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ÖN SÖZ
1980 sonrası Türk romancılığının önemli isimlerinden biri Latife Tekin’dir. İlk
romanı Sevgili Arsız Ölüm (1983) ile edebiyat dünyasının dikkatini çeken Latife Tekin,
bu romanının ardından yedi roman daha yazmıştır. Berci Kristin Çöp Masalları (1984),
Gece Dersleri (1986), Buzdan Kılıçlar (1989), Aşk İşaretleri (1995), Ormanda Ölüm
Yokmuş (2001), Unutma Bahçesi (2005) ve Muinar (2006) yazarın diğer romanlarıdır.
Romanları İngilizceden Farsçaya, Arapçadan Fransızcaya birçok dile çevrilen yazarın
Gümüşlük Akademisi adlı bir anı-öykü karışımı eseri de vardır. Çalışmamızda, roman
merkezli bir araştırma yaptığımızdan bu eser değerlendirilmemiştir.
Latife Tekin ile ilgili birçok araştırma yapılmış, eserleri hakkında makaleler
yazılmış ve kendisiyle röportajlar yapılmıştır. Latife Tekin’in eserleri ile ilgili yapılan
çalışmalarda, farklı incelemeler yapılmasına karşın eserlerindeki şahıs kadrosu tüm
yönleriyle ele alınmamıştır. Bu sebeple tez konusu olarak yazarın romanlarındaki kişi
kadrosunun incelenmesi uygun görülmüştür. Amacımız toplumun kurgu dünyasındaki
karşılığı olan karakterler üzerindeki etkisinin analizini yapmaktır.
Tezin birinci bölümünde, Latife Tekin’in hayatı, edebi kişiliği ve eserleri
üzerinde kısaca durulmuştur. İkinci bölümde, romanlar müstakil olarak ele alınmıştır ve
yayımlanma yılına göre bir sıra takip edilmiştir. Her roman hakkında kısa bir bilgi
verilmiş, daha sonra romanda yer alan kişiler belirgin özellikleriyle tanıtılmıştır.
Kişilerin tanıtımından sonra değerlendirme bahsi açılarak romandaki tüm karakterler
üzerinde açıklayıcı tarzda bilgiler verilmiştir. Kişileri ele alırken roman inceleme
konusunda yazılmış eserlerden istifade edilmiştir. Philip Stevick’in Roman Teorisi adlı
eserindeki şahıs kadrosu tasnifi, bizim çalışmamızın omurgasını teşkil etmektedir Bu
eserler ışığında kişiler başkişi, norm karakter, kart karakter ve fon karakter olarak
ayrılıp incelenmiştir. Sonuç bölümünde Latife Tekin’in romanlarındaki kişiler hakkında
genel bir tablo ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kaynakça bölümü ise iki kısma
ayrılmıştır. Birinci bölümde yazarın romanlarının listesi, ikinci bölümde ise istifade
edilen diğer kaynaklar verilmiştir.
Bu çalışmada danışmanlığımı üstlenerek çalışmam boyunca desteklerini
esirgemeyen değerli danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk Güler’e sonsuz
teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca fikirleriyle bu çalışmanın şekillenmesinde katkıların
sunan değerli hocalarım Doç. Dr. Ebru Burcu Yılmaz’a ve Yrd. Doç. Dr. Taner
Namlı’ya teşekkürlerimi sunarım.
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ÖZET

Bu çalışmada, 1980 sonrası dönemin önde gelen yazarlarından biri olan Latife
Tekin’in romanlarındaki şahıs kadrosu incelenmiştir. Yazarın romanlarında yer alan
kişiler, onun çevresini bir romancı bakış açısıyla gözlemleyerek ortaya çıkardığı
kişilerdir. Amacımız, yazarın gözlemlemeleri sonucu eserlerine yansıyan insana ayna
tutmaktır. Öncelikle birinci bölümde Latife Tekin’in hayatı, edebi kişiliği ve eserleri ele
alınmıştır. İkinci bölümde romanlardaki kahramanlar incelenmiştir. Kahramanlar
incelenmeden önce roman hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Her romanda ilkin ön plana
çıkan başkişi tanıtılmış, daha sonra romanda bulunuşuna göre norm, kart ve fon
karakterler belirtilmiştir. Kişi tahlilinden sonra değerlendirme bahsi açılarak şahıslar
hakkında ulaşılan yargılar özlü bir şekilde verilmiştir. Sonuç bölümünde ise
kahramanların genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Şahıs kadrosu, Latife Tekin, başkişi, norm karakter, kart
karakter, fon karakter
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ABSTRACT
In this study, the characters in the novels of Latife Tekin, one of the leading
writers of post-1980 period, were studied. The characters in the author's novels are the
people that the author created by observing her environment from the perspective of a
novelist. Our aim is to mirror the character who is reflected in the author's works as a
result of her observations. First of all, the first part deals with the life, literary
personality and works of Latife Tekin. In the second part, the characters of the novels
are studied. Brief information is given about the novel before examining the characters.
In each novel, firstly the main character, which is in the foreground, is introduced.
Later, the norm, the cart and the background characters are mentioned according to their
existence in the novel. After the character analysis, the judgments obtained about the
characters have been given briefly by opening the evaluation topic. In the conclusion
part, a general evaluation was made about the characters.
Key words: Character list, Latife Tekin, main character, norm character, cart
character, background character
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BİRİNCİ BÖLÜM
1. LATİFE TEKİN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ
1.1. Hayatı
Latife Tekin’in yaşamı ve edebi kişiliği ile ilgili en ayrıntılı kitap, Pelin Özer’in
Latife Tekin’le yaptığı söyleşilerden müteşekkil olan “Latife Tekin Kitabı”

isimli

eserdir. Biz yazarın yaşamı ve edebi kişiliğini, diğer kaynaklardan da istifade etmekle
birlikte bu kitabı merkeze alarak inceledik.
Latife Tekin, 31 Aralık 1957 yılında Kayseri’nin Bünyan Kazası’na bağlı
Karacafenk Köyü’nde doğar. Annesi Hatice Hanım Şanlıurfalı, babası ise Kayserilidir.
Annesinin tesirinde kalan yazar, ilk eseri Sevgili Arsız Ölüm’de onu anlattığını belirtir.
“Sevgili Arsız Ölüm’de annem çok canlı ama onun özgürleştirici, aydınlık yanı yok.
Vurgu daha çok evi derleyip toparlayan, baskın kişiliğine yapılmış. Oysa annem belki
yaşadıkları nedeniyle açık fikirli, çok aydınlıklı bir kadındı” (Özer, 2015: 18). İğne
yapıp dikiş dikmesini de beceren Hatice Hanım, giyimi ve özgür fikirleriyle köylü
kadınlardan oldukça farklıdır. Ayrıca okuma-yazması bulunan, Arapça ve Kürtçe bilen
bir kadındır.
Yazar, dokuz yaşına kadar Karacafenk’te kalır. Köydeki yaşamında olağanüstü
varlıkların tesiri altındadır. Burada geçirmiş olduğu çocukluğunun ilk yıllarını şöyle
anlatır: “Yürümeyi öğrenir öğrenmez okula başladım. Okul, evimizin erkek odasıydı.
Sedirlerin altında cinlerle oynaşırken okumayı, yazmayı öğrendim. Karacafenk’te
sedirlerin altında cinler ve periler yaşardı. Çocukluğum onların arasında geçti. Gizlice
onların derneğine girdim. Evlerini gezdim. Düğünlerine gittim. Dillerini, gündüz ve
gece oyunlarını öğrendim” ( Özer, 2015: 34). Olağanüstü yaşamın normal görüldüğü
köy ortamında ilk çocukluğunu geçiren yazar, ailesinin ekonomik gerekçelerden dolayı
İstanbul’a göçüyle yeni bir yaşama adım atar.
1966 yılında ailesiyle birlikte Karacafenk Köyü’nden ayrılarak İstanbul’un
Beşiktaş semtindeki bir gecekonduya yerleşir. Göçün ilk yıllarında aile ekonomik
açıdan problemlerle boğuşurken, Latife Tekin de şehre uyum sağlamada ciddi sıkıntılar
yaşar. Beşiktaş’ta okula başlayan yazar, ilk ve orta öğrenimini burada tamamlar. Daha
sonra, 1974 yılında Beşiktaş Kız Lisesi’nden mezun olur. Lisedeki yıllarını şöyle
anlatır. “Beşiktaş Kız Lisesinde okudum. Bu kısa boyumla en arkada, pencere kenarında
1

Boğaz’ı seyrederdim. Ama çok çalışkandım. Liseyi bitirdim, ama üniversite kâğıdımı
yırttım. Kimyayı kazanmıştım. Ertuğrul çalıştırıyordu beni; sonra bir kere daha ikna etti,
İngilizce öğretmenliğini kazandım” (Bengü ve Öztürk, 2005: 37). İstanbul Kız Lisesi’ni
bitirdikten sonra, İstanbul Telefon Başmüdürlüğü’nde kısa bir süre memur olarak
çalışır. İşini bıraktıktan sonra yazarlığı kendine meslek edinir. Bu süre zarfında sol bir
yapı içinde aktif bir rol üstlenir. İlerici Kadınlar Derneği’nin şube başkanlığını yapar. 12
Eylül 1980 askeri darbesinden sonra politik kimliğini sorgular ve mensubu olduğu sol
yapıdan kopar. Bu yapıyla olan ilişkilerini ve ondan kopuşunu Gece Dersleri adlı
yapıtında dile getirir.
Liseyi bitirdikten hemen sonra Ertuğrul Bey’le evlenir ve Mehmet adını
verdikleri bir çocuğu olur. Daha sonra karikatürist Latif Demirci ile evlenir. Bu
evliliğinden de Yasemin adını verdikleri bir kız çocuğu olur. Eşleriyle ilgili olarak,
“Latif ve Ertuğrul(…) Onlar için ne diyebilirim ki… İkizlerim benim. Hayat
arkadaşlarım, çocuklarımın babaları. Karşılıklı birbirimizi düşüne düşüne kardeşleştik
zamanla” (Özer, 2015: 188) ifadelerini kullanır. Yazar, ikinci eseri Berci Kristin Çöp
Masalları’nı ilk eşi Ertuğrul Bey’e; dördüncü eseri Buzdan Kılıçlar’ı ise, Latif Bey’e
ithaf eder.
1997 yılından beri Bodrum’a bağlı Gümüşlük beldesinde, Gümüşlük
Akademisi’ne ait olan arazi üstündeki evinde yaşar. Buradaki Edebiyat Evi’nden
sorumlu olan yazar, yeni yazarların yetişmesi için böyle bir yerin sorumluluğunu
aldığını dile getirir. Yaşamına Gümüşlük Akademisi’nde devam etmektedir.

1.2. Edebi Kişiliği
Latife Tekin, 1980 sonrası Türk edebiyatının öne çıkan yazarlarından biridir.
Yazarın edebi atmosfer ile ilgili ilk teması çocukluğuna kadar uzanır. Bu dönemde
annesinin, babasının ve komşuların anlattığı cin ve peri masalları kendisinde derin
tesirler uyandırır. Masallarla olan ilgisini okul yıllarında devam ettiren yazar, ders çıkışı
okul kütüphanesine giderek bu tür edebi kitapları okur. İlk eseri Sevgili Arsız Ölüm’ü
yazdığı sıralarda Türk masalları okuduğunu söyler. Ayrıca Nazım Hikmet ile Kemal
Tahir arasındaki hapishane mektuplarından etkilenerek masal kitapları alır.
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Romanda farklı edebi türleri karıştırarak yeni bir teknik geliştirmeyi düşünen
yazar, bu mevzuda Nazım Hikmet’in düşüncelerinden etkilenir.
“Nazım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaraları’yle ilgili söylediği sözler beni
etkiledi: ‘Geleceğin biçimi belki de ne roman olacak, ne öykü, ne şiir, ne senaryo. Bunların
hepsini hissettiren çok farklı bir biçim olacak.’ diyordu. Şiirin de içinde olduğu, bütün bu
tekniklerin iç içe geçtiği, kullanıldığı, yeni bir biçim. Bunu ben mektuplarda okudum ve çok
önemli geldi bana” (Özer, 2015: 46).

Romanla ilgili yeni bir teknik kullanma düşüncesini benimseyen yazar, buna
uygun olarak masallardan, halk hikâyelerinden, oyunlardan istifade eder. Ayrıca
romanlarında, şiir tadında bir dil oluşturma gayreti içinde bulunur. Sanatı bir iletişim
aracı olarak değil, ilişkiyi koparma biçimi olarak gören Latife Tekin’in roman ile ilgili
düşünceleri ise şöyledir:
“Romanı en basit anlamıyla, toplum-birey çatışmasının sonucunda ortaya çıkmış bir
biçim olarak ele alıp, roman kahramanının dramatik bir maceraya atılmasını beklediğimizi
düşünelim. Ben kahramanlarımdan böyle bir şey beklemediğimi söyleyebilirim.

Ben,

anlattığım insanların tabii ki bir maceraya, en azından bir göç macerasına atıldıklarını
biliyorum ama teke tek, toplumla düşünsel ve ruhsal bir çatışma içine girip bunu bilinçli bir
biçimde yaşadıklarını, kendileri için özel bir hayat hikâyesi kurma arzusu içinde olduklarını
sanmıyorum” (Özer, 2015: 129,130).

Yazarın romanı, birey-toplum çatışmasının dışında ele alması, romana farklı bir
pencereden bakma çabasının ürünüdür. Bu düşüncesine uygun olarak, Berci Kristin Çöp
Masalları isimli eserini yazar. Bu eserde, birey ve toplumun karşı karşıya gelmesi söz
konusu değildir. Bilakis mahalleli bir araya gelip yardımlaşarak bir gecekondunun
oluşumunu sağlar. Eserde, karşıtlığın aksine birlikteliğin merkezde olduğu görülür.
Latife Tekin, sosyalist dünya görüşüne mensup bir yazardır. Aynı zamanda
kadın ve çevre duyarlılığı olması hasebiyle eko-feminist bir kimliğe de sahiptir.
Söyleşilerinin birinde yaşama hangi pencereden baktığını şöyle dile getirir. “Ben
dünyanın canlı olduğunu -gerçekten canlı olduğunu- soluk alıp verdiğini düşünüyorum,
bombalar patladığında sadece insanlar ölüyor diye üzülmüyorum, dağlar can çekişiyor,
kayalar, ovalar inliyor diye de üzülüyorum ve ancak işte eko-anarşistlere, ekofeministlere kendimi yakın hissediyorum” (Aydın, 2010). Yazar, kendi düşünce yapısını
eserlerindeki kurgusal kahramanları vasıtasıyla dile getirir.
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Latife Tekin, ilk eseri Sevgili Arsız Ölüm’den yola çıkılarak Latin Amerika
çıkışlı büyülü gerçekçilik akımının temsilcilerinden biri kabul edilir. “Latin Amerika
edebiyatının büyülü gerçekçilik akımında görülen, gerçek ile büyü ya da doğa ile
doğaüstünün iç içe yaşandığı bir dünyayı Türk edebiyatına taşır Tekin bu romanıyla”
(Ecevit, 2014: 89). Latife Tekin’in bu edebiyatın önde gelen temsilcilerinden biri olan
Gabrıel Garcia Marquez’den etkilendiği görülür. Toktamış Ateş, bunu dile getiren
eleştirmenlerden biridir. “Gelişim çizgisini izlemediğimiz, tanımadığımız bir yazarla
karşı karşıya gelmiştik. Biraz Marquez kokusu varsa da gene kendimizden motiflere
rastlamaktaydık. Kaldı ki, geleneksel destan anlatımımız acaba Marquez’den çok uzak
mıydı?” (1985: 16) Latife Tekin de yazdıklarının Marquez’in yazdıklarına benzediğini
kabul eder. “Yüzyıllık Yalnızlık’ta Marquez’in anlattıklarına o kadar benziyordu ki bazı
şeyler, bilinçli olarak yazmadım Sevgili Arsız Ölüm’de” (Özer, 2015: 56). Yazar,
Marquez’ın taklitçiliği ile suçlanmamak için bilinçli bir şekilde bazı şeyleri yazmaktan
sakınır.
Latife Tekin, 1980 sonrası eser veren postmodernist yazarlardan biridir.
Postmodernist romanda kişiler, klasik ve modern romanlardaki kişilerden farklı
özellikler sergiler. Klasik ve modern romanlarda idealleştirilmiş insanın yerini,
postmodernist romanda iç çelişkileriyle uğraşan, kendine yetmeye çalışan kişiler alır.
“İdeal insan yerine yaşanan kaosu en derininde hisseden kafası karışık sıradan
insanların boy gösterdiği, çelişkileriyle beraber yaşadığı bir yer romanın dünyası.”
(Yalçın, 2015: 938) Latife Tekin’in roman kişileri, toplumu

dönüştürmek

gibi

ideallerin peşinde koşmayan, kendi küçük dünyalarında yaşamlarına anlam katmaya
çalışan kahramanlardır. Bu özellikleriyle postmodern roman kişilerinin özelliklerini
yansıtır tarzdadır.
Latife Tekin, romanlarını 1983- 2006 arasında yazar. Unutma Bahçesi adlı
romanı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2006 Sedat Simavi Edebiyat Ödülünü alır.
Romanları dışında anı-öykü karışımı olan Gümüşlük Akademisi isimli eser ile2009
yılında deneme tarzında yazdığı Rüyalar ve Uyanışlar Defteri’ni yayımlar. Ayrıca, 1984
yılında Atıf Yılmaz yönetmeliğinde sahneye aktarılan Bir Yudum Sevgi adlı filmin
senaryosunu yazar.
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1.3. Eserleri
Romanlar
Sevgili Arsız Ölüm (1983)
Berci Kristin Çöp Masalları (1984)
Gece Dersleri (1986)
Buzdan Kılıçlar (1989)
Aşk İşaretleri (1995)
Ormanda Ölüm Yokmuş (2001)
Unutma Bahçesi (2005)
Muinar (2006)

Denemeler
Rüyalar ve Uyanışlar Defteri (2009)
Anı-Öykü
Gümüşlük Akademisi (1997)

Senaryo
BirYudum Sevgi (1984)
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İKİNCİ BÖLÜM

2. LATİFE TEKİN’İN ROMANLARINDA KİŞİLER
Çalışmamızda incelediğimiz romanlar, yayımlanma yılları esas alınarak
kronolojik bir sırayla değerlendirilmiştir.

2.1. Sevgili Arsız Ölüm
Sevgili Arsız Ölüm1, ilk kez 1983 yılında yayınlanmıştır. Yazarın ilk romanı
olma özelliğine sahip olan bu eser, yayınlandığında büyük bir ilgiyle karşılanmıştır.
Toplam 240 sayfadan oluşan romanda, ana kahraman Dirmit’in birey olma mücadelesi
ele alınır. Biz bu çalışmamızda yapıtın İletişim Yayınlarındaki üçüncü baskısını esas
alacağız. Latife Tekin, eserini annesine ithaf etmiştir.

2.1.1. Başkişi -Dirmit’in Birey Olma Yolundaki Çabası
Başkişi, anlatmaya bağlı edebi metinlerde olayların merkezinde yer alan
karakterdir. Bu karaktere, asıl kahraman veya birinci dereceden kahraman da denir.
“Başkişiler, iç dünyaları ve hayatları en ayrıntılı bir şekilde belirten karakterlerdir.
Bunlar, daha canlı olmasa da daha karmaşık bir şekilde, hikâyenin akışı içinde
çatışmalar ve değişme süreçleri yaşayan, tepkilerinizi sürekli ve tam olarak yönlendiren
karakterlerdir”

(Stevick,

2010:

179-180).

Roman

boyunca

bu

karakterlerin

serüvenlerine şahit oluruz. Sevgili Arsız Ölüm’de başkarakter pozisyonunda bulunan
kişi, ruhsal dönüşüm yaşayan Dirmit’tir. Eser boyunca Dirmit’in ailesi ile olan
çatışmasına ve zihinsel dönüşümüne şahit oluruz.
Romanda Atiye’nin çocukları arasında en ilgi çekici kişi Dirmit’tir. Daha anne
karnındayken Atiye’nin annesinin sesiyle iki kez “Ana! Ana!” diye seslenmesi üzerine
Atiye baygınlık geçirir. Bunun üzerinde köyde Cinci Memet olarak bilinen birini
getirirler. Cinci Memet muska yaparak Atiye’yi iyileştirir. Cin, “Türkçeye Arapçadan,
Arapçaya da Latince genius kelimesinden geçmiştir; Latincede anlamı insanları,

1

Tekin, Latife, Sevgili Arsız Ölüm, (3. baskı), İletişim Yayınları, İstanbul 2014.
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hayvanları, yerleri koruyan, onların kaderini yöneten ‘ruh’ ya da ‘tanrımsı varlıktır’
(Boratav, 2015: 87). Cinlerin varlığını hem İslam dini hem de Şamanizm kabul eder.
İslam cinlerin de insanlar gibi imtihana tabi tutulacağını, iman edenlerin cennete, inkâr
edenlerinse cehenneme gideceğini belirtir. Kuran’da cinlerle ilgili bir sure de
bulunmaktadır. Cinlerle ilgili bir ayette Allah şöyle buyurur. “Ben cinleri ve insanları
ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” (Zâriyât suresi: 56). Ayette de ifade edildiği
gibi cinlerin varlığı, Allah tarafından açık bir şekilde dile getirilmiştir. Görünmeyen
varlıklar olan cinlerin insanlar üzerinde etkisi bulunmaktadır.
“Cinlerin insanlar karşısındaki davranışları türlü türlüdür; kızdırılmazlarsa kötülük
etmezler, ya kayıtsız kalırlar ya da zararsız muzipliklerle yetinirler. Gönüllerini hoş edecek
yolda davranışları mükâfatlandırırlar. Onlardan gelebilecek kötülüklere karşı gerekli tedbirleri
almayanları, onları herhangi bir sebeple kızdıranları, hele onlara meydan okuyanları çarpmak,
sakatlamak, hatta öldürmek suretiyle cezalandırırlar” (Boratav, 2015: 88-89).

Alıntıdan da belirtildiği gibicinlerin insanlar üzerinde genellikle olumsuz yönde
etkileri vardır. İnsanlar, bu olumsuz etkilerden kaçınmak için onlara karşı iyi olmak
zorundadır. Bu mecburiyeten dolayı, insanlarda cinlere karşı bir korku hissi sürekli
olarak bulunur.
Muska ise “Arapçada, ‘yazılı şey’ anlamına gelen musha kelimesinin halk
ağzında bozulmuş biçimidir; hastalıkları sağaltma ya da düşmandan gelebilecek
kötülükler, görünmez kazalar vb. gibi herhangi bir zararı önleme amacı ile üstte taşınan
yazılı kâğıda denir” (Boratav, 2015: 136). Muska, İslam inancının kabul etmediği bir
anlayış olmasına rağmen halk arasında varlığını sürekli olarak korumuştur. Bunun
sebebi eski Türk inanışlarından biri olan Şamanizmde muskanın önemli bir yer tutmuş
olmasıdır. Bu anlayış, Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra Şamanist din adamları
tarafından farklı kılıklara bürünerek günümüze kadar gelmiştir. “Kamlar(Şamanlar),
yeni hayat şartlarına ve yeni dine uymak zaruretini o zaman anlamış olacaklar ki,
şeytanları kaçırmak için dualar yazılan muska kullanmışlardır. Eski Şaman dualarına
peygamberin, meleklerin, evliya ve şeyhlerin adlarını sokmuşlardır” (İnan: 2015: 73).
İslam dininin özünde bulunmamasına rağmen halk arasında popülerliğini hiç yitirmeyen
muskanın varoluş gücü, insanların zarar görme korkusunu engellemek için somut bir
dayanağa ihtiyaç duymalarından kaynaklanmaktadır.
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Cinci Memet gideceği esnada, “Doğacak çocuk eksik doğmazsa, başına
gelmedik kalmayacak a-ha” (SAÖ, 14) diyerek hamur tahtasına bir çentik atar. Bu
durum Atiye’nin ölümüne kadar yüreğinde devam edecek bir korkunun oluşmasını
sağlar. Atiye bu korku dolayısıyla romanın sonuna kadar Dirmit üzerinde bir baskı
unsuru olarak kalır.
Dirmit, cesur bir kişiliğe sahiptir. Cinlerden aşırı derecede korkan köylülerinin
aksine cinleri kızdırmak için çeşitli yollara başvurur.
“… köyde duvar dibi, kapı önü, küllük koymadı, neresi aklına düştüyse oraya gidip
besmelesiz işedi. Cinlerin yerin yedi kat altından, olsa olsa karınca deliklerinden, köstebek
yuvalarından, topraktaki çatlaklardan çıkacaklarını düşündüğünden, köyde karınca deliği,
köstebek yuvası, toprak çatlağı bırakmadı, sağa sola ocak kurup su kaynattı. Deliklerden içeri
kaynar sular boşalttı. Cinleri iyice kızdırmak için sabahtan akşama kadar kuyu taşladı” (SAÖ,
58-59).

