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"Bir gun bir kitap okudum ve biaun hayattm degi$ti."
Yeni Hayat (syf: 7)

Aym masallan dlnlemelerlne ragmen iitekller hir biiyle birsey
yazamadilar.
Novelis
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ONSOZ
"Modem Roman Teknikleri" adh bir makalesinde

soyle der Orhan Pamuk "20.

Yuzyilm dunyasi artik neden - sonuc iliskilerini 90k kolay kavradrgnmz bir diinya ... Bu
dunyayi 19. Yuzyil romanlarmm

iyimserligi, kolayhgi hatta safhgr, naifligi ve

basitligiyle anlatmak pek mumkun degil." Ve ardmdan da Henry James'in "gorus a91s1"
teknigini gelistirmeye cahsngmdan
kansiktirki,

soz ederek ... "roman kurarken; dtmya artik o kadar

onu disardan Tann'nm bakisiyla anlatamayacagim

derleyip toparlayarak

sezer ve anlatiyi

bUtilnU, hie olmazsa bir insan cevresinde toplamaya girisir,

Boylece romanm anlattigt ve betimledigi seylerin bir kahramanm goril~ a91s1 snnrlan
icerisinde kalmasi gerektigi yolunda bir teori gelistirir" diyor. Daha sonra ortaya atilan
bilinc akisr teknigine de deginerek soyle devam eder: "yazar artik gorebilecegi,
kahramanm bakis a91s1 icerisinde kalan seyleri degil, yalnizca kahramanm
zihnindekileri

tasvir etmeye calisiyor. Boylelikle tekrar dilnyanm ozUnUn kavranmasmm

daha da zorlastrgirn sezen yazar hie olmazsa kendi smirhhgma

karar veriyor ve kendini

daha da geriye cekiyor. Romam neredeyse kahramana teslim ediyor."(1)
Yeni Hayat'tan

once ... roman

anlatici olarak kendi simrhhgim
olarak kendini her romanda

yazrms olan Orhan Pamuk'un

romanlannda,

gittikce daha fazla ortaya koydugu, yazarm anlaticr

biraz daha geriye cektigl romanlardir.

Kahramanm

bir

anlatici oldugu ve k.onunun her romanda degi$tigini gorurtlz, Her romanda ise, degisik
anlanm teknikleri kullandrgi ise aciktrr.
anlatarak

renkli bir romancihk

Pamuk, ele aldig: konulan cesitli yonternlerle

ornegi sergiler. Romanlarmm

icerigine uygun dusen

anlatnn teknikleri bunlar.
Yazarm 1982 yilmda yazdigr ve Cevdet Bey ve Ogullan tam olarak 19. Ytlzyihn
kJasik gercekci romam tarzmdadir. Bu romanda bir ailenin uc kusak yasantisi anlatihr.
"Bildungsroman"
biryilmesi,
edebiyatmda

tarzmda bir romandir bu. Yani bir veya birkac kisinin hatta bir ailenin

gelismesi
Thomhs

ve bilinclenmesinin

hikayesi

Mann'm "Buddenbrooks"

anlatihr

bu romanlarda.

"Alman

romam (1901) bu tilriln en klasik

ornegl olarak bilinir.(2) Aynca Charles Dickens'in "BUyiik Umutlar" romanmi da bu
tilrde bir romana ornek gosterebiliriz,
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Cevdet Bey ve Ogullan
65 yillik Tiirkiye'nin

sosyo - kiiltiirel, politik yasantist

zamanm gazetelerinden

almti yapilarak bu aksettirmeye

Bu eser sadece bazi kisilerin
buyumesini,

1905 ile 1970 yillan arasmda gecer ve bunun arkasmda
cahsilir.

iyice gercekiclik

veya bir ailenin degil,

daha acik bir ifadeyle soylemek

aksettirilmeye

aym zamanda

gerekirse

0

kazandmlir.
bir ulkenin

burjuva suufimn

de

olusmasmt

anlatmaktadir.
Bu tlir eserlerde
herseyi

bilen anlancr

karakterlere

yani 19. yiizyil gercekci
kullaruhr.

bagimhdrr.

Yeni Hayat romanmda
kadardir.

bu romanlarda

romanlarda

hikayeyi

genelde

anlatan

anlatici

Herseyi bilen bir anlatrci yerine burada da o anda aksettirdigi

karakterlerin bildigi kadanrn

onlarmki

Halbuki

roman tarzi

bilen bir anlatict kullamhr.

da boyledir.

Hikayenin

Anlaticmm

Bu asil incelemesini yaptigtrruz

bilinci karakterlerin

bUtUnU anlaticmm

zihnnide

mevcut

UstUnde degil,
degildir.

Ancak

parcalan bir araya getirecek olan okuyucunun zihninde olusacaktir. Y azann Yeni Hayat
romanmda

Dante'den,

Rilke'den

ahnnlar

yapmasi

romanlarda

ah~1ld1g1 gibi herseyi bilen anlaticiyi kullanmayan

anlati zihniyetini yansmr. Aynca bu parcah anlatim
toplumun anlatilmasmda

belkide

bunun

icindir.

Bu tnr

bu roman 20. ynzyilm

farkh farkh bireylerden olusan bir

icerikle olusan bir anlaum tarzrdir.

Yazarm ikinci romam olan "Sessiz Ev" 1983 yihnda yazihr. Yazar bu parcali
anlanm

teknigini

dahada ileri gottlrerek,

romam

tek bir kisinin anlatngi

olmaktan cikanp, 9ogul anlatima ulasir. Romandaki

bes karakter aym olaylar dizisini

ayn ayn boltlmlerde, parcah olarak, kendi bak1~ acilanndan
Bu romanda anlatilan gercek zaman bir haftadir.
arkasmda

geri doniislerle

aksettirilmistir.

gene bir ailenin bir toplumun

Orban Pamuk toplumsal

anlanrlar.
Arna bu bir haftada olanlarm
yUz yila yakm bir zamam

bir meseleyi dogrudan

kisinin anlatugi parcalan bir araya getiren okuyucu,

bir hikaye

aksettirmez;

bes ayn

dolayli olarak toplumsal bir tasfirin

resminin karsrsmdadir.
Diger bir roman ise Beyaz Kale'dir (1985). Anlatim

teknikleri

bakimmdan

oldukca iddiah bir eserdir. Ilk once bu romanm genel bir hikayesi vardir. Roman, bir
onceki roman olan Sessiz Ev romanmm anlatrcist
bir onsozle
onsozun

baslar.

