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ÖNSÖZ 

Postmodernizmin Türk Edebiyatı üzerindeki etkisi 1970’li yıllarda 

belirginleşmiş ve takip eden yıllarda olgunlaşmaya başlamıştır. Bu sürecin 

hızlanmasındaki en etkili yazarlardan biri de özellikle Anayurt Oteli romanıyla 

Yusuf Atılgan olmuştur. Kurguyu tamamıyla birey üzerine yerleştiren Yusuf Atılgan 

romanlarının en önemli özelliği üstün yazarlık yeteneğinin yanında o güne kadar 

hiç denenmemiş ya da üstün körü ele alınmış olan insanı bir birey olarak merkeze 

alması ve anlatımı tüm yönleriyle birey üzerine kuran yaklaşımıdır.  

Ben de bu çalışmamda Atılgan’ı ayrıştıran birey vurgusunu, yazarın 

eserlerinde ağırlıklı olarak kullandığı kavramları romanlarıyla ilişkilendirerek 

anlatmaya çalıştım. Bu amaçla Yusuf Atılgan hakkında daha detaylı bilgiler elde 

edebilmek için devlet ve şahıs kütüphanelerindeki dergi ve kitap koleksiyonları 

tetkik edildi. Çalışmanın özünü ve son bölümünü oluşturan birey konusuna 

geçmeden öce yaşam tecrübesini yazma eyleminden daha önemli bulan ve pek 

çok kere yaşadıklarını eserlerine taşıyarak kurmaca dünya yaratan Yusuf 

Atılgan’ın hayatını ve roman özetlerini birinci bölüme koyarak ele alınan 

kavramların ve değerlendirmelerin daha iyi kavranabileceğini düşündüm. Yusuf 

Atılgan’ın  Türk romanında postmodernist romanın nirengi taşı olması, 

romanlarının daha iyi anlaşılabilmesi ve bu türe olan katkılarının daha iyi 

değerlendirilebilmesi için Türk ve dünya romanında postmodern üslûbu ayrı bir 

bölüm olarak ele almayı da lüzumlu gördüm.  

Son olarak bu çalışmamda engin bilgi ve fikirleriyle bana destek veren çok 

değerli hocalarım sayın Yrd. Doç. Dr. Özcan Aygün ve Yrd. Doç. Dr. Yüksel 

Topaloğlu’na,,  tez aşamasında yapıcı değerlendirmeleriyle ve eşsiz 

kütüphanesiyle bana destek olan can arkadaşım Oğuzhan Hasdoğru’ya, Yusuf 

Atılgan’ı ele almak konusunda beni cesaretlendiren ve Atılgan romanlarıyla 

tanışmamı sağlayan değerli büyüğüm Turan Hasdoğru’ya, artık bulunması 

imkansız olan ve tam bulmaktan umudu kestiğim anda “Yusuf Atılgan’a Armağan” 

adlı çok değerli kitabı temin eden Cemal Sarvan ve Uğur Ün’e ve beni daima 

destekleyen aileme sonsuz teşekkürler. 

 

       Rukiye YOLALAN  

 EDİRNE 
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GİRİŞ 

 

Bir yazar olarak Yusuf Atılgan çağdaş Türk romanına  üç romanıyla katkıda 

bulunmuş önemli yazarlarımızdan biridir. Türk edebiyatında postmodernist 

teknikleri ilk olarak  kullanan yazarlarımız arasındadır. Özelikle bu bağlamda  

Anayurt Oteli adlı romanı yazarımızın kıymetini daha da arttırmaktadır.Bunun 

yanında romanlarında birey ve birey sorunları üzerinde durması ve bunları başarılı 

bir şekilde ortaya koyması onun edebiyat tarihimizdeki yerini almasını sağlamıştır.           

Yusuf Atılgan için bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük proje yazar 

hakkındaki dergi, gazete makalelerini ve röportajları içeren 1992 yılında 

yayınlamış olan Yusuf Atılgan’a Armağan adlı kitaptır. YKY tarafından yayınlanan 

kitaplık dergisinin Yusuf Atılgan özel dosyasını içeren 41. sayısı da içeriğiyle bu 

araştırma için altın değerinde olmuştur. Fethi Naci’nin “100 yılda 100 Roman”ı, 

Olcay Önertoy’un “Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü” de içeriğiyle 

aydınlatıcıdır. Lakin özellikle Yusuf Atılgan ve eserleri üzerine yazılmış tek 

kapsamlı kitap Ali İhsan Kolcu’nun “Yusuf Atılgan’ın Roman Dünyası” adlı kitabıdır. 

Bunun yanında yazarı ve eserlerini konu alan Arzu Özdemir’in “Yusuf Atılgan 

Romanlarının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi” adlı bir de yüksek lisans tezi 

bulunmaktadır.  

Bu proje, yukarıda adı geçen çalışmalardan farklı olarak sadece Yusuf 

Atılgan romanlarındaki bireye ve bireyi kuşatan kavramlara odaklanmıştır. Ayrıca 

söz konusu araştırma postmodern roman tekniklerinin şekillendirdiği bir bakış 

açısıyla ele alınmıştır. Alışılagelmişin dışında olay kurgusunu tamamıyla birey tekili 

üzerine inşa ederek romanlarını yaratan ve bunu psikanalitik yaklaşımı 

benimseyerek gerçekleştiren bir yazardır Yusuf Atılgan. İnsanın kendisini 

tanımasının ancak ve ancak bir başkasını anlayabilmekle mümkün olacağını 

savunmuş ve yazdıklarında toplumun birey için var olduğunu vurgulamıştır. Hem 

karakterlerini yaratmadaki psikanalitik süreci hem de yazarın yaşam tecrübelerinin 

yazdıklarında ne kadar etkili olduğunu anlamak amacıyla Atılgan’ın biyografisiyle 

konuya başlangıç yapmak doğru olacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

YUSUF ATILGAN’IN HAYATI, ESERLERİ VE  

ROMAN ÖZETLERİ 

1.1.Hayatı  

Yusuf Atılgan, 25.08.1921’de Manisa’nın Göktaşlı mahallesinde dünyaya 

gelir. Yazarın kendi ifadesine göre bu tarih, ay itibariyle gerçeği yansıtmaz. Gerçek 

doğumu 27 Haziran’dır ki bu da yazarımızın resmi tarih kayıtlarının aksine iki ay 

daha uzun yaşadığını gösterir.1 1922 yılında Manisa Yunan işgali altındadır. 

Atılgan ailesi işgalden hemen sonra Manisa’nın 20 km uzağındaki Hacırahmanlı 

köyüne – yazarın hayatına ve romanlarına mekan olan ve yaratıcı gücünü kuşatan 

topraklara-yerleşirler. 

          Nüfuz cüzdanındaki adı Yusuf Ziya Atılgan’dır. Babası Hamdi, annesi 

Avniye’dir. Tarihsel soyağacını geriye götürdüğümüzde 1847 savaşında 

Yunanistan’dan göç etmiş bir aileye mensup olan Yusuf Atılgan’ın Turgut adında 

bir de küçük kardeşi vardır.2 Aynı zamanda Turgut Atılgan, daha sonra ağabeyinin 

hikayelerini yarışmaya bizzat gönderen kişi olarak karşımıza çıkar. Babası Hamdi 

Bey, Manisa İdadisi mezunudur ve Düyun-u Umumiye idaresindeki kolculuk 

görevinden ayrılıp bakkallığa başlayarak ailesinin geçimini bu yolla sağlamaya 

başlar. 

Hacırahmanlı Köyü Atılgan’ın eğitim hayatına ilk adım attığı yerdir aynı 

zamanda. İlk üç yılı burada okuyup son iki sınıfla ortaokulu Manisa’da okumuş ve 

liseyi Balıkesir paralı yatılı okulunda bitirmiştir. Atılgan, liseyi 1939 yılında edebiyat 

bölümünden mezun olarak bitirir. Ailesi Tıbbiye’de okumasını istemesine rağmen 

o, öğretmen olabilmek arzusuyla Edebiyat Fakültesi’ni seçer. Babası, ilk sene para 

gönderir ancak daha sonraki seneler para göndermeyeceğini belirterek oğluna 

başının çaresine bakmasını öğütler. Bunun üzerine Atılgan, askeriyeye başvurur 

ve başvurusu kabul edilir. Artık fakülteye askeri kıyafetle gelip gitmektedir. 

Atılgan’ın fakültedeki hocaları, onu oldukça etkilemiştir. Dil bilgisini Reşit Rahmedi 

Arat, Halide Edip Adıvar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Caferoğlu, Ali Nihat 

                                                 
1
 Yusuf Atılgan, (Haziran 1981): Kendileri ve Kentleri / Manisa, Sanat Olayı, İstanbul:  s. 6 

2
 Arzu Özdemir, (2005): Yusuf Atılgan’ın Romanlarının Psikanalitik Açıdan İncelenmesi, Fırat Ü. Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ: s. 3 
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Tarlan, Fahir İz hocalarıdır. Özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öğrencisi olmaktan 

büyük bir kıvanç duymaktadır. Akşehir’deki Maltepe Askeri Lisesi’ne öğretmen 

olarak atanır. Ancak bir yıl daha dolmadan bir yığın soruşturmaya maruz kalır. İleri 

Gençlik Birliği adındaki bir örgütle ilişkisi olan Atılgan, dönemin Sıkıyönetim 

Mahkemesi’ne çıkarılır. Mahkeme sonunda ordudan ihracına karar verilir. Altı aylık 

cezasını, on aydan daha fazlasıyla çeker ve öğretmenlik hakkı da elinden alınır. 

Bu olay onu fazlasıyla üzmüştür.  Hapishaneden çıkar çıkmaz köyüne geri döner 

ve geçimini çiftçilikle sağlar. 1949’da annesinin isteğiyle Sabahat Hanım’la evlenir. 

Sabahat Hanım, yoksul bir köylü kızıdır. Bu evlilik fazla uzun sürmez ve 

boşanmayla neticelenir. Y. Atılgan, boşandıktan sonra kendini edebiyata daha çok 

verir. Tercüman Gazetesi’nin açtığı öykü yarışmasına kardeşi Turgut’un ısrarları 

üzerine iki öyküsünün gönderilmesine izin verir. Turgut Atılgan, “Kümesin Ötesi” 

adlı öyküsünü Ziya Atılgan; “Evdeki” adlı öyküsünü de Nevzat Çorum imzasıyla 

yarışmaya gönderir. “Evdeki” öyküsü yarışmada birinciliği, “Kümesin Ötesi” öyküsü 

ise yedinciliği kazanmıştır. (Yarışmaya gönderilen 800’e yakın öykü arasından.) 

Buna rağmen ödülünü almaz. Onun için hikâyelerinin dereceye girmesi yeterlidir 

çünkü. 1958 yılında Yunus Nadi Roman Ödülü’ne katılmanın son günü ve saati 

“Aylak Adam” romanıyla başvurur. Jürideki isimler şunlardır: Halide Edip Adıvar, 

Sabahaddin Eyüpoğlu, Azra Erhat, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Orhan Kemal, 

Behçet Necatigil, Vala Nureddin, Haldun Taner ve Cevad Fehmi Başkut. Birinciliği 

Fakir Baykurt’un “Yılanların Öcü” adlı romanına kaptıran Atılgan, “Aylak Adam”la 

ikinciliğe layık görülür. 1959’da Varlık Yayınları tarafından kitaplaştırılır.“Aylak 

Adam” romanı, Atılgan’ın hayatını bundan sonra devam ettireceği kadınla 

tanışmasına da vesile olmuştur. Ankara Devlet Konservatuarı öğrencisi ve henüz 

17 yaşındaki Serpil Gence, roman kahramanlarından “B”yi kendine oldukça yakın 

bulur. Atılgan’ın adresini bularak ona mektup yazar. Mektuplaşmaya ve 

sonrasında Manisa’da ve Ankara’da görüşmeye başlarlar. 1973’de Bilgi Yayınları 

arasında çıkan ikinci romanı “Anayurt Oteli”nin yayımlanmasından sonra Serpil 

Atılgan ile on dört sene süren görüşmeleri, evlilikle neticelenir. “Zebercet” 

karakteriyle bir nevi kendisini yansıtmış olan Yusuf Atılgan, büyük bir tutkuyla 

bağlandığı Serpil Gence’ye yalnızca ikisinin çözebileceği türden şifrelerle dolu bu 

romanı ithaf etmiştir. Serpil Gence, bu sırada Arena Tiyatrosu’nda oyunlarda 

oynamaktadır ve bu yüzden İstanbul’a taşınmıştır. Romanı bir kitapçıdan alır. 
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Ancak romanı bitirmeden doğruca Manisa’nın yolunu tutar. Yusuf Atılgan, Serpil 

Gence ile 1976’da evlendikten sonra artık İstanbul’a yerleşir. 1979 yılında oğlu 

Mehmet dünyaya gelir. Oğluna fazlasıyla düşkündür ve oğluna daha iyi bir gelecek 

sunabilmek adına 1980’de Milliyet (sonra Karacan) Yayınları’nda danışmanlık ve 

çevirmenlik; sonrasında ise Can Yayınları’nda redaktörlük yapar. “Anayurt Oteli” 

Ömer Kavur tarafından aynı adla sinemaya aktarılır. Türk Sineması’nda önemli ve 

ayrı bir yeri olan bu film, Antalya Altın Portakal, Uluslararası Sinema Eleştirmenleri 

Federasyonu, Venedik, Valencia ve Nantes, Üç Kıta Film Şenliği ödüllerini alır. 

Atılgan; önce “İşkence” adını koyduğu “Canistan” adlı romanını 

tamamlayamamıştır. Ancak tamamlanmamış bu roman, 2000 yılında Yapı Kredi 

Yayınları tarafından yayımlanır. 1989 senesi Atılgan’ın hastalıklarla boğuştuğu ve 

öldüğü senedir. Böbrek taşı düşürür, fıtık ameliyatı olur, beynindeki kan pıhtısını 

aldırmak için bir operasyon geçirmek zorunda kalır. 9 Ekim’de de bir kalp krizi 

sonucu hayata gözlerini yumar.3  Bugün mezarı Üsküdar Bülbül Deresi’ndedir. İlk 

romanı “Aylak Adam”la modern Türk edebiyatı içinde çok önemli bir yere sahip 

olan Y.Atılgan, özellikle yabancılaşma ve bunun zorunlu sonucu yalnızlık temasını 

başarıyla işleyen bir yazar olarak tanındı.”Anayurt Oteli”nde iletişimsizlik, yaşamın 

anlamsızlığı, olayların rasyonel bir biçimde açıklanamayacağı, davranışların 

nedeninin bilinemeyeceği tezi işlenmiştir. Y.Atılgan ilk romanı aylak Adam’da 

klasik anlatı yöntemlerinden yararlanırken Anayurt Oteli’ni daha değişik bir 

yöntemle “saçma kavramının göstergesi olarak “ kurmaya çalışmıştır. Yusuf 

Atılgan’ın tek öykü kitabı “Varlık” ve “a” dergilerinde yayımladığı, gene çağdaş 

bireyin yalnızlık ve açmazları çerçevesinde örülmüş ağırlıklı olarak iç gözlem ve 

deneyime yaslanan öyküler toplamı olan “Bodur Minareden Öte” adlı kitaptır. 

“Ekmek Elden Süt Memeden” adlı bir de çocuk kitabı bulunmaktadır. Çağdaş bireyi 

aşk ve yalnızlık temaları çerçevesinde ve dildeki yalınlığının çarpıcılığıyla ileten 

Yusuf Atılgan, ele aldığı konular kadar o konulara yaklaşım biçimi ve işleyişiyle de 

farklılaşmış ve Türk romanında modern anlatının öncüleri arasında yer almıştır.4 

 

 

 

                                                 
3
 Özdemir, 2005: 4. 

4
 Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi Cilt 1 (2001) İstanbul s.123-124 



 8 

1.2. Eserleri 

1.2.1. Romanları 

Aylak Adam 

1. baskı; Varlık Yayınları İst. 1959 

2. baskı; Bilgi Yayınları İst. 1985 

3. baskı; İletişim Yayınları. İst. 1985 

4. baskı; Yapı Kredi Yayınları İst. 2000 

Anayurt Oteli 

1. baskı; Bilgi Yayınları Ank. 1973 

2. baskı; Bilgi Yay. Ank. 1973 

3. baskı; İletişim Yayınları. İst. 1987 

4. baskı; İletişim Yayınları. İst. 1989 

5. baskı; Yapı Kredi Yayınları. İst. 2000 

 

(Bu roman L’hotel de la Meré Patrie (Colin, Paris, 1992) adıyla Fransızca’ya;  

Hotel Heimet (Çev. Hane Egghard, Verlag am Golgenberg, Hamburg 1985) adıyla 

Almanca’ya çevrilmiştir.) 

 

Canistan 

1. baskı; Yapı Kredi Yayınları. İst. 2000 

2. baskı; Yapı Kredi Yayınları. İst. 2001 

 

1.2.2. Öyküleri 

Bodur Minareden Öte 

1. baskı; a Dergisi Yayınları. İst. 1960 

2. baskı; Karacan Yayınları. İst. 1981 

3. baskı; Eylemci adıyla Simavi Yayınları. İst. 1992 

4. baskı; Yapı Kredi Yayınları. İst. 2000 

 

 1.2.3. Masal Kitabı 

Ekmek Elden Süt Memeden 

1. baskı; Cem Yayınları. İstanbul. 1992 

2. baskı; Yapı Kredi Yayınları. İst. 1994 
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(Bu kitabın içinde yer alan bazı masallar daha önce dergilerde yayımlanmıştır. 

Ceren’e Masal, Yeni edebiyat, sayı 7, Cilt II, Mayıs 1971) 

 

1.2.4.Piyes 

Çıkış Gecesi 

1. baskı; Barıman Yayınevi. İst. 1947 

 

1.2.5.Çeviri 

Toplumda Sanat 

1. baskı; Milliyet Yayınları. İst. 1980 

 

1.2.6.Kitaplaşmamış Öteki Yazıları 

Şiirleri 

 Ölü Su (Şiir) Yazı, sayı 1, 1987 

            Ayrılık (Şiir) Milliyet Sanat Dergisi, sayı 1 (Yeni Dizi) Şubat 1980 5 

 

1.3. Roman Özetleri 

 

1.3.1. Aylak Adam 

C. paralı, yalnız ve sıkıntılı bir gençtir. Belirli bir işi yoktur. Hazır yer. Aylaktır. 

Her sabah işe gider gibi evden çıkar. Öğleye kadar arkadaşı ressam Sadık’ın 

atölyesinde öğleden sonra başka bir yerde vakit öldürür.  

Bir gece sokakta iki terziden dayak yer. Çenesinden yaralanır. Bu yüzden beş 

gün sokağa çıkamaz. Altıncı gün doğru Sadık’ın atölyesine gider. Onu merak ve 

sitemle karşılarlar. Öğrencilerden Sami, C.’nin resmini çizmektedir. C. İçin sıkıcı bir 

iştir bu ya, yine de vazgeçmez. Bir şey aramaktadır. Yaşamını bağlayacak, onu 

mutlu edecek, aylaklıktan kurtaracak bir şey. Ama bulduğu an ondan kaçar. 

Nitekim tanıştığı kadınlardan her seferinde bir bahane ile ayrılır. Günlerini 

lokantalarda, koltuk meyhanelerinde, sinemalarda geçirir. Sık sık kendi iç 

dünyasına döner. Çevresini, insanları, geçmişini, çocukluğunu düşünür. Özellikle 

                                                 
5
 Ali İhsan Kolcu (2003): Yusuf Atılgan’ın Roman Dünyası. Toroslu Kitaplığı. İstanbul: s.16 
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çocukluğunu bir türlü kafasından atamaz. Annesi küçükken ölmüş, onun yerini 

teyzesi almıştır. Bundan ötürü, tanıştığı kadınlarda sevgiliden çok annesini 

(teyzesini) arar. Bilinçaltı bir tutkuyla bağlıdır ona. Bu yüzden öteki kadınlarla 

anlaşamaz, sürekli bir ilişki kuramaz. Kısa zamanda onlardan ayrılır. Cinsel 

isteklerini bilinçaltına atar. Gerçi yirmi sekiz yaşındadır ama hala ana kucağındaki 

bebek gibidir. Bir gün Ayşe adlı bir kızla tanışır, arkadaş olurlar. Gelgelelim onu 

birinin yanında giderken görünce bozulur. Ayşe de kendisini görmüş ve kızarmıştır. 