Dirmit’in cinleri kızdırmaya dönük bu girişimleri, ondaki korkusuz duruşun
işaretleridir. Ayrıca tek tip düşünen köylülerden uzak bir düşünce yapısına ve aykırı bir
kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir. Yalnız onun bu tutumu köyün tepkisini çeker.
Köylüler, onun bu davranışlarının uğursuzluk getireceğini düşündüklerinden ona sövüp
saymaya başlarlar. Atiye’ye şikâyette bulunarak kızını hocaya götürüp okutmasını
isterler. Dirmit, şehre taşındıktan sonra da cesur tavrını devam ettirir. Ara sıra evden
kaçıp tek başına sokaklarda gezmesi, büyük bir kalabalığın yapmış olduğu protesto
yürüyüşüne tek başına katılması ondaki bu kişiliğe uygun örneklerdir.
Dirmit’in yapmış olduğu her işin altında bir mana bulan Atiye, kızına cezai
yaptırımlar uygulamaktan kaçınmaz. Dirmit’in köydeyken toprak yemesi üzerine annesi
tarafından eve hapsedilmesi, anne-kız ilişkisinin gelişim süreci içinde nasıl bir yol
izleyeceği hakkında bize önbilgi sunar. Dirmit’in köydeyken günün belirli vakitlerinde
radyoyu açıp dinlemesi, Atiye’nin huylanmasına yol açan önemli olaylardan biridir.
Atiye, kızına cinlerden haber geldiğine kanaat eder. Radyoyu samanlığa saklar. Dirmit’i
de ambar odasına kapatır. Günlerce ambar odasında kalan Dirmit, sonunda hastalanır.
Şehre taşındıktan sonra, Atiye’nin Dirmit üzerinde göz hapsi başlar. Kızının
yapmış olduğu her işten huylanan Atiye, farklı cezalarla onu kontrol altında tutmak
ister. Bilek kalınlığındaki saçının fazlalığından dolayı, kızının aklını toparlayamadığına
karar vererek onun saçını keser. Ayrıca Dirmit’in köyden geldiğinden beri üstünden
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çıkarmadığı pazen entarisini de yırtar. Bununla birlikte Dirmit’in çamurlu heykeller
yapması, yatakta altını ıslatması, şiir yazması gibi durumlar karşısında kızına dayak
atar. Tüm bu baskılar neticesinde Dirmit, annesine tepki gösterir ve adeta ona isyan
eder. “Özgürlüğe vurulan her darbe, çocukta isyan, saldırma eğilimiyle kendini gösteren
bir tepki yaratır” (Freud,2015: 158). Dirmit, özerkliğine yapılan müdahalelere karşı,
inatçı bir kişilik sergiler. Fakat onun inatçı kişiliği, çoğu zaman dominant bir anne
rolüne sahip olan Atiye’nin güçlü iradesi karşısında sönük kalır. “Annesi tarafından
gözle görülür bir biçimde kanı emilen ve sürekli bir kan transfüzyonuyla annesinin
hayatını uzatan kız bir gölge gibi yaşar” (Jung, 2013: 28). Dirmit’in etken olmak için
yaptığı mücadele, annesinin hâkim duruşundan dolayı hep edilgen bir pozisyonda
seyreder.
Dirmit’in karakteristik özelliklerinin başında merak duygusu gelmektedir. Köye
gelen bir öğretmene köylülerin komünist damgası yapıştırmaları, Dirmit’in komünist
hakkında köye gelen gidene soru sormasına neden olmuştur. Bu durumu gören annesi,
komünistin uçak olduğunu söyler. Daha sonraları Hacı Talip adlı bir köylünün
damadının komünist olduğu söylentisi yayılınca, Dirmit’in zaten karışık olan aklı
tamamıyla karışır.
“Nereden gelip nereye gittiği, gökte nasıl durduğu, onca gürültüyü neresinden
çıkardığı bilinmez uçağın komünist, komünistin öğretmen olduğunu düşüne düşüne, içinde
gittikçe büyüyen bir merakla gezindiği yetmiyormuş gibi, bu defa uçağın damat, damadın da
komünist olduğunu duyunca, işin içinden çıkması imkânsız hale geldi. Sonunda komünistin de,
uçağın da cin olduğuna karar verdi” (SAÖ, 58).

Yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı gibi Dirmit, merak duygusuyla çevresini
gözlemler, etrafında olup bitenleri anlamaya çalışır. Fakat annesinin onu yanlış
bilgilendirmesi sonucu, kafasında kavram karmaşası ortaya çıkar. Bu karışıklıktan
dolayı, zihinsel açıdan kişi-nesne çatışması yaşar. Kendisine sağlıklı bir bilgi
verilmemesi sonucu oluşan bu çatışmanın içinden kendince sıyrılmaya çalışması ise,
onu daha karmaşık bir sonuca götürür.
Şehre taşındıkları ilk gün, tabelanın üstünde gördüğü “Kanserden korkma geç
kalmaktan kork!” sözünü merak ederek anlamaya çalışır. Babasına ve ağabeylerine bu
sözün ne anlama geldiğini söylemesine rağmen, onlardan bir cevap alamaz. Kardeşi
Mahmut’un kadına gitmesinden sonra kendisinin niye erkeğe gitmediğini düşünüp, bu
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merakını annesine açması da Dirmit’teki bu duygunun ne kadar yoğun olduğunu
gösterir. Dirmit’in sorularına ailesinin ya cevap verememesi ya da yanlış cevaplar
vermesi, onun aşamalı olarak zihinsel açıdan ailesinden uzaklaşmasına yol açar.
Dirmit’in fiziksel açıdan aile fertlerine bağlı olmasına karşın zihinsel açıdan
onlardan ayrışması, süreç içinde gerçekleşen bir durumdur. Geleneksel kodlara sahip bir
ailenin çocuğu olan Dirmit, modernizmin sorgulayıcı mantığının tesirinde kalarak
ailesinin dünyasından uzaklaşmıştır. Daha köydeyken bu ayrılığın sinyallerini veren
Dirmit, şehre taşındıktan sonra ayrılığını keskinleştirmiştir. Ayrılığın şehirde
netleşmesi, kent yaşamının oluşturmuş olduğu birey merkezli ve sorgulayıcı zemindir.
“Okul ve kentte gördükleri ile inandıkları şeyler arasında mantıksal bir ilgi kurmaya
başladığı anda annesinin ve babasının inançlarını sorgulamaya başlar. Dirmit’in gelişimi içinde
dönemin pozitivist inanışlarının, aktüel siyasi olaylarına yansıyış biçiminin de etkisi
bulunmaktadır” (Yalçın, 2011: 233).

Dirmit’in kent ve okulun etkisiyle sorgulayıcı bir mantığa sahip olması, zaten
kendisinde potansiyel olarak bulunan merak duygusunun da kamçılamasıyla ailesinden
zihinsel ve ruhsal kopuşu gerçekleşir. Onun, içinde yaşadığı dış ortamın iç ortama
(aileye) egemen olması sonucu aile fertlerinden uzaklaşması, geri dönüşü olmayan bir
kopuştur.
Diğer aile fertleri şekli açıdan değişikliğe uğrarken Dirmit, zihinsel ve ruhsal bir
dönüşüme uğrar. Bu durum, Dirmit’in kolektif bir yapı teşkil eden aile kurumundan
sıyrılıp birey olmaya doğru adım atmasıdır. “Dirmit’te bir birey olmanın mücadelesi
var” (Gündoğdu, 1985: 14). Dirmit, anlatının başından sonuna kadar bu mücadelenin
savaşımını verir; ama bireyleştikçe yalnızlığı artar. “İnsanoğlunun ‘evrensel çatışması’
insanın birey olmak için çabalaması ama birey olmanın korkutucu yalıtıma katlanmayı
gerektirmesidir” (Yalom, 2014: 588). Gelenekselliğin etkin olduğu kırsal alanda
kolektivizm anlayışı egemendir. Bu anlayış kişilerin birey olmasını engellemesine
karşın onlarda güven duygusu oluşturarak ruhsal huzuru sağlar. Dirmit, köyde
kolektivizmin bir parçasıdır. Her ne kadar bazen aykırı sesler çıkarsa da sonuçta o
kültürün bir parçası olarak güven içinde yaşamını sürdürür. Fakat şehre taşındıktan
sonra birey olmanın mücadelesini vererek bireyselleşir. Ama bu bireyselleşme, onda
dayanılmaz bir yalıtılmışlık duygusu vücuda getirir.
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Dirmit’in bireyselleşmesi, annesi tarafından sürekli olarak kösteklendiği için
uyumsuz bir tarzda gerçekleşir. Bireyselleşme için atılan her adımın çevredeki kişiler
tarafından pekiştirilmesiyle ancak uyumlu bir gelişim seyri ortaya çıkar.
“Eğer ayrılma, kopma ve bireyleşme yönünde atılan her adım, bunların karşılığı olan
benliğin gelişmesi evreleriyle eşleşebilseydi, çocuğun gelişmesi çok uyumlu olurdu. Ama bu
pek olmaz. Bireyleşme süreci otomatik olarak gerçekleşirken, benliğin gelişmesi birçok
bireysel ve toplumsal nedenlerden ötürü kösteklenir. Bu iki gidiş arasındaki boşluk,
dayanılmaz bir soyutlanmışlık ve güçsüzlük duygusu yaratır ve bu da daha sonra kaçış
mekanizmaları diye tanımlanacak olan ruhsal işleyişlerin oluşmasına yol açar” (Fromm, 1996:
40).

Dirmit, bireyleşme sürecini yalnız başarmıştır. Yalnız bireyleşirken ailesinin,
özellikle de annesinin, yıkıcı tavırlarıyla karşılaşmıştır. Bundan dolayı bireyleşmesi,
kendisi dışındakiler tarafından olumlanmadığından sağlıklı bir gelişim seyri
izleyememiştir. Erich Fromm’un da belirttiği gibi bu durum kişide kaçma edimi
şeklinde gerçekleşir. Dirmit, üzerindeki baskılara dayanamayarak sık sık ya evin
damına çıkar ya da sokağa kaçar.
Dirmit, ergenlik dönemine girdikten sonra çevresinin tesirine girer. Bu
dönemden önce aile fertleriyle bir türlü sağlıklı bir iletişim kuramayan Dirmit,
ergenlikten sonra da bu iletişimi sağlayamaz. Şehirdeyken Aysun adındaki bir kızla
arkadaşlık kurar. Süreç içinde Aysun’la olan arkadaşlığını en üst düzeye taşıyarak onu
annesinden ileri tutar. Atiye, kızını Aysun’dan vazgeçirmek için dayak atar. Fakat
Dirmit, Aysun’dan vazgeçeceği yerde ona daha fazla bağlanır. Onu kendine rol model
olarak alır.
“Dirmit, eteklerini kesip Aysun’un etekleri gibi dizinin iki karış üstüne çıkardı. Aysun
gibi ağzına kocaman bir sakız aldı. Aysun’la bir oldu, yoldan geçen oğlanların ardından ıslık
çaldı. ‘Aysun parkta oğlanlara kendini göstermeye gidiyor, ben niye gidiyorum!’ demedi.
Aysun’un yanına düşüp gitti. Aysun ne ettiyse o da aynısından etti” (SAÖ, 136).

Dirmit’in Aysun’la arkadaşlığını devam ettirmek için ailesini karşısına alması,
ergen kişilerin arkadaşlara olan bağımlılığından ileri gelir. Bu dönemde, ergenler iyi
yönlendirilmezse çevresinin tesirine girerek hoş olmayan davranışlarda bulunabilirler.
Dirmit, eğitim düzeyi düşük ailesinin kendisine doğru bir metotla yol göstermemesi
sonucu, arkadaşının tesiri altına girmiştir.
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Atiye, kızını Aysun’a olan sevdadan dayakla vazgeçiremeyince bu sefer ona
nasihatler eder. Fakat Dirmit’i bir türlü Aysun’dan uzaklaştıramaz. En sonda onu eve
hapsederek Aysun’u unutmasını sağlar. Aysun’u unuttuktan sonra, bu sefer iri yarı bir
kızın peşine takılarak top oynamaya başlar. Abisi Halit’in özel ilgisi sonucu bu
sevdadan vazgeçer. Onun bir şeylere olan saplantı düzeyindeki bağımlılığı, babasından
kalıtsal olarak yansıyan özelliklerdir.
Dirmit’i romanın diğer bireylerinden ayıran dikkat çekici özelliklerden biri de
cansız varlıklarla konuşma özelliğidir. Köydeyken rüzgâr, yediveren gül ve tulumba ile
konuşan Dirmit, şehre taşındıktan sonra kuşkuş otu ile arkadaş olur. Dirmit’in
konuştuğu bu varlıklar, onun sıkıntılarını gideren, ona yol gösteren varlıklardır.
“ Kuşku otu
Kızların oğlanlara haber göndermesi ayıp mı?”
“ Ayıp değil.”
“ Yine oğlanlara haber göndereyim mi?”
“ Sevdiğin oğlanlara gönder” (SAÖ,89).

Görüldüğü gibi Dirmit, kafasındaki problemlere cevap bulmak için ailesinden
değil de çevresindeki cansız varlıklardan akıl almaktadır. O, bu varlıklar tarafından
eğitilmektedir. Bu durum, yaşamın gizlerini öğrenmek isteyen Dirmit’in çözüm yolu
olarak insanları değil de tabiat unsurlarını merkeze aldığını göstermektedir. Dirmit’in bu
varlıklar tarafından yetiştirilmesi, “şamansı nitelikler için” (Uğurlu, 2010: 38)dir.
Annesinde olduğu gibi Dirmit’te de Şamanist özellikler dikkat çeker.
Dirmit’in can sıkıntısını gidermek için ara sıra dama çıkıp gökyüzünü seyretmesi
ve annesinin ölümünden sonra onun öte dünyada yaptıklarını mistik bir yolculuk sonrası
görmesi, şamanların yükseğe çıkma ve yer değiştirme işlevlerine paralellik arz eder.
“Bir ağaca veya bir direğe tırmanma riti; göğe yükselme veya sihirli uçuş, dalınç/esrime
durumunda yer değiştirme, havada uçma, göğe mistik yolculuk vb. mitleri, bütün bu
öğeler şamanlığa çağrı ya da şamanlığa giriş ve kutsanma olaylarında belirleyici bir
işlev görürler” (Eliada, 2014:194). Bununla birlikte yemeden içmeden kesilmesi, ateşli
hastalıklara tutulması, dalgınlaşması, yalnız kalmaya çalışması şamanların sırra erme
belirtileriyle uyumludur.
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Dirmit’in yaşamında okulun ayrı bir yeri vardır. Köyde olduğu zaman öğretmen
odaklı olan bu ilgi, kente taşındıktan sonra arkadaş odaklı bir ilgiye dönüşür. Köye
gelen öğretmenlerden birinin ona köylülere benzemediğini söylemesi hoşuna gider.
Kent kültürünü temsil eden bir gösterge olan öğretmenlik, kırsal alanda yaşayan
insanlar için önemli bir pozisyon teşkil etmektedir. Dirmit de köyde yaşayan biri olarak
öğretmeninin kendisini muhatap alarak methetmesi karşısında sevinir. Şehre geldikten
sonra gittiği okulda uyum sağlamakta zorluklar yaşar. Öğretmenin sorularına cevap
verememesi ve ağlaması sonucu onu bir alt seviye sınıfına indirirler. Dirmit’in köyde
yaşadığı zaman diliminde okulda pek bir şey öğrenememesinin sonucu olarak alt sınıfa
düşürülmesi, kırsal alandaki eğitim kalitesinin düşüklüğünün göstergesi kabul edilebilir.
Alt sınıfta tanıştığı bir kız ona kötü örneklik teşkil eder. “Çok geçmeden kızın ne kadar
huyu varsa kaptı. Ondan kopya çekmeyi, derste kâğıtlara çıplak kadın resimleri yapıp
oğlanlara göstermeyi, oğlanlarla öpüşmenin ayıp olmadığını öğrendi” (SAÖ,79).
Dirmit, eve gelip bunları Atiye’ye anlattığı zaman, annesinin büyük tepkisine maruz
kalır. Burada okul, Dirmit’i etik açıdan olumsuzladığı için negatif bir işlevdedir.
Dirmit, daha sonra başarılı bir öğrenci haline gelir. Okulda kendisine, övgülü
mühürlü kâğıtlar verilir. Çalışkanlığı mahallenin tamamına yayılır. Köylüleri onun
ilerde önemli bir konuma yükseleceğine inanır. Çalışkanlığının dışında şiir de
yazmaya başlar. Şiirin Dirmit’in hayatında önemli bir yeri vardır. Ailesi tarafından
baskı altına alınan ve küçük olduğundan dolayı fikirleri kale alınmayan Dirmit, şiir
sayesinde içinde birikmiş olan yoğun duygularını dışarı atar. Şiir onun için içte
birikmiş olan yoğun enerjinin dışa yansıyışıdır. Şiirle ruhsal açıdan var olan
sıkışmışlığını gidermeye çalışır.
Romanın sonlarında kurgusal bir oyun olan kara nokta oyununu keşfeder.
Gözlerini kapattığında, karanlığın kara noktalardan oluştuğunun farkına varır. Her kara
nokta, onu geçmişte tanıdığı canlı ve cansız varlıkların yanına götürür. Onlarla
muhabbet etmesini sağlar. Huvat’ın annesi Nuğber Dudu, Tulumba ve Kişner Oğlan
onun gözüne görünenlerdir. Kendini iyice bu oyuna kaptıran Dirmit, ailesine
yabancılaşır. Babası gibi suya tutulur. Günlerini deniz kenarında geçirmeye başlar.
Annesinin ruhunu teslim ettikten sonra başına gelenleri, bu oyun sayesinde evdekilere
anlatır. Bundan dolayı ona bu oyunu oynamak yasaklanır. Dirmit için kara nokta oyunu,
geçmiş ve gelecek hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan bir oyundur.
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Dirmit, annesinin tüm baskısına rağmen bireyselleşme yolunda emin adımlarla
yürüyen, varoluşuna anlamlar katmaya çalışan bir kahramandır. Onun yeniliklere açık
yapısı ve merak duygusu, birey olma yolundaki mücadelesini başarılı bir şekilde
tamamlamasını sağlamıştır.
2.1.2 Norm Karakterler
Romanda başkişiden sonra en çok söz sahibi olan karakterdir. Bu karakter,
başkişi ile diğer karakterler arasında irtibatı sağlar. “Norm karakter, öteki roman
kişilerindeki sapmaları görüp yargılamamızı sağlayan ahlaki bir ölçü olabilir; basit ve
statik bir yapıya sahip olduğu için, roman dünyasındaki değişme ve gelişmeleri
değerlendirmede kullanılacak bir ölçü olabilir” (Stevick, 2010: 186). Eserde norm
karakter konumundaki kişi Atiye’dir. O, roman boyunca eşinin ve çocuklarının
sapmalarını düzeltmekle için çabalar.
Sevgili Arsız Ölüm isimli eser, “Annemin anısına” kelime grubu ile başlar. Yazar
kendisiyle yapılan röportajlarda romanın temel kahramanlarından biri olan Atiye’nin
kendi annesini yansıttığını ifade etmiştir. “Onu çocukluğumda aklımda kaldığı gibi
yazmak istedim Sevgili Arsız Ölüm’de” (Özer, 2015: 21). Bu durum eserin yazarın
annesinden gelen biyografik izler taşıdığının göstergesi kabul edilebilir.
Şehirde çalışmaya gidip köye her gelişinde yeni bir aletle gelen Huvat Aktaş,
bir seferinde “…yüzü alev alev yanan, başı kıçı açık, süt gibi beyaz bir kadın…” (SAÖ,
8) getirir. Adının sonradan Atiye olduğunu öğrendiğimiz bu kadın, köylü kadınlar ve
çocuklar tarafından şaşkınlıkla karşılanır. Köylüler, Atiye’nin cinli ve uğursuz olduğunu
iddia ederek onu ahıra kapatırlar. Günlerce ahırda kalan Atiye, Hızır Aleyhisselam’ın
yardımıyla günün birinde bir kız çocuğu doğurur. Hızır, zor zamanlarda insanların
yardımına koşan veli bir kişi olarak kabul edilmektedir. “Hızır, bütün ümit ve imkânların
tükendiği, çarelerin sona erdiği durumlarda yardıma çağrılan ve çağrıldığında da mutlaka
geleceğine inanılan, sonsuz güce sahip semâvî bir kurtarıcıdır” (Ocak, 1999: 83).
İnsanların çaresizlikten bunaldıkları zamanlarda insanüstü bir güce ihtiyaç duymaları
doğaları gereğidir. Eksik ve kusurlu bir varlık olarak yaratılan insanoğlu, gücünün son
raddesine vardığı anlarda olağanüstü özellikte bir kurtarıcı arayışına girer. Ona göre bu
kurtarıcı kendisini sıkışmışlıktan kurtaracak ve huzur içinde yaşamasını sağlayacaktır.
Atiye, bu zorlu süreçten Hızır ve onun yardımcısı
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Akkadın vasıtasıyla çocuğunu doğurur ve ahırdan çıkartılır. Daha sonra üç erkek ve bir
kız olmak üzere dört çocuğu daha olur.
Atiye, kısa süre içinde çok becerikli bir kadın olduğunu gösterir. Onda gizil güç
konumunda bulunan yetenekler, ortamın uygun hale gelmesiyle meydana çıkar. O,
köyde kendi özelliklerinin farkına vararak bunları benimsemeye başlar. Atiye’nin kendi
potansiyelinin farkına varması, köye yaptığı yolculuk sonrası ortaya çıkar. J. Campell’e
göre yolculuk ayrılma(yola çıkış), erginleşme ve dönüş olmak üzere üç aşamadan
oluşur. Bu modele göre kahraman merkez edindiği yerden ayrılmak üzere farklı bir
mekâna geçer. Varmış olduğu mekânda çeşitli sınavlara tabi tutulur. Bu sınavlardan
başarılı bir şekilde geçerek ruhsal açıdan değişime uğrar.
Atiye’nin Huvat’la evlenmesi, ayrılmanın ilk aşaması olan “maceraya çağrı”dır.
“Yolculuğun bu ilk aşaması kahramanı çağıran ve onun ruhsal ağırlık merkezini
toplumun sınırlarında bilinmeyen bir bölgeye çekmiş olan kaderi belirtir” (Campell,
2013: 72). Köye geldikten sonra uğursuz kabul edilip ahıra kapatılması, ayrılmanın
ikinci aşaması olan “Çağrının reddedilişi”dir. Bu aşamada “Sıkıntıyla, ağır çalışmayla
ya da kültür ile kaplanan özne, belirgin olumlu eylem gücünü kaybeder ve kurtarılacak
bir kurban olur” (Campell, 2013: 73). Sosyal çevrenin baskısı altında yalnızlaşan Atiye,
ahırda kaldığı süre zarfında onu bu sıkıntıdan kurtaracak olan Hızır ile karşılaşır. Hızır
Atiye’yi ahırda hiç yalnız bırakmaz. Atiye Hızır Aleyhisselam’ın yardımıyla ilk
çocuğunu doğurur. Bu durum ayrılmanın bir diğer aşaması olan, “Doğaüstü yardım”ın
devreye girme bölümüdür.
Ruhsal açıdan sıkışmış olan Atiye, Hızır vasıtasıyla bu sıkışmışlıktan kurtulur ve
ilk eşiği aşmış olur. “O eşiği aştıktan sonra yeni bir dünya belirecek, yeni bir ufuk ve
görüş ortaya çıkacaktır” (Sarıçiçek, 2013: 35). Atiye, Hızır vasıtasıyla maceraya
atılmaya hazır hale gelir. Böylece, köylülerin sıradanlaşan işlerini yapma noktasında
hamaratlığını göstererek kendisini köylülere kabul ettirir.
“Huvat’ın şehirden getirdiği kadın pek yaman çıktı. Az zamanda tandırda ekmek
pişirmeyi, koyun kırkmayı, tezek yapmayı, kuzu emiştirmeyi, tavuk teleğiyle çocuk düşürmeyi
öğrendi. Bir erişte döküyordu, inci gibi. Halı kertmekte köyün gelinlerini, kızlarını yaya
bıraktı. Hatta ölü evlerinde ağıt bile düzmeye başladı. Derken ağzı da çevrildi. Aynı köylüler
gibi konuşmaya başladı. Sadece, yolda önüne bir erkek çıkınca durup erkeğe yol vermesini
öğrenemedi” (SAÖ, 10-11).
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Atiye’nin kısa bir sürede birçok işi becermesi, onda potansiyel olarak bulunan
ehliyetten kaynaklanır. Gizil güç konumunda bulunan bu beceriklik, uygun ortam
oluştuktan sonra ortaya çıkmıştır. Ayrıca dikiş dikmeyi ve iğne yapmayı da öğrenir.
İğne yapmada göstermiş olduğu beceriyle adı “İğneci Atiye Hanım”a çıkar. Görüldüğü
gibi, Atiye’nin köy işlerindeki becerisi, bu sınavları başarılı bir şekilde bitirmesini
sağlamıştır. Bu süreç, Campell’in erginleşme dediği aşamadır. “Bu süreçten kazanımla
dönen kişi, ruhsal bütünlüğü kazanmış olacaktır” (Burcu Yılmaz, 2011: 1318).
Sınavlardan başarıyla çıkan Atiye, böylece ruhsal bütünlüğünü tesis etmiş olur.
Atiye köydeki kadınların aksine çocuklarına özen gösteren bir anne
konumundadır. Köydeki çocukların bakımsızlığına karşın kendi çocuklarının üstlerine,
başlarına dikkat eder.
“Köyün çocukları, yağlı bir göğüslükle doncak gezinirken, çocuklarına garip garip
şeyler giydirdi. Nuğber kız, köyün tozunun toprağının içinde başında kurdele, üstünde naylon
elbise, ağzında yalancı memeyle gezindi. Oğlanlar ceviz ağaçlarının cin dallarına askılı
pantolonlarla dolandılar. Ellerinde renkli fırıldaklarla öküzün, eşeğin peşine düştüler. Bir yanda
kuş lastiği, lampık, helheli bir yanda dolma top, su tabancası şişirme, itin didüğün naylondan
yapılmışı, çocukları şaşkına çevirdi. Üstüne üstlük, anaları sabun diye bir şey icat etti. Onları
iki güne bir derilerini yüze yüze yıkadı” (SAÖ, 11).