(Yeni Hayat'da da bir kitabm okunmasi

anlattigma

Gebze'deki

eski

olan Faruk Darvinoglu'nun

gore

arsivlerde

elimizdeki
buldugu

bu
tarihi

roman,

tarihci

el yazmalarmm

yazdigi

ile baslayacaktir).
Faruk

Bu

Darvmoglu'nun

yeniden

yazimmdan

olusmaktadir.
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17.yUzytl Osmanh lmparatorlugunda

gecen bu tarihi romanda Dogu ve Batt yUz

yUze getirilir. Doguyu temsil eden hoca ile banyi temsil eden hocanm Venedikli esiri
arasmdaki iliskidir anlanlan. Bu Batt romanmda sikca gortilen efendi - kole veya benoteki iliskilerinini
medeniyetlerinin

ele alan hikayelerdir.
karsilastmlmasr

(yazarm

Romanda

soz konusu

Yeni Hayat romanmda

gosterdigi R1fk1 amcanm da Pertev ile Peter, Nebi Nebrasko'da
kitapta dogu bat! ikilemi icerisinde yazilmis kitaplardir.)
kullamlmasi

olan dogu ve ban
kahraman

olarak

Kamer Amerika'da

adh

oldugu icin ikizler izleginin

gayet yerindedir.

Eserin
kendimim?"

sonunda

bir italyan

sorusu karsismda

goztmtm onundeki

gezginin

muayyen

epey kafa yorduktan

sahne oldugunu

farkeder.

bir soru olan "neden

hen

sonra ve cevabm tam da o anda

Yani gormekte

oldugu sey daha once

romanda yazrlrmstir. Bu noktada gercekle kurmaca birbirine girer, zira metin kendine
bakmaktadir.

Metin kendi varhgina ve kendi uretilisine isaret etmektedir. Bu da cagdas

romanda sikca gordUgilmUz Ustkurmacaya isaret eder.
Kara Kitap adh romam ise 1990'larda
geleneklerini

yazilrr, Bu eserde yazarm Dogu Bat!

kullamr. Dogunun geleneksel metinlerinden

Seyh Galip'in

HUsn - U Ask'ma ve Mevlana'nm

Boylece ortaya 91km1~ eser tam bir "intertekstualiti"
geleneksel

metinler

bir asamanm,

bir arayism,

anlatir. Eser bir hikaye icinde cesitli hikayelerden

Attar'm

Mesnevi'sine

mantik ut Tayr'ma
gondermeler

yani metinlerarasihk

yapar.

ornegidir. Bu

bir arama yolculugunun

hikayesini

olusur. Bu anlatim tarzi dogu amlanm

tarzmda sikca gorulur,
Galip'in kaybolan kansmi ve yazar kuzeni Celal'i 1stanbul'da aramasim anlatan,
bunu yanmda lstanbul'u

da anlatan romanda, aym zamanda Galip'in kimligini ve yazar

olmayi ogrenme yolculugunu da ogrenmi~ oluruz. Yani roman aym zamanda yazmanm,
hikaye anlatmanm da hikayesidir. Roman en sonunda Y eni Hayat' da oldugu gibi bir Ust
kurmacayla,

yani kendinden

sozederek,

kendine dondngunt; gosterir. Beyaz Kale'de

dogu ile batmm karsi karsiya geldigi bir dllnyayi anlatan Orhan Pamuk, Kara Kitap'ta
bu ikiligin icinden ozellikle dogu edebiyatiru kendine yol gosterici secerek hem kendi
olma, kimligini bulma, hem de yazar olma serUvenini anlatmis olur.
"Yeni Hayat'a" gelecek olursak, yazar bu romamru 1994 yilmda yazar. Bu kitap
bir arayism romamdtr, Bu arayis bir yolculuk halinde surer ve en sonunda 51Um
meleginin gorttlmesiyle son bulur. Eserin sonunda "bunun hayatmun sonu oldugunu
anladirn. Oysa ben evime donmek istiyor, yeni bir hayata gecmeyi, olmeyl hie; mi hie;
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istemiyordum"

(sf : 275) cUmlesiyle aslmda

anlaticmm

bitmedigini, dolayrsiyla arayism da bitmeyecegini
Romanm

bas karakteri,

hem sevgilisi

olmedigini

ve romanm

anlanz.
Canan'I,

hem okuyup 90k etkilendigi

"Yeni Hayat" adh romanm yazanm, hem de hayatm anlarmm aramaktadtr.
roman uslubuyla

devamh

Bir polisiye

baslayan bu romanda aranan seyler sonunda olumde birlesecek

aslmda arayrs asil maksat olarak ortaya cikacaknr.
roman

kendine

bakar,

birkac

da

ve

Bu arama yolculugu anlatihrken

sayfa once soyledigi

seylere

isaret ederek

kendinden soz eder,
"Hayat

bir ztrdelinin

anlattigi

sacmasapan

bir hikaye

degilse

( .... ) Rifki

Amca,Yeni Hayat'r yazarken raslantisal gortinumltl bUttin o sakalann arasma bir mantik
yerlestirmis

olmaltydt."

(syf, 251). Derken , zaten ta kendisi oldugu Orban Pamuk'un

mantrgmi aciklamrs olur.(3)
Eserin sonunda,

romandaki

"Y eni Hayat"

adh kiytabm yazarmm

elimizdeki

Yeni Hayat adh romanm yazan oldugunu anlanz. Ashnda bu iki kita da aym kitabtir.
Elimizdeki Yeni Hayat romam bu yontiyle bir Ust kunnaca olmus olur.
Yazar bu romanlarda

cogu romam gibi metinlerarasihktan

yararlamr. Eserdeki

Canan karakteri He hem Rilke'nin Duino Agitlari'na gonderme yapihr. (oradaki melege
) , hem de dante'nin

Yeni Hayat adh eserine gonderme yapilarak

sevgilisi Beatris ile ozdeslestirilir.

