir aslmda.
Ornekse Turgut "On" uncu bolumde burokrasiyi amansizca elestirir. Arna iyi bir i~

takip~isic\ir sonucta. Oyunu kura\\any\a oynar, yan\1~ o\c\ugunu 'oi\e 'oi\e, ~unku n.ayat
zorlar onu. i~i, cevresi, kansi, cocuklan zorlar. Ne diyordu Selim: "Yalniz istemesini
biliyorsunuz. Ne istiyorsunuz benden?

11

19
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Y asananla yasanmak istenenin causmasi Selim'i olume goturrnustur. En yakmmda
olanlardan bile farkh olusu, ayru evde annesiyle "iki yabancz olarak" yasadigiru fark
etmesi "sonunda anlamszz biri" olup ctkmasi, yasarken zaten oldurmustur onu.

Turgut ise, once de belirttigim gibi, daha akilhca davrarup, Selim' in parcalanru,
baskalanna dagrttiklanru toplar, sonra kaybolur. Olric' le birlikte. Nereye, nicin? Kacis
nudir bu?

Y oksa yeni bir hayata gecis mi?
Y aruti yok bu sorunun. Gereksiz bir soru aslmda. Cunku Oguz Atay' m amaci, bu
tur sorulara yarut aramak degil, onun temeldeki sorusu ya da daha dogru bir deyisle
ortaya koydugu sorun su: Aydm dedigimiz insanm gercekligi, cagdas Turk aydmmm
birey olarak dunyasi, celiskileri, acilan, eksiklikleri ... Sonucta ise vurguladigi bir dogru
var ortada: Gercekte herkes biraz Tutunamayan' dir.

Tutunamayanlar' da belli insan tipleri cizmek yerine, insan denilen varhgm
derinlemesine arastmlmasma girisildigi soylenebilir. Bir genellemeye gitmek gerekirse
her sanat eseri bir arastirrnadir. Arna her arastirmanm kuskusuz kendine ozgu bir
yontemi vardir. Soz konusu olan bir gercekligin anlatilmasiyla, ele aldignuz insarun
belli bir yaruyla tiplestirerek
baghdir

bu. Oysa Atay,

de verebilirsiniz. Ortaya koymak istediginiz gerceklige

Selim' in kisiliginin olusumunu

anlatirken,

bu olusumu

genelliyor. Olusumun butun aynntilanru vermeyi amachyor. Tek bir kalm cizgi degil,
bircok ince cizgi cekiyor. Esat, Suleyman Kargi, Metin, Burhan, Gunseli ... bu butunun
bir parcasidirlar. Turgut ise butunun kendisi.

Tek bir olayi da anlatrmyor Oguz Atay. Ele aldig; insam verebilecek bir yigm
kucuk olayi birlestirmeyi yegliyor. Onun anlatmak istedigi "insan olayz" dir cunku Bu
nedenle amacladigi gercekligi verebilmek icin ona uygun butun anlatim olanaklanru
deniyor. Siirden, tiyatrodan

yaralamyor, anlatrm surekli degisiyor. Ucuncu sahistan

birinci salusa geciyor, is; monologa donusuyor, diyalog oluyor, tekerlemelere, tekrarlara
yaslamyor. Hepsinde basanh oluyor mu Oguz Atay?
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Oguz Atay, anlanci olarak belli bir duzeyin altma dusmuyor.

Belli ki Batt

romamm iyi tamyor. Dili kullanmasi ise yanhssiz. Tutunamayanlar anlatim acismdan
ilk olmamn surlanm tasirruyor.

Atilla OZKIRIMLI
Romanlann Dunyasmda

" ... Atay'm kisilerinin bugun bize en yakm gelen ozelliklerinden
karsismda

beceriksiz,

"hayatm

acernisi"

olmalan.

Tutunamayanlar'da

biri, hayat
Selim I~1k,

Tehlikeli Oyunlar'da Hikmet Benol, dusunmekten yasamaya firsat bulamarrus, "hayat
bilgisi"'nden yoksun, bu yuzden de zihinlerindeki dogrularla birlikte evde kalrrus, cocuk
kalrms kisilerdir. Her sey 90k onceden belirlenmis gibidir: "Kitap kurdu, bos hayaller
kumkumasi, hayatm cihz golgesi" Selim cocukken ne futbol takmuna girebilmis, ne
suuf mumessili olabilmis, ne korkulanm yenip cocukluk askirun pesinden dut agacma
cikabilmis, ne de buyudukten sonra, kotu yasanrn korkusuyla hayata dahil olabilmistir.
Hikmet'in

icindeki cocuk

da, "yasamadigi

0 da Selim gibi

icin buyumemis'fir.

dusunmenin kurbam gibidir: Erkeklerin pijama ve terlikle dolastigi, duvarlanna takvim
asilan evleri gulunc buldugu icin kendine bir hayat kuramamis, sahte olurum ya da kotu
yasanm

korkusuyla

dusunememis,

his; yasamarrus, bir kere boyle dusundugu

icin baska turlu

suf oyle soyledigi icin butun hayatuu "kelimeler ugruna" harcamistir.

Iclerinden bir tek "eyyamguder" Turgut Ozben beceriklidir: Duraklara en kisa yollardan
cikabilir,

dolmusa

herkesten

once

binebilir;

erken

yasta,

ogretmenin

gozune

girebilmenin bagirarak siir okumaktan gectigini kesfeder; ama o da bu becerisini, "hayat
pasosu'"nu

Selim'i

anlamaya

calistikca

kaybedecek,

bir

"deliler

treni'"nde

bir

istasyondan digerine dolasmayi sececektir. 0 halde bir kader birliginden soz edilebilir:
Bilinc insan hayatm disma itecek; beceriksiz, tutuk, acerni ve islevsiz kilacaktir. .. "

Nurdan GURBiLEK-1990
(Defter Dergisi- T emmuz/Kasim)
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mdaki
"1nsel

kirgmlrguu

yaranciliga
yarhhgm

Arna bir yandan

da okurun

katihrm icin bir cagnda bulunuyordu.

yasamayi

bu yuzden

dile getiriyordu.

anlamh kilan bir biresime,

inaruyorum.

Onun

bu kitaplan

kitaplanndaki

Oguz . Atay'i okumak

bir cesit yaraticihga
yazmakla

bilinc

yoneltecegine

dizginleyemedigi

yasama

911kusunu okurlanyla buyuk bir ictenlik ve cornertlikle paylasmak istedigine inandigim

Cevat <;APAN-1984
(Tutnnamayanlar-Iletisirn Y ay .)

" ... Y azdigi seyler kurulu duzenin itecegi seyler degildi, bas tact edecegi seyler
degildi. Toplumsal ya da simfsal ozelestiriden daha acnnasiz ama daha yapici olur
genellikle.

Ote yandan, ozelestiriyle guclenir, gelisir elestiri. Her elestiride biraz

ozelestiri,

her

ozelestiriydi.

ozelestiride

birazcik

elestiri

Ancak, aydm insanm toplumsal,

vardir.

Onun

yazisr elestiriden

suufsal, kisisel duzeydeki zorluklanru

ben suzgecinden gecirerek gorrnek ve gostermek hie; deters bir anlam tasirmyordu ... "

Afsar TiMU<;tN
(Milliyet Sanat Dergisi)
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cok

" ... Tarudiginuz
olaylarmm
yarauci

merakh,

ama

kisiliginin

ustumdeki

Oguz

rnimarisi,

dil ustahgi

kultur, bu kitaplara

iddiasiz

farkma

etkisi sasirnci

Atay

ciddi

ve

disiplinli

bir takipcisiydi.

varamadigirru

itiraf etmeliyim.

, zeka ve duyarhgm

dusunce

Kitaplanru

ve carpici oldu. Karmasik

olaganustu

bir

Bu

adanu,

sanat

kadar

onun

okuyana
bakimdan

kitaplanrun

ama 90k saglam kuruluslu

incelikle dengeledigi

ozellikler kazandirmaktaydi

roman

bir ifade gucu, genis bir

... "

Halit REFiG
(Milliyet 28 ocak 1984)

" ... Atay' da Modernizrnin

aydma dusen sorulan ve sorgulamalarmda

- yann bir butun olarak yerini alacaktir.
perspektifi
yasamsal

ile. Batihlasmarun
bir durus sorunu

... Atay'daki

Turkiye

uyduramamarun
Modernist

resmi tarihi

noktasmda

sorular Atay'i da kusatrmsnr

bir ilke " olan durust bir aydm olma

Tanzimat'tan

goren

bu yana bu sorulan

kucuk burjuva

duyarhkh

sormayi

aydirun sordugu

kuskusuz ...

tahlili

beraberindeki

burjuva

duzeninin

yalruz insanlann

romarun genel sorgulama

derinliklerinde

"Yasamsal

dun- bugun

kurallanna,
ironileri

hatti olan varolus

deger

cercevesinde

yargilanna

olusturulmustur.

sikmtisi, simgeler ve bilincaltmm

yansitilrrusur ...

Erin9 BUYUKASIK
(Bir Arayism Pesinde yazrsmdan)
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ayak

Y A~AMI ve

xrsn.rct

Oguz Atay, 12 Ekim 1934 yilmda inebolu'da dunyaya geldi. Annesi Muazzez
Atay ogretmen, babasi Cumhuriyet Halk Partisi Kars Milletvekili Cemil Atay'dir. 1951
yihnda Ankara Maarif Koleji'ni daha sonra istanbul Teknik Universitesi Insaat Fakultesi
bolumunu bitiren yazar, 1960 yihnda iDMMAC (Istanbul Devlet Mimarhk ve
Muhendislik Akademisi)'nde asistan olarak gorev aldi. Akademisyen olarak docentlik
kadrosuna kadar yukselen yazar, olumunden iki yd once 1975 yihnda hastalrgi
nedeniyle bu gorevinden aynlmak zorunda kaldi, Bu sure icinde bircok bilimsel
arastirma yapan Oguz Atay, Topografya adh birders kitabi da yazrrustir.

Beyin tumoru hastahgma yakalanarak tedavi icin ingiltere'ye giden yazar, bu
hastahgmdan kurtulamayarak 13 Arahk 1977 yilmda istanbul'da dunyaya gozlerini
yummustur.

Oguz Atay, kisiligindeki duygu yonunu annesinden, akil yonunu babasmdan
aldignu su sekilde belirtmistir: "Hurriyet mefhumumu ve butun saf davraruslannu
bildigim halde akhrm senden aldim. Bazi duygulannu da, sen kizacaksin ama,
annemden tevarus ettim."

Yazann kisiliginin en belirgin yonu olan ictenligini, sicakliguu, durustlugunu
babasmdan aldigim "Bahama Mektup" adh oykusunde soyle belirtmistir: "Ben bu asik
surath aydinlara hie benzemiyorum babacigim; onlara karsiyrm ve senin ictenliginden
yanayim. Bazi kitaplar yuzunden kafam biraz kansrrussa da bugun bile senin ictenligini
tasrdigirruumit ediyorum."

Kisilikli bir insan, sorumluluklanru bilen bir entellektuel olan Oguz Atay,
yasarru boyunca

anlasilmarms veya hep yanhs anlasilnus, yalmz kalrrus ve

yabancilasnus bir birey-aydm olarak "Gunluk" adh eserinde yasarruru ve cevresindeki
insanlan su sekilde ozlu bir bicimde anlatrmstir. "Selim gibi gunluk tutmaya baslayahm.
Sonumuz hayrrh degil herhalde onun gibi. Kimse dinlemiyorsa beni -ya da istedigim
gibi dinlemiyorsa- gunluk tutmaktan baska carem kalnuyor. Camm insanlar! Sonunda
bana bunu yaptirduuz." Yukandaki almtidan da anlasrlacagi gibi herseye ragmen
insanlardan ve insanhktan umidi kesmeyen yazar sistemini zaman zaman daha kirgin bir
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getirir: "Y asarken unutulup gitmek, bu yuzden bu ulkede herkese kafa

Oguz Atay'm yasammm belirleyici bir yonu olan burjuva ahlakma, burjuva

:e-,rine, ictenlikten yoksun insan iliskilerine baskaldmsi

ademlerden

yalmzlasnrrmsur.

Ictenligin

yerini televizyon

izlemenin almasi insanlann

uzaklasmasi

ellikle belirsiz
-rtmanda

yazann

yenm

cikar iliskilerinin

bunaurrunm temellerini

bir isyan halindeyim...

onu yasadigi toplumdan

Ben

almasi, doyurucu

dogadan,

dogalhktan

olusturur

ve ~oyle der:

senin gibi koyde

ve

degil sehirde,

buyudugum icin, cocuklugumu bir bakima yasayamadigim icin, bu konuda

gecikmis de olsam yalmz birakildiguru hissettigim zaman kendi capimda mesele
nyorum,
abiatm

herkesin

bana

burnundan

miras

kalmis

getirdigimi
babacigim.

samyorum...