Atiye, çocuklarına aldığı eşyalarla ve onların temizliğine verdiği önemle köylü
kadınlardan ayrılır. Onun köylülerin hiç görmediği sabunla çocuklarını yıkaması ve
çocuklarına bilinmedik eşyalar alması, yenilikçi bir kadın olduğunun göstergesidir. Bu
durum, sıradan bir yaşantıya sahip olan köylülerin dikkatini çeker.
Bununla birlikte, eşi Huvat’ın sık sık köyü terk edip şehre gitmesiyle evin
sorumluluğunu tek başına üstlenmek zorunda kalır. Beş çocuğun bakımını kocasız
üstlenmek zorunda kalan Atiye, çocukları üzerinde denetim mekanizmasını çoğu zaman
sağlayamaz ve bu yükün altında ezilir. Böyle durumlarda kocasına bir aracı vasıtasıyla
haber gönderir. Çocuklarının sözünü dinlemediğini, onlarla baş edemediğini aracıya
söyleyerek Huvat’ın köye gelmesini ister.
Köyden şehre taşındıktan sonra Atiye, batıl inançlara sarılır. Bâtıl, “Hükümsüz
olma ve boş olma anlamlarını dile getiren Arapça butlan sözcüğünden türemiştir”
(Hançerlioğlu, 1994: 35). Bu tanım merkeze alındığında batıl inanç, gerçeği
yansıtmayan yanlış inanmalar demektir. “Bu inanmalar, korku, çaresizlik, çağrışım gibi
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psikolojik nedenlerle beliren” (Örnek, 1966: 20) inanmalardır. Atiye’nin batıl inançlarla
yüklü düşünce dünyasında, korkunun ön planda olduğu görülmektedir. İnsanın yaşam
düzeneğinde tedirgin olmasına yol açan bu duygunun etkisiyle Atiye, sadece kendi
yaşamını değil, aile fertlerinin yaşamı üzerinde de etkili olmaya çalışır. Bu inançlar
çerçevesinde, aile bireyleri üzerinde kontrolünü sağlamaya çalışır.
“Atiye kısmetleri bağlanmasın diye, uğursuzluk saydığından çocuklarının ellerini
bacaklarının arasına alıp oturmalarını yasakladı. Her Huvat’ın kahveye çıkışında, arkasından
okuyup üfledi. Evde ne kadar düğüm atılmış şey varsa hepsini tek tek çözdü. Huvat elini
yüzüne alıp oturdukça, evin kısmetini bağlıyorlar diye, kızlarının,

gelininin

saçlarını

ördürmedi. İşi, oturarak su içmenin, helada fazla durmanın, geç yatıp geç kalkmanın kısmetleri
kapadığını söyleyecek kadar ileri götürdü. Kapının üstüne koca bir levha, bereket duası astı.
Besmelesiz eşikten atlayana evlat demeyeceğini açıkladı” (SAÖ, 81).

Bu tip inançlara insanların yönelim sebepleri çeşitlidir. Sedat Veyis Örnek,
bu meylin gerekçelerini altı başlık altında toplar. “Psikolojik anlar, eşyanın
mahiyetini ve doğa kanunlarını bilmemek, geleceği öğrenme arzusu, korku, cin, peri
ve dev inancı, batıl inançlarla ilgili yayınlar”(1966: 16). Hurafelerle şekillenmiş bir
din algısına sahip olan Atiye, bu algı çerçevesinde sadece kendi yaşamını değil, diğer
aile fertlerinin de yaşamını evirip çevirir. Atiye’nin köyde çoğu zaman tek başına
üstlenmiş olduğu çocukların denetimi mevzusu, şehirde batıl inançlarla bezeli bir
görünüme bürünür. “Atiye maneviyatı, ailesi üzerinde bir baskı unsuru olarak
kullanır” (Özcan, 2015: 216). Koymuş olduğu kurallara korku duygusunu katarak
otoritesini

pekiştirmeye

çalışır. Böyle yaparak, çocukları üzerinde mutlak bir

egemenlik tesis etme çabasında olur.
Atiye, şehirde kahve falı bakma becerisini ortaya çıkarır. Ünü kısa bir sürede
mahallenin tamamına yayılır. Mahallede derdi olan ne kadar insan varsa, Atiye’ye
koşar. “Yüreği kararanın, içi sıkılanın içinin sıkıntısını dağıttı. Kimine mektuplar
getirdi, kimini zengin etti, kiminin eşyasını toplayıp yolculadı, kiminin başına talih
kuşları kondurdu, kimine yılan gibi düşmanlar buldu. Ev kadından, evde kalmış
kızlardan, dertli dullardan geçilmez oldu” (SAÖ, 101). Fal bakmanın yanında gündüz
uykuya dalarak rüyalar görmeye ve bu rüyaları yorumlamaya da başlar. Hızır ile
karşılaşmasından sonra fal bakmayı bırakır.
Çocukları üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışan Atiye, onların iyiliği için bunu
yaptığını söyler. Onlara karşı sorumluluk duygusu yüksek bir anne profiline sahip olan
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Atiye, çocuklarının her işine müdahale ederek ilgi düzeyinin maksimum düzeyde
olduğunu gösterir. Özellikle, çocuklarından biri olan Dirmit’in yapmış olduğu her işin
altında bir sebep arayarak, onu çepeçevre kuşatır. Erich Fromm, Özgürlükten Kaçış adlı
kitabında bu tavrın oluşmasında ana saikin sevme değil de otoriterlik olduğunu söyler.
“Egemenlik altına alma ve sahiplenme tutumu, çoğu kez çocuğa karşı duyulduğu
sanılan ‘doğal’ ilgi ya da koruyuculuk duygusu gibi bir eğilimle örtülür. Çocuk altın bir
kafese konmuştur, kafesi terk etmediği sürece her şeye sahip olabilir” (1996: 124).
Başta Dirmit olmak üzere diğer çocuklarının otoritesini zedelemesi, Atiye’yi ciddi
manada rahatsız eder. Bu rahatsızlık bazen öyle bir düzeye varır ki, Atiye’nin yataklara
düşmesine yol açar.
Azrail, hasta olduğu zamanlarda Atiye’yi yoklamaya gelir. Dört büyük melekten
biri olan Azrail, insanların canını almakla görevlidir. Yaşamın en trajik olgusu olarak
kabul ettiğimiz ölüm fenomeni, fiziki yaşamın nihai bitişi anlamına geldiğinden, bu
eylemin aktörü konumunda bulunan Azrail’e karşı insanlarda derin bir korku duygusu
mevcuttur. Bu korkudan dolayı Azrail, insanlar için mutlak manada hoşnutsuzluk
yaratan bir varlıktır. Atiye, Azrail’in her gelişinde aile fertlerini bir araya toplayarak
onlara vasiyetlerde bulunur. Yakında öleceğini söyleyerek, yapmaları gerekenler
hakkında istemlerini bildirir. Daha önceleri batıl inançlarla ailesini yönlendiren Atiye,
bu sefer de ölümü aracı yaparak ailesine yeniden çekidüzen vermeye çalışır. Bu durum
onun baskın kişiliğinin temel göstergesidir.
Sık sık hastalanan Atiye, günün birinde çok fena rahatsız olduğu için hastaneye
kaldırılır. Hastanede belli bir süre kaldıktan sonra evine döner. Geldiği gün çocuklarını
ve eşini başına toplar. Onlara geçmişine dair ayrıntılar hakkında hatırladıklarını aktarır.
Daha önce bir gar müdürüyle evlendiğini ve Nurfiye adında bir

kız

çocuğu

doğurduğunu söyler. Çocuklarından ablalarını bulmalarını ister. Huvat, Atiye’nin bu
söylediklerinin yalan olduğunu söyler ve çocuklarından ona inanmamalarını ister. Ama
çocuklar Huvat’a inanmaz. Annelerinin kayıp geçmişi hakkında araştırmalara girerler;
fakat bir sonuca ulaşamazlar. Atiye, belirsiz olan geçmişini ortaya çıkarmak için
falcıların kapısını çalar. Fakat çabaları sonuç vermez. Zamanla hem Atiye hem de
çocukları bu meseleyi unutur. Latife Tekin, annesinin bu kayıp geçmişini romanda “üstü
örtülü biçimde” (Özer, 2015: 21) anlattığını söyler.
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Atiye, şehirde çocuklarının ve gelininin sıkıntılarını gidermek için büyülere
başvurur. Büyü, “Doğaüstü güçlerle doğanın etkilenebileceği inancıdır” (Hançerlioğlu,
1994: 45). Kuran’ı Kerim’de büyü ile ilgili birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerde
büyü çok sert bir şekilde eleştirilmiştir. Bakara suresinin yüz ikinci ayeti, büyü
hakkında geniş bir bilginin verildiği ayetlerin başında gelmektedir.
“Tuttular da Süleyman mülküne dair şeytanların uydurup izledikleri şeyin ardına
düştüler. Hâlbuki Süleyman inkâr edip kâfir olmadı, lakin o şeytanlar kâfirlik ettiler; insanlara
sihir öğretiyorlar ve Bâbil’de Harut ve Marut’a, bu iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı.
Hâlbuki o ikisi; Biz ancak ve ancak sizi denemek için gönderildik, sakın sihir yapıp da kâfir
olmayın!” demeden kimseye bir şey öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı ile kocanın arasını
ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah’ın izni olmadıkça bununla kimseye

zarar

verebilecek değillerdi. Kendi kendilerine zarar verecek ve bir fayda sağlayamayacak bir şey
öğreniyorlardı. Yemin olsun ki, onu her kim satın alırsa, onu alanın ahirette bir nasibi
olmayacağını da çok iyi biliyorlardı. Hakkıyla bilselerdi, uğruna canlarını sattıkları şey ne
çirkindir” (Bakara suresi: 102).

Büyü, yukarıdaki ayette de ifade edildiği gibi çok sert bir şekilde eleştirilmiştir.
Bu ayette Yahudilerin, Hz. Süleyman’ı ve Harut ile Marut adlı iki meleği büyücülükle
suçlamaları anlatılmaktadır. Ayrıca onlar, bu iki melekten bir çiftin arasını açmanın
büyüsünü öğrenmeye çalışırlar. Allah, bu söylentilerini reddetmekte, kendisinin izni
olmadıkça büyünün kimseye zararının dokunmayacağını beyan eder. Ayrıca büyü işiyle
uğraşanların ahirette kaybedenlerden olacağını dile getirir.
Atiye’nin büyük kızı Nuğber’i evlendirmek için büyü yapması, Dirmit’i
belalardan uzaklaştırmak için dergâhlara götürüp şifalı sulardan içirmesi ve onu okuyup
üflemesi, kocası Huvat’ı bir ara tutulduğu su sevdasından uzaklaştırmak, oğlu Halit’i de
mühendislik diploması alması için okuyup üflemesi denemiş olduğu büyülerden birkaç
tanesidir. Yapmış olduğu bu hurafe tarzı uygulamalar bazen işe yarar. Örneğin Nuğber
için yapmış olduğu büyü sonunda kızının kısmetinin açılması ve gelini Zekiye’ye soğuk
davranan Halit’in büyü sonucunda eşine yakınlaşması bunlardan ikisidir.
Atiye, romanın başından sonuna kadar aktif rolünü yitirmeyen, geleneklerine
sımsıkı bağlı bir kadındır. Anne olma özelliği sayesinde hem kocasıyla hem de
çocuklarıyla uğraşarak romanın bütününe rengini yansıtabilmiştir. “Atiye’siz sahne yok
gibidir” (Moran, 2014: 91). Onun köyden şehre taşındıktan sonra evdeki bireyleri dış
tehlikelere karşı bir arada tutma savaşımı güçlü bir iradenin yansıması kabul edilebilir.
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Her ne kadar fikirsel açıdan yeterli bir gelişmişlik düzeyine sahip olmasa da sağlam
iradesi sayesinde evin ayakta kalmasını sağlamıştır. “Zayıf yanlarıyla güçlü bir kişi
yaratmayı hedeflemiş yazar” (Özay, 1985: 19). Atiye’de birbiriyle ters orantılı olacak
şekilde bir araya gelen fikir-irade düalizminde iradenin baskın bir unsur olarak ön plana
çıktığı görülmektedir. Fakat Atiye’nin iradesi fikirden yoksun olduğu için çocukları
üzerinde sadece dış baskı unsuru olarak kalmıştır. İçe bir türlü nüfuz edemediğinden
çocukları üzerinde içsel bir dönüşüm gerçekleştirememiştir. Atiye’nin ölümü, fikirden
yoksun iradenin ölümü anlamına gelmektedir.
Atiye, Şamanist din adamlarının bazı özelliklerini yansıtmaktadır. Bu durum
onun Şamanist inançla bezeli olduğunu gösterir.
“Şaman olacak kişinin ayırt edilmesinde en sık rastlanan yollardan biri rüya, hastalık
veya herhangi bir özel durum vesilesiyle adaya görünerek ona “seçildiğini” haber veren ve
bundan böyle yeni bir yaşam düzeni izlemesi gerektiğini söyleyen tanrısal ya da yarı tanrısal
bir varlıkla karşılaşmasıdır” (Eliada, 2014: 103).

Atiye’nin olağanüstü bir varlık olan Hızır ile karşılaşması, onun şamancıl
niteliklerinden biridir. Hızır ile karşılaşmasından sonra Huvat, üç farklı hocadan aldığı
malumat sayesinde Atiye’nin ermişler katına çıkabileceğini, kırklara yedilere
karışabileceğini söyler. Rüyada babasının ruhunu görmesi ve onunla konuşması
şamanlığa çağrılışın göstergesi kabul edilmektedir. “Rüyada ya da uyanıkken ‘ruhları
görmek’, kendiliğinden olsun isteyerek olsun, şamanlığa çağrılışın belirleyici
belirtisidir” (Eliada, 2014: 123). Şehre taşındıktan sonra fal bakmaya başlaması da
Şamanist

inancın

temel

öğelerinden

biridir.

“Falcılık,

Şamanizmin

başlıca

unsurlarından biridir” (İnan, 2015: 151). Bununla birlikte Atiye’nin hastaları
iyileştirmesi, bazen kimsenin anlamadığı bir dille konuşması, duyular ötesi
âlemle ilişki kurması da Şamanist inancın bariz özelliklerindendir. Öldükten
sonra tekrar yeryüzüne gelip yaşamak istemesi de Atiye’nin şamancıl bir kimliğe
sahip olduğunu gösterir. “Ölen kişi “yaşamaktan” vazgeçmek istemez, yakınlarının
yanına dönmeye çalışır” (Eliada, 2014: 266). Tüm bu özellikleri göz önüne
aldığımızda, Türklerin eski inanışlarından biri olan Şamanist inancın genel hatlarıyla
Atiye’de belirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Aile bireylerini bir arada tutmak için göstermiş olduğu yoğun çaba sonucu sık
sık hastalanan Atiye, sonunda Azrail ile olan mücadelesinde yenik düşer. Ruhunu teslim
ettiğinde bile aile fertlerinin sonunu merak eder. Allah’tan aldığı izinle çocuklarının
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geleceği gözleri önüne serilir. Yalnız göreceklerini kimseye söylememe şartına
uymayarak, tüm gördüklerini bir çırpıda söyler. Allah’a karşı verdiği sözü tutmadığı
için zebaniler ellerinde sopalarla onu karşılar. Atiye, onlara içi yaralı bir kadın olduğunu
söyleyerek diklenir. Kendisine dayak atmamalarını istemesiyle sahne sonlanır.
Atiye, geleneksel kadın kimliğiyle ev halkını bir arada tutmayı başaran bir kişi
olarak çizilmiştir. Yetişmiş olduğu bilinçsiz sosyo-kültürel çevrenin etkisi ve büyük
şehrin tehlikeli yanlarına rağmen güçlü iradesiyle ailesini dağılmaktan kurtarmıştır.
Yalnız, ailesini ayakta tutma uğruna kendisini feda etmiştir. Tüm bu özelliklerle o,
mücadeleci anne rolünü temsil eder.

2.1.3. Kart Karakterler
Kart karakter, merkezi role sahip olan başkarakterin karşısında yer alır. “Tek,
yoğun, canlı unsurları somutlaştıran” (Stevick, 2010: 185) bu kişiler, tutumlarını genel
hatlarıyla roman boyunca muhafaza ederler. Statik yapılarında bir değişiklik olmaz. “Bu
tür roman kahramanları, yalınkat bir kişiliğe sahiptirler” (Korkmaz, 2016: 342). Roman
süresince elle tutulur bir değişim ve dönüşüme uğramazlar. Eserde, Huvat, Halit, Seyit
ve Mahmut kart karakter pozisyonundadır.
Şehirde taşeron müteahhitlik yapan Huvat Aktaş, köye her gelişinde yeni bir
aletle gelir. Köye ilk kez soba getiren Huvat, daha sonraları radyo ve otobüsle
köylülerin tanışmasını sağlar. “Huvat bir bakıma köyün dışa açılan kapısı gibidir”
(Türkmenoğlu, 2015: 419). Köydeki gençleri şehre götürerek onların çeşitli meslekler
edinmelerini sağlar. Avcılığa meraklı olan Huvat, şafakla birlikte tüfeğini omzuna
takarak ava çıkar. Akşam karanlığında evine döner.
Huvat’ın belirgin özelliklerinin başında saplantılı bir kişiliğe sahip olması gelir.
Köydeyken dama bir güvercinlik yapıp keklik beslemeye başlar. Bütün gün bu işle
uğraşır. Atiye’nin muskaları sonucu bu sevdadan vazgeçer. Fakat bu sefer de kendini
yumurta oyununa kaptırır. Köyün delikanlılarıyla bu oyunu oynar. Şehre taşındıktan
sonra kara, uzun sakallı bir adamla tanışması sonucu kendini dine verir. Bu adamın
dizinin dibinden ayrılmaz olur. Sohbetlerine katılır. Fakat bir gün bu hocanın kendi
arkadaş grubuyla birlikte gençlerle kavga etmesi sonucu onlara olan inancını yitirir.
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İnancın yitirilmesi sonucu oluşan boşluğu bu sefer kendini suya kaptırarak gidermeye
çalışır.
“Ama Huvat’ı su tuttu. Huvat suya bakmadan yaşayamaz hale geldi. Atiye kocasını su
sevdasından kurtarmak için yine tesbihine sarıldı. Okuyup üfledi. Aklını bozup delirmemesi
için Tanrı’ya yalvarıp yakardı. Ama okuyup üflediği tersine döndü. Huvat suya bakmadan
duramadığı için akşamları deniz suyuyla doldurduğu şişelerle eve gelmeye başladı. Şişeler
odanın duvarlarına asıldı. Huvat şişelere baka baka uykuya daldı. Uykudan uyanır uyanmaz
şişeleri aradı. Atiye’nin tüm yalvarmalarına rağmen su Huvat’ın aklını aldı” (SAÖ,159-160).