Canan, Dante'nin

Boylece ban edebiyati gelenegine

de gondermeler

yapilmis olur.
Roman polisiye roman anlayismdanda
verir;

okuyucuyu

bilmecelereden

bunlarm

olusmaktadir.

pesinden

yararlanarak

surukler.

Eser

okuyucularma
sanki

bazi ipuclan

coznlmesi

gereken

Bu karmasik yapida her aynnti onemlidir, her sey

birbirine baghdir.
Ozellikle burada bir yazismdan yararlandigim Yildiz ecevit'e cok tesekkur
ederim. Eserde cozemedigim bazr noktalarm ustesinden gelmede 90k yardnrn dokundu.
Ona gore: "Yeni Hayat on yedi bolilmden olusur. Kara Kitab'mda ilk bolumu on
yedi alt bolume aynlmistir. On yedi ise Hurufilikte onemli bir sayidir; her seyin cift
yarauldigi gorU~iindenyola cikarak kutsal yedi sayrsmm iki ile carpimma- Kur'an'daki
gayri mUkerrer harfin toplamidir bu - fe, dal, vav harflerinin eklenmesi ile olusur. Buna
muhkemat denir.
7*2=14( fe+dal+vav)=l 7
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Buna (mutesabihat)

denilen 11 harfin eklenmesi ile yine kutsal bir sayi olan 28

elde edilir. Bu toplama bunlarm dismda kalan "pe, ce, je" ve sagrr kef'inde katilmasryla
Kabalistlerin

kutsal sayisi ile cakisan 32'ye vanhr. 32 tilm harflerin toplarmdir ve evren

anlamma gelir. "(4)
Son· derece
zamanda

oyuncakh

bu yolculuk

g8zler ontine serilmek
komplo

teorileri.

olan bu romanda-

serliveninin

yasandigi

istenmektedir.

Resimli

romanlar

tabi ipin ucu kacinlmazsa-

1980 sonrasi Tilrkiye'nin

" trafik kazalan,
ve kaybolan

eski

aym

perde arkasi

siyasi cinayetler,

paranoid

esyalann

orillmli~

siiriyle

hikaye"(5) tum bunlar bir ulkenin perde arkasmm resmi olabilir.
Simdi Yeni Hayat'I ilerki sayfalara birakacak ve yazarm diger eserlerine gelecek
olursak Y eni Hayat'tan
cocukluk

arulanndan

elestirilerinden
heyecanlarma

sonra Oteki Renkler adh kitabmi buluruz. Bu kitapta yazann
mutluluk

saatlerin,

kisisel itiraflarma,
ve romanlamn

sevdigi

sikayetlerine,

nasil yazdrgindan

yazarlar

ve kitaplar

hakkmdaki

killtiir ve genetik hayat konusundaki
gezi notlarma

dogru bir yolculugu

buluruz. Diiz yazi seklinde yazilrms olan bu eser Orhan Pamuk'un

bu alanda da ne

kadar basanh oldugunu bize gosterir.
Yazarm son kitabi olan Kar, arahk 2001 'de yaymlamr ve Anadolunun
sehri olan Kars'i konu alarak bu yorenein sosyal, ekonomik,

gnzel bir

siyasi yonlerinin yamda

cografi ve iklim ozelliklerini yansmr.
Uzerinde
romancilan

cahsma

yaptigim

Yeni

Hayat

romarn.bana

hakkmda yeni bir gorli~ a91s1 kazandirdi.

gilnilmilz

Okumaktan

romam

ve

hie hoslanmadigrm

polisiye tilrli romanm ashnda agtr ag1r okununca ne kadar heyecanlandmci

oldugunu

gordum, Bu tUr romanlan arnk problem cozermis gibi okuyacagim.
Bunlann yanmda Dante'ye,

onun Yeni Hayatma ,Rilke'ye dogru yaptigim

yolculuk beni dlmya edebiyatmda bir gezintiye cikarmadi desem yalan olur. Bu cahsma
Orhan Pamuk'u anlatmakta yeterli gelmeyecek daha usta bir arastirmaciya, daha genis
bir arastirmaya ihtiyac duyulacaktir. Belki o zaman,bu eser de, o cahsmayi kolaylastiran
bir basamak olabilir. Ben o cahsmayi yapacak kisiye simdiden tesekkur ediyorum.
Aynca bu yolda, bu eahsmada bana yardimlan dokunan basta boltlmtlmtiziln
dekam saym Bulent Yorulmaz beye tesekklir ederim. Bu arada Mustafa Kaymis
arkadasima ve Ismail Duman Beye de tesekktiru bore bilirim. Bana Tilrkiye'den
gonderdigi kaynakcayla yardtmci olan arkadasim Canan'! nasil unutabilirim. Bana bir
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mektupla Orhan Pamuk'un

iki makalesini

gonderen Emine arkadasima veAy~e Ablama

tesekklir borcluyum.

Bundan sonra yapacagim cahsmalarda -yaptigun bu caslismadan dolayizorlanmayacagmu dustlnuyorum. Her zaman incelemeyi dusundugum son donem
romancrlanrruz, Orhan Pamuk, Ahmet Altan, Selim Ileri, Yasar Kemal, Nedim GUrsel
ve daha bircoklan icin de Orhan Pamuk bir yol a91c1 oldu. Simdi sira diger
romancilanmizda. Baska bir calisma ve baska bir eserde bulusmak timidiyle ...