Oysa yanındaki adam sevgilisi değil, iş arkadaşıdır. C. kızarmasından Ayşe’nin 

suçlu olduğunu çıkarır, uzun süre aramaz. Bir yılbaşı gecesi yalnızlıktan bunalır. 

Yiyecek bir şeyler alarak Ayşe’nin evine yollanır. Cebinde anahtarı vardır. Kapıyı 

açıp içeri girer. Biraz içki içer bekler. Ayşe gelmeyince çıkıp gider. Aslında oraya 

onu bulamayacağını bilerek gitmiştir. Nitekim bulamayınca baya sevinir.  

Bir gün Karaköy’de pastanede otururken yoldan geçen bir kızı görerek 

beğenir. Günlerce onu izler. Kız C.’ye merak ve beğeni ile bakar. Yolunu uzatarak, 

onunla konuşma olanağı yaratır. C ise coşkulu yürüyüşleri konuşmaya yeğler.  

Sanki onunla konuşursa tılsım bozulacaktır. Sonunda bir gün buluşmaya karar 

verirler. C Taksim’deki bir kahvede oturur. Ama hala ikirciktedir. İlk günlerdeki 

coşkusu sönmüştür. Kızı beklemekten zevk duymaktadır. Yine de dayanamaz 

kalkıp randevu yerine gider.  

Kız her buluşmadan sonra, uzak bir kasabada bulunan arkadaşı B.’ye 

serüvenini ayrıntılarıyla yazar. Ardından hayaller kurar, evlenmeyi düşünür. Oysa 

C. evlilikten hoşlanmayan bir insandır. Her akşam evine dönen eli paketli 

erkelerden nefret eder.  

Sıcaklar iyice artınca C. Yazlık bir pansiyona taşınır. Orada eski sevgilisi 

Ayşe’yle karşılaşır. Büyük bir tutkuyla birbirlerine yaklaşırlar. Sevişirler. Fakat 

yazın sonuna doğru ikisi de tedirginleşir. Durmadan bir şeyin olmasını beklerler, 

ama bekledikleri nedir, çıkaramazlar. Öte yandan, bazı şeylerin bittiğini de 

sezmekten geri durmazlar.  Ayşe uzun uzun düşünür. C.’yi sevdiğini ama yeterince 

tanıyamadığını, aralarında görülmeyen bir duvar olduğunu anlar. Bir gün yatakta, 

kadın bacaklarına neden bu kadar düşkün olduğunu sorar. C. bu soruya karşılık 

çocukluk günlerini anlatır: Annesi bir yaşındayken ölmüştür. Babası sert ve soğuk 

bir adamdır. C.’yi teyzesi büyütmüştür. Onu dizine yatırmış, okşamış, burnundan 

öpmüştür. Bu; mavi gözlü, güzel bacaklı, sevecen bir kadındır. C. onu bilinçsizce 
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sevmektedir.  Bir gün babasını, teyzesinin bacaklarını okşarken görür. Hemen 

üzerine atılır. Babası onu kulağından yakalayarak yere çalar. Teyzesi onu yerden 

kaldırır, babasına öfkeyle bağırır. Bundan dolayı C. babasından tiksinir.  Ona 

benzemeyeceğine ant içer. Büyüyünce babası gibi bıyık bırakmayacak, göbeğini 

şişirmeyecek, komisyonculuk yapmayacaktır…  

Mevsimin sonlarına doğru C.’nin Ayşe ile ilişkisi bir çözüme bağlanır: C. artık 

ayrılmayı kurar kafasında. Ayşe de aynı karara varmıştır. C.’den önce davranır. 

Yakında babası İtalya’dan dönecektir. Bir gün masaya bir pusula bırakarak çekip 

gider. C. pusulayı okuyunca enikonu hafifler.  Havalar serinlediğinden o da 

şehirdeki evine göçer.  

Yine eski yaşantısı başlar. İçinde yine büyük bir boşluk vardır. Sevgi bile onu 

yalnızlıktan kurtaramamıştır. Sıkıntısı gittikçe yoğunlaşır.  

Bir gün sokakta mavi yağmurluklu bir kadın görür. Birden şakağındaki ağrı 

durur. Aradığı odur. Ardından gider. Kadın otobüse biner. C. koşarsa da 

yetişemez. Aceleden bir taksinin önüne atlar. Şoför sinirlenerek ona küfreder. C. 

Adama yumruk atarak burnunu kırar. Elleri kana bulanır. Bu arada polis gelir. C. 

direnmez. Aradığı kadını bulmuş ve hemen yitirmiştir. Artık bir daha da 

bulamayacaktır. Her şey bitmiştir. 6 

 

1.3.2. Anayurt Oteli 

Zebercet, Anayurt Oteli’nin katibidir. Otel vaktiyle Keçecizade Malik 

tarafından yaptırılmış bir konaktır. Cumhuriyet’in kuruluş yılında konak otele 

çevrilir. Keçecizadeler birçok feodal aile gibi zamanın gidişatına ayak 

uyduramayarak topraklarını elden çıkarmış ve eski bir hizmetkarı olan Zebercet’in 

babası Ahmet Efendi’ye otelin idaresini devretmişlerdir. Zebercet, babasının 

ölümünden sonra otelin katipliğini yapmaya başlar. Babasıyla birlikte sekiz yıl onun 

ölümünden sonra da on yıl oteli yönetir.  

Kendisini otelle sınırlayan Zebercet’in dış dünya ve insanlarla ilişkisi asgari 

seviyededir. Soy olarak kendisini Keçecizade’lere bağlamaktadır. Keçecizade 

Malik Ağa’nın oğlu Haşim Bey, aşırı kadın düşkünlüğü ile tanınmıştır. Konakta 

beslemeleri ile ilişkiler kurar, daha sonra bu kızları uygun birileriyle evlendirir. İşte 

                                                 
6
 Refika Taner-asım Bezirci (1990): Seçme Romanlar. Kaya Yayınları; İstanbul: s.254-255 
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bu beslemelerden bir de Zebercet’in ninesidir. Fakat Zebercet ninesini adını 

bilmemektedir. Zira babası ondan hemen hemen hiç bahsetmemiştir. 

Keçecizade Haşim Bey’in oğullarından Nureddin sonu kötü biten bir aşk 

macerası yüzünden kendisini halveti dergahına kapatır; çileye girer fakat kırk 

günlük çileyi tamamlayamadan ölür. Üçüncü oğul Faruk Bey ağabeyi Rüstem 

Bey’in güzel karısına gizli ve duygusal bir yakınlık duyar. Bunun doğru bir şey 

olmadığına karar veren Faruk Bey kimselerin bulunmadığı bir saatte konakta 

kendisi asarak intihar eder.  

Zebercet kendisini bu bağlarla üyesi saydığı bu ailenin konaktan dönme 

otelinin katipliğini yapmaktadır. Otelin gelirini her ay düzenli olarak Keçeciler’in; 

İstanbul’da yaşayan sonuncusu, Rüstem Bey’in ölen kardeşinin adını koyduğu son 

oğlu Faruk Bey’e gönderir. 

Otelde Zebercet ve babasın ölümünden sonra ortalık hizmetlerini görmesi için 

alınan ortalıkçı kadından başkası yoktur. Ortalıkçı kadın diye tanıtılan hizmetçinin 

de Haşim Bey’in beslemelerinin kaderine benzeyen bir hayat çizgisi olmuştur. 

Küçük yaştayken evlendirilmiş, gerdek gecesi kız çıkmadı diye geri gönderilmiş, 

daha sonra üç çocuklu bir dulla tekrar evlendirilmiş; bu seferde çok uyuduğu 

gerekçesiyle geri gönderilmiştir. Otelin ortalık işleri için tutulmuş bir kadındır. 

Zebercet geldiğinin haftasında bu kadınla ilişki kurar fakat kadın onun cinsel 

isteklerine cevap verecek duygusallıktan uzaktır.  

Perşembe gecesi gecikmeli Ankara treniyle gelen bir kadın Otelde bir gece 

kalıp ertesi gün gene geleceğini söyleyip gitmesinden sonra Zebercet’in iç 

dünyasında uyuyan ve gerçek sevgiyi yaşayabileceği bir kadına sahip olma 

güdüsü uyanır. Zebercet artık kendisini bu kadının geri geleceği ana hazırlar. 

Bıyığını keser, kendisine yeni elbiseler alır. Önce onun kaldığı odayı hiç kimseye 

kiralamaz. Işığını bile bir hafta boyunca söndürmez.  

Onun gelişini büyük bir heyecanla bekler. Bir zaman sonra artık otele hiç 

müşteri almamaya başlar. Bir hafta sonra kadının gelmeyeceğine kanaat getirir.  

Bu devre Zebercet’in dış dünyaya açıldığı dönemdir. Önce içkili lokantalarda 

yemek yer, sinemaya, horoz dövüşlerine gider. İçindeki cinsi iştiha hemcinslerine 

transfer olur. Horoz dövüştürülen yerde tanıştığı Ekrem adlı soğuk demirci 

delikanlıya karşı özellikle birlikte film seyretmeye gittikleri sinemada cinsel bir ilgi 

duyar. Fakat bu kuvveden fiile geçemez.  
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Zebercet’in içinde bulunduğu daha çok cinsi iştihanın yönlendirdiği ve 

çocukluktan gelen bir takım baskıların da desteklediği dürtüler sonunda gitgide ruh 

sağlığını kaybetmeye başlar.  

Ortalıkçı kadınla hem ruhsal hem fiziksel açıdan başarısız bir cinsel ilişki 

sırasında kadını boğarak öldürür.  

Bu saatten sonra Zebercet’i kendi içiyle hesaplaşma halinde görürüz. Gerdek 

gecesi kız çıkmayan gelini öldüren güveyin mahkeme salonundaki duruşmalarını 

takip eder.  Hakikatte gelin kız oğlan kızdır. Güvey başarısız bir cinsel ilişki 

sonunda töre baskısından ürkerek cinayet işlemiştir. Zebercet bu güveyin durumu 

ile kendi durumu arasında suç ve ceza açısından bir paralellik kurar. Hakimin 

güveyin mahkeme kararını 28 Kasım’a ertelemesi Zebercet’in içindeki 

hesaplaşmanın da sonra erdiğine bir işaret olur. O da aynı suçu işlediğine göre 

kendisini 28 Kasım’da asmaya karar verir. Fakat bu tarihi beklemez. Bir 10 Kasım 

günü büyük dayısı Faruk Bey’in kendini astığı konakta yine kendisini tavana 

asarak intihar eder. 7 

 

1.3.3. Canistan 

“Duruşma” adlı ilk bölümde Selim’in intikamını almak için çocukluk arkadaşı 

Tokuç Ali’yi vurması ve onu horlamak amacıyla işkence etmesi anlatılır. Selim’in 

babası bir Arnavut göçmenidir. Hırsızlık yaparak ailesinin geçimini sağlamaktadır. 

Bir gün hayvan çalarken bekçi tarafından öldürülür ve Selim annesiyle bir başına 

kalır. Yetim kalan Selim’i Tokuç Osman yanına yanaşma olarak alır. Tokuç 

Osman’ın oğlu Ali ile Selim adeta kardeş gibi iyi anlaşmaktadırlar. Fakat bir 

yanaşma olmanın ezikliği, Selim’in Ali’ye kin beslemesine neden olur. Ali, Selim’e 

onların yanına yanaşma olarak geldiğini hiç hissettirmez. Ancak bir ağa oğluyla 

eşit olamayacağı fikri Selim’in içini kemirmektedir. Nihayet bir gün Selim’in eline 

Ali’den nefret edebilmesi ve ona büyük bir kin besleyebilmesi için elle tutulur bir 

sebep geçer. Sıpa ile girişecekleri cinsel ilişkide Selim’e sormadan Ali’nin öncelik 

alması Selim’in Tokuç Osman’ların yanından ayrılması için bahane olur.  

“Yargıç” adlı bölüm Selim’in büyük bir çiftlikte iş bulmasıyla başlar. Çiftlik 

sahibinin Nebile ismindeki kızından hoşlanır, kız da ona ilgi duymaktadır. Ancak 

kızın ağabeyi Selim’e kız kardeşinden uzak durması gerektiğini çünkü onun bir 

                                                 
7
 Kolcu, 2003: 61-63. 
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yanaşma olduğunu söyler. Selim de bunun üzerine oğlana bir yumruk atıp oradan 

kaçar. Yolda tanıştığı bir çiftçinin önerisi üzerine Esma adındaki genç bir dulun 

yanında çalışmaya başlar. Esma’ya cinsel yönden ilgi duyan Selim, giderek 

duygusal açıdan da ona bağlanır. Esma ile evlenirler. Çocukluktan beri hayalini 

kurduğu şeylere fazlasıyla kavuşmuştur. Artık işleyecek bir toprağı ve sevdiği bir 

karısı vardır. Ancak bu mutluluğu uzun sürmez. Esma doğum esnasında hayatını 

kaybeder. Esma’nın ölümüyle hayata küsen Selim’in içindeki kin ve nefret 

duyguları tekrar gün ışığına çıkmaya başlar. Bütün yaşadıklarına sebep olarak 

gördüğü çocukluk arkadaşı Ali’den intikamını almak, yaşamdaki tek gayesi 

olmuştur artık.  

Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine askere alınan Selim arkadaşı 

Kadir ile birlikte trenden atlayarak savaştan kaçar. Savaş sonuna kadar kaçak bir 

hayat sürdüren Selim, savaşın bitimiyle birlikte terhis kağıdı alır. Milli Mücadele 

döneminde ise Manisa’yı savunan çetelere katılır. Zenginlerden zorla para alan 

Selim, Ali’den intikamını alabileceği bir bahane bulmuş olur böylelikle. Tokuç 

Ali’nin evini basarak, Tokuç Osman’dan kalan altınların yerini söylemesini ister. 

Tokuç Ali’nin altınlarının olmadığını söylemesi üzerine de karnına kızgın yağ 

döktürür ama yine de memnun olmamıştır. Çünkü Ali’yi öldürmüş ama 

horlayamamıştır.  Onu yaşama bağlayan yegane sebebi de gerçekleştirdiğine göre 

artık yaşamasının bir anlamı kalmamıştır. Bir Yunan karakolunu basarak birçok 

düşman askerini öldürür, kendisini de öldürtür.  

“Tanık” adlı tamamlanmamış bölümde de Selim’in çete arkadaşı Kadir’in 

hikayesi anlatılır. Selim’in Ali’ye yaptığı işkenceye tanık olan ve Selim’den 

ayrıldıktan sonra Ali’yi kurtarmaya giden ancak geç kalan Kadir, önceden tanıdığı 

dul Naciye ile evlenir.  

“Sanık” adlı bölümde yazar, Ali’nin yaşamını bilinç akımı tekniğine başvurarak 

anlatmayı planlamıştır. Ancak yazar bu bölümü tamamlayamadan hayata veda 

etmiştir.8 

 
 
 
 

 

                                                 
8
 Özdemir, 2005: 35-36. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRK ROMANINDA POSTMODERNİZM 

 
         2.1.Postmodernizm Nedir? 
 

“Postmodernizm”, “postmodernlik” ve “postmodern” kavramları ilk defa 

1934’te duyulmaya başlamış 1950’li yıllarda Anglo-Amerikan edebiyat eleştirisine 

girmiş, ardından mimaride kullanılmış9. Postmodernizm kavramı daha 1960’lı 

yılların içinde Amerikalı soyut ekspresyonizm içinde adı anılan Robert 

Rauschhenberg’in resimlerindeki kolajların başlamasıyla plastik sanatlarda 

anılmaya başlanmış ve 1960’lı yıllardan itibaren oldukça yaygınlık kazanmıştır.10 

İkinci Dünya Savaşı sonrası eleştirisi için kullanılan bu terim, daha sonra 

genişleyerek felsefi anlamlar kazanmış; mimari, politika, tarih, edebiyat ve hemen 

hemen tüm sanat dallarında bir akımı ifade eder hale gelmiştir. Bugünkü anlamda 

asıl tartışmanın 1979 yılında Jean-François Lyotard’ın Türkçe’ye de çevrilmiş olan 

“Postmodern Durum” adlı küçük çaplı fakat büyük tesirli eseriyle başlamış olduğu 

doğrultusundaki kanaat yaygındır. Bu eserinde Lyotard’ın, Batı kültürünün “büyük 

anlatıları”nı günümüzde bütün inanılırlıklarını yitirdiğinden dolayı reddetmemiz 

gerektiği çağrısı, bütün kisveleri içinde otoriteyi küçümsemesiyle postmodernizmin 

ethosunu özetler. Burada büyük anlatılardan kastedilen aydınlık çağın gerektirdiği 

tarih ve felsefe tarihi, halka aydınlık veren öncüler grubu, bilimsellik paradigması, 

sosyalizm11, Marxizm, Freudizm gibi büyük öğretilerdir ki bu argümanları 

tartışmanın artık hiçbir anlamı yoktur Lyotard için. 

Postmodernizmin önde gelen düşünürü Habermas’ın modernite projesi olarak 

algıladığı şey 18.yüzyılda belirecektir. Bu proje, Aydınlanma düşünürlerinin “nesnel 

bilimi, evrensel ahlak ile hukuku ve kendi ayakları üzerinde duran sanatı, kendi iç 

mantıkları temelinde geliştirme” konusunda gösterdikleri olağanüstü bir düşünsel 

çabadan ibarettir. Amaç, özgür ve yaratıcı biçimde çalışan çok sayıda bireyin 

                                                 
9
 Çetişli (2007): Edebi Akımlar. Akçağ; Ankara: s.152 

10
 Ali Akay (2005): Postmodernizm L&M Yayınları; İstanbul: s.7 

11
 Ali Akay (1991): Konumlar Bağlam Yayınları; Ankara: s.152 
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katkıda bulunduğu bir bilgi birikimini insanlığın özgürleşmesi ve günlük yaşamın 

zenginleşmesi yolunda kullanmaktır.12 

Postmodernzimin belirtileri ya da özellikleri şöyle sıralanabilir: 

1.Günümüz batı uygarlığının genel bir durumunu adlandırır. Pozitivizm, liberalizm, 

eşitçilik, konsesusçuluk, Marxiszm, aydınlanma, kapitalizm gibi büyük anlatılara 

umutsuz bir isyandır. “Büyük anlatılar inandırıcılıklarını yitirmişlerdir”.13 

2.Postmodernizm öncelikle modernin bir eleştirisidir ve tüm dünyayı kesin 

çözümlerle değerlendiren modernist bakış açısını kabul etmez. Karmaşık ve 

düzensiz bir yapıya sahiptir. 

3.Evrensel bir bütünlük yerine yerel olan ya da her tür çoğulculuktan yana olmak. 

Kutupluluk ortamı ve çok seslilik esastır. 

4.Dine ve geleneklere karşı olumlu bir tavır alır. 

5.Anlamın, değerin, doğrunun, genel kabulün dayandığı otoriteyi ciddiye almayan 

postmodernizmin “her şey gider” sloganı, “her şey doğrudur” savına dayanır. Esas 

olarak antik yunandan beri epistemolojinin temel tartışma odaklarından biri olan 

doğru bilginin imkansızlığı problemi, her şeye kesin açıklama getirme desturuna 

sahip modern dönemde unutulmaya yüz tutmuşken tekrar gündeme gelmiştir. 

Protagoras’ın ünlü ”Her şeyin ölçütü insandır” ifadesine bir dönüş yaşanır. Her şey 

görelidir. Her şey geçicidir, dün doğru olan bugün yanlıştır. Bugün doğru olan ise 

yarın yanlış olacaktır. Bu nedenle insan hiç bir zaman doğruya ve gerçeğe 

ulaşamayacaktır. 

6.Milli ve evrensel kültür anlayışını reddederek çoğulcu kültür anlayışını benimser. 

7.Her şeyin metin olduğu anlayışına dayanır. Bilim, teknik, edebiyat, sanat tüm 

insani üretimler öncesinde ve sonrasında dildir, metindir. 

8.İmge en temel kavramdır ve gerçekliğin yerini almıştır. 

9. Dışımızdaki geçekliği kavrayamayız.  

10.Evrensel doğrular yoktur.  