Huvat’ın bu trajik olay sonucu kendini suya adaması, ruhunda oluşan derin
inançsal boşluğun sonucudur. O, bu boşluğu su ile gidermeye çalışır. “Acılı bir ruha,
çılgına dönmüş bir ruha, içi oyulmuş bir ruha derenin ya da nehrin derinliği yardım
edecektir” (Bachelard, 2006: 215). Çünküsu, temizliği, masumluğu temsil eder.
Kendinden geçmiş bir halde olan Huvat, ancak suyun paklığına dalarak, insanlara olan
güven zedelenmesinin ruhunda oluşturmuş olduğu gediği kapatabileceğine inanır. O,
ruhunda oluşan boşluğu ısrarlı bir şekilde suyla gidermeye çalışır. Bunu yaparken
aşırılığa kaçtığı görülür. Kendisini tamamıyla bu duruma odaklayarak çevresine
duyarsızlaşır.
Huvat sosyal yönü gelişkin bir kişidir. Köydeyken bir partiye yazılır. Evin erkek
odasını parti çalışmalarına ayırır. Her akşam eve gelen erkeklerle bu hususta faaliyetler
yürütür. Dünürü Rızgo Ağa’ya karşı çok samimi davranır. Onunla el ele tutuşarak köy
meydanında gezer. Köydeki yetim çocuklara don, gömlek; gelini Zekiye’ye dünürcü
giden kadınlara da entari dikmesi için Atiye’yi zorlar. Şehre taşındıktan sonra
tanıştığı kara sakallı adam vasıtasıyla bir tarikata girer. Onu sürekli evine getirir.
“Dışadönük yetişkin, dost canlısıdır. Dostlarını yarı yolda karşılar, herhangi bir şeyle
ve her şeyle ilgilenir. Dernekleri, grupları, insan topluluklarını ve partileri sever.
Genellikle etkindir, tümden yardımseverdir” (Fordham, 2001: 39). Dışa doğru etkin bir
şekilde hareket eden Huvat, aynı etkinliği içe doğru gösteremez. Ev içinde
otoriterlikle özdeşleşen baba profiline aykırılık teşkil eder. Eşine ve çocuklarına pek
söz geçiremez. Onlar üzerinde etkinliği zayıftır. Aile fertlerine sözünü geçiremediği
zamanlarda onlara küser. Yapı olarak istikrarlı bir baba tipi değildir. Bu
istikrarsızlığı, eşinin ve çocuklarının onu dinlememesine yol açar. “Baba Huvat,
hiçbir işte karar kılmaması, hep çocuksu
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davranmasıyla adeta çocuklarına modellik eder” (Uğurlu, 2008: 170-171). Çocukları
onun bu istikrarsızlığına paralel olarak zikzaklı bir yaşama sahiptirler.
Köyde geleneksel kültürden gelen bir din algısına sahip olan Huvat, şehre
taşındıktan sonra tanıştığı sakallı bir kişi vasıtasıyla dini bir grubun içine girer.
Geleneksel dini yaşam tarzında Huvat, çocuklarına dönük herhangi bir dini yaptırım
uygulamaz. Ama şehirde içine girdiği gruptan dolayı almış olduğu dini eğitim
vasıtasıyla, eşine ve çocuklarına çeşitli yaptırımlar uygular. “Dirmit’le Mahmut’u
götürüp cami okuluna kayıt ettirdi. Atiye’nin, Nuğber’in başını bağlattırdı. Çocuklarının
yanında uzanıp yatmasını yasakladı. Her sabah evden çıkarken, evdekileri sıraya dizdi.
Elini uzatıp öptürdü. Evin içini postlarla, tesbihlerle, hacıyağlarıyla doldurdu” (SAÖ,
82). Onun aile fertlerine bu yaptırımları uygulaması, taşımış olduğu sorumluluk
bilincinden kaynaklanır. Dini inanışa göre anne ve baba, çocuklarının yapıp
ettiklerinden sorumludur. Huvat sohbetlerde elde etmiş olduğu bu bilgileri evdekilere
anlatır.
“Dinlediklerini gelip evde anlattı. Atiye’nin, ‘Yeter bıktırdın çocukları,’diye
söylenmesini onun kâfir olduğuna yordu. Babalık görevini aksatmadan yerine getirdi. ‘Sizin
günahlarınızı bana yüklerler sonra,’ deyip ne duyduysa, ne dinlediyse bir bir saydı döktü. Baba
olmasından dolayı Allah’ın sırtına yüklediği yükü, üstünden indirip çocuklarının

sırtına

bindirdi. Kuş gibi hafifledi” (SAÖ, 137).

Huvat, evin reisi olarak dini sohbetlerden aldıklarını evdekileri usandıracak
tarzda anlatır. Fakat o, çocuklarınına dini bilgileri aktarırken onları değil de kendisini
düşünmektedir. Alıntıdaki son cümle, onun bu durumu gösterir niteliktedir. Bundan
dolayı da çocukları üzerinde bir tesir oluşturamaz.
Huvat hocaların olduğu grubun gençlerle kavga ettiği olayda, hocalara olan
inancını yitirir. Kavga esnasında hocaların saklanmaları ve kaçmaları Huvat’ta ciddi bir
inanç sarsıntısına yol açar. Kara sakallı hocayla selamı keser ve camiye gitmez olur.
“İnanan kişi ne denli kuşkuya düşerse, yani ait olduğu dinle dayanışması ne denli
zayıflarsa ve kendini o dinde çekip ayırırsa, aile ve toplum bireye yabancılaşmaya
başladığı kadar birey de kendisi için o denli bir sır olur” (Durkheim, 2013: 207). Bu
olayın günlerce etkisinde kalan Huvat, her şeyden şüphe etmeye başlar. Aile bireyleri
başta olmak üzere çevresindeki insanlara duyarsızlaşır ve içine kapanır. Romanın
sonunda, Atiye can verdiğinde onun yanı başında bulunur.
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Huvat, toplumsal açıdan sosyal bir kişilik özelliği sergilemesine rağmen aile içi
düzeni sağlamada yetersiz kalan bir babadır. Alıştıklarına saplantı düzeyinde bağlanma
özelliğine sahip olan Huvat, geçim sıkıntısı yaşadığından dolayı aile fertleriyle sağlıklı
bir diyalog kuramaz. Ayrıca zayıf iradesi yüzünden, çocuklarının sağlıklı bir şekilde
gelişimleri mümkün olmaz.
Aktaş ailesinin büyük erkek çocuğu olan Halit, babası şehre gittikten sonra
sorumsuz davranışlar sergiler. “Huvat gittikten sonra büyük oğlan gemi azıya aldı.
Geceleri öğretmenin bekâr odasında yatıp kalkmaya, gündüzleri saçını yan yatırıp
geline kıza ıslık çalmaya, ayna tutmaya başladı. Bir gün hırsızlığa dolandıysa bir diğer
gün sarhoş gezindi” (SAÖ, 23-24). Halit’in yaptıklarıyla baş edemeyen Atiye, Huvat’a
haber yollayarak onun köye gelmesini ister. Huvat, köye geldikten sonra Halit’i
nişanlamaya karar verir.
Huvat, Atiye’nin doğduğu yöreden gelip kendi köylerine yakın bir köy olan
Dizgeme’ye yerleşen bir ailenin kızı olan Zekiye’yi görüp beğenir ve Halit’e nişanlar.
Halit’in Zekiye’yle nişanlanmasından sonra düğünleri olur. Gerdek gecesi bağlanan
Halit, iyileştikten sonra sık sık şehre çalışmaya gider. Şehirden her gelişinde Zekiye’ye
hediyeler getirir. Şehirdeki yaşamın tesirinde kalan Halit, eşinin başörtüsünü çıkarır,
ona naylon çoraplar giydirir. Bunun sonucunda köydeki erkekler Zekiye’yi rahatsız
etmeye başlar. Halit bir yandan bunlarla kavga ederken, diğer yandan Zekiye’ye küser.
Huvat köye gelerek gelinine laf atanları döver, gelininin başını bağlar. Böylece Halit ile
Zekiye’yi barıştırır. Geleneksel bir tarzda yetişmiş olan eşi Zekiye’yi şekilsel bazda
değiştirmeye çalışan Halit, modernizm ve geleneksellik arasında çatışma yaşar.
Geleneksellik, “geçmişte yaratılmış, icrâ edilmiş ve inanılmış olan ya da geçmişte var
olduğuna, icra edildiğine veya inanıldığına inanılmış olunan şeydir” (Shils: 2003-2004:
111). Kuşaktan kuşağa aktarılarak daimiliğini sağlamaya çalışan geleneksellik, süreç
içinde değişikliklere maruz kalarak ya yeni bir şekle bürünür ya da tamamıyla ortadan
kalkar. Ağırlıklı olarak kırsal mekânlarda var olan geleneksel anlayışın “En az üç kuşak
–bunların kısa veya uzun olmasının önemi bulunmaksızın – sürmesi gerekir” (Shils:
2003-2004: 113). Geleneksellikteki üç kuşaklık sürenin aksine modernizmde süre
dardır. Modern paradigmada, bazen bir kuşak sahip olduğu yaşam stilini birkaç kez
değiştirmek zorunda bile kalabilir. Sınırlı bir zaman dilimiyle hareket eden
modernizmde, yaşam stilinin sürekli değişikliği söz konusudur. Bundan dolayı
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modernizm bireyden yaşamdaki değişikliklere adapte olmasını ister. Halit de şehirde bu
anlayışın tesirinde kalarak bunu eşi üzerinde denemeye çalışır.
Aile şehre taşındıktan sonra Halit’te mühendislik özentisi ortaya çıkar. İkide bir
aynaların karşısına geçerek güzelliğiyle övünür ve bu güzelliğinden dolayı mühendis
olmayışından yakınır. Bununla birlikte, Zekiye’den soğumaya başlar. Atiye, gelinini
oğluna ısındırmak için ona makyaj yapar. Büyüye başvurur. Sonunda Halit, eşine
yeniden ilgi duymaya başlar. Atiye adını verdikleri bir kız çocukları olur. Yalnız bu
bebek, hastalığa yakalandığından dolayı fazla yaşamaz. Daha sonra Seyit adını
verdikleri bir erkek çocukları dünyaya gelir.
Halit çalışmayı sevmeyen, rahatına düşkün bir kişidir. Sabahları iş bulmak
bahanesiyle kahveye giderek sigara içer ve oyun oynar. Onun bu durumu, aile içinde
kavganın ortaya çıkmasına sebep olur. Günün birinde askere giden Halit, oradan paraya
ihtiyacının olduğunu bildiren mektuplar yazar. Askerde milli bir bilinç kazanarak evine
döner. Evde, askerdeyken şiir yazmayı öğrendiğini, Battal Gazi romanlarını okuduğunu,
bir oğlu daha olursa adını Kürşat koyacağını açıklar. Askere gitmeden önce çalışmayı
sevmeyen bir tip olan Halit, askerden döndükten sonra babasına yemin ederek
çalışacağını söyler. Ama çok geçmeden yeminini bozar. Kendisinin bir küçüğü olan
Seyit’le birlikte çalışarak müdür olma hayalini gerçekleştireceğini düşünür; ama çalışma
yükü onun rahatına düşkün kişiliğine ters gelir. “Bu dünyada çalışmadan müdür
olmanın yolu yok mu?” (SAÖ, 156) diyerek kardeşini yarı yolda bırakır.
Halit, kardeşi Seyit’in iş kazasında dişlerini kaybetmesi sonucu bir sıkıntıya
düşer. Bu sıkıntısını gidermek için kendini dine verir.
“Halit kısa zamanda hocalığı Huvat’tan ileri götürdü. Kendisi gibi duayla sakal
bırakıp şalvar kuşanan Berber Zekeriya’nın dükkânından çıkmaz oldu. Sakalı göğsüne indiği
günden itibaren de, elini kız kardeşlerine vermedi. Herkesin içinde karısıyla konuşmayı ayıp
saydı. Kadınların yanında yine bu nedenle oturmadı” (SAÖ, 159).

Halit’teki bu dönüşüm, öze nüfuz etmeyen şekilci bir dindarlıktır. Ani bir kararla
alınıp, bilinçten yoksun olan bu dindarlık kalıcı bir nitelik göstermez. Halit de bu
dindarlığını fazla devam ettirmez. Hocalığı kısa sürer. Annesinin hastalığı esnasındaki
ricasını geri çevirmeyerek hocalığı bırakır.
Hocalığı bıraktıktan sonra kuşçu olur. Kısa zamanda evin duvarlarını kuş
kafesleriyle donatır. Huvat ile Atiye birlik olarak onun bu sevdadan vazgeçmesini
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sağlar. Halit kuş sevdasından vazgeçtikten sonra, eşi Zekiye’den tekrar soğumaya
başlar. Onu görmeye tahammül etmez. Yüreğini başka bir kıza kaptırır. Atiye, Halit’in
kalbini bir kıza kaptırdığı haberini alır. Bunu öğrendikten sonra oğluna bir tuzak kurar.
Halit’e bu kızı görmek istediğini, kızın evlerine geleceği zaman onun için baklavalar
açacağını söyler. Halit buna inanır. Atiye, kız geldikten sonra ona, Halit’in evli
olduğunu söyler. Halit büyük bir kızgınlıkla Atiye’nin önüne koymuş olduğu baklavaya
basar ve evden çıkar. Köylüler arasında adı, “Baklavaya basan”a çıkar.
Atiye’nin ruhunu Azrail’e teslim ettiği romanın son kısmında, Halit’le ilgili
sahne dramatik bir tarzdadır. “Halit kucağında oğlu Seyit, yanında Zekiye’yle yolun
ortasında belirdi. Bir kederle boynunu büktü. Gözlerini yere dikti. Öylece Zekiye’nin
yanı sıra yürüyüp gitti” (SAÖ, 239). Bu durum, Halit’in Zekiye’ye olan soğukluğunun
devam ettiğinin göstergesidir. Burada görücü usulü ile evliliğin, kalbi yakınlaşmayı
uzun süre devam ettiremeyeceğine dönük bir mesaj verilmeye çalışılmıştır.
Görücü usulü evlilikler, genellikle kırsalda, bazen de şehirde başvurulan
geleneksel bir evlilik tarzıdır. Bu tarzda, aileler erkek çocuklarını evlendirmek için
uygun yaşa gelmiş kızların evlerini ziyaret ederek onlar hakkında bilgi sahibi olurlar.
Kızın terbiyesi, güzelliği, hamaratlığı seçimde en belirgin vasıflardır. Erkeğin ailesi kızı
beğendikten sonra, kız ailesine haber vererek erkeğin kızla görüşmesi için uygun bir
güne randevu alırlar. Erkek ile kızın görüşmesinde iki taraf da birbirini beğenirse,
aileler nişan ve düğün tarihlerini belirleyerek işi sonlandırmış olurlar.
Bu tarz evlilikler, duygusal bir yakınlaşma olmadan gerçekleşen evliliklerdir.
Sevgi içerikli duygusal bir birliktelik gerçekleşmeden oluşan bu evliliklerde, sevginin
gerçekleşmesi ve birbirlerini yeterince tanıma evlilik sonrasına bırakılır. Evlilik sonrası
oluşacak tanıma durumundaki karakter farklılığı, düşünce ayrılığı gibi durumların söz
konusu olması bu evlilik çeşidinin dezavantajlarıdır. Ayrıca kalbi yakınlaşmanın
meydana gelmeme ihtimalinin de olması, bu evlilik biçiminin negatif özelliklerindendir.
Bu tarz evliliğin olumlu tarafı ise, toplumsal yapıya uygun hareket edilmesi hasebiyle
daha sağlam birliktelikleri doğurmasıdır. “Geleneksel model olan görücü usulüyle
yapılan evliliklerin toplum, zihniyet ve kültür yapısına uygun aile yapıları kurma
ihtimali ve ailenin dış etkenlere karşı direnç seviyesi de daha üst seviyede olmaktadır”
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(Yılmazçoban, 2016: 21). Halit, her ne kadar Zekiye’ye olan sıcaklığını yitirse de, aynı
toplumsal çevreden gelen eşiyle birlikteliğini devam ettirir.
Emek vermeden para kazanma çabasında olan Halit, rahatına düşkün bir kişilik
özelliğine sahiptir. Ayrıca modern yaşamın tesirinde kalmasından dolayı eşi ile sık sık
sorunlar yaşayan biridir. Bu özellikleriyle zayıf bir karakter konumundadır.
Evin ikinci büyük oğlu olan Seyit, köydeyken Elmas adında bir kıza tutulur.
Annesinden Elmas’ı kendisine istemesini söyler. Fakat Atiye, sözlü olan bu kızı oğluna
isteyemeyeceğini söyler. Seyit, başkasıyla sözlü olan Elmas’ın peşini bırakmaz. Onu
kaçırmaya kalkar. Elmas’ın bağırmasıyla köy ayağa kalkar. Seyit bıçaklanır. Elmas’ın
evlendirilmesinden sonra, köyde başıboş dolaşmaya başlar.
Aile şehre taşındıktan sonra Seyit ailesinin sorumluluğunu üstüne alır. Evi
geçindirmek için ağır işlerde çalışır.
“Camı çerçevesi takılmamış inşaatlarda eli bıçaklı rüzgârla, İngiliz anahtarıyla,
çekiçle, murçla vuruştu. Borulara kelepçe taktı, birbirine bağladı. Pencere önlerine başını
rüzgârdan sakına sakına dilim dilim radyatör koydu. Bağladığı borulara, radyatörlere bakıp
gurur duydu. Elini şişip büyüyen ciğerinin üstünde tıpır tıpır oynatarak sevindi. Rüzgâra inat
boş bir kireç tenekesine meşe kömürü doldurdu. Kömürü kızarttı. Tenekeyi arkası sıra gezdire
gezdire diş açtı, duvar deldi” (SAÖ, 93).

Zorluk düzeyi yüksek olan bu tarz işlerde çalışan Seyit, sonunda bir ciğerini ve
iki gözünü kaybeder. Atiye’nin gözlerine çiğ patates halkaları bağlamasıyla iyileşir.
İyileşir iyileşmez çalışmaya başlar. Fakat aynı sağlıksız ortamda çalıştığı için tekrar
hastalanır ve yürüyemez hale gelir.
Geçim sıkıntısı yaşayan aile, uzun süre yatakta kalmak zorunda kalan Seyit’in iş
takımlarını satar. İş takımlarının satılmasından muzdarip olan Seyit, ateşler içinde
yanmasına rağmen iş bulmak için kahveye gider. Uzun süre iş bulamayan Seyit,
ailesinin içinde bulunduğu zor şartlara tahammül edemeyerek kabadayı olur. Çamur
Hasan adındaki birinden kabadayılık hakkında malumat toplar. Kısa süre içinde meşhur
bir kabadayı olur ve kendisine Nallı Panter adını takarlar. Adam dövüp haraç toplayan
Seyit, topladığı paraları yetime, dula dağıtır. Huvat’ın gözüne girer. Huvat, oğlunun
yanında sigara içmesine, kamasını parlatıp tabancasının topunu çevirmesine izin verir.
Daha sonra Atiye’nin isteğiyle kabadayılığı bırakan Seyit, taşeronluğa başlar. Adı
“Üçler” olan bir şirket kurmayı tasarlar. Abisi Halit ve kardeşi Mahmut’la kurmayı
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hayal ettiği bu şirket, iki kardeşinin de yanaşmaması yüzünden bir türlü gerçekleşmez.
Bunun üzerine Seyit, kabadayılıktan kalma namı sayesinde kendi köylülerinin elinden
zorla iş kapmaya çalışır. Bu sefer adını Kapan Seyit’e çıkarır. Köylüleri onunla selamı
keser. Ve bir gün Kör Yusuf’un kahvesinden çıkarken vurulur. Tekrar yataklara düşer.
İş takımları satılır.
Seyit, iyileştikten sonra iş takımlarını satın almak için çalışmaya başlar. İş
takımlarının bazı parçalarını çalışarak, bazı parçalarını da çalarak elde eder. Çalıştığı
günlerin birinde cereyana kapılarak yüz üstü yere düşer. Bu düşme sonucu dişlerini
kaybeder. Günlerce kimseyle konuşmaz ve sokağa çıkmaz olur. Sonunda evden çıkarak
iş takımlarını satar. Aldığı parayla takma diş alır. Sonra askere giden Seyit, bembeyaz
takma dişlerini askerde karartarak eve döner. Eve döndükten sonra Dirmit’le olan
konuşması onun hayata bakış tarzını yansıtıcı tarzdadır. “Amma özlemişim seni lan,
deyip Seyit’in yanına oturdu. Kulağına eğilip usulca askerde şiir yazıp yazmadığını
sordu. Seyit, abisi ve bacısı gibi akıldane olmadığını söyleyip Dirmit’i susturdu.‘Benim
şiirim şirket’ deyip gözlerini tavan dikti” (SAÖ, 219- 220).Seyit’in Dirmit’in sorusuna
vermiş olduğu cevap, onun yaşamının iş çerçevesinde şekillendiğinin göstergesidir.
Ayrıca şiir yazmış olan abisi ve kız kardeşini de hafife alarak gereksiz bir işle
uğraştıklarını ifade etmiştir.
Anlatının sonunda Atiye ruhunu teslim ettiği zaman Seyit şu şekilde betimlenir.
“…elinde bir kaynak makinesi, başının üstünde eğri bir kasketle Seyit yola girdi. Yolun
ortasında durup elinin tersiyle alnında biriken teri sildi. Elini siper edip gözünü yolun
bir ucuna verdi” (SAÖ, 239). Bu tasvirden yola çıkarak Seyit’in kaynak işine devam
ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca tek başına görünmesi de abisini ve kardeşini şirket kurma
işine ikna edemediğinin göstergesi kabul edilebilir.
Seyit, ailesine karşı sorumluluk hissine sahip biridir. Yaşamı iş çerçevesinde
şekillenen Seyit,’in çalışma azmi yüksek düzeydedir. Eserde geçen erkekler arasında en
istikrarlı kişi olarak dikkat çeker.
Atiye Dirmit’e gebeyken çektiği korkudan dolayı yeni çocuğunu doğurmak
istemez. Düşük yapmak için elinden geleni yapar. Fakat tüm engellemelere karşın çocuk
doğar. Huvat yeni bir erkek çocuğu doğduğu için sevinir. Çocuğun adını, Atiye’nin
babasının ismi olan Mahmut koyarlar. Doğduğu zaman “sıçan yavrusu gibi” (SAÖ, 16)
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olan bu çocuk, köylüler tarafından hayra yorulmaz. Köylüler, köyde meydana gelen
bazı olumsuz olayları Mahmut’un doğumuna bağlarlar.
Şehre taşındıktan sonra Huvat oğlunun okumak gibi bir niyetinin olmadığını
söyleyerek, onu meslek edinmek amacıyla kaloriferci ustası Mösyo Pol’ün yanına çırak
verir. İlk günlerde işe hevesle giden Mahmut, sonraları çeşitli mazeretlerle işe gitmek
istemez. Ama babasının baskısına daha fazla dayanamayarak çalışmaya devam eder.
Ustası Mösyo Pol’ün hakaretlerine ve dayaklarına daha fazla dayanamayan Mahmut işi
terk eder. Huvat, işi bırakan oğlunu yanına alarak onu Terzi Püzant’a götürür. Böylece
Mahmut yeni işi olan terziliğe başlar. “Mahmut terzide birkaç gün kırpıntı süpürdü.
Süpürgeyi bırakıp eline iğne aldı. Elleri titreye titreye iğneye ilk ipliğini geçirdi. Terzi
Püzant, Mahmut’a pantolon paçası bastırmayı öğretti. Mahmut pantolon paçası
bastırmaktan tela dikmeye geçti” (SAÖ, 99). Fakat çok geçmeden Mahmut bu işten
sıkılmaya başlar. İş esnasında parka giderek salıncaklarda sallanır. Bunu gören Terzi
Püzant onu döver. Mahmut’un yapmış olduğu işten sıkılması ve oyuna gitme arzusu,
onun çocuklara özgü olan oyun oynama isteğine dönük bir istemdir. Ayrıca küçük yaşta
çalışmanın çocuklara ağır geldiğine dönük birişarettir. Mahmut’taki bu isteksizliği
gören Terzi Püzant, iki dilsiz çırak alarak onlarla Mahmut arasında rekabet oluşturmaya
çalışır. Fakat Mahmut, bu iki dilsiz çırakla arkadaşlık kurarak Terzi Püzant’ın hedefine
varmasını engeller. Terzilikte ölçü almayı, kesim yapmayı bir türlü öğrenemeyen
Mahmut sonunda işten ayrılır.
Terzilikten ayrılan Mahmut, Atiye’nin çabası sonucu kadın berberi olan “Gül
Berber”de çalışmaya başlar. Gül Berber kapandıktan sonra başka bir kadın berberinde iş
bulur. Bu yeni yerinde ustası, bahşişinin bol olması için öksüz numarası yapmasını ister.
Mahmut öksüz numarası yaparak müşterileri kendisine acındırıp bahşişini arttırır.
Kadınlar Mahmut’a acıdıklarında onu evlerine götürmeye başlarlar.
“Mahmut her yanı ışıl ışıl yanan odalarda uyumaya başladı. O uyurken kadınlar
Mahmut’un saçlarını okşadılar. Alev alev yanan parmaklarını orasına burasına dokundurdular.
Kulağına kesik kesik soludular. Mahmut’un üstüne her gece ayrı bir koku sindi. Mahmut
kokuların içinde en çok manikürcü Sevcan’ın kokusunu sevdi” (SAÖ, 112).