Ramazan Colak
Lefko~a/2002

DiPNOTLAR
1. Orhan Pamuk, Oteki Renkler: (sayfa 115), Iletisim Yaymlan
2. Ahmet Oktay, Gosteri, Arahk 1994
3. Yildiz Ecevit, Orhan Pamuk'u Okumak (Istanbul, Gercek yaymevi - 1996 - sayfa:
177 - 185)
4. Engin K1h9, Yeni Hayat Uzerine Yazilar, sayfa: 229, Iletisim Yaymlan 1999)
5. Zeynep Ergun, Cumhuriyet Kitap, 12 Ocak 1995

9

YAZAR VEESER HAKKINDA
1952 yilmda lstanbul'da dogan Orhan Pamuk, Cevdet Bey ve Oglluan ile Kara
Kitap adh romanlarmdan anlattigi gibi bir ailede, Nisantasm'da bUyilyilp yetisti, New
York'ta gecirdigi ii<; yil dismda hep 1stanbul'da yasadi. Liseyi Robert Koleji'nde bitirdi.
Istanbul Teknik Oniversitesi'inde U9 yil mimarhk okudu. 1976'da istanbul Universitesi
Gazetecilik Enstitilsil'nU bitirdi. 1979'dan baslayarak dtizenli bir sekilde yazi yazmayi
kendine i~ edindi.
Yazdigr eserlerden ilk romani Cevdet Bey ve Ogullan 1979'da Milliyet
Y ayinlan Roman Y ansmasi 'm kazandi, 1982'de yaymlanan bu kitap 1983 Orban
Kemal Roman Odlilil'nU de aldi. Ayru yil ilk baskisi cikan Sessiz Ev ile 1984 Madarah
Roman Odiilii'nU ve bu kitabm Fransa'da cikan i;evirisiylede Prix de La decouerte
europeenne'i (Avrupa Kesif Odtilli) kazandi. 1995' de yaytmlamn tarihi romam Beyaz
Kale Pamuk'un UnUnU yurt icinde ve yurt dismda genisletti. New York Times
gazetesinin "Doguda Bir Yildiz Ylikseldi" sozeri ile kar~1lad1g1 bu kitap, belli bash
bUtiln ban. dillerine cevrildi. 1990' da yayimlanan Kara Kitap, karmasikhgi, zenginligi
ve doluluguyla <;agda~ Tilrk edebiyatmm Uzerinde en fazla cahsilan ve en 90k okunan
romanlanndan biri oldu. Omer Kavur'un yonetmenligini yaptig; Gizli Yilz filminin
senaryosunu da Pamuk 1992 yilmda kitaplasnrdi. 1994'de yayimlanan ve bizim de
incelemesini yaptignmz Y eni Hayat adh romam TUrk edebiyatmm en 90k okunan
romanlan arasmda yer aldi. 1998'de yayimlanan Benim Adim K1rm1z1 adh romam
buyuk ilgi gordii. Romanian yirmi klislir dile cevirilen Orban Pamuk 25 yildir tuttugu
defterler, dergi ve gazetelere yazdigi yazilar, denemeJer, elestiri yazilan, roportajlar ve
gezi notlarmdan yaptigi titiz bir secme ile daha once yayinlanrms "Pencereden Bakmak"
adh uzun hikayesini Arahk 1998'de Oteki Renkler bashg: ile kitaplasnrdi. Son romam
Kar ise Arahk 2001 'de yaymlandi. Bir Anadolu sehri olan Kars'm sosyal yapismii
cografyasim, iklimini vs. isledigi bu romam Orhan Pamuk'u yine hak ettigi yere
oturtmustur.

(l.)
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Bizim cahsmarmzda

incelemesini

yaptigirruz romam ise Yeni Hayat'dir. Kitap

1992 - 1994 yillan arasmda yazrlrnis ve 1994 yilmda [letisim Yaymlan tarafindan 275
sayfa olarak

basmu yapilrmstir.

Eser, yazarm daha onceki romam olan Kara Kitap'm pesinden gelir ve bircok
tartismalara sebep olur. Kitap hakkmda bircok makale ve inceleme yazisr yazihr.
Mehmet Tekin ve Yildiz Ecevit'in beraber hazirladiklan Orhan Pamuk'u Okumak adh
kitapta Yeni Hayat bicimsel yenilikler iceren 90k katmanh bir yapit ornegi olarak
sunulur. (2)
Ahmet Oktay, roman hakkmda yazann okuma/yazma, yazma/yaratma, asil/suret,
gereek/kurmaca ciftlerinden olusan temel sorunsahm bu romanda daha da genislettigini
yazar. (3)
Zeynep Ergun, yazismda ise roman boyunca kahramanlarm yasadiklan silrecleri
c;oziimler ve yorumlarken, 20.yiizyilda bogucu, maddi, ger9eklilikten kacanlar icin bir

siginak islevi goren sanat eserlerinin aksine, Yeni Hayat'm bu secenegi elimizden
aldigim, bizi hiclikle bas basa biraktiguu soyler. (4)
Mustafa Ever, Yeni Hayat'm iki acik gondergesinin, Dante'nin Yeni Hayat't ile
Rilke'nin Duiho Ag1tlar'nm roman iizerindeki etkilerini incelerken; romanm cansim ve
genel anlamiyla Uslubunu Dante'den, ruhunu ise Rilke'den aldigmi soyler.
Sevim Akten yaptigt

cahsmada

romam

ozgllnlllk sorumsah

acismdan

degerlendirir.
Brad Ford Morrov Yeni Hayat'I cozumsuz bilmecelerle dolu, pikaresk, gizem,
gotik gibi cesitli turleri harmanlayan, yol itirafi biciminde bir tilr gorusel arastirma
olarak tarif eder.
Erdag Goknar, Osmanh lmparatorlugu'nun c;okU~il arifesinde, Ziya Gokalp'in
onderliginde

bieimlenen

Tilrk milliyetc;iliginin cumhuriyet

Tiirkiyesinin

resmi

ideolojisine etkilerini ve cumhuriyetin dogu - bati meselesi karsismda takmdigi tutumu
ortaya koyduktan sonra Yeni Hayat'r bu ideolojiye yoneltilen meteforik bir elestiri
olarak okumayi onerir.
Thomas Steinfeld, Yeni Hayat'm temel

izleklerini, ban edebiyatmdaki

benzerleriyle karsilastmr ve romanm edebi, kUltilrel ve politik acidan Tiirkiye'nin
rehber kitabi oldugunu soyler.
Benim yaptrgim cahsmaya gore de Y eni Hayat bir ic; dUnya yolculugunun
romarudir. Kahramammiz okudugu kitaplarda, gezdigi dolastigi sokaklarda, bindigi
11

otobuslerde

hep

Yolculugumuzun
kahramanm
oldugunu

kendini
basida

90k uzaklara

arar.

"Otede,

uzakta

sonu da biz neredeysek
gitmedigini,

yaptrgi

bir

yerde

oradaydi."
yolculuklann

hicbirsey

yoktu.

(syf: 163) sozil bize
hep

kendine

dogru

gosterir.