Postmodernizmin bir antimodernist düşünceyi bünyesinde barındırdığı 

doğrultusunda bir görüş hakim olurken tam tersi  modernizmin kuşatıcı bir devamı 

olduğu görüşü de aynı arenada varlık gösterir. Bu antimodernizm iki içeriğe 

sahiptir. Bunlardan ilki, modernizmin hayatın her alanına yönelik kısıtlamalarının 

                                                 
12

 David Harvey (1999): Postmoderniliğin Durumu. Çev.Sungur Savran Metis;İstanbul: s.25 
13

 Ali Akay (1999) Tekil Düşünce Afa İstanbul: s.111 
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ortadan kaldırılması, daha rahat davranılması anlamında olup; ikincisi, bu 

antimodernist algılamanın, yeni gelişmeleri, yeni üslup ve söylemleri 

barındırmasıdır. Bir diğer antimodernist algılama postmodernizmin bizi modern 

değerlerden alıkoyarak tekrar geçmişe, geçmişin değerlerine dönüş yolu olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  Yani bir nevi postmodernizm, bizi modernzimin gerçekten 

önemli değerlerinden feragat etmeye götürecektir.  Kavramı aşırı modernizm, 

modernizmin aşırıya götürülmesi anlamında kullananlara göreyse postmodernizm, 

modernizmin bir devamı; onun ileriye vardırılmış halidir.  Ancak bunu Batı 

değerlerinin yerinden edilmesi, kırılması ya da büsbütün ortadan kaldırılması 

anlamında kullanan teorisyenler de vardır. Tam tersine bu sürekliliği modernliğin 

yenilenmesi, onun eksiklerinin giderilmesi, onun kanserleşen yerlerinin tedavi 

edilmesi olarak görenler de en az öncekiler kadar ciddi örnekler ortaya 

koymaktadırlar. Bu anlayışı savunanlar postmodernizmi, yeni değerler, metotlar ve 

anlayışlar getiren olumlu bir hareket olarak değerlendirmektedir. Postmodernizme 

olumlu bakan bu düşünürler postmodernizmin; modernizmi pekiştirdiği, ona 

dışarıdan bakma imkanı verdiği için modernizmin daha iyi anlaşılmasına ve 

kavranmasına vesile olduğu; bunun da onu modernizmin bir parçası yaptığını ifade 

ederler.14 

Postmodernizm 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren mimaride, antropolojide, 

felsefede, sanatın hemen her alanında ve hatta tıpta kendine yer bulur ve artık 

hayatın her alanını kuşatan bir durumdur. 

 Bir sanat akımı olarak postmodernizm ise kendini en çok edebiyat alanında 

hissettirir. Edebiyat gibi bilimsel kaygılardan ziyade insani durum ve tutumla ilgili, 

objektiviteden çok, subjektiviteye dayalı, homojenlikten çok heterojenliğe yakın 

durmasıyla hem bilim hem de sanat olma özelliği göstermesi, postmodernizmin 

kendini daha rahat ifade etmesine zemin hazırlamıştır.15 

Yeni milenyumdan geriye bakıldığında, yirminci yüzyılın ikinci yarısında 

edebiyatın başat tarzının postmodernist roman olduğu açıktır. Daha sonra bu 

başlık altında sınıflandırılacak olan roman, 1960’ların başlarında Berlin Duvarı’nın 

yükselişi sırasında ortaya çıktı. 1989’a gelinceye kadar Duvar’ın yıkılması ve 

Soğuk Savaş’ın hemen hemen sona ermesiyle postmodernizm kendisini kültürün 
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başat paradigması olarak kurmuştu. Bu noktadan sonra kavram, açıklayıcı bir güç 

olarak sorunsallaşması ölçüsünde medyayı ve akademiyi doldurdu. Net ortamında 

en evrensel anlamda en popüler kitap sitesi olan amazon’un arşivi incelendiğinde 

“postmodernizm” sözcüklerini içeren başlıkların yaklaşık yüzde doksan beşi 

1989’dan sonra yayınlanmıştır. 16 

 

         2.2.Postmodernizm ve Roman Sanatı 

Postmodernist roman, dünyanın her yerinden ana temsilcilerle uluslararası bir 

fenomendir. Bu yazarların postmodern romanlarının başat özelliklerinden bazıları 

şunlardır: Zamansal düzensizlik, zaman duygusunun aşınması, pastişin yaygın ve 

anlamsız kullanılması, sözcüklerin parçalayıcı maddi göstergeler olarak öne çıkışı, 

serbest fikir çağrışımları, paranoyalar, kısırdöngüler ya da mantıksal olarak farklı 

söylem düzeyleri arasındaki ayırımın kaybolması. Bu tür özelliklerle, orijinal 

postmodernistlerin yalın, şaşırtıcı alanlarında tekrar tekrar karşılaşılır. 

Postmodernizm en büyük etkisini edebiyat türleri içinde roman alanında 

göstermiştir. Diğer türlerde de bir etkisi olmuş olsa da roman kadar belirginleşme 

imkanı bulamamıştır. 

Postmodernizm, edebiyatta, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başlarındaki 

modernist arayışın eski canlılığını yitirmesinden sonra çeşitli üslup ve yönelişleri 

belirtmek için kullanılan deyim. Artık tümüyle yeni hiçbir şeyin olmadığı 

düşüncesinden yola çıkan postmodernizm geleneği bilinçli olarak devralır; onu 

baştan yadsımak yerine, onun sunduğu eski biçimler içinde dönüşümler yapma, 

gedikler açma stratejisini benimser. Bu tutumun  sonucu olarak da modernizmin 

başlıca edebi yöntemleri olan ironi ve paradoksun yerine, parodi ve pastişten 

yararlanmayı yeğler. Modernist edebiyatın öznesi bireysel ama aynı zamanda 

evrensel bir öznedir; çoğu zaman da erkektir. Toplumun dışına itilmiş ya da 

çekilmiş bile olsa toplumun asıl ulaşması gereken değerleri temsil eder. 

Postmodernizm işte bu evrensellik savını bir kenara bırakır: Her öznenin her 

kahramanın, her değerin, tarihsel, kısmi ve sınırlı olduğunu baştan kabul eder.  

Tümel bir öznenin bakışının yerine, parçalanmış bir toplumdaki tekil, kısmi 

öznelerin, kadınların, azınlıkların, belirli bir mahallede oturanların ya da belirli bir 
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tarihten arta kalmış grupların bakış açısını geçirir. Bunların hiçbirinin asıl, tümel ve 

olması gereken değeri temsil ettiğini ileri sürmez.17 

Edebiyatta postmodernizm belli ilkeler doğrultusunda sistematize edilebilen 

bir akım değildir. Bu nedenle başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek pek mümkün 

değildir.  Tam olarak ne olduğu ve ne olmadığını net bir şekilde tanımlamak olanak 

dışıdır. Postmodernizm bir süreçtir ve modernizmin yaratmış olduğu sıkıntılara bir 

tepki niteliğindedir fakat bu tepki hayata geçerken modernizmin enstrümanlarını 

kullanmaktan geri kalmaz. Özellikle estetik düzlemde modernizmin ne zaman 

bittiği ve postmodernizmin ne zaman başladığı kesin değildir. Bu iki eğilim 

içerdikleri tüm farklılıklara rağmen estetik çizgi göz önüne alındığında bir süreklilik, 

kimi yerde bir iç içelik sergiledikleri söylenebilir.18 Bu nedenle postmodernist 

edebiyatı anlamak onu süreç olarak kabul edip modernizmi hazmetmekten geçer. 

Postmodernizm ve modernizm, estetik açıdan kesin sınırlar çizmezler. Modern 

edebiyat 20. yüzyıln başında elitist/biçimci özellikleri de beraberinde getirerek  

estetik bir devrim yaratır. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra bu süreç 

“elitist(seçkinci)/biçimci” özelliklerinden “çoğulculuk” ve “popülistleşme” 

özelliklerine doğru evrilerek postmodernizm adını alır ve  yoluna devam eder. Bu 

bitmemiş bir süreçtir aslında postmodernizm bir sonraki modern dönemin 

koşullarının temelinin  atıldığı bir zemindir. Postmodernizmin önemli ismi Lyotard 

bu ikilemi şöyle ifade eder: “Modern programlarımız çürütülürler, ancak ardılları 

yoktur. Bu yüzden postmodernite, bir başka modernite icat etmek için 

modernitenin köklerini sınarken , bir tek modernite üzerine yığılan borçlar üzerinde 

işleyen programı olmayan bir dönemdir. Bu anlamda postmodernite, modernitenin 

sonunda değil başlangıcında yer alır.”19 

Her sanatın nihai amacı gerçekliğe ulaşmaktır fakat bu gerçekliği algılama şekli 

insanlık tarihi boyunca içinde bulunulan çağın sosyo-ekonmik-kültürel şartlarına ve 

eğilimlerine bağlı olarak farklı odaklara yönelerek kendini göstermiştir. Her 

romanın gerçekliği kendi içinden yazarının sanatından ve okuyucunun algı 

dünyasından hareket ederek şekillenen bir yapıdır. Aksi halde edebi eserler 

arsındaki farklılıkları izah etmek mümkün değildir. 20 

                                                 
17

 Ana Britannica (1994): Cilt No:25. İstanbul: s.413 
18

 Yıldız Ecevit (2006) Türk Romanında Postmodernist Açılımlar. İletişim; istanbul: s.70 
19

 Lewis B, 2006: 329 
20

 Hece Aylık Edebiyat Dergisi (Temmuz 2002) s:117 



 20 

Ortaçağın gerçeklik düzlemindeki temeli olan simetri/uyum/düzen kavramları aynı 

zamanda edebiyatın estetik düzlemdeki dayanağını oluşturmaktadır. Bunlar 

dönemin tipik eseri “İlahi Komedya”nın temel biçim öğeleridir.21 Batının ortaçağ 

şiirindeki simetrik, ölçülü biçim, vezin ve redif; kurallarıyla Osmanlı divan 

edebiyatının da temel biçim özelliğidir. Rönesans ve sonrasındaki 18.yüzyıl 

aydınlanma çağında insanı ve onun aklını odağa alan gerçeklik anlayışı hakimdir 

ve bu tabi olarak edebiyata da yansır. Teolojik kaynaklı düzen ve kusursuzluk 

biçimine dayanan gerçeklik anlayışı yerini aklın ve bilimin yönlendiriciliğine bırakır; 

gerçek artık gözlem ve deneyle bütünleşmiş bir olgudur. Artık doğa her yönüyle 

anlaşılabilir bir şeydir ve sırlarını aklın öncülüğünde deneyler vasıtasıyla ortaya 

çıkarmak mümkündür. 19.yüzyıl sonuna değin üretilen edebiyat ürünleri başı sonu 

belli kapalı yapıda metinlerdir. 19.yüzyıl romanının, nerede ne zaman, nasıl ve 

neden sorularına neredeyse kesin yanıtlar veren biçim-içerik dokusunun, çağın 

gerçeklik anlayışıyla birebir örtüştüğü görülür. 19. yüzyıl realist romanı Newton 

fiziğinin edebiyat estetiğindeki uzantısı görünümündedir. Dönemin gerçeklik 

anlayışı dış gerçeği yansıtmanın ana ilke olduğu mimetik estetiktir. Stendhal, 

“Kırmızı ve Siyah”ta aynaya benzetir romanı: “Yol boyunca gezdirilen bir aynadır 

roman.”.Marxist Plehanov için de “Edebiyat ve sanat hayatın aynasıdır.” Bizde de, 

örneğin Recaizade Ekrem, Araba Sevdası’na yazdığı önsöz’de, hikaye ve romanın 

“birer ibret aynası” olduğunu söyler.22 20. yüzyılın ilk çeyreğinde büyük bir hız 

kazanan yeni  bilimsel gelişmeler son birkaç yüzyıldır gerçeklik anlayışına 

damgasını vuran determinizmle birlikte Newton fiziğinin ana ilkelerini de kuşkulu 

kılar. Einstein, Planck gibi fizikçilerin önderliğinde yeni fizik, dünyanın alışılagelen 

görünümünü tümüyle değiştirmiş, içinde yaşadığımız uzamı kuşkulu kılmış, 

değişmez bir akış içindeymiş gibi görünen zamanı göreceleştirmiştir. Bilimin 

determinizme dayanan ve kesinlik, değişmezlik üzerine kurulu olan anlayış bu yeni 

gelişmelerle görecelik, belirsizlik kavramlarına yönelir. 

Yeni estetik, bütünlüğünü ve güvenirliğini yitirmiş bu yeni dünyayı parçalara 

bölerek anlatmaktadır. Avangardist-modernist edebiyatta yeni metinler, 

montaj/kolaj teknikleriyle bir patch work’e dönüşür. Göreceleşmiş zaman ise 

çizgisel akmamaktadır yeni metinlerde, dün-bugün-yarın ise alışılmadık bir şekilde 
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birbirine karışır. James Joyce, Marcel Proust, Franz Kafka ve diğer öncüler, 

tümüyle ters yüz olan verilerle iyice anlaşılmaz duruma gelen yeni gerçekliği, 

edebiyatın biçim/kurgu/yapı düzlemine taşırlar. Neden sonuç ilişkisinin dışında 

grotesk/soyut bir düzlemde soluk alan, konusal bir bütünlük içermeyen bellek 

/bilinç yolculukları kurguluyordur artık. 23 Dış dünyayı olduğu gibi tüm hatlarıyla 

yansıtan geleneksel mimetik anlayış artık terk edilir. 20. yüzyılın modernist 

edebiyatında bu karmaşık gerçeklik soyut düzleme taşınarak sezgi ve düş 

gücünün egemenliğinde biçimci bir estetiğe yönelir. 

20. yüzyıl başlarında roman estetiğinde çok önemli bir biçimsel/yapısal 

kırılma gerçekleşir. Bu tarihe kadar okur kendi dünyasının fiziksel koşullarına 

benzer bir dünyadaki kişilerin başlarından geçen somut olayların öyküsünü okur. 

Anlatılan öyküler okurun rahatlıkla izleyebileceği türdendir. Dış dünyayla örtüşen 

nesnel bir anlatım tutumuyla yapıyordu yazar bunu. Zaman dizinsel ilkeye uyularak 

okuru yormadan dün-bugün-yarın zincirine uyularak kurgulanıyordu romanlar.24 

Okur neden-sonuç ilişkisine tümüyle sadık, başı sonu belli kapalı bir yapı 

içindeki öyküleri okumanın rahatlığını yaşadı yüzyıllarca. Yabancısı olmadığı bir 

dünyada yaşayan roman kişileriyle özdeşleştirdi kendilerini; her şeyi bilen güçlü bir 

anlatıcının ve kendisine gerçeği/doğruyu yaşamın anlamını gösterdiğinden 

kuşkusu olmadığı roman yazarlarının güdümünde huzurlu bir okurluk dönemi 

geçirdi. Böylesine güvenli bir ortamda okurun metni anlamaması, ona 

yabancılaşması pek olası değildir. Aydınlanmanın merkeze taşıdığı insan artık 

teknolojinin ve gittikçe vahşileşen kapitalizmin çarkında dönen değerlerin merkezi 

artık maddenin kendisidir.  

Milan Kundera'nın "Roman gerçekliği değil varoluşu inceler. Varoluş, olup 

bitenler değildir. İnsan olanaklarının alanıdır. İnsanın olabileceği her şey, 

yapabileceği her şeydir."25 diye ifade ettiği düşünce, gerçeküstücü ve 

postmodernistlerin sanat anlayışının ve gerçeklik alanı tasavvurunun sınırlarını 

işaret etmektedir. Söz gelişi postmodern bir romancıya göre insan zihninin ve 

hayalinin ulaşabileceği, kurabileceği her şey "olabilir" olandır ve bu da gerçekliğe 

uyar. Bu kabulün sınırları içine giren bir postmodern romanı okumaya başlayan bir 

kişinin, romandan bir şey anlamamış olma gerekçesiyle, romanı hemen elden 
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bırakması ve romanın hiçbir gerçekliğe sahip olmadığını düşünmesi çoğu zaman 

kaçınılmazdır. Yazar açısından ise romanında anlattığı her şey gerçekliklerle 

uzlaşım halindedir. Çünkü ona göre, anlattıkları varoluşun, insan olanaklarının 

alanındadır ve her şey gerçeklik sınırları içindedir.26 

İnsanın gerçeğe yabacılaşması olgusu, 20. yüzyıl estetiğinin ana 

taşıyıcılarından biridir. Anlamakta güçlük çektiği bir dünyayla kendini 

özdeşleştirmekte güçlük yaşayan, ona yabacılaşan insan, yabancılaşmayı 

sanatsal boyuta taşır ve onu bir kurgu tekniğine dönüştürür. Yabancılaştırma 

estetiği, somut görüntüyü yabancılaştırarak yeniden kurgularken özde gerçeklikten 

uzaklaşmaz .Yeni romancı gerçeği, bir modeli örnek alarak yansıtmıyor, onu 

baştan yaratıyordur. 20. yüzyıl edebiyatı, sanat düzleminde 

kurguyla/teknikle/yapıyla oynanan bir oyuna dönüşür. 

Modernist yazarı deneysel biçimciliğe iten nedenlerden biri; yazarın nasıl 

biçimlendireceğini/kurgulayacağını tam olarak kestiremediği soyut bir iç 

dünyanın/bilincin/bilinçaltının, kurgunun odağına gelip yerleşmesidir. Geleneksel 

estetikte, somut yaşamda geçen bir öykünün ana kurgu şablonu bellidir.; yazar, 

dün-bugün-yarın zincirinin akışına oturtacaktır öyküsünü. Oysa iç dünya ile dış 

dünya arasındaki sınırların silindiği bu yeni kurmaca yaşam biçiminde yazar, soyut 

dünyanın zamanını nasıl kurgulayacaktır? Modernist romanın en önemli kurgu 

sorunlarından biridir bu, çünkü insanın beyninin içindeki zaman çizgisel 

akmaktadır; bilinç de bilinçaltı da inanılmaz zaman sıçramaları yapabilmektedir. 

Modernist romanın yapı/kurgu düzleminde iki ana  kulvardan söz edilebilir. 

Bunlardan biri Joyce’un, Mucil’in, Atay’ın romanlarının oluşturduğu ana kurgu 

eğilimidir. Burada metin bir biçem çoğulculuğu içerir, çoğu kez birbirinden 

bağımsız metin adalarının montaj/kolaj teknikleriyle birleştirilmesinden oluşur. Kimi 

zaman kurgusal ya da gerçek yaşamdan alınma deneme türü bir yazı olabilir bu 

metin adası ya da bağımsız bir öykü/tiyatro/masal kesiti belki bir reklam sloganı. 

Modenist romanın kurgu/yapı düzlemindeki ikinci ana kulvar; Kafka’nın Canetti’nin, 

Yusuf Atılgan’ın izlediği yoldur. Bu yolda ilerleyen romancı; metnini bütünsel bir 

öykü varmış gibi kurgular. Ancak bu öykü tüm mantık kategorilerinin dışında bir 

çizgi izler; neden-sonuç ilişkisi ortadan kalkmış, uzam-zaman boyutu amorflaşmış, 

yabancı/fantastik/absürd bir düş mantığı metne egemen olmuştur. Modernist 
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romanın batıdaki kült metinleri; Kafka’nın Dava’sı ve Şato’suyla, Türk modern 

edebiyatında bu özelikleri en tipik şekilde yansıtan Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli  

böyle bir eğilimle kurgulanmışlardır. Bu iki eğilim her zaman birbirinden yalıtılmış 

değildir yeri geldiğinde birbirine harmanlanarak da kullanılmıştır. 

Modernist romanda önemli olan biçimdir. Bu metinlerde anlam sözsel 

düzlemde yer almaz Metnin ayakta durmasını sağlayan anlam da onun taşıyıcısı 

olan kahraman değil biçimdir/yapıdır. Octavio Paz’ın “yüzyılın başından beri roman 

yeniden şiir olmaya yöneliyor,”27 ifadesi romanın bu çağdaş dönüşümünü çok 

güzel ifade etmektedir.  