Demek

ki senin koylu

Medeniyeti

sevrniyorum.

Bugunlere

yetisebilseydin, sen de benim gibi televizyondan nefret ederdin samyorum."

Edward Said'in dedigi gibi: "Yanhs bir hayat dogru yasanmaz". Oguz Atay'm
trajedilerle

dolu yasarru yine trajik bir bicimde

hastahktan kurtulamayacagnu,

son bulur; yakalandrgi

amansiz

yasadigi surenin son iki uc ay oldugunu bilir. Yine de

okumaktan, yazmaktan vazgecemez. Ozellikle Gunluk adh eserin sonlarmda yer alan su
sozleri ne kadar da acidir: "Ge<; basladik erken birakacagiz ... Bizi kimse anlamadi, biz
de kimseyi anlarruyoruz. Gelecegin olmayisi yasanan zamam da boslastmyor, anlamsiz
kihyor. Arna olsun daha dayanacak gucumuz var. Yasamaya ve yazmaya devam edelim
bakahm".

Olmeden yazdigi son oyku olan "Demiryolu Hikayecileri - Bir Ruya" adh
hikayesinin

son

cumlesi

Oguz

Atay'm

yalmzhguu,

soyutlanrmshgnu

ve

yabancilasmasim en trajik, en acik ve en etkili bir bicimde belirtir: "Ben buradayim
sevgili okuyucum, sen neredesin acaba?"
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SANATI

Oguz Atay tum eserlerinde yalmz bunahmh toplurnla, aile ile yasanan burjuva
duzeni ile uyusamayan bireyleri ele ahr. Tum bireyler bir sekilde toplum disma itilmis
veya kendi istekleri ile toplumdan
yasami

sorgulayan,

hayatm

soyutlanrrus kisilerdir, Bu kisiler kitap okuyan,

anlarmru veya

anlamsizhgiru

arayan

bireylerdir.

Bu

bireylerin, diger ortak bir ozelligi intihar eden veya intihara egilimli, yasama ilgilerini
bir olcude - isteyerek, istemeyerek - kesmis bunahmh kisilerdir, Hayati bir oyun olarak
algilayan,

toplurnla

ve kendisiyle

alay eden yasamlanru

"sozcuklerin

esaretine"

birakrms; iyi niyetli ictenligi, durustlugu ilke edinmis kisilerdir.

Oguz

Atay,

yapitlannda

kahramanlann

fiziksel yapismdan

cok

psikolojik

yapilanna onem verrnis, psikolojik yapilanru on plana cikarnus bir yazardir. Modern
romamn anlatim bicimlerini, bilinc akisi, post-modern

oykuleme tarzim eserlerinde

ustahkla kullannustir.

Eserlerinde

kahramanlar, ahsilrms kahraman tarzmdan uzak "pijamah, terlikli"

siradan diyebilecegimiz kisilerdir. Onlan farkh kilan, iv dunyalandir.

Oguz Atay'm

eserlerinde cok genis bir bilgi ve kultur birikimi, dil zenginligi gorulur. Bir muhendis
olmasi dolayisiyla da eserlerinde bir kurgu duzeni gorulur.

Oguz Atay'm eserlerinde gaze carpan diger onemli bir ozellik ise "ironi"dir.
Hem toplurnla hem kendiyle alay eden kahramanlar ironik anlatimla sevirnli bir hale
gelirler. Onlar adma uzulur, acmz;. Oguz Atay bunu bize yaptirarak aslmda okur ile de
alay eder. Arna bu alay kucumseme olarak degil kendirnizi sorgulamaya goturen bir
ozelliktir.

Ban dunyasim ve bati edebiyatuu cok iyi tamyan Oguz Atay, batih roman yazma
tekniklerini Turk romamnda uygulanus oncu bir yazardir. Fakat "Bir Bilim Adamanm
Romam" adh eseri, diger eserlerinden ayn bir bakis acrsina sahiptir. Bu kitap, edebi ve
roman anlarrnyla Oguz Atay'm diger eserlerindeki cizgileri pek yansitmaz.
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ESERLERi

1 - TUTUNAMAY ANLAR

Oguz Atay'in ilk eseri "Tutunamayanlar"

adh romamdir. Bu roman, "TRT

Roman Odulnnu kazanrmstir (1970). Tutunamayanlar yaynnlandigi donem bekledigi
ilgiyi gorememistir.

Koy Edebiyati ve Toplumsal Gercekcilik akimlann edebiyat ve

diger sanat kollanndaki

egemenliginin dorukta oldugu bir donemde yayimlanan bu

roman, donemin sanat ve edebiyat goruslerine ters dustugu, hacim acismdan buyuklugu,
romandaki konunun ve anlatim tekniginin o cagdaki aydmlann bilmedigi veya uzak
oldugu, dolayrsiyla okurun da ilgisini cekemeyecegi dusuncesinden kaynaklanan ticari

kaygilarla eser beklenen ilgiyi gorememistir. Oguz Atay, iki yil boyunca bu romam
yayimlayacak bir yaymevi bulamamisnr.

Oguz Atay'm arkadasi Cevat Capan o donemi soyle anlatir: "Adi bilinmeyen
birisi boyle bir roman yaznus ve romamn yaymevlerince bir kere yaynnlanmasi buyuk

maliyet gerektiren bir sey. Cok masrafh bir kitap, yazanmn adi bilinmiyor. Bu yuzden
buyuk

yanki

uyandirmadi".

Kitap

1972

yilmda

Sinan

Y aymevi

tarafmdan

yayinlanrrustir.

Bircok eserin degerini en nesnel bir bicimde belirleyen sey "zaman" oldugu icin

1980 sonrasi Turk Edebiyan'nda

bir "Tutunamayanlar

Firtmasi"

kopmus, kitabm

yaklasik on kez yeni basmu yapilrrusur.

En gene! anlarm ile Tutunamayanlar

adh romamn ic ice gecmis uc konusu

vardir.

1. Tutunamayanlar adli romanm oykusu
2. Turgut'un oykusu

3. Selim'in oykusu

Oguz Atay'm fakulteden arkadasi olan Selim'in intihan yazan 90k etkiler ve bu
gercek hayattan alman oyku Tutunamayanlar'm ozunu olusturur. Bu oykuyu Oguz Atay
soyle anlatir: "Selim I~1k yakm arkadasimdi. Olumu beni 90k etkiledi".
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2-TEHLiKELiOYUNLAR

Oguz Atay'm ikinci eseri "Tehlikeli Oyunlar" adh romandir. Bu roman 1973
ytlmda Sinan Yaymevi tarafmdan yayimlannusur. Burjuva duzene ve burjiva yasam
bicimine ayak uyduramayan Hikmet Benol, bir gecekondu mahallesine tasirur ve orada
yasamaya baslar, Emekli Albay Husamettin Tombay ile tarusir ve oyunlar oynamaya
baslarlar.

Tehlikeli Oyunlar'da Hikmet Benol gecekonduya yerleserek eski ahskanhklanru,
eski dostlanru,

eski yasam bicimini terk

eder; gecekondu

yasanuru benimseyip,

gecekondu komsulanru dost edinir. Bu anlamda Emekli Albay Husamettin Tombay da
romanda onemli bir yer tutar.

Tehlikeli Oyunlar adh romaru olusturan bircok yazm turu vardir. "Alaturka
sarkilar, ilkokul manzumeleri,

duygusal ask romaru parodileri; Tehlikeli Oyunlar'm

dokusu icindeki anlatim bicimlerinden bir kacidtr",

3- KORKUYU BEKLERKEN

Oguz Atay'm oykulerini topladigi kitaptir. Bu eser 1973 yilmda Sinan Y aymevi
tarafindan yayimlanrrustir. Toplam 8 oykuden olusan bu kitaptaki oykuler sirasiyla
sunlardir:

a) Beyaz Mantolu Adam
b) Unutulan
c) Korkuyu Beklerken
9) Bir Mektup
d) Ne Evet Ne Haylf
e) Tahta At

f) Bahama Mektup
g) Derniryolu Hikayecileri - Bir Ruya
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Oguz Atay romandaki basansmi hikayecilikte de gostermistir. Turk Hikayesi bir

da bu oykulerle cagdas Bati cykuculugunu yakalarrustir. Romanlardaki anlatim
·gi yalruz, yabancilasrrus bireyler oykulerinin de temelini olusturur. Sekiz tane oyku
Oguz Atay, Turk Hikayeciligi'nde bir donum noktasidir, romanda oldugu gibi. Selim
· ~ tespiti yapar Oguz Atay hikayeciligi icin: " ... Yazarhgirun doruklanndan biri ...
~llL,a

yarasir bir ustahk, bir gercekcilik katiyor ... "

4- BiR BiLiM ADAMININ ROMANI

Oguz Atay, ucuncu

romaru ve dorduncu

eseri olan Bir Bilim Adammm

maru'nda, istanbul Teknik -Oniversitesi Insaat Fakultesi'nde Profesor ve kendi hocasi
Mustafa inan'm hayatmi biyografik roman tarzi ile anlatir. Anadolulu bir gencin
- ya capmda unlu bir bilim adami olmasi, romarunkonusunu olusturur. Bu eser 1975
yihnda Sinan Yaymevi tarafmdan yayimlarur.

Bir Bilim Adammm Romaru adh yapitta, Oguz Atay'm ahsngmuz tarzi yoktur.
Zaten kitap Tubitak'in

acug: bir yansma icin - birazcik da vefa borcu olarak -

yazilrrustir. Fakat biyografik roman turundeki en yetkin eserlerden biridir. Bu eserde
yazar, akadernik cevreyi eek yalm bir bicimde anlatrnistir.

5- OYUNLARLA Y ASAY ANLAR

Oguz

Atay'm besinci eseri, "Oyunlarla

Y asayanlar"

adh tiyatro

yapmdir.

Roman, hikaye turlerinde eserler veren yazar tiyatro oyunu da yazrrustir. Ironi ile
yogrulmus, dogal konusma diliyle yazilrrus, usta isi kurgusu ile bir basyapit olan bu
oyun; diger

kitaplar

gibi doneminde

yeteri kadar

ilgi gormemis,

Oguz

Atay'm

cabalanyla sahnelenrneye cahsilnussa da gerek aydinlar gerek izleyiciler beklenen ilgiyi
gostermemistir.

"Bu oyun sergilendigi zaman Oguz Atay'm hayranlan ve arkadaslan,

onu hem yazarken tarurrus olanlar, hem okur olarak Oguz Atay'i sevenler, bu oyuna
gitmek istemediler. Gidenler de cok hayal kmkhgma ugrayarak ciktilar oyundan." diyor
o donemi yasayan Cevat Capan.
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Icinden gelen sese uyarak erken emekli olan tarihci Coskun Ermis'in, emekli
olduktan sonra oyunlar yazarak tutunmaya cahsmasmm ironik bir dilde anlatildigr bu
trajik oyunda, Oguz Atay'm ustahgi ve kendine ozgu tarzi en belirgin unsurlardir.

6-GUNLUK
Oguz Atay'm altinci eseri "Gunluk'tdur. 25 Nisan 1970 ile 23 Ocak 1977 yillan
arasmda

Oguz

Atay'm yasarru, kendi kaleminden

aktanlmistir.

Bu kitap yazarm

eserlerinin kurgusu, sosyal, siyasal, sanatsal goruslerinin kendi agzmdan aktanldigi otobiyografik - bir eserdir. Kitap 1983 yihnda bulunarak, Iletisim Yaymevi tarafmdan
yayrmlanrrustir.

7- EYLEMBiLiM

Oguz

Atay'm

yedinci

eseri;

"Eylembilim"

adh

romandir.

