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ONSOZ
Edebiyat dile dayamr. Bir siirde, hikayede, romanda, tiyatroda, bize heyecan
veren ve o derin ve ulvi hisler, kafamizm icinde bir dunya yaratan hayaller ve tasvirler,
varhklanm ve tesirlerini kelimelere borcludur. Musikide ses, resimde boya, mimaride
tas ne ise edebiyatta da kelime odur.
Namik Kemal, bir yazismda "edebiyatsiz millet dilsiz insan kabilindedir" der.
Gercekten de edebiyatlan

milletlerin dili saymak dogru bir dusuncedir. Fertler nasil

karsilanndaki insana duygu ve dusuncelerini dil ile anlatirsa, millet ve insanhk planmda
edebiyatlarda

aym vazifeyi gorurler. Yalmz bu dusunceye de su fikrini eklemek

Iazimdir. Edebiyat, duygu, dusunceleri gunluk dilden kat kat daha kuvvetli ve daha
guzel bir sekilde ifade eder. Namik Kemal'in fikri esas itibari ile dogru olmakla beraber
onu soyle ifade etmek gercege
edebiyatlan

daha uygun

duser: Milletler

ile ifade ederler, zira edebiyat, derinlestirme,

kendilerini

en iyi

isleme, gelistirme, duzen

verme iyice belirtme demektir. Duygular dusunceler ve hayaller kendilerine en uygun
ifade sekillerine edebi eserlerde bulurlar. Edebiyat bu manada en derin en yuksek en
ince ve en kuvvetli ifade seklidir. Edebiyat terbiyesi bundan dolayi, bir insamn
sahsiyetini gelistirici
kisilerinin

bir tesire haizdir. Ozellikle

bilgilerinin

edebiyat sahasmda gorev yapan

90k fazla olmasi gerektigi kanaatindeyim.

edebiyati dili ve kulturu ne kadar mukemmel ise

Cunku toplumun

o toplumda dunyada o derecede

yi.iksek bir toplum olur. Ornek olarak Osmanliyi verebiliriz.
Y eni Turk Edebiyati
katkisi

buyuktur

ozellikle

alanmda mezuniyet
bolum

cahsmami

baskamrruz,

D09.

secmemde hocalanmm

Dr.

Bulent

Yorulmaz'a

tesekkurlerimi sunuyorum.
Agaoglu'nun
tartismalara

asil sohret sagladigi alan romancthgidir.

yol a9t1g1 bir gercektir. Y eni romanm butun unsurlanm,

deneyen Agaoglu, "cinsellik ve erotizm kavramlanm
sacikhk

Her romanmm gems

ve sehevilik'te

de saplanabilen,

zorlayarak"

her eserinde

pornografi,

acik

bu sebeple daha 90k satan romancilar

arasmdadir. Hemen hemen butun romanlannda

"kucuk burjuva aydm kadmlan"

ve

onlarm "ozgur sevi"lerini anlatan Agaoglu istedigi hur hayati "Y az Sonu" romamnda
butun baglanndan ve "takmtilanndan"

kurtulmus kadm erkek alti kisinin diledikleri gibi

tatil gecirmeleri seklinde tasarlarmsnr
almaktadtr.

Buna benzer tasan ve sahneler cogu eserinde yer
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1.

Gi:RiS

1.1. Y AZARIN HAY ATI VE ESERLER.i
Nalhhan kasabasmda

dogan Adalet Agaoglu, Ankara Kiz Lisesi' nden sonra,

Dil ve Tarih Cografya fakiiltesi, Fransiz Edebiyati Bolumunu bitirdi. 1931 'de imtiharu
kazanarak girdigi Ankara Radyosunun, kutuphane memurlugu, soz ve temsil yaymlan

sefligi, program uzmanhgi yapti. Bu gorevleri 1990'a kadar surdurdu.
Y azi hayatma,

Kaynak

dergisinde

cikan

(1945-1950)

siirleriyle

baslayan

Agaoglu Roman, Hikaye, Deneme , Elestiri turlerinde eserler yaznustir.
Sahnelenen

ilk oyunu bir arkadasiyla

birlikte kaleme aldiklan

"Bir oyun

yazahm" dtr (1953). Daha sonra bu alanda ortaya koydugu eserler: Evcilik Oyunu,
Candaki Catlak, Suurlarda Tombala, Kendini yazan Sarki vs. dir. Bu piyeslerden bir
kismmi "Oyunlar'' ( 1982) adi altmda toplamisnr. Agaoglu The Reader's Encyclopedia
ofWorld, Drama (New York, 1969) isimli tiyatro ansiklopedisinde, yer almrsnr.

Hattra ve Denemeler;: Goz Temizligi (1985), Gecerken (1986), Cok Uzak Fazla
Yakm (1991) adh kitaplannda toplamisnr.

Agaoglu 'nun Hikaye Kitaplart; Yuksek Gerilim (1974), Sessizligin ilk Sesi
(1978), Hadi Gidelim (1982), Siir ve Sinek'tir (1992). Yalruz bu kitaptaki hikayeler,
yeni yazilrms olmaytp, yazarmm yukandaki
Agaoglu'nun
otekine

ilk iii; hikaye kitabmdan

sectikleridir.

hikaye ile romaru, ayni yillarda, yan yana yuruttugu goruluyor Birinden

gecis

soz

cevrilmistir.Agaoglu'nun

konusu

degildir.

Hikayelerinin

bazrlan

Almanca'ya

da

asil sohret sagladig, alan romancihgidir. Her romanm genis

tartismalara yol a9t1g1 bir gercektir.

Romanian r;ikl§ strastyla; Olmeye Yatmak (1973), Fikrimin Ince Gulu (1976),
Bir Dugun Gecesi (1979), Yaz Sonu (1980), U9 Be~ Ki§i (1984), Hayir (1987), Ruh

Usumesi (1991), Gece Hayatim (1993).
Adalet Agaoglu, aynca ozenisli carpicr bir uslubun pesindedir. Y aptigi kisa bir
soyleyiste su goruslerini aciklamisnr:
"Dusunen bir dil kurmak istiyorum. Dilimi kendim yaranyorum. Dusunen bir dil
kurarken, yazar olarak kendimde bir seyler katmak istiyorum, kanyorum da"
Adalet Agaoglu 'nun

roman ve hikayeleri uzerine, ozet olarak : Modernlik ile

gelenegi kaynastiran hemen her konuda "serbestlik ozgurluk pesinde kosan, kisilerini"
bireylikten

ahp zaman zaman "toplumsal

kimlik"e

kavusturan

bir yazardir. Yeni
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romanm butun unsurlanni,

her eserinde deneyen Agaoglu, "cinsellik

ve erotizm"

kavramlanni zorlayarak "pomografi, acik ve sacikhk ve sehevilik" e de saplanabilen, bu
sebeple daha cok satan romancilar arasindadir.
1.2.ADALET AGAOGLU'NUN
Nalhhan

Kasabasi'nda

EDEBi

1

xrsnrot VEY APITLARI

dogan Adalet Agaoglu, Yeni romancilar ve yasitlan

icinde, dusunce ag1rhg1 en fazla dikkati ceken her roman ve hikayesini bir fikir
ekseninde toplayan bir yazardir. Bu tutumu ile, onceki nesilden Y.Kadri Karaosmanoglu
ile Halide Edip Adrvar'r akla getirir.
insanlar gibi diger canli ve cansizlan da, aralarmdaki iliskileri tahlil ederek
anlatan Agaoglu, hatiralann

hayallere

dolanarak ve esyanm da (objeler) mutlaka

degistirilerek sanat eserine girecegini israrla vurgular.
Agaoglu'nun

kendisi

ve

yorumculan,

onun

surekli

olarak

"varolusu

sorguladigmi" "her tiirlu saldinya ve ezicilige karsi baskaldirma ve sonsuz ozgurlugu
secme" direnisi gosterdigini belirtiyorlar. Bu konuda kendi cumlesi sudur: "Y eter ki

dunya, herkesin kendi adma karar verdigi bir dunya olsun ." Boylece

yazann

"uzlasmalardan" ziyade "catismalan, zitlasmalan" ele ald1g1 belirtilmek:tedir.
Hemen butun romanlarmda "kucuk burjuva aydm kadinlan" ve onlarm "ozgur
sevi"lerini

anlatan

Agaoglu

istedigi

hur hayati

"Yaz

Sonu"

romanmda,

butun

baglanndan ve "takmtilarmdan" kurtulmus kadm erkek aln kisinin diledikleri gibi tatil
gecirmeleri seklinde tasarlamistir.