Postmodernizmin özellikle edebiyat alanın önemsediği ayrıştırıcı ilke ve 

nitelikler şunladır:  

 

1. Hayata Bakış 

Sanayi devrimiyle hakimiyetini arttıran burjuva sınıfının ihtiyaçlarına 

endekslenen aydınlanma felsefesinin; aklın öncülüğündeki özgürlük kavramı, aynı 

zamanda bir disiplini de beraberinde getirmiştir. Temel olarak hiçbir öğretiye 

kendini teslim etmeyen, her türlü merkeziyetçi tazyike direnç gösteren bir ferttir 

postmodernizmin bireyi.  Modernizmin temel değerlerini ve kendini sorgulayan 

insan için yaşadığı hayat bir kaostur. Postmodern insan modernitenin bir iman 

haline getirdiği, tabiatta bir düzen olduğu, bu düzeni insan aklının keşfedeceği, bu 

keşiflerin insanın mutluluğuna hizmet edecek kanunlar haline getirilebileceği ve 

aklın veya bilimin verilerinin mutlak gerçek olduğu inancını reddeder. Bir başka 

ifadeyle Ortaçağ’ın Tanrı merkezli ve Rönesans sonrasının insan merkezli dünya 

tasavvurunu yıkarak “merkezsiz” veya “çok merkezli” bir dünya tasavvurunu 

savunur.28 

 

2. Gerçek Anlayışı 

Postmodernizmde gerçek anlayışının temelinde tek merkeze bağlı bir 

gerçeklik ve her şeyi içine alan bir doğru yoktur. Gerçek bölünmüştür. Her birey 

için geçerli olan bir doğruluk yoktur. Her bireyin algı dünyasının doğruluğu kadar 

bölünmüştür. Kavranıldığı sanılan gerçek, gerçeğin tamamı değil sadece bir 
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parçasıdır. Bu bölünmüşlük ve görelik, yorumdan kopuk bir gerçekliğin 

olamayacağı durumunu ortaya koyar. Modernizmin gerçekliğe ulaşmanın tek yolu 

ve yöntemi olan bilim ve bilgi kavramları da postmodernist süreçte bu 

bölünmüşlükten ve görelilikten nasibini alır. Bilgi ve bilim artık nesnel değildir. Bilgi 

ve bilim insandan bağımsız olarak var olamaz. İnsana bağımlı olan her şey onun 

duygu, inanç ve önyargılarından nasibini alır. Pozitivistlerin bilim nesnelliğine dair 

iddiaları, büyük anlatılara bel bağlamış burjuvazinin ve bazı güç odaklarının 

varlıklarını muhafaza etmek ve güçlendirmek için savundukları bir ideolojidir. 

Gerçekle ilgili sorgulamalar epistemolojik olmaktan çıkıp ontolojik zemine oturur. 

Postmodernist sanatta gerçek, gerçek olmayan, fantezi kurmaca dünyalarının 

sınırları zorlanarak karmaşa bir kurgu dünya, bir evren ortaya çıkar.29 

Postmodernizm gerçek ile gerçek dışının, gerçek ile kurmacanın iç içe olduğu akıl 

ve mantığın zorlandığı bir fantezi ve imajlar dünyası sunar. 

 

3. Geleneksel sanat anlayışına karşı olma 

Postmodernizmin sahip olduğu çoğulcu gerçeklik anlayışı bugüne kadar olan 

gelenekselleşmiş estetik anlayışı ve eğilimleri reddeder. Ancak bu geleneksel 

edebi tarzların postmodern edebiyatta kullanılmaması anlamına gelmez tam tersi 

hiçbir tarza tam olarak bağımlı kalmadan her tarzın ifadesi bu metinlerde 

kullanılabilir. Postmodernizmde elitist anlayış reddedilmiş, popüler sanat ve elit 

sanat ikilemi ortadan kalkmıştır. 

 

4. Metinlerarasılık 

Okuyucuya kurmaca bir metin veya dünya ile karşı karşıya bulunduğunu 

hatırlatan metinlerarasılık aynı zamanda metne üstkurmaca niteliği kazandırır. 

Metinlerarasılık uygulaması daha çok iki şekilde gerçekleşir. Birincisi bizzat 

yazarın kendine veya romanın diğer kahramanlarına birden fazla hikaye 

anlattırması şeklindedir. Farklı anlatıcıların anlatımları hikaye olabileceği gibi 

felsefi, bilimsel, edebi konuları içeren başka metinler de olabilir. Diğer anlatım şekli 

ise başka yazarlar tarafından yazılmış çeşitli metinlerin romanda malzeme olarak 

kullanılmasıdır. Bu tarzla yazarın metni ile alıntı yapılan yazarın metni 

harmanlanarak yeni bir metin oluşturulmuş olur. Yazarın yazma eylemini kurmaca 
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dünyanın bir parçası haline getirmesi, metnin nasıl yazıldığını anlatması ve hatta 

okuyucuyu da bu sürece davet etmesi postmodern romanın temel esaslarındandır. 

Amaç somut ya da soyut gerçekliği anlatmak değil kendini yansıtmaktır. 

Postmodernizm, sanatı önemli ölçüde oyunlaştırır. Her şey sanatsal düzlemde 

oynanan bir oyuna dönüşür. Romana dahil edilen her konu bu oyunun bir 

parçasıdır.     

 

5. İroni Ve Parodi 

Klasik mimetik romanda varolan gerçekliği olduğu gibi yansıtmak ve yazarın 

taraf olduğu bu anlatım sürecinde okuyucuyu ağırbaşlı bir üslupla yönlendirmesi 

durumu tamamıyla terkedilmiştir. Modern dünyanın karmaşası ve bireyi 

yabancılaşmaya iten ivmeleri karşısında depresif ve karamsar  bir tepki yerine 

durumu olduğu gibi kabullenme ve ciddiye almama, alaylı üslup söz konusudur 

postmodern metinde. 

 

6. Dil ve Üslup 

Postmodernizmin üslubu seçmecidir. Kendisinden öncekilerin kaleme aldığı 

metinlerden birtakım parçalar alarak (metinlerarasılık), kendisinin kaleme aldığı 

veya başkalarından alınmış metin parçalarını bir araya getirerek (kolaj) eskileri 

taklit ederek(pastiş) konuşmaktır. Okuyucu böyle bir metin karşısında şaşıracak ve 

tıpkı dış dünyaya karşı hissettiği yabancılaşmayı bu edebi esere karşı da 

hissedecektir. Her metin bir ön metindir, onu kimin yazdığı hiç önemli değildir ve 

okur ondan kendi istediği anlamı çıkarır; yani metni okur yaratır.30 

 

2.3. Türk Romanında Postmodernizm 

Türk romanının postmodern bağlamdaki bir tasnifi konusunda günümüze 

kadar fikir birliğine varılmış kategorik bir sınıflandırma yapılmamıştır.  Kabaca Türk 

romanını üç safhada değerlendirebiliriz. 1870 “Taaşuk-ı Talat Ve Fıtnat” tan 

1950’lere, Tanpınar’ın “Huzur” romanına kadar olan kısım birinci kategoride; 

1950’lerden 70’lere yani “Tutunamayanlar”a kadar olanları ikinci; 1970 sonrası 

metinleri de üçüncü bir kategoride değerlendirmek işe yarar bir tasnif olacaktır.31 
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Klasik dönem diye tabir edilen başlangıcından Halit Ziya Uşaklıgil’e kadarki 

romanlarımızda hayatın hep dışsal, psikolojik olanla bitişmeyen tasvirler 

ağırlıktadır. Psikolojik tahlillerden özellikle kaçınılır ya da çok yüzeysel olarak 

değinilir. Ortada gerçekten dramatik hayatlar vardır. Gerçek anlamda bir romanı 

roman yapan unsurları, olayları üst üste eklemleyerek akması şeklinde değil de 

birbirini doğurarak yayılması şeklinde bir kurgu ilk kez Halit Ziya’da görülür. Bu 

yüzden Halit Ziya klasikleşmiş İlk modern romancımız kabul edilir.  

Halit Ziya ile başlayan modern dönem 1960’lara kadar devam eder. 

Cumhuriyet devri romanı Cumhuriyet öncesi bakiyeleri üzerine kurulmuş bir 

romandır. Halit Ziya’dan (Kırık Hayatlar)  Yakup Kadri’ye (Kiralık Konak, Nur 

Baba), Halide Edip’ten (Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye),  Reşat Nuri’ye 

(Çalıkuşu, Damga, Dudaktan Kalbe), Mehmed Rauf’tan (Karanfil Ve Yasemin, 

Böğürtlen, Son Yıldız) Memduh Eşvket Esendal’a(Ayaşlı ve Kiracıları) ve 

Sabahattin Ali’ye  (Kuyucaklı Yusuf) bu yazarlar 1920’dan 40’lı yıllara, kimi 50’lere 

kadar roman yazmaya devam ederek, Cumhuriyet dönemindeki roman 

anlayışımızı biçimlendirmişlerdir. 1938 -1950 yılları arası İsmet İnönü döneminde 

yazılan romanların genel karekteristiğini belirleyen ana unsur Köy Enstitüleridir. 

Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Kemal Bilbaşar, Tarık Dursun, Samim Kocagöz, Faik 

Baysal gibi yazarlar Anadolu- köy gerçeklerine yönelmişlerdir.32 

1960 sonrası dönem postmodernizmin Türk romanı üzerindeki etkilerinin 

derinden hissedildiği dönemdir. Türk romanı dönemin sosyal ve siyasal 

hareketlenmelerinden önemli ölçüde nasibini alır.1960 ihtilali ve sonrasındaki 

özgürlükçü 1961 anayasası  bu sürece damgasını vurur. Özellikle sol düşüncenin 

belirlediği perspektif, 12 Mart İhtilali’nden sonra yazılmış romanlar üzerinde konu 

açısından belirgin bir etkiye sahip olacaktır. Vedat Türkali (Bir Gün Tek Başına 

1974), Erdal Öz (Yaralısın 1974), Sevgi Soysal (Şafak 1974), Adalet Ağaoğlu (Bir 

Düğün Gecesi 1979) bu dönem koşullarının etkisinde yazılmış romanlardır. 

1959’da, Yusuf Atılgan’ın “Aylak Adam”ı yayınlandıktan sonra Tanpınar’ın “Saatleri 

Ayarlama Enstitüsü” ile birlikte kendi çizgisine uygun bireysel temaları ele alan bir 

gelenek oluşturmuş ve bu gelenek daha sonra Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” 

romanındaki metinlerinin alt yapısını oluşturmuştur.  
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Türk edebiyatında modernist ve postmodernist özellikler, Batıda olduğu gibi, 

yüzyılı içine alan bir sürecin aşamaları olarak çıkmaz. Yetmişli yıllarda Türk romanı 

ilk avangardist metinlerini ortaya çıkarmaya başladığında Batı edebiyatı 

postmodern edebiyatın üretimine başlamıştı. Bu nedenle Türk romanının Batı’da 

olduğu gibi önce modern ve sonrasında postmodern bir süreçten geçmesi söz 

konusu olmazdı. Böylece ilk avangardist Türk romanları hem modern hem de 

postmodern  unsurları bünyesinde bulundurabilmekteydi. Postmodern romanın 

modernist özelliklerden yalıtılmış özelliklerinin ilk kez doksanlı yıllarda ortaya 

çıkmasının nedeni, modernizmin Türk  edebiyatına 70 yıllık bir gecikmeyle 

girmesinden kaynaklanır. Edebiyatımızda modernist romanın öncüsü Oğuz 

Atay’dır.  

Yusuf Atılgan’ın “Tutunamayanlar” dan bir yıl sonra 1973’te yayımladığı 

“Anayurt Oteli” neden-sonuç ilişkisinin yok edildiği kafkaesk bir ortamda 20. yüzyıl 

insanının  evrensel sorunları olan yabancılaşma/yalnızlık ve iletişim kopukluğunu 

odağa alır. Tek bir düzlemde anlamlandırılması olanaksız olan bu absürd metin 

anlam boşluklarını doldurmayı okuruna bırakır. Oğuz Atay’dan farklı bir yolda, 

Joyce’dan çok Kafka’ya yakın bir çizgide, modernist romanın Türk edebiyatındaki 

kilometre taşlarından biri olur. Aynı dönemin diğer dikkat çeken ismi Ferit 

Edgü’dür. Kafka ve Beckett’ten izler taşır. Edebiyata güzel sanatlardan geçen 

minimalizmin Türkiye’deki temsilcisidir. Seksenlerde ise Nazlı Eray, fantastik 

öğeyle alabildiğine oynayarak  postmodernizmin edebiyatı kurmaca bir oyun olarak 

gören yaklaşımını Türk edebiyatında ilk kullanan yazardır. Seksenlerin en önemli 

modernist-postmodernist unsurları romanlarında barındıran yazarlarından biri de 

Orhan Pamuk’tur. Tarihin, mistizmin, toplumsal sorunların, iç dünya yolculuklarının 

özgün kurgularda yaşam bulduğu metinlerdir.  Amerikan postmodernistlerinin 

çizgisini yerel renklerle dokuyarak sürdürür. Postmodernist ve modernist içerikte 

yazan Türk yazarlarımızı detaylı olarak inceleme konusu yapmak bu tezin 

sınırlarını aşmaktadır fakat adlarını anmadan geçemeyeceğimiz yazarlar arasında:  

Adalet Ağaoğlu, Güney Dal, Bilge Karasu, Erhan Bener, Peride Celal, Ahmet 

Altan, Nedim Gürsel, Selim İleri, Erendiz Atasü, Ayla Kutlu, Buket Uzuner, Metin 

Kaçan, İhsan Oktay Anar, Aslı Erdoğan sayılabilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YUSUF ATILGAN’IN ROMANLARINDA BİREY VE BİREY 

SORUNLARI 

3.1. Yabancılaşma 

Yabancılaşma: İnsanın çevresinden, işinden, emeğinin ürününden ya da 

benliğinden uzaklaşma ya da ayrılma duygusunu dile getiren kavramdır. Terimi en 

iyi bilinen anlamıyla Karl Marx kullanmıştır. Marx’a göre bu kavram, insansal 

ürünlerin insanı boyunduruğu altına alan karşıt güçler haline gelmeleri ve bunun 

sonucu olarak da insanı insan olmayana dönüştürmeleri sürecini dile getirir. 

Tarihsel süreçte insan , tarihsel ve toplumsal yasaların bilgisini edinip onlara 

egemen olamamasından ötürü, toplumsal gelişmeyi insansal özünü geliştirici bir 

biçimde geliştirememiştir. Toplumsal yasaların bilincine varmadan toplumsal 

gelişmeyi bilinçle ve insanca yönetmek olanaksızdı. Bu bilgisizliğin sonucu olarak, 

tarihsel süreçte hep kendisine yabancı, eş deyişle insansal olmayan ürünler ortaya 

koymuştur. Bundan ötürü insan, yarattığı özdeksel ve tinsel dünyasını durmadan 

zenginleştirdiği halde bizzat kendisini özdeksel ve tinsel olarak durmadan 

yoksullaştırmıştır. Bunun sonucu olarak insan, bizzat kendi kendisine 

yabancılaşmış ve insan olmayana dönüşmüştür33. Yabancılaşma kavramı 

bünyesinde birden fazla anlam barındırır ve metinlerde bu farklı anlamlarıyla 

kullanılabilir. Kısaca yabacılaşma kavramı içindeki anlamlara değinirsek: 

 1.Güçsüzlük: İnsanın geleceğini kendisinin değil, dış etkenlerin, yazgının, 

şansın ya da kurumların belirlediğini düşünmesi 

         2.Anlamsızlık: Herhangi bir alanda etkinliğin kavranabilirlik ya da tutarlı bir 

anlam taşımadığı ya da genel olarak yaşamın amaçsız olduğu düşüncesi 

         3.Kuralsızlık: Toplumca benimsenmiş davranış kuralarına bağlılık 

duygusunun yokluğu ve dolayısıyla davranış sapmalarının, güvensizliğin, sınırsız 

bireysel rekabetin yaygınlaşması. 

         4.Kültürel Yaygınlaşma: Toplumdaki yerleşik değerlerden kopma duygusu. 

         5.Toplumdan Yalıtlanma: Toplumsal ilişkilerden dışlanma ya da yalnız kalma 

duygusu. 
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         6.Kendine Yabancılaşma: İnsanın şu ya da bu şekilde kendi gerçekliğini 

kavrayamaması 

Özellikle bu anlamlardan  “kültürel yaygınlaşma” duygusu Aylak Adam C. Nin 

en belirgin buhranlarından biridir ve eser boyunca C.’nin toplumsal değer 

yargılarına eleştirel tutmunu ve neticesindeki toplumsal uyumsuzluğunu izleriz. 

Anayurt Oteli’nin katibi Zebercet tipinde ise kültürel yaygınlaşmadan ziyade 

“toplumdan yalıtlanma” anlamı yani toplumsal ilişkilerden dışlanma ve yalnız kalma 

duygusu, kahramanın şizoid kişiliği paralelinde işlenir. 

19. yüzyıl sonrası edebiyat tarhinde yabancılaşma kavramı içindeki bu 

anlamları ayrı ayrı merkeze alan pek çok eser vardır. Dünya edebiyatında 

yabancılaşmayı eserlerinin özü olarak işleyen en tatnınmış yazarlardan biri Franz 

Kafka’dır Franz Kafka da, Değişim adlı romanında Marx’ın betimlediği 

yabancılaşmış toplumda öyküsünü kaleme alır. Bir sabah tedirgin düşlerden 

uyanan Gregor Samsa devcileyin bir böceğe dönüşmüş buldu kendini.34Kafka’nın 

bu gerçeküstü kurgusu, çalışma toplumunda yabancılaşmayı göstermek için 

başvurduğu bir metafordur35 

Aylak Adam’dan Anayurt Oteli’ne 14 yıl geçmiş olmasına rağmen Atılgan’ın 

insan kavramına yaklaşımı aynıdır. Atılgan’ın iki romanında da tipler, günlük 

yaşamın sıradanlığında kaybolan detayları bulup çıkarmada ve bunlara şahsi 

manalar yükleyerek bir yaşam sorunu haline getirme konusunda benzer psikolojik 

dengesizliği gösterirler. 36 

Atılgan bir insanlık durumundan bahseder. Tamamıyla kendi küçük 

dünyasına çekilmiş sosyal iletişimden kaçan Zebercet ile entelektüel hayatın 

sunduğu aktüel ve sanatsal her ortamdan fazlasıyla nasibini alan dönemin aydın 

kişisi Aylak Adam C. birbirine karşıt iki farklı tip, iki farklı dünya olarak karşımıza 

çıkmakla beraber bir insanlık durumunda çakışırlar. Bu ortak payda 

yabancılaşmadır.  

Biçimi öz belirlediğine göre, bir yapıtı özünden çıkararak değerlendirmek en 

sağlıklı yol olacaktır. Bir yazarın her yapıtında ayrı konu olmasına karşın genellikle 

tek öz bulunur. Çünkü öz, insan yapısında çok az değişikliğe uğrayan dünya 
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görüşü, duyarlık, giderek algılayış biçimi gibi yazara ilişkin niteliklerle bağıntılıdır. 

Örneğin Sait Faik’in öykülerinde öz, “yaşama tutkusuyla beslenen bir insan 

sevgisidir.” Doğaya bakışında bile bu öz egemendir. Yusuf Atılgan romanlarının 

özü de “yabancılaşma”dır.  Romanlarında hep yabancılaşmış insanı anlatır.  Yusuf 

Atılgan’ın en belirgin kişileri Aylak Adam’ın başkişisi C ile Anayurt Oteli’nin 

başkişisi Zebercet’tir. Bu iki kişinin yaşamında da yalnızlık egemendir. İnsanlar 

arası ilişkilerden soyutlamışlardır kendilerini. Zorunlu ilişkilerinde de sıkılgan, 

tedirgin, alıngan ve bencildirler.37  Atılgan romanlarındaki baş karakterlerin içindeki 

yabancılaşma bunalımının kaynağı yaşamın tek gerçekliği olan yalnızlıktır ve 

insanoğlu dünyaya tercih etme hakkını kullanmadan savrulmuştur. Yalnız gelmiştir 

hayata ve yalnız terkedecektir dünyayı. Bu yalnızlık girdabından kurtulmanın tek 

yolu, aşk birlikteliğidir. Bu kavram eselerinde benzer şekillerde kendini gösterir. 