Tum

parcalan

bulunamadan "Gunluk" ile birlikte - bulunan parcalan - basilrmstir. Diger parcalan da
bulunarak

1998 yilmda Iletisim Yaymevi tarafmdan tek kitap olarak basilrrustir. Bu

eseri icin Oguz Atay sunlan dernistir: " ... "Bir Bilim Adarrurun Romam" adh eserdeki
Mustafa Inan'i, butun yogunlugu ile ele ahp dusunecegim. Dogu - Batt sorunsalma
yakinlastmci bir islev gordurecegim".
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.
iNCELEl\1E

ROMANIN OZETi
BiRiNCi BOLUM

l .Krsrm (s.25-32): Roman yazarm agzmdan, Selim' in kendi istegiyle bu diinyadan

JI gm

belirten bir mektubun, Turgut' un uzerindeki etkiyi anlatmasiyla bashyor. Mektubun

oldugu rahatsizhktan

hareket ederek "Kucuk Burjuva" nimetlerinin de vermis oldugu

ga bir gecis vardir. Mektuptan

duydugu rahatsizhgi, "Bu mektup neden geldi beni

diye, kendi kendine mmldanmasmdan
~'"

anhyoruz (s.25). Turgut,

Selim' in sebepsiz

vermis oldugu huzursuzlugu tum cevresine yansitir ancak bu yansitma kendi icinden
di icine doner. Y ani sadece kendi dusunceleri etrafinda dolarur durur. Etrafinda, hatta
bu ruh hali icinde, yapmasi gerektigi

~1..ur:

isi dahi

Selim' in mektubunu okumak.
t\lI'?,\l\, ~e\1m 1n en

'-:!'- aikat\a~\

a\t\\lg,\l \\a\t\e, 1nt1\\anm 'o1I \'.a'oa\\, ia-z.etec\en ag,IemI.

nedenle Selim' in intihan, onun icin bir "olay" dir.
Turgut, hayal dunyasmda gezinir, universite yillanru hatirlar ancak bu hayal dunyasmda
IIICZ"tirken, Selim' in sesini duyar gibi olur hep. Ayru zamanda burada bir hesaplasmamn da
ugunu anlanz cunku Turgut' un kendince planlan vardir; araba ve ev almak uzeredir,
eksiyon kursuna baslayacaktir. Ancak Selim' in intihan. Turgut' un islerine burnunu sokmasi

Turgut' un hesaplasmasi, bir anda Selim' in hesaplasmasma doner ve Selim, Turgut' un
dan Turgut' un Nerrnin' le evlenmesini hatta evlerindeki esyalan bile elestirir. ancak
ar, selim' in gercek dusunceleri degildir cunku Turgut, Selim' in bu tor dusuncelere sahip
p olmadigim bilrniyordur bile: Bunlar, Turgut' un kendi "ses crkaramadigr" dusunceleridir.
Turgut, Selim'in farkh bir hayati olsaydi belki su an yasiyor olurdu diye dusunur ve
ektubu on kere okumustur. Ancak mektuptan bir sonuca varanadigiru belirtir, kafasi iyice
kansrrustir ve "Benim isim degil" diye mmldamr.
ilk defa burada Olric' ten bahsedilir: " Henuz Olric yoktu".
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2. Kisun (s.32-36):

Burada Turgut' un gordiigihlgin9 bir ruya vardir: Turgut, Nermin'

evlenmek uzeredir ve birden kendini bir diigiin yerine, bir cenazede bulur. Selim' in cenazesi