Yukarıdaki alıntıda da belirtildiği gibi Mahmut, kadın berberinde çalışmanın
sonucu olarak kadınlarla yakın bir temas kurar. Yaşının küçüklüğüne rağmen olgun
kadınlarla olan birlikteliği sonucu ruhsal açıdan boşluğun içine düşer. Kadınların
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kendisine dönük cinsel istemleri karşısında sendeler, huzursuz olur ve bir öğle vakti
Sevcan’ın işyerinden kaçar.
Mahmut, Sevcan’dan kaçmasına rağmen günlerce onun tesirinden kurtulamaz.
Uykusunda kâbuslar görerek çığlıklar eşliğinde uyanır. Kâbus gördüğü bir gece yine
uykusundan uyanır. Gözüne bir türlü uyku girmez. Sabaha doğru çekik gözlü bir
kadının kucağındaki bir köpeğin görüntüsünü fark eder. Köpek yatakta olan Mahmut’un
üstüne atlar. Mahmut yataktan kalkıp sandalyenin üstüne çıkarak bağırmaya başlar.
Dirmit onu sandalyeden indirerek yatağına götürür. Daha sonra iki kardeş güneş
çıkmadan birlikte dama çıkarlar. O geceden sonra her gece, evdekiler uyuduktan sonra,
dama çıkmayı alışkanlık haline getirirler. Bunun sonunda Mahmut iç huzura kavuşur.
Mahmut, Sevcan’ın tesirinden kurtulduktan sonra önce reklem işinde, daha sonra
da sigara dağıtımcılığında çalışır. Diğer işlerinde olduğu gibi, reklam ve sigara
dağıtımcılığı işini de uzun süre devam ettiremez. Mahalledeki çocuklarla birlikte bir
çete kurar. Bu esnada sarışın bir kıza âşık olur. Kızın adını jiletle göğsünün üstüne
yazar. Kızla karşılıklı sözleşirler. Ancak babası Huvat’ın kızı görmesinden dolayı
utanarak kızla ilişkisini bitirir. Kısa süreli olan bu ilişkiden sonra önce kitap satmaya,
daha sonra da tombalacılığa başlar. Fakat bu işleri de bırakarak gece lambası imal edip
satmaya başlar. Kısa süreliğine yaptığı bu işten yeterli kazanç sağlayamadığı için onu da
bırakır. Mahmut’un hiçbir işte istikrar sağlayamaması, sürekli olarak daha iyisini
yapabileceğine olan inancından kaynaklanır.
“Tutkunun baskısı altındaki durumu en küçüğü sürekli olarak ileri doğru itekler; o her
zaman çevresinde olanların yaptıklarından daha çoğunu başarmak arzusundadır. Ama bu ancak
elverişli koşullar altında olur. Bazen tam tersine en küçük çocuğun karşısındaki engeller ve
güçlükler çoğunlukla kendisine olan inancını ve özel sakınmasını geliştirmesini yitirmesine ve
kendisini bırakmasına neden olur” (Adler, 2015: 243).

Alfred Aldler’in de belirttiği gibi Mahmut, en küçük kardeş olması hasebiyle en
başarılı çocuk olma yolunda çabalar. Ama uygun bir ortam oluşmadığı için, sürekli iş
değişikliğine gitme mecburiyetinde kalır. Olumsuz koşulların etkisiyle hiçbir işte
kalıcılığı sağlayamaz ve kendisine olan güvenini yitirir.
Mahmut’un işteki istikrarsızlığının dışında özenti bir kişiliğe sahip olduğu
görülür. Saçlarını uzatıp gitar çalar. Çizgi film kahramanlarından Bill Kit’e özenerek
adını Bill Kit olarak değiştirir. Mahmut’un bu davranışları ailesi ile arasının açılmasına
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neden olur. Huvat dualar eşliğinde dini bir tören uygulayarak Mahmut’a gerçek ismini
verir.
“Önce Mahmut’tan annesinin, abisinin elini öpmesini istedi. Mahmut boynunu büküp
babasının dediğini tuttu. Huvat en son kendi elini oğluna uzattı. Mahmut babasının elini öptü.
Önüne diz çöktü, oturdu. Babasıyla birlikte üst üste üç dua okudu. Huvat dualar bitince
Mahmut’un kulağına eğildi. Üç defa, ‘Senin adın Mahmut,’ dedi. Mahmut, ‘Benim adım
Mahmut,’ deyip babasının önünden kalktı. Halit’in önüne oturdu. Halit tıraş makinesiyle
Mahmut’un saçlarını kırktı. Mahmut bir güzel oğlan olup çıktı” (SAÖ, 154 ).

Mahmut’un Bill Kit’i taklit etmesi kimlik karmaşası yaşadığının işaretidir.“Ünl
ü
bir psikanalist olan Sullivan, kimlik duygusundaki belirsizliklerin insanın toplumsal
konumunda kendi kimliğini açık olarak teşhis edemediği zaman ortaya çıktığı
düşüncesindedir” (Güleç, 1992: 13). Geleneksel bir aile ortamında yetişmiş olan
Mahmut, bu aile ortamındaki değerleri içselleştiremediğinden modern dünyanın çizgi
kahramanlarına hayranlık besleyerek onlara özenmeye çalışmıştır.Ailesinin özel
çabasıyla bundan vazgeçirilen Mahmut, geleneksel kültürü yüzeysel yaşadığından tekrar
bir özenti atmosferine girer. Bu sefer Süpermen’e özenir. Arkadaşlarına da filmlerden
tanıdığı kahramanlardan olan Tarzan ve Zoro isimlerini takar. Kim olduğunu kimliksel
bazda bir yere oturtamadığından, kendi dışındakileri taklit eder. Film kahramanlarının
isimlerini, kendisine ve arkadaşlarına takarak onlar gibi olmaya çalışır. Bu durum,
gelenek ile modernite arasında sıkışıp kalmış kişiyi yansıtır. Böyle bir kişi, ne
geleneksel ne de modern kodları içine sindirememiş ikircikli bir karakter arz eder.
Mahmut,

çocuk

yaşta

çalışmanın

zorluklarından

dolayı

çocukluğunu

yaşayamamış biridir. Ayrıca gelenek ile modernite arasında bocaladığından kimlik
bunalımı yaşayan bir kişidir. Tüm bu özellikleriyle eserdeki en istikrarsız kişi olarak
dikkatleri çeker.
2.1.4. Fon Karakterler
Roman kişilerinin sınıflandırılmasında işlevsel bakımdan en altta bulunan
karakterlerdir. Bireysel derinlikten yoksun olan bu kişiler, romandaki sahneyi canlı hale
getirme fonksiyonuna sahiptir. “Bu karakterler olmaksızın romanda somut bir sosyal
ortamın yaratılması mümkün değildir” (Stevick, 2010: 180). Eserdeki fon karakterler,
olağan karakterler ve olağanüstü karakterler olmak üzere iki kısımda incelenebilir.
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2.1.4.1. Olağan Karakterler
Köylülerin Atiye’yi uğursuz sayıp ahıra kapattıkları bir zamanda, Nuğber bebek
doğar. Atiye’nin ilk çocuğu olan Nuğber’e, Huvat’ın annesinin ismi verilir. “Nuğber
kız, köyün tozunun toprağının içinde başında kurdele, üstünde naylon elbise, ağzında
yalancı memeyle” (SAÖ, 11) gezer. Atiye köydeyken Nuğber’in giyimine özellikle
dikkat eder.
Şehre taşındıktan sonra Nuğber, komşunun oğluna âşık olur. Atiye’nin
yardımıyla süslenerek parka çıkar. “Nuğber elinden işini, iğnesini bıraktı. Başını açtı.
Aynanın karşısına geçti. Gözünün önüne bir tutam kâhkül kesti” (SAÖ, 84). Atiye,
kızının süslenmesine Huvat’ın tepki göstereceğini düşündüğünden dolayı kızı ondan
saklar. Fakat Seyit onları parkta görerek eve getirir. Durumdan haberdar olan Huvat
Atiye’yi, kardeşleri de Nuğber’i döver. Nuğber dayağın tesiriyle banyoya kapanarak
intihar girişiminde bulunur. “İntihar çoğu zaman çok ileri derecede bir çökkünlükten
doğar” (Durkheim, 2013: 82). Nuğber, kardeşlerinden yemiş olduğu dayağın ruhunda
yaratmış olduğu sarsıntı sonucu bu eyleme girişir. İyileştikten sonra yeniden eline
iğnesini alarak işini devam ettirir. Evin en sessiz kişisi olan Nuğber’in tek isteği bir an
önce bir yuva kurup ev içi kavgalardan uzaklaşmaktır. Bunun için de çeyizlerini
hazırlamakla meşgul olur.
Atiye, öldükten sonra yuvanın dağılacağına inandığı için, hiç olmazsa, büyük
kızı Nuğber’i evlendirmek ister. Kısmetinin açılması için kızına ilk önce kurşun
döktürür, daha sonra onu falcı bir kadına götürür. Falcı kadın, Atiye’ye Nuğber’in
kısmetinin üç vakte kadar açılacağını müjdeler. Ancak Nuğber’in üç vakit açıklık bir
yerde gece yarısı kısmetini beklemesinin şart olduğunu söyler.
Nuğber daha o geceden başlayarak her gece arka bahçede gün ışıyıncaya kadar
kısmetini bekler. Günlerce bekleyen Nuğber’in sonunda kısmetinin açılacağına dair
işaretler belirir.
“Birden ürperdi. Ürpertisi titremeye dönüştü. Tümden sarsılmaya başladı. Elleri,
ayakları buz kesti. Nuğber üşümesinin geçmesini beklerken korktu, yerinden kalktı. Yerinden
kalkar kalkmaz sol bacağını bir seğrime aldı. Yüreği ‘Cıs!’ diye yandı. Kulakları bir uğultuya
düştü. Nuğber incir ağacın altına çöktü. Ellerini uğuldayan kulaklarına dayayıp sevinçten
ağlamaya başladı” (SAÖ, 163).
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Görüldüğü gibi, falcı kadının dediklerini uygulaması sonucu Nuğber’in
vücudunda hareketlenmeler meydana gelmiştir. Bu hareketlenmeler, Nuğber tarafından
hayra yorulmuştur. Bundan dolayı sevinç gözyaşlarını akıtmıştır. Atiye, kızından
müjdeyi alır almaz kısmetinin açılması için onu pencerenin önündeki koltuğa oturtur.
Ve bir gün Nuğber’in kısmeti açılır. Nuğber, gayet hareketli bir tip olan taliplisini
elinden kaçırmamak için yoğun bir emek verir.
“Elleriyle nişanlısının ayak tırnaklarına varıncaya kadar kesti. Saçlarını

taradı.

Ceplerine mavi boncuklar, oyalı, kokulu mendiller koydu. Onun gibi başını, ayaklarını sallayarak
oynamayı öğrendi. O oyuna kalktıysa o da kalktı. Nişanlısının karşısına geçip bir o yana, bir bu
yana sıçradı. Her gün nişanlısına mantılar, baklavalar açtı. Açtığını eliyle oğlanın ağzına koydu.
Bir yandan kaşını aldı, ip gibi yaptı, bir yandan elini yüzünü boyadı” (SAÖ, 191).

Nuğber, nişanlısını memnun etmek için ona özenmeye çalışır. Bu durum,
geleneksel toplumlarda kadının konumunu gösterir. Kadın, kendisi olarak var
olamayacağını, ancak erkeğe göre biçim almakla varlığını muhafaza edeceğine inanır.
Bundan dolayı Nuğber, nişanlısını elinden kaçırmamak için her türlü fedakârlığı
isteyerek yerine getirir. Sonunda kendisinden birkaç yaş küçük olan taliplisiyle evlenir.
Evlendiği gün bir öksüz sevindirir. Babasına kız çıktığının müjdesini gönderir. Böylece
Nuğber, çok istemiş olduğu yuva kurma emeline kavuşmuş olur.
Nuğber evlendikten sonra çocuğa kalarak Atiye’yi sevindirir. Halit ablasını
ziyarete gider. Babasına, Nuğber’in boynunun hep bükük olduğunu ve kocasının eve
uğramadığını söyler. Fakat bu durumu Atiye’ye söylemezler. Atiye ruhunu teslim
ettiğinde Nuğber’in sahnesi gözleri önünde canlanır. “… yolun öbür ucunda, kucağında
bir bebekle tek başına Nuğber belirdi. Nuğber tek başına yolun ucunda belirince,
Atiye’nin yüreğinin iki kanadı düştü” (SAÖ, 239). Bu betimlemeden yola çıkarak
Nuğber’in eşinden ayrılmış olabileceğini ve mutsuz olduğunu söyleyebiliriz.
Geleneksel yaşamın kodlarıyla yetişen Nuğber, kendi aile ortamından rahatsız
olan büyük kızdır. Evlenmek onun biricik amacıdır. Fakat kendisine aykırı tarzda
yetişen biriyle evlendiği için mutsuz olur. Eserde, güçlü anne kimliğine tezat olacak
şekilde çizilen zayıf kız evlat pozisyonundadır.
Zekiye, Atiye’nin doğmuş olduğu yöreden gelip Dizgeme adı verilen bir köyde
oturan Rızgo Ağa’yla Sose kadının kızıdır. Huvat daha ilk bakışta kanının ısındığı
Zekiye’yi büyük oğlu Halit’e nişanlar. Zekiye’nin Huvat’a ayran verirken yüzünün
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kızarması, Huvat’ın kızı istemesinde etkili olmuştur. “… toka gibi iri gözlü, epil epil
yüzlü, serpme benli” (SAÖ,34) bir kız olan Zekiye, aynı zamanda ince belli ve yeşil
gözlüdür. Zekiye’nin Akçalı köyüne gelip gitmesinden sonra, köylü kadınlar onun
belinin inceliğine hayran olup bellerinin onun gibi olması için çeşitli yollara
başvururlar. Fiziki yapı olarak gayet güzel bir kız olduğu anlaşılan Zekiye, aynı
zamanda çok utangaç bir kişiliğe sahiptir.
Zekiye, gerdek gecesi kocası Halit’in bağlanmasına karşın onu bırakıp baba
evine gitmeyecek kadar sadık bir eştir. Kocasının bu sorununun çözülmesini sabırla
bekler. Halit, bağlanma problemi halledildikten sonra şehre çalışmaya giderek eşini
köyde bırakır. Zekiye kocasının şehre gitmesinden sonra hasta düşer. Bu durumdan
haberdar olan Halit köye gelir. Onun gelmesiyle birlikte Zekiye iyileşir. Şehirdeki
yaşam tarzının tesirinde kalan Halit, köye bir sefer gelişinde eşinin başörtüsünü çıkarır,
önlüğünü belinden çözer, naylon çoraplar giydirir. Geleneksel kültürle yetiştirmiş bir
kadın olması hasebiyle Zekiye, kocasının her isteğini sorgulamadan yapar.
Şehre taşındıktan sonra Halit, mühendislik sevdasına düşerek Zekiye’yi
umursamaz. Zekiye kocasının beğenisini kazanmak için yoğun bir çaba içine girer;
fakat kendisini bir türlü Halit’e beğendiremez. Devreye Atiye girer. “Atiye, oğlunu
gelinine ısındırmak için Zekiye’nin başını açtı, kaşlarının yarısını yoldu, tırnaklarını
kırmızı kırmızı ojeledi, gözlerini sürmeledi. Zekiye’nin ayağından topuk çorabını aldı.
Onu dürtükleye dürtükleye naylon çorapların içine soktu” (SAÖ, 83-84). Bununla
birlikte gelinine naylon gecelikler, askılı eteklikler giydirir. Ayrıca büyü yapar. Sonunda
çabaları sonuç verir, Zekiye gebe kalır. Kısa bir ömre sahip olan bu kız bebeğin
ölümünden sonra tekrar gebe kalan Zekiye, bu sefer bir erkek çocuk doğurur.
Zekiye’nin geçici olarak uğradığı dönüşüm, köydeyken eşi tarafından, şehirdeyken
kaynanası tarafından yapılır. Zekiye bu dönüşüm karşısında boyun eğer. “Zekiye
geleneksel kültürle yetişen fakat modern kültürün karşısında isteyerek veya istemeyerek
değişmek zorunda kalan ‘gelini’ temsil eder (Atik, 2012: 162). Yalnız Zekiye’deki
dönüşüm şekli bir değişimdir. Öz açısından bir değişime uğramamıştır.
Zekiye köydeyken, Sarıkız adı verilen efsanevi bir varlık tarafından ağzı
bağlanır. “İftiraya uğradığı için babası ile yurdunu bırakıp dağlara sığınmış evliya”
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(Boratav, 2015: 59) bir kız olan Sarıkız, farklı Türk kavimlerinin halk inanışlarında
değişik isimlerle anılır.
“Kazan Türklerinin hurafelerine göre “albastı” şerir bir ruhtur. Meskûn olmayan
evlerde ve sahralarda bulunur. Muhtelif suretlerde görünür, yolcuların yolunu şaşırtır, uykuda
basar. Uluğ kem nehrinde bulunan Tuba-Urenha Şamanî Türkler’in akidelerine göre “albas”
evlenmeyen bir kızdan türemiştir; kumsal yerlerde ve kayalarda bulunur, keçi gibi bağırırlar.
Albıs, kızlara musallat olur ve hasta yapar. Muktedir Şamanlar ilahiler okuyup albasları def
ederler. Şaman dualarında albıslar sarı kız olarak tavsif olunur” (İnan, 2015: 170).

Sarıkız hakkında yukarıda yapılan alıntıdan da görüleceği gibi, o olağanüstü bir
varlıktır. Tamamen olumsuz özellikleri bulunan bu kötü ruh, farklı Türk kavimlerinin
inançlarında geçen efsanevi bir varlıktır. Onun şerrinden korunmanın yolu ise, dini bir
şiir çeşidi olan ilahilerdir. Zaten, olumsuz varlıklardan korunma yolu olarak ya ayetler
okunur ya da dular ile ilahiler söylenir.
Zekiye, şehre geldikten sonra da bir türlü konuşamaz. Aile fertleriyle işaretler
vasıtasıyla iletişime geçer. İyi niyetli ve fedakâr bir kişiliği olan Zekiye, Aktaş ailesinin
geçim sıkıntısı yaşadığı zamanlarda önce bileziklerini, daha sonra da bir çift altın
küpesini satar. Günün birinde “Bir çift altın küpe isterim” (SAÖ, 108) diyerek
konuşmaya başlar. Sadece konuşmakla kalmaz, türkü söyler, bağırır, çağırır. Yıllarca
konuşamamanın acısını çıkarırcasına o kadar çok konuşur ki, başta Halit olmak üzere
evdekileri bunaltır. Atiye’nin gelinine yaptığı büyünün de bir faydası olmaz. Halit
eşinden tekrar soğumaya başlar. Zekiye yatağa düşer. Fakat eşinden ilgi görmez. Atiye
son nefesini verme anında gelinini, eşiyle ve çocuğuyla birlikte yürürken görür. Bu
durum onların birlikteliklerini devam ettirdiklerinin işareti kabul edilebilir.
Zekiye, kocasının ve kaynanasının her dediğini yerine getiren itaatkâr gelini
temsil eder. Geleneksel yaşam çerçevesinde yetişmesine rağmen çoğu zaman kocası,
bazen de kaynanası tarafından gelenek dışı giyim kuşama uymaya zorlanır. O da
Nuğber gibi, zayıf karakterli bir kadın kahramandır.
Eserde Nuğber’den yaşça küçük olan nişanlısının ismi geçmez. Saçı uzun
olan, sigara içen bu genç, Nuğber’i tek başına istemeye gelecek kadar cüretkâr bir tiptir.
Şehir kültürünün biçimlendirmiş olduğu bir kişilik özelliği gösterir. Huvat ilk
başta onu sevmez. Ama nişandan sonra ona ilgi göstermeye başlar. Damadının
kendisinin yanında
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Nuğber’in saçlarını taramasına ses çıkarmaz. Onun oyun oynayışına ellerini birbirine
çarparak tempo tutar.
Nuğber’in nişanlısı, sosyal yönü ağır basan bir kişidir. Evdekileri başına
toplayarak onlara fıkralar, hikâyeler anlatır. Bildiği oyunları öğreterek evin ilgi odağı
haline gelir. Huvat, sürekli dört gözle damadının gelmesini bekler. Daha sonra
sihirbazlık numaraları yaparak, Huvat’ın ona olan beğenisini iyice arttırır. Yalnız Atiye,
damadının çok hareketli olmasından kaygılanır. Kızının sakin, içine kapanık olmasından
dolayı bu işin olmama ihtimalini düşünür. Bunu engellemek için kızından nişanlısına
daha fazla hizmet etmesi gerektiğini belirtir. Evdekilerle olan sıcak yakınlaşmasını
zamanla sokağın tamamına yayan Nuğber’in nişanlısı, kimi zaman çocuklara hikâyeler
anlatır, kimi zaman da gençlerle top oynar. Atiye çok geçmeden tekrar kaygıya düşer.
Damadının kendini olur olmaz şeylere verişinde onun karakterinin Huvat’ın karakterine
benzediğine kanaat getirir. “Bu oğlan kızıma eziyet koymaz çektirir” (SAÖ, 192)
diyerek öngörüsünü ortaya koyar. Gerçekten de Atiye’nin dediği olur. Ölüm esnasında,
kızını kucağında bebeğiyle tek başına görür.
Modern kültürün şekillendirmiş olduğu Nuğber’in nişanlısı, bu kültüre aykırı
tarzda yetişen Nuğber’le evlenip onu mutsuz eden bir işleve sahiptir. Ayrıca içine
kapanık bir kız olan Nuğber’in aksine hareketli olması da karakter uyuşmazlığının
evliliğe zarar verebileceğini görmemizi sağlar.
Köyün öğretmenlerinden Bayraktar, küllükte cinlerin üstüne işediği için aklını
yitirir. Çerkez köyü Pannı’lı olan Bayraktar, kimsesi olmadığı için Huvat’ın erkek
odasında günlerce hasta yatar. İyileştikten sonra bir peri kızına tutulur. “Belinden aşağı
bir urgan sallandıran” (SAÖ, 17) Bayraktar, âşık olduğu peri kızını almak için altın
aramaya başlar. Altını bulduktan sonra peri kızına verir ve onunla evlenir. Peri kızından
bir oğlu ve bir kızı olur. Bazen çocuklarının elinden tutarak Atiye ve Huvat’ı ziyarete
gelir. Bu ziyaretler esnasında, köylüler onunla dalga geçerek eğlenirler.
Bayraktar, Latife Tekin’in çocukluğunda unutamadığı gerçek bir kişidir. O,
hatırında kaldığı kadarıyla Bayraktar’ı şöyle anlatır.
“Hâlâ yıllar önce ayrıldığım köyden haberini sorduğum bir kişi var ki, peri kızına
vurulup kara sevdaya düşmüş, yazıda, yaylada sayıklayarak define arıyordu sevgilisi için, bir
metre ip, sapı kırık baltasıyla döner dolanırdı yıldızların altında, bir başına çukur açar, toprak

36

göçer üstüne, sabaha karşı aç yaralı kapımıza düşer… Su tabancasıyla şehir kuyumcularını
soymaya kalkanlarla dünya, ahret kardeş, Bayraktar!” (Tekin, 2015: 154).