İdealize edilmiş bir kadındır C nin peşinde olduğu. Hayata yeniden başlamak için 

milattır gecikmeli Ankara treniyle gelen kadın Zebercet için. C. ise Zebercet’ten 

daha nesnel bir yaklaşımla seviyi arar. İlişki kurabildiği, üstelik bir yere kadar 

sevebildiği kızlar vardır. Ama bir türlü tutarlı olamaz.; bir süre sonra bırakır 

sevdiklerini. Zebercet’in sevgisi daha kurgusaldır. C. kendine özgü ölçüleri olan bir 

kişidir ve C.’nin ölçüleri toplumlumun değer yargılarıyla çelişir niteliktedir. C, 

sevdiği kızların toplumun değer yargılarına boyun eğdiğini görünce uzaklaşır 

onlardan. C. uzlaşamaz toplum değer yargılarıyla, aslında uzlaşmak da istemez. 

C.’nin daha çok değiştirmeye yönelik olumlu bir tavrı vardır. Kısaca C. 

yabancılaşmasının bilincindedir ve onu aşmak ister. C. sürekli arar, bir umudun 

peşindedir. Güler ve Ayşe’yi bırakmasına rağmen hala arar ideal sevgiliyi. İdeal 

sevgilinin karşılığı Zehra Teyzesi’dir. Başka kadınlarda ilk defa şevkat duygusunu 

yaşadığı Zehra Teyze’sinin fiziksel özelliklerini dahi aramaktadır.sırf göz renginin 

benzerliğinden dolayı Güler’e bir ilgi duymaya başlamıştır.C. nin zihninde idealize 

ettiği kadın, Zehra Teyze’sinden mutlaka pay almalıdır.Kadın C. nin varlığını 

koşulsuz kabul etmeli ve onu olduğu gibi kabul etmelidir. Ona annenin koşulsuz 

sevgisini göstererek şevkatiyle kuşatmalıdır. Şaşı fahişeyi evine götürmüş ve bir 

çocuk gibi kucağına kapanır çünkü böyle bir an çocukluğunda Zehra Teyzesi’in 

kucağında yaşadığı huzurun şaşı fahişe sembolizmindeki bilinçaltı tezahürüdür. 
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İdealize edilmiş kadın imgesi arayışının yarattığı yabancılaşma girdabındaki C için 

Zehra Teyze’sine ait vasfıların bir bünyede toplanması çok büyük bir umuttur. 

 

“Şaşı kadın karmaşık yollardan bana Zehra teyzemi getiriyordu. Dizinde yatarken 

yalnız benim bildiğim kokuyla dolu, kimi duran, kimi kıpırdayan dudaklarına bakardım. Arada 

eğilir, ben büyük, inanılmaz bir şeyler olacağını beklerken salt burnumun ucunu öperdi. Yüzü 

bana inerken gözleri şaşılaşırdı.” (AA., s.10.) 

 

Yaşamın bir alışkanlıklar toplamı durumuna gelmesinden ve getirilmesinden 

tiksinir. Artık rutinleşen her şey yaşamından derhal uzaklaştırması gereken şeylere 

dönüşür. Farklı olamayıp benzerleşmek insanın içine düşeceği en sefil 

durumlardan biridir C nin dünyasında 

 

“Güler,”- Dünyadan çok şey beklemiyorum. Üç oda, bir mutfak, sevdiğim adam, biri kız 

biri oğlan iki çocuk…” deyince, yalnız, “-Adam bırakıp kaçsın çocuklar kuşpalazına 

tutulsunlar diye mi?” der demez, ürperdi. Bu sözü başka bir yerde işitseydi “Bu kız beni eli 

paketlilerden biri  yapmak istiyor. Onlar için yaratılmış. Benim aradığım değil o, “diye  

düşünür, belki çeker giderdi.” (AA., s.72) 

 

C: yabancılaşmayı aşmak için yabancılaşmanın kaynağına değil de daha çok 

sonuçlarına yönelir. Gerçi yabancılaşmasından toplumun değer yargılarını ve 

ailesini sorumlu tutar ama toplumsal yapıyı değiştirmeye yönelik bir düşünce 

taşımaz. Böylece roman gerçekçi bir boyut kazanmış olur. C. nin aydın bir kişi 

olmasına karşın Zebercet sıradan bir kişidir. Bir kasaba otelinde yazmanlık yapar. 

Zebercet, C gibi yabancılaşmasını aşmaya yönelik olumlu sayılabilecek bir bilinci 

yoktur., kurgusaldır bu yöndeki tutumu, zihinsel düzeydedir. Sözgelimi Zebercet, 

kendisini büyük saygınlığı olan eski bir derebeyi ailesine bağlar soyca. Yusuf 

Atılgan’ın roman kişileri yalnızdırlar, insanlar arası ilişkileri sınırlı olup daha çok 

kendi kendileriyle baş başadırlar. Sürekli olarak kendilerini kurgulayan ve insanlar 

arası ilişkileri sınırlı olan bu kişiler doğal olarak çevrelerindeki nesnelerle olguların 

ayrıntılarına eğilimli olacaklarıdır. Atılgan’ın romanlarındaki ayrıntı zenginliği 

buradan  gelmektedir. 38 

Roman 1959’da yayımlandığında edebiyat çevrelerinde, sosyal gerçeklikten 

uzaklaşarak yabancılaşma kavramını işlediği ve fazlasıyla bireysel düzlemde 
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psişik nedenlere bağlanarak yabancılaşmayı somut düzlemden ferdi ve soyut 

düzleme taşıyarak ele almakla eleştirildi.Örneğin Hilmi Yavuz bir makalesinde: 

 ”Atılgan’ın temel felsefi yanılgısı, yabancılaşma kavramını psikolojik bir 

kavram olarak ele almasında. Bu onu soyut ve metafizik bir genellemeye 

götürüyor.” 39  

Yabancılaşma somut ve maddi koşulların belirlediği bir durum olarak 

görülerek Marxist bir değerlendirmeyle psişik öğelerin pasif olma ön kabulüne 

dayanır. Fertlerin yabancılaşmasına sebep olan unsurlar ekonomik üretim 

şekillerinde yatmaktadır bu sosyal görüşe sahip olanlar için. Oysa içinde 

bulunduğu sosyal gerçekliği değiştirme erkine sahip olamayan roman 

kahramanları kendilerini toplumsal normlara uydurmak gibi de motivasyonları 

olmadığı için doğal bir karşıtlık durumu ortaya çıkıyor. Kendilerinden başka 

insanların varlığına tahammül edemeyen, insanlarla ilişkilerini son derece sınırlı ve 

alakadan uzak bir forma sokarak devam ettiren hatta asgari düzeydeki sosyal 

ilişkilerinin yegane itici gücünün cinsel arzuların biyolojik kaynaklı gücüne teslim 

olmuş yalnız insanlardır romanların baş kişileri. Bu karakterlerin 

yabancılaşmasının kaynağının yine kendilerinde aranması doğru bir teşhis 

olacaktır. Atılgan’ın burada vurgulamak istediği toplumsal değer yargılarının 

gücüne boyun eğmekte direnç gösteren bireyin yaşamış olduğu uyumsuzluğa 

dayalı bunalım ve neticesindeki psişik problemlerdir. Psişik problemler kaynağını 

toplumsal ilişkilerdeki uyumsuzluktan alır ve şekil değiştirerek toplumsal 

uyumsuzluğu arttırıcı bir unsur olarak geri döner. Böylece ifade edilen bir kısır 

döngüdür. Meseleye psikoloji biliminin verileriyle yaklaşılırsa psikolojik bir şablona 

rahatlıkla oturur. Şayet sosyolojik bir değerlendirmeyle ele alınırsa Anayurt 

Oteli’ndeki Zebercet’in kendini mensubu kabul ettiği son feodal soylu ailelerden 

Keçecizadeler’in yeni sosyal düzen içindeki prestij kaybının yarattığı problemler 

çerçevesinde bir yabancılaşmadan.aylak Adam da ise kapitalizmin üretim 

araçlarının ve yaşam biçiminin belirlediği kent yaşamının bunalan insanının 

yabancılaşmasıdır. Burada ilk göze çarpan şey Atılgan’ın yabancılaşma 

kavramının sadece dış koşulların somut verilerine dayanan  diyalektik yaklaşımla 

açıklanamayacağı, bir sonraki romanı Anayurt Oteli’nin küçük bir kasabada 
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yabancılaşan bireyi ele almasıyla gün ışığına çıkar. Aylak Adam’la milyonlarca 

nüfuslu kent ortamının rutinleşen temposuyla yabancılaşan insanını ele alır. Bu 

tutum entelektüel kent insanının diyalektik bağlamdaki yabancılaşma sorunudur. 

Anayurt Oteli’yle binlere inen nüfusuyla kasaba ortamına taşır kahramanını bu 

sefer. Üstelik kasaba kahramanı Zebercet, Şehir kahramanı C gibi yüksek 

öğrenimli değil bir ilkokul mezunudur fakat neticesinde birbirine zıt karakterler  

yabancılaşma paydasında toplanırlar.Atılgan’ın üçüncü ve son romanı olan 

Canistan’da ise hikaye yüzlere inen nüfusuyla bir köydür. İlk romanda kentle 

başlayan hikaye evreni, ikinci romanda kasabayla devam etmiş, üçüncü ve 

natamam romanı Canistan’ın köy evreninde son bulmuştur. Canistan’da kavram 

olarak yabancılaşma hikayenin odak noktasından çıkarak yan anlamlarıyla 

işlenmiştir. Bu yan anlam yalnızlıktır. Canistan biçim olarak mimetik roman 

anlayışına yaklaşarak ilk iki romanda denenen anlatım tekniklerinden uzaklaşarak 

farklılaşır. Bu farklılaşma kendini Atılgan’ın öz olarak kavramları ele almasında da 

kendini gösterir. Canistanı’ın özünü oluşturan kavram olarak, yabancılaşma yerini 

sevgi, aşk, işkence, intikam ve yalnızlık gibi temalara bırakmıştır. Yabancılaşma 

kavramı bu hikayede, toplumla ve kardeş gibi gördüğü Tokuç Ali’yle bile intikam 

hisleriyle çatışan Selim’in içene düştüğü ve intiharıyla neticelenen yalnızlık 

bunalımıdır.. 

Yusuf Atılgan’ın roman kişileri sağlıksız kişilerdir. Aylak Adam romanının baş 

karakteri bütün zamanını sokakta geçirir.Aylaklıkla zamanını geçirir. Zebercet ise 

tamamıyla izole edilmiş bir hayat sürmektedir, sürmekte olduğu yaşamın surları 

katiplik yaptığı otelin duvarlarıdır. Dışarı çıktığında iletişim kurduğu en sıradan 

insanların dahi türlü aşağılamalarına maruz kalır. Kestaneciden işittiği hakaret 

karşısında sessizliğini korur ve içedönük tepkiler kurgular realitedeki sessizliğinin 

gerisinde.  

 

“Canı pek istemiyordu ama kabuklarını soydurup biraz alsa belki… Kestaneci bağırdı: 

 

 - Ne dikildin orda ulan, yol üstünde maşatlık taşı gibi. Bas git hadi!  

Birisi güldü. Zebercet birden dönüp kaldırım boyunca yürüdü. “Maşatlık taşı…”Kollarını silkti.; 

yanaklarını ovuşturdu. “Taş gibi miydim gerçekten? Öneli olan adamın benzetmesi değil 

aşağılayıcı davranışıydı. O anda neler yapılmazdı bu kabalığa karşı. Oysa kaçmıştı işte; 

olanakların en kolayını seçmişti bilmeden.” (Anayurt Oteli, s.83) 
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Oteline gelen müşteriler için “dışarıdaki insanlara benzemiyorlar” diyecek 

kadar yabancılaşmıştır insanlara. Bu yabancılaşmanın kaynağı toplumun kendisi 

değildir. Zebercet gecikmeli Ankara treniyle gelen kadın sonrası yaşamış olduğu 

değişim rüzgarıyla dışarıya çıktığında iletişim donanımlarına sahip olmaması 

münasebetiyle kendisini uzak tutar iletişimden hatta gitmiş olduğu berber her 

zamanki değil farklı bir berberdir ve Zebercet kendisini kasabaya gelmiş bir 

yabancı olarak tanıtır. Sinema çıkışında konuştuğu soğuk demirci delikanlıya 

kendisini Ahmet olarak tanıtır ki bu babasının adıdır. Bir gün parkta tesadüfen 

yanında oturan ihtiyara laf arasında kendisini yine farklı tanıtır. 

 

- Af buyurun, Faruk Bey neyiniz olur sizin? 

 - Dayım. Haşim Bey’in ortanca kızunın oğluyum. (Anayurt Oteli, s.77) 

 

 Zebercet’in yabacılaşması o denli güçlüdür ki kendisini olduğu gibi kabul 

etmekten çok uzaktır hatta kabul edilecek bir benliğin varlığından dahi kuşku 

duyulacak bir portre çizer. Zira varlığını huzurla kuşatan rahimdeki cenin gibidir 

otel evrenindeki Zebercet. Dışarı çıktığında ise donanımsız kişiliği sürekli kılık 

değiştirme ihtiyacı duyar. 

 

 “Otelden pek seyrek çıkardı,. Şimdiki gibi olağanüstü bir durum olmazsa yılda ya da iki 

yılda bir terziye, ayda bir keselenmek için hamama, dört haftada bir saç tıraşına, ayda otelin 

paralarını İstanbul’a yerleşen Faruk Keçeci’ye göndermek için postaneye giderdi.Yılda bir 

otelin vergisini de yatırırdı. Her çıkışında, özellikle hamama gittiğinde o yokken otelde kötü 

bir şey olacakmış gibi tedirginlik duyar.” (Anayurt Oteli, s.21) 

 

 Geçmişin izlerinden koparamaz kendini, her zaman edilgen olan karakterinin 

hiçbir ağırlığını hissetmez benliğinde ne geçmişi ne de geleceği bireysellik 

taşımaktadır. 

Zebercet’in sık sık geçmişine şahitlik ederiz. Örneğin erkek egemen askerlik 

sürecinde yaşamış olduğu tecrübeler kişiliğinde derin izler bırakır. Kendini 

aşağılatması kabul görmek için ödediği bir bedeldir. 
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 “Kimi zaman molalarda Fatihli ona bakar, ‘Gel buraya; şu matarayı   doldur’ derdi. 

Kışlada ‘Koş bir kibrit al bana.’ Elinde tüfeği yanına  gelirdi: ‘Şunu da siliver.’ Halil Onbaşı 

kızardı. ‘Uşağı mısın onun?’Değil:  İsteyerek yapıyorum.’ Alçağın teki, iyilikten anlamaz.’ 

İyiliğinden değildi. Belki ancak bu yolla yaklaşabildiği içindi. (Anayurt Oteli, s.54)  

 

Bu son cümle Zebercet’in iletişim şeklini ya da iletişimsizliğini nasıl zamanla 

yabancılaşmaya dönüştüğünün göstergesidir. 40      

Sonuç olarak, okumayı , yazmaya yeğleyen Yusuf Atılgan edebi hayatına 

sığdırdığı üç romanının temel noktasını oluşturan yabancılaşmayı farklı 

anlamlarıyla kullanmış ve romanlarının özünü bir paydaya oturtmuştur. O da 

psikolojik yabancılaşma kavramıdır. Şehirde başlayan yabancılaşma süreci ikinci 

romanla kasabaya taşınmış, son romanında ise köyde ele alınmıştır fakat sonuç 

değişmez. Çevre ne denli farklılaşırsa farklılaşsın birey içindeki psikolojik 

çıkmazların tutsağı olup ister istemez bir psişik yabancılaşmaya doğru yol alır. 

Bunun ardındaki itici güç dış alemin nesnel koşulları değil, bireyin içindeki psişik 

ruh hallerindeki farklılaşma sürecidir. Böylece toplumsal eleştirilere dolaylı olarak 

yer yer rastlanan romanlarında bireyi merkeze alan bir sorunsallaştırmayla 

üslubunu ortaya koyar bu da dönem koşulları içinde denenmemiş hatta sakınılmış 

bir taraftır ki sadece bu tavrı Atılgan’ı Türk romanında avangart yaklaşımın önemli 

temsilcilerinden biri yapmaya yetecektir. Zira bu denli az sayıda eser bırakmış 

olmasına rağmen Türk romanındaki yeri dev bir mertebededir. 

 

3.2. İntihar 

Bir roman teması olarak İntihar kavramını, etimolojik kaynağına inerek  

açıklamak yerinde olacaktır. Ortaçağda latincede “sui hominicida”, ya da “sui ipsus 

homicidum” deyimleri kullanılırdı. Eskilerin böyle başkasını öldürmek , başkasını 

“katletmek” ile paralel olarak kullandıkları “kendini katletme”, “kendini öldürme” 

deyimleri arasındaki yakınlığın derin bir sosyo psikolojik anlamı vardır.  

“Suicidium” kelimesi Fransızcada ancak XVIII. Yüzyılda ortaya çıkmış, ilk 

kullanan da Abbe Desfotaines olmuş. İntihar kelimesi Türkçeye pek çok kavram 

gibi tanzimatla beraber girmiştir. Ne Vankulu lugatında (1170) ne de Burhani 

Kat’ıda (1287) bu sözcüğe rastlanmamıştır. Batı dillerindeki romanlarda görülen 

                                                 
40

 Kolcu, 2003: 69. 



 36 

“suicide” kelimesine karşılık Tanzimatta Türkçeye çevrilen eserlerde “kendini 

katletme”nin yerine “intihar” kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. 41 Arapça “nahr” 

kökünden üretilen intiharın sözlük anlamı “kurban”dır. Kelimeyi tarif etmek çok 

kolay olmadığı için pek çok referans niteliğindeki kaynakta tekamül ederek farklı 

manalarda kullanılmıştır. Littre’ye göre “intihar” kendini öldüren insanın fiilidir. Bu 

tarife göre kaza ile zehir içen bir insanın ölümü de bir intihardır. Durkheim ise bu 

tarife bir kayıt koyar ve kaza ile olan intihar şeklini tarif dışı bırakır. Ona göre 

“Ölüme götüreceğini bilerek, olay kurbanı tarafından girişilen menfi bir fiilin 

doğrudan doğruya, ya da dolaylı olarak meydana getirdiği her ölüme intihar denir.” 

Durkheim, intihar eden bir kimsemin ölüm niyetinden, ölüm kararından söz etmez. 

Halbhwahs, Durkheim’in tarifine şunu ekler: “Kendisini öldürmek niyetiyle olay 

kurbanı tarafından yapılan bir aksiyonun sonucu olan her ölüm intihardır.” Der ve 

Durkheim’in tarifine “fedakarlık olmayan” ve “kasıtlı ölüm” kaydını ekleyerek ahlaki 

gaye veya kasıtsız olan ölümleri intihar tarifinin dışında bırakır. Delmas’ a göre bu 

tarif, bu tamamlanmış haliyle de fazla geniştir. Ona göre intihar bir seçmeyi bir 

ölüm iradesini ifade eder. Delmas’a göre “İntihar, aklı başında bir insanın 

yaşamakla ölmek arasında bir seçme yapabileceği halde her türlü ahlak baskısı 

dışında ölümü seçip kendini öldürmesidir. 42 Görüldüğü gibi kavrama gerek 

sosyolojik gerekse farkı bir disiplinden yaklaşılsın net bir tanıma ulaşmak pek 

mümkün görünmemektedir zaten kavramı bu şekilde burada sorunsallaştırmak da 

bu çalışmanın boyutlarını aşan bir durum arz etmektedir. 

İntihar teması Yusuf Atılgan’ın son iki romanında kendini gösterir. Anayurt 

Oteli’nde ikisi dolaysız biri dolaylı olarak üç intihar olayı vardır. Her üçünün de 

ortak noktası toplumca kabul gören sağlıklı bir karşı cins ilişkisinden mahrumiyettir. 

Anayurt Oteli romanın da görülen ilk intihar, Keçeciler’in Haşim oğlu Faruk Bey’in 

intiharıdır. Yengesine karşı büyük bir aşk besleyen genç adam, bunun utanılacak 

bir şey olduğuna karar verir vermez, kendisini konakta kimsenin bulunmadığı bir 

anda asmak suretiyle intihar eder. İkinci intihar olayı Zebercet’in kendisini 

asmasıdır. Zebercet’in intiharında Keçeciler’in Faruk Bey’in böyle bir yolu tercih 

etmiş olması da etkenler arasındadır. 
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İntihar teması modern romanın sık işlenen temalarından biridir. Yusuf 

Atılgan’ın romanlarında intiharın görünüş biçimi ferdin sıkışmışlığı, bir çıkış 

bulamamanın sonucu olarak gündeme gelir. Zebercet’in intiharı böyle bir 

iletişimsizliğin doruğa çıktığı kendisini toplumla iletişim kurma konusunda  bir kere 

daha sınadıktan sonra, uğradığı başarısızlığın sonucunda gelir. Buna bir de 

ortalıkçı kadınla yaşadığı başarısız cinsel deneyimler eklenince içindeki intihar 

arzusu gittikçe körüklenir. Yoğun sosyal ilişkiler düzeneği biçiminde tanzim edilen 

hayat tarzı içinde, tutunamamak kaygısı, fertlerin intiharına zemin hazırlar. 