ldugunu dusunur ancak mezar tasmda kendi adi yazmaktadir. bu yaziyr okur okumaz irkilir,
· den yanmda Selim belirir. Selim' e kimin oldugunu sorar, Selim'e gore ikisi de olmustur.
Turgut bunu kabullenemese de oluler ve olulerin yasantisiyla ilgili sorular sorar. Tam
~~~~ ~"~~

~'\~~~

~'\~~~

'-~"~\., '{~d\.~\t\..a. da.\.t du'{dutu seslerle, ~ordugii

ruyanm korkusunu biraz olsun ustunden atar.
Olric' ten bahis, burada da soz konusudur ancak onun henuz ortaya cikmadigi
yonundedir.

3. Kisun (36-43): Turgut ve Nermin' in direksiyon kurusundan kesitler vardir ancak
bu bolumun astl anlatmak istedigi, Selim ile Turgut2 un nasil tarustrgidir.
Universitede, Selim ile Kenan "sikilma oyunu'' oynarlarken, yanlanna Turgut gelir ve birlikte
oynamaya baslarlar. Boylece, arkadashklan baslarrus olur.

4. Kisim (43-50): Burada, Turgut'un oturdugu evin, ironik bir tarzda, yeri tarif edilir.
Ancak bu evin yerini Turgut' un arkadaslanrun kanlan elleriyle koymus gibi bulurken, Selim
ilk gun bu evi bulmakta bayagi zorlanrr. Aynca ev, sanki bir ulkenin, bolgenin ya da sehrin
cografi ozellikleri anlatihr gibi tasvir edilmistir yazar tarafmdan. Turgut ise oturdugu binayi
bir "in~aat muhendisi" gozuyle irdeler. Ona gore birtakim aksakhklar vardir ama bunlar
sebepsizdir.
Yazann burada irdeledigi konulardan biri de, Turgut' un arkadaslanyla Nermin' in
iliskisidir. Nermin, Selim'i de Turgut'un diger arkadaslan gibi siradan gorur.
Turgut'un anlamlandrramadigi bir baska olgu ise insan-esya arasmdaki
munasebettir. Turgut, kendi evinin esyalaruu hatta esyalanrun sebeplerini bile dusunur.
Turgut'u rahatsiz eden bir huzursuzluk da vardir ancak bunun ne oldugunu kendisi de tam
olarak bilemezken, bu huzursuzlugun kendisini rahatsiz edecegini onceden tahmin eder. Bu
anlamsizhk ve huzursuzluk icinde savrulurken, Nermin' e Ankara' ya gidecegini haber verir.
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. 5.Kis1m (50-82): Turgut kendi biyografisini yazmaya karar vererek, hemen kagrt
kaleme sanhr. Ancak biyografinin
somut

bir yardim

konusmakta

olarak

yazilmasmda

dusunulmemelidir

Selim de Turgut' a yardim etmektedir.
cunku

hatta sorulara bile cevap vermektedir.

Turgut' un sorulandir;

Turgut,

Selim

Bu

ile dusuncelerinde

Ashnda bunlar Turgut' un dusunceleri,

Selim' in agzmdan konusur.

Turgut' un biyografi yazarken kullandigi uslup da yazann uslubu gibi hiciv dolu ve
traji-komiktir.

Bu biyografide

anne ve

babasmm tasvirinden, babasmm amme hukuku

hocasma; Tiirkiye'deki milli egitimin aksayan yonlerinden kendi cocukluk donernine kadar
her seyi ele almaya s;al~mI~, bu nedenle konunun alaru oldukca genislemistir.
Bu biyografiyi Selim yazdirnustir ancak biyografi, Turgut' a degil Selim' e yonelir.
Biyografide dikkati ceken noktalardan birisi, Turgut' un kendi dusuncelerinin
urunu olan "Hayatm Koordinatlan" adh ve bir matemetikci zihnin urunu, Turgut' a gore
dokuz bilinmeyenli bir denklem vardir:
"Hayatm Koordinatlan deyirninden kisaca sunu anhyoruz: bir insanm, belirli
bir zamanda, belirli bir yerde ve belirli sartlar altmda ne yaprrus oldugunu bilirsek bu
bilinenlerle, yani hareket ve zaman boyutlannm onceden tesbitiyle, bu verilere dayanarak
yazilan ve sabit katsayilan , o insanm tayin edilmis ozellikleriyle belirlenen denklemlerin,
zaman degiskenine gore cizilen egrileri, bize o insanm ilerde ne gibi sartlar altmda ne
yapacagiru gosterir. Simdiye kadar yaptigim incelemeler, dokuz bilinmeyenli, yani dokuz
eksenli bir sistemde bir insanm butun hayatmm denkleminin yazilabilecegi ve buna istinaden
de, hayatm koordinatlan metoduyla varlrgmm ifade edilebilecegi merkezindedir. Boylece,
insan hayatma ait butun meselelerin onceden, yani yasanmadan, cozulebilmesi imkan dahiline
giriyor."
Denklem uzerine Selim ile Turgut' un tartismasi, ashnda Turgut' un kendisiyle
olan

tartismasrdir.

Turgut,

"Selim olsaydi boyle

soylerdi"

fikrinden

yola

cikrms

olabileceginden, diyaloglar bir tarnsma seklindedir. Son olarak Turgut, Selim ile adeta bir
mutareke imzalayarak, bu biyografi-makalenin adiru "Ne Yapmah?" koyar.

6. Kisim (s. 82-102): Bu krsimda Turgut' un gordugu bir kabus anlatihr. Turgut
'

bu kabusuna "Abdiilhamit Ruyasi" aduu vermistir.
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Abdulhamit

ile Turgut,

havasirun verdigi korkuyu
sozleriyle

yenmeye

ruyasmda

karsi karsiyadir

"Ben Curnhuriyet

cocuguyuml

cahsir. Ancak ruyasmda

ancak Abdulhamit'
Ben Curnhuriyet

sadece kendisi Abdulhamit'

in otoriter

cocuguyurn!''

le karsi karsiya

degildir, MKemal de vardir. Turgut M.Kemal' i yenik bir durumda bulur.
Selim, Turgut' un aklmdan bir turlu cikmarnaktadir.
"geleneksel"

aile kahvaltisuu

yapmadan,

Turgut pazar gunu

Selim' in annesi Munevver Hamm'

1

ziyarete gider.

Ancak ziyaret esnasinda, Selim' in daha once bahsettigi fakat bir turlu tamsurmadigr Burhan
Bey' le karsilasir. Tarusmalan su sekilde olur:
"Yalruz ... Selim

bahsederdi.

Simdi,

Ankara'

da

bulunuyorsunuz,

zannedersem." Demek, Burhan buydu. Selim' in onlara tarustirmaktan kacmdigi "esash"
arkadaslanndan biri. Selim farkh cevrelerdeki arkadaslanm birbirine tarustirmayi sevmezdi.
"Hoslanmazsm,"
arkadaslanndan

diye

kestirip

atardi

"Yuksek"

arkadas

cevrelerinde

utarurdi Selim. "Seni elevermemizden korkuyorsun,"

universite

diye saldmrlardi

Selim' e kantinde. Hepimiz, tammadan, sevimsizliklerine inarurdik bu adarnlarm. Bu yuksek
arkadaslann

da . bizi tarumadan sevirnsiz bulduklanm bilmeseydi, tamstirmaktan kacmir

rruydi? Ben bile zorlukla bannabiliyorum aralannda, sizi hemen yutarlar, demek isterdi
kantindeki arkadaslanna ... "
Turgut, Burhan' la 90k ilgilendigi halde Burhan, Turgut' a karsi tamamen
kayitsizdir. bu kayitsizhgm da verdigi sinir ve sikmti icinde Turgut kendince, Burhan'
asagilamaya cahsir. Daha soma, belki Ankara' da gorusuruz

1

dilekleriyle birbirlerine

adreslerini, telefonlanru verirler ancak Burhan gene kayitsiz davraruslar sergiler.
Turgut, Muzeyyen Hamm' dan izin alarak, Selim' in odasma girer. Biraz ici buruktur.
Sanki odaya ilk defa giriyorrnus gibidir. Turgut, Selim' in cahsma masasmdan rasgele aldigr
kagrtlan incelemeye koyulur. Ancak kafasmda esash bir arastirma yapma fikri vardir. Fakat
bu arastirmayi nasil yapacagiru bilememektedir. Turgut, Selim' in boylesine kohne bir evde
yasamasiru bile anlamlandiramaz. Turgut bu kohnelikten hem cikmak ister, hem de istemez.
Ne yapacagma bir turlu karar veremez, Celiskili dusuncelerinde savrulurken, ani bir kararla
divana oturup kagitlan kurcalamaya baslar.
Notlar arasmda "Ne Yapmah?" adh makaleyi bulur. Turgut, bu makaleyi okuduktan
soma, kendine soyle der: "Camm Selim: Nasti cirpmrrustrr bir yere tutunmak icin... " (s. 99).
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Turgut' a gore Burhan ve Burhan gibiler, Selim' in hayatiru olumsuz yonde etkileyen
varhklardir.
Turgut, okudugu diger kagitlardan da Selim' in cok sikmtih gunler gecirdigini anlar.
Bu kagrtlardan birinde de Selim, "yasamak" ile "olmek" kavramlan uzerinde durmustur.
Turgut daha sonra tekrar gelmek uzere Muruvvet Hamm' a soz vererek
aynhr.

7. K1s1m (s.102-242): Turgut, Ankara' ya Suleyman Kargi' yla gorusmeye gider.
Suleyman Kargi, Selim' in Ankara' dan arkadasrdrr.Selim askerligi sirasmda, Siileyman Kargr
ile tamsrrusnr. Turgut, Suleyman Kargi' yr sordugunda kimse bilemez ancak daha soma,
ihtiyar gorunuslu bir memur olan "San ibrahim" lakaph, Ibrahim Gulerce hatirlar.
Turgut, Selim' in masasmdan aldigr kagrtlann icinde, Terhis tezkeresini bulmustur. 0
tezkereden hangi dairede calistiguu ogrenir. Bu kagrtlar icinde Suleyman Kargi' ya dair
olanlar da vardir ve Turgut bu nedenle Suleyman Kargi' yi aramaktadir. Onu bulur, fiziken
Selim' e benzemesi hemen dikkatini ceker. Selim' in tabancayla kendisini oldurdugunu, binbir
zorlukla Suleyrnan Kargi' ya anlatir. Suleyman Kargr da tipkr Turgut gibi bir an sok gecirir,
neden intihar ettigini anlamlandirarnaz, hayretler icerisinde kalrrustir hatta agladiguu bile
gizlemez. Ac1 ve zorluk icinde birkac cumleyle, Selim ile olan iliskisinden bahseder. Suleyman
Kargi' ya gore, buyuk ve insanm icinde kayboldugu sehirde, Selim' i cok uzmuslerdir. Daha
soma eve giderler.
Evde yemek yerler, kahve icerler, oradan buradan konusurlar, zaman ilerler ancak
soz bir turlu Selim' e gelmez. Ikisi de sanki Selim' le ilgili ilk kelimeyi, adeta birbirlerinden
beklerler. Nihayet Suleyman Kargi dayanamaz ve Turgut' a, Selim' in oldugune inarup
inanmadiguu sorar. Bu sorunun amaci nedir, ne anlam tasir, Turgut bir turlu bilemez.
Ancak o da dayanamayarak hatta biraz da Selim gibi tutunamayacagmdan korkarak, Selim'
in olumune inanmadigiru itiraf eder.
Suleyman Kargi, Selim' e ait bir dosya cikanr. Bu dosyada Selim' in sarkilan vardir.
Ancak Suleyman Kargi bu sarkilara, hicbir zaman akilci bir gozle bakamanustir. Daha hie
kirnsenin okumadigr bu dosyayi Turgut' a verir. Sarkilann son bolumunde de Suleyman
Kargi' ya ait aciklamalar vardir. Bu aciklamalan yazmasmi Selim istemistir. Cunku Selim'
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e gore Suleyman Kargi, "filozof'' tur. Sarkilannda "onlar" m kimler oldugunu, sarkilan
okuyunca, anlayacaguu soyler. Selim "onlar" dedigi sahislardan son derece rahatsizdir ve
Suleyman Kargi ile "onlar" 1 anlatacaklanru, "onlar" a gunlerini gostereceklerine inannustir.
Turgut, dosyayi acar ve sarkilan okur:

DUN, BUGUN, Y ARIN

When I was a little child ,
Bir yokluktu Ankara.
Apres moi dull and wild
Town ne oldu, que sera?

iTHAF ve MUKADDiME
King Soloman Speare'di aduun incilcesi
Suleyman Kargi dosttur Turkce'ye terciimesi
Hamlet icin Horatio neyse oyleydi bana.
"'f.....~~\.~ ~1::'i\o.:J\o.~\.\.\.~o.\.\. ~\':)~~~~ o.\.\.o.'lo.~\.\.o..
Yikik bir sur ustune buyuk, cesur ve magrur.
Saplanrrus bayrak gibi Ankara'da oturur.

Selim Isik tek ve Turk. Ve duygulu, amansiz.
Sabirsiz ve olumsuz, yasantida cansiz
Saruhrdi; gercekti, hayir gercek degildi.
Tutunamayanlarm tarihine egildi.
Kelime ve yalruzhk hayatin tadi tuzu
Kucaklamak isterdi olumu ve sonsuzu.
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BiRiNCi ~ARK.I
Dokuz yuz otuz alti. Tarih dusuldu, Nicin?
Dogumu onemlidir - yani kendisi icin.
Burusuk yuzler, bezler arasmda bir canh
Basparrnaguu

emdi (yikanmarrus ve kanh)

Cahildi, ne bilsin libidonun aduu
Duymustu belki belki askm kokusunu, tadiru
Sonradan uzun olan yumuk parmaklarmda.

ilk resminde beyazdi kundagi gibi yuzu.
Bir tasra konagmda yasadi ilk gunduzu.
Buyukanne,

Osmanh sabnyla agir agtr

Salhyor besigini. Dede bunak ve sagir.
Gelin urkek ve saskm, dede doksam askm,
Gozlerinde

kalmarrus hicbiri askm,

Ne zaman yemegini yedigini bilmiyor.
Gordugu karisi mi gelini mi bilmiyor.

Asirhk ayaklan, evde bir hastahkti

Gece\er1 c\o\a'::'.an. Da\gm kam1 ac\k.tr,
Kalkti yer yatagmdan, iki ayakli huzun,
Selim'in besigine ugradi, beyaz tulun
Altmda yatan teni oksadi. Titrek elin
Tuttugu son canhydi, Sanki,

11

Mutfaga gelin!

Diyen bir sese dogru yonelirken, bir agn
Saplandi. Olu buldu onu sabah ruzgan
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11

ilk ruzgann teriyle (bilincin esiginde)
Islanarak uyandi; krvrandi besiginde
Kundagiyla buyuk ve beyaz bir elrna kurdu