Kitabm

229. saydasmda

"gordunllz

Dante'ye ve O'nun Yeni Hayatma
kitaplarla da ilgilenmemizi

ya yeni birsey soylemedirn"

sozil bizi

gotiirecek ve oradan yaptigi bircok almti bizim o

gerektirecektir.

Y azar boylece bizi baska eserlere dogru bir

yolculuga davet ediyor da olabilir.
Romani tilm bu yonleriyle

sosyal icerikli bir roman olmaktan

ziyade, belki bir

olcude polisiye ozellilere sahip, ama temelde tefekkure dayali bir arayis rornaru olarak
degerlendirebiliriz.

DiPNOTLAR:
I

1. Orhan Pamuk, Kar. Roman, iletism ,2001
2. Mustafa Ever, Rilke'den Orhan Pamuk'a Yeni Hayat, Varlik, Kasun 1995
3. Ahmet Oktay, Yeni Hayat Ozerine, Gosteri, Arahk 1994
4. Zeynep Ergun, Cumhuriyet Kitap, 12 Ocak 1995.
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ROMANIN KONUSU
Yeni Hayat bir yolculugun oyktisildtlr. Yolculuk ise bir aryistir.
yiizUme fiskiran isikta kohnelesmis odalar gordum, cilgm otobtisler, yorgun insanlar,
soluk harfler, kayip kasabalar ve hayatlar ... hayaletler gordum, Bir yolculuk vardi, hep
vardi, hersey bir yolculuktu." ( syf:9). Sadece pykilniln anlaticisinm "hayatmi
degistiren" kitabm anlatngi dUnyanm, Ask'm Yasam'rn, Olllm'Iln, anlammm arayrst
degil, romandaki Yeni Hayat adli kitabm yazarmm, kaybolan Canan'm, Canan'm eski
sevgilisi Mehmet'in arayrsim da anlatiyor. Daha da ileri gidersek Yeni Hayat'm nasil
yazilmasi gerektiginin arayisi da anlanlmis oluyor.
Yeni Hayat romam bir polisiye roman tarzmda okunmus ve ozetide ona gore
cikanlrmsur.
Romanm anlancisr, -bu kisi Mehmet olacak, Osman olacak, Nahit olacak ve en
sonunda Orban Pamuk olarak karsmuza cikacaktir.« asik oldugu Canan'm ehinde
gBrdUgU Yeni Hayat adh kitabm anlattigi dunyayi bulmak ister. " bir sure sonra eski
diinyanm, bild,ik tamdik dilnyanm, dayamlamayacak

kadar umutsuz oldugunu

hissedince ynregim hizh hizh atmaya basladi, damarlanmda ilach bir kan geziniyormus
gibi basun dondu ve kitaptan yilzilme fiskiran 1~1gm gUcUnUn ensemden bUtiln govdeme
agrr ag1r yayrhsim zevkle hissettim."(syf:2). Arna anlatrci kitabi okuduktan sonra asik
olur Canan'a.
"Seni bana baglayan ~ey nedir?" diye sordu.
Bir ilhamla "kitabi senin okumus olman" demek isterdim.
Onlan bir araya getiren olilmcill yolculuklara cikaran o kitaptir.ctlnki Canan'da
kitabi sevgilisi Mehmet' den alrrustir, Mehmet bir suikastten ve bir kazadan kurtulunca
Osman admi kullanarak (ki anlaticmm adidir bu) ortadan kaybolur veYeni Hayat'm
takma ad kullanan yazanm aramaya koyulur. Anlauci ile Canan'da Mehmet'in pesine
dtlserler. Anlatici bitmek bilmeyen otobUs yolculuklarmda -zaten kitabm icindeki
kitapta "cilgm otobUsler"- vardir ve zaten hersey bir yolculuktur (sayfa 9). "Otobiislere
bindim otobUslerden indim, garajlarda gezindim, otobUslerde uyudum, gtinleri gecelere
yetistirdim; otobuslere bindim, kasabalarda indim, gilnler boyu karanligm icinde gittim
(sayfa 48) Kenten kente kasabadan kasabaya dolasir.t've matbaadan 91km1~ bUtiln

13

kitaplar, hepsi bizim zamamm1zm, bizim hayatnn1zm dU~mamd1r." (sayfa 126) diyen ve
okudugu bir kitap yUzUnden kendisine karsi 91k1p ortadan kaybolan, oglu Nahit'I
arayan, ve kitaba karsi gizli bir orgnt olu~turmu~ olan Doktor Narin'le tamsir. Asil
mesleginin doktorluk degil avukathk olan Narin'in, anlanciya okuttugu ve ozel
ajanlannca

(ki bunlar herbiri bir saat markasi adiyla karsirmza cikar Seiko, Serkisof,

Omega vs.) raporlardan oglu Nahit'in Osman adrm da kullanrms olan Mehmet oldugunu
ogreniriz. Yine bu raporlardan Nahit I Mehmet ve Osman'm pesine dU~tUgU yeni

hayatm gercek ya~ammm, anlaticmm kU9UklUgilndenberi tamdigi ve cocuklar icin cizgi
romanlar (Kamer Amerika'da, Pertev ile Peter, Nebi Nebraska'da) (sayfa 16-17) yazan
ve babasimn esrarengiz bir sekilde oldUrUlenarkadasi demir yolcu R1fk1 bey oldugunu
ogreniriz.
Anlatici sonunda kendi admi kullanan ve cocuklugunde kendisi gibi R1fk1
amcanm cizg] romanlanyla beslenmis olan Mehmet'i bulur ve artik evlenmis olmasma
ragmen bir tilrlil unutamayip aramayi stirdUrdUgU, Almanya'da oldugunu ogrendigi
Canan'm eski sevgilisi oldugu icin (Mehmet'i) oldUrUr. Buradan evine donmek Uzere
otobUse biner. Bir gun Yeni Hayat karamelalannm uzerinde gene bir melekle
karsilasmca, herseyin sirnm anlamak icin yeniden anadolu yollanna dllser. Buldugu
yada bulamadigi sirla Ucra bir Anadolu kasabasmdan geri donerken, Canart'la crktiklart
sonu gelmeyen arayis gezilerinde sik sik gordiiklerine benzayen bir trafik kazasmda can
verir ve "yeni bir hayata" ge9er. Zaten, okudugu "kitapta kendi oliimUnii gormii~Ur".
"Daha sonra kitabm anlatngi dUnyaya biltilnilyle girdiginde, karanhkla alacakaranhk
arasmda cikan bir melek gibi olilmU gordilm. Kendi oltimUnU ... " (sayfa l 0) "Seksen
dokuz gecesini otobils koltuklarmda gecirmis" ve "mutlu saatin cahsuu ruhunda
duyamam1~tir." (sayfa 58). Arna sonunda gelmistir olUm. Ne varki, kitabm son cUmlesi.
" ... yeni bir hayata gecmeyi, olmeyi hi9 mi hie istemiyordum" .(sayfa 275) oldugundan,
kimse 61Umdensoma boyle bir cilmle yazamayacagmdan, anlancinm cHmedigini,
aslmda romandaki yeni hayati satir satir yeniden yazan Nahit, Mehmet, Osman'm
Orhan Pamuk oldugunu ve elimizdeki Yeni Hayat'i yazdigmi anlanz.
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~AHIS KADROSU
Mehmet (anlatlc1) :