Latife Tekin’in Bayraktar’ın aklını yitirmesinden sonraki yaşamı hakkında
vermiş olduğu bu malumat, onun yaşamış, gerçek bir kişi olduğunu bize gösterir.
Köylüler, kolektif bir yapı özelliği gösterir. Dünyaya bakış tarzları ve yaşam
stilleri ortak olan köylüler, kapalı bir toplum hüviyetine sahiptir. Dışa kapalı olan bu
toplum, dünyadaki gelişmelerden uzak bir hayat sürer. Dıştaki gelişmeler, onlar için
daimi bir korku unsuru işlevindedir. Huvat’ın şehirden getirdiği soba, radyo, otobüs gibi
teknolojik aletleri ilk kez gören köylüler, bu aletlere karşı içlerinde bir korku taşır.
“Konuşan kutu Alacüvek’in altını üstüne getirdi. Herkes uykudan, yemeden içmeden
kesildi. Korkudan yüreği ağzına gelen iki gelin çocuk düşürdü. Köyün yarısından çoğu
radyonun başında fenalık geçirdi” (SAÖ, 8). Dıştaki nesnelere dönük olan korku,
Atiye’nin gelişiyle yerini merak duygusuna bırakır. Huvat’ın şehirden evlenip köye
getirdiği Atiye, köylüler tarafından tuhaf hareketlere maruz kalır. Köyde meydana gelen
olumsuz olaylar Atiye’nin gelişine bağlanır.
“Zavallı kadın, günlerce orasını burasını elleyen, yüzündeki kırmızılığın boya olup
olmadığını anlamak için yaşmaklarının ucunu tükürükleyip yüzüne çalan, saçını eteğini
çekiştiren bir dolu kadın ve çocuğun arasında iğne ipliğe döndü ve sonunda bir gün “küt!” diye
düşüp bayıldı. Böylece üç koyunun art arda şişip şişip ölmelerinin nedeni açığa çıktı. Çifte
sarılı yumurtlayan tavuğun yumurtayı kesmesi, Huvat’ın anasının tahtalıdan düşmesi, hepsinin
başı bu cinli ve uğursuz kadındı” (SAÖ, 8-9).

Köylülerin dıştaki özne ve nesnelere yabancı gözüyle bakıp onlardan ürkmesi,
kendilerini çepeçevre kuşatan köy sınırları dışına hem fiziki açıdan hem de zihni açıdan
çıkamamalarından kaynaklanır. Kendilerine yakın bir kasabaya bile çok az gidip
gelmeleri, onların dünyaları hakkında ipucu verir. Bu kadar içine kapanık olan köy
ahalisi, köye dıştan gelen her unsuru ötekileştirerek, ister istemez, kendisi ile onlar
arasına mesafe koyar.
İlkel bir yanları olan köylülerin zihin dünyalarını, batıl inançlar şekillendirir.
Efsanevi bir kişi olan Sarıkız’ın köye geldiği haberinden sonra geceleri evlerinden
çıkmazlar. Erkekler boyunlarına muskalar asar. Kadınlar kocalarının yüzlerine üfler. Bu
şekilde Sarıkız’ın kendilerine zarar veremeyeceğini düşünürler. Ayrıca, sürü şeklinde
köye gelen eşeklerin mezarlığa yakın bir yerde toplanmalarını, Yatır’ın bir işareti
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sayarlar. Köyün adını değiştirdiklerinden dolayı Yatır’ın eşekleri başlarına saldığına
inanırlar. Kuyuları taşlayan Dirmit’in köye uğursuzluk getirdiğine kanaat getirerek onu
annesine şikâyet etmeleri de onlardaki hurafe anlayışına bir başka örnektir. Yüzyıllar
boyunca atalarından gelen batıl inançları gerçekmiş gibi algılayan köylüler, bu inanç
çerçevesinde hayatlarını idame ettirirler.
Alacüvek köylüsü, geleneksel birtakım törenlere sahiptir. Yeni doğan çocuğun
ağzına tükürme bu geleneklerden biridir. Düğün günü damadın dama çıkıp gelinin
başına çerez, bozuk para saçması, kaynananın gelinin ağzına bir parmak bal vermesi,
gelinin eve gireceği esnada tahta kaşık kırması da evlilik ile ilgili törende yapılanlara
örnektir. Cenaze merasiminde ise ağıt yakılması, ölünün üstünden çıkanların elden ele
dolaştırılması, ölü yemeği olarak etli pilav üstüne öküz helvası yenilmesi gibi törenler
yapılır.
Alacüvek

köylüsü,

hurafelerle

şekillenmiş

geleneksel

yaşam

tarzları

çerçevesinde hayatlarını idame ettiren bir topluluk görünümündedir. Ayrıca kapalı
yaşam tarzına sahip olmalarından dolayı dış çevreye karşı daimi bir korku ve
çekingenlik haline sahiptirler. Birlikte hareket etme davranışlarının olması ise,
kolektivenin kırsal mekânlardaki gücüne işarettir.
Köye farklı zaman dilimlerinde gelen üç öğretmen vardır. Bunlardan birincisi
koltuğunun altında kara bir çantayla gelir. Huvat’ın erkek odasında kalır. Belli bir süre
köydeki erkeklerle vakit geçirir. Daha sonra köylüleri ikna ederek köye okul yapar.
Köyün çocuklarına altın kuş masalını, “Çobanım, Çobanım” şarkısını ve “Arayı Kim
Kesti” oyununu öğrettikten sonra gider.
İkinci öğretmen, “…bir bavul dolusu kitap, ütü diye bir şey” (SAÖ, 20) ile gelir.
Bu öğretmen, bilen bilmeyeni dövecek diye bir kural getirir. Bu kural sayesinde pısırık
çocuklar okumayı hızlı bir şekilde öğrenirler. Öğrenemeyenleri döverler. Sonunda köy
çocukları birbirine düşer. Çocukların kavgası, daha sonra büyüklere de bulaşır. Kaldığı
bekâr odasının duvarlarına çıplak kadın resimleri asar. İçinde açık saçık şiirlerin olduğu
bir defteri vardır. Settar’ın kızı Menşur’u kaçırarak, onun köylüler tarafından
öldürülmesine sebep olur. Bu olaydan dolayı köyden kaçar. Etik açıdan zaaf içerikli bir
karakter özelliği gösterir.
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Köye son gelen öğretmen, ilk iş olarak okulu kardan temizler. Köylüler, erkek
çocuklarını okula gönderirler; fakat bir önceki öğretmenle kaçan Menşur’dan dolayı kız
çocuklarını okula göndermek istemezler. Bunun üzerine öğretmen, jandarmaları köye
çağırarak kızların okula gelmesini sağlamaya çalışır. Köylüler, jandarmaları çağırdığı
için öğretmenle konuşmazlar. Ona yatacak yer ve yiyecek yemek vermezler. Uzun
boylu olmasından dolayı da ona “Minare Kırığı” lakabını takarlar. Tüm bunlara rağmen
öğretmen pes etmez. Yakın bir köye yerleşir. Her sabah oradan okula gelir. Komünist
olduğu lafları ortalıkta dolaştığı bir esnada okulu bırakıp gider.

Olağanüstü

2.1.4.2.

Karakterler

Azrail, Atiye’nin hastalığının ilerlediği bir günde onun kalbini dinler, nabzını yoklar.
Atiye’yi karşısına alıp uzun uzun konuşur. Bu olaydan sonra Azrail, Atiye’nin her
yatağa düşüşünde gelir. Atiye hastaneye kaldırıldığı bir günde canını almaya gelen
Azrail’le kavgaya tutuşur. Azrail ona hem nasihatler eder, hem de hastalıkları hakkında
bilgi verir. “Azrail, ölüm döşeğinde kendisiyle çekişen Atiye’ye Tanrı’ya sitem
etmemesi, günaha girmemesi için öğüt verdi. Ona karaciğerinin şişip büyüdüğünü,
yüreğinin kapakçığının çürüdüğünü, tavuk teleğiyle, süpürge çöpüyle çocuk
düşüreceğim derken rahmini delik deşik ettiğini duyurdu” (SAÖ, 167). Bunları
duyduktan sonra Azrail’le kavgayı bırakan Atiye, bu sefer tüm işlerinin yarıda kaldığını
söyleyerek canını bağışlamasını ister. Azrail, Atiye’nin bu isteğini geri çevirmez, yarım
kalan işlerini tamamlayacak kadar ona ömür bağışlar.
Günün

birinde

Azrail,

tekrar

Atiye’yi

yoklamaya

gelir.

Hastalığının

ilerlediğini söyleyerek artık canını alacağını ifade eder. Atiye, ömrünü biraz daha
uzatmasını

ister. Ama Azrail, hiçbir şekilde onu dinlemeyeceğini, vaktinin

tamamlandığını belirtir. Buna dayanamayan Atiye, Tanrı’ya isyan eder. Azrail, eliyle
Atiye’nin ağzını kapatmaya çalışır. Azrail’in elini öfkeyle çeken Atiye, onunla
kavgaya tutuşur. Bunun üzerine Tanrı, Atiye’ye sancıları ve yaralarıyla yaşama cezası
verir. Verilen bu cezayı Atiye’ye Azrail aktarır. Sancılarına daha fazla dayanamayan
Atiye, Azrail’i canını alması için çağırır. Fakat Azrail onun çağrılarını dinlemez.
Atiye Azrail olmaksızın ruhunu teslim eder.
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Ara sıra insanların arasına karıştığına inanılan Hızır’ın kim olduğu bilinmez.
Yalnız onun bazı özellikleri hakkında söylentiler vardır. “Fizik olarak mütenasip
endamlı, güzel yüzlü, eli ayağı düzgün bir insan görünümündedir. Yeşil elbise giyer ve
bir kır ata biner” (Ocak, 1999: 67). Ayrıca parmaklarından biri de kemiksizdir.
Köylülerin Atiye’yi uğursuz sayıp ahıra kapattıkları bir zamanda Hızır
Aleyhisselam ortaya çıkar. Ahırda kaldığı süre zarfında Atiye’yi yalnız bırakmaz.
“Kimi zaman bembeyaz sakallı, nur yüzlü bir ihtiyar, kimi zaman bir top ışık, kimi
zaman da bir sesti” (SAÖ, 9). Atiye ahırda ilk bebeğini doğuracağı esnada yardımına
koşar. Yerine Akkadın’ı görevlendirerek Atiye’nin çocuğunu doğurmasını sağlar.
Şehre taşındıktan sonra Hızır Aleyhisselam Atiye’ye tekrar görünür. Atiye, Hızır
ile olan karşılaşmasını kocasına anlatır. Huvat, Hızır ile karşılaştığını kimseye
söylememesi gerektiğini Atiye’ye tembih eder. Aksi takdirde, Hızır’ın bir daha
kendisine görünmeyeceğini söyler. Fakat Atiye, gelen gidene Hızır’ın kendisine
göründüğünü söyler. Daha sonra söylediğine pişman olur. Hızır on üç gün sonra tekrar
görünür. Atiye’den önce ekmek, peynir ve zeytin ister. Daha sonra da ceket ister. Atiye
Huvat’ın ceketini Hızır’a giydirir. Hızır gitmeden önce Atiye’nin bileklerinden yukarı
bacaklarını sıvazlar. Gözden kaybolur. O günden sonra Hızır bir daha görünmez.
Efsanevi bir varlık olan Sarıkız, Buğlek ininde yatan bir peri kızıdır.
Güzelliğiyle köydeki erkekleri peşinden sürükleyen Sarıkız, topuklarına değen saçlara
sahiptir. Elinde kırbacıyla eşeksırtında gezer. Genellikle çıplaktır. Köylüler, Sarıkız’ın
köye geldiği zamanlarda, korkularından geceleri dışarı çıkmazlar. Evlerinin kapılarını
kilitlerler. Ayneli Memet’in ölümünü Sarıkız’a bağlayan köylü kadınlar, onun yaşadığı
Buğlek inini ateşe verirler. Bu olaydan sonra köydeki nişanlı kızların ve taze gelinlerin
dili bağlanır.
Kahveci köyünde yaşadığına inanılan Kişner Oğlan, ilk olarak, Dirmit’in okulda
onu görmesiyle anlatıya girer. Erkeklere görünmeyip sadece kadınlara görünen bu cin,
at kişnemesine benzer bir ses çıkardığından Kişner Oğlan adını almıştır. Köydeki
gelinin, kızın önüne geçerek pantolonunu indirir. Köydeki kadınlar ve genç kızlar, onun
korkusundan dolayı belli bir süre bahçeye, tarlaya gidemezler. Kişner her duayı ezbere
bildiğinden, köylülerin duaları onu etkilemez. Yalnız “Allahüla” duasının bir yerini
okuyamaz. Duanın o kısmına geldiğinde dili dönmez. Bundan dolayı köylüler, günlerce
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bu duayı okuyarak Kişner Oğlan’ın köyden uzaklaşmasını sağlarlar. Köyün dışına çıkan
bu cin, köye yakın kayalıklara yerleşir. Köyün genç kızları o kayalıklara gidemez olur.
Köylüler, Kişner Oğlan’ın yerleştiği bu kayalıklara “Kişner Oğlan Kayalığı” adını
verirler.
Huvat’ın köye her gelişinde yeni bir alet getirmesi, köylüler tarafından onun
“kepse” adı verilen bir cine yakalandığının işareti olarak görülür. Bu cin anlatıcı
tarafından şöyle tarif edilir: “Mercimek gözlü, elsiz ayaksız, kapkara, yumak gibi bir
şeydi. İşte o an kolunu kıpırdatabilir, Kepse’yi tutabilirsen tutarsın -kulun kölen olur, bir
dediğini iki etmezdi- tutmazsan kaçıp gider, bir daha da o fırsat ele geçmezdi” (SAÖ,
12). Huvat, bu cine yakalanmadığını ispat etmek için köyün gençlerini şehre götürür.
Böylelikle köylülerin bu iddiasından kurtulur.
Küllükte yaşadığından dolayı bu adı alan Küllük cini, kızdığında küllükteki
külleri havaya savurur ve ellerine zil takıp oynar. Dirmit’in şehre gitmemek için
saklandığı küllükte ortaya çıkar. Dirmit’i kızgınlıkla kaldırıp kamyonun üstüne atar.
Daha sonra, Akçalı’daki tüm cinleri başına toplayarak onlarla birlikte oynamaya başlar.
Akkadın, Atiye ahırda Nuğber bebeği doğurduktan sonra onun yardımına koşan
varlıktır. Akkadın’ı Atiye’ye gönderen kişi Hızır’dır. “…yıllardır kışın tandır başında,
yazın tahtalıda, ‘Hu Allah’ çekerek, ereceği günü” (SAÖ, 9-10) bekleyen Akkadın,
elinde bir kâse süt ve fenerle ahırın kapısından içeri girerek, Nuğber’in göbeğini keser,
kaya tuzuyla tuzlar. Yanaklarına iki parmak kan vurur. Bu olaydan sonra bir daha
görünmez.
Eserde olağanüstü varlıkların bulunması, kır kökenli insanların yaşamında
olağan ile olağanüstülüğün birarada yaşandığını göstermek amacıyladır. Bu yaşam
tarzında, fizik ötesi varlıklar kişileştirilerek canlı varlık aşamasına geçer ve günlük
yaşamın birer parçası haline gelir.
Eserde yer alan fon karakterler, sosyal bir ortamın yaratılmasına yardımcı olma
işlevinde kullanılmıştır. Bunlar, olay akışını etkilemeyen ve derinliği en az olan kişiler
olmalarından dolayı silik bir pozisyondadırlar.
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2.1.5. Değerlendirme
Sevgili Arsız Ölüm romanı, köyden şehre taşınan bir ailenin şehre adapte olma
sürecini anlatır. Uyum sürecinde, geleneksel değerleri temsil eden Atiye ile modern
değerlerin temsilciliğini üstlenen Dirmit’in çekişmesi anlatının adeta tamamına siner.
Dirmit-Atiye çekişmesi, yazarın vermek istediği iletiyi somutlaştırma işlevine
sahiptir. Kırsal yaşamın sosyo-kültürel normlarıyla yaşamı şekillenen Atiye, bu normun
dışına çıkmaya çalışan kızını baskı altına alarak geleneğin temsilciliğini üstlenir. Buna
karşın modern paradigmanın aşılandığı okulda zihni şekillenen Dirmit, modernizmin
taşıyıcısı rolü gereği baskıya direnmeye çalışır. Yeniliklere ayak uyduramayan
Atiye’nin ölümü, buna karşın Dirmit’in sorgulayıcı zihin dünyasını devam ettirmesi, bu
kavganın galibini Dirmit yapar. Çatışmanın galibinin Dirmit seçilmesi, modernizm
karşısında geleneğin tutunamayacağı mesajını verir.
Eserin kart karakterlerinden olan Huvat, istikrarsız duruşuyla çocuklarına kötü
örneklik teşkil eden baba konumundadır. Diğer kart karakterleri teşkil eden Halit ile
Mahmut karakter yapısı olarak babalarıyla benzerlik arz ederken, Seyit babasının aksine
kişilik açısından kararlılık gösteren biridir. Bu durum, onun istikrarlı bir yapısı bulunan
annesine benzediğini gösterir.
Eserde, olağandışı kişiler olarak Azrail, Hızır, Sarıkız, Kişner Oğlan, Kepse,
Küllük cini, Akkadın gibi varlıklar bulunmaktadır. Bu varlıkların kişileştirilmesi sonucu
olağan ile olağanüstülüğün bir arada yaşanması sağlanmıştır.
Göç, eserde bir ailenin zaten kırılgan olan ilişkilerini uç noktaya taşıyan bir olgu
olarak dikkat çeker. Kırsal coğrafyaların birinden büyük şehrin varoşuna gelip yerleşen
Aktaş ailesi, bir yandan ekonomik problemlerle boğuşurken bir yandan da sosyal yapıya
ayak uydurmaya çalışır. Bu süre zarfında meydana gelen aile içi şiddet, göçün yaratmış
olduğu düşünsel ve duygusal kırılganlığa işarettir.
Anlatıda kahramanların ruhsal dünyaları ve fiziki yapıları hakkında yüzeysel
kalınmıştır. Onları davranışlarından tanımaya çalışırız. Dirmit hariç, romanın diğer
kahramanlarının eğitim seviyeleri çok düşüktür. Evin büyük erkeği Halit, askerdeyken
okuma yazma öğrenip şiir yazmasına karşın bilinç düzeyi olarak zayıf kalmıştır.
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Aile eksenli bir eser olan Sevgili Arsız Ölüm, toplum yaşamında meydana gelen
değişimlerin aileye yansımasını ele alan toplumsal bir romandır. Kuşak çatışmasının
aşikâr bir şekilde işlendiği eser, bir dönemin panoramasını aile üzerinde vermeye
çalışan bir yapıt özelliğine sahiptir.

2.2. Berci Kristin Çöp Masalları
Latife Tekin’in ikinci kitabı olan Berci Kristin Çöp Masalları2, 1984 yılında
yayımlanmıştır. 140 sayfadan oluşan roman, köyden büyük bir şehrin varoşuna gelen
insanların gecekondulaşma sürecinde yaşadıkları problemleri ve geleneksel yaşam
tarzından modern yaşam tarzına adapte olma süreçlerini anlatır. Yazar, eserini ilk eşi
Ertuğrul Bey’e ithaf etmiştir. Biz bu çalışmamızda eserin İletişim Yayınlarından çıkan
birinci baskısını esas alacağız.

2.2.1. Başkişi –Yoktan Kendini Var Eden Bir Gecekondunun Hikâyesi
Çiçektepe gecekondu mahallesi romanın başkahramanı olarak belirmektedir.
Eserde bu mahallenin doğuşu, gelişimi ve değişimi anlatılmaktadır. Latife Tekin,
kendisiyle yapılan bir söyleşide bu durumu şu şekilde ifade eder. “Berci Kristin Çöp
Masalları’nda asıl kahraman gecekondu mahallesinin kendisi olarak beliriyor” (Özer,
2015: 130). Eser boyunca mahallenin geleneksel kültürden sıyrılıp modern bir kimliğe
bürünüşünün hikâyesi anlatılır.
İlk başta sekiz, daha sonra yüz gecekondunun yapılmasıyla Çiçektepe mahallesi
ortaya çıkar. Mahalledeki gecekonduları oluşturan malzemelerin niteliği ve mahallenin
coğrafik koşulları, dramatik bir sahne özelliği taşır. “Sabah naylon leğenden çatıları,
eski kilimlerden kapıları, muşambadan camları, ıslak briketlerden duvarlarıyla çöp
yığınlarının çevresinde, ampul ve ilaç fabrikalarının alt yanında, tabak fabrikasının
karşısında, ilaç artıklarının ve çamurun kucağında bir mahalle doğdu” (BKÇM, 8).
Kâğıt, tahta ve briketlerden oluşan bu mahallenin evleri, rüzgârın şiddetine bazen
dayanamaz ve yıkılır. Bunun dışında, bu evler resmi kanallar yoluyla yapılmadığı için
devlet görevlileri tarafından sık sık yıkılır. Her yıkılıştan sonra gecekonducular evlerini

Tekin, Latife, Berci Kristin Çöp Masalları, (1. baskı), İletişim Yayınları, İstanbul 2012.
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tekrar yaparlar. Son yıkımın akabinde gecekonducular, bir tahta parçasının üstüne
“Savaştepe” yazarak mahalleye isim takarlar. Bu ismin takılmasından bir ay sonra resmi
giyimli iki görevli tarafından bu levha asıldığı yerden alınır. Yerine “Çiçektepe”
yazan mavi teneke bir levha asılır. Böylece mahalle resmi bir kimlik kazanır.
Zamanla büyüyen mahalle kendi içinde Fabrikadibi, Çöpaltı ve Dereağzı olmak üzere
üç küçük mahalleye ayrılır.
Çiçektepe mahallesi devlet tarafından tanındıktan sonra çeşitli sorunlarla karşı
karşıya kalır. Coğrafik açıdan elverişsiz bir alanda kurulduğu için özellikle sağlık
noktasında bazı olumsuz durumlar ortaya çıkar. Fabrikalardaki serum ve ilaç şişelerinin
yıkandığı mavimsi sıcak suyun mahalleye sızması sonucu ortaya çıkan tablo, trajik bir
sahne görünümündedir. “Bu suyla yıkanan insanlarda çok geçmeden garip değişmeler
ortaya çıkmaya başladı. Kiminin derisi soyuldu. Kiminin yüzü mosmor kesildi.
Çocukların bedenlerinde mavi mavi benekler belirdi. İki kadının saçları beyazladı.
Çamaşırlar maviye çalan bir renk aldı” (BKÇM, 19). Bununla birlikte etraflarındaki
çöplerden geçimlerini sağlamaya çalışan Çiçektepeliler, bu çöplerdeki malzemelerden
hastalık kaparlar. Özellikle kadınların çöpten topladıkları taraklarla saçlarını
taramaları sonucu, saçlarında çöp sinekleri oluşmaya başlar. Çöplerden yayılan
kokular ise onları zehirlenme tehlikesiyle karşı karşıya getirir. Tüm bu olumsuz
durumlar, Çiçektepelilerin çok zor şartlar altında yaşadıklarının işaretidir. Olumsuz
sağlık koşullarının çepeçevre kuşattığı
noktasında

ise

ya

gecekondu

sakinleri,

çözüm

üretme

bir fikir üretememişlerdir ya da ilkel çözüm yöntemleriyle

sorunları aşmaya çalışmışlardır. Bu durum, geleneksel kodlarla yetişmiş insanların
sorunlara karşı olan acziyetlerinin belirtisi kabul edilebilir.
Çiçektepe gecekondu mahallesi süreç içinde kurumlarını oluşturarak kentsel bir
görünüme kavuşur. Mahalleye ilk başta minaresi tenekeden olan bir cami inşa edilir.
Daha sonra sırayla okul, kumarhane, banka, sinema, futbol takımı, fuhuş hane, gazino
oteller yapılır. Köyden kente gelerek varoşlarda yaşam mücadelesi veren gecekondu
sakinleri, mahallede yapımı tamamlanan bu tarz mekânlarla kente adapte olmaya çalışır.
Geleneksel yaşam tarzlarını devam ettirmeye çalışmalarına karşın şehrin olumsuz
özellikteki mekânlarının mahallelerinde yer etmesi sonucu, modern yaşam tarzına ister
istemez ayak uydurmak zorunda kalırlar. Kumarhanenin açılmasıyla mahallenin
erkekleri geç saatlere kadar kumar oynayarak ailelerini ihmal etmeye başlarlar. Kumar
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için eşlerinin altınlarını satarak borçlanırlar. Sinemadaki duygusal filmleri izleyip
onların tesirinde kalan kadınlar ise hem giyim kuşamlarını değiştirirler hem de aşk
talebiyle kocalarından karşılık beklerler. Fakat kumarla haşir neşir olan kocaları
eşlerinin bu isteklerine dayakla karşılık verirler. Ayrıca açılan fuhuş yerlerine giden
erkekler, eşlerini ve çocuklarını ihmal ederek onlarla kendileri arasında keskin duygusal
kopuşların oluşmasına neden olurlar. Gazino otellerde esrarın dağıtılmasıyla da ahlaki
yozlaşma nihai aşamaya ulaşır. Tüm bu olumsuz gelişmeler,

şehrin

negatif

özelliklerinin kirlenmemiş sosyal dokuyu ne kadar büyük oranda tahrip edebileceğinin
işaretleri kabul edilebilir.
Çiçektepelilerin hurafelerle şekillenmiş bir din algısı vardır. Geleneksel bir
tarzda edinilmiş olan bu anlayışları şehirde de devam eder. Yapmış oldukları cami
minaresinin rüzgâr tarafından uçurulmasından sonra günlerce minareyi ararlar. Fakat bir
türlü minareyi bulamazlar. Bunun sonucunda İslam’ın beş olan şartına ‘Geceleyin
minare tutmak’ diye bir şart daha eklerler. Mahallede gördükleri yazılı bir taşın altında
bir yatırın olduğuna inanmaları da onlardaki bu batıl itikadın başka bir örneğidir. Taşın
bulunduğu yere işemek, tükürmek, oradan dua etmeden geçmek mahalleli tarafından
suç kabul edilir. Ayrıca taşın bulunduğu yere giderek yatırdan su talep ederler. Çocuğu
olmayan kadınlar, ellerindeki az suyu oraya taşıyarak çocuk sahibi olmayı umarlar.
Bunların dışında yeni doğan bir bebeğin duvakla geldiği söylentisi sonucu ortaya çıkan
tablo, bilinçsiz din anlayışına bir başka örnektir.
“Bazı kadınlar bebeğin Fadime Ana’nın duvağıyla geldiğini söyleyerek (bebek kızdı)
duvakla gelen kız bebeklerinin duvağının uğur sayıldığını, duvağı alıp üç gün koynunda
saklayanın başına talih kuşu konacağını öne sürdüler. Mevlit okutulmasını öğütlediler. Bir
başkası duvağı üç gün yastığının altına koyup üstünde yatanın ömrünün uzayacağını söyledi. Bir
başkası ise duvak kimin elinde, kimin koynundaysa ona ömür boyu kurşun işlemeyeceğini
bildirdi” (BKÇM, 20).