Esirlik turkusunu

butun eve duyurdu.

Baba genis yatakta dondu; yorgaru kapti;
Anne, meme vermenin sancistyla harapti.
ilk ve son kocasmm,

11

Cocuga bak Muzeyyenl 11

Mmltisiyla kalkti kadm kokan yerinden.

Corridos adasmda Permanlar arasmda
Elinde kendi gibi kuru bir barracinda
Tutarak on ikinci derece bir denklemi
Kaygisiz cozmesiyle, Ferrania Sandolem'i
indirerek tahtmdan kadm saltanatma
Son veren Panton Hipyos ya da once atma
Soma kadma tapan Hun gibi Numan l~tk
(Oysa ilk yillarmda anneme nasil asik).
Uykulu gogusleri-kim bilir ne kadar tazeydi.
ipek geceliginin icinde sert ve diri
(mektuplarmda Numan Bey, askim esli Turkce
-evlenmeden elbette- anlanrrrus anneme)
Kayarken karanhkta, dede bir tas yigmr
Gibi, gene; lohusanm acrtti ayaguu
Ac1 bir cighk kesti Selirnin nefesini
Belki o anda duydu korkunun ilk sesini.

Evin arka bahcesi otlar ve tahta perde.
Anilar basladi mi? Pash bir kilim yerde,
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koruyor d1~ dunyadan, ilk bocekler elinden
Kayip geciyor. Nine dusmuyor dilinden
Belirsiz anlarnlarla uyutan ninnileri
Hu diyen dervisleri urkunc ecinnileri.
Dandini ve dasdana, kov bostanci danayi
Y emesin lahanayi, yemesin lahanayi.

Bir yasmda kizarmk, iki yasmda sttma,
Yakaladi Selirn'i. Yavrum terleme kosma'
Terli bir uyanistan sonra tam u9 yasmda
Dustu yataga baygm. Aglayarak basmda
Kuran okur annesi; bir acilsa gozlenn.
Ne diyorsun Allahim, duyulmuyor sozlerin.
Baba rrunldamyor;

Selim Isik, guzel sey'

Aghyor gurultuyle; hey rahmetli Numan Bey!

°Ka'::.a'oa\\m\~¥.. l;).C)¥..\C)t\l\C)\la\\J\\l~a~at.

Muvakkar'm tek

gozu 'orrazc1k':}en\a 'oakat.

"Topal doktor ka\ksana, \amba\an yaksana,
Selim elden gidiyor, caresine baksana.

11

Muvakkar'in gozu varrrus derler annemde
Bahama severek varrrus derler annem de.
0 zaman kac senesi; tip bildiginiz gibi.
Butun umut Allah'tan; hep bildiginiz gibi.

"Zaturree. Geceyi atlatirsa umit var.
Kisin olsa giderdi. 11 ( disanda islak bahar).
Birden gozunu acti: karanhk pencereler,
Yagmur izleri. Selim, "Ataturk'u gordum.l'der.
Tasrada yetisirken ogrendigi tek dildi
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Turkce, cahil Selim'in. Bu kadar diyebildi.
Oysa bilseydi ( camm) biraz da Fransizca
"Voila Ataturk maman" derdi muhakkak orda.

Az gelismis babamn az gelismis tek oglu ,
Simdi hattrladim da gozlerim doldu.
Donuk aydmhgmda idare lambasuun,
Uzerine egilen golgenin (babasmm)
Varhgmdan

habersiz, soluk bir ates gibi

Kucucuk yatagmda. Bir aydmhk belirdi:
"~te gunes doguyor. Kurtuldu, yasayacak!"
Y amah bir yildizdi ilerde isiyacak.

Izin ver Selim biraz, Hegel, Fichte diyelim,
F elsefeyle iliskin bir de ekmek yiyelim
Boyle buyurdu Kargi, thus spake King Solomon
Y erindedir bu yargi, evet hakli Platon,
Felsefeyi seviniz, fakat koparrnayuuz.
Demekle ozetliyor: bu dunyada yalruziz,
Ozur dilerim senden bu sutunda acikca,
Cocukluk gunlerimde kapilnustun

cocukca.

Kelimenin anlarru: sevmek demek Yunanca.
Filo. Sofyayi sevmek oluyor Filosofya.
Hatirlarsm pasajda Lefter'in meyhanesi,
Servis yapar, sarki soyler; biraz kisikti sesi,
"O Sofya mu, Sofya mu. Sensiz icmek olur mu?"
Kir sach laternaci biraz mahzun dururdu,
'in vino veritas'. Ders sofistlerden Duzikos,
Tarih felsefesinde,

'Armoniko Muzikos ... '
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"Gene saprttin Selim. Seni kim durduracak?"
Soylemistim Suleyman: ben baslamazsam
Durdurulabilirim.

ancak

Aynca fakir dilim

Bagli hece vezniyle, tas kesildi sag elim.
Hecenin carrmhma civilenmis ellerim.
Kafiye tannsma kurban oldum. Efendim?
"Bir sarkmm sonuna kadar sabredemedin."
Bundan kaybediyorum,

boyle oldugum icin.

Ne olur tutma artik beni hece vezniyle
Allahm, senin ve tum sevenlerin izniyle
Cozulsun zincirlerim, tutulan kol cahssm.
Bir espri ugruna harcatmayin,

ahssm

Selim I~1k insana. Soylesin sarkisuu
Kesintisiz, acemi. Oblomov hirkasuu
Cikarsm bedeninden. Ey olu ruh\ Ktyam et\
Begendin mi Suleyman?"Begenrnedim

devam et.

11

iKiNCi ~ARK.I
Orta Asya'daki pembe elipsin icinden
Cikan kirrmzi oklara binerek, Bozkurtlar (kanatli) Cin'den
Nasil ucmuslarsa Tanca'ya kadar,
Ben de (alti yasunda) dar
Ve yuksek camurluklu tenezzuhle (Ford T modeli) Ankara'ya ulastim
Sag salim. 'Yagmur Cayevi'nin onunde dolastim
Uyusan bacaklanrrn oynatarak Ankara'run topragmda,
Tashan,
Bana dunyarun en buyuk meydarn gibi geldi.
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Gozune gunes gelmesin diye elini
Siper eden Mehmetcik
Ve bustlerinden
Kabartmah

heykeli ne guzeldi.

yalruz gogsune kadar tarudigun Ataturk

ve yuksek

Bir mermerin ustune 91km1~ atiyla.
(Boylece tarusnus oldum heykel sanatiyla.)
Baba, oradaki kadm sirtmda ne tasiyor?
"Bomba." Neden? "Turk yurdu topyekun savasryor."
Savas cephede bitti (yirrni yil once).
Oysa, bir turlu bitmez okul kitaplarmdan

ince

Sesirnle okudugum
Siirlerde (Zafer Bayrarru munasebetiyle). "Oghrm,
Bu ne Seker ne de Kurban Bayrarru,"
Derken babam

hakhydi,

30 Agustos gunu elini operek ondan
Para istedigim zaman.
(Bahama siir okumayi bile dusunuyordum o sirada.)

Babam siir sevmezdi. Evirnize arada
Gelen Mirnar Cemil Uluer yalmz siir yazardi.
(Babam bu adama nedense kizardi.)
"Bir kere, mirnar degil bu herif..

11

Diye basladi mi, hafif
Uzulurdu annem. "Camm Numan Bey
-bey derdi babama- bu kadar

sey olma (sey derdi annem sik sik).
Adamcagiza yazik."
Mimar Cemil siir bina ederdi.
Kishk komuru bizirn evden giderdi.
Mustesar Narruk Beyi ziyaretlerinde de arz-i hurrnetleriyle
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Ve kimin okudugu belli olmayan hikmetleriyle
Dolu kitabini sunar; bir kat giyilmis elbise ahr (yazhk).
Sair ve mimar olmaktan vazgec;tim(yazik).

Sevmedim okulu once,
'Ogretmenim'

tutmadi yerini annemin (bence.)

Beni cingenelere vermek istemeseydi
Baham, bir dev anasi gibi
Gorunen ogretmenden

kacardim (ne iyi olurdu).

Korkuyu
Bahcedeki

huysuz ve parlak kanath

Horoz tarutti bana.
Bir de ogretmenim Rana.
"Kulagim cekerim, konusma, terhiyesiz,
Y akanm agzimzi. cisim gel di derseniz.
Kiranm notunuzu haylazhk ederseniz.
Yarma satir satir ezberlensin dersiniz."

Y orgaru attim uzerimden o gece,
Ciplak ayakla taslara bastim o gece. Kirk derece
Atesim ciksm diye bekliyordum,
Gondermesin

Sakin

babam beni okula yarin,

Olur mu Allahim. -Allalum diye baslamsken
Dua edeyim hemen:
Bahama, bana ve nineme
Ve apartmandaki

Baha Beye, kansma ve ogluna

Ve mahalledekilere

ve rahmetli dedem Husrev kuluna

Ve Ankara'dakilere

ve Turkiye'dekilere

Ve diinyadaki butun iyilere
Rahathk ver.
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Onlann icinde (varsa eger)
Hirsiz, fena
Ve kotuluk etmek icin insana
Firsat bekleyenlere
VE beni azarlayan kapicuruz Kamber'e
Ve beni bahcede korkutan horoza
Ve ezberirni bilmezsem ceza
Verecek ogretmene
Rahathk verme.
(Ceza vermezse rahatlik ver.)

Yeter
Bu kadar. Allah kizar sonra cok istersen.
Yalmz unuttum; ne olur rahathk versen
Galatasaray

oyunculanna.

Yarin

Maclan var da; yenilmesinler sakin.

"Bu cocuk ne olacak boyle. Muzeyyen?

Yaramaz

Olsaydi pismk olacagma. Riv kimseyle konusmaz
Snufta. Tek basma kosar durur bahcede. Onu
Eve kapatmak dogru mu?
Cahskan fakat korkak." Annem uzuldu
Fakat belli etmedi. 'Ogretmenim'

cok guldt;

Carpmca agaca 'Affedersiniz'
Dedigimi anlatirken. Annem sozu kisa kesti: "Dersiniz
Baslayacak,

Vaktini aldtm Rana.

Insallah buyuyunce lazim olur vatana."
Olmadi kimseye lazim. Aranmadi
Aramaymca.
Okul boyunca
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Ne futbol takuruna almdi, ne siruf mumessili olabildi.
Nedense bir yonuyle -belki de her yonuyle-

saf kalabildi.

Y almz bir korku kaldi kuskuyla kansik;
Sonunda kotu bir sey olur korkusuyla yasadi Selim Isik
Her olayi. Eski bir yara izi icinde sizladi, her egilisinde
in.':>an.\ara.. Dun.)'a)'a brr daha ie\~mde

Cocuk ve korkusuz yasamak ister surekii.
Buyumek, ya\mz tutunan\ara gerek\i.
ikinci gelisinde 9ml ciplak dolasacak
Kelimenin butun anlamiyla 9ml ciplak

Hep birlikte (son suuflar) toplandik arka bahcede.
"Ciktik acik almla'yi soyledik bir agizdan
Muzik smaviydr bu (toptan).
Herkes pekiyi aldi, imtihan iyi gitti
Son gunuydu okulun, mujde ilkokul bitti.

Y az sicagmda evde
Cani sikilmasm ve
(Zararh iliskileri olmasm sokakta)
Ki~ gunu
Eski hastahguun izlerini tasiyan gogsunu
Usutrnesin dusuncesiyle
Eve kapandigi zaman -yani okul dismdaki butun saatlerdeDivanda otururdu
Durmadan dergi okurdu.
(Siz 'libidonun Olumu'
Filmini gordunuz mu?)
Binbir Roman, Yavruturk,
Cocuk Haftas1. "Biiyiik
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Adam olacak." Misafirler saygiyla bakar yuzume,
Sevgili buyuklerim:

iste size bir manzume

Sabah erken kalkanm
Ne yuzumu yikanm
Ne sokaga cikanm,
Kisin soba yakanm
Y azm camdan bakanm

Hayattan yok cikanm.

Oglen olur yemek yerim
Fircalanmaz hie; dislerim
Acaba ne yapsam derim
Kovboy filmine giderim
Donunce kizar pederim.

Aksam olur gunes batar
Baham hep anneme catar
Cici cocuk erkenden yatar
Hayat sikici ne kadar.

-O<;UNC-0

~ARKI

Siz de benim gibi,
Gunleri
Sevgiyle isteyerek
Degil de, takvimden yaprak kopanr gibi gercek
Bir sikmti ve nefretle yasadiruzsa, Ankara gunesi sizin de
Uyusturrnussa beyninizi. Ata'run izinde
Gitmekten baska bir kavrarru olmayan
Cumhuriyet cocugu olarak yayan,
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Pis pis gezdinizse ( o siralarda adi Opera Meydaru olan)
Hergele Meydam'nda
Igrendirmediyse

bu san ve tozlu alan

sizi,

Bir tasra cocugu sifatiyla ozlemeyi bilmiyorsaruz denizi,
Kaybettiniz

(benim gibi)

Oysa,
Ayni Hergele Meydam'nda
Golgede on bes, guneste yedi bucuga tuas eden
Berberleri

gormeden

'{_o.,W,_"Q.. \.~~~\.1'¢..~\.1'¢..~o..~~"::.o..~ ~10..\.\.~
Ve hergele ve beygir oldugunu duymadiysamz

atin

Sakah uzarrus seyyar sancilara kese kagidi satmaduuzsa,
Icinde aut ve salebin olmadigi 'donduma kaymak'tan tatmadmizsa
(Ayrn Hergele Meydan'mda)
Kazanduuz.

(Kimse yoktu -cirkinlikten baska- Selim'in yanmda)

En bayagi ve en mustehcen
(Fakat fiyati ehven)
Romanian

kiralamak icin gecesi bes kurusa

Samanpazan'na

cikan yokusa

Degil de saga sapm. Etiler'in at oynatrms oldugu Ankara'da
Hamallann

gittigi Sumer sinemasiyla ayni sirada,

Pardayan, P:tigrilh ve Fantoma
Ve Hayber Kalesi ve Tahir ile Zuhre bir arada
Yigilrrus bir tezgahm uzerine. 'Geceleri Okumayiruz'
Orhan Cakiroglu'nun

maceralanru

Selim Isik, dunu bugunu yarini
i~te bu ortam icinde oldurdu.
Eksiklik duygusunun
U cuz dusuncelerindeki
Ucuz huysuzluklarm

actsiyla guldurdu.
ucuz duzen, ucuz romanlarm ucuz yasanusi
ucuz saplantist
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•

Ucuz ucuz ucuz ucuzdu.
Dalgm, sinirli, suskun huysuzdu.

Alturuzda kalabahk bir aile otururdu.
Masasmm uzerinde bir kuru kafa dururdu,
Ortanca ogullan tip talebesi Saffet'in
(Smtan kabustu benirn icin.)
Ne olur su kuru kafayi kaldmruz
Beni korkutmaya yok hakkiruz
Herkes doktor olamaz ki,
Siz bana iyisi mi
Nazim'dan siirler okuyun.
Rani su 'Culus-u Humayun'
Diye sozlerini pek anlarnadigim
Fakat misralarmm sesini sevdigim siir,
Bir de 'Olurr.e Dair'
Sonra da Liszt'in Ikinci Macar Kampanasiru
Ve Puccini'nin Tosca Operasuu
(Canirn, mandolinle caldigun arya)
