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ONSOZ

E:idd»iJBIIDliza Tanzimat donemi ile giren roman, diger tiirlere nazaran toplumu daha
J 4Miize edebilmektedir. Romanlara bak:tlarak o donem hakkmda aynntih bir sekilde
· ,labiliriz. Romamn diger turlerden farkh bir yonii de yazann, kahramanlar
keD:iini ve toplumu anlatma imkamna sahiptir.

en biiyiik sorunu, yasadiklan donemi tam manasi ile aktannakta belirli
&ilJiM lede karsilasmalandir.
Her Gece Bodrum romanmda, Selim ileri ozellikle yalmzhk, sevgi ve insanlann
aldatmalanm konu edinmistir. Toplumda ki insanlarm ozelliklerinin belirli
::r-:mnlarda degisebilecegini de gostermistir .
•. ~ezuniyet cahsmamda, ilk once romarun ozetini yazdun, Daha sonra sahislan tek tek
ewdt:mesine tahlilini yaptun, Bu romanda on dort boliim bulunmaktadir, Bu on dort
lmliis.uo hepsi birbiri ile baglannhdir. Onun icin bolum boliim tahlil yapmadim,
Bu cahsmamda elimden geldigi kadar, bana yardimci olamaya eahsan hocam Doc. Dr.
8ilcnt Yorulmaz' a sonsuz tesekkurlerimi sunanm,
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lstanbul'da dogan Selim ileri, ortaokulu Galatasaray'da okuyup Ataturk Lisesi'ni
bitirdikten sonra, bir sure Hukuk Fakultesine devam etti. Prof Hasan Husnu ileri'nin oglu
olan romanci istanbul'un eski toreli hayatuu yasayan cevrelerde yetisti, Eserleri, cocukluk veilk genclik caglanna ozleyisle doludur.
Onceleri daha 90k hikayeleri ile tarunan lleri, 1973'lerden sonra, roman ve hikaye
yazmayi birlikte surdurdu. 1980'lerde daha 90k romana yoneldi. Bazi elestirilere gore
hikayeleri daha kuvvetli sayilmaktadir. Bu konuda ileri'nin gorii~u ~yledir: "Oyku ile roman
arasmda kesin bir tercih yapmadnn. Aslmda edebiyati bir butun olarak ele ahyorum."
(Gosteri, Sayi 129)

Bunlann yam sira senaryolar, elestiri ve incelemelerde yazan Selim ileri'nin ilk
hikayesi Yeni Ufuklar (1967) Dergisi'nde yaymlanmisnr.

Hikaye Kitaplan:
Cumartesi Yalmzhg1(1986), Pastrrma Yaz1(1971), Dostluklann Son Giinil(l975), Bir
Denizin Eteklerinde(1980), Eski Defterlerde Solmus <;i9ekler(l982), Son Yaz Ak~ami(l983).

Romanlart ise sunlardrr;
Destan Gonilller(1973), Her Gece Bodrum(l976), Olum ili~kileri(1979), Cehennem
Krali9esi(1980), Bir Aksam Alacas1(1980), Yasarken ve Olurken(l981), Olunceye Kadar
Senihim(1983), Yalanci Safak:(1984), Caz Dugun Varyete(1985), Hayal ve Izdrrap(1986),
Kafes(1987), Mavi Kanatlarmla Yalmz Benim Olsaydm(1991), Bu Yaz Aynhgm ilk Yazi
Olacak(1995).

Selim ileri, Denemelerini: Cagdashk Sorunlan(l968), Dusunme ve Duyarhhk(1982)
Hanralanm ise: Annem i9in(1968), Hatrrhyorum(1984), 0 Yakamoz Soner(1987) adh
kitaplarmdan toplanmistrr.
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Selim Ileri 'nin aynca senarylan vardir. Kmk Bir Ask Hikayesi senaryosu
1983 'te yayimlandi.
Ay 1~1g1 1987 adli bir siir kitabi ve cogunu gazetelerde tefrika

ertigi incelerneleri rnevcuttur. A~ki-1 Mernnu, ya Uzun K1~m Siyah Gunleri ( 1981 ),
Kamelyasiz Kadinlar (1983), Seni Cok Ozledim (1986), Istanbul Salonlan ve Abdulhak
Hamid ( Milliyet Gazetesi, tefrika, 16 Ocak- 25 Ocak 1989 ), Asil Hayat Bilgisi (3
Haziran - 9 Haziran 1988)

Selim lleri'nin eserleri hakkinda, kitaplanmn isirnlerine goz atarak bile birkac
hukurn cikarabiliriz:
Cok eser veren bir yazardir. Oylesine ki, her yila iki kitabi dusmektedir. Aynca
senaryolar, makaleler yazmaktadir. Bu verimliligin bir sebebi, yazann cahskanhgi
(kendisi kolay yazmadiguu soyluyor) ise bir sebebi de hayatmi kalemi ile kazanrnakta
olusudur.

Roman ve hikayelerinde aynntilara girerek bazan rnakale ve cgreticilik tarafi
agir basan Selim tleri aym zarnanda eek sayida denerne ve hatiralar yazarak bir dusunce
adami niteligi de gostermistir.

Selim Ileri'nin eserlerinde agirhk: Huzun, keder.hasret, duygululuk ve daussila
(Nostalji) uzerinedir. Buna delil olarak eserlerinin ( cogu sairane olan) isirnlerini de
gosterebiliriz.

Cumartesi Yalnizhgi, Dostluklarm Son Gunu, Defterde Solmus Cicekler, Son
Yaz Aksarm., Olum ili~kileri, Yasarken ve Olurken ... Olunceye Kadar Seninim, Hayal
ve lzdirap, Mavi Kanatlanrnla Y almz Benirn Olsaydm... Annem Icin, Y akamozlar
Soner, .. Kmk Bir A9k Hikayesi vs ... Hikaye kitaplanndaki hikayelerin adlanrn buraya
yazsak, ayrn duygulann isimlendigi gorulecek,

Yine, incelemlerine, denernelerine bakarsak Seli llerinin, yasitlan arasmda Turk
edebiyatma derin bir merak ve ilgiyle sanldigi gorulebilir. Alaka sahasi Ahrnet Mithad
Efendiden, Sezayi Bey'den Abdulhak Hamidden, Huseyin Rahrniden, Nigar
Harnmdan tutarak, Tanzimat, Serveti- funun, Milli Edebiyat ve Ilk Cumhuriyet yillnru
icine almaktadir. Yukanda sayilanlardan baska Halide Edib, Yakup Kadri, Resat Nuri,
Refik Halit, Ahmet Harndi Tanpmar ozelikle Abdulhak Sinasi Hisar ile Ahmed Hasim
gens; Selim Ilerinin ozel tercihleri arasindadir. Bu sayilan unlu yazarlanrruzdan
etkilenmis, zaman zarnan bazi roman ve hikayelerinde onlarm usluplanm kullanacak ve
onlan rornanlan konulan arasma sokacak hatta eserlerini degistirip yeniden yazacak
kadar onlarla unsiyet (yakinhk) saglamistir.
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"Mavi Kanatlannla Yalmz Benim Olsaydm" romanmda "Yaklasik seksen
:naddelik bir edebiyat birikimi vardir." diyen
Ileri, yaptigi " soylesilerde'' ve
acrklamalannda, onlarla olan dusunce, sevgi ve sanat alts verislerini yer yer
,..,I atmaktadir.