Yukarıda verilen alıntı, Çiçektepe gecekondu mahallesinin kulaktan dolma
bilgilerle biçimlenmiş bir dini anlayışa sahip olduklarını gösterir. Dini bilinç noktasında
dilden dile aktarılan ama bir gerçekliğe tekâbül etmeyen bu inanmalar, onların
geleneksel dini kodların etkisinde olduğunu gösterir.
Dışa kapalı bir toplum hüviyetine sahip olan Çiçektepeliler, kendi dışındakileri
ötekileştirerek onlarla kendileri arasında kalın bir çit örerler. Bu tarz toplumlarda öteki
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kaçınılması gereken, yabancı özne konumundadır. Ramazan ayında gerçekleşen bir
olay, bu durumu örnekler niteliktedir. Ramazan davulcusunun halkı sahura kaldırdığı
bir vakitte bir evden, “Git lan buradan lavuk!” (BKÇM, 110) ifadesiyle birlikte
küfürlerin savrulması Çiçektepelileri ayağa kaldırır. Bu kişinin Kızılbaş olduğu
söylentisi yayılır. Davulcunun liderliğinde ellerine geçirdikleri tüm çalgı aletleriyle o
kişinin evinin önüne gelirler. Gece ışıyıncaya kadar müzik yaparlar. Kızılbaş dedikleri
kişi, korkusundan evinden çıkamaz. Kapısına ve penceresine destek çakar. Yorganın
altına girerek ortamın sakinleşmesini bekler.
Çiçektepeliler, içinde yetişmiş oldukları homojen yapılarına aykırı bir durumla
karşılaştıklarından dolayı böyle bir tepki verirler. Köy yaşamlarında sahip oldukları
bütünselliği, geldikleri büyük şehrin varoşlarında da devam ettirmek isterler. Her ne
kadar, Çiçektepeliler, farklı mekânlardan büyük şehrin varoşuna gelmişlerse de hepsinin
temsil ettiği kültür kır kültürü olduğu için ayniyet taşımaktadır. Şehir kültürü ise
heterojenlik üzerine inşa edilir. Çiçektepe’nin sakinleri köylerinde edinmiş oldukları
zihinsel alışkanlıkları neticesinde farklılıklara tahammül ve saygı anlayışından
uzaktırlar. Bu durum çatışmanın ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Çiçektepe’nin oluşum süreci dönemin sosyal, ekonomik, kültürel ve politik
özelliklerini yansıtır tarzdadır. Fabrikaların yanıbaşında kurulan Çiçektepe

grev,

sendika, işçi sınıfı ile tanışır. İşçilerin çetin koşullar altındaki yaşam mücadelesine tanık
olur. Süreç içinde mahalle halkının kendisi de fabrikalarda çalışmaya başlayarak
işçileşir. Tirintaz Fidan adlı bir kadının Çiçektepeli kadınlara cinsel dersler vermesiyle
mahallenin kadınları feminst düşüncelerle hareket etmeye başlar. Muhtarlık seçiminin
yapılmasıyla da mahalle politik bir görünüme bürünür. Bunların dışında eski
konaklardan ve taş binalardan arta kalan süslü kapılar satın alınıp gecekondulara takılır,
kapılara rastgele numaralar verilir. Çiçektepeliler sosyal ve iktisadi açıdan
kendilerinden üstün olanlara özenmeye başlar. Çöp Bakkal’la başlayan kapı taklitçiliği,
Çiçektepelilerin tamamına yayılarak bütüncül bir kimliğe bürünür.
“Birkaç gün içinde Çiçektepe’de kamyonla kapı satan birtakım insanlar türedi. Şehrin
eski konaklarının, orda burada yıkılan büyük taş binaların aslanlı, pirinç tokmaklı dış kapıları,
renkli, buzlu camlı banyo ve oda kapıları kamyonlara binip Çiçektepe’ye geldi. Herkes
kondusuna kabartmalı, renkli camlı kapı beğendi. Çiçektepe kondularının kapıları söküldü.
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Çiçektepe tarihlik bir görüntüye büründü. Sokaklar süs ve ihtişam içinde kaldı. Kondular “92/1”,
“117” diye sırasını şaşırmış numaralar aldı” (BKÇM, 53).

Bu alıntı, Çiçektepe mahallesinin modern yaşama ayak uydurma çabasında
olduğunu gösterir. Eski kapıların sökülüp yerine yenilerinin takılması ve evlere
numaraların verilmesi, kent yaşamıyla bütünleşmenin tezahürleri olarak yansır. Bunun
dışında ekonomik açıdan zenginleştikçe kır merkezli sosyal dokularını kaybedip
kentlilere benzemeye başladıkları görülür.
Okula gelen öğretmenin Çiçektepe’nin sözlü kültüründe yaşamış olan türküleri
derlemesi, sözlü edebiyattan yazılı edebiyata geçişin belirtisidir. Yazmış olduğu
şiirlerden dolayı adı “Şiirli Hoca”ya çıkan bu öğretmen, kız çocuklarından müteşekkil
bir halay ekibi de kurar. Böylece Çiçektepeliler kendi folklorlarını oluşturmuş olurlar.
Çiçektepe’de meydana gelen tüm bu değişmeler, kırsal yaşam tarzından ve
düşüncesinden sıyrılıp kentsel alana yönelimi gösterir. Kente tutunabilmek için kentin
istemlerini bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yerine getirmek zorunda kalan
Çiçektepeliler, böylece keskin bir dönüşüm yaşamış olurlar.
Çiçektepe, sıfırdan inşa edilip modern kent havasına bürünen bir gecekondu
mahallesinin hikâyesidir. Kente adapte olmak için kent kimliğine aidiyetin farkında olan
insanların bu uğurda göstermiş oldukları çabalar ve bu çabaları süresince kendi öz
değerlerinden kopuşları, masalsı bir tatla anlatılır. Büyülü bir tarzda gerçekleşen
mahallenin inşa süreci, gerçekçi bir şekilde neticelenir.

2.2.2. Fon Karakterler
Eserde norm karaktere ve kart karaktere rastlanılmamıştır. Bir mahallenin
doğuşu, gelişimi ve nihayet tamamlanışının ele alındığı eserde, kişiler anonim
özellikler taşırlar. Ferdi bir kimliğe sahip olmayıp bir ya da birkaç bölümle sınırlı kalan
bu kişiler fon karakterdir. “Berci Kristin Çöp Masalları’nda çok sayıdaki roman kişileri
sadece mahallenin dönüşümünün anlatıldığı ilgili bölümde işlev kazanır ve ilerleyen
kısımlarda silinirler” (Balık, 2011: 191). Bu yüzden, bir anda çekim merkezi haline
geldikten sonra ortadan kaybolan bu kişileri fon karakter olarak aldık.
Bir baraj inşaatında işçilik ettiği sırada yüksekten düşerek gözlerini kaybeden
Güllü Baba, Çiçektepe’de manevi otoriteyi temsil eder. “Adının Güllü oluşu, Hz.
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Muhammed’in Gül sıfatıyla da bilindiği hatırlandığında, ona yüklenen uhrevi anlamdan
ileri gelmektedir” (Kekeç, 2011: 217). Onu bu makama getiren olay Sırma adlı bir kız
çocuğunu iyileştirmesidir. Gözyaşlarıyla Sırma’yı iyileştiren Güllü Baba, gecekondu
mahallesinde hastalıkları iyileştiren hekim özelliğine bürünür.
“Kadınlar başı ağrıyan, ateşe düşen, gözü kulağı ağrıyan çocuklarını tutup tutup ona
getirdiler. Güllü Baba, bir gözlerinden yaşlar akıtıp bir toprağı dinleyerek her gün bir ağrı sızı
duası yaktı. Yaktığı duaları önünde diz çöken çocukların ağrıyan başlarına, gözlerine,
kulaklarına okuyup üfledi. Bastonunu üç kez sırtlarına değdirdi” (BKÇM, 31).

Güllü Baba’nın hastalıkları büyü ile iyileştirme çabası, Şamanist din adamlarının
en belirgin özelliğidir. “Şamanın başlıca işlevi sihirle hastalıkları iyileştirmektir”
(Eliada, 2014: 275). Bunun dışında şiirler yazması da onun Şamanist niteliklerinden
biridir. Çünkü eski Türklerde Şaman din adamları, sadece büyü yapıp hastalıkları
iyileştirmezlerdi, aynı zamanda şiirler de yazarlardı.
Güllü Baba, aynı zamanda Çiçektepelilere yol gösteren akıl hocasıdır. Onlara
zor zamanlarında yapmaları gerekenler hakkında fikir verir. “Her şeyden önce toplumun
manevi dengesinin bozulmamasını güvenceye almak da onun görevidir. Hastalık,
uğursuzluk, kısırlık gibi belalar kabileyi tehdit ettiğinde nedenleri bulup durumu
düzeltmek Şaman’a düşer” (Eliada, 2014: 300). O, gecekonduların devlet yetkilileri
tarafından son yıkılışının akabinde, onlara belli bir süreliğine inşaatta yatıp
kalkmalarına öğütler. Böylelikle yıkımcılar, gecekondu yapılan yeri unutur ve bir daha
oraya gelmezler.
Devlet yetkililerinin çikolata fabrikalarından birinin duvarına, “Nato Caddesi”
yazması sonucu Nato’nun ne anlama geldiği konusunda nihai karar mercii yine Güllü
Baba’dır. Bununla birlikte gelecekten haberler verir. Çiçektepeliler, Güllü Baba’ya
ermiş gözüyle bakar. Kendi kaderlerini okuması için ona peynir, zeytin ve çorba
getirirler. Çiçektepeliler için Güllü Baba’nın söylediklerinde olağanüstülük söz konusu
değildir. Çünkü onlar, olağan ile olağanüstülüğün iç içe olduğu bir geleneğin kişileridir.
Kent hayatının etkisini yavaş yavaş hissettirmesi sonucu Güllü Baba’nın fonksiyonelliği
ortadan kalkar ve Güllü Baba unutulmaya yüz tutar.
Çiçektepe’ye gelip yerleşen bir ailenin küçük kızı olan Sırma, mahalledeki diğer
çocuklardan farklı olarak duyarlılık düzeyi yüksektir. Gecekonduların yıkımcılar
tarafından yıkıldığı bir seferde Sırma rahatsızlanarak hasta düşer. Sırma’nın sinir krizi
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geçirerek kendini kaybetmesi sonucu etrafına mahallenin kadınları toplanır. Bunlar iple
ellerini bağlama, yüzüne su serpme, saçlarından tutup sarsma, ağzına bez verme gibi
ilkel metotlarla onu tedavi etmeye çalışırlar. Ama Sırma’yı bir türlü iyileştiremezler.
Sonunda onu Güllü Baba’ya götürürler. Güllü Baba, Sırma’yı okuyup üfleyerek
iyileştirir.
Ailesiyle birlikte köyden şehre taşınan Sırma’nın, yolculuk esnasındaki durumu
ve gelip yerleştikleri ev karşısındaki tavrı onun hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.
“Sırma, uyku tutmayan gözlerini karanlığa dikti. Karanlıkta upuzun bir yolu trenle
geçti. Annesiyle birlikte taş bir köprünün altında oturup bekledi. Beklerken gelip geçen
insanların tümü abisine benzedi. Sırma geniş yollar boyunca sıralanmış evleri, denizi hiç
görmedi. Gözlerini abisinin yüzünden başka yere çevirmedi. Bu yüzden en çok şehirde,
köylerindeki evlerinden daha küçük bir eve gelip girdiklerinde şaşırdı” (BKÇM, 14-15).

Gözlemleyici bir kişilikten uzak olan Sırma, abisine bağımlı bir kişidir.
Köylerindeki büyük evlerini terk edip şehirdeki küçük bir eve taşınmaları onda
şaşkınlığa yol açmıştır. Büyük ev-küçük ev çatışmasını yaşayan küçük kız, bu ikilemi
anlamlandırmaya çalışan bir yapıdadır.
Şengül, memelerinde birikmiş olan sütün akmamasından dolayı acı çeken bir
kadındır. Günlerce inleyen Şengül, derdine çare olması için Güllü Baba’dan yardım
ister. Güllü Baba’nın gözyaşları Şengül’ü iyileştirmez. Bu olaydan sonra Güllü
Baba’nın gözyaşları bir daha akmaz. Çiçektepeliler Şengül’ün adını “Yaş kurutan
gelin”e çıkarırlar. Kadınlar ona düşman kesilir. Güllü Baba’nın gözyaşlarının akmaması
ondan bilinir. “Kıvrım kıvrım ağzı, kara kavisli kaşı, yanağına döşenmiş kirpikleri”
(BKÇM, 33) şeklinde tasvir edilen Şengül’ün güzelliği lanetlenir. Çocuklar kapısında
teneke çalarak, erkekler ise kapısında dolanarak onu rahatsız ederler. Mahallede
ötekileştirilip dışarsanan Şengül yalnızlığa itilir. Kibriye Ana adındaki bir kadın
tarafından hastalığı iyileştirilir.
Kocasını bir sel felaketinde yitiren Kibriye Ana, yedi çocuk sahibidir. Selden
sonra Çiçektepe’ye gelip yerleşmiştir. Şengül’ü iyileştirmesi sonucu mahallede tanınır
hale gelir. Geleneksel tıp bilgisine sahip bir kadındır. “Yakında Çiçektepe’de dölsüz
kadın bırakmayacağına, kan bezgini kadınlar için kanı hıp diye durduracak ilaç tarifeleri
dağıtacağına söz verdi. Yıllardır sevdaya düşen gençlerin yüreklerinin üstünü çiçek
tohumlarıyla süsleyip acılarını dindirdiğini, istenmeyen çocukları su edip karınlardan
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aşağıya akıttığını söyledi” (BKÇM, 33-34). Görselliğe dayalı olarak usta-çırak ilişkisi
çerçevesinde şekillenen geleneksel tıp bilgisi sayesinde Kibriye Ana, saygın bir konuma
yükselir.
Kara Hasan, fabrikalarda çalışan işçilerden biridir. Grev yapan işçilerin
oluşturduğu halay ekibinin başını çeker. Oyun esnasında yaptığı hareketlerle işçilerin
gülüşmesine neden olur. Elinde mendil ile ince bir değnek vardır. Kulaklarına tel
takarak ve önüne arkasına post bağlayarak greve katılır. Ayrıca grev esnasında maniler
okur. Manileri okurken, “Ellerini burnuna kapayıp ağzıyla yanık yanık zurna sesleri”
(BKÇM, 42) çıkarır. Gecekonducuların sorunlarını uzun hava tarzında söyler. Bununla
birlikte taklit yeteneği oldukça gelişmiş bir kişidir. Özellikle canlı bayılma taklitleri,
gecekonducuları ciddi manada etkiler. Kara Hasan, Türk Halk tiyatrosu türlerinden biri
olan Meddah ile benzer özellikler gösterir. Meddahın en önemli özelliğinin taklit olması
ve taklit yaparken mendil ile bastonu kullanması, Kara Hasan’ın bir meddah olduğunun
işareti kabul edilebilir.
Tirintaz Fidan, su sıkıntısı yaşayan Çiçektepelileri, suyu elinde tutan tuğla
fabrikasına karşı isyana çağıran bir kadındır. Onun mahalleyi isyana çağırmasının
sebebi, suyun temel bir ihtiyaç olarak içme eylemini icra eden bir kaynak olması
değildir. Erkeklerin su olmadan cinsel ihtiyaçlarını giderememesi, Fidan’ın bu
ayaklanmayı başlatmasının ana gerekçesidir. Bu durum, Fidan’da cinsel kimliğin ön
planda olduğunun belirtisidir. Ağzı bozuk biri olan Tirintaz Fidan, tuğla işçilerine
savurduğu küfürlerle konducular ile işçiler arasında kavganın patlak vermesine yol açar.
Kavga esnasında bir işçi, Fidan’ın eteklerini kaldırarak donuna bakar. Fidan donunu
sıyırarak işçinin başına geçirir. Bu durum Fidan’ın işçiler arasında dile düşmesine yol
açar. Olayın olduğu yere “Donlu Yol” adı verilir.
Tirintaz Fidan, her ne kadar erkeklerin

cinsel istemlerini rahatlıkla

gerçekleştirmeleri için ayaklanmaya öncülük etmişse de onun asıl derdi, kadınların
cinsellikten haz almalarını sağlamaktır. Bu amaçla kadınlara “Gece Dersi” adı verilen
cinsellikle ilgili dersler verir. Vermiş olduğu derslerle gecekonducu kadınların cinsellik
noktasında bilinçlenmelerini sağlar. “Fidan, elinde direz iplik, kondu kondu gezdi. Kaş
alıp kâkül kesti. Kadınlara yatıp kalkmanın günah dökmeye, sıkıntı savuşturmaya
birebir geldiğini söyledi. Yalnızca erkeklerin ‘keyif’ olmadığını, kocasıyla yatan
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kadının da keyif olabileceğini fitneledi” (BKÇM, 50). Fidan’ın cinsellik dersleri,
kadınlarla sınırlı kalmayıp mahallenin tamamına yayılır. Onun vermiş olduğu bu
dersler, gecekonducu kadınlar tarafından uygulamaya geçilir. Fakat kocalarının sert
müdahalelerine maruz kalarak geri çekilmek zorunda kalırlar. Tirintaz Fifan, kadınlarda
cinsel bilincin gelişimini sağlayan bir karakter konumundadır.
Çöp Bakkal, Çiçektepe’de birçok yeniliğin öncüsü konumunda olan bir rol
modeldir. Onun mahalleye geldikten sonra yaptıkları, Çiçektepe’nin tamamına
yayılarak bütüncül bir yapıya bürünür. “Çiçektepe’ye geldikten bir süre sonra
kondusunun başına kanat açmış kuş gibi duran bir çatı kondurdu. Çatının üstünü
kiremitle pullayıp süsledi. Kiremitlerin rengi, oluklu şekli dillerde gezerken kapısını
söküp yeniledi. Eski kapısının yerine, üstünde aslan başı kabartması olan kocaman bir
kapı taktı” (BKÇM, 52-53). Kısa sürede Çiçektepe kondularının kapıları sökülerek, Çöp
Bakkal’ın aldığı kapının benzerleri alınır. Çöp Bakkal daha sonra kondusunun önüne
babası için pirinç tokmaklı kapısı olan bir cami yapar. Ayrıca bahçesine de bir minare
diker. Bunun sonucunda gecekondu sakinlerinden bazıları da evlerinin önüne cami
yapar.
Çöp Bakkal, sadece yenilikleriyle tanınan biri değildir. Mahallede yapılacak
muhtarlık seçimine adaylığını bırakmasıyla siyasi kimlik sahibi biri olarak da tanınır.
Muhtarlık seçim sürecinde, dükkânına asmış olduğu propaganda metninde, gerçek
isminin Ferat Karabacak olduğunu öğreniriz. Ciğerci ve Naylon Mustafa ile giriştiği
muhtarlık seçimini, Çöp Ağa’nın da desteğiyle kazanır ve mahallenin ilk muhtarı olur.
Muhtar olmadan önce yapmış olduğu propaganda çalışmasında gerçekleştireceğini
söylediği sarı musluklar ve elektrik kabloları gerçekleşmeyince mahalleliyle arası açılır.
Arasını onlarla düzeltmek için Çiçektepe’de okulun yapılmasına ön ayak olup
mahallenin resminin gazetede çıkmasını sağlar. Böylece gecekondu sakinleri tarafından
yeniden değer kazanarak etkili bir şahıs haline gelir.
Tirintaz Fidan’ın derslerine katılıp onun etkisinde kalan kadınlardan biri olan
Çöp Bakkal’ın karısı, öğrendiklerini kocası üzerinde denemeye kalkışır. Kocasının tüm
çabasına rağmen onunla birlikte olmak istemez. Kocasına küfürler savurarak, yıllardır
ilişkilerinden keyif almadığını söyler. Belindeki ve sırtındaki ağrıyı, yüzünün kireç gibi
kesilmesini ilişkilerinden tat almamasına yorar. Ağlayarak kocasına küser. Çöp Bakkal
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karısının bu karşı çıkışını gururuna yediremeyerek onu babasının evine kovar. Kadın
babasının evine gitmektense kocasının istemini kabul etmek zorunda kalır.
“Kadın önce kondunun ortasında morduz gibi ayak diredi. Çöp Bakkal’ın içini yakıp
kavuran ateşin alev olup iki gözünden üstüne savrulduğunu görünce kanadı düşmüş kuş gibi
kondunun ortasına çömeldi. Arkasını dönmeye razı geldi. Çöp Bakkal karısının yanına yanaşıp
keyfini indirdi. Terini soğuttu. Ateşini söndürdü. Ama karısının diklenmesi yüreğine oturdu.
Keyfini indirdikten sonra sedirin üstüne çıkıp tünedi. Karısına, ‘Gelemem ben gidemem ben’
türküsünü söyleyerek kondunun bir ucundan bir ucuna yüz defa gidip gelmesini emretti. Bir
eksik gidip gelirse konduyu başına yıkıncaya kadar dayak atacağına yemin çekti. Türküye
girmesi için sağ eliyle işaret verdi. Kadın ağlamaklı bir sesle yalvarıp yakardı. Çöp Bakkal’ı
razı edemedi. Çaresiz türküye girdi. ‘Gelemem ben gidemem ben’ diye nağmeli sesini
yükseltti. Türküyle kondunun bir ucundan bir ucuna gidip geldi. Çöp Bakkal’ın önünde
gözlerinden yaş dökerek yürüdü” (BKÇM, 52).