Yeni Hayat anlancismm (Mehmet/Nahit/Osman) su cumlesiyle Baslar: "Birgiln
bir kitap okudum ve bUtUn hayatrm degisti." Bu anlancmm kitabi ilk okuyusudur,
Anlaticinm ayru kitabi ikinci kez okuyucu ise ~oyle anlatilrr, "uyumadan once kitabi
sakladipnn yerden crkardim ve ilk okurnadaki etkilenmeyi urnarak okumya basladun,
Gerci yUzUme bir 1~1gm fiskirdigm; ya da oturdugum masadan ve sandalyeden
govdemin kopup uzaklasngim sanrnadim ama bir i9 huzuru duydum. Nereden geldigi
belli olmayan guclu bir rllzgarla hayatimm bilinmeyen bir Ulkeye dogru savrulup
gittigini dtlstmmtlyordum artik." (syf. 221)
Zaten romanda anlancnun okudugu kitabi iki farkh sekilde okumasi Uzerine
kurulmustur. Burada sayfa 214'te "biltUn hayatim degisti" cilmlesiyle ifadesini bulan
degisim vardir. Kitabi okumadan onceki hayati, yani degisimden onceki hayatiyla ilgili
ise bilgi mevcut degildir.
Yeni Hayat'm anlatici Osman (uzun sure kim oldugunu soylemeyecektir.
Karsmnza ilk defa Mehmet olarak cikar. Daha sonra yapugi bir kazadan sonra Nahit
admi kullanacak, pesindeki ajanlan farkedince de Osman olmayi deneyecektir. Bizde
bunu doktor Narin2in tuttugu ajanlarm raporlarmdan anlayacagiz. Bu raporlan okuyan
anlatici Ali Kara- Dr. Narin'in ajam- olarak karsirmza cikacakur) kitabi okur okumaz
(ilk defa) dUnyanm bastan a~ag1 degistigini fark eder ve o ana kadar hie duymadrgi bir
yalmzhk duygusuna kapihr. Sanki dilini, cografyasmi, ahskanliklanm bilmedigi bir
Ulkede yapayalmz kalrrustir. Artik hayatmm eskisi gibi devam edemeyecegini
anlarmstir.
Yirmi iki yildir yasadigi bu dUnyada ona acmacak kadar eski gortlntir. Okudugu
kitap ona ne vaad etmistir bu asamada bilmiyoruz. ancak "kitap ( ... ) benim bu dilnyada
ne icin var oldugumu anlatuyordu" (sayfa 16)

dedigine gore anlatici bir arayis

icindedir. Okudugu kitapta ~Bzemedigi problemler kafasma takilrms ve bir olcude de
bunlarm ilstesinden gelememistir.
Anlatici tum bu ii; sikmtisi ile Anadolu yollanna dusecek, bu arada da sevgilisi
Canan'a bUyUk bir ask ile baglanacaktir. Cogu zaman birlikte yolculuk edeceklerdir.
Birlikte kazalar yapacaklar, otobUsleri devrilip herkes oliirken yalmz ikisi kurtulacaktir.
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Hemde

hicbirsey

olmadan,

hatta

otobuse

bile.

On koltugun

uzerinde

izledikleri

televizyona da birsey olmayacak, kendi hayatlan gibi ekran da degisip duracaktir.
Anlaticmm

dllnyasi su cilmlelerle

hepsi bir hikaye. lhtiyar bir budalanm
okursan

eglenirsin,

inamrsan

anlanhyor olabilir. "O dtmya miinya yok,

oynadrgi cinsten bir oyun ( ... )

cocuklanna

hayatm kayar."

(sayfa 29) Canan belkide bu sozlerle

teselliye cahsiyordu arayis icndeki arkadasiru.
Anlatict bazen Mehmet, bazen Nahit, bazen de Osman olarak aylarca otobUslerle
anadoluyu

dolasir. Adana'ya gecer, Alacaelli

kasabasinda

konusur, Nigde'de kink kalpli bayiler toplantisma
admm hem Allah hem sevgili anlamma

geldigini

bir seyhin hizmetcisiyle

katilir. Kimi zaman Canan'r - ki
bilmeyenlerle

muhabbeti

coktan

kestigi sevgilisini - arar, Kimi zaman kitabi okuyan diger kisileri arar; ama daha 90k
kazalan, olUmU, zamaru, yani var olusun anlamirn arar. Aska srvamr, oliime kosar,
melegi gormek ister, kumpaslara tamk olur, kendi benzerini oldurur. Bir

yigm serUven,

smamadan sonra hem okudugu kitabm simru sezer, hem de Nahit I Mehmet I Osman'm
daha once ulastigr mertebeye ula~ir." ( ... ) kelimelerin otesinde yer alan Iilkeyi yazmm
ve kitabm dismda aramanm bosuna" (sayfa 208) oldugunu anlar.