Faruk Bey’in intiharı tamamen ahlaki nedenlere bağlanır. Bir kadın düşkünü 

ve genel ahlak kuralları içinde “ahlaksız” sayılabilecek bir babanın “Haşim Bey” 

evladı olan Faruk Bey, düşünceden eyleme geçemeyen tek taraflı bir sevginin 

ağırlığı altında ezilir. Yaptığının ahlak dışı olduğunu düşünür; bu onun intihar 

kararı vermesini kolaylaştırır.  

Keçeciler ailesinin intiharı bu kadarla sınırlı kalmaz. Yine bir aşk hikayesinin 

sürüklediği çıkmazda bocalayan Nurettin Bey, bir bakıma kendisini dış dünyadan 

soyutlama arzusu ile Halveti dergahına girer. Fakat kırk günlük çileyi 

tamamlayamaz ve hastalanır. Çilenin tamamlanmasına on sekiz gün kala kırk 

günü tamamladığı zannıyla hücresinden çıkar. Yazar bu olayı da bir çeşit intihar 

sayar. 43 

 

“Ne ölüyüm ne sağım. On sekiz gün… Büyük dayısı Nureddin çilesini doldurmaya 

on sekiz gün kala çıkıyor Halveti tekkesindeki taş odasından ‘Günleri bitirdim’ diyor. Çileye 

girmeden kesilen saçı sakalı büyümüş yüzü ağarmış, bedeni incelmiş; gömleği üstünden 

sarkıyormuş. Sabah-akşam kapısının önüne bırakılan tepsiden bir parça ekmekle, birkaç 

zeytin alırmış yanına günde iki kere ayak yoluna gitmek için çıktığı odasına başı önünde 

dönerken, Halveti Şeyhi İsmail Dede ‘Biz yirmi iki gün saydık oğul’ diyor.‘Yanlışınız var; kırk 

gün oldu.’ Öteki dervişler gülüyorlar; Dede elini kaldırıyor.‘Doğrudur; biz yanıldık.’ diyor. 

Nureddin sallanıyor, olduğu yere çöküyor. (Anayurt Oteli, s.99-100) 

 

İntihar vakası romanda bu şekilde hikaye edilir ve bu haliyle tıpkı intiharın 

tanımındaki çeşitlilik ve karmaşanın bilince olan yazar tarafından metne müdahale 

edilerek okura intihar olduğu telkin edilir.  
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“Ellerini, göğsünde, karnında, bacaklarında gezdirdi. Bedeninin dayanma gücünü 

zorlamak da bir çeşit kendini öldürmek değil miydi? Soğuk odada hasır üstünde bir kıl  

örtüyle yatarak, oturarak, yıkanmadan biraz ekmek ve zeytinden başka bir şey yemeden, 

yirmi iki gün dayanabilmişti demek”. (Anayurt Oteli, s.99-100) 

 

Atılgan, Durkheim’in  tanımından yola çıkarak konuyu intihar çerçevesine 

taşımıştır. Oysa bu durum dolaylı bir ölüm olması ve içerdiği ahlaki gayeler 

münasebetiyle Halbhwahs’ın; her türlü ahlak baskısı dışında olmaması sebebiyle 

de Delmas’ın intihar tanımının da dışında kalır. Zebercet’in büyük dayısı 

Nureddin’in ölümünün intihar olarak değerlendirilmesi ve bunun çeşitli 

argümanlarla desteklenerek okura makul gösterme çabası, Atılgan’ın kılı kırk 

yaran üslubu ve okurun izlenimlerini fazlasıyla ciddiye alan tutumuyla açılanabilir. 

Toplumsal değer yargılarını benimseme ve ahlaki değerlerin yarattığı 

süper ego ile ego arasındaki uyumsuzlukların ördüğü kişiliklerdir Anayurt Oteli’nin 

intihar eden kahramanları. Keçecizadeler’in, zamanında toplumda itibarlı  

mevkilerinin olması, buna mukabil marazi ilişkilerin görüldüğü bir geniş aile 

yaşamından nasibini alan fertlerin yaratmış olduğu karakterlerin ailede psikolojik 

izler bırakması. Toplumsal statü açısından mevki sahibi olan bu fertlerin içlerinde 

barındırdıkları ahlaksız dürtüler ve eylemler içsel çatışmalarının derinleşmesine 

neden olmuştur. Bir yandan toplumda kabul gören itibarlı aile olmanın getirdiği 

rollerle, toplumca ahlaki bulunmayacak eğilim ve eylemlerin çelişkisini yaşayan 

bunalan insan portrelerdirler. Ölümlerin ardındaki temel neden işte bu  

“uyumsuzluk” tur. 

İntihar, Canistan romanında da üzerinde durulan bir temadır.  Selim 

çocukluk arkadaşı Tokuç Ali’yi işkenceyle öldürdükten bir gece sonra çetesinden 

ayrılır. Tek başına kaldığı köye gelir. Atını ve tüm parasını Koca Mümin’e teslim 

eder ve helalleşir. İçinde Tokuç Ali’yi öldürmenin pişmanlığı vardır. Karmaşık 

duygular içinde yaya olarak Saruhanlı Yunan karakoluna doğru yürür. 

 

“Saruhanlı’ya yöneldi.Hızlı yürüyordu. ‘Gece yarısına varırım. Ulan Tokuç. Altınlar 

şurda gömülü falan diye uydursaydın öcümü alış olacaktım, ödeşecektik. Nasıl da sevindi 

beni görünce. Eh, ne yapalım yazgımız böyleymiş. Şimdi ben de ölüm eriyim.” (Canistan, s.63) 
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Görünürdeki neden düşmanla mücadele yararlılık göstermiş bir çete üyesi 

olarak Uncu Mahmut Bey’i öldüren Yunanlılardan intikam almak amacıyla Yunan 

karakolunu yalnız başına basmaktır. Fakat Selim’im bilinç altında yatan neden 

bundan çok farklıdır.Selim çocukluk arkadaşı Tokuç Ali’yi insafsızca işkenceyle 

öldürmüş ve sonrasında vicdanının acısını dindirememiş ve bu vicdan 

hesaplaşması neticesinde kendini öldürmeye karar vermiştir. Tokuç Ali’yi öldürme 

arzusunu motive eden neden aslında hiç de bu denli ağır bir cezayı 

gerektirmeyecek bir şeydir. Selim bunun farkına vardıkça içindeki hayatını sona 

erdirme yargısı da derinleşir.  

 

“-Yaktın beni Selim! Neden be neden? Söyle de bileyim. 

- Unuttun mu lan? O gün körpe sıpayı düzmeye gittiğimizde beni kapıda bırakıp 

girdin dama. Önce kim girsin diye sormaz mı insan bi kere? O zaman bildim  senin ağa oğlu 

olduğunu, beni horladığını. Sıpa senin malındı elbet.  

- Buymuş demek. Değer mi bunlara? Hayvanlar senin de malın gibiydi.  

- Ben bakıyordum, kullanıyordum ama malım değildi.” (Canistan, s.13) 

 

Selim’in Tokuç Ali’yi öldürmesinin yüzeydeki nedeni böyle münferit bir 

olaya bağlanamaz elbette. Bu sadece bilinçaltında hazmetmekte zorlandığı sınıf 

farkının her geçen gün üzerindeki ağırlığı ve Selim’in buna isyanıdır. Oysa Tokuç 

Ali’yle bir kardeş gibi büyümüş ve sadece yedikleri ayrı gitmiştir. Selim’in kendini 

böyle ezik hissetmesinin ardında somut bir gerçeklik yoktur. Esasında ne bir 

kardeş gibi yaklaşan Tokuç Ali’nin ne de  onu evladı gibi bağrına basan Tokuç 

Osman’ın bu hislerini haklı çıkartacak bir davranışı olmamıştır. Selim’in isyanı 

Tokuç’ların simgesinde, sınıf ayrılığına dayanan koşullaradır. Bu eziklik duygusu 

bir hırsızlık yaparken öldürülen babasıyla başlamış ve kendini bir sığıntı gibi 

hissettiği Tokuç’ların çiftliğinde devam etmiştir. Aslında Selim, hiç de adil 

bulmadığı fakat kendisini içinde bulduğu bu aşağılanmış yaşam biçiminiyle bir gün 

hesaplaşmak ister ve tabi o dönemin koşullarının en belirgin ferdi olan arkadaşı 

Tokuç Ali bu intikam duygusundan en çok nasip alan kişi olur. Selim içindeki 

çelişkilerin ve vicdan azabının  ağırlığına daha fazla dayanamaz ve yine karmaşık 

duygularla Yunan karakoluna tek başına saldırarak kendini ölüme bırakır. 

Aylak Adam romanında herhangi bir intihar vakasına rastlanmaz. Modern 

romanın çıkmaza düşmüş bunalan insanının sıkça başvurduğu bir kurtuluş yoludur 
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intihar bu romanın yazılmış olduğu 50’li yıllarda. Aylak Adam C. toplumu ve 

geleneklerini sürekli eleştiren ve kendi gerçekliğinin sınırlarında boğulan bir tiptir. 

Sürekli arayış içindedir. Çocukluk döneminde benliğini bulduğu Zehra Teyzesi’nin 

karakterini aramaktadır aşık olacağı kadınlarda. Fakat her seferinde bu heves bir 

hüsranla neticelenir ve her ilişki C. nin satirinden nasibi alır ve sonlanır. Hikaye bir 

yılı kapsar fakat okur bu durumun bir süreklilik arz ettiğini inceden inceye 

hissetmektedir. Sanki bu rutinin dayanılmaz ağırlığı C.yi de bir sona 

sürüklemektedir ama bu sadece sezgisel bir düzlemde kalır. 

 

3.3. Şizoid Kişilik 

Şizoid kişiler kendilerini çevresinde bulunan kimselerden uzak tutarlar, içten 

ve yakın ilişki kurmazlar. Yaşamın gerçekleri ile doğrudan ilişki kurmaktan 

kaçınırlar. Gündüz rüyaları ve otistik düşünüşe eğilim gösterirler ve  fantazi 

dünyasında doyum bulmaya çalışırlar. Saldırganlık ve düşmanlık duyguları içinde 

olabilirler. Bu kişilerin bir kısmı çok büyük işler yapabilme şeklinde fantezilerle 

uğraşarak kendi eksikliklerini gidermeye çalışırlar. Bu nedenler sürekli fantastik 

doyumlar ararlar. Şizoid kişinin topluma karşı ters tutumları korku, uğraştan kaçma 

ve coşkusal bölünme biçimlerinde görülür. Bu kişiler çocuklar gibi söz dinler 

utangaç ve aşırı duyarlıdırlar. Şizoid kişiler pek çok idealler peşinde koşarlar ve 

gerçekçi olmayan projelerle uğraşırlar. Bu nedenle de eksantrik olarak görülür. 

Şizoid kişiler daima üzüntü veren durum ve risklerden kaçarlar. DSM III 

sınıflandırmasında şizoid kişilik bozukluğunun tanı kriterleri aşağıdaki biçimde 

açıklanmıştır: Bireyin şimdiki ve uzun süreli işlevinin karakteristiği olan altta 

sıralanan kriterler: 

1. Heyecansal soğukluk ve çekingenlik, başkaları için sıcak, yumuşak 

duyguların yokluğu. 

2. Övgü veya eleştiriye veya başkalarının duygularına kayıtsızlık veya 

ilgisizlik 

3. Aile üyeleri dahil bir veya iki kişiden fazlasıyla yakın dostluk kuramama. 

4. Şizotipal kişilik bozukluğunun konuşma, davranış veya düşünüş 

özelliklerine ait durumlarının bulunmaması  
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5. Şizofreni veya paranoid bozukluk gibi bir psikotik bozukluğa ait 

olmaması 44 

 

“Zebercet psikiyatrik teşhisler açısından bakıldığında tam bir şizaid kişilik 

yapısı göstermektedir.  

Alabildiğine içe dönük, toplumsal ilişkileri soğuk ve mesafeli, 

karşısındakilere güvensiz, kuşkucu ve ürkek bir insan, küçük bir otel neredeyse 

tüm duygusal evrenini doldurmaya yetmektedir. Doğup büyüdüğü kasabada 

çalıştığı otelin bulunduğu sokaktan bir adım öteye hemen hiç geçmemiş ve tüm 

gününü otelin içinde geçirmekten hiç yakınmayan sessiz, biraz ‘garip’ bir insan. 

Fizik yapısı da ruhsal yapısı ile uyumludur. Dar omuzlu, zayıf ve çelimsiz. 

Kimsenin iç dünyasını merak etmeyen ve onlarla hiçbir duygusal alışverişe 

girmeyen bu sessiz ve içine kapanık insan, dışarıdan bakıldığında dayanılması zor 

gibi görünen bir ruhsal denge ve uyumlu yaşamını sürdürmektedir.”45 

İzole edilmiş hayatı ve rutinleşmiş yaşamının ritminde kendini huzurlu bulan 

ve gerekmedikçe ana rahmindeki çocuk gibi otelinin koruyucu duvarlarını terk 

etmek istemeyen ve bundan da hiçbir sıkıntı duymayan içe dönük bir karakter olan 

Zebercet, psikiyatrik olarak çerçevesi çizilen şizoid tipe güzel oturmaktadır. Bir 

şizoid kişilik olarak hal ve tavırları, sürekli belirtilen sınırların içinde kendini 

gösterir.  

 

“Otelden pek seyrek çıkardı. Şimdiki gibi olağanüstü bir durum olmazsa yılda ya da 

iki yılda bir terziye, altı ayda bir keselenmek içinhamama, dört haftada bir saç tıraşına, ayda 

bir otelin paralarını İstanbul’a yerleşen Faruk Keçeci’ye göndermek için postaneye giderdi. 

Yılda bir otelin vergisini de yatırırdı ama bunun için ayrıca çıkmazdı; postaneye gittiği bir gün 

yatırırdı. Her çıkışında özellik hamama gittiğinde, o yokken otelde kötü bir şey olacakmış gibi 

tedirginlik duyardı.” (Anayurt Oteli, s.21) 

 

Yaşamın gerçeklikleriyle yüzleşmekten çekinen şizoid tip kendisini fanteziler 

dünyasına çekerek orada tatmin arar bu da çoğu zaman hayalle gerçekliğin 

birbirine karışmasının ve müdahale etmesinin neticesinde karışık bir duygu durum 

yaratır. Nitekim Zebercet de gecikmeli Ankara treniyle gelen kadına karşı yaşadığı 

                                                 
44

 İsmail Çifter (2003): Klinik Psikiyatri.. Ankara: s631 
45

 Cengiz Güleç, Anayurt Oteli: Zebercet’in Dünyası, Varlık, Şubat 1992 
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duygusal ilgiyle, kadının ayrıldığı odaya girer ve eşyalarıyla fantezi dünyasını 

zenginleştirir hatta bu hayal dünyasını besleyen düzenin bozulmaması için odayı 

kimseye vermemeye başlar. Kadının odası artık Zebercet’in fantezi dünyasının 

biricik mekanıdır. Sosyal ilişkiden mahrum yaşamımın cinsel tatminini dahi bu 

fantezilerde yaşar. Ankara treniyle gelen kadının kalmış olduğu oda adeta 

barındırdığı pek çok fetişle bir mabet niteliğindedir. Zebercet’in psikodrama mabeti. 

 

“Ankara treniyle gelen kadının kaldığı odaya girdi. Sırtını kapıya dayayıp karanlıkta 

durdu. “Bir çay içebilir miyim acaba?” Çay yanmıştı. Işığı yaktı. Her şey yerindeydi; çay 

bardağı bile. Yatağın solunda duvara çakılı askıya mı asmıştı ince kahverengi paltosunu? 

Tepsiyle girdiğinde yatağın üstündeydi. Belki sandalyeye oturmuştu sonra; kazağını, 

eteğini... Yürüdü, yatağın yanında durdu. Doğduğu yataktı bu. Vişneçürüğü atlas yorgan, 

konağın yorganlarından biriydi. Çıplak mıydı altında? Gece lambasını yaktı; öteki ışığı 

söndürdü. Ayakkabılarını, çoraplarını çıkardır; terlikleri giydi. Soyundu; giysilerini askıya astı. 

Ayaklarını yıkadı; otelin havlusuyla kuruladı Dönüp yatağa girdi, yorganı üstüne çekti. Yastığı 

çevirdi, sarıldı; yüksek sesle ‘Gelmeseydin ölürdüm’ dedi. Kadın bir şey sormuştu anlaşılan; 

‘Evet’ dedi. Kolları oldukça ince, bacakları kıllıydı, sivilceliydi; tekdüze ağır ağır kalkıp 

iniyordu. Yüzünü yastıktan ayırıp kadınınkine benzetmeye çalıştığı ince bir sesle ‘Ooh, 

bırakma sakın; memelerimi ısır’ dedi. Az aşağıya kayıp yastığı ısırdı. İnledi. Bacakları sırtı 

gerile gerile, gittikçe hızlanarak uzun süre kalkıp indi kıçı; durdu. İnce, yorgun bir sesle, 

kulağına söyleniyormuş gibi yavaşça ‘ Ohh, nasıl seninim’ dedi. (Anayurt Oteli, s.41) 

 

Şizoid kişilik Atılgan’ın sadece Anayurt Oteli romanındaki Zebercet 

tiplemesine işlenmiş ve bunalan insanın bir kasabadaki izdüşümü olarak 

şekillenmiştir. Her üç romanda da iletişimsizliğin girdabındaki kişilerin sorunları 

farklı çehreyle ifade bulur.  Zebercet içlerinde  toplumsal izolasyonun yaşam 

biçimine dönüşmesiyle gittikçe çıkmaza düşen en psikotik karakterdir. Aylak Adam 

C. aykırı bir model olmakla beraber toplumsal yaşam içindeki yerini almıştır. 

Canistan’da ise iletişimsizlik, köy kültürünün değer yargıları ve dar hayat görüşüyle 

harmanlanan psikolojik komplekslerin dürtüsüyle hareket eden baş karakter Selim 

Efe çerçevesinde ele alınır. Atılgan romanlarının karakterleri toplumla 

uyumsuzluklarının neticesinde kendilerini yalnız hisseden ve mutsuzluk 

duygusuyla örülmüş bir yabancılaşma yaşarlar. Şizoid kişilik bunalan 

yabancılaşmış karakterler  arasında en patalojik görünümlü olanıdır. Aylak 

Adam’da kent insanın, tüketim toplumunun çılgın varyasyonları arasında varoluşçu 
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bunalımına gönderme yaparak kurgulanmış bir karakterken Zebercet şizoid 

kişiliğiyle, varolan yabancılaşma sürecinin bireyselleşmiş bir görüntüsünü arz 

eder.Bu yaklaşımıyla Atılgan toplumsal düzlemde başlatmış olduğu sorunları 

Zebercet tipiyle bireysel, psikotik bir probleme indirgemiştir. 

Zebercet’in ruhsal sorunlarının temelinde çocukluğundan başlayan, kaybeden 

olma duygusunu perçinleştiren tecrübelerle seyreden, dış dünyadan gelen 

baskıların yarattığı eziklik duygusudur. Hatta bu eziklik sadece toplumsal çevreden 

değil aile içinde ebeveynin kendisine yaklaşımında bile varlık gösterir. Aile içinde 

dahi bazı alaylı ifadelere kurban giden bir karakterdir Zebercet. Tez canlı kişililği 

bazen anne ve babası tarafından yedi aylık doğmasına bağlanarak, alaylı bir 

ifadeyle eleştirilir zaman zaman. Bu aşağılanma süreci çocuğun kendini en 

güvende hissetmesi gerektiği aile ortamında başlamıştır bile. Zebercet geliştirmiş 

olduğu komplekslerin algı süzgecini oluşturmasıyla sürekli bir eziklik dugusu yaşar. 