Ataerkil bir anlayışın egemen olduğu toplumlarda, erkeğin gözünde kadın nesne
konumundadır. Erkek, kadına evin işlerini yapma ve kendi cinsel ihtiyaçlarını
gidermede bir araç gözüyle bakar. Çöp Bakkal’a göre karısı, her istediğini yerine
getirme mecburiyetindedir. Ona itiraz etme hakkı bile yoktur. Kadın, Çöp Bakkal’ın
onu babasının evine göndermeye kalkışması üzerine çaresizce kocasına boyun eğer.
Çünkü geleneksel toplumlarda bir kadın için olabilecek en büyük felaketlerden biri,
koca evinden baba evine gönderilmektir. Bu tarz toplumlarda bir kadının böyle bir
duruma düşmesi ayıplanır ve o kişi, toplum tarafından ötekileştirilerek yalnızlığa itilir.
Ayrıca Çöp Bakkal’ın dayatmayla da olsa cinsel ihtiyacını giderdikten sonra karısına
türkü söylettirmesi, onu aşağılamaya dönük bir eylemdir. Kadının kişilik haklarına
saldırı özelliğine sahip olan bu edim, onu hiçleştirmeye dönük bir yaptırım örneğidir.
Dört oğlu ve iki kızı olan Ciğerci, stadyum kapısında ciğer satarak geçimini
sağlayan biridir. Çiçektepelilere masallar anlatarak onlar arasında önemli bir kişi haline
gelir. Gazete okumaya olan düşkünlüğü, onun kültürlü biri olduğunun belirtisi kabul
edilebilir.
“Ciğerci, Çiçektepelilerin yüreklerinde tahta çıkmadan önce döş cebinde taşıdığı çifte
gözlüğü ve her akşam koltuğunun altında tepenin başına bir tomar gazete çıkarmasıyla
tanınırdı. Konducular içinde ondan başka gazete düşkünü olmadığından, onun kondusunun
ortasına yatıp gazete okumasının taklidi yapılırdı. Ciğerci, kondusuna kendini atar atmaz yere
yatar, gazeteleri kondunun tabanına şah kilimi gibi yayardı. Bir yanına da koca bir ayçekirdeği
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öbeği koyardı. Bir yandan ayçekirdeği çitler, bir yandan gözlük değiştire değiştire okurdu
(BKÇM, 57).

Yukarıdaki paragraftan, Ciğerci’nin okumayı bilen, kültürlü bir kişi olduğu
sonucuna varılabilir. Kondusuna girer girmez gazete okumaya başlaması, onun güncel
meselelere karşı ilgi düzeyinin yüksek olduğunu gösterir. Bu durum, sözlü kültürün
hâkim olduğu gecekonduda, Ciğerci’nin farklı bir yerde durduğunun işaretidir.
Muhtarlık seçiminde aday olan Ciğerci, seçimi kaybeder. Onun seçimi
kaybetmesinin sebebi, evlerinin her yıl kavga nedeniyle dağılmasıdır. Çiçektepeliler
tarafından bu durum hoş karşılanmadığı için Ciğerci seçimi kaybeder. Kışın gelmesiyle
birlikte aile içinde oluşan huzursuzluk sebebiyle önce kendisi, daha sonra çocukları ve
eşi gecekondularını terk ederek Çiçektepe’den ayrılırlar.
Şükür etmesini bilmediği için adı gecekonducular arasında “Şükürsüz”e çıkan
Naylon Musafa, elindekiyle yetinmesini bilmeyen biridir. Çöp Bakkal’ın ev kapılarının
değiştirilmesi ve cami yapımında oynadığı öncü role karşı haset besleyen Naylon
Mustafa, uzun araştırmalar sonunda Çöp Bakkal’ın kapıyı aldığı yeri keşfederek evine
yeni kapılardan takar. Cami yapımında da aynı kıskançlığı göstererek, Çöp Bakkal’ın
hemen ardından evinin önüne bir cami yapar. O, Çöp Bakkal’ın yenilikçi fikirlerini
taklit ederek kendisinde doyum hissi oluşturmaya çalışan bir kişilik yapısına sahiptir.
Çöp Bakkal’ın muhtarlık için oluşturmuş olduğu bildiriden sonra muhtar adayı
olan Naylon Mustafa, seçimi kaybeder. Seçim çalışması esnasındaki konuşmaları, onun
düşünce yapısı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.
“Köpeklerin anasıyla babasının kim olduğunu soruşturmanın dünyayı anlama işi
olduğunu açıklayarak seçim çalışmasına girdi. Aklının kıvraklığına konduları inandırabilmek
için sorup soruşturduklarına örnekler verdi. Allah’ın onca meleği varken insanlardan ibadet
istemesine de aklını yatıramadığını söyledi. Söylediği şeylerin insanlarda uyandırdığı şaşkınlığı
görünce iyice bilgiçlendi. ‘Allah’ın peygamberlerine insanların tokat attığından haberiniz var
mı?’ dedi. Hayatı boyunca, Allah’ın peygamberini tokat yemekten niye korumadığını merak
ettiğini söyledi” (BKÇM, 59).

Sorgulayıcı bir zihne sahip olan Naylon Mustafa, aynı zamanda meraklı bir
kişidir de. Hayatı anlama noktasında yoğun bir çaba içinde olduğu görülmektedir.
Sözlerinin Çöp Bakkal tarafından Allah’ı inkâr etme şeklinde yorumlanıp propaganda
aracı haline getirilmesi sonucu zor duruma düşer. Her ne kadar merakın inkârla alakası
53

olmadığını dillendirse de bunda muvafak olamaz. Çiçektepeliler tarafından kendisini
aklamaya dönük çabaları fayda vermez ve muhtarlığı Çöp Bakkal’a kaptırır.
Muhtarlık yarışında Çöp Bakkal’ı destekleyen Kürt Cemal, gecekonducular
arasında popüler bir kabadayıdır. Gecekondu sakinlerinin ondan beklentisi çok
yüksektir. Belediye meclisine gireceğini duyan Çiçektepeliler, kendilerine iş bulması
için ona yalvarırlar. Etrafında silahlı adamları bulunan Kürt Cemal’in en belirgin
özelliği arsaları parselleyip satmasıdır. Çöp Bakkal ile olan görüşmesinden sonra,
Çiçektepeliler arasında onun Çiçektepe’ye sinema açacağı söylentisi yayılır. Bu
görüşmeden sonra, çöp bayırlarının sonuna yeni bir gecekondu mahallesinin
kurulmasıyla Çiçektepelilerin Kürt Cemal’e olan güveni sarsılır. Fakat belediye meclis
üyesi olduktan sonra çöp bayırlarının orta yerine sinema açmasıyla Çiçektepelilerin
sevgisini yeniden kazanır.
Buzdolabı fabrikasının montaj bölümünde işçi olan Kel Ali, gece vardiyasında
çalıştığı için, diğer işçiler gibi ara sıra uyuklar. Fakat diğer işçilere nazaren uykusu ağır
olduğundan dolayı bazen gece amirine yakalanarak cezalandırılır. Birlikte çalıştığı
işçiler çoğu zaman kendisiyle dalga geçerek el şakası yaparlar. Yapılan şakalara
sinirlenen Kel Ali, küfürler savurarak kendisini müdafaa etmeye çalışır. Çiçektepe’ye su
boruları döşenmeden önce, tenekede kuyu suyu satarak geçimini sağlardı. Mahalleye su
geldikten sonra bu işi bırakarak domuz mandıralarında gece işine başlar. Bu işi yaptığı
süre zarfında karısı Veliman tarafından defalarca aldatılır. Eşinin onu terk etmesiyle
birlikte bu işi bırakarak buzdolabı fabrikasında işçi olarak çalışır.
Kel Ali’nin eşi olan Veliman, kocasının domuz mandıralarında gece işine
başladığı hafta onu aldatır. Mahallenin bekçilerinden biriyle pazarlığa tutuşarak onu
koynuna alır. Daha sonra mahallenin diğer bekçileriyle de birlikte olur. Adı kısa bir süre
sonra “Bekçilerin Veliman”ına çıkar. Bekçilerden birinin eşi kapısına dayanarak onunla
kavgaya tutuşur. Veliman, ekmek bıçağıyla kadının ağzını yırtıp saçlarını keserek evini
terk eder.
Çiçektepe’ye nereden geldiği bilinmeyen Bay İzak, gecekondu evlerine
benzeyen bir fabrikanın sahibidir. İlk başlarda işçilerle kendisi arasında duygudaşlık
oluşturmak için onlar gibi giyinir ve onlarla çalışır. Fakat çok geçmeden fabrikasının
fiziki yapısında değişikliğe giderek, işçilere bakışının değişeceğinin ilk işaretlerini verir.
54

“Çok sürmeden içine makineler, aletler, konducu işçiler dizdiği fabrikasının dış yüzünü
içine uydurup kondularla benzerliğini bozdu. Camları yarısından yukarı, işçiler
çalışırken başlarını kaldırıp çöp bayırlarının parıldayan yamaçlarına bakmasınlar diye
griye boyattı. Kondusunun bir yüzüne demir çekme kapı taktırdı” (BKÇM, 71).
Mekânda meydana gelen değişikliğe paralel olarak çalışma şartlarında da değişiklikler
yapar. İş çıkışlarında işçilerin üstlerini araması için kapıya bir bekçi diker. Ayrıca
fabrikayı açması için Kel Ali’yi görevlendirir.
İşlerini büyütme çabasında olan Bay İzak, mezarlığın altına bir buzdolabı
fabrikası kurar. Bu fabrikadan sızan gazdan zehirlenen gecekondu sakinlerine süt
dağıtarak ve cami yaparak onların öfkesini dindirir. Gecekonducuların öfkesi dindikten
sonra, bu sefer caminin altını buzdolabı deposu yapar. Tünel kazarak depo ile fabrika
arasındaki bağlantıyı sağlar. Ayrıca buzdolabının dışında çamaşır makinesi, radyo,
fırınyapmaya da başlar. İşlerinin belli bir düzen içinde ilerlemesi için fabrikasını
bölümlere ayırır ve her bölümü isimlendirir. Süreç içinde bilinçlenen işçiler, tazminat ve
sigorta istemekle birlikte sendikaya üye olmaya başlayınca Bay İzak fabrikalara yeni bir
müdür atar. Bu müdür vasıtasıyla işçileri dizayn etmeye çalışır. Bay İzak için önemli
olan sermayesini arttırmaktır. Bunun için araç olabilecek her türlü unsuru kullanmayı
meşru gören bir fabrikatör özelliğine sahiptir.
Etrafı denizlerle çevrili farklı bir ülkede eğitimini tamamladıktan sonra gelen
Bay İzak’ın müdürü, öğrenmiş olduklarını buzdolabı fabrikasında uygulamaya çalışır.
İşçileri etrafında toplayarak onlara yılda bir kez aldıkları ikramiyeyi artık
alamayacaklarını, bunun yerine kendilerine bir gün bisküvi, bir gün yoğurt vereceğini
söyler. Bunun dışında boğulan işçiler için fabrikada havalandırma tertibatı kuracağını ve
yeni bir ücretlendirme sistemi getireceğini ifade eder. Bu yeni ücretlendirme sisteminin
kıdeme göre değil, ürettiği mala ve çalışma azmine göre şekilleneceğini işçilere duyuran
müdür, böylelikle daha fazla üretim ve kazanç elde etme çabasındadır. Bir süre sonra
işçileri, muntazam işçiler ve muntazam olmayan işçiler diye ikiye ayırır. Ayrıca
muntazam işçiler arasında da çok muntazlar ve az muntazlar şeklinde bir ayrıma gider.
Çok muntaz olanlara daha fazla ücret öder. Bunlara daha fazla ücret vermesi sonucu,
muntaz olmayanlarda ve az muntaz olanlarda nefretin oluşmasına neden olur. İşçilerin
daha fazla üretim gerçekleştirmeleri için “Daha Hızlı” şarkısını sabah akşam çaldırır.
Bu şarkı sermaye gücünü elinde tutan yapının işleyiş sistemini yansıtır tarzdadır:
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İşçiler daha hızlı
Uçaktan daha hızlı
Çalışın daha hızlı

Elim ayağımdan önce
Uzanırsa prese?
Parmaklarınız kopar
Üstüpüye kan dolar

İşçiler daha hızlı
Uçaktan daha hızlı
Çalışın daha hızlı (BKÇM, 76)

Muntaz işçilerle diğerleri arasında meydana gelen laf atışmaları sonucu oluşan
hoşnutsuzluk üzerine müdür, işçileri etrafında toplayarak sendikadan istifa etmeleri için
kendilerine kâğıt verir. Muntaz işçilerin kâğıtları imzalamalarına karşın, muntaz
olmayanlar kâğıtları imzalamazlar. Bu duruma sinirlenen müdür, hasta olduğunu ileri
sürerek işçilerin bulunduğu yerden uzaklaşır.
Gülbey Usta, buzdolabı fabrikasında işçilere sendika şuuru kazandıran
ustalardan biridir. Bay İzak, ona yüklü bir miktar para vererek

işçileri

bilinçlendirmesine engel olmaya çalışır. Fakat Gülbey Usta, kendisine verilen parayı
işçilerin üstüne salarak bu teklifi reddeder. Bay İzak, onu koynunda sendika fişleriyle
yakaladığı için tazminatsız işten çıkarır. Bunun üzerine Gülbey Usta, tek kişilik bir
direniş başlatır. Onun direnişine diğer işçilerin katılmasıyla buzdolabı fabrikasında
genel grev başlar.
Taci Baba, Gülbey Usta’nın başlatmış olduğu ayaklanmanın öncü isimlerinden
biridir. Ayaklanma esnasında işçileri etrafına toplayarak girişmiş oldukları bu eylemden
dolayı kendilerini tebrik eder. İşçilerin moral düzeylerini yüksek tutmaya çalışır.
Ayaklanmanın başarısızlığa uğrama ihtimalinin yükselmesi üzerine, gecekondulardaki
kadınların ve kızların toplatılarak fabrikanın önüne getirme fikrini ileri sürer. Bu
düşüncesi işçiler tarafından kabul görür. Böylece ayaklanma daha da genişlemiş olur.
Kır Hamit, gecekondulardaki kadınları ve kızları ayaklanmaya çağırma
görevinin verildiği kişidir. Buradaki kadınların ve kızların ayaklanmaya destek olması
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için gecekonduların olduğu yere gider. Yapmış olduğu duygusal konuşma ve acıklı
tavırlarla kendisi ile gecekonducular arasında ruhsal bir birliktelik oluşturmaya çalışır.
“Bizi kesecekler! Bizi öldürecekler! diye kaldırıp kaldırıp kendini yere vurdu. Kır
başını taşlara çarptı. Kadınların merakla açılmış gözlerinin içine acıklı acıklı baktı. Bir eliyle
eteklere yapıştı. Bir eliyle fabrikayı gösterdi. Kondularda ne kadar kadın, kız, çocuk varsa
başına topladı. İşçilerin en son tembihlerini en son tuttu. Kulakları kadınların çığlıklarıyla
uğuldarken ağlama numarasına geçti. Eliyle toprağı avuçlayıp gırtlağından yalandan çığlıklar,
inlemeler çıkardı. Ağlama numarası yaparken birden eliyle avuçladığı toprak taş olup boğazına
oturdu. Hamit yüzünü acıyla kadınlara dönüp yutkundu. Savrulan çiçekli yazmalara bakarken
gözleri doldu. Kır başını usulca kadınların ayaklarının yanına yere bıraktı. Ağlamaya başladı”
(BKÇM, 81-82).

Bu alıntıdan Kır Hamit’in etkili konuşma becerisine sahip biri olduğu anlaşılır.
Aynı zamanda beden dilini de iyi kullandığı görülür. “Beden dilinin önemi, başkaları
üzerinde olumlu bir etki yaratarak amaca ulaşmayı, muhatabını daha iyi anlayarak etkili
bir iletişim kurmayı hedef edinmesine dayanır” (Erol, 2015: 89-97). Kadınları ve kızları
ayaklanmaya çağırma görevinin ona verilmesi bilinçli bir tercihtir. Yapmış olduğu
duygusal konuşma ve hareketler, gecekonducu kadınları etki altında bırakarak onları
fabrikadaki ayaklanmaya destek çıkmaya yönlendirir.
Dursune Nine, gecekonduların yıkımı esnasında göstermiş olduğu mücadeleden
dolayı adı fabrikalarda duyulan cesur bir kadındır. Kır Hamit’i dinledikten sonra
fabrikanın önüne giderek Bay İzak’a tabanca çeker. Böylece fabrika sahiplerine karşı ilk
silahlı direnişi başlatan kişi olur. Dursune Nine’nin Bay İzak’a tabanca çektiği yer,
işçiler tarafından tesbit edilerek vardiya değişimlerinde selamlaşma yeri olur.
Yazdığı şiirlerden dolayı gecekonducular arasında “Şiirli Hoca” olarak bilinen
öğretmenin ismi geçmemektedir. Konuşmalarında sık sık şiirlerinden örnekler verir.
Gecekonduların yerleşkesi konumunda olan çöp bayırlarından etkilenerek onun
hakkında bir sürü şiir yazar. “Akşam güneşi vurduğunda çöp bayırlarının seyrine doyum
olmadığını,

insanın

içine

hüzün

dolduğunu

söyleyerek

konducuları

şaşırttı.

Çiçektepe’nin insanın genzini yakan kokusu, çöp parıltıları ve çöp yolundan yükselen
dumanlar üstüne sayısız şiir yazdı” (BKÇM, 90). Çiçektepe üstüne şiir yazmanın
dışında oranın türkülerini derlemesi, oyunlarından yola çıkarak kız halay ekibini
oluşturması

yapmış

olduğu

başlıca

icraatlerdir.
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Bu

durum,

öğretmenin

gecekonducuların sözlü kültürünü yazılı hale getirerek kalıcılığı tesis etmeye dönük bir
girişimin içinde olduğunu gösterir.
Hınık Alhas, insanlık tarihi hakkında derin malumatı olan gecekondu
sakinlerinden biridir. Başta Çingeneler olmak üzere Lazlar ve Konfüçyüs hakkındaki
bilgisiyle eğitimsiz gecekondu sakinleri üzerinde önemli bir etki yaratır. “Burnundaki et
yüzünden genzinden” (BKÇM, 96) konuşan Hınık Alhas, kısa sürede Çiçektepeliler
arasında en çok bahsedilen kişi haline gelir. Onun bu bilgisinden istifade etmek isteyen
gecekonducular evine akın eder. Gecekonducuların ilgisini daha fazla çekmek için
kendisine “…gök mavisi, parlak bir kumaştan takım elbise” (BKÇM, 99) diktirir.
Misafirleri geldiğinde bu elbiseyle onları karşılar. Ayrıca saçlarını arkaya tarayarak ve
ıslatarak fiziki açıdan da farkındalığını göstermeye çalışır. Kendisine sorulan soruları
bir büyüklenme havasında ve gözlerini kısarak cevaplar.
Gecekondusunun önündeki çam ağacından dolayı kendisine Çamlı Bayram
denilen bu kişi, çöp bayırlarında komünizm geldiğine dair söylentinin yayıldığı bir
esnada buna karşı çıkan gecekonduludur.
Simitçi Mikail, çeşitli hayvan seslerini, özellikle de kuş cıvıldaşmalarını taklit
etme yeteneğine sahip biridir. Simit satarak geçimini sağladığından dolayı kendisine
Simitçi lakabı takılmıştır.
Çiçektepe’deki Çingenelerin başı olan Çeri Mahmut, semaveri ile özdeşleşmiş
biridir. Çiçektepeliler, onun semaverine şır çaydanlık adını takar. Farklı işlerdeki
ustalığıyla dikkatleri üzerine çeker. Çeri Mahmut, diş kaplamanın yanı sıra ayna sırlama
ve kapkacak gibi işlerdeki becerisiyle de dikkat çeker. Ayrıca hikâye anlatma
yeteneğiyle de gecekonducuların ilgisini uyandırır. El ve dil yetkini biri olan Çeri
Mahmut’un yedi karısı ve yirmi bir çocuğu vardır. En küçük karısı olan Zülika onun
gözdesidir.
Çeri Mahmut tarafından kaçırıldığı söylenen Zülika, güzelliğiyle göz kamaştıran
biridir. İş icabı gereği Çeri Mahmut’un gecekondusuna giden Çiçektepeliler, Zülika’yı
gördüklerinde gözleri kamaşır. “Ay gibi açılıp ışık saçan dişleri, kemer gibi kaşları ve
düğümü topuğunu döven iri dalgalı saçları” (BKÇM, 106) şeklinde tasvir edilen Zülika,
aslen bir Poşha çingenesidir. Onun muazzam güzelliğinden dolayı gecekonducular
arasında Poşha Çingenelerinin çok güzel olduklarına dair bir inanç yayılır.
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Deli Dursun, şuurunu yitirmeden önce ayakkabı boyacılığı yapan biridir. On dört
yaşındayken bir öğle vakti kazınmış kafasıyla uyurken güneş ışığının başına vurması
sonucu aklını yitirir. Üç yıl boyunca yatalak kalır. On yedi yaşında ayağa kalkmasına
karşın, akli açıdan bir iyileşme meydana gelmez. Ayağa kalkmasından sonra öfkeli bir
kişi haline gelir. Can sıkıntısıyla geceleri uyuyan gecekonducuların kapısını çalarak
onları uykularından uyandırır. Açılan kapıların birinden içeri girerek başköşeye oturur.
Uyanmayanlara ise küfreder. Çiçektepeliler, Deli Dursun’un kendilerine vermiş olduğu
rahatsızlıktan dolayı huzursuz olur.
Bir gece yine can sıkıntısından dolayı dışarı çıktığında kulağına gelen bağlama
sesinin tesirinde kalarak Çeri Mahmut’un kartondan yapılı gecekondusuna gelir ve
oraya yerleşir. Bu olaydan sonra annesinin gecekondusunu terk eden Deli Dursun, Çeri
Mahmut’un dizinin dibinden ayrılmaz olur. Çeri Mahmut’un gecekondusunda gördüğü
Zülika’ya âşık olur. “Zülika’nın kara gözlerine baka baka ikinci bir yara aldı. Yüreği
aşk ateşiyle cayır cayır yandı. Deli Dursun kara gözleriyle yüreğini yakan Zülika’dan
korktu” (BKÇM, 107). Zülika’ya olan korkusundan dolayı Çeri Mahmut’un
gecekondusunu

terk

edip

annesinin

gecekondusuna

geri

döner.

Annesinin

gecekondusunun damına çıkarak, gündüz ve gece demeden, gözlerini kırpmadan
Zülika’nın yaşadığı karton eve bakar.
Lado, Çiçektepe’ye gelip yerleşmeden önce adı duyulan ve kendisinden sürekli
bahsedilen meşhur bir kumarbazdır. Onun maceraları, sözlü gecekondu edebiyatının en
iyi örneklerinden biri olarak hikâye edilir. Sadece kumarbazlığıyla değil, dış
görünüşüyle de gecekonducuların dikkatini çeken biridir.
“Lado, kış ve yaz, ayağından beyaz sivri burunlu, yumurta topuklu ayakkabısını hiç
çıkarmadı. Çöp bayırlarının tozlu ve çamurlu yollarından beyaz ayakkabılarını büyük bir