Canan:

Gene bir kizdir, (Y asi tam olarak belli degil). Onu iki acidan degerlendirmek
gerekir. Bir, esas olarak anlayicirun yarattigi, sihirli bir etkileme gilcil ile yol gosteren
erdem ve duyarhhgi,

aski ve olUmU ya da olum melegini temsil eden tinsel Canan,

ikinci olarak ise, cogunlukla cinselligi, kadmlrgi vurgulanmis,
kalkmis, temelde

sevdigi erkegin pesine takilmis,

sonradan Mehmetle yatip

bir arayis icinde sonu belirsiz bir

yolun yolcusu tense! Canan.
Mehmet, Mehmet olarak kalsaydi (ilk haliyle) Canan'da eski saf ve guzel haliyle
kahrdi belkide. Canan karsismda Nahit'I buldugunda herzaman eski sevgilisi Mehmet'I
arayacaknr.

Zaten

bu arayis

romanm

yolculuklan,

gecilen istasyonlar, ugranilan hayali kasabalar hep bir arayistir. Mehmet'in

Canan'a, Canan'm Mehmet'e yaslanmasi

anlaticismda

da

vardir.

Yapilan

otobus

bazen icten bir sevgi ile bazen sehvetle

birbirlerine duyduklan ozlem bir arayistir. Canan'm kendini yanliz hissetmesi, Nahit'e
ismamamasi,

gUnlerce ve gecelerce

icinde bulunduklan

bazen Osman bazen Nahit'le Mehrnet'r

armalan

ruhsal boslugu gosterir.
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Ashnda

0, Mehmet'e asiktir. O'na bUti.ln kalbiyle baghdir. Nahit, Osman

oldugunda ise Canan sanki belirsiz bir yolun yolcusu olmustur. Simdi

Osman'm

sevgilisidir. Osman'da onu sever ama ikisinin de ozlem duydugu eski Mehmet'dir.
(Yani Osman'm eki adi yani eski kisiligi)
Anlanci bir cilmlesinde soyle der : "Admm hem sevgili hem Allah adma
geldigini bilmeyenlerle dostlugu kestim" aynca canan hem aski hem ollimil simgeliyor
ki bu yaklasim bize Rilke'nin Duino Agitlanm 9agn~tmr.
Kitapta anlatict Canan icin sunlan soyler : "Cogu zaman kalabahgin icinde
biriyle senli benli olurken bulurdum mm. Basortulu teyzelerle sohbete dalar, ordek gibi
kU9Uk bir kizr kucagma ahg uzun uzun oper, otobUsler ve garajlar konusundaki bilgisi
ile OPA kokan kotu niyetli yabancilara yol gosterirdi." (sayfa 71). Canan insanlarm
araasmda dolasir (melek ozelligi) herkezle kaynasir (hosgoruludtlr), yasadiklan otobils
kazalarmda insanlann yardimma gelir (yardimsever, insancil) ve ona hicbisey olmaz.
Ote yandan

askm,

hayau

esyalardan

soyutladiguu

one

sUren Canan,

prensiplerine tam olarak bagh kalamaz. Gerci o zamanm esyalanndan, ozdekciliginden
sryirrmsnr kendini ama arayis sureci icinde Mehmet'

1

"eski Mehmet" yapan ogeleri,

cocuklugunun esyalanru toplamaya cahsir. Bir acidan tUm cabasi doktor Narin'in oglu
icin olusturdugu mllzeden yalmzca amac olarak (arayis yolculuk) icin aynlmaktir.
Canan roman kahramanmm yaptigi gibi cocukluga, koklere, yaradihsa donmeye
cahsan Mehmet'in izini bulabilmek icin vardir. Yani hem sembolik hem gercek.

Rifki Amca
Babacan yash bir adamdir. Kendince bir dunyasi vardir ve o dilnyanm krahdir.
Bir ara Devlet Demiyollan'nda cahsmis ve bu kurumda mtifettislige kadar yukselmistir.
"kendi gibi Devlet Demir Yollarmda yillarca .ahsip da mufettislige kadar yukselen bir
arkadasi" (syf:16) cumlesi bize R1fk1 Amca'nm meslegini verir.
Rifki Amca bu gorevi sirasmda ve gerekse daha sonra bazi kitaplar yazmis ve bu
kitaplar okurlar Uzerinde etkili olmustur. Bu kitaplar daha 90k cocuk kitaplandir. Onun
kitaplanm okuyanlar hayatlannm bastan basa degi~tigini farketmisler, kendilerini
siirekli bir aryism icinde bulmuslardir.
Rifkt Amca babaerkil bir dllzen icinde (o domende ailede erkek egemenligi'
yaygmdir) yillarca soru sorarak cocuklan egitmeye yonelik gorunuste dilzene arka cikan
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kitaplar

yazar,

bunlardan

Pertew

birkacidir.

etkileyen

ile Peter

,Nebi Nebraska'da,

0 hayatmm

son baskaldmsuu,

Yeni Hayat'i (herhangi

Pamuk'un)

yazarak

sorguladiklannda
Onun

gerceklestirdigini

kitaplardan

Amerika'da

(syf:16)

roman kahramaruru

derinden

bir Yeni Hayat ya da Dante'nin
anlanz.

ise yazdiklanru ve yaptiklanm

yazdigi

Kamer

gorunuste

DUzenin

kabullendigini
duzene

ya da Orhan

koruyuculan

kendini

gorUiilz.

arka cikan

icinde

bulundugu

durumdan memnun olma izlenimi veren kitaplar oldugunu anlanz. Arna o kitaplar iyice
okunup

Uzerinde dusunuldugunde

okuyanda

yeni

bir hayata

yolculuk

baslatacak

tlirdedir. Yani temelde duzene icten ice bir baskaldm yapihrken ( ki bu R1tk1 amca'nm
kisiliginide verir) aciktan suclu bulunacak bir durum soz konusu degildir.
Yine de o kitaplann yaratrcisi oldugu yeni kurmaca bir dUnya olusturdugu icin kitaplan
var oldugu silrece nfki Amca'da kendi dilnyasmm krah olarak varligun sUrdUrecektir.