 

Bu yedi aylık doğuş anasının, babasının sağlığında ara sıra başına kakılırdı: 

Sabah. Okula gidecek. Salona iner. Babası o zömanlar salonda yakılan kömür 

sobasının külünü boşaltıyor.  

Zebercet: Baba, yirmi beş kuruş verir misin? 

Babası: Ne olacak? 

Zebercet: Defter alıcam. 

Babası kürekteki külü kovaya döker; küreği gene sobanın deliğine sokar. 

Zebercet: Hadi baba geç kaldım. 

Babası: Patlama oğlum; şu külü alayım. Ananın karnında yedi ay nasıl durdun? 

Öğleyin okuldan dönmüştür. Yukarı çıkar. Anası mutfakta bir tabağa marul doğruyor. 

Tencere gaz ocağında. 

Zebercet: Karnım acıktı. 

Anası: Şimdi pişer yemek, sabret biraz. Ne oğlan! Karnımda bile sabredemedi dokuz 

ay.  (Anayurt Oteli, s.41) 

 

Anne babasının azarlamalarını takip eden süreçte Zebercet toplumsal 

yaşama katıldığı her an içe dönük kişiliğinin sakıncalarını yaşamış ve bu durum, 

cinsel yaşamındaki tercihler ve saplantılarla devam ederek karşılıklı bir döngü 

halini almıştır. 

Zebercet’in sosyal yaşamda varlık gösteremeyen kişiliği aynı zamanda bu 

toplumda bir var olma mücadelesi vermektedir. Zayıf kişiliği kendi varlığının kabul 
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görebilmesi için farklı yönlere sapmış ve bir başka güçlü  kişiliğin boyunduruğuna 

girerek varoluş sürecini devam ettirmiştir. Askeriliğini yaparken Fatihli adlı bir erin 

karizmatik otoritesini benimsemiş ve onun aşğılayıcı tavırlarını içselleştirerek doğal 

bir süreci yaşamakta olduğuna kendini iandırmıştır, çünkü böylece iyi ya da kötü 

varlığı kabul edilmektedir. Zayıf kişiliği varlolmak için kendine bir dayanak 

bulmuştur. Hatta toplumsal çevreye açıldığında gittiği bir lokantada gözüne Fatih 

Sultan Mehmet’in bir resmi takılır. Burada çocukluk döneminin bilinç altı tortuları 

davranışlarının gizli belirleyicileri olarak tekrar ortaya çıkar.  

 

Duvarda asılı resimlerin birinde Fatih’in deniz üstüne sürdüğü kabarık sağrılı (Fatihli’ye 

gözü kayınca başını eğerdi) başı eğik, uzun boyunlu atının adı da Düdldül müydü acaba? 

Fatihli’nin Serdar’dı. Kendini o kadının dönüşüne hazırlarken düşünmüştü: ‘Göbek adım 

Serdar’ diyecekti sorunca. (Anayurt Oteli, s.87) 

 

Zayıf karakteriyle toplumda varlığının kabul edilmesi sorunsalı onu yöntem olarak 

başka otorite altına girmek şeklinde çözmeye itmiştir. Zabercet erkek egemen 

toplumun ferdi olarak bu ataerkil donanımlara sahip olamamamın yarattığı ezik 

durumun girdabından bir türlü kurtulamaz. Yaşamın karşısın çıkardığı durumlar da 

onun ataerkil kişiliğini gerçekleştirme imkanın tanımaz . Her şeyden önce erkek 

egemen toplumun bir genç için en önemli tecrübe yeri olacak olan asker ocağında 

dahi Fatihli’nin otoritesinde ezilmesiyle başlayan hikayesi Bölük komutanının onu 

kendine emir eri etmesiyle bir tür domestik işler gören hizmetçi konumuna itmiştir. 

Böylece Zebercet yine ataerkil donanımlara sahip tecrübe fırsatından da mahrum 

kalır.  

Yüzbaşının karısıyla oldukça geçkin baldızı onu  umursamadan konuşurlardır yanında. 

Ayda bir hamam giderlerken bohçayı taşır, karşıki kahvede oturup çıkmalarını beklerdir.  

Kahveciyle çırak takılırlardı. ‘Hanımlara dört demli çay.’ ‘Sen mi götüreceksin içeri’  (Anayurt 

Oteli, s.31) 

 

Emir eri olan Zebercet bu durumun kendisi için aşağılayıcı bir şey olduğunu 

düşünmüş ve bundan babasına da bahsetmemiştir. Erkek egemen toplumda kabul 

görmediğine ve türlü şekillerde bu grubun dışına itildiğine inanan Zebercet bu ezik 

durumu içselleştirerek psişik problemlerinin içinde gittikçe büyüyen gerçeğe 

dönüşmesine engel olamaz. Zebercet gecikmeli Ankara treniyle gelen kadına 
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duyduğu hayranlığın ve sahip olma hayalinin motivasyonuyla toplumla uzlaşma 

kararı alır ve bu girişimi daha ilk günden türlü aşağılanmalarla örselenir ve 

başlamadan biter.  Özellikle toplumla karışma motivasoyonunun ilk günü sokakta 

kestanecinin aşağılamalarına maruz kalması ve bu durumu içinde fırtınalar 

kopmasına rağmen sessizlikle tepki göstermesi. Yine kendini edilgen bir dünyaya 

çekmesine neden olacak bir dizi olayın su yüzüne çıkanıdır.  

 

“Karşıya geçip, kasketli yuvarlak yüzlü, sarkık yanaklı kestaneciye yaklaşırken durdu. 

Kestaneci başını kaldırmış ona bakıyordu. Mangalın kıyısında kabukları yarılmış, kızarmış 

kestaneler diziliydi. Bir kıvılcım sıçradı. Canı pek istemiyordu ama kabuklarını soydurup biraz 

alsa belki ... kestaneci bağırdı: 

-Ne dikildi orda ulan, yol üstünde maşatlık taşı gibi. Bas git hadi! 

Birisi güldü. Zebercet birden dönüp kaldırım boyunca yürüdü. ‘Maşatlık taşı...’kollarını 

silkti; yanaklarını ovuşturdu. ‘Taş gibi miydim gerçekten?’ Önemli olan adamın benzetmesi 

değil aşağılayıcı davranışıydı. O anda neler yapılmazdı bu kabalığa karşı. Oysa kaçmıştı işte 

.; olanakların en kolayını seçmişti bilmeden.” (Anayurt Oteli, s.83) 

 

Zebercet’in içine düştüğü çıkmaz ruhunun derinliklerinde gizlediği ve bir türlü 

dışa vurma cesaretini gösteremediği öfke ve neticesindeki eylemsizliğin yarattığı 

çökme duygusudur.Bu psikoloji onu her geçen gün içinde yaşadığı toplumdan 

kopararak izole ve edilgen bir hayata yönelmeye mecbur kılmıştır. 

 

3.4. Cinsellik 

Cinsellik, Yusuf Atılgan’ın her üç romanında da derinlikli olarak işlenen bir 

temadır. Üç romanda da farklı anlatım tekniklerini kullanan yazar cinsellik temasını 

karekterler üzerine ustalıkla giydirmiş ve işlemiştir. Özellikle Zebercet 

karaketrerinde hastalıklı bir hal alarak aşırılıklara varır. Aylak Adam C. çocukluktan 

kaynaklanan cinsel problemlerin karakterindeki derin izlerini yaşayan bir tiptir. İlk 

cinselliği keşfi Zehra Teyze’sinin bacaklarına karşı duyduğu erotik ilgiyle başlar ve 

evdeki hizmetçilerin cinsel davetleriyle devam eder. Bu arada sürekli babasının 

evdeki hizmetçilerle ve çok önem verdiği ve ayrı tuttuğu Zehra Teyze’siyle olan 

cinsel münasebetleri Aylak Adam C. nin cinselliğinin çocuk dünyasının 

şekillendirici güçleridir ve ilerideki yaşam biçiminin de kalıcı unsuru olarak 

hayatındaki yerini alacaktır.  
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Aylak Adam romanın cinsellik bir bakıma C.’nin fantezilerinin görüntüsü 

olarak ortaya çıkar. Zira C., kadınlarda Zehra Teyzesine transefer ettiği anima 

arketipinin gündelik hayattaki karşılığını , örneğini aramaktadır. Bu kadının temel 

vasfı saf, temiz, koyu mavi gözlü, düzgün bacaklı ve şevkatli olmalıdır. Bu tipik bir 

Zehrra Teyze tarifidir. C., bu tarifi yakınlaştığı üç kadında tamamlamayı dener. 

Güler onda saflığı ve temizlği, ressam Ayşe cinselliği, sinema kapısında müşteri 

bekleyen şaşı fahişe de şefkati arar. Üç kadına dağılan bu kadın imgesini bir 

kadında bulmanın ümidi içinde sabırla aramalarına devam eder.46 

Yusuf Atılgan’ın romanlarında cinsellik insan doğasının tabii bir yönü 

olmaktan çıkar bir sapkınlığa dönüşür. Esasında yazarın bu denli cinselliğe ağırlık 

vermesinin ardında Freud’ın psikanalitik kuramına ve beraberinde getirdiği bilinç 

altını kontrol eden en önemli iki aracın cinsellik ve saldırganlık olduğunu ve bu 

temel itkinin davranış kalıplarının her türünde kendini kılık değiştirerek de olsa 

gösterdiğini hissettirmektedir. Atılgan’ın okuma serüveninde psikanalizin önemli bir 

yer tuttuğunu biliyoruz. Atılgan’ın en çok etkilendiği  yazarlardan  biri Faulkner’dir. 

Tıpkı Faulkner gibi bireyi psikolojik yönleriyle merkeze alarak olayları kurgulamak 

yazarlığının önemli yönlerinden biri olmuştur. Bir söyleşisinde şöyle bahseder 

Faulkner için: 

 

Hayranlıkla hatta kıskanarak okuduğum iki yazar vardır: Çehov, Faulkner. Okuyanı 

anlattıkları ortama katıveren, onu yarattıkları kişilerin yaşayışına, duygularına ortak eden bu 

iki sanatçı, söz sanatının ereği buysa, varmışlar bu ereğe.
47

 

 

Zehra Teyze arketipinde simgeleşen kadınlardır Aylak Adam C. nin hayatındaki 

kadınlar fakat her kadın farklı bir yönünü temsil eder Zehra Teyze’nin, zaten C. nin 

tam oalrak aradığı da tüm bu vasıfları tek bir ideal kadında bulabilmektir. Lakin C. 

İyilik, saflık ve temizliği simgeleyen – koyu mavi gözlü - Güler’i sırf onu “eli 

paketliler” diye tabir ettiği sıradan kalabalıklardan biri haline dönüştürebilme 

etkisinden dolayı Güler’i terk eder çünkü Güler “üç oda bir mutfaklı ev” de mutlu bir 

yuva tasavvurundur. İşte bu arzu Aylak Adam C. İçin pek çok güzel şeyi kapatıp 

korkularını tetiklemeye yetecek denli önemlidir. Hayatına daha sonra ressam Ayşe 

girer. Ayşe entelektüeldir aynı zamanda cinsel açıdan da çok çekicidir. Fakat 
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Ayşe’nin aile hayatına önem vermesi. Anne ve babasının üzerindeki kontrolden 

hoşnut olması ve bu kontrole tabi olmanın doğal bir süreç olduğunu savunması C. 

nin Ayşe üzerindeki hayranlık perdesine gölge düşürmüş ve Ayşe’yi muhafazakar 

ve “eli paketliler” aleminin sıradanlığından kendini kurtaramamış bir entelektüel 

olarak görür. Aylak Adam C. sürekli karşısındaki kadınlardan bir şey 

beklemektedir. Kendi çizmiş olduğu şablona yakınlaşan kadınları hayatuna sokar 

ve bu şablonun izin verdiği ölçüde onlarla beraber olur fakat bu süreçte kadınların 

doğasına dair son derece sınırlayıcı yaklaşır. Egoist bir kişiliğe sahip olan C. kadın 

psikolojisinin bireyselliğine çok fazla önem vermez onun için önemli olan belirlediği 

Zehra Teyze arketipinin sınırlarını çizdiği şablona oturmasıdır. Fakat bu hiçbir 

zaman gerçekleşmez ve kahramanımız her geçen gün tükenen bir umutla kendini 

yeni bir ilişkinin içinde bulur.  

Yusuf Atılgan’ın romanlarında iletişimsizlik çıkmazındaki karakterlerin ana 

etkeni psişik kaynaklıdır. Aylak Adam C. yi yönlendiren çocukluk döneminde 

yaşadığı bir takım psikolojik tecrübeler neticesinde geliştirdiği Zehra Teyze’de 

simgelenen anima arketipi ve gerek gerçek varlığıyla gerek simgesel anlamda 

annenin yerini alan Zehra Teyze üzerinden babasına karşı geliştirdiği odipus 

kompleksi iki temel itkidir C’nin hayatında. Yaşadığı odipus kompleksinin en 

önemli figürü ise bıyıktır. Babasının ilkel cinsel arzularına karışan Zehra 

Teyze’siyle ilişkilerine şahit olduğu andan itibaren babasına duyduğu öfke gittikçe 

şiddetlenir C.nin ve neticesinde bu nefret onu babasının tam aksi şekilde varolma 

mücadelesini yaşamının nirengi taşı haline getir. Böylece bıyık babasından miras 

kalan tüm iğrenç izlenimleri simgeleyen bir figüre dönüşür öyle ki tüm kötü 

adamların bıyıklı olması da tesadüf değildir romanda. Bıyık aynı zamanda 

muhafazakar ataerkil toplumun da bir simgesidir. Alalade bir seçim değildir Atılgan 

için öyle ki bu erkek baskın toplumun sert ifadesi olan bıyık “Anayurt Oteli” nde de 

aynı ataerkil anlamıyla ifade bulur. Zebercet, gecikmeli Ankara treniyle gelen 

kadının dönme umudunu yitirdiğinde hep ezik hissettiği dış dünyaya katılma kararı 

alır ve ilk olarak bu yeni hayatına simgesel anlamda bıyığını keserek başlar. 

Atılgan’ın tüm romanlarında olay örgüsü ana karakterin merkezinde gelişir. Olaylar 

romanların kurgusunun merkezinde değildir. Kurgunun merkezinde ana karakter 

vardır ve tüm olaylalar bu karakterin yaşama katılımıdır. Sınırlı figüranlar vardır. 

Aylak Adam’daki hemen tüm figüranlar cinsellikten nasibini alır. Aylak adam C. nin 
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Güler, Ayşe ve şaşı fahişeyle olan münasebeti. C.nin avukatıyla hizmetçisi 

arasındaki ilişkiden şüphelenmesi; karşı penceredeki kadının ihanete dayalı 

ilişkisinin beberde muhabbet haline dönüşmesi, Zehra Teyze’siyle babası 

arasındaki ve babasıyla evin hizmetçileri arasındaki münasebet. B. Nin sinemada 

Erhan ile öpüşmelerive daha ileri gitmek konusundaki polemik. Böylece Aylak 

adam C nin ilgilendiği cinsellik sadece kendi yaşamına sığanlarla sınırlı değildir, 

etrafında geliişen ilişkilerin cinsel yönleri C’nin sürekli ilgi alanındadır. Hatta 

yaşamı yönlendiren önemli ve kaçınılmaz bir yazgıdır.  

Atılgan’ın ikinci romanı olan Anayurt Oteli’nde de cinsellik teması, ağırlığını 

arttırarak devam eder. Bu romanda Zebercet ana karakterinin şizoid bir tip olarak 

cinsel kaynaklı psişik sorunları yazara cinsel sapkınlıklar konusunda daha özgür 

davranma esnekliği vermiştir. Roman karakterlerinin başta jenerik olarak 

tanıtılması yazara anlatım ve konuya hakimiyet açısından oldukça yararlı olmuştur. 

Okur da daha baştan ne tür karakterlerle muhatap olacağının bilgisini edinir ve 

yazar olayları kurgularken detayları işleme olanağını bulduğu için kişilikleri 

derinlemesine tahlil eder. Kitabın başındaki jenerikte kedi ve havlu gibi hayvan ve 

nesnelere de rastlanır bunlar ilk etapta okur için tereddütle karşılanacak şeyler 

olsa da romanın akışı içinde ne denli önemli oldukları fark edilecek ve Zebercet’in 

cinsel fetişizminde ne denli önemli ipuçları içerdiği ortaya çıkacaktır. Zebercet 

kendisini Keçecizadelerin bir devamı olarak görmekte ve otelin konak 

dönemlerindeki aile içi ilişkileri kendine örnek alarak ortalıkçı kadına ruhtan 

arınmış bir et muamelesi yaparak cinsel doyuma ulaşmaya çalışır. Nitekim 

konakta hizmetçilere olan yaklaşım da Keçecilerde benzeri şekilde gerçekleşmiştir. 

Esasında bu bir bakıma geçimini ve yaşam standartlarını borçlu olduğu  kişilere 

karşı cinsel istismardır burada söz konusu olan Zebercet de ortalıkçı kadını 

kendisine muhtaç bir et parçası olarak görmüş, bu kadınla olan ve 

mastürbasyondan pek farkı olmayan cinsel ilişkisinde doyum aramaya çalışmış ve 

daha sonra bu ruhsuz tek taraflı birleşmenin cinsel yetersizlikle neticelenen 

finalinin faturasını ortalıkçı kadına keserek onu öldürmüştür. 

Zebercet oda kapılarında müşterilerinin odalarını dinleyen, anahtar 

deliklerinden onları gözetleyen, daha sonra da kendi düş evreninde b anları 

yeniden hatırlayarak aşamaya çalışan şizoid bir karakterdir. Bir gece otelinde 

kalan öğretmen çiftin sevişmelerini kapı arkasından dinler. Ertesi gün söz konusu 
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çift otelden ayrılır. Zebercet onlarla vedalaşırken bile zihni hep dün gece duyduğu 

seslerle meşguldür. Zebercet pasifize olan ve anormal cinsel tercihlerinde bir türlü 

doyuma ulaşamaz. Sosyal hayata katılımıyla daha aktif bir rol almak ister.  Bu 

cinsel tercihlerine de yansır çünkü artık fetişist ya da tek taraflı tatmine değil 

cinselliğin iki kişi arasında yaşanabilecek bir boyut olduğunu kabul ederek başlar 

fakat bu sefer yine anormal bir yola saparak eşcinsel bir yönelim sergiler fakar bu 

sadece teşebbüs olarak kalır. Horoz dövüştürülen yerde tanıştığı Ekrem adlı soğuk 

demirci gençten etkilenir. Bu, öncesi olmayan bir histir fakat Zebercet bunu içinde 

hissederek delikanlıya yakınlaşır ve içinden geçen otele davet düşüncesini eyleme 

dökemez bir türlü. 

Gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının, Rüstem Bey’in eşi Semra Hanım’a 

benzemesi Zebercet’te eski bir hikayeyi yeniden yaşama arzusunu depreştirir. 

Keçecileri konağının yakın geçmişi anlatılırken Kadriye Kalfa ile beslemenin 

lezbiyen ilişkileri de Zebercet’in aklından çıkmayan, zihnini meşgul eden bir cinsel 

kanıt olarak kalır.  

 

“Bir gece yattıktan sonra Rüstem Bey, ‘Canım senin çilek reçelinden istedi şimdi’ 

demiş. Karısı davranmış, ‘Yukardan alayım’ demiş. ‘Bırak yemesem de olur.’ ‘Olmaz getirem’ 

deyip kalkmış. Uyuyanları uyandırmamak için ağır ağır tavan arasına, mutfağa çıkarken 

odadan kısık sesler geliyormuş; yavaşça yaklaşıp dinlemiş. (…) Söylenmesi ayıp sözler… 

Seranım reçeli falan unutup aşağıya inmiş; tir tir titriyormuş odaya (buraya) girdiğinde. 

‘Yarından tezi yok…’ demiş kocasına anlatmış. Ertesi sabah bohçalar koltuklarında 

giderlerken besleme ağlıyormuş. ‘Ağlama kız aç mı kalacağı. Yanındayım ben, korkma 

demiş Kadriye Kalfa. (Anayurt Oteli, s.55) 

 

Annesinin Zebercet’ e anlattığı bu olay onun bilinç altında yer etmekte 

gecikmez. Altı numaralı odanın duvarına asılı sömürgecinin uyuyan kapatması 

resmine her baktıkça Zebercet, bu hikayeyle karışık Haşim Bey’in beslemelerle 

olan maceraları küçük zenci kızların danslarıyla birbirine karışır. Sömürgecinin 

uyuyan kapatması resmi Zebercet’in uyuyan kapatması ortalıkçı kadın siluetiyle de 

birleşir.  