Buna benzer tasan ve sahneler,

cogu

eserlerinde

bulunmaktadir
"Kucuk Burjuva" smifmdan bu alti kisi, ozgur ve degisik yasamak pesindedirler.
Bunlar, gundelik haksizhklar, olumlerle dolu biteviye yasanan ve haksizhk dolu kara
gunlerin hmcmi zevkle crkarmak icin bir araya gelmisler. Olum korkularmdan uzak
gonullerince

bir hayat surecekler.

Ask, guzellik,

iyilik

icinde

"insani"

ozlemekteler. Aslmda bunun bir "kacis" oldugunu ve ger9ekle~emeyecegini,

olam

o alti kisi

de bilmektedir. Nitekim her baskidan azade olarak, Akdeniz kiyilannda sadece "aski,
tutku, cinsellik, ozgurluk'lten

ibaret bir yasayista butunlesmek

ozlemiyle yanan bu

kisiler, aradiklanni bulamiyorlar. "Acmaz'Tar, tutarsiz, dengesiz gunler, onlan "tatil"de
de buluyor.

1

Adalet Agaoglu ile Dunden Bugune, Adam Oykii, Mart-Nisan, 1998, Sayi 15

3

Adalet Agaoglu'nun

usta bir gozlemci oldugu; romanlanndaki

karakterlerin

cesitliligi; kisilerin gunluk yasayislanndan kolayca toplumun meselelerine gecisi, aynca
insam butun cepheleriyle anlatma kabiliyeti de sunulmustur. Ona gore, romanci insam
"kisilestirmek"

gucu gostermelidir.

"Kisi, kendi adma bir gelenek tasansi" olan

kimsedir. Bu kimse "kendi ettiklerinden yalmz kendisinin sorumlu olacagmm" suuruna
varmahdir. Bu kisilerin ruyalan (dusleri) olmahdir. Kendisini; baskalanmn yonetmesine
razi olmamahdir. Agaoglu'nun "dusleyebildigi Yeni Insan"
Adalet Agaoglu "milli insan, yerli insan, baska ulkenin insam ve kadm erkek"
aynhklanm

reddeder, suphesiz, Banh veya Latin Amerikali "modern roman"lardan

ithal edilmis bu bakisi ile dinlere, doktrinlere, ideolojilere de karsidir. Yani onlannda
"kisi" degerini kazanmis insaru ayrrt edemeyecegini soyler.
Hemen her romanm da ilgi cekici ve duzgun bir olay bulunmakla beraber,
zamaru ve cevreyi belirsiz kilmak Agaoglu'nun basvurdugu "modern" yollardandir.
Adalet Agaoglu, aynca ozenisli, carpici bir uslubun pesindedir.
T.D.K. 'na bagh olmadigmr aciklar.
Agaoglu'nun,

o "kurum"un "hemegonya"sma

dusmedigi icin cumlelerini daha

zengin malzemeyle kurabildigi soylenebilir.
Bir roportajda Nalan Barbaroglu Adalet Agaoglu'na "Romanlanmzi,
oyunlanruzi

parantez

oykuculugumuzdeki

icine

ahrsak,

Adalet

Agaoglu

oykuleri

anlatiruzi,
olmasaydi,

boslugu nasil tamamlardimz?" sorusuna su cevabi verir.

Y azm turlerinden birinden eksik kalmak, yazarlikta ozel bir bosluk yaratmaz.
Bana sordugunuza gore, bu tanmu soyle yapabilirim. Hikayeciligimiz yash bir yazarm
hikayelerinden yoksun kahrdi. Siirde, oyun yazarhgmda, hatta son anda, ileriki yastaki
yazarlanmizm da yapitlan var, suruyor, fakat hikaye yazmiyorlar.
Sag olsun Salim Amca (Salim Sengil) ki, cikardigi "Secilmis Hikayeler", "Dost"
dergileriyle bizleri hikayeye dost kilmisnr. Zaman zaman yine hikaye yaziyor, ne iyi,
umanm Saym Feride Celal ve Leyyat Selimoglu, dipdiri hikayelerini hep surdururler.
Bir tarum kolaylrgi olarak dilimize yer etti, 'Koy enstituleri

91k1~h' yazarlardan da

hikaye yazmakta israr edebilenler var. Yine de insan, 1899'da dogup da 1986'da olene
kadar, hikaye yazmayi hie birakmarms. Borges'lerimiz

olsun istiyor. Karanhgmda,

karanhgm golgesini arayan Borges, Asil o, herhalde 'en gene', 'en yeni' olandi, cunku,
simdiki gepegenc 'cykuculerimizden'

bazilan ona benzemeye cahsiyorlar (oyle mi,

degil mi, karsilasnrmali incelemeler gerek bunun icin.)
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Simdiki bu genel degerlendirmelerln

icine girmeyecek

baska, farkh gene

hikayecilerimiz de var tabii. Bir klinikte, cok agir kosullarda yatarken, "Adam Oyku'tde
"Tahta Kuslar" admda bir hikaye okudum. Yazan Ash Erdogan, insanm yalnizhgmdan
iletisimsizlikten

bu kadar cok soz acilan gunumuzde, Ash Erdogan'rn

hikayesiyle

arasmda siki bir bag kuruldu. Soyle demistirn yatagimda: "Bu olguyu hen bu kadar
guzel yazamazdtrn!" Yazamam. Bu romanlan

§U

topragi, gokyuzunun alacalanm, takma

hal ve tavirlanni, zamamn,

adh hasta kadmlann

mekanm ve doganm birbiriyle

uyumunu bu kadar iyi saglayamam. Elbet benim sucum, Ash Erdogan'm

admi hie

duymarmstrm. Kim bilir, ileri yasta, gtiy kosullar da el yazmasi bir hikayemi bitirebilme
gucunu bana "Tahta Kuslar" vermistir,
Nalan Barbaroglu yine bir roportajmda A. Agaoglu'na Bu anlamda, sizin icin
"iste bu" diye gosterebileceginiz

Agaoglu

§U

dunyada ve Turkiye de ornekler var mt sorusuna

cevabi verir.

- 0 kadar cok ki. Hele yurt dismdan Cehov varkenl Yine de tuhaf, Orhan Kemal
der demez, benim akhma hep "Bir kadm" diye bir oyku gelirdi. "Bir kadm" dan herkese
soz etmek isterdim. Meger oykunun adr degil, Yasar Kemal'in
oykii." bashkh incelemesinden
oldum. Bir yandan

imis. Bunu "Adam

ogrendim ve tam anlarrnyla dusmus bir karpuz gibi

da pek sevindim,

cunku

edebiyat

incelemecilerimizden

bir

yazanrmzm da dik:katini yazmsal duzeyiyle oldugu kadar insana donuk yamyla da"
cekmisti bu hikayeye kim bilir 'toplumsal gercekci edebiyatta' eksikligini duydugum
yam tamambyordu

bu hikaye.

Ayni

seyi Cehov'un

soyleyebilirim. Basta degindigim "Tahta Kuslar" bana,

"Kopekli

§U

Kadm"i

icin de

en yakm zamanda, "iste bu!"

dedirtmistir. Artik sayip dokrneyeyim, 9iinkii. bircok iyi hikayecimize haksizhk etmis
olabilirim." der.
Baska bir roportaida Adalet Agaoglu' na:
"Genel olarak bugunku oyku dunyamizr nastl degerlendiriyorsunuz? .. Gecmisle
bugunu karsilastmrsak neler soylersiniz? .. Buna bagh olarak oykti dunyamizm gelecegi
konusunda neler soyleyebilirsiniz sorusuna Agaoglu su cevabi verir: karsihk olarak:
-Gecmiste

hayat yavasti, sessizdi, hikayelerde

yavashgm

yardim etmesiyle

anilarla yuklnydu, simdi ise hayat cabuk, gurultuh), 9op ve ses kirliligiyle susurluk falan
gibi devlet .. dumen isleriyle dolu, onun icin yaztlanlar da acele, koseyi cabuk "alma" gibi
hizh, kansik. Derinlerini kavrayamadan bu kaotik durum ustune kesin bir sey soylemem
mumkun degil, zaman zaman 'yavaslikla ozlem duymamiz bundandir belki. Gelecegin
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oykiisu, belki de artik insanm kendi bedeniyle

ilgili bir bilimkurgusal

sey olur.