Calarsnuz gramafonda.

Bir yumusama gelir yuzune
Kafatasi durur gene
(Fakat bir tulbentle ortulu)
Caruso'nun eski plakta hmluh sesi duyulur yalruz
Sonra tip talebesiyle kursun asker oynanz.

Cranium fibula radius
Sacrum patella carpus
Nasil ezberlenir Allalum
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Arapca dua eden insanm Latince kemikleri?
Saffet kulun anatomiden cakti,
Selim kulunla oynamayi birakti.
Alt katta bir kiraci daha: Ecmel Karakas
Ve gayri mesru kansi (yavas
Soyle duymasmlar). Bana yuz vermiyor bahcede guzel kizi
(Oysa bahcede gec;:irdirn butun yazi)
Dut agacma cikiyor benden kacarak,
"Sen de arkasmdan ciksana ahmak!"
Daha daha: pisink, beceriksiz, korkak.

En ust katta, karsuruzda, ArifBeyin refikasi
Lairna Hamm ud calardi (Sarahaten acaba soylesem danlmaz m1?)
ister tasrada ister Istanbul'da olsun
ister burnunuza mangal dumaru dolsun
ister merdiven sahanl1klarmizda
Kalorifer dairesinden gelen linyit kokusu,
Hepsinden daha kuvvetli ve etkilidir dokusu
Icinize i~leyen 'alaturka'nm. Kucuk yasta icirilir yavasca
Derinin altma ( cicek asisi gibi). Arkadasca
Sokulur oksayarak,
'Sine-i suzanirni' eder helak
Pek tesiri duyulmasa da gunduz
( cunku o saatlerde ya kahvede vakit oldururuz,
Ya da paydos zilini bekleriz dairede)
Saat bes oldu mu, bin alti yuz kirk sekiz metrede
Ve bilmem kac kilosiklda basladi mi yayma Turkiye Postalan,

Y atagmda zevkle inletir hastalan
Hemen fasil heyeti,
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"

Duyulur dort bucagmda yurdun. Aksam nobeti
Tutan smirdaki erden,
iki kere mars oldu ustuste diye, terden
Pantolonu iskemleye yapisan pispirik ismail'e kadar
Herkesin cigerine mikroplu havayla birlikte dolar.

Sirtr hafif kamburla~rru~ve dar goguslu
Tamburlardan yavasca vaytltr havaya, ak~amustii.
Efendiyi ve u~ag1 birlikte mest eden
Makamdan makama ve besteden
Besteye ge9erekten
"Tek tek ataraktan bade suzerekten"
'<;ikmam Allah etmesin meyhaneden'
Cikrnam korkusuyla alaturkas1yla beni kahreden
Icki Evinden, olmeden once.
Bence
Alyuvar, akyuvar, bir de alaturkadan murekkeptir kanuruz'
Dinlerken sikilsa da canmuz,
Nasil bir ~eydir (acaba guzel midir?)
Kim bilir.

Benim karnma giren baska bir sanat:
Darulbedayi'de tuluat.
(Tasinm bugune izlerini.)
Annem, olu dogurduktan sonra ikizlerini,
Bana gebe kaldiguun yedinci aymda,
Tepeba~1'nda, tiyatronun salas saraymda
(Darulbedayi'de) Hazun'in 'Lakus Hayat' oyununda,
0 kadar gulmu~, o kadar gulmus ki, sonunda

Korkmus, bir sey olacak drye kammua\<..i <;;efan.
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Oysa Selim, bildiginiz gibi, elim
Olmak isterken gulunc oldu bu sayede
Buyuk bir inhiraf oldu gayede.

DORDUNC-0 ~ARKI
Bahann son gunleri; komurlukler arasmda
Camasir ipleriyle kesilen

-09 agach

bahcemizin yanmdaki papatyah arsaya bitisik

Sert kaldmmh ve yokusu dik
Yolda, ayakkabilannun burnunu
Carpmamaya cahsarak sekiyorum.(Becermek mumkun degil bunu.)
Bir satici eseginin kufeleriyle sigmadtgi dar
Bogazi asiyorum
Ve servi agaclanyla kasvet
Ve daha birtakim agir duygular veren
Kucuk meydana ulasiyorum.
Burada duvan yikik
Bir mezarlik ve icinde bir turbe,
(Yillar soma gordugum Karacaahmet Mezarhk Bankasmm -tovbe deYanmda kucuk bir hesap sayihrdi.)
Turbenin parmakliklanna diigiirnlenmi~ caputlan.
Sudan cikanlrrus bir olunun parmaklarma takih
Y osunlar gibi gorurdum. Ve duvarm onundeki kara cah,
Bana olumun tastanhguu anlatan bir hocaydi kara sakalh.
Carpik mezar taslan arasmda,
Olulerin besledigi cimenlerin ortasmda
Turbedeki tas tabutlar kadar
Kayrtsizca uzanrms cocuklar.
(Korkulan yaslan kadar)
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Oysa,
Saffet Agabeylerdel«

ortanca hizmetci Gulsum Abla,

Anlanrken ne bicimde gidilir cehenneme
Ve bakarken namaz kilan anneme
Bir eksiklik duyardun olumun icaplanna <lair
Icimde. Sair
Ve mirnar Cemil Uluer, burusuk derisi ve dissiz agziyla
Gulsum Abla da her aksam vaaziyla
Korkuturd1 beni. Hayattayken

sag elle burun silmenin

ve oldukten sonra kiyamette,
( Cehennemcie veya cennette)
Her kilmda bir mizika bulunan Deccal'm e~egini bilmenin
Gunah oldugunu ogrenmi~tim.
Zavalh Selim, zavalh Selim,:
Kendi kendirni yerdim
Ne yapmah, ne yapmah, diye
Oysa kucuk hizmetcileri Hediye.
Bos verip butun cezalara,
Hazret-i Yusufun kuyuya cektigi ezalara,
Adem'in bugday agacmdan memnu meyveyi
Y emesine -yoksa elma agaci rmydi?«
Kiyamet gunu yanhshkla cevirince basuu

M1Z1kah e~egin sesine, nasil yamlacagma, kasim
Fazla alrnarun da aynca gunah olduguna,
Sag elle temizlenen butun pisliklerin cehennemde
Bogazma dolduguna
Yuzunu 90k yikayan kaduun
Bu nedenle alrurun vazismt okuyan kadmm
Basma gelenlere
Aldirmazdi. Su karsiki apartmandaki Helen'lere
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-Kacarak dudaklanm hoyardt,
Benimse 90k daha ciddi niyetlerim vardi.

Turbenin hemen yanmda, gene dar bir sokakta,
Kerpi9 bir evde, fakir arkadasun Sabri'yle, sicakta,
Ter ve yikanmi~ kilim kokan odasmda konu~uyoruz.
Pencereden giren gunes sefaleti keskinle~tiriyor. Temmuz
Ayinin bitkinligi ve alum korkusu
Kelimeleri agirla~tmrken, terirni siliyorum
Dinsel bir korkuyla. Daha. 'Euzu mins~eytaniracim'i bilmiyorum
Ba~lamak icin duaya. Sabri bir din adamllln yavas
Hareketlerini taklit ediyor. Bende sayg1h bir telas,
Namaz surelerini ezberlemekle ge9iriyoruz
Bizi olume yakla~tiran zamam. Yil bin dokuz yuz kirk dokuz.

Ankara'mn butun kucuk kubbeli camilerini
Ve kararnus kirernitli mescitlerini do lastik. 'Inna ateyni
Kelkevser, F esalli lirabbike ... huvel ebter.'
Korpe dizlerde derman biter
Y atsi namazmda, yanhs mmldarulan kelimeler s1rasmda
Palab1yikh, sakalh ve ytrtik 9oraph cemaat arasmda
Dini butun iki Turk 9ocugu yatar kalkar.
Surekli (kendine amansiz.] ilahiler, dualar...
Allalum pe~inde
Yirmi bin fersah. Temmuz gune~inde, agustos gunesinde,
Kirli ~adirvanlarm camurlu taslarma
\hatu\ar a')Tak\anm y'almz ba~larma.
Tozlu ayaklan 9amur\a~t1ran su\ar,
Avuc icinden bileklere, dirseklere kayar.
Hangi elimle yikayacaktun hangi kulag1rru?
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Ne tarafa donecektim "Selamlasana saguu!"
Pabuclart calarlar nu dersin Sabri?
Duydun mu gazetedeki haberi
Pabuc hirsizlanna dair ?
"Ra')fd\ Selim, herkesle birlikte cevir
Sola basuu." Neden Sabri bu ilahiyi ogretmedi bana?
Hi9 olmazsa biraz dudaklanru oynatsana!
Sol cennetin irmaklan akar Allah deyu deyu.
Ogle namazmda gunes yakar Allah deyu deyu.
Ge9 katildi bu kervana, Allahim yakmdir sana,
Bir o yana bir bu yana, bakar Allah deyu deyu.
Burasi Allah yapisi, acilsm cennet kapisi,
Bu u:ntiliansa nepsi cakar Allah deyu deyu.
Bu kervanda herkes yaya, rastlanmaz beye, agaya,
Insan akhm duaya, takar Allah deyu deyu.
Dualar bagh topraga, du~unce saph bataga,
Gene camiden cikar sokaga Allah deyu deyu.

Selim I~1k yaz dindan, yetti ona bu kadan
Cemaat kism ne yapar, bilmez artik o kadan
Haci Bayram Camisi'nin 9evresindeki kucuk evlerden birinde.
Y eni bir ruzgar esti (Olumsuzluk ruzgan). Y okluk Tannsmm ernrinde,
Y eni bir savasa katildi butun kavgalarm yedek neferi Selim
(Ben neyim, ne degilim?)

Herkes mutlu ve sorumsuz
Herkes olumlu, ben olumsuz.
Yasitlanm artik uzun pantolon giymenin
Bagunsizlrgini yasarken
Okulun paydos ziliyle hemen sokaga tasarken
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Y tkict ftkirleriyle aklurun ince orgusunu kanstiran
Otuz ii9 yasmda benimle soz yanstiran
Nihat Agabeyin yamnda isim neydi?
Gene boyle yildizh ve thk bir geceydi
Kardesim Suleyman; "Hi9, ama hicbir sey yapmadtk," derken
Karsimda, bardak bardak koyu cay ve paket paket ucuz sigara icerken
Cirpuuyordum: Dumlupmar, Sakarya
istanbul'un fethi, Kosova
Birden ba~1111 kaldmp gulumseyiverdi
Kara bryiklanrun arasmdan isyan beyaz disleri
Butun inanclarirru eritti.
Anhyorsun, bilinc, inane, bugunun sozcukleri
0, suur ve tahripten bahsederdi.
Bunca Turk buyugunun -bir kitaba gore elli kadardiKazandigi butun savaslan kaybettim orada,
(Ahsap evin beyaz perdeli odasmda)
Ne Mohac, ne Mercidabtk, ne yeni, ne sabik
Zaferlerimiz dayanamadi Yalmz kromda ve gureste birinciydik arttk.
Eski kahramanltklardan baska
ileri surecek neyirniz kalrmsti dokuz yuz kirk dokuzda.
Selim Isik yenilmisti, bitrnisti.
Neyse tam o sirada , Marsal Amca yetisti.

BE~iNCi ~ARK.I
Tutunamayanlann destarudir bu sarki
Dostum Suleyman Kargt.
Eller bosta kahyor, tutunarruyorlar topraga
Anlatarruyorlar anlatilamayaru
Anlatmak gerek: Dusman sarrrus her yam
Oysa, mesela Selim Isik
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Anlatmadan

anlasilmaya astk.

Boyle adama
(Danlma ama)
Y aklasmaz hicbir guzellik,
Dogdugu gunden bu yana kalbinde bir delik,
Almak icin butun sizilan icine.
Her zaman utanrmstir baskalan yerine.
Elim varrruyor yazmaya, inmeyelim derine.
Tas devri, Sabri devri, Nihat devri, Tune devri
Asik oldu -soyleyemez-

utanc devri.

Hep utandi hayati boyunca,
(Annesi yikamak icin soyunca)
Suufta birinci oldugu gun, eve gee kaldrrn, diye uzuldu.
Cam sikildi guldu, kalbi incindi guldu.
Allahi ya da ona engel olan gizli kuvvetleri
Hicbir zaman kizdirmak istemedi.
Kucuk pazarlt.klar yaptigi,
Camide korkarak tapngi
Zamanlarda

surdurdu bu uzlasimci varhgi.

Annesinin yun fanilasma taktigr nazarhgi
Cikaramadr yillar boyunca. ilk defa domuz eti yerken
Arkadaslanrun

israrlanyla geneleve giderken,

Hep ONUNLA

(0 kimdi?) bozrnarnaya cahsn arayi,

iki gun oruc bile tuttu bir Ramazan ayi.
(Sap, silik

VP-

tutuk bir tabancaydi.)

Bir gun olurse, ona vatan bir mezarhk yer verecek.
Oturdu bir destan yazdi; kendini yerecek.
Saznu ve cesaretini aldi eline (butun cesareti,
Daha kotu bir seyler olmasi korkusundadir).
Canini disine takarak,
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Y azilnus eski destanlara bakarak,
Sozu uzatti durdu.
Iste soyle buyurdu:
Numanoglu Selim derler admuz
Gurultuye geldi her feryadmuz
N edense tamamdir itikaduruz
Dikilen her kumas bol gelir bize

Cocukken gunesin taduu bilmedik
Buyuduk kaduun taduu bilmedik
Bizi anlayacak kadm bilmedik
Sevgisiz bir hayat 901 gelir bize

Bize ogretilen her soze kandik
'Y asaktir' 'Memnudur' dendi, inandik
Hep 'Girilmez' levhasma aldandik
Bu tutulan, yanhs yol gelir bize

Benim cefah yarirn kafamdir
Divanda dusunmek butun sefamdir
Mulkiyet benimcun buyuk evhamdir
Senin olanlan nideyirn gayri

Dostun vefalisi butun istegim
K1z pesinde olan dostu nideyirn
Her an yasamahyim kendi gercegim
Kendi icimdeki indeyim gayri

Dostlar dedi: bu can bizden degildir
Dusman kirdi, oysa buzdan degildir
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Care yok dunyadan gideyim gayri

Bana ilham getirdin
(Hem de yaktm bitirdin)
Ey! Elesius daglanndan

esen ruzgar

Kissanuz burada biter
Bu kadar
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iKiNCi BOLUM
9.Kisim (s.242-290):

Turgut, muthis bir bas agns; ile Suleyman Kargi'run evinden

cikrrustir. Yolda ne vapacagnu dusunurken kendi kendini du~uncelerinde savurur durur.Ancak
bu bolumde Turgut'un sinirli oldugunu gormekteyiz. Cunku Selim, sarkilarda Turgut'tan hie
hahsetmemis tam aksine, Turgut'un tarumadrgi insanlardan bahsetmi~tir. Turgut'un

Selim'in

en yakin arkadasi olup da sarkilarda yer almamasi, onu oldukca etkilemistir.