Romanda homoseksüellikten, terlikle mastürbasyona, fetişizme, lezbiyenliğe, 

Haşim Bey’de kendisini gösteren kadın düşkünlüğü hatta hayvana (kedi) karşı her 

türlü cinsel ilişkinin sürekliği bir karakter olarak Zebercet’in cinsel eğilimleri, 
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eylemini kişinin kendisinde bulan bir davranış biçimi olarak ortaya çıkar. Aylak 

Adam romanındaki C. ‘nin babasının kadın düşkünlüğü ile Anayurt Oteli’ndeki 

Haşim Bey’in kadın düşkünlüğü bir bakıma örtüşen iki olgudur. C.’nin babasının 

hizmetçilerle yaptığı kaçamaklar Anayurt Oteli’nde Haşi Bey’in beslemelerle 

yaptığı kaçamaklarla aynılaşır.48 

“Çağımızda cinsel sorunların önem taşıdığı oratadadır. Bu sorun geri kalmış 

ülkelerde daha da yoğundur. Anayurt Oteli’nde böyle bir sorun ele alınmak 

istenmişse, temelde bir yanılgının içine düşülmüştür.  Bu yanılgı toplum yapısını 

tanımamaktan ileri gelmektedir. Böyle olunca da insan gerçeğine bir karşı çıkışın 

içnie düşmüştür yazar” diyor Mücahit Gültekin49  

Aylak Adam romından daha bireysel bir mesele üzerinde gelişir romanın 

kurgusu.Alışılagelen klasik anlamdaki bir dünya görüşüne bağlı olarak gerçekliği 

ifade etme girişimin hakim olduğu roman anlayışına taer bir durumdur ve 

toplumsal yaşamdaki bireyi konu almaması eleştiri oklarına hedef olmasına sebep 

olmuştur. Oysa bu roman her ne kadar şizoid bir tip üzerine şekillense de 

çürümeye yüz tutmuş muhafazakar toplum anlayışının neden olduğu yitik 

değerlere ve bu baskı toplumunun bireyin içindeki sapkın eğilimlere çanak 

tuttuğunu düşünüyor yazar. Zebercet’in psikotik durumun ardındaki fonda yine bu 

toplumun yarattığı fertler vardır. Esasında roman şizoid tipin toplumsal mimarları 

olarak çürümüş toplumsal ilişkileri vurgulamıştır. Zira Zebercet anormal bir 

davranış örüntüsünün kahramanıyken olaylara karışan tüm tipler bu 

çürümüşlükten nasibini almış kişilerdir. Gittikçe çözülen toplumsal değerlerle 

kendine yabancılaşan  bireyin bu hali ahlaki olarak çökmekte olan bir toplumun 

hızlandırıcı mekanizmalarıdır. Derinlemesine tahlillerle insanın özündeki 

duyguların karmaşıklığını tüm yalınlığıyla ortaya koymaktaki hünerini gösteren 

yazar, bireyi merkeze alan üslubuyla toplumsal gerçeklikten sapmakla suçlanmış 

fakat bireyin her yönüyle ele alınarak merkeze yerleştirilmesinde ve en önemli 

kavram olarak algılanmasında yapı taşı olmuştur. 

Canistan romanında da hakim tema cinselliktir. Romanın baş karakteri Selim, 

çocukluk arkadaşı Tokuç Ali ile küsmesinin ardındaki neden, sıpa ile girişilecek 

cinsel ilişkide ilk sırayı kendisine vermemesinde belirir. Bunu bir aşağılanma 
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sebebi sayan Selim, bu olayın kinini taşıyacak ve bir gün bunun hesabını Tokuç 

Ali’den soracaktır. Romanda ayrıca Selim’in esma ile ilişkisi yine cinsellik 

boyutuyla ön plana çıkar. Aynı ilişkiyi biz romanın öteki kahramanlarından Kadir ile 

Naciye arasında da görürüz. Bu kadınlar savaşta ölen kocalarının yerine bu iki 

kimsesiz erkeğe evlerini açarlar. Esma nikahlanmadan önce Selim’le cinsel ilişkiye 

girdiği için huzursuzluk duyar. Günah korkusu onu beş vakit namaz kılmaya 

yönlendirir.; hatta Selim’e namaz surelerini öğretir, onun da namaz kılmasını 

sağlar. Fakat Selim Esma’nın ölümünden sonra namazı terk eder. Yine eski 

alışkanlıklarına geri döner, içki içer. 

Yusuf Atılgan son romanı Canistan’da da cinsellik temasını işleyerek tüm 

romanlarının ağırlıklı temasını da seçmiş olmaktadır. Farklı sosyal çevrelerdeki bu 

insanların yaşamlarındaki problemlerin, tutkuların, ölüm ve seviginin ve 

sevgisizliğin kaynağı hep cinsellik olmuştur. Topluma yabancılaşan bu insanların 

aynı zamanda problemli cinsellikle örülmüş bir ortamda yetişmeleri bu marazi 

durumun devamına hizmet eden figürlerden öteye gidemeyen varlıklar olmaları en 

dikkat çeken özellikleridir. Tüm bu çapraşık ilişkilerin ve yarattığı karakterlerin 

içinde yaşadıkları toplum zaman zaman bireylerini hazmetmekte zorlanmaktadır. 

İşte Atılgan’ın romanlarındaki karakterler de bu çürümeye yüz tutmuş toplumun 

yetiştirdiği ve hazmedemediği tiplerdir. 

 

3.5. Sevgisizlik 

Yalnızlık bilinçte belirmesi huzursuzluk yaratır; gerçekte bütün 

huzursulukların kaynağı budur. Yalnız olmak her şeyden kopmak insanca güçlerini 

kullanamamak demektir. Böyle olunca yalnızlık; çaresizlik, dünyayı canlı olarak 

kavrayamamak demektir. Yalnızlık duydgusu aşırı huzursuzluk doğurur diyor Eric 

Fromm. 50İşte Atılgan romanlarının kahramanlarının içine düştükleri çıkmaz, 

kurtulamadıkları bunalım bu yalnızlık duygusunda düğümlenir. Koşulsuz sevgiden 

mahrum büyümüş çocukların patalojik yetişkinlikleridir. Atılgan romanlarının 

ağırlıklı temasını cinsellik oluşturmakla beraber bu, söz konusu edilen durumun 

sadece görünür kısmıdır. Toplumla uyumsuzluk halindeki karakterlerin bunalan ve 

gittikçe toplumdan izole olan yabancılaşmış fertlerinin uyumsuzlukları, kendini 
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farklı çehrelerle ortaya koyar. Aylak Adam romanının başkişisi C. annesini genç 

yaşta kaybetmiştir. Yazar bu konu üzerinde hemen hemen hiç durmaz. Anne 

figürünü olduğu gibi karşılayan karakter Zehra Teyze’dir. C.’nin dayanak noktası, 

sevgiyi aradığı ve şevkati hissettiği tek kişi anneyi simgeleyen Zehra Teyze’dir. 

Baba ise her türlü kötülüğün ve hayatı çekilmez kılan şeylerin ifade bulduğu bir 

figürdür. Aylak Adam C. her fırsatta babası gibi olmamak için özel bir gayret sarf 

eder. Hatta artık babasının etkisinden kurtulmayı ve tamamıyla bağımsız bir 

varoluş içine girmeyi bir yaşam biçimi haline getirir. C. nin sürmekte olduğu yaşam 

biçimini ve içinde bulunduğu konformist koşulları kendisine sunmuş olan babasına 

karşı takındığı bu olumsuz tavrının ardında hizmetçilerle düşüp kalkan babasının  

egoist tavrı sevgisinden mahrum büyümüş ve kendisini hiç de samimi olmayan 

huzursuzlukla kuşatılmış bir alemin mutsuz bireyi olarak idrak etmesinde önemli 

rol oynar. C. nin çocukluğu boyunca annenin varlığından hiç söz edilmez. C. bir 

çocuğun var oluş ihtiyaçlarının temelinde bulunan “ait olma”, ve “koşulsuz sevgi” 

kavramlarıyla hiç tanışmamıştır. Bu duyguların tatminini Zehra Teyze’sine 

yükleyerek yaşamaya çalışmıştır. Nitekim sonunda şevkatin, temizliğin, 

masumiyetin ve annenin simgesi olan Zehra Teyze’sini de babasının kollarında 

gördüğünde artık tüm dayanak noktalarının babası tarafından karalandığına 

hükmetmiş ve onun varlığını anımsatacak her durumu yaşantısından uzak tutmaya 

çalışmıştır. Aylak Adam’ın yalnızlığının ve mutsuzluğunun ardında çocukluğunda 

yaşayamadığı koşulsuz sevginin eksikliği yatar. Bu çocuk kendisine hiçbir zaman: 

Seviliyorum; çünkü annemin çocuğuyum. Seviliyorum, çünkü çaresizim. 

Seviliyorum, çünkü annemin bana gereksinmesi var, diyememiştir. Ben ben 

olduğum için seviliyorum duygusunu hiçbir zaman tatmamıştır. Anneden 

mahrumdur ve kendi iyimser hayal gücüyle Zehra Teyze arketipini yaratır.  

 

“Ya teyzem? Onu hep sevdim. Sonralar babamla isteye isteye yattığı düşündüğümde 

bile bağışladım onu. Öteki onun önde hizmetçilere saldırır.; teyzem sanki görmezdi. Güzün 

beni yatılı okula verdiler. Bir ay sonra teyzem öldü. Artık yalnızdım. Arkadaşlarla 

anlaşamıyordum. İnsanların kaçınılmaz ikiyüzlülüğünü görüyordum. Bir gazzluk dostlar! 

Herkez tren yolculuğundaki süreksiz tanışıklıkla yetinir gibiydi. Çok para lafları’ 

Hoşlanmıyordum. Belki her zman çok param olduğu içindi. Galiba babam bana sevgisizlik 

borcunu bana paramla ödüyordu. Yılda bir iki kere beni görmeye gelirdi. Neler anlatırdı? Ben 

hep    ’gideyim artık’ diyeceği anı beklerdim. ‘- gideyim artık’ elini uzatırdı. Bu el!… Öperdim. 
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Çabuk kurtulmak için diye düşünürdüm. Yoksa korkudan mı? İşte ben buyum. 

Çocukluğumda ona benzememek kolaydı. ‘bıyık bırakmıycam’, ‘komisyoncu olmıycam’ 

demek. Çıplak bacaklı kadın düşleri başladığı zamanki umutsuzluğum! Hiç kimse erkek 

yaratılmanın azabını benim kadar çekmemiştir. (Aylak Adam, s.128) 

 

Babası da kendi egoist ve sevgiden uzak tutumuyla anne boşluğunu 

doldurmaktan çok uzak bir karakterdir. Kısacası C. koşulsuz sevgiden mahrum 

büyümüş ve bu durum kendisinin de son derece egoist ve ön yargılı bir karaktere 

dönüşmesine neden olmuştur. Nitekim hayatına giren bütün kadınları bu önyargı 

süzgecinden geçirirken kaybetmiştir. Kadınların karşısında ise gerçekten babadan 

miras kalan bir egoist kişilk fardır. O sürekli başkalarından bir şey bekler, kendisi 

sevgisiz bir ortamda büyüdüğü için vermenin, fedakarlık etmenin sevginin ön 

koşullarından biri olduğunun farkında değildir. Egoizmiyle ördüğü yalnızlık 

duvarlarında umutsuz bir beklenti rüzgarıyla oradan oraya savrulur. 

Anayurt Oteli’nin Zebercet’i de tıpkı Aylak Adam C. gibi sağlıklı bir öz benlik 

duygusu geliştirememiştir. Hiçbir zaman sahip olduklarıyla olduğu gibi kabul 

edilmemiş sıklıkla anne ve babası tarafından alayla aşağılanmıştır. Yeterli sevgi 

ortamında büyümemiş olan Zebercet benlik duygusu dış çevreye açıldıkça daha 

da örselenmiş ve sonunda kendisini ana rahminin huzuruna ve güvenliğine tekrar 

götürecek olan otelin dört duvarına kapanmayı hayatının bir gerçeği haline getirir. 

Sevgi diğer insanların varlığıyla hayat bulan bir kavramken Zebercet’in dünyasında 

artık insanlar değil fanteziler var olmaya başlar böylece insanlardan kopan 

kahraman gittikçe bunalımın ölüme götüren kıyısına yaklaşır ve sevgiyi hiçbir 

zaman keşfedemeden, anlamsızlık olarak tanımladığı hayatına son verir.  

Canistan romanında ise baş karakter olan Selim kimliğinde yine sevgisizlik 

ortamında yetişmiş bir gencin hikayesidir anlatılan. Bu sefer yazar Aylak 

Adam’daki anne eksikliğinden kaynaklanan sevgi yoksunluğunu burada ataerkil bir 

platforma taşıyarak baba eksikliğinde ele alır fakat bu sefer baba bir hırsızdır ve 

çocuğun ihtiyaç duyduğu ait olma, takdir edilme, kabul görme gibi temel 

gereksinimlerini hep can dostu Tokuç Ali’nin baba ocağında yaşar. Tokuç Osman 

sadece can dostunun babası değil kendisinin de baba gibi sevdiği bir karakterdir. 

Fakat bu iyimser tablo uzun sürmez ve Selim’in biliçaltına ittiği ve kendi ailesinde 

tatmin görmeyen şevkat ve sevgi yoksunluğu onun peşini hiç bırakmaz. İçinde 

barındırdığı bu öfke ve kıskançlık duygusu can dostunun hayatına kıyabilecek 
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kadar güçlüdür. Çocukluktan çıkıp dalikanlılığa yeni adım atmış olan Selim kendi 

çocukluğunda yaşayamadığı fakat hep hayalini kurduğu kendisinin çekip 

çevireceği mutlu yuva ve aile hayaliyle yatıp kalkar. Kendindeki gücü yavaş yavaş 

hisseden Selim, Esma adında genç bir dulun yanında çalışmaya başlar. Esma 

otuzunda, Selim ise henüz on altısındadır. Zamanla arasındaki ilişki karı-koca 

ilişkisine dönüşür. Selim’in artık işleyeceği bir toprağı, evi ve karısı vardır. Bu 

Selim’in hayatının en mutlu günleridir. Çocukken kendisini bir sığıntı gibi hissettiği 

Tokuç Osman’ın aile ortamına kıskançlıkla karışık duyduğu hayranlığın tatminine 

yönelik ivedi bir davranıştır Selim’in henüz on altı yaşındayken yaşadıkları. Atılgan 

Selim karakteri üzerinde iyi-kötü ikilemini işlemiştir. Bu iki duygu insan tabiatının 

bir parçasıdır. Yüzyıllarca insanlık tarihi medeniyetleriyle iyi-kötü kavramını da 

yaratmış, dinlerle de bu mücadelesini sürdürmüştür. İyiy de kötüyü de yaratan 

insanın kendisidir. İşte temel sorun hem iyi hem kötü lan insan nasıl kendisini kötü 

olmaktan uzak tutabilir. Ve iyiliğin getirdiği huzura erişebilir. İşte Selim Efe 

hayatının iyi ve mutlu olan günlerinde Esma’da sevgiyi tanımış ve sevgiyi 

paylaşmış. Ama bir gün bu mutlu günler aniden Esma’nın ölümüyle sona erer. Bu 

hazin olay neticesinde tek yitip giden Esma’nın bedeni değildir. Selim’in kalbindeki 

sevgi de tükenir. Çünkü bu hayat tam da gerçek sevgiyi ve mutluluğu bulduğu 

sırada ona karanlık ve çirkin yüzünü göstermiştir. 

 

“Bu Çerkez Recep tuhaf bir adamdır. Bak şu bağa, ot içinde bakımsız. Dört yıl önce 

Haziran ortasında o koca dolu yağdığında herkes gibi onun da bütün ürünü mahvoldu. Sanki 

Tanrı’ya küstü ondan sonra  O akşam bir komşusu duymuş evinin avlusundaki çırıl çıplak 

erik ağacına elini sallayarak bağırıyormuş: ‘Bana bu yapılır mı koca Allah! Sana duadan geri 

kalmadım. Günahım neymiş ki!” Gari ne namaz ne oruç Tarlalarını, bağını gen bıraktı; 

işlemez, ekmez. Başladı birer birer satmaya. Karısı ölmüş, çoluğu çocuğu olmamış. Yemeği 

de kendi pişirir.” (Canistan, s.75) 

 

 İçindeki isyanı söküp atamayan Selim’in kötü yüzüyle karşılaşır okur o andan 

itibaren Atılgan iyi-kötü ikilemini insanın tabiatının bir parçası olarak anlatırken 

kötünün kaynağına da işaret etmekten geri kalmaz. İnsanlığın kaderi kandisi ile 

sevgi arasındaki ilişkiye bağlıdır. Her ikisi de birbirinin var oluş koşuludur. Sevginin 

olmadığı yerde yokluk vardır. İnsanca yaşamanın vazgeçilmez ön koşulu sevginin 

derinliklerindedir. 
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SONUÇ 

Yusuf Atılgan, roman karakterlerini yaratırken bugüne kadar alışılagelmiş 

olan anlatım biçimlerinin ötesinde batı edebiyatından takip ettiği Kafka, Faulkner 

gibi postmodernist yazarların etkisi altında kalmış ve kendi özgünlüğüyle 

birleştirebilmiş bir yazardır. Bilinç akışı, geçmişe dönme, iç konuşma gibi teknikler 

kullanarak kurgulanmış metinlerden oluşur Atılgan’ın romanları. Biilinçaltı itkileri ve 

psikanalitik kişilik gelişimi evrelerini davranışların temel nedenleri arasında gören 

bir anlayışı benimsemiş olmasından dolayı bu teknikler kendisine bir ifade 

özgürlüğü ve rahatlığı tanımıştır. Birey tüm psikolojik derinliğiyle ve detaylara 

değinen ayrıntıcı anlatımla tarif edilirken ister istemez sembolik anlatım da üslubun 

bir parçası olur. Çünkü Atılgan görünen gerçeklikten ziyade bireyi var eden 

bilinçaltı dünyanın derinliklerinin anlatmayı tercih eden bir yazardır. Benlik 

gelişimini sağlıklı tamamlayamamış bireyin çocukluk döneminden miras kalan 

saplantı ve komplekslerinin kesişim noktasında hep sevgisizlik vardır. Bir yazar 

olarak Yusuf Atılgan romanlarında vurgulanana toplumun yapı taşı olan bireyin 

tüm kusurları ve güzellikleriyle biricik olmasıdır. Toplumun işte bu birey için var 

olması gerektiğidir. Toplumla uyumsuzluk yaşayan bireyin ardında yatan en temel 

kavram ise sevgi yoksunluğudur.  Yabacılaşma, cinsellik, şizoid kişilik problemi, 

intihar gibi bireyleri kuşatan ağırlıklı kavramlar, hep bu sevgi yoksunluğunun 

yaratmış olduğu ardıllardır. Atılgan bireylerini bu kavramlarla kuşatmış ve benzer 

kavramları toplumdan uzaklaşmalarına kaynak olarak göstermiştir. Sevgi insanın 

biricik dayanağıdır. Topluım ve birey var olmak için ona her an muhtaçtır. 

Metinleriyle kendini var eden bir yazarın okuyucularına göstermeye çalıştığı ve 

tüm bu sembollerin ardında gizlediği şey olan sevgisizlik, çürümeye yüz tutmuş 

toplumun yarattığı yabancılaşmış bireyin tecrübesidir. 

Sonuç olarak Yusuf Atılgan edebiyat tarihimizde hak ettiği değeri 

kazanmıştır.  Eserlerini vermiş olduğu yıllarda toplumsalcı olmamakla suçlanmış 

ama bugün bir birey olarak insanın biricikliği ve insan kimliğinin her şeyin üstünde 

bir değer olduğu gerçeğini yazarlığının en büyük hüneri olarak görmüştür. Bu 

tutumuyla yıllarca unutulmuş olan insan tekiline açılan kapıyı aralamış ve  kalemini 

bireyi unutmaya yüz tutmuş çözülen toplumsal değerlere karşı bir ok gibi 

kullanmıştır.  
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EKLER: YUSUF ATILGAN ROMANLARININ YILLARA GÖRE TÜM 
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