Yasar Ilksavasla yaptigi bir" soylesi" de ( H. Gosteri Temmuz 1981) Turk
rornancilan ve modem yabancilar ile olan yakinhklanru soyle anlatiyor:

"-Roman yazacagimi ddusunmernistim,
bu roman yazma tasansi?

dediniz. Sonra kendiliginden mi gelisti

"-Hayrr. Roman sanati konusunda bilgisiz degildim, " Her Gece Bodrum"u
yazmaya basladigrrnda. Daha orta okula basladigimda, - eski bir arkadasim olarak sen
de hatirlarsm- Yakup Kadri'yi, "Hep O Sarki" yr, Halide Edip'in hemen hemen butun
yapitlanm, Resat Nuriden " Calikusu", "Yaprak Dokumu'Y'Aksam
Gunesi",
"Dudaktan Kalbe" gibi romanlan defalarca okumustum. Bu romanlar beni adeta
buyuluyodu, Halide Edip' in " Yolpalas Cina yeti" nibir basyapit sayiyordum. " Aksarn
Gunesi" nin sonundaki intihar, beni iki tic; gun yemekten icmekten kesrnis; odamdan
disanya adim atmarrnstim. Sonralan, ozellikle orta son smifta gunun modasma uyarak,
derinligine, inceligine asla varmaksizin Kafka'yla, Camus'yle, Sartre'la tamsnrn. "
Sato" yu bir turlu okuyamarmstim ya " Degisim" yine de unutulmaz bir kitapti benim
icin. Ancak, liseyi bitirdikten sonra romanla sistemli bicimde igilendim. Her seyden
once ycgun bir okuma donerni. Bizim rornarurmzi kavramaya cahstim. Ahmet Mithat
Efendi, ozellikle Huseyin Rahmi, adirn adim Abdulhak Sinasi Hisar, enisternin
kitapligmda rastlanti sonucu buldugum Ahmet Hamdi Tanpmar'm " Yaz Yagmuru"
hikayesi, beni daha 1963 yazmda yerle bir etrnisti, bol bol Tanpmar okudum. Roman
sanati konusunda kuramsal kitaplar ... "

Son romam " Mavi Kanatlannla Yalmz Benim Olsaydin ... " in tasidigi Turk
edebiyati agirligim ve onceki yazarianmizdan nasil faydalandigmi da Aziz CaglarIa
soylesisinden (Hurriyet Gosteri Agustos 1991 s. 129 ) ogreniyoruz:

"Bu kitabimda hikaye sanatindan cok, oyle saniyorum ki, yer yer.edebi fikradan
yararlandim. Ben Ahmet Hasimin gazete yazilanni eek severim, eek onernli bulurum.
Bu yazilar, bir zamanlar, edebiyat adamimn edebiyati nasil onernsedigine belgedir. Bu
yazilann hicbiri, aradan gecen bunca zamana karsin, hie; mi hie; eskimernistir. Hele
"Muslurnan Saari" bashklisi bashbasina bir saheserdir. Ahmet Hasimin yazilan
uzerinde epey cahstirn; romanda daha eek onlarm etkisi var, bazi bolumlerde onlarm
kilavuz edindim, ozellikle 'Cok Ozel Bir Sozluk' bolumunde .

... Mavi Kanatlannla ... 'da bir dolu eski edebiyat adammdan soz aciliyor: Ne
bileyim, Yakup Kadri, Halide Edip, Halit Ziya , Sukufe Nihal. .. Hele Sukufe Nihal...

..,
.)

Bugun kimsenin
bilmedigi
eski bir sair. Arna onlarla ilgili olarak okuduklanrn,
.amkhgrm, gorgum yazmaya degerse baska ne yapabilirdim. Bu kitapta gercek okuru
:~ka yazarlara, baska eserlere cekmek istedim. Sozgelimi Refik Halit'in 'Nilguri'
romannu oturup yeniden kurguladim. Bu romanla benim yazdiklanrm bir karsrlastiran
cikarsa, yalmzca hatirladigim
ve bir hayli de uydurdugum ' Nilgun ti yazdigim: hemen

sezecektir. Bir yazann, bir okurun bir metni nasil ahmladigim saptamak istedim. "Resat
_ .urinin Aksarn Gunesi, Dudaktan Kalbe gibi romanlannm lezzetli etkileri ile
"edebiyatci olmaya karar verdirn" diyen Ileri, rornanciliga nasil bir cile ile giristigini de
su hanrasi ile belirtiyor.

" Hie sikilmadan bazan gunlerce okudugum romanlan ozetini yazardirn. Boyle
boyle yazamayi ogreniyordum galiba." "Hatirhyorum" adli hatiralannda (S. 29) Halide
Edip, Yakup Kadri ve Rasat Nuri'leri" adeta ezbere bildigini "ogreniyoruz.
Selim ileri' nin, romanlanm serpistirilmis, hikayelerinde yer tutrnus bir ozelligi
de, edebiyatcilann "piyasa romaru" diyerek okumadiklan veya okuduklanm gizledikleri
ask ve sevda romanlanm yeniden degerlendirme denemeleridir. Onlan onemsernis,
israrla okumus ve yazilanna, bazan siirlerine bile sindirmis olmasi, gene yazann hem
rur dusunce cesareti hem de onernli bir yeniligi olarak dikkati cekrnektedir.

Selim Ilerinin bu konuda yaptigi isi, "Mavi Kanatlannla ... " yi inceleyen Nazan
Bekiroglu.tfrergah der. Sayi 22, Agustos, 1991) soyle degerlendirmektedir.
" Edebi katmamn 90k dikkatle degerlendirilmesi gereken ve Mavi Kanatlannla
romamm belki de en onernli ve yeni yamm olusturabilecek bir anlamda "ask ve kara
sevda " romanlan olarak zikredilen piyasa romanlanna ayirdigi yer ve onlarla aradigi
kiymettir. Kerime Nadir, Server Bedi, Munir Mueyyet Berkman, M. Turban Tan gibi
yazarlar ve Hicran Gecesi,Nedret , Necla, Cinci Hoca, safiye Sultan, Katibim, Selma ve
Golgesi, Renksiz lzdirap, Seni Unutmadirn ... gibi romanlar edebi katmamn piyasa
duyarligmdaki ucunu olustururlar. Anlatici bu tur romanlar karsismdaki tavnm soyle
belirler:
" Hala okumak istedigim, onlarla birlikte yenilerini de okumak istedigim ask ve kara
sevda romanlannda ozellikle edebiyat tarihcilerinin okur yazar gercinen herkesin
kucurnsedigi oyle tumceler, oyle bir soz dizimi vardi ki nice yillar bu anlatimi, bu soz
diziminin gundelik seyleri asan bir duyarlihkla dolup tastigma inandim" ( S.217)

" Onlar artik kaybolan kelimelerle, yildizi sonen bir edebiyatla konusuyorlar; Bu
sozleri bize degil sanki yildizi sonmus bir edebiyata soyluyorlar, sanki onunla
soylesiyorlardi.t'{S. 87)

...... elestirmenlerin sozunu bile etmek
istemedigi, degerini arastirrnak soyle
dursun okumus olmayi zul addettigi.bir donemde.bu tur romanlara ve onlann
yazarlanna egilir. Bu romanlann var olmasi gereken kiymetini ve piyasa denilen halki
bir donern dahi olsa boylesine sanp sarmalayan buyusunu, verileri ve sonuclan cok net
bir akademisyen kimligi ile degil ama kendi izlenimci elesrirdigi tavn ile arastmr.
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Edebiyat dunyasma onlarla girdigini gizlemez. Hikaye ve romanlarda
gerek
teknik
gerek tematik boyutlarda o etkiden faydalanrna yoluna tikamaz. Bu etkinin tipik bir
ornegi Hicran Y arasi adli Hikayesidir. Keza, bir baska hikayesine de evvela Olmus Bir
Kadin Evrak-i Medrukesi adm koyar. Ay1~1g1 adh tek siir kitabinda " Sair, 19. Yuzyil

Ikinci yan" bolumunde, soz konusu romanlardan gelme bir havayi tasiyan yedi bashksiz
mensur parca yer alir. Bunlardan bizim tesbit edebildigimiz ikisi bir cumle ilavesinin
dismda ve gondermede bulunmaksizin Guzide Sabri'nin Olmus Bir Kadmm Evrak'i
Merukesi romanmdan almma parcalardir, Yine Guzide Sabri'nin Munevver romanmm
filimn yagpilmasim ve Munevver 'i Turkan Sorayin oynamasim dusler .. vs. Ayn bir
arastirma konusu olabilecek bu etkinliklerin sonunda nihayet o ask ve kara sevda
romanlarmm arkasmda yatan dunyanino ne olabilecegi hususununda daha kapsamli bir
voiculuzu Mavi Kanatlarmla ile zerceklestirir.
.I

-

._;

•••••.

>

>

Bu romamyla Selim lleri, bize teklif eder ki; Turk romanm; geldigi bu yerde,
daireyi tarnamlamis olarak yeniden baslangictaki noktaya donulrnus ama eek farkli
tecrube ve kaabiliyetlerle yuklenilrnis bir yerde; yeni teknikler, yeni yorumlarla,
kucumsernek ukalaligma dusmeksizin, ayiklayarak, yeniden insa ederek baska bir sey
yaratmak icin kullanarak, bu piyasa duyarhligmdan alabilecegi guzel seyler vardir. Bu
noktada evet. Mavi Kanatlannla Yalmz Benim Olsaydm bize bir cagndir. Cesur, iyi
niyetli ve huzunlu bir cagn. Dikkate almmasi gerekir.

Bizim kultur ve edebiyetirmza bu tutkunluk, kendimizi inkar eden bilgisizlige
karsi bu " entellektuel isyan" yine de pek coklannca iyi karsilanmiyor. Ban ya
sartlanmis ve edebiyatirmzi, tammadig: icin "hor gormeye kalkan" bu bakis, Selim Ileri
yi "neden gecmisi yaziyorsun da bu gunu yazmiyorsun?". Veya " Nicin cinsellige
egilmiyorsun, Marksizme bile supheyle bakrruyorsun?" diye sitemli tenkitler yoneltiyor.
Cunku bugi.in Turk aydim denilenlerin, icine girerek gizlendikleri ve korunduklan
kabugu kirmak kolay degil, Bu cesitten bir soruyu ve cevabmi asagiya ahyorum:

"Soru:- Kafes romanmda da gecrnis zamandan soz ediyordunuz. Yine de bugune
gondermeler vardi, 'Mavi Kanatlannla Yalmz Benim Olsaydm' bastan sona gecmis
zamanlarda geciyor. Gunumuzu yazmak ilginizi cekiyor mu ?

"Cevap: - Gunumuzde yazrnaya cahsnrn.' Her Gece Bodrum', ' Cehennem
Kiralicesi: gunumuzde gecen rornanlardi. Belki bu yuden buyuk ilgi devsirdi o ilk
romanlar. Gene butun yazdiklanrm gunumuz icin yaziyorum, cizmeye cahsngim
zaman dilirni, gunumuzun sorunlanna bir yamt arayisiyla ilintili. Bugunku kultur
ortarmmizi dehset verici buluyorum. Edebi gecrnisi olmayan bir ulke gibi bircok
yazanmiz herseyi kendilerinden baslatma saplantisi icinde. Ressamlanrmz, bandan
calip cirpnklanm gorkernli yenilikler gibi gosterrne telasinda. Sinemamiz akillara
durgunluk verici bir inkarcihgm sonucu ortadan kayboldu. Bende, ozellikle bu
romammda, hicde o kadar kultursuz olmadigirmzi ifade edebilmenin durtusuyle gecmise
bakmaya cahstim."
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Fikirleri:
Selim llerinin ayni zamanda bir dusunce adami oldugunu soylernistik. Yalmz
rnakale ve kose yazilannda fikirlerini ortaya koymakla, savunmak, sitem etmek vaya
vurgulamakla yetinmiyor: Teknik kusur islemeyi dahi goze alarak, romanlannm ver
hatta hikayelerinin sahifeleri arasma bazan makale ve deneme hacminde fikir beyanlan
da sokuyor. Bunlardan birkac ornegi, ozetle ve ahntilarla sunalim:

Seli ileri ve cevresinin de romanlarmda en fazla tartisuklan konulardan birisi
toplumculuk- bireycilik ( fertcilik) meselesidir. Esasta Seli Ileri, bunlan birbirinden
ayirmayarak, her iki tarafin ( toplum ve kisinin de) hakkiru vermege calismaktadir.

Selim Ileriye adeta bir damga gibi "Burjuva romancisi, kilcilk burjuva,
kentsoylu hikayecisi ... Burjuva yazismm son temsilcisi"
elestirilerini yoneltrnek
solcu cephede adet olmustur. "Bireycilik" de bir suclarna gibi kondurulmustur. Bu,
yazan yildirarak, "sosyalizme" cekrnek icindir.

Kendisi "Burjuva hikayesi" ile ne demek istenildigini anlamadigim acikliyor.
Bunlara karsihk "Ben kendim icin yazmiyorum ... Hayatimm hie bir doneminde istedigim halde- bireyci olamadim. Topluma karsi degilim, Toplum ile insani iliskilerirn
benim icin eek onernli. Ben bir turlu nostalji icinde dune bakiyorsam, bu, dunden
bugune, neleri, ne adina feda ettigimizi saptamak arnaciyla ... Cunku yarm (gelecek)
dunun gercek guzelliklerini, insamn akliyla ve ernegi ile var ettigi guzellikleri.iankar
ederek kurulamaz. Kurulamadigmi tarih hep gostermistir. Herzen' in alaya aldiklan
bugun de o toplum icin birer trajik sorun. Bu yuzden Dostoyevski hala: eek yeni cok
insane 11."
(H. Gosteri, Temmuz, 1981)
"Yasarken ve Olurken" romanmda bir resim ogretmeninin agziyla toplumcu
gorunen "aydinlann" toplumu bilmezliklerinden, isi boyuna siyasete vurduklanndan soz
eder:

" Donuste baktim- ordayken de gormek firsauni bulmustum; siyasetle
ugrasanlar, benim yasadigim yerleri bile haritada gcsteremiyorlardi.
Arna hepsinin
toplumsal kurrulusumuz icin degisik dusunceleri vardi, Onlan sordular; anlattim.
Kafalanndaki tasra emgesine uymadigrrndan, pek azi soylediklerirni kavradi. Dstelik
yalniz ilericilerle konusmadim burda; Tutucular, bireyciler kapitalizrnden yana olanlar.
Tumu de tasra sorunu uzerine derin seyler dusundugunu belirtiyordu. Hazirdi cozum
onerileri, Gelgelelim kullandiklan kuramsal sozcukleri bile anlayamazdi Tasrah."
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(s.52)

Yasarken ve Olurkende
yazann one surdugu gercek, esasen toplumculuk
bireycilik meselesi degildi. Sadece solculuk sagcilik kutuplasmasinm,
aydmlan
surukledigi gundelik, en bayagiya ve dedikoduya kadar inen siyasettir. Nitekim romanm
kisilerinden ressam Cemil "kasabasindaki gizli solcu parti"nin gulunc, zararh, herze ile
ugrasan cahsmalanni, iyi gozleyerek, soyle anlatmaktir.

" Bu 'toplumculuk' meselesi eek onernli. Benim hicbir ilintim olmamakla
birlikte uzerinde durmaya deger buluyorum bu meseleyi. Cinayetler, soygunlar,
iskenceler, ihanetler ... bunlar gitgide bir ogreti niteligine donusmustu, Soculuk adi
altmda, ya boyle Sabih ya da Tugran ve arkadasalan gibi sorumsuz, burjuva yasarnmm
en cokmus bicimi yasarnyor; ya da yer altmm karanligina bir kez bulastiktan sonra,
artik kesis halinde cile cekiliyor, nihayet cile hucresinden cikan kisi, kurtanci olduguna
kesinkez
inandigmdan
oldurulecek
kimseleri
saptamaya
koyuluyor.
Ustelik
olduruyor.Ne yazik ki bunlardi benim gorduklerim. Gazeteler simdi bu acikh insan
yazgilanm dile getiren haberler oldu. Arna henuz otekilerin, burjuva yasamirun en
cokmus bicimini sosyalizm sananlann ozel tarihi yazilmadi, aciklanrnadi.. .. "
(s.404)

Boyle bir cevrede duygu, tore efendilik, insan sevgisi, vatan sevgisi yok
olrnus.hepsinin yerini silah, zulum, kabahk, iskence alrmsur, Sag sol kavgalarmm,
halki yildirmalanrn, gencligi felakete suruklernelerin, vijdansizhk, cahillik, zevksizlik
ve tecavuzlerin herturlu ( 1971- 1982) hadiselerinden bahiiler acarak bunlan Yasarken
ve Olurkene de basak romanlanna da yansitmaktadrr.

"Derken uzaktan bir iki el ates edildigini isittim. V mlayan tok kursun sesi.
Kentimizin yildmci gunleriydi. 0 silah seslerinden pahahligi protesto etmek adi
altmdaki ' dukkan kapattirma' eyleminden, her gun vurulan insanlardan, boyle hep
olumun icinden yuruyup gecmernizden kendimi uzak tutmaya cahsryordum."
(s. 388)

" ... bir ama'si var iste bu meselenin. Hala cozemedigim o ' arna' patlak verdi
once: yeniden ve korkunc bicirnde siyasal 'cinayetler' isleniyordu. Ansizm baslarrusti
cinayetler, sayilan da gun gectikce arnyordu. Sosyalizmimiz olum kumaya baslamisti."
(s.302)
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( Not:

Yukandak:i

metinlerin

daha

genis

acklamalan

icin,

Gursel

Aytacm

"(agda~ Tlirk Romanian Uzerine Incelemeler" adh kitabma bakilmahdir. Gundogan
yy. 1989, sh. 305-308)

Selim Ileri' nin, "sol, sosyalist" vs. denilen cevreleri, oyle acikca yerrnesi,
tabiatiyla marksist cevrelerin ve tenkitcilerin ofleleriyle karsilanmistir. Baska
kitaplannda da:

"Yazihp cizilenler,
savlar o bitip tukenmez acikoturumlar,
bildiriler,
yuruyusler ... Hepsinde kisisel kin ve ihtiraslar rol oynuyor. Asil korkuncluk burada, bu
toplumda sosyalistler de girisimciler de, herkes tek basina sivrilmenin yollanm ne
pashasna olursa olsun deniyor" gini hukumleri, mesela Fethi Naci 'nin " Sosyalistlerle
girisimcileri aym kaba koydu" gibi azarlamalanm cekti ( Turkiye ' de Roman ve
Toplumsal Degisirne, sh.386)
·

Aym kitabm 385. sayfasmda, yazanrmzin "Olum ili~kileri" kitabmdan:
"Ytirtiyusler, mitingler, yiizeyde bir devinin. Durmaksizm eylem . Arna
sonucta fasizrn tirmamyordu."(s.202)
" A~1k bir hakikatti: Bilyiik cogunluk,
aydinlar- yazar cizerler, hatta isciler " Sakm Yazma Bunlari." demislerdi,
Emre'ye ayrrnna varrnaksizm ( farkmda olmaksizm) ernege, aska ve insana
dusmandilar."

"Oysa gelen ve herseyi belirleyecek olan, yaygmlik kazanrms politik
orgutlenme, ister orta simfin insam diyeli, ister kucuk burjuva adini takahrn, butun bu
tek goru~lulugi.in bir sonucuydu; fasizrn boy le geliyordu." ( s. 221) "Herkesin fasist
oldugu anlar oyle coktur ki!" ( s. 310)

Gibi ci.imleleri aktaran Fethi Naci , Selim Ileri 'ye, ayni zamanda alay ederek su
dersi ( ! ) vermektedir:

" Selim lleri hakh, kucuk burju.:;1a sol aygmlara kizmakta; ama fasizrn ayn
birsey. Turkiyede fasizrnden kucuk burjuva aydinlan sorumlu tutmak kucuk burjuva
aydinlan oldugundan cok onernsemekten baska bir sey degil! Fasizmin nedsenleri
busbutun basakdir. Aydmlann, yazar cizerlerin, iscilerin toptan ernege. aska ve insana
dusman olduklanm soylemek ise bunahmli bir kucuk bujuva suclarnasi."

Iste bu gibi tepkileri ve saldmlan onceden gormuscesine Selin ileri
"bireyciligin ·, sanki birt ayip ve kabahat sayildigi icin suclanma kokusunu ( Yasarken ve
Oli.irken!de) ressam Omer 'e solernektedir.
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"Ozellikle
resimlerimi
dusundum.
Birtakim
si.isli.i puslu fantaziler.
Gunun
birinde onlardan da bikip usanacak, hatta utanc duyacaktim. Bireyciligirn sanki eriyor,
parcalamyor, gozeneklerine
aynsiyordu. Bunlan rm yapmis bu adam o kanh gi.inlerde,
diye sorabilirlerdi. Somakta hakli miydilar? Eger haklilarsa, sanatcimn kurrnaya omrunu
verdigi ozel dunyasi ne olacaku? Gunun birinde bu adam da, boyle bir dunya algilanus
diye bana bakilmayacaksa
neden resim yapiyordum ben?"
(s.426-427)
Selim Ileri, Turk okumuslanrnn bu sevgisizligini,
vurucu, kinct tek yonlu,
hizipci, karsihkli
dusman,
dar bakish,
ard goruslu
hallerini
kultur rnirasimizin
hovardaca harcamak, yozlastirmak,
ogretim ve egitirnde ki kokusmusluk gibi sebeplere
bagliyor. "Son yirmi yilm, Pavluv'u hakh cikaracak siyasi sartlandtrmalari bizi hep

tek ydnlii diistinmeye iteledi. Daha dogrusu tek yiinliihik icin gerekli olan
diistinmeye" diyor. Bircok romanmda gecen buna benzer gorusleri, Nokta' da Berran
Ersan'le yaptigr "Soylesi" de ( 2 Agustos 1992) Soyle acikliyor.

" Sorn - size 7""" olumsuz elestirilerin basinda karamsarhk geliyor. Bugi.in bu
elestirileri nasil yamtliyosunuz?

Ileri: Karamsar bir insamm. Karamsarlik nereden kaynaklamyor. Benden mi,
yasadigrm ortamdan mi, toplumun gelecegindenmi?
Nicin iyimser olayirn durup
dururken? Cocoklugurndan bugune, hepsi topu 43 yilda 3 ihtilal gordum. Bu ihtilallere
yol acan kor politikalan gordurn. Bu, Karamsarhgimm toplum tarihcesiyle ilintili yam.
Sozumona yazar- cizer bir cevrenin icindeyim: Cekemezliklerin, bumu buyukler,
kifayetsiz ihtiraslar, ben bencilikler gordum. Asil ugras aiamm olan edebiyatm hayat
disma birakilisma yillarca tanikhk ettim. Yolum, yolu oldu. Ben oyle olsun isternezdim,
heyecanlanm vardi. Birer ikiser yitirdim. Dogup buyudugum kent Istanbul, bugun mazi
olup 91kt1. 0 steak insan iliskilerini kaybettim. Gencligim bu kararnsarhgi kaleme
getirrnekle gecti. Arna yazmm cizinin etki alaru 90k sirnrh. Simdi de ayrn izlekler
ardmdaysan, sorunun daha da karmasik bir duruma gelmesinden. Birtek Cehovun
oyunlanm okurken umut duyabiliyorum."

Selim Ileri' nin daha bircok dusuncelerini, onceki bolumlerde az 90k anlatildi,
daha da anlanlacaktir. Simdi temel goruslerini aksettiren bir yazisi ( denemesi ) ile fikir
konusuna son veriyorum:

Biitiin Sanatcilar Siyasaci
Gene Turkiye Cumhuriyeti sanata ve sanatciya elden geldigince
Cumhuriyetin kuruculan sanat adamlanyla isbirhgi yaprruslar.
Cumhuriyet~imizin kurulusunda sanatcilar etkin bir rol oynamislardi.
srrasmda cepheden cepheye giden edebiyatcilanrrnzi anmak yeter.
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onern vermistir.
Daha dogrusu,
Kurtulus savasi
Savastan sonra

dogrudan dogruya siyasal hayatta gorev ustlenmistir. Kimi milletvekili olmus kimi de Milli
Egitim de cahsrmsnr.
Am, Monografi, Siyasal tarihee yazilnus olanlardan ogrendiklerimizle yetiniyoruz. Tiirkiye
12 Eyltililn sagladigi olanaklar ile bir on yil var ki, sanatm, uygarhk mirasunn ne oldugunu
unutmus bir iilkedir. Bu yiirek yakici gorunumden kolay kolay kurtulunmanustir. Okur
yazarlann gun gectikce azalmasi gor-iiniimii daha acikh kilrmstir. Simdilerde Meclise girme
yansmdaki "sanatcilara" baktikca yann icin umut beslemek kolay degil,
Besbelli nstelik "sanatcilar"
dayanmaktadrr.

aracihgiyla,

Turk kiiltiiriiniin tirpalanacagi
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giinler kapmnza

ROMANIN

OZETi

Her Gece Bodrum adh romam istanbul'un i~ hayatmdan sikilnus uc;-be~ arkadasm tatil
amach olarak Bodrum'a gelmeleri ile ilgilidir. Bu romanda ki karakterlerin ortak ozelligi
Bodrum gibi guzel bir tatil beldesinden tam olarak istifade edememeleridir. Bodrum'a cok
giizel hayallerle gelmislerdir ama bu hayallerine ulasamadan geri donmek zorunda
kalmislardir. Bu romanda bizlerin dikkatini ceken en onemli hususlardan biri insanlarm
karakterlerinin ortaya cikmasuu saglanmasidir. Romamn bas kahramanlanndan olan Cem
diger arkadaslanndan farkh olarak tatilde yalmz gezmeyi sevmektedir.

Cem, diger arkadaslanndan farkh ozellikler gostermektedir. Tatilde kitap okuyup,
kulturel faaliyetlerde bulunmaktadu. Cem'in bu sekildeki hareketleri diger arkadaslan
tarafmdan pek hos karsilanmarnaktadir. Cem tatile gelmeden, Istanbul'da cok canh ve
hareketli bir karaktere sahipti. Murat, O'nun bu ozelligine bakarak tatile birlikte gelmeye
karar vermisti, Fakat Cem, bu canli ve hareketli mizacim Bodrum'da gcsteremeyince Murat
O'ndan sikrlrmstir. Ve delayisiyla Cem'in tatili yalmzhk ve sikmti icinde gececektir.

Diger arkadaslanndan olan Tank tatilde fazla sikmti cekmiyor. <;iinkii Tank'in en cok
hoslandigi sey tabiati seyretmek ve dogamn fotografuu cekmektir. Bu sekilde cok fazla mutlu
olmaktadir.
Romamn genelinde yer almamasma ragmen tabiat sevgisi ve dogaya asik olmast
bakmnndan dikkate deger bir kahramandrr. Romamn akismi saglamisnr. Bu yonuyle romana
farkh bir hava katmisnr. Romanda onemli sahsiyctlerden olan Haydar ve Betigul tatilde cik
sevincli ve mutlu yasarmslardir. Fakat Betigul, Haydar'm yapmacik hareketlerini anlamasi
ilzerine aralanndaki iliskiyi sona erdirmistir, Bu romanda Haydar gibi insanlara fazla sevgi ile
bakamamisnr. Insanlann dogal olmasi on plana cikanlrmsnr.
Ahmet ile Katerina ise bu romanm en iyi vakit geciren kahramanlan olarak karsumza
cikmaktadir. Roman boyunca mutlu bir hayat surmuslerdir. Romanm diger kahramanlannm
genel ozelligi yalmzhk, sikmn ve izdirapur. Fakat Ahmet ile Katerina cok huzurlu bir hayat
siirmektedirler. Diger karakterlerinin psikolojik yonden pek iyi olmadiklanm gormekteyiz.

Bu romamn diger iki karakteri ise Emine ile Kerem'dir. Ilk baslarda cok uyumlu bir
ask yasarlarken Kerem'in Emine'yi aldatmasi ile hayatlan bir anda zindana donmustur.
Emine butun safiyeti ile Kerem'e baglannusnr. Fakat Kerem, Emine gibi saf ve temiz kalpli
bir kiz ile oyun oynamaktadrr. Bu duruma yazann tepkisi vardrr. Emine'yi yuceltirken
Kerem'i alcaltmisur. Bu kahramanlardan da anlasrlacagr uzere Bodrum'a gelen insanlarda bit
kisilik degisimi meydana gelmektedir, Bu kisilik degisimini Bodrum'un gunesine, insanlarm
yasayisma ve tatil merkezinin ozelligine vermektedir,
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Aynca Bodrum'da

Kahveci Salih'te vardrr. Kahveci Salih Bodrum'a

yerlesmis ve

luada kahvehane isleten bir kisidir. Ve bu kahvehanede arkadaslann dertlerine ortak olmasi
·-1111mdan 90k bnynk bir oneme sahiptir.
Romamn butunliigilnu saglamasi acismdan Kahveci Salih romana ayn bir renk
bto:n~rr.Bu romana genel itibariyle baktigumzda, kahramanlann tatilde genellikle yalmzhk
sikmti ieerisinde kaldiklanm gormekteyiz. Romamn yazan romanm kahramanlanru
teodine gore sekillendirmistir,
Bu romanda kahramanlann ozellikleri ilk etapta gizlenmis ve daha sonra ortaya
~~trr.
Romanda en ilginc ve bas kahraman Cem'dir. <;unku Cem tatilde genellikle
yaptlmayan isleri yapmaya cahsmaktadir. Bunlar kitap okumak ve kultnrel faaliyetlerde
bulunmaktrr. Tatillerde genellikle bu gibi etkinliklere fazla yer verilmez, Romanda
Bodrum'un butnn dogal guzelligi tatilcileri cezb etmeye yetmektedir. Bu romanda en
chemmiyetli konular sunlardir: Bodrum'un guzelligi, insanlann mutlu olusu romandaki
bhramanlar aracihgiyla saglanmaya cahsildr fakat basanh olunamadi.
Bodrum'a gelen butun kahramanlann amaclan bir an olsun sikmti ve stresten

kurtulmakti. Fakat bu gerceklestirilemedi. Beklemis olduklan huzur ve mutluluga
ulasamadilar.
Romanda en fazla zikredilen kahramanlar; Cem, Murat, Tank ve Ahmet'tir. Romanda
pek 90k sey bir araya getirilmistir, Kahramanlann insanlanmiza omek teskil etmelerini
saglamaya cahsirken ne yazik ki bunda basanh olunamaz.

Bu romanda yazar Turk toplumunun tatil anlayismi ve tatile gelen insanlann hangi
karakterlere sahip oldugunu en ince ayrmtisma kadar anlatmaya calisnusnr, Roman
kahramam Bodrum' da yasanan gereekleri yaziya gecirerek olumsiizle~irmek istemektedir.
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ROI\',IANDA Ki KAHRAMANLARIN GENi~ BiR ~EKiLDE TAHLiLi
CEM
Cem, romamn butun bolumlerinde yer almaktadir, Roman suresi icerisinde Cem'in
hayah ve sahsiyeti anlanlmaktadu. Cem'in hayatmda tatillerin buyuk yeri vardir. Bundan
dolayi yilm belirli vakitlerinde tatile gitmektedir. Her yaz oldugu gibi bu yaz da tatile gitmeye
karar vermistir, Tatil arkadaslan ile birlikte tatil yapacaklan yeti iyi belirlemeleri gerekiyordu.
Arkadaslannm da soylemleri uzerine Bodrum'a gitmeye karar verdiler.cem diger
arkadaslanna nazaran biraz daha yashydi, Cem 2 7 y~ma gelmis, fakat hala evlenmemis ve
bir aile kuramamisn. lstanbul'dan Bodrum'a gelene kadar kafasmi hep bu dusuneeler mesgul
ediyordu.

Cem istanbul'da cahsiyor ve yazlan da tatile gidiyordu. Cem Bodrum'a geldiginde
burada hie kimsenin yalniz kalmayacaguu ve herkesin bir arkadas bulabilecegini
du~iiyordu. Cem Bodrum' a gelerek arkadaslanyla beraber bir pansiyona yerlesmislerdi,

Cem'in buradaki en buyuk tutkulanndan biri denize girmekti. Cem Bodrum'da buyuk
giizellikler hayat etmesine karsihk bu gttzelliklerin gerceklesmeyecegini ilk gunlerden
anlamaya baslarmstr, Bunun da en bariz omegi arkadaslanyla olan iliskileri ilk gunlerden
itibaren sekteye ugrarmsn, Cem buraya hayannda ilk defa geliyordu ve Bodrum'dan eok
bnyuk beklentileri vardi.
Bodrum'da en cok sevdigi arkadasi Murat idi, Gnnlerini genellikle Murat'la gecirmek
istiyordu. Fakat, nedendir bilinmez, Murat Cem'I pek sevmiyordu. Hatta ilk gunlerden
itibaren Cem'den nasil ayrilabileceginin hesaplarmi yapiyordu. Cem'i hie sevmiyordu. Fakat
Cem, arkadaslanyla arasmm bozulmasmi istemiyordu.

Olaylar bu sekilde gelisirken Murat'la Cem'in paosiyondaki sinirleri iyice gerilmis ve
kavga edecek dereceye gelmislerdi, Cem bir gece sonrasmda Tank'la Murat'a yemek
ismarlamak istemisti, Bu sekilde aralanmn duzelebilecegini tahmin ediyordu. 0 aksam
yemegi onlann aralanm duzeltememckle beraber, olaylann daha da kotuye gitmesine sebep
oldu. Cem, Murat'Ia bansmak istemesine ragmen, Murat buna hie yanasrmyordu. Murat'la
arasmm bozulmasi Cem' in ynreginde detin yaralar acrmsti, Cem, Bodrum' a gelirken yanmda
her ihtimale karsi iki tane roman getirmisti, Bu romanlar, "Viktory" ve ''Nostroma"drr. Murat,
bu romanlan getirdigi icin Cem ile devamli alay ediyordu. "Tatilde hi~ roman okunur mu?"
diyordu. Cem ise, Bodrum' daki bu sikintih gunleri ancak bu romanlan okuyarak
atlatabilecegini d~uniiyordu. Fakat bu romanlar da onun acismi dindiremedi,

Cem, arkadaslanm ve ozellikle de Murat't 90k seviyordu. Zaten Cem'in en onemli
ozelliklerinden biri insanlan cok sevmesiydi. Cem'in insanlar dismda hicbir seye tutkunlugu
yok gibiydi. Murat Cem' den o kadar 90k nefret ediyordu ki, "ayda yilda bir tatile geliyoruz,
onu da sikic; Cem ile mi gecirecegiz" diye hayiflamyordu. Mnrat'la Cem'in kirgmhgi nereye
kadar surecek idi? Halbuki Cem buraya ne hayallerle gelmisti, Tatil merkezinde guzelce
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gezecek, eglenecek ve bu tatil merkezinin biitiin giizelliklerinden istifade edece
kalan zamanlannda da kitap okuyarak tatilini degerlendirmeyi dii~iiniiyordu.

Bodrum' da o kadar cok insan olmasma ragmen, Cem kendisini yalmzhgm girdab~
buluyordu. Cem icin bu olumsuz bir durumdu. Cem'in Bodrum'da yasayarak ogrenmi§
oldugu bir sey daha vardi, Burada her sey yapaydi. Sahici hicbir sey kalmanusn. Asklann,
sevgilerin, dostluklarm hepsinin sozde kaldigim burada yasayarak anlarmsti. Ashnda Murat
Cem'i istanbul'da cok canh ve hareketli olarak biliyordu ve bundan dolayi tatile birlikte gidip
gOzel bir sekilde gecireceklerini dnsunuyordu, Fakat Cem tatil beldesinde eok farkh bir insan
olmustu, Cem insanlardan kaciyor, kendisini yalmzhgm kollanna terk ediyordu. Murat bu
duruma hicbir mana verememisti,

Cem'in aynca sosyalizm ve romantizm hakkmda cok genis capta bilgisi vardi, Cern
iein maddenin hicbir onemi kalmarmstr, Cevresine bakarak hep olumsuz fikirler ileri surmeye
baslamisn. Cem o kadar dertliydi ki; "o\iim kolay, aynhk olmasaydi" diye soyleniyordu.
Butnn bu sikmnlann icerisinde cirpuup duran Cem, bir anda Emine'ye asik olmustu. Fakat
Cem bu askta gee kalmrsti, Emine'nin tatilden aynlmasma iki iic; gun kala Emine'ye
vuruldugunu hissetti. Bu asktan da nasibini alamayarak eli bos dondii. Cem icin arnk bu
Bodrum'da durmanm bir mana ve ehemmiyeti kalmarmsti, Su durumda Cem'in psikolojik
durumu hie; de ic; acici degildi. Tatilin bitmesiyle birlikte giiz doneminin gelecek olmasi
Cem'in psikolojisini hepten bozmustu. Cunku Cem giiz aylanm hie sevmemektedir.
lnsanlann sevistigi, beraber oldugu bir beldede kendisinin bu halde olmasmdan dolayi
yalmzhk ve garibanhk hissi, fazlasiyla psikolojik dengesini bozmustu. En cok sevdigi
arkadaslanyla birlikte olmasma ragmen, tatilde sikmtidan baska bir sey yasamarmsn.

Her seye ragmen, iyisiyle kotusuyle bir yaz tatili sona ermisti, Bu tatilde Cem'in
kazandigi en biiyil,k tecriibesi insanlann yapmacik hareketleri ve sevgisiz oluslanydr,

Cem ikinci boliimden itibaren kendisini yalmzhk duygusuna kaptirrmsur, Bu yalmzhk
duygusu son bolumde dahi kendisini gostermektedir. Murat, Cem Bodrum'dan aynlrrken
aralanndaki bu kirgmhgm gereksiz oldugunu anlannsn fakat artik her ~y icin cok gecti, Cem
lstanbul'a geri donmusttl. Murat'm bu kirgmhgm gereksiz oldugunu anlamasmm bir onemi
kalmanusti.

Cem bu romanda, yazar ile birlikte yalruzhgm temsilcisi olarak karsmnza cikmaktadir.
Yazar bu romanda yalmzhk ve sevgisizligin insan1ar tarafindan daha iyi idrak edilmesi ~~in
romanda Cem'i kullanmisnr.
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MURAT

Murat. romamn altmci, yedinci ve sekizinci bolumleri haric
diger butun
bolumlerinde yer almaktadrr. Yazar, romanda Murat'm hayatnu ve sahsiyetini
romanda genisce ele almaktadrr. Selim ileri, Murat'I diger kahramanlara nazaran
daha hareketli ve canh olarak ele almaya cahsrmstir. Murat, tatilde dolu dolu
yasayip eglenmek istemektedir. Fakat Murat'm arkadasi Cem ile arasmm kota
olmasi sebebi ile tatili sikici gecmistir .
Arna yinede elinden geldigince tatili en guzel sekilde gecirmeye cahsnusnr.
Murat'ta diger arkadaslan gibi Istanbul'dan Bodrum'a tatile gelenler arasmdadir.
Murat'm dogaya ve denize karsi buyuk bir sevgisi vardi, Aynca tatil yapmayi 90k
severdi. Bodrum'a gelirken bir gecede izmir'de kalrruslardi, Murat denizi 90k sevdigi
icin bir tekne kiralayip denize acilmak istiyordu.
Murat, nedendir bilinmez hie bir arkadasi ile iyi gecinemiyordu. Genellikle
yalmz gezmeyi severdi, Bu yalmzhgm icinde kendine arkadas olarak Tank'I
bulmustur. Tank la birlikte sik sik denize giriyorlardi. Murat bu yaz kasabasmda
serseri bir hayat yasiyordu. Bu serseri hayati yasamasmda sevdiklerinden uzak kahsi
etki emektedir. Ona gore Bodrum
kotuliiklerin sebridir.
\
Murat , arkadaslanndan Cem' i hi9 sevmezdi. Cem gibi bir insanla nasil tatile
geldigini di.i~unmektedir. Ctmktl Cem Murat kadar gezip tozmamaktadir. Eglence
yerlerine fazla gitmiyordu. Bu durum Murat ile Cem'in birlikte olamayacaklanm
gosterir, Murat arkadaslan ile birlikte denize acilnnslardir. Teknede iken Bodrumda
yasadigr sikintrlardan bir nebze olsun kurtulduguna inamyordu. Arna bu nafile idi.

Teknenin kaptam Murat'a uzun uzun Akdeniz'i ve denizin icindeki canhlan
anlatiyordu. Kaptan , aym zamanda Murat'm sikmnlanru dinliyordu. Tatilin
ilerleyen gtmlerinde Cem ile Murat aym kahvehane de yalmz baslanna kalnuslardi.
Murat bir ara Cem ile tekrar
arkadashk kurmak istedi. F akat bu istegini
ger9ekle~tiremedi.

Murat butun bu stkmtilardan kurtulmak icin eskiden bir kiza asik oldugunu
dusundu ve bu kizm Murat'I birakip baskasi ile evlenmesi Murat'm sikmtilanndan
kurtulmasi yerine sikmtilaruu artmmsnr. Bodrumdaki herkes kendilerine gore bir
eglencesi vardi, Murat 'ur eglencesi ise arkadaslan ile kavga etmesidir. Butun bu
olanlara aldms etmeden yuzmeye devam ediyordu. Yuzmenin dismda eglencelerden
de en ust seviyede istifade etmeye cahsiyordu,
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Tatil bu sekilde devam ederken Betigul uzaktan Murat'I suznyordu. Betigul'e
re Murat'in ince bir gnzelligi vardi, Murat, Betigul'e eok cekici geliyordu.
Betigul Murat'a oyle vurulmustu ki, Betignl Murat varken guluyor, oynuyor ve
$Ilka yapiyordu. 0 yokken
gayet normal davramyordu. Murat'm sikmnlanru bir
nebze olsun gidermeye cahsiyordu, Murat , yinede her seye ragmen tatilden zevk
almaya cahsryordu. Betigiil' de guzel bir sevgi gordukten sonra insanlan sevmeliyim
diye du~uyordu.
Iyisiyle kotusnyle
bir tatilin sonuna yaklasrmstir. Tatilde her ne kadar
arachgllll bulamamissa da yinede tatil yapmamn sevinci vardi,
'Bu yasamis oldugu
giinleri unutmamak icin bir tarih atmak istiyordu. Tatili pek de iyi gecirmemekle
beraber gilz donemi yaklasrmsti. Artik geri donmenin zamam gelmisti, Bu tatil ona
~k
seyler
ogrenmi~tir. Bunlann en basinda
Betignl'den
ogrendigi
sevgi
gelmektedir.
Romamn kahramam rahat tavirlan ve her seyi normal
karsilamasi
balrnmndan
yazar kahramana onem vermistir,
Bu kahraman romamn c;ogu
bolumlerinde yer almisnr. Romana gnzel bir ahenk katmrsnr. Romanci Murat'!
lnryml1g1 ve uyumsuzlugu ile on plana cikarmisnr. Cogu arkadaslan ile dargm
olmasi bunun en basit omegidir,

Yazar,bu romanm butununde hissettirmeye basladig: yalmzhk duygusu Murat'ta
biraz daha azdir.Cunktl Murat gonlnnce eglenmeye cahsmaktadir.Arkadaslan arasmdaki
iliskilere fazla kafa yormamaktadir.Bu durum Murat'm romanda oynadigi roln acik bir
~de
gostermektedir.
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T~

Tank'ta
diger kahramanlar gibi romanda yogun olarak ele alman sahislar
arasindadir. Romanci sekiz ve onuncu bolumler haric diger btittm bolumlerin hepsinde

Tank'a yer verilmistir. Tank'Ia birlikte romana degisik bir hava katmak istemistir.
Tank, romanda cevre tasvirini en guzel sekilde ortaya koymaktadir. <;unkti Tank,
Fotograf Makinesini elinden biran olsun birakmamaktadir. Sair, Tank aracrhgi ile
Bodrumun guzelliklerini bize anlatmaya cahsmisnr.

Tank'ta diger arkadaslan gibi guzel bir tatil gecirmek icin Bodrum'a gelmistir.
Nedendir bilinmez Bodrum'un ayn bir cazibesi vardir, Tank, denizden pek
hoslanmazdi, Tank'ta surekli bir seyler ogrenm~ istegi vardi.Romanda karsilasngmuz en
onemli ozellig] olarak gordtigu her yerin fotografim cekmesidir. Onda bu hobi haline
gelmisti. Tatili bu sekilde devam ederken Murat ile aksam yemegine giderler.bu sekilde
tatilin taduu cikarmaya cahsrrlar.Tank, genellikle Murat ile geziyordu. Tatilde herkes
birbiri ile kaynasmaya cahsirken , Tank, Hitler, Mussolin gibi sert ve kati
davramyordu,
T~, gunduzleri 90k gezdigi iein aksamlan erkenden uyuyordu. Gtmduzlerini
dolu dolu gecirirdi. Sabah olur olmaz fotograf makinesini ahp guzellikleri kaydetmeye
giderdi. Tank'm en bariz ozelligidir. Tatil silrecinde bu ozelliginden taviz
vermemistir.bu sekilde cok btiytik zevk ahyordu. 0 kadar ileri giderdi ki fotograf
makinesini kucaklamis halde uyurdu. Bodrum'un butnn guzelligini ve cirkinligini
yansitmaya cahsmaktadir. Bodrum'un biitiln 91plakhg1 ile ortaya konmasi bakinundan
onemlidir.
Tank'm bir diger o~lligi de insanlan giildiirmeyi sevmesidir.
Insanlara
soytanhk yaparak , onlann gulmesini cok istemektedir. Tank tatili guzel geciriyor ama
gece hayatma fazla girmiyordu, Y abanci turistler gibi kendini tamamen kaybetmiyordu.
Her ne kadar mutlu olmaya cahssa da sikmtilanm atamamn izdirabi vardi, Bodrum' da
en 90k etkilendigi seylerden biride Bodrum Kalesidir. Bodrumun insanlanna da bir
simge olarak bakiyordu, Buradaki insanlarda gozledi diger bir ozellik insanlar butun
cismani ozellikleri on plana cikamnsnr. lnsanlar buraya geldiklerinde bir baska hal
ahyorlar.
Buradaki insanlan daha iyi taruma firsan oluyor. <;iinki.i iclerinde bulunan gizli
hisleri ortaya cikiyor. Bu durum guzeldir. lnsanlan yalansiz bicimde tanima firsan
bulursunuz. Tank icin bu tatil iyi gecmedi. Yinede 9ektigi fotograflar onu teselliye
cahsiyordu, Gecirmis oldugu gunlerden sikayet etse de ele bit sey gecmeyecek idi. Bunu
bildigi icin halinden memnun olarak aynlrnaya cahsiyordu,
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AHMET

Ahmet'te diger arkadaslan gibi tatile Bodrum'a gelmisti, Ahmet, romandaki
diger arkadaslardan farkh olarak, aski ve sevgiyi yasamaya cahsmisnr. Ozellikle
Katerina ile yasamis oldugu iliskide bariz bir sekilde gormekteyiz. Romanci Ahmet
aracihgi ile aski ve sevgiyi dile getirmektedir. bu ozelliklerinden dolayi romanm
~gJ yukan tum bolumlerinde gormekteyiz.

insanlarm
birbirlerini
sevmesindeki
ehemmiyeti Katerina
vasitasi
ile
anlarmsnr. Ahmet'te
digerleri gibi Bodrum'daki
hayatmm guzel gecmesim
istemektedir. digerlerine nazaran daha renkli bir hayat yasamisnr. Ahmet'in diger bir
ozelligi de ozgiirlugune dii~k:iinliigudiir. Hatta bahklara bakarak mutlu olmaktadir.
<;iinkii babklar ozgiir bir sekilde istedikleri gibi dolasa bilirlerdi.

Bu ozgiirliige olan dii~k:iinliigiinii kendi yasamimda da 90k d.ikkat ediyordu.
Onun icin ozgiirliigu kisnlayici
hareketlerin devamh
destekleyicisi olmustur.
Ahmet , Bodrum'a
Katerina ile birlikte
gelmistir, Ahmet ile Katerina denize
gitmislerdi. Denizde yorgun dii~tiiklerinden aksam erken vakitte uyuya kalrmslardi,
Ahmet'in Katerina ile dort yildan beri sure gelen bir arkadashk donemi vardir.
Ahmet ile Katarina giizel bir iliski yasamaktadir, Ahmet, bundan 90k mutlu idi.
Bunun ask olup olmadigun bilemiyordu,
Burada insanlann hareketlerindeki degismeyi bir tiirlii anlayanuyordu. Kentin
genel havasi insanlan sayisiz 91~gmhga itiyo,du. herkes?1. ko.~y ~o~y .a~a~!acag1 bir
yasam tarzi vardi. Burada en fazla dikkat ceken unsurlardan biri Gunesin ihtisanu 1d1.

lnsanlann cilgmca eglenmelerinde gunesin yakici sicakhgmm etkisi 90k fazladir.
Murat, Gnnes'ten sikayetciydi, Cunku Gunes insanlan degisik durumlar ile karsi karsiya
birakryordu. Ahmet ile Katerina Gunesin bu biiyulu sicakltgr karsismda kendi alemlerince
yasryorlardi. Hi9 kimse ile fazla diyalog kurmazlar idi.

Katerina denizi ve tekneyi 90k seviyordu. Firsat buldukca kayiga binip denize
aeihyorlardi. Katerina lngiltere'den geldig! icin Bodrum'un sicagmi pek ahsamarmsn, Fakat
daha sonralan Bodrum kendisinde cazibe merkezi haline gelmistir.
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Katerina Bodrum'a ahstiktan sonra ingiltere'ye gitmekte zorluk cekmistir. Fak:at
ingiltere O'nun dogup btiyijdtigti yer oldugu icin gitmek zorunda idi. lngiltere'ye giderken
Bodrum'dan bazi malzemeler alnustir. Bu malzemeler genellikle Turk halkina ve Bodrum'a
has ma1zemelerdir .

. Bodrum'dan lngiltere'ye gitmeden Kusadasi'na gitmeye karar verdiler. Kusadasi'na
giderler fakat burada fazla durmazlar. Ctinktl Kusadasi'ndaki yasayacaklan btittln ozellikleri
Bodrum' da yasarmslardir. Katerina ile Murat ask yasadiklan icin diger arkadaslan ile fazla
icli dish olmamislardir; Kendi hallerinde yasarmslardir,

Bu ask onlann hayata sevgi ile bakmalanm saglanustir. Demek ki insanlann hayati
sevdikce guzellesir. Hayat o zaman gereek degerini kazamr. Ahmet, Katerina'yi ingiltere'ye
gonderir ve kendisi de istanbul'a doner. Askin btiytilti atmosferi icerisinde Ahmet ile Katerina
cok gtizel bir sekilde yogrulmustur. Bu yonti ile romana ayn bir gtizellik katmak:tadrr.
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EMiNE
Romanci Emine'yi diger kahramanlara nazaran daha biiyiik ve daha olgun bicimde ele
almistir. Romanci bu sayede temiz ve agrr bash biri olarak tarumlamaya eahsmaktadir.
Romanm biitiln bolamlerinde yer almaktadir. Emine'nin yash olmasi nedeniyle arkadaslan
O'na abla diye hitap ederlerdi, Aynca Emine ailesinden alrms oldugu terbiye ve agrr bashhkla
dikkat cekmektedir. istanbul'dan Bodrum'a gelirken bu yasta tatilde benim ne isim var diye
d~iiniiyordu. Bodrum O'na cok deg~ik bir memleket olarak gozOkmektedir.

lnsanlar burada biitOnsehevi hislerini cok rahat ve alenen giderebiliyorlardi. Bu durum
O'na cok garip gelmisti, Gunesin sicakhgt insanlan cavil civil etmeye yetmisti, Bu durum
Emine'yi bayagi etkilemis ve zamanla bu duruma ahsnusnr.

Emine'nin tatilde bir de dort yilhk arkadasi olan Kerem vardi. Emine Kerem'e adeta
vurulmustu, O'nu cok seviyordu. Kerem icin her seyini feda edebilecek bir sevgiye sahipti.
Emine bir anda bu sekilde asik olusuna ~~
ve bu saskmhk zamanla mutluluga
donii~mii~. Cok heyecanh idi. Kerem'inde kendisini sevdigini tahmin ediyordu. Kerem ile
denize giriyor, geziyor, egleniyor ve yiyip i'riyorlard1.Bazi geceler partiye gidip delice dans
ediyorlardi.

Emine'yi hayatmda ilk defa bir erkek dansa kaldirmisu, Bu erkegin Kerem olmasi
O'nun icin ayn bir onem arz etmektedir. Bu hareketler Emine'de buyiik bir sevinc ve cosku
meydana getirmisti, Bu hareketler ile Kerem'in kendisinin sevdigini anladigtm zannediyordu.
Fakat Kerem O'nu gercek manada sevmemis ve O'nun ile uy~ giinliik gonul eglendirmisti.
Bu olay Emine'yi cok derinden sarsmisnr. Emine'nin psikolojik dengesi boznlmustur.

Emine' nin kendiside ki sevilmemesinin tek nedeni o larak yash o ldugunu
dil~iinmesidir. Emine bu durum karsismda cilgma do~
adeta insanlardan nefret eder hale
gelmistir, Hicbir kimseyi sevmemektedir. Ayru zamanda toplum icine de 'rikmayacagma soz
vermistir,
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Artik bu olaylardan sonra Emine kendi kabuguna s1g1IlllU~tt. 0 gecenin ardindan hie
vakit kaybetmeden istanbul'a donmeye karar vermistir. Yann ilk otobus ile lstanbul'a
gidecektir. Tatili mutlu sekilde devam ederken bir hain yuzunden tatili zehire donmu~tiir.
Hayatta yeni bir tecrube kazandignu dti$ilnmO~tiir. istanbul'a giderken yine de Kerem'e acik
bir kapi birakrrusnr.

Romanda Emine aldatilmts kadm tipini yansitan en iyi kahramandir. Kerem Emine'yi
kullanmis ve kizm guzel duygulan ile dalga gecmistir. Bu da romanci tarafindan iyi
gornlmcrnektedir. Emine bu sekilde hayatm yeni bir yuzunu d3!1a gorm~tiir. her ~ye ragmen
yine de aralarirun dnzelecegine olan inancim kaybetmemistir. Umitvar bir kizdir.
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HAYDAR

Romanda, Bodrum'u ve denizi daha iyi tamyip anlamarmzi saglayan kahramandrr.
Bodrum'daki turistlere bayagi kilavuzluk etmistir. Kaptan oldugu icin bu beldeyi 90k iyi
tanimaktadir. Romamn butun boltlmlerinde kendini yer yer gostermektedir. Kaptanhk
sayesinde hayatta 90k buynk tecrubeler kazanmisnr. Haydar arkadaslan ile cok guzel vakitler
gecirmektedir. Arkadaslanna 90k hos sohbetler dinletmektedir. Onlara Ak denizin incisi olan
denizi ve ieindeki canhlan en guzel sekilde anlatmaya cahsryordu.

Haydar halinden memnun bir kaptandir, Kaptanhgi severek yapiyor herhangi bir
zorlukla karsilamarmsnr. Ozellikle Haydar bu sene gelen misafirlerle arasi 90k iyiydi,
Misafirler ile hos sohbetler ediyor ve onlann dertlerini dinliyordu.

Haydar Ak denizin sirin ilcesi Bodrum'a ahsik birisiydi, Diger kahramanlar gibi
buradan sikilmiyordu. Onlann tam aksine burada 90k mutlu oluyordu. Haydar da kendisine
Betigul isminde bir sevgili bulmustur. O'nunla guzel iliskiler yasamaya baslanuslardi, Haydar
Betilgiil'e karsi kendisini kµltiirlii, zeki oldugunu gostermeye cahsiyordu. Haydar'm bu
hareketleri Betilgiil'iin pek hosuna gitmiyordu. Betignl O'nu oldugu gibi davranmasi
konusunda 90k uyarrmstir. Fakat Haydar bu ozelliklerinden vazgecmeyince Betignl'u
zamanla kaybedecektir.

Betigul daha fazla-dayanamayip aralanndaki kisa sureli iliskiye son vermistir. Haydar
bu durum karsismda fazla etkilenmemistir. Cunku hareketlerinin yapmacik oldugunun kendisi
de farkmda idi. Arna yinede az da olsa uzuntu duymustur. Haydar bu ve benzeri iliskileri 90k
ya§ad1g1 icin O'nun icin zor olmannsnr; her seye ragmen hayatuu bu sekilde surdtlrmeye
ahsiknr,

Romanm yazan Haydar'm bu sekildeki hareketlerini pek fazla tasnif etmez, Haydar'a
karsi kii9iik bir sevgisizlik duymaktadir. Haydar'm yapmis oldugu bu yapmacik hareketleri
insanlarm yapmasmr istememektedir. Bunu da bu sekilde romanda gostermistir.
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KAHVECi SALiH

Romamn akisr icerisinde kendisine guzel bir yer edinen Kahveci Salih insanlar ile
stirekli diyalog halindedir. Romanm genelinde Y€rf almamaktadir. Bodrum'da pansiyona yakm
bir yerde kahvecilik yapmaktadir, Cok uzun bir zamandir bu meslegi surdurmektedir. Sabahm
erken saatlerinde, aksamm gee saatlerine kadar kahve acik bir sekilde insanlara hizmet etmeye
cahsmaktadir.

Bodrum, Kahveci Salih icin ahsa gelmis bir sehir goriiniimilndedir. Bodrum'un
sicagma, denizine ve insanlanna ahsiktir. Bodrum O'na sikici gelmemektedir. <;iinkii bu
sekilde gecimini saglamaktadir. Hayatmdan memnun bir kisidir, hiebir zaman insanlar ile
sorun yasamak istememektedir. Bodrum'da ki her turlii insan ile muhatap olmus ve onlarm
dertlerine ortak olmustur. Bu da O'nun icin farkh bir ozelliktir. Cay dagmcist olan Salihin
insanlann dertlerini dinlemesi 90k btiytik bir olaydir.

Romanci bu olayi takdir etmektedir. Bu Kahveci Salih'in toplumumuzda ki diger
insanlara da ornek teskil etmesini istemektedir. Salih' in ismi iki-Ilc bo liimde geemektedir.
Kahveci Salih romanda az yer iskal etmesine ragmen romanci tarafindan buyuk bir sevgi ile
karsilanmaktadir. lnsanlanrmzm da ornek alacagi bir tiptir.

Tank Bodrumdan aynhrken
arabasmda
bazi arkadaslan olacakti. Artik
tatilin iyi veya kotii gectigini d~ilnmeyecekti. <;iinkii arnk tatil bitmisti, Arabasi
ile giderken Bodrumdaki gecirmis oldugu gunleri
son bir kez geriye donup
bakti, Daha sonra kucukte olsa hayiflanarak yoluna devam etti.

Tank,
artik
Bodrum sayfasim kapanp istanbul'a dogru yol almaya
basladilar.
Tank'm Bodrum'dan aynlmasi ile yazann Bodrumun guzelliklerini
anlatmasma da son vermistir,
Yazar,
Tank
sayesinde
insanlara tabiatm
guzelliklerini sunrnayi bir gorev bilip elinden geldigi kadar yansitmaya cahsrmsnr.
Bir baska ehemmiyet arz eden konu da Tank'm mizacmin
soguk olmasi ile
insanlarla diyaloga gecememesidir.
Buda gosteriyor ki insanlarla
irtibat halinde
olabilmenin birinci kosulu steak kanh ve samimi olmasi ile gerceklesir,
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