Bu isin pesini birakmama da Turgut kararhdir ve Selim'in odasmdan aldigt kag1tlann
icinde Metin'in adresini bularak, onu gorrneye gider. Turgut, Metin'in bile sarkilarda yer
almasmdan

dolayi,

oldukca

sinirlidir; bu nedenle hie acimadan Metin'in

her vonum;

ele~tirir.ancak Turgut,Metin ile karsilasmasmm suclusu olarak, Selim'i gormektedir:
" ... Ne vapaytm selim? Henuz ofkemi kaybedemedim. Neden bu adamm karsisma oturttun
beni? ... " (s.248).
Turgut, Metin ile aksam icin randevulasir. Ancak Turgut kendisini son derece rahatsiz
hissetmektedir, kendince durum kotuye gidiyordur ve bu gidisatm icinde yalmzdir. Y almz
oldugunu, kendisine vardim edecek kimsenin olmadigmi, yazann agzmdan ogrenmekteyiz;
cunku Olric henuz ortaya cikmarrusnr.
Metin ile Turgut, bulustuklan aksam icki icmeye kararlidirlar; Metin de bu durumdan
son derece memnundur. Aslmda Turgut, Metin'den her yonuyle nefret etmektedir fakat ona
karsi dostca tavirlar sergiler,her admunda Metin' e cok sinsi davrand1g1m gormekteyiz.
Turgut ve Metin masada artik cok iyi dost olurlar, her ikisi de sarhostur; muhabbetleri ise
derindir. Metin bir ara "tutunamamak" tan bahseder.
Daha sonra bulunduklan meyhaneyi kendilerine az gorerek, pavyondan pavyona gezerler.
Turgut'un

aklmda

Selim vardir

ve

onunla

ara

sira konusmaktadir.

Metin-

Turgut

diyalogundan aslmda, Turgut'un Metin'i hie sevmedigini ve Selim'in boyle biriyle nasil olur
da arkadas olabildigini anlayamaz.
Bu bolumde, daha sonraki bolumlerde de sik sik okuyacag1m1z bir cumlenin ilk kez
kullaruldiguu goruruz:

" ... Bat Turgut bat...". Ancak bu cumle daha sonraki yerlerde, baska bir

sekil ve anlam kazanacaktn; (s.259).
ilerleyen zamanlarda Turgut; Metin'in kim oldugunu birden hatirlar: Metin, Selim'in
ilk kez geneleve gittiginde yamndaki arkadasidir.

Ancak Turgut' a gore Selim, Metin icin

geneleve gitmistir; arkadasnu asagida beklemistir.
Birden Turgut ani bir karar ve hareketle Metin'i de yamna alarak geneleve gitmeye karar
verir. Cunku orasi, Turgut'a gore meselenin kaynagidrr (s.264).
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Ancak her giden kisinin yapmasi gerekenden

daha farkh olaylar gelisir. Turgut kendisini

"Kerhanistan"m krah ilan etmistir. i~te burada, Olric ile ilk diyalogu okuruz. Olric, Turugt
kendi kralhgmi ilan ettiginden,

onun buyrugu

alnndadir ve ona "Efendim"

diye hitap

etmektedir.
Turgut,

Selim'in

Metin gibi biriyle nasil

arkadas

oldugunu

anlayamadigi

gibi

geneleve de neden geldigini anlamarrustir ve surekli ona kizrrustir. Turgut' a gore Selim
gibiler, hayatm en pis bir sekilde mekanlastrgi boyle kokusmus yerlere layik degildir.
Bu bolumun sonunda 600 misrahk olan ve Selim'i anlatan sarkilardan sonra, 601.
rrusra ve sonrasmi okuruz:

" ... Sanmam bu, dil-i bicarenin aska meylidir,
Takib-i macera-i Selimdir butun ~iir..."

(s.289)

lO.K1s1m (s.290-324): Bu bolumun oldukca genis kisrm, bir devlet dairesine getirilen
herhangi bir dosyanm imzalanma ve imzalanamama ihtimali ile o dairedeki cahsanlar ve

dairelesen memurlarm gunluk yasantisim. Turgut'un elindeki dosyayi imzalatmak icin gittigi
devlet dairesindeki gozlemlerinden ogrenrnekteyiz. Nihayetinde Turgut, dosyasiru imzalatir.
Ancak akh ilk zamanlardaki

gibi durgun degil, tamamen karmakansik

olmus, ayru anda

birkac seyi birden dusunur olmustur. Tum bu karmasanm icinde Selim' e, basma gelenlerden

dolayi uzulmektedir.
Turgut'un dusuncelerinde bir ara okuldan ortak arkadasi olan Kenan belirir ve onunla
konusmaya baslar. Bu sohbette intihann psikolojik yonu ve Selim'in nasil bir psikoloji ile
intihar ettigini dusunur, yani Kenan'la konusur.
Turgut, Selim'i arastirmak icin kendince planlar yapar, her seyi bastan almaya karar
verir; bir an once geri donerek Selim'in odasmda derin bir arastirma yapmak ister. Tabi bu
sirada dusunceleri gene darmadagnuktir ve kendi kendine bu gereksiz fikirlerden kurtulmak

icin yalvann. Arada sirada Olric' e de seslenmektedir.
Selim'in oldugune

inanmamaktadir;

onu, sadece 90k uzak bir ulkeye gittigi rem

goremedigini dusunur.
Bu kisrrun sonunda, Turgut'un anlatamadigi "sey" nedeniyle Nermin'Ie
iliskinin aldigi vaziyet

vardir. Turgut' a gore; kansnu

sevmektedir

arasmdaki

ancak "sey"

araya

girmektedir.
Bu kismm son cumlesi, yazann kendi agzmdan yazdigr ve okuyucuya bir mesaj niteliginde
olan: "Ertesi gun kansim gordugu zaman, bu duygularm etkisi altmdaydi" dir. (s.324).
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l lKisim (s.324-339):

Turgut evine donmustur ancak bir iki dakika sonra hemen i~

yerine gider. .Normal bir _i~ _gu~udur, ogle yemeginden sonra uyukladigi bir anda ruya gorur;
ruyasmda. .Selim vardir ve henuz olmemistir. Sohbet ederler ve Selim. bir eksiklik nedeniyle
daha okulu bitirmedigini, iki smavmm daha kaldignu soyler. Tum bunlara Turgut cok sasmr,
nasil olur da daha okul bitmemistir? Derken Selim'in konusmasiyla birlikte hareketleri de
yavaslar ve ortadan kaybolur. Turgut, ruyasmm kabusa donustugu yerde uya:rur:
Turgut

kendi

kendine,

zamana

ihtiyaci

oldugunun

du~uncesindedir.

Tum

gereksizlikleri artik kafasmdan atmak ister. Y avas yavas hayati, eski normal halini ahr ve
boylece gunler eski monotonluguyla gecer: artik Selim'i dusunmedigi gunler de olmaktadir.
Bir tek Selim degil, Suleyman Kargi ile Metin ve onlarla birlikte yasadiklan da hayal olup
ucmustur, Zaman hizla gecmistir, ehliyetini bile alnustir. Ancak, kisa sureli de olsa hirtakim
dususler vasarnaktadtr fakat bu dususlerinin nedenini bilememektedir ve de bundan rahatsiz
olmaktadir.
Aradan epeyce zaman gecmistir ancak gecen bu zamanm suresini ne Turgut ne de
yazar acikca soylemek yerine soyle ifade eder:
" ... Alti parke cilalanmasi gecti. Y ok , o kadar degildi. iki, y1kama-yaglama olacak. Daha
fazla, daha fazla. En az dort salonseklinidegistirme oldu. Durun bakayim.bir hesap edeyim.
Bir katsatmalma,

altr evdegi~tirme eder. Aynca, iki yatakodas1-yah~maodas1 degi~tirmesi

daha var. Evet, tam Uy perdeyikama ediyor. Cok iyi hatirhyorum, basladigi zaman, perdeleri
yeni alnustim. A11~1lmi~ zaman olculeriyle hesaplanmasi guy bir sure. Ben o zaman koltuklan,
pencerenin yamna koymustum, insamn aklmda kalmiyor ki: esya akip geciyor. 0 zamanlar
daha

debriyaj

kacrrmryordu.

Hey

gidi gunlerlparkelerde

en kucuk

bir

cizik yoktu.

Yaslamyoruz: esyalar eskiyor. Demek dort hizmetctkacmasi oldu ha! ... " (s.333-334).

12.Kisim (s.339-402): Turgut bir not alrmstir. Notta, Selim'in bir arkadasi oldugunu
ve Turgut'la gorusmek istedigini ancak kime ait oldugu bilinmeyen bir yazi vardir. Turgut,
odacidan bu yazmm bir kadma ait oldugunu ogrenir. Selim'in bir arkada~mdan gorusmek icin
not almak, hele hele bu arkadasm da bir bayan olmasi Turgut'u,

son derece saskma

yevirir.Kendisini bu goru~me icin hazirhkh hissetmez.
Turgut tekrar Selim'in evine gider. Ancak bu sefer onu arastirma yapmaya yonelten
sey, bu esrarengiz kadmdir. Turgut, tekrar her yeri didik didik eder; Selim'in bir bayan
arkadasi oldugunu ve bunu r.eden ve de nasil gizledigini anlayamaz. Arastirmalan sonucsuz
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ar. Dusunceleri tekrar dallamp budaklamrken, ara ara Olric'le konusmaya baslar. Ancak bu
~t1rmay1 sonuna kadar surdurmeye kararhdir.
Kanstrrdigi adres defterinden Esat'i bularak, ona gider. Selim her zaman yaptigi gibi ne
Turgut'u

Esat ile, ne de Esat'i Turgut ile tamsttrmanusttr. Esat, Selim ile nasil tamsuguu,

neler yaptiklanm ve paylasnklanru aynntilanyla Turgut'a anlatir. Ancak Turgut, Esat'm bu
anlattiklanru biraz da kiskanarak dinler. Cunku Selim, tum bu yasananlann icine nedense
Turgut'u illy katmarrustrr.
Turgut'un

hayatmda

Selim ile ilgili karanhklar

tekrar

aydmlanmaya

baslaymca,

yeniden cesitli ruyalar gormeye baslar. Esat'la tarusngi gun de bu tip bir ruya gormustur.
Ertesi gun Turgut tekrar

Selim'i dinlemek, Selim'i ogrenmek icin Esat'a gider. Evdeki

sohbetleri disanda da devam eder, Turgut arabasiyla Esat'i ve kizkardesi Aysel'i yemege
goturur. Uzun suren yemek fashnda da konu gene Selim' dir ancak Turgut'un

bilmedigi

Selim'dir. Daha sonra Turgut, Esat'tan aynhr ancak Esat'm anlattiklanru illy bilmediginden
hatta icinde bile yer almadigindan, oldukca sinirlidir.

13.K1s1m (s.402-438):
cogalrrustir.

Daha

Turgut'un

evvel Turgut,

karusmdadir ve Metin'i

gordugu

Metin

ruyalar artik iyice karmasiklasrrus ve

ile yaptigi

arar. Telefonda Metin'e,

gorusmenin

tatmin

edici olmadigi

Selim'in intihar ettigini ve onu anlatan

mektuplar yazmasiru ister. Burada Metin, Selim'in oldugunu yeni ogrenmistir.
Artik Turgut, dort gozle mektup bekler olmus hatta gunu yasamaktan ziyade zaman gecistirir
bir hale gelmistir. Tum bu surec icerisinde dusunceleri daha da dallamp budaklanrrus, bazen
icinden cikilmaz bir hal almistir. nihayet bekledigi mektup gelir ancak mektupta yazilanlan
okudukca, bunlan Metin' den istedigine pisman olur cunku mektupta Metin, Selim'in bir
kadmla olan iliskisinden ve kadmlara olan duskunlugunden bahseder; bu noktada Metin'in
anlattiklan ile Esat'm anlattiklan tamamen bir tezat olusturur. Turgut, bu yaptigmdan bin
pismandir cunku Metin'in anlattiklan ile isler daha da cetrefillesmistir, tum bunlan duzeltmek
icin kendinde cesaret bulamasa da, Olric'le konustukca cesareti yerine gelir. Mektupta Metin,
Selim'le

beraber

geneleve

gidislerini

e anlatrmstir.

Ancak

bu

anlattiklan,

Turgut'un

bildiklerinden daha farkhdir. Turgut satirlan okudukca artik dayanamayacak bir noktaya gelse
de, Olric onu sakinlestirir. Turgut' a gore Metin cok
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17.Ktsim
gibi gorunse

BOLUM

(s.549-565):

Turgut,

de.gorunmeyen

siiren bu dusuncelerin

akhmn

ailesiyle

gunlerinden

birini gecmyor

Cok cesitli ve sayfalar

dolusu

icinde kansiyla, yannki yapacagi is gezisini konusur.

kendince

ahskanhklanndan

herhangi

ici Mila allak bullaktir.

Olric artik Turgut' a "Majeste"
isimdir. Turgut

evinde

demektedir

yeni bir hayata

birkacmi

son

kez

ve Turgut'un

bashyordur

yerine

yalruzhgmm

ve eski hayatmdan

getirmistir.

Olricile

pasuu silen tek

geriye kalmis olan

yarm

cikacagi

yolculuga

hazirdir.

l S.Krsnn (s.566-590):

Turgut yeni hayatma Olric'i de yamna alarak, Ankara'ya

dogru,

Turgut'un kendi arabasiyla yola cikarlar. Artik sadece Turgut ve Olric vardir. Oyle ki Turgut,
'hen"

yerine

kasabadaki
kagit

"biz"

anlamh

kitapcidan

ahrlar.

sozcukler

Selim'in

Turgut,

kullamr.

sevdigi

hemen

Y olculuk

yazarlann

okumaya

esnasmda,

icinden

kitaplanm

ve yazmak

ancak

bu kitaplardan

baslannstir

gectikleri

bir

icin de bir paket
once

okunmasi

gereken daha muhim belgeler vardir: Selim'in gunlugu.

19.Ktsim
tarih, Selim'in

(s.591-627):

universiteden

hayatm icindeki
kimse

Selim,

sonraki yillanna

her seyle hesaplasir

bilmez.

12 subat

Hickimseye

19 .. tarihinden

itibaren

denk gelmektedir.

ancak, bunlan

haykiramadiklanru,

sonradan

gunluk

Bu gunlukte
okuyanlarla

anlatarnadiklanm

Selim;

tutmustur.Bu

selim hayatta ve
kendisinden

baska

gunlugunde

adeta

haykmr.

20.K.tsim (s.627-708):
seyin nedenini
Selim'in

Turgut okudugu

de anlanustir,

artik kafasmda

neden tutunamadigma

yavas kafasmda
en goze

15

begenmedim:

kendime

ceken

itiraf ise,

diger

Selim'in

kendisi

Nisanda

hicbir

rahatsizhk

ilerledikce,

bir hastahga

yazdigi

yasantida

dusunceleri

ondan ve ailesinden uzaklasnustir
Gunluk

Bu gunlukte

uygur. bir yasanti

hakktndaki

oldukca

etkilenmistir.

Ancak bircok

eskisi gibi yigmla

soru isareti

yoktur.

Hatta

sir dolu intihan

yavas

da vardir ki bunlann

icinde

bile eskisi kadar

aydmlaruyordur.

carparu

gunlukten

donusmustur

Selim'in

guncesinin,

yer

ilk cumlesidir:

almayan,

konusunda

hayattan

Selim'in

itiraflan

da bulamadim"

ve bunlardan

Selim'in

sasirrruyor,

(s.666).
Turgut'la

"Kimsenin

Ancak,

yasantisiru

bu guncede

ilgili olanlardir.

hakh cikar; Selim, Turgut'u

dikkat
Turgut,

hor gorup

oturu son derece pismandir.
duydugu

ve her yonuyle
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rahatsizhk
Selim'i

da artmaktadir.

sararak,

Hatta bu

her gun bir parcasmi

oldurmektedir. Oyle ki Selim, artik gunlugune tarih atmayarak hayatm onerninin kendisinden
ne kadar uzak oldugunu belirtmek ister. Tarih du~urmedigi bu guncelerinde ise, kendisine

acimasr ba~lami~t1r. Oldugu gun bile, tipki babasi gibi hemen unutulmak ister.
Daha sonra Selim, gen;ek tutunamayanlardan

saydigi insanlan ornek gostererek,

onlarla ilgili yazilar yazrrustir. Bunlar icinde Suleyman Kargi da vardir. En son yazdigi
tutunamayan ise, kendisidir. Gunlugunu, nasil intihar ettigini en basit sekilde anlatarak bitirir:
" ... Adam kapiyi acti, iceri girdi ve tabancasmi cikararak ates etti."(s.708).

21.Ktsim (s.709-716): Turgut, Selim'in gunlugunu okumayi bitirrni~tir. Selim'in kendi
hayatm1, saga sola dagrttignu

dusunur.

Onunla zamarunda ilgilenseydi, acaba intihanru

onleyebilir rniydi, gibi du~unceler kafasmda savrulur.
Turgut'a gore artik Selim'i derleyip toparlamarun

vakti gelmi~tir. Bu nedenle

Suleyman Kargi'ya bir mektup yazarak ondan, "Sarktlar" 1 ister. Kaldigr motelden sadece
kendisine gerekli olanlan ahp, arabas1ru da sehrin bir sokagma terk ederek; kendi arabas1yla

basladigt yolculuguna trenle devam eder. Ancak gittigi belli bir yer yoktur; sadece kendisi,
Selim ve Olric vardtr.
Yeni bir trenin istasyona girmesiyle, gozden kaybolurlar.

Roman, bu kisimdan sonra 717. ve 724. sayfalar arasmda "Turgut Ozben'in Mektubu"
bashkh yazi ile son bulur. Bu mektubunda Turgut, Selim ile ilgili olan ne kadar belge varsa,
kendi vazdtklanyla beraber, bir derleme yaparak kitap haline getirrni~tir. Tum bunlan tren
yolculugunda tamsngi bir gazeteciye anlatnusnr, hatta belki vayimlar diye ondan, adresini
bile alm1~tir. Hazirlanan bu kitap, "Tutunamayanlar"m
tutunamayan

olmadigi icin onu, gunlugundeki

kitabidrr. Selime gore Turgut bir

tutunamayanlann

icine almanustir. Ancak

Turgut, Selim'in buyuk olcude etkisinde kalarak bir "tutunamayan" olmus ve kendini yazarak,
Selim'in notlanna ilave edip boylece tutunamayanlann kitabnu bitirir.
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•

ROMANIN KAHRAMANLARI
A) ASLI KAHRAMANLAR

SELiM I~IK: Selim I~1k romanm kahramanlanndan biridir. 0 tutunamayanlann
ilkidir. Selim romanda fiziksel ozelliklerinden 90k psikolojik yonuyle tarutihr.

"Can sikintisi, Selim'in onemli bir derdiydi. Bir isi yapmadan once ge9irilmesi
zorunlu olan zaman onu muthis sikardi."
Selim ki.i9i.ik burjuva yasamma ayak uyduramad1g1, d1~ dunyada tutunamad1g1
icin tamamen icine kapanmi~tir ve hayati bir oyun olarak algilamaktadir:

"Suleyman Kargi, Selim'le birlikte buyuk bir oyunun, hayat kadar huyuk bir
oyunun icinde olduklanru soyluyordu. Kimsenin bu oyuna kansrnaya hakki yoktu.
Ger9eklerin

de bozmasma

izin verilmedigi

duzenli bir

oyundu

bu.

Ger9eklerle

uyu~mad1g1 oranda guc kazanan bir oyun. Ger9ekleri kotu bir bicimde taklit edecekleri
yerde, hicbir deger yarg1s1run kansmadigi bir duzen ruhlanru geli~tiriyordu."

Selim'in edebiyata ilgi duymasi onu gittik9e toplumun disma iter, valruzlasttnr.
Kitaplara s1g1rur. Hayat1m okudugu kitap donemine gore snuflandmr

Gorki donerni,

Dostoyevski donemi gibi.
"En iyisi kendinle konu~acaksm, kendine yorumlayacaksm okuduklanm."

Selim
romandaki

dogrulugun,
yansrmasidu.

ictenligin,

safl1gm, du~unebilmenin,

O; yalruzhgm,

ic

hesapla~mamn

ileti~imsizligin, bunahmm,

ya~ama karsi

zayifhgm temsilcisidir. Burjuva vasamm kar~1smdad1r. Selim 90k du~unur; ama sadece
dusunur. Cok sey yapmak ister ama; caresizdir:
"Gunseli boyle bir insan bu kadar yakuurruzda yasadt butun benligini bu kadar
acikca ortaya koydu hayir koymadi haksizlik etti anlatmalrydr hayir olmazdi parcalardtk
onu kabugundan

ciknus bir kaplumbaga yerdik oysa kabugunun icinde yavasca yok

olmayi tercih etti daha fazla incinmemek icin duygusuzluk ve alay kabugunun icinde
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korunmaya calisti butun omrunce anlasilmayi bekledi kendi gibi olmayanlan idrak
edemeden yasadi hepimizin elini sikmaya hazrrdi"
Selim digerlerinden korkar, burjuva tarzdan nefret eder ama insanlan sever.
Bunahma, ileti~imsizligedayanamayarak intihar eder.
TURGUT OZBEN: Turgut Ozben Selim'in arkada~1d1r. Roman boyunca
Selim'in intihanru ve kendisinin bilmedigi vasarmm inceler. Selim'in arkada~lan,
sevgilisiylekonusur. Okuyucu romaru Turgut'tan izler.
Turgut, Selim'in aksine burjuva tarzi bir yasam surmektedit. Iyi bir muhendis ve
1y1 bir aile babas1d1r. Selim'in oldugunu duyduktan sonra, yasami degi~meye baslar.
Selim'i tarudikca kucuk burjuva dunyasmdan vazgecip ona benzemeye baslar Roman
ilencdikce, Turgut kendinden vazgecip Selim'i vasar ve romanm sonunda bir
tutunamayan olup cikar.
Turgut, Selim'i arastirarak aslmda kendi "oteki-ben'lini arar. Kimlik bunahrru
ge9irmektedir. Selim'in intihar sebebini bularak kendi "oteki-ben'jni de bulacag1ru
sarur. Soyadi da alegorik bir bicimde "Oz-ben'ldir.
Turgut, romarun sonunda kendiyle hesaplasan, dusunen, yalruz bir birey olarak
ailesini ve isini birakip uzun tren yolculuklanna cikar. Selim'in ocunu ahr; ve "onlara"
dersini verir. 0 artik bir tutunamayandir!
OLRiC: Olric, roman boyunca yer yer gorunen maddesel olmayan ruhsal kisidir.
Dolayisiyla, insarun olumlu yanlanru sunan bir varhktir.
Olric, Turgut'un ic monologudur Onun 11ust-ben11idir. Turgut'un ic dunyasiru
paylasan bir kisilik par9alanmas1d1r.Turgut ic dunya ile iliskisini kesince hep Olric'le
konusur.
"Biliyor musun Olric, adama az kalsm gidiyordum yerine gidiyorduk
diyecektim.11

66

Turgut;

evini, isini, ailesini terk edip, uzun tren yolculuklanna

ba~lad1gmda

yamnda sadece Olric vardir.

B) T ALi KAfIRAMANLAR
NERMiN: Turgut'un universiteden arkadasi iken, sonradan e~i olmustur
Nermin, esini ve c;,ocuklanm sevmekte, Turgut gibi iyi aile babas1 olmamaya
c;,ah~mamaktadir.
Nermin icin Selim, Turgut'un diger arkada~lan gibi oldugu icin, onun
intihanndan etkilenmez.
SULEYMAN KARGI: Selim'in birbirini tammayan arkada~lanndan
biridir.Selim onu, fi.lozof olarak gorur ve hayatnu yazd1g1 ~arkilanmn ac;,iklamas1m,
kendisine yaptmr.romamn 135. ile 242. sayfalan arasmda, Suleyman Karg1'mn
ac;,1klamalan vardtr.
J\AETiN: Herne kadar Selim'in arkadasi olsa da, onun hakkinda yalan
soylemekten hie c;,ekinmez. Bu nedenle de Turgut'un nefretini kazanmi~tir.

GUNSELi: Selim'in ilk once arkadasi, daha sonra da ni~anl1s1 olmustur
Aralanndaki iliski uzun surmese de, birbirlerini tam anlayip yakinla~acakken., Selim'in
ondan uzakla~mas1 ve nihayetinde intihan ile de bu iiiskileri maalesef son bulur.
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ROMANIN KURGUSU VE ANLATIM

Bi<";i:Mi

Oguz Atay'a ulasrnak gercekten zor. Kendini oldukca derinlere sakhyor. Kendini
icice bircok cemberin merkezinde gizliyor. Daha sonra bu cemberleri distan ice dogru,
hirer hirer ortadan kaldirarak, size ic dunyasim sunuyor;

Mukemmel bir daire cizilemeyecegi gibi,
Akim ve tecrubenin de insam idaresi kolay degil.
Tann cizmiyor her zaman kaderimizi;
Madde ve ruh arasmda cizilen suurdaki kesinlik yok.
Buyuk ihanetler pencesinde tutuyor insam,
Buyuk kansikhklardan kacngi yerlerde bile.

Romamn 145. sayfasmda yer alan King Solomon imzah bu siirde Atay'm
dusuncelerini anlamak icin; once King Solomon'u tammak, Suleyman Kargi'nm
Solomon hakkmdaki yorumlanm cozmek, bu durumda Selim'in tavnm anlamak ve daha
sonra Turgut'un bunu bize nasil aktardigma dikkat etmeniz gerekiyor. "Bu siiri kim
yazdi?" diyorsunuz icinizden. Oguz Atay mi, yoksa King Solomon mu?

Oguz Atay kendini, henuz romanm basmda "Tutunamayanlar": Turgut Ozben'in
yazdigiru soyleyerek gizliyor.

Oguz Atay muhendis kisiligini de romana aktarrrus ve yer yer teknik bir dil
kullanrrus:

"Turgut"un oturdugu apartman buyuk sehrin kuzeydogusunda, enlemi kirk bir
derece sifir sifir dakika kuzey ve kirkbir derece sifir sifir dakika bir saniye kuzeyle
boylarru yirmi dokuz derece on iki dakika dogu ve yirmi dokuz derece on iki dakika bir
saniye dogu olan noktalar arasma sikisan bir arsa uzerine kurulmustu. "

"Tutunamayanlar"m 115-138. Sayfalan arasmda "sarkilar" yer ahyor. Sarkilann
her bir rrusrasr Atay'm bir dusuncesinin temelini olusturuyor. "Tutunamayanlar"m her
konusunda bir bashk olsaydi, samnm bashklan bu sarkilann rrusralan olustururdu.
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Romamn 468-545. Sayfalan arasmda hicbir noktalama i~aretinin kullarulmanus
olmasi dikkat cekiyor. Bu sayfalar arasmda bir "bilinc akisi" karsmuza cikiyor. Bu
bolumde bireyler surekli kendi ic monologlanm vasiyor ve kendi ile konu~may1
arahksiz bir devinim ile surduruyor. Oguz Atay; akism yava~lamamas1 icin bu bolumde
noktalama i~aretlerinden kacnuyor.
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SON SOZ
Oguz Atay'm "Tutunamayanlar"
intihanrun

ara~tmlmasmdan

cok,

romamru okuyanlar aslmda, Selim'in gizemli

carpik

duzenin

ele~tirilmesi

anlayabilir. Cunku yazar, gercek hayattan sectigi kahramanlanmn

uzerine

oldugunu

her admunda bize,

devlet dairelerinin i~leyi~inden milli egitim sistemindeki bozukluklara kadar, hayati her
yonuyle alarak, eserine bir baska acidan bakilrnasmr saglam1~ ve boylece de eserin asil
sahip oldugu ana fikrini olusturrnustur.

Eserde Selim I~1k, asil kahramanlardan olmasma ragmen, sanki perde arkasmda
yer alnus gibidir. Bu nedenle,

gizemli kahramanm

hayatmi her yonuyle

anlatan

"Sarkilar'tm butununu, bu cahsmada yer verilmesine uygun gordiigiime inanrnaktayim.

Romanda, uc asli kahraman olmasma ve bu kahramanlann ayn ayn kisiuklerde
sahislar olmasma ragmen, hepsinde ortak olan taraf, yazann uslubudur. Cunku hepsi de,
tek bir yazann kaleminden cikan saluslardrr.

Kitabm bir diger ozelligi ise, daha once de belirttigim gibi, gecmisten gunumuze
ve gelecege uzanabilecek tarzda bir yapiya sahip olmasidrr. Yani iceriginde yer alan

vakalar gecmiste olmasma ragmen, mutlaka gelecekte de yasanmasi kac;,m1lmaz olan
fikirlerdir.
Tutunamayanlar

uzerine

sayisiz vaptlmis olan

ara~tirmalardan sadece

ula~abildiklerime ve uygun gorduklerime yer verdim. Sonne olarak, yapilan
arastirrnalarda belirtilen fikirler ile dusuncelerimin aym noktada topland1g1mgordiim.
Bu c;,ah~mam1n, gelecekte "Tutunamayanlar" uzerine cahsacak kimselere 1~1k
tutacag1mumuyorum.
Gulhan OZDEMiR
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