"Oykucu" bedenini oldugu kadar, yazacagm1 da bilime, teknolojiye ismarlar belki" der. 2

2. iNCELEME
2.1. ROMAN 0ZET1
2.1. l. BIRiNCi BOLUM
Birinci bolum de yazar once kendi amlarmdan
sonunda

sahil kenannda,

bahsetmeye

baslar. Y azar yaz

bir motele yerle~ir. Kald1g1 bu motelin ozelliklerinden

bahseder. Motelin o yaz basinda actlm1~ bir motel oldugunu kucuk, derli toplu sekiz on
vapidan

olu~tugunu

balkonlar1yla

bu yaptlarm

bir yamacm

beyaz duvarlan,

ustunden

ba§lay1p cirulenip

inerken genis bir kumsala vanld1g1m bahseder.
tavsiyesi uzerine yerle~tigini yazmrsnr.
Motelde

kirmrzi tuglah

ve sardunyah

ciceklendirilmi~,

setlerden

Y azar bu motele bir arkada~mm

cok guzel bir odaya yerlesir. bu odanrn manzarasmm

cok farkh

oldugunu, odanm penceresinden baktld1g1 zaman kayahklan, bugulu bir cam ormamm
uzak tepeleri, gogun icinde erimis srradaglar1, motelden cok uzak bir koyun minaresi,
muz baheelerinin goruldugunu
oldugunu kaktuslerin,

bahseder. Odanin balkonunda

ates cieeklerin ve zakkumlarm

turlu turlu ciceklerin

oidugundan soz eder. Bir de

motelin yanm da koeiik: bir evin eldugunu ve bu evde kimseciklerin olrnad1g1m gorur,
Bu motel onun salt guzel duygulanna degil de rahatma eksiksiz bir yanrt verebilecek
nitelikte oldugunu bahseder.
Daha once bir motelde kalmis fakat hie de metnnun olmamisn. Hep yakmd1gm1
bu motelinde bunun icin cok rahat oldugunu ifade eder. Bu motelin lokantasmdan biraz
bahseder lokantamn yemeklerinin guzel ve her zaman taze oldugunu belirtiyor. Motelde
cah~an iscilerin fazla olmadigm, ama i~ boliimiinOn yolunda oldugunu, ihmalsizlik
olayuun olmad1gmdan soz eder. Her ~eyin kivammda gittigini yazar,
Bir

sabah

ormanda

ytiriiyu~e cikar.

Ytiriiyu~te ormanda

gordugu

tabiat

giizelliklerinden biraz soz eder. Ormanin kokusundan, ucusan kelebeklerden bahseder.
Bu kelebeklerin

rengi

onun

dikkatini

~ektigi icin biraz kelebeklerle

oyalamr.

YiiruyO~ten sonra gee saatlerde motele <loner. Motelin yanmda kiicuk bir ev vardir. Bu
ev onun dikkatini eekmi~tir. Bu evin sahibinin kim oldugunu motelin bekcisine sorar.
Motelin bekcisi de bu evin sahibini tammad1gm1 soyler,
2

Adam-Oykfi, Mart-Nisan, Say1.15, 1998.
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Yine bir sabah kumsala yuruyuse cikar. Kumsalda ilginc bir yazi gorur. Bu yazi
intikamla ilgili "savasa hazir ol" bir yazi gorur. 0 da bu yazimn yanma "savas kiminle"
yazar. 0 gun yine bir aksam ustu kumsala ayru yerdeki yazrya tekrar bakar ki kendi
yazismm yanina karsihk gelmis "seninle" diye yaziyi gorur. Bu yazi olduk,;:a onun
onuruna dokunur. Bu yazryi kimin yazdrgmi ogrenmek icin biraz ara~ttrmaya koyulur.
Motelin yakmlannda

bulunan evlerin

birinde oturan kisiler oldugunu dii~tiniir. Bu

yaziyi onlardan birinin yazmadigrm anlar.
Bir gun yine dolasmaya cikarken motelin yanmdaki evin etrafinda bir kadm
gorur. Once bu kadmi yalmz gorur. Aradan birkac zaman sonra bu kadmi kocasi kardes]

ve arkada~lariyla birlikte gorur, Bu kisiler birkac gun kaldiktan sonra o evden aynhrlar,
Aksamm serinliginde bir gun yine yiiriiyii~ cikar. Yiiriiyti~ten sonra motelin banna
gider. Barda iki gene gorur, Biri sansm, digeri de esmer delikanli. Bunlarla tanisir o
yaziyi onlann yazdigmr bir an kafasmdan gecirir. Fakat bu yazryi onlarm yazmadignu
sonra anlar.
Bu genclerle sohbet etmeye baslar, Sohbet sirasmda bu genclerin arkadasmm
bilinmeyen bir nedenden dolayi oldugunu ogreninee oldukca sasmr. Ertesi sabah bu iki
gencin otelden aynld1klanru ogrenir. Tekrar kendisiyle bas basa kahr,

2.1.2. iKiNct BOLOM
Havanm guzel oldugu bir gunde guneyde bir kiyi yolunda dolasmaya cikar. 0
yollarda yururken yol kenannda dikilen bitkilerden cok degisik kokulan hisseder. Bu
kokulan da yesi! fasulye kokulanna benzetiyor. Kaldigr motelde daha once gordugu
kadin dikkatini ceker. Hatta bir gun Antalya-Alanya

yolu iizerinde ynrurken denizle

karanin ozeUiklede kryi yolunun iliskisini buna yakin bir bicimde algrlamis oldugu icin,
pesine du~tiigu kadim da boyle algihyordu. Bunu da kendisinde dogat karsilryordu. Bu
izleniminde

baskalannin

da kendisine

kanlmasmr

istiyordu.

Hatta "Benim distan

gozleyerek o kadnun bakisma yamamaya ,;:ah~t1g1m ne varsa hepsini baskalan kendi
gozleriyle tartip degerlendirsinler, ellerinden geliyorsa cogaltip zenginle~tirsin" diye bir

,;:agn yapiyor.
YtirOdiigO yolda otobus bir rampaya yakla~trken hizinr keser. Bir tarla bitimine
kurulmus bir hayrat cesmesi onunde durur. Cesmeyi de eski Roma kentlerininkine
benzetir. Ana yoldan iyerlerdeki koy, geride denizin dogu ucu icerdeydi otobusten yasr
belirsiz ince bir kadmm indigini gorur. 0 otobusun on kapisindan kadirun sol omuzun

da buyucek bir torba ve cantayla yine sol elinde bir yazi makinesi gorur,

.
fl(\

otobusun arka kapismdan da kendisine uzatilan yol cantasmr alir. Otobus giderken
~,::;:-;
~
kadmm ardmdan otobuse el sallad1gm1 gorur. Kadm ondan sonra cantayi ahr ne sirtmr
kara yolun oteki vakasmdaki alcak tepelere gitgide yuruyerek tek tuk koy evleri
gorunmeye baslar. Yurudukten bir iki adim sonra durur. Yururken yolda bir cesme
gorur. Cesmenin olugundan sizan suyun etraft adeta batakhga donil$tiirmii§tiir.Kadm
atlamaya baslar atlarken sol elindeki yazt makinesini sakinmrs onu daha siki kavramrsn.
Omuzun da torbasr sag elinde de yol yantas1yla camur golum; gecer gecmez, kendini
cesmenin tam yamacmda bulur.
Kadin, kendini batak cesme yatagmm gerisinde yosunlu havuzun sagmda tutarak
yurur. Iyice icerilere girmeden tozlu dikenli tarla yoluna dalmadan once bir kez daha
durur. Biraz dinlenirken bulbulun 6tii$0ni.i duyar. Bu bulbulun 6til$ii kadmm 90k hosuna
gider. Kadm yine yoluna devam etmeye baslar, yuz yuz elli metre kadar yurur.
Yurudugu yolun sag1 solu onu

Akdeniz olan kucilk yanmadanm burnuna dogru

yiiriimeye devam eder. Burnun tam ucunda tek kath kucuk bir eve dogru ilerlemeye
baslar, Eve yaklasmca ellerindekini yere birakrr gozliigilnil cikanr. Evin yanindaki
kulubeds bir bebegin aglama sesini isitir o sirada bir kopek de kadmi gorunce
havlamaya baslar. Kadin uzun suredir evine girmemisn. Bes-aln yaslann da bir oglan
kopegin havlama sesini isitince evin yanmdaki kuliibeden disan cikar. Daha sonra anac
bir kadm cikar kucagr cocukluydu, Cocuk yabancr bir kadmi gorunce annesini cagmr.
Kucagi cocuklu kadin yeni gelen kadma kimi aradigmi sordugunda kadm ilerdeki tek
kath evin sahibi oldugunu soyler.
Sonra kadm, kucagi cocuklu clan kadma ne zaman buraya yerlestiklerini sorar.
Kucagi cocuklu kadin da evin yamndaki otelde esi bekcilik yapt1g1 icin buraya
yerle§tiklerini soyler, Kucagi cocuklu olan kadin, ogluna babasma haber gondermesini
soyler. Diger kadmda buna musaads etmez. Kendi isiyle ilgilenmesini soyler.
Kadm bu olaydan sonra evine gider. Oglanm annesi kadma cocugunu yanrdiktan
sonra temizlik icin yardim edebilecegin] soyler. Cocuklu olan kadm diger kadinm evine
gider ve ikisi tanisrrlar. Cocuklu olan kadin adunn Hatice oldugunu soyler. Diger kadin
oglunun adinm da Yusuf oldugunu soyler, Hatice kadmla biraz sohbet eder. Kadm
gecen yaz oglunu kaybettigi icin Hatice'de kadma teselli vermeye cahsrr. Hatice biraz
oturduktan sonra evine gider. Kadm o srrada evinde temizlik yapmaya baslar, Kirli
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camasirlarmi kapmm onune birakir. Soma Yusufu cagmp bu camasirlan

annesme

goturmesini soyler. Yusufta onlan goturur.
Hatice tekrar kadimn evine gider. Kadmm evinde biraz sohbet ettikten soma
kadmm admi sorar, kadm da admm ''Nevin" oldugunu soyler.
Hatice Nevin' e kendi ozgecmisinden soz etmeye baslar kendisinin ve kocasmm

iki evli oldugunu, kocasmm eki kansindan kactiklanndan bahseder. Biraz sohbet
ettikten soma Nevin Hatice'ye misafiri gelecegini soyler. Hatice evine gider. Ondan
soma Nevin bir ara denize girer. Denizden ciktrgmda

hava hemen hemen

alacakaranhkti.
Nevin denizden ciknktan soma bahcedeki dusta yikamr.

Dus sirasinda

yikamrken cakil doseli diizliigiin berisinde calilann arkasmda bir 91t1rt1 sesini isitir.
Urpererek basmdan asag; kayan suyun arasmdan bakimr ama kimseyi goremez. Kadm
bu olaydan Yusuf tan suphelenir. Yusuf a bagmrken catirti hemen kesilir. Kipirtilar
durur, ortaya da kimse cikmaz. Kadm daha soma Yusufu gorunce kizmaya baslar ve
kendisini gozetlememesini gerektigini soyler. Bir diyecegi varsa gelip soylemesini ve
bir daha boyle yapmarnasim soyler.
Fakat hicbir yamt cikmaz. Bir havluya sanlip duzluge

cikar etrafa bakinir.

Yusufa bir daha gozetlememesi gerektigini diyerek bagmr, Arna orta da yine ne ses
vardrr nede tek 91t1rt1 isitilmedi. Nevin bu olaydan tedirginlik duymaya basladi. Cakilh
duzlugii gectikten soma evine gider. Evine gelecek olan misafirleriyle beraber gecirecek
olan gunlerin hayalini kurar. Esiyle bosanmadan aralarmda gecen gunleri biranda
gozunun onune gelir. Olen ogluyla denizde sahil kenannda beraber gecirdigi gunleri
hatirlar. Sonra kardesiyle ve arkadaslanyla olan beraberlikleri arkadaslanyla

sahil

kenannda gecirdigi gunler akhna gelir. Nevin'in kocasi Hasan, Nevin'le fazla beraber
kalmaz. Birkac gun soma gider. Kardesi ve arkadaslan da aym sekilde fazla durmadan
evlerine giderler. Ertesi sabah Hatice ile esi Nevin'in evine misafir olarak giderler.
Hatice esini Nevin'e tamstmr. Hatice'nin esi admm Kadir oldugunu soyler ve ikisi
tamsmaya baslarlar.
Kadir, Nevin'e gece hicbir seyden korkulacak bir sey olmadignu bir sey olursa
kendisinin ona yardim edebilecegini soyler. Hatice bu kez Nevin'in evine giderken
kii9iik bir tas yogurt getirdi. Bunun uzerine Nevin, Hatice'ye tesekkur eder. Biraz
sohbet
ettikten soma Nevin onlara daktiloyla yazilacak yazilannm oldugunu ve
.,
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yazilanni yazdiktan sonra uyuyacagiru ve cok yorgun oldugunu soyler ve bunun uzerine
ikisi de kalkar.
2.1.3. U\'.UNCtr BOLUM
Nevin'in misafirleri birkac gun tatil yaptiktan sonra evlerine donmeye baslarlar.
Misafirlerin gitmesinden dolayi Nevin yalruz kahnca onlarla beraber gecirdigi arulan
gozlerinin onunde canlamr. Bir sabah en son arkadasuu yolcu ettikten sonra sahil
kenanna iner. Sahil kenannda Hasan'la birlikte gecirdigi gunleri arumsar. Yururken
sahil kenannda Hasan'm ayak izleri ve yazdigi yazilann hala kaybolmadigim gorur.
Zakkum cieekleri arasmda Hasan'la gecirdigi gunler ve aralanndaki iliskileri ardmdan
olen oglu Ganey aklma gelir. Ogluyla gecirdigi gunler. .. Yine bir gun Hasan'la bahcede
dus ahrken Yusufun onlan gozlemesi, yazm Hasan'la beraber gecirdigi gunler, yalmz
kaldigr zamanlarda hep akhna gelir. Ozellikle Guney'in olumu onun icin cok act
vericiydi, Guney'in olumunden sonra Hasan'la bosanirlar.
Nevin yine tek basma oldugu bir zamanda Kadir yanma ugrar kendisine bir seye
ihtiyaci olup olmadigmi sorar, Nevin'de sigaraya ve tupe ihtiyaci oldugunu soyler.
Kadir de ondan sonra tiipu ahr gider. Nevin yine anilanyla basbasa kahr. Meric'in
yuzunu animsamaya baslar. Ardmdan Guney'in yitisi sonra Dogan'la birlikte bir aksam
yemeginde gecirdigi anlar Dogan'la yuzyuze geldigi anlar oglu Guney'i okula
ugurlamasi. Guney'in degum gunu, Mehmet'le olan iliskileri Nevin yalruz kaldigi bir
zamanda bu anilan hirer birer gozlerinin onunde canlanrverir. Yine bir sabah kahve
iciyordu o sirada tam dalarken bir seyden cok korktu korktugu seyin yilan oldugunu
sanarak Hatice'yi c;agirdt. Hatice'de Nevin'in sesini duyunca telaslarup kosa kosa gelir.
Sonra o seyin ytlan olmadigmr megerse yaz boyu ertelenmis kalmlasmis sonra da
saranp dalmdan dusen bir kaucuk yapragi oldugunu anlaymca ici rahatlar. Hatice ikisi
beraber oturmaya baslarlar. Hatice ona topal bir cocuktan bahsetmeye baslar. Bu topal
cocugun koyluler tarafindan itilip kakildigim, cok guzel bir cocuk oldugunu anlatir.
Cocuk denizde yuzerken koylulerde o siralarda denize dinamit atngi icin cocugun topal
oldugunu soyler.
Nevin yine bir gun evinin kapismi orterek cikar. Hatice ve cocuklanna
gorunmemeye calisrr. Antalya'ya giden otobuse binip Alanya'ya ulasir. Alanya'nm
carsismda biraz gezer.
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Ikindi s1ralannda denize iner. Denizde biraz yuzdukten sonra evine gider.
Evinde beton dokulmesi gereken bir yer vardrr. Onun icin kahpciyi cagirrmsti, o gun
kahpci da motosikletiyle

gelmistir. Beton dokup giderler i~ bittikten s onra Nevin

daktilosunun basma gecip arularmi yazmaya baslar, Hasan oglu guney Dogan, Fuat,
Meric ve Mehmet'le olan birlikte gecirdigi amlannr yazmaya baslar, Anrlanm yazarken
o sirada Hatice iceriye girner. Nevin cay demler ikisi beraber icerler ve sohbet etmeye
baslarlar,

Hatice Nevin'e

gece birilerinin

doland1gm1 bunun icin dikk:atli olmasi

gerektigini bir sey olursa yardima gelebileceklerini
kaygilanmamalan
Hatice'ye

soyleyince

Nevin'de bunun icin

gerektigini soyler, Nevin'le Hatice biraz sohbet ettikten sonra Nevin

burada saatlerinin sayrli oldugunu ve buradan artik gidecegini soyleyince

Hatice uzulur ve nicin burada kalmak istemediginl sorar. Biraz ikna etmeye cahsir ikisi
birlikte koousurlarken Yusuf iceriye girer, dogruca Nevin'in yazr makinesinin basma
gider. Yazi makinesi Yusufun oldukca dikkatini celbetmi~ti. Yusuf, makineyi

biraz

kansttrmaya baslayinca Nevin Yusufun yanma gider ve makineye kag1t koyar, Yusuf a
makineyi nasil kullanmasi gerektigini ogretmeye cahsir. Nevin, Yusufa pencereden
baka baka cabuk ogrendigini soyleyince Yusuf itiraz edip pencereden bakmad1gm1
soyler,
Hatice o Strada Nevin'e kendi problemlerinden bahseder kendisinin ve esinin iki
evli oldugunu kocasmm ilk esinden dolayi buraya sakland1g1ru soyler. Kocasmm ilk esi
ikisini mahkemeye vermisti. Bunlarda onlardan korkup motelin yanmdaki kulubeye
s1gmm1~Iard1. Konusmalar bittikten sonra Hatice ile cocuklan evlerine giderler. Nevin
tekrar kendi diinyasma

amlanyla

bas basa kahr. Hatice'yi

dusunurken

Meric'i

ammsamaya baslar. Merie, siyah uzun saclan, esmer teni, yagda§ yani ozgur gene kiz
gorunumu altmdaki gorOnii§ii animsatir.
Nevin yine bir gun arkadaslanyla
orman koyterinden

inen insanlara

birlikte gezerken bir tepeye vanr. Tepede

rastlar.

Bunlar

agaca bir oglak asip derisini

yuzuyorlardi. Koyluler bu oglagm derisini yuzerken Nevin gordiigii manzarada
oglunu

kendi

arumsar. Kendi oglu hayatta olmadigr icin bu oglakla bir benzerlik kurar.

Ozellikle Dogan gordogu manzaradan

cok korkmustur.

Olaydan sonra bunlar yola

koyulurlar bir kayayi asip ikinci tepeye vanrlar. Hem konu§up hem yuruyorlardi

kendi

aralannda ask ve olumle ilgili konusmalar gecer orada birbirlerine saka yaparlar. Uzun
bir yiirOyO~ten sonra bir acikhga cikarlar, sonunda da eve dogru yola koyulurlar.

(

-·~-

~-----
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Nevin

evinde

yalmz

basma

otururken

Kadir

yanma

ugrar

gece

korkup

korkmad1gm1 sorar. Korktugu zamanda kendisine haber etmesini ve yardim edecegini

soyler.
Sonra Nevin'le Kadir birlikte terasa cikarlar ve birlikte cay icip birlikte biraz sohbet
ederler, o Strada Yusuf babasmm yanma gelir Nevin Yusuf a bor~k ikram eder. Yusuf
borek yerken gece dolasan adami babasmm vuracagm1 soylemeye ba~laymca Kadir
Yusuf'a tokat atacagi sirada elini geri indirir.
Yusuf oyle deyince Nevin'de bu adamin kim oldugunu merak edip sorar. Kadir de
gece kim oldugu belli olmayan bir adanun gezdigini ve bunun korkulacak bir sey
olmad1gm1 soyler. Biraz cay sohbeti yapildiktan sonra Nevin Yusuf'a bir tabak borek
verip evine yollar. Kadir de tiifegini kusamp evden cikar.
Nevin de uykusu gelmeye baslar. Y atak odasma gider. Yatak odasmda bir seyle
mesgu! oluyordu yaru basmda kut diye bir ses duyar o anda bos bulunarak birden firlar
cok korkmustu o sesin ne oldugunu ve nerededen

geldigini aramaya calrsti. Banyo

penceresinin onune bir lamba birakir orada bir golgenin uzand1gm1 gorur. Odanm icinde
o sesin ne oldugunu anlamak icin bakrmr. Megerse yam basinda duran mumlardan biri
kilt diye dii~mii~. Yine dusen mumdan dolayi Nevin'in icindeki urkuntu Yusuf'un ve
Kadir'in soyledikleri sozlerdi. Bu yuzden kucuk bir tik sesinden dolayr birden Orkmeye

basladi, Nevin, olaydan sonra yatak odasma gidip uyudu.
Sabahleyin ogleye dogru uyamp carcabuk giyinip kumsala iner. 0 gun hava cok serin
oldugu icin denizden hie cikmak istemiyordu. Kumsalsa biraz gezdikten sonra bahceye
eikip Yusuf a seslenir. Yusuf da koye ninesinin yanma gidecegini soyler, ondan sonra
Nevin evine gider. Evinde
tekrar

gozlerinin

konusmalan

onune

Fuat'la

yine yalnrzdir. Arkada~lar1yla beraber geyirdigi gunleri
gelir. Mehmet'le

olan

iliskiler

beraber

beraber

gevirdigi

gecirdigi

gunler

gunler,

aralarmdaki

birbirleriyle

olan

mOnasebetleri yapuklan sohbetler Nevin'in gozunda tekrar arulan canlanmaya baslar.

2.1.4. DORDONcu BOLUM
Y azar "Her sey olmasi gerektigi gibi olmaktadrr'' diye dii~iiniir.
Yine bir aksam ustu motelin bannda tanrdig; esmer ve sansm delikanhy1 gorur. Arna
onlarla konu~maz. Barda biraz eglendikten sonra motele <loner. 0 gece hep yagmur
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yagdi, Yatugi odada yagmur sakrrtilan arasmda butun gece kulaklannda hep Nevin' in
sesini duyuyordu. Sabah tanyeri aganrken uyand1gmda yagmur hala yagmaya devam
ediyordu. 0 ara admm Nevin dedigi tamdik bir sesin ona ne anlattiklanru defterine
kaydetmek ister fakat beceremez.
Yazar artik kendi evine donmek istiyordu dinlencesi bitmisti onlan yeniden
bulabilecegini dusunuyordu. Artik o geceden sonra Nevin'in ne sesini nede bir daha

yuzumi gorebildi. Artik izlenimlerini durdurmustu, kendisini boslukta hissetmeye
baslarmsti. Motelde 9aym1 yudumlarken o anda sartsin delikanhyr gorur. 0 sansin
delikanhyi Mehmete

benzetir. Bunun Nevin'in ona anlatngi Mehmet oldugunu

dusunur.
En sonunda orada yalmz birakilan evin motele eklendigini duyar. Sansm delikanli ile
disanda motelin bahcesinde dolasirlar. ikisi biraz konustuktan sonra motele donerler. 0
gi.inden sonra kimse kimseyi bir daha gormedi, kimse kimseye de bir daha da
rastlamadi.
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2.2. $AIDS KADROSUNA TOPLU BAKI$ VE $AIIlSLAR
Yaz sonu adh roman, 'Kucuk Burjuva'

yahut "kent-soylu"

denilen sehirli aydm

erkek ve kadmlar, bilindigi gibi romancmnzm

hemen her eserinde boy gosteriyorlar.

Bunlar kendi kendileriyle

"hesaplasmaya"

hesaplasmayi

yapmaktan

ve toplumlan

ile

90k yapabilmek

cikrmslardi. Arna bu

gucunu arayan ve bulamayan

kisilerdir.

Bunlan Yaz Sonu'nda yazarm 90k sevdigi Akdeniz (Antalya vs.) goruyoruz. Roman
daha 90k felsefi dusunceye acik olusuyla ayirt ediliyor. Nitekim "kent-soylu" kadmlarla
erkekler bulabildikleri her turlu "cinsel, temel, ruhsal ozgurluk" lere ragmen kendi ic
yasayislan ile toplumun hayat tarzi ve inanclan arsmdaki celiskiler icinde bocahyorlar.
"Kucuk burjuva" suufindan bu alti ki~i ozgur ve degisik yasama pesindeler. Bunlar,
gundelik haksizhklar, olumlerle dolu biteviye, yasanan ve haksizhk dolu kara gunlerin
hmcmi zevkle cikarmak icin bir araya gelmisler olum korkulanndan uzak gonullerince
bir hayat surecekler. Ask, guzellik iyilik icinde "insani" olaru ozlemektedirler. Aslmda
bunun bir kacis oldugunu ve gerceklesmeyecegini

bu alti kiside bilmektedir. Nitekim

her baskidan azade olarak Akdeniz kiyilannda sadece ask, tutku, cinsellik ozgurlukten
ibaret bir yasayista butunlesmek

ozlemiyle yanan bu kisiler aradiklanm bularmyorlar.

"Acmaz" lar, tutarsiz dengesiz gunler onlan "tatil"de de bulur.

2.2.1. Y AZAR
Yazar, eserinin basinda §U cumlelerle baslar: "Herkes kendi dogrusunu bulur." Sonra
icinin sikildiguu ortaya cikanr. Karma kansik duygular icindedir. Kendi kendine "Bir
kimse neden oltasmi, icinde tek bahk olmadigmi bildigi bir gole sarkmr'i''diye

soru

sorar. Okudugu kitaplardan, belgelerden ve bulgulardan boyle kimselerin yasadigim ve
bunun kamtlan oldugunu soyluyor. Kendisi de buna inanmaktadir. Degil bahksiz bir
golde olta sarkrtmak o gol kiyilannda dolasmaya bile istekli degildir.
Daha 90k sessiz bir deniz kiyismda katiksiz bir dinlencede yasamak istiyor. Bir
toprak, bird alga, bir solucan gibi dogarun herhangi bir parcasi olmak istiyor. Kendisine
bir armagan sunuyor gunluk yasamda var olusuna karsi genis bir bayragi cekercesine
kendisine sunmak istedigi bu armagan, kumlara yuzu koyun yatip gozlerini de srmsiki
bir yumma kosuluyla neredeyse kendisine kazamlmis, bir hak olarak goruyor.
Kendisine gore gerekceler cikanmsnr.
bunlann

nedeni anlasilacak

butun aclann

Bu gerekcesi de sudur: "Birgun butun
olmazhklann

ustum; orten giz perdesi
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kalkacak. Ama simdi yasamak gerek. Zaman gelecek herkes sonsuzluga kansacak.
Yuzlerin cizgisi, seslerin tmisi bile insanlann

belleginde silinecek kendi neslinden

sonraki nesle en kucuk bir am bile kalmayacak. Y eryuzunde bir zaman ne kadar insan
olduklan

unutulacak

nr ki, cekilen acilar kendisinden

sonra gelen nesilin yuzunu

gtildurecegini dusunuyor. Ask, mutluluk, anlasma yeryuzunu sanp sarmalayacak. iste
ancak o zaman bu gunleri yasamis olanlar sevgiyle, iyilikle kendi nesilllerinden onceki
nesli anlatacak." Bu gerekcede romancmm istikbalde mutlu ve huzurlu yasama ozlerni
oldugunu goruyoruz, Romanci bunlan dusunurken yarunda Cehov'un bir romam vardir.
Bu romandan sanki etkilenmis gibi gorunuyor,
Romanci bir roman tasviri gibi oncden almnus kararlarda gerekli gereksiz
iyisiyle kotusuyle kendi dogrusunu bulacagina inamyor. Yasamin kendi dogusunu I

gun dinlenceye gitmek istedigi yerde biri karsismda cikrp kendisine "Her sey olmasi
gerektigi gibi olmaktadir efendemizi diyecegini dusunuyor. Yasadrg: anlardan soz
etmeye bashyor. Bu anilann kendisi icin hep bir olcuye gore hatta olcegi kucuk
olanlarda sozeder. Ya§ad1g1 o amlann ansizin bir t§k cakngmi 1§1gm dii~tiigii yerde ise
nesne zaman bu isik cakimma dek onceden bilinen kendisinin algilayip duyumsadigi ne
varsa hepsi rengini, bicimini, derinliligini carpmr. Donii§tiirtip degistirir. Neredeyse elle
tutulur olcude belirgin tasanlan da geriletir, orter, siler.
An kendi 1§1g1 ile dii~tiigii yerde, tam kendisi olarak gerceklesir. Buyuk bir
dalganm kumsalda her seyin Ostiinti ortup geri cekilmesi gibi, geride yepyeni, oncekine
hie benzemeyen el degmemis bir yuzey birakarak cekilip gider. 0 yeni, henuz hie; bir el
ve ayagm degmedig! kumsalm yuzeyi, baska bir dalgaya bir anlik baska bir

1~1k

eakrmma dek oylece, gozunu di.inyayailk acm1~ bir cacuk bakrsi gibi saflekesiz kahr.
Bu an arnk cok sey gormus, eek sey gordugu icin de o sonsuz saflrgi algilama
yeteneginden yoksun bulunan sozlerinin bir yamlsama olarak degerlendirir. (7~8)
Romanci kaldrgr motelin yam basinda biraktlmis kucuk eski bir evi bir-iki
gundur birkac kez gorur. Bu evin taracasinda insanlann dolastigrm kapilann acihp
kapandigmi birinin taracanm altindaki tas merdivenlerinden denize indigini gorur.
Baska biri de evin yamndaki duzluklerde kocaman bir ates yakar, birinin de kui;iik bir
kahkahasm, isitir gibi olur.
Romanci hep aym anm oldugunu, hep aym 1~1k cakunmda bunu bilmek
tutkusuna kaprhr kapllmaz her seyin bittigini evdeki devinimin bittigini dustaki kadmm
da bahcedekt cicekler gibi taracadaki kimselerin gozlerinin onunden cekilip gittigini
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bahsediyor.

Bunun bir imge oldugu goruntusu

yeniden

ve herkesin

de degisik

bicimlerde degisik konumlarda arumsadigini o imgeleri de gozlerinin onunde an-an
cakmaya baslar. Bundan kurtulamiyor. Oysa cevre kendi gercegiyle, butun yalrnzhgryla
karsismda oldugu gibi durdugunu soyluyor.
Motelin

yarundaki

evinden dus altmda kimsenin

olmadigmi

goruyor.

Tas

basamaklardan inen kisinin olmadigrm cakilh duzlukte kocaman bir ates yakan kisi de
ustunde kahverengili beyaz bir mayoyla yoktu. Bu goruntulerin bir an oldugunu, bir
yerde o eve taracaya, bahceye bir 1~1k cakrms gibi hissediyor. Bu cakan isigin dii~ti.igi.i
yerde bazi seylerin iz dusumunu gordugunu, yamlsama oldugunu soyluyor.
Romanci Y az Sonunda bir motelde kahyor. Motelde de kimselerin olmadigmi
Mevsim

sonu oldugu icin son haftasmda

kalan kisinin sadece kendisi oldugunu

soyluyor. Arada bir tek geceligine konaklayanlar

vardir. Arna aksam gelip sabah

gidiyorlar.
Romanci

kendisine

gerekli,

onceden

tasarlanmis

bir

rornani

elestirrnek

pesindedir. Bu tasansi dusuncelerinde durmadan burgaclasiyor. Bazen kopurup aziyor
pek az ve kisa si.irelerle geri cekilir kendisinde cikip gidiyor. Bu tasansma ornek olarak
evin taracasmda insanlar gordugu an sonra yeniden burgacm tam i.izerine dusmus iri bir
cmar yapragi gibi uste ciktyordu. Burgacm icinde bir an biten, bitti cekildi derken
yeniden yuze cikan kendini boyna gosteren bu yaprakla bir savasam tutustugunu
hissediyor.

Onu bir zamanlar eline almayi, damarlanni,

liflerini tek tek cozmeyi,

cozdukleri ile yaprak ustu bir sey orebilmeyi 90k istiyor. Ta ki o an ilk 1~1k cakimmda
motelin yarundaki evde varla yok arasi bir zaman parcasi icinde gordugu bazi kimseleri,
sesleri isittigi hickmk seslerini duydugu an eski tasasi butunu ile geriledigini soyluyor.
Romancmm kaldrgi motelin sahibi bir dostunun tamsig; oldugu icin bu moteli
secrnistir. Motele yerlestigi zaman okullar yeni acilmaya baslamis cevresinde hep cocuk
gurultulerini isitir. Bu gurultulere pek dayanamiyor 90k rahatsizdir. Asil dayanamadigi
gurultuler degil de insanlann tek basina karanhkta birakilmis cocuklar ornegi. Duma bu
gurultuleri

yapmakta

bu yuksek sesli haykmslan

firlatrna kendi seslerini okutma

kahslandir, Ozellikle son yillarda her kahkahayi bir hickmk gibi algiliyor. Bu duygu
ona surekli bir yerlere dogru yardima kosmak bir seyleri kurtarmak gerekiyorrnus
duygusunu veriyor. Kahkahalann yani hickmklann geldigi yana gitmese bile icinde bir
hirs duymaksizm

'kos kos' dedigini duyunca her yam da birden onu surukleyen
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surukledigi icin dikildigi yerde korkunc yorgunluk dinmez bir yurek carpmtilan icinde
kahyor hep gergin durumdadir. Tuttugu motel rahatma eksik bir yamt verebilmektedir.
Daha once motellerde

kaldigi icin motellerden

cok cekmistir. Bir gun bu

vakalarm yani nesil icin iyi surmedigini ve neslin tukendigini soyluyor. Kendisinden
sonar gelenler arttk yuz cizgilerini, seslerinin tuusmi bile, anlamayacaklanm

dusunuyor.

Ve bir gun butun bunlarm nedeninin anlasrlacagmi dusunuyor. Cekilen butun acilann
olmazhklarm ustunu orten sis perdesinin kalkacagi ozlemi icindedir. Motelde butun bu
sayip doktu tatsizliklardan uzakti. insan iyi bir seyle karsilasmca ister istemez yeterince
geride kalip yeterince eski seyleri sayip dokmedigini dusunuyor. Insanm aksi oldugu
fikrini yanhs bulur.
Romanci anhk gercekleri ile gozlerinin onunde belirip yiten bu, pek de net
olmayan yaslann bir turlu yakasmi birakmayacagmi

o roman tasasim <cinar yapragi>

gerilettigini soyluyor. Arna bu durumdan anlatmayi tasarlamak oldugunu anlamasi onun
icin henuz olanaksizdt. Romanciya gore henuz her sey bir sis perdesi ile ortuludur.
Insanm his: bilmedigi bir yerde onceden his: gormedigi adlanm dahi hatta konumlanrn
vazife tammadtgi duygulan dusunceleri ile en ktiyOk bir ortakhk bulunmayan kisilerle
tasarlanabilir diye kendi kendine soru sormaya baslar. Zihni bu soruya hemen cevap
bulur.
Birincisi konumda gerekli oldugu herhangi bir seyi diyelim ki bir roman
yazmayi dusunmuyorsun diye cevap bulur.
Ikincisi ise bu kryilarda alcak gonullu ama guzellik boyutlannda
olmayan

evi konumlandirabilmistir.

Bunlarm

konumlanmasinda

hicte uzak

ille gerekli

ise

yeterince gereklidir. Buda ona bir ip ucu verir. (s. 18)
Romanci bir gun ormanda yuruyuse cikar, Ormanda yururken iki kelebek onun
dikkatini ceker, Kelebeklerin pesine takihr birbirleri ile olan munasebeti 90k dikkatini
cekmistir.

Kelebekler

yuruyusunden

kaybolunca

gozleri

hep dal aralannda

onlan

arar. Orman

sonar motele gelir. Yemegi yer. Icki icmeye baslarken daha onceden

sozunu ettigi anlar o zaman yine olur. Cok kisa bir an bir goz kirpma icinde bakis
acsmm kavradigr yere degisik bir 1~1kdustugunu fark ediyor. Bu 1~1kbiraz yesilimtrak -

gri-mavi

1~1koldugunu

bu

1~1gmaltmda

evin arsmda insanlarm oldugunu soyluyor.biri

yikrk tas basamaklardan yamaca inip denize dalar. Bir kadmm dusun altmda yikandigim
goruyor, Bu imgenin gittik9e. artngim ve onun pesini hie birakmadigmdan soz ediyor.
Romanci bir gun dinlencenin bir sabahmda T1T yazisnu goruyor, Yazi k:umsalda
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derince kazmmis buyuk bir dalganm bile hemen silemeyecegi bir derinlikte iNTiKAM
SAVAS VAR: SAVASA HAZIR OL: diye bir yazi goruyor. 0 da oyun olsun diye
"'Kiminle?'' diye bir yazi yazar.
Kumsalda in cin top oynuyordu. Hie bir canh yoktu. Ertesi sabah kahvalti
yaptiktan sonra yeniden kumsala yuruyuse cikar. Yuruyuste yanma alacali sari etekli o
anda bir kadinm kendisi ile beraber yuri.idi.igi.inil saruyor. Sonar bu kadmm denize dahp
gozunden kayboldugunu fark ediyor cok gecmeden onu taracada baska insanlarla
beraber goruyor. 0 insanlann kendisine el salladigini, bir muzigin sesini duydugunu
samyor.

Kumsali yururken gozu aksam once yazdigi kendi yazisim gorur. '' SENiN
GiBiLERLE'' ..
Bu yazi romancmm onuruna dokunur. Gozetlendigi duygusuna kapihr.ioradan
aynhr.
Ana yola cikar. Ana yoldan bir yolcu otobusunun gectigini gorur romanci o
kadnu yine cesme basinda gorur gibi olur.
Cesmeye yaklasip avuclanm suyla doldurup yuzunu yikamaya baslar. Gordiigi.i
goruntunun bir giz oldugunu kendisine inandirmak icin yuzune ust uste su carpar.
Aksamm serinliginde biraz yurudukten sonar motele <loner. Motelin barma girer. Barda
iki gencle tanisir Romanci genclerin arkadaslanm bilinmeyen bir nedenle oldugum;
duyunca cok sasinr. Gencle biraz konusur sonar ordan aynhr.
Romana bu 1aytlara herhangi birseyi anlamak yani yani avlamak icin gelme
dedigini bununla birlikte ana durumda da herseyi olmasi gerektigi gibi olmustur, Yani
onun beklemedigi bir an' da bir l§tk cakmis t§tgm dii§tiigii alandan bubazi seylere
anlamlar yuklemeye cahsmadan edememistir, Kiyilarda onun gozunun onunde bir
belirip bir gitmektedir. Isik degisik anlarda cakmakta di.i§tiigi.i yerde hep degisik
yansimalar yapmaktadir. Alcalip yukselen sulan kati topragm verdigi guven ve
belirginlik duygusunu vermemekte yine de insanlar tek duzelige karsi bir bas kaldmyla
zaman zaman bu kiyrlara dogru inmektedirler, Romancmm bu duygusu. Kendi icinde
onleyemedigi bir ozlem. Sanki bir yurdsama olarak goruyor 1asa hersey bir break
sirtmda durmaktadir hissini veriyor. Kendisini de oyle saruyor. (s. 35)
Yine bir gun kuzeyden inip a~ag1 yukan ayru saatlerde Antalya'dan Alanya'ya
dogru yol ahrken denizle karanm ozellikle kiyr yolunun iliskisini buna yakm bir
bicirnde algilarms oldugu icin pesine dii§tiigil kadmi da boyle algilryor ve bunu
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kendisine dogal karsihyor.
baskalanninda

bakisma

D stelik

bu izlenimlerinin baskalanna aktarmaya cahsngr icin

kendisine katilmasrm istiyor. Kendisinin distan gozleyerek o kadmm

yamamaya

yah§ttg1 ne varsa

hepsini

baskalan

kendi

sozuyle

tartip

degerlendirsinler ellerinden geliyorsa cogaltip zenginlestirsinler diye bir cagn yapiyor.
Daha dogrusu bir durtme yapiyor (s. 37,38)
Romanci ana yolda otobusten kadmm indigini gorur ve roman boyunca bu
kadmi izlemeye calisir. Roman boylece gelisir ve devam eder.

2.2.2NEViN
Romanci dusundugu bir amnda bu kadim aldi. Motelin yanibasmdaki bir evin
bahcesinde dus ahrken gorur. S1k bir yagmur pendesi altmda, boyutlan guzel.
Kollarmm

iyice

diri

ve

dolgun

olmamasma

bakihrsa

artik

gem;

sayilamayacak bir kadm govdesi oldugunu gorur. Ustunde yesil-mavi-lacivert,

kiz

pek az

. da san kansimi iki parcah kucuk bir mayo vardi, Kadm islak oldugu icin kumral mi san
rm oldugun anlayamryor. Ensesinde kesilmis saclan hep aym isrk cakimmda yeniden
ensesine yaprsmisti. Bu kadmm gulumsedigini yoksa acih gozyaslanyla mi ortuldugunu
ayirtedemiyor.

Bu kadm romancmm

gozlerine bir an gibi hep takihp gidiyor. Bu

kadmm bir kocasi vardir. Arna aralannda onceden tatsiz biro lay olmus bosanmislar
ama yeniden bu tatil dinlencesinde bulusurlar. Kadmm erkek kardesi, bir de gene kizi
nisanhsr esmer delikanh olan, siirler yazan bir arkadasi vardir. Romanci bir yuruyus
sirasmda bu kadmm otobusten indigini gorur. Ya§1 belirsiz, ince kadmligi carpici degil
erkeksi de degildir. Hosea bir kadindir. Kadmm otobuse elini sallamasi sanki gri-mavi
bir bosluktan, cok ozlenmis, pek cok degerli seyi bir anda toplamak isteyen bir ele
benzetir. Kadm cantasmi ahr yuz-yuzelli metre kadar yurur. En sonunda evine vanr.
Evinin yakimdaki motelin yanmda bir kulube gorur. Bu kulubeye yaklasmca kulubede
bir kac kisiyle konusur. Konustuktan sonar evine gider. Nevin evine yerlestikten sonra
evin yanmdaki kulubede outran insanlar onun yamna gelirler. Ona yardim etmeye
cahsirlar. Kulubedeki

insanlarla tarustiktan sonra aduun Nevin oldugunu acikhyor.

Kulubede oturan bekcinin ogluna orada bir daktilo ogretin. Nevin oglunun olumunden
dolayi buyuk uzuntuye kapilir. Oglu Giiney'in olumu Nevin'e hayata karsi kuskuyla
bak:ma ve giivensizlik duygusunu verir. Nevin ozellikle oglunun olumunden
yasadigi hayattan mutlu olmadrgi icin de.

sonra
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Kocasiyla da anlasamaz ve ayrihrlar. Tatilde tekrar beraber olurlar. Nevin hem
Dogan'i

sevdigi

icin

onunla

beraber

olmak

istiyor

Dogan'la

gecmiste

olan

beraberliklerinin ozlemini cekiyor. Nevin arkadaslanyla birlikte bir armanda dolasirken
ormanda koylulerin bir oglagt asip derisini yuzduklerini gorur. Bu oglagm olumuyle
kendi oglunun

olumu arasmda baglanti

kurar. Oglunun olumu gozlerinin

onune

canlamverir. Bu olaydan cok urkmustu.
Nevin
Yusuf'ta

evinde

otururken

Kadir yamna

gelir. 0 Strada Yusuf'un

oturmaya

gider. Kadir'in

ardmdan

gece dolasan bir adamm babasmm oldurecegini

soyleyince Kadir Yusuf'u engellemeye calisir. Nevin'in icine biraz korku girer. Nevin
gece yatak odasma dogru gidip tam uyumaya giderken yatak odasmda "tak" diye bir ses
duyunca birden irkilir. Bu sesin ne oldugunu ogrenmek icin evin icinde dolasir bakar
hie bir sey goremez sonra yatak odasmda yatagmm basucunda bir mumun du~tugunu
farkeder. Bunu farkedince ici rahatlar. Aslmda onun korkusu Yusuf ile Kadir'in o gun
anlattiklanydi.
Nevin evine tam uc sene hie ugramarmsti. Eve ilk girdiginde evin durumunu
gorunce biraz sasmr ve biraz da urkmustu.
Nevin de arkadaslan gibi bunahm icinde oldugu icin kurtulusu tatildeki evine
yerlesrnekte bulur.Fakat tatilde bu bunahmlarmdan kurtulamaz.

2.2.3.HASAN
Nevin'in

esidir Nevin'le

aralan

pek iyi degildir,

Hasan'da

icine dustugu

bunahmlarmdan kurtulmak icin Nevin yamna arkadaslanyla birlikte tatil yapar oglunun
olumu onun icin derin bir act olmustur. Hasan tatilde de bir bocalama icindedir. Icine
dustugu bunahmlardan kurtulamaz. Bu yiizden Nevin'le ikisi bosamrlar. Nevin'le biraz
tatil yaptiktan sonra aynhrlar.

2.2.4 . .MEHMET
Guneyin

yakm

arkadasidir.

Gi.ineyin en sevdigi

insandir.

Stockholm'de

Sanat

Sosyolojisi bolumunde Gi.iney'le aym sirufta olan Mehmet Guney'in olumunu duyunca
90k uzulur. Mehmet de gundelik hayatta yasanan haksizlik dolu gunlerin hmcmi zekle
cikarmak icin Guney'in ailesinin yanma tatile cikar. Bu tatil Mehmet'I tatmin etmez
aradigim buradada bulamaz. Tatilde bunahmlar cikmazlar icindedir. biraz tatil yaptiktan
sonra Nevin'le vedalasip aynhr.
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2.2.5. DOGAN

Esmer bir delikanhd1r. Nevin'le aralannda bir ask duygusu vardrr. ama
ni~anl1d1r. Ni~anlanmadan once bir ara Nevin'le birlikte aksam yemegins cikarlar.
Tatilde beraber gezerler. Fakat bir babasi var ona bakmak zorunda oldugunu dusunur.
Guzel siirler yazan Dogan' da arkadaslan gibi bir bunahm i<;indedir. bu bunabmdan
kurtulmak icin arkadaslan ile birlikte Nevin'in yanmda tatil yapmaya giderler fakat bu
bunahmdan kurtulamaz. Bunlan kendi de biliyordu. Nevin ile krsa bir birliktelikten
sonra aynhrlar.

2.2.6. FUAT
Nevin'in kardesidir. Fuat'da Nevin'in yanma Akdeniz k1y1sma tatile cikar.
Fuat'da bir bunahm ic;indedir. bunahmdan kurtulmak icin tatil yapar. Bu bunahmda
bocalar ama kurtulamaz. Tatille de kurtulamamrgn-,

2.2. 7. MERi<;
Siyah, uzun sacli, duru, esmer tenli, ozgur bir gene; kiz gorunumu altmda tutsak
bir insandrr. Meric'te arkada~lart gibi ask, tutku, ozgurlukten ibaret bir yasayrsra
bOtiinle~mekozlemi ile Nevin'in yanmda tatiI yapar. Tatilde icine dii~tugu bunahmdan
oda arkadaslan gibi kurtulamaz.

2.2.8. GUNBY

Nevin'le Hasan'm ogludur. Olumunden dolayi ailesi ve cevresi cok Oziilmii~tiir.
2.2.9. YUSUF
Bekcinin ogludur. On oniki yaslarmdadn-

Cicekleri sulamakla bir de gelip

gidenlerin arabalanm yikamakla yukumlu ama pek gelip giden olmadrgr icin o sirada
cok eski bir yazi makinesi ile hasir nesir olur. Nevin'i hep gozetiemeye calisrr. Nevin
ona daktilo ogretir.

2.2.10. HATICE

Okuma vazmasi olmayan cahil bir kadmdir. Iki defa evlilik yapmisnr. Otelin yam
basmdaki kulubede oturur. Nevin'le tamstiktan sonra ona temizlige gelir.
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2.2.11. KADiR
Hatice'nin esidir. Otelin bekciligini yapmaktadir. Kadir de ikinci evliligini
yaprmstir. ilk esinden kayt1g1 icin otelin bekciligini kendinde kurtulus olarak gorur.
Nevin'e orada yardim etmeye calisir.
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KiTAP HAKKINDAKi GORUSLERiM
Agaoglu' nun Y az Sonu adh romanmda aln kisinin ozgur ve degisik yasama
pesinde olduklanm, hayatta yasarulan haksizhklara karsi oldugunu ve olumlerle dolu
bitmeyen, yasanan ve haksizhk dolu gunlerin hmcmi zevkle cikarmak icin bir araya
geldigini ve bu hayattan kurtulmak icin tatil yapmaya karar verirler ama tatilde de
istediklerine kavusamazlar.
Romanci

kahramanlanm

bunahmlar, cikmazlar icine sokmaya calrsmis hie;

kurtulus yolunu gostermemistir. Kahramanlanm
bir yol gosterebilirdi.

dii§tilgil bunahmdan kurtarmak icin

Kurtulus yolu olarak tatil olabilirdi. Arna tatilde de onlan,

bunahmlara ve cikmazlar icine sokmaya cahsmistrr.
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