Dr.Narin
Ashnda doktor degildir. Millet vekili babasmm istegine uyarak hukuk okumustu,

.Kasabada avukathk yapmis babasmm olumunden sonra, isaret parmagiyla gosterdigi
bu topraklar bu agaclar kendisine kalmca diledigi gibi yasamak istemisti. Diledigi gibi:
kendi sectigi, kendi ah~tig1,, kendi anladigi esyalar arsinda". (syf 119)
Anlauciyla uzun uzun muhabbetleri olur. Ondan 90k sey ogrenecektir anlanci, Onun
anlattrgi olaylardan biride maddelerin, esyalann da bir sirn oldugudur. 0 esyalar da
birbirileriyle konusur, fisildasirlar-Dr. Narin'e gore- Soyle derr''Esyalar birbirini sorar,
birbiriyleriyle anlasir, fisildasir ve aralarmda gizli bir ahenk olustururlar, dUnya
dedigimiz bu milzigi kurarlar.(syf: 119)
Ayrica Dr. Narin'in kasabada bir de di.ikkam vardir. Bu dUkkanmda yalniz
istanbuldan ve Ankaradan degil, Anadolu'nun her yanmdaki irrtalathanelerden getirdigi
mallan satar. Hi9 asmmayan bilek taslan, hahlar, kilitler, gaz ocaklan, iyi keceden
yapilnus kUlahlar ve daha bircok esyalar
Dr Narin bizim karsnmza bu yonlerinden ziyade bir kumpasm, bir cetenin lideri
olarak karsirruza cikar. Onun oglu- ,,9ok zeki olan oglu"« 90k zekiymis, 90k parlak, 4,5
yasinda okumaya baslarms, Ustelik gazeteyide basasagiya cevirince tersinden de
harflerini secip okuyabilirmis" (syf 120) gibi nitelemesinin yapildigo oglu, kaza sUsU
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verilmis

bir cinayete

kurban

gidince

birkac

kisiyi cevresinde

toplayarak

oglunun

katillerini aramaya baslar,
Oglunun
siradan

bir

katillerinin

vatandas

aranmasmda

olmadiguu

uyguladigi

(belkide

disiplinli

mesleginden

tavn ve bilgisi onun

kaynaklamr)

her

olaym

arkasmdaki sebebi arasurdigmi 90k ince ve titiz bir klsilige sahip oldugunu anlanz.

Diger Kahramanlar
Bu kahramanlarm dismda Ratibe Teyze, Stireyya Bey gibi kahramanlar vardir,
Doktor Narin'in

ajanlan

olan ve herbiri bir saat markasi adtyla adlandmlan

kahramanlann kisiliklerine yonelik bilgi ise hemen hemen hie yoktur.
Kisiliklerini inceledigimiz asli kahramanlann dismda kalan kahramanlann
sadece admm zikredilmesinin yeterli oldugunu dlisilndilrn.
Ratibe Teyza, SUreyya Bey, Omega, Seiko, Serkizof, Ali Kara, Efsun Kara.
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SONS0Z
K.i~i.ni.n Kenui.ne, Kenc\..i .i~.ine c\()gtu )'a\)\\%\ b.it -y()\cu\u%u\\ rnmamdu '{ eni
Hayat. Donguzel bir gelisim stlrecidir bu, ne basi bellidir ne de tam olarak sonu.
"Otede uzakta bir yerde hicbirsey yoktu. Y olculugumuzun bast da sonu da biz
neredeysek oradaydi.t'(sayfa 163) der anlatici. Ctmki gercek, icinde yasarulan anm
kendisidir. Y olcunun, ardmda uzun yillarbrraknktan sonra geldigi yerdir bu. Onemli
olan varolmaktir, bi.itUni.in bir parcasi olup, ya~amm1 zorlamadan, muzizeler
aramadan, yasamla blitllmlesip "an": yasamaktir. Cennet de cehennem de bu "an'tdrr,
lki dUnyanm, somut ve soyutun es zamanh yasandigi yerdir. "Hem orasidir hem
burasi" roman kisilerinin yasadigi aydmlanmanm oziidi.ir bu; ulasngi bilgeliktir. Bu
bilgelik ise evrenseldir. "Hristiyanhgin melekleri ile Islamm melekleri arasma ( ... )
onemli bir fark yoktu ( r )" (sayfa 244). Islam tasavvufundan derin izler tasiyan, ama
tUmiiyle aymsi olmayan "kozmik I evrensel" bir tasavvuf arayisidir bu.
Aydmlanmanm yolu baslangica geri donmektir. "Bir bakis gordum, suctan
giinahtan coktan asmrrus yumusak bir bakis ... Ben o bakis olabilmek isterdim. 0 bakism
~rdilgti dlinya olmak isterdim" (sayfa 10) der anlatici. 0 bakis evrende biltiinlilgii
sfi.rdUren ozne-nesne arayislanm heniiz yasamarms cocugun bakisidir. Insanligm heni.iz
bozulmamis ozilnii yansmr; dogayi tutsak alip onun egemenligi altmda olmak yerine,
endini onun bir parcasi gibi duyumsayan an bir varligm gostergesidir. Bilge insanm
yoludur bu. Yeni Hayat romanmm yolcularmm yoludur.
Bu arayism sonunda ise insaru bekleyen ozgiirliiktUr. Toplumsal tutkularmdan maddesel
bagtmhhklanndan annmis insanm oz.gilrliigildilrbu; ana kisinin olum oncesi yasadigi,
-~a

duygusu, bir hafiflik, bir ozgurluk" ( syf:274) dedigi seydir. "oz" e donus,

-oz"gilrliiktilr Pamuk'a gore.
Cahsmamtzi Pamuk'un egilimine uygun oldugunu dusundugumuz bir sozle
itirelim. "Yeni birsey soylemedim, zaten yeni birseyde soylemek istemiyordum.
,oylenecek olan herzaman yalnizca tek birsey vardir, o eski, o hep yinelenen, o
sonsuzlukla butunlesen ... "
soylernedim"

*

Pamuk'ta aym seyi soyliiyordur: "gordunuz ya yeni

(syf:229). Gercektende

yeni birsey soylememistir Pamuk;

imn/yazann binyillardan beridir yaptignn yapmistir. lnsanhgm varoldugu gilnden
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bu yana insaru derinden ilgilendiren kimi olgulan yapitma malzeme olarak kullanmis,
aym olguyu yeniden "bicimlendirmistir".

•

Hermann

Hesse, Bozkirkurduuun

dus yolculuklan,

Derleyen

Yildiz Ecevit ( ist.

Remzi Kitabevi, 1994) (s.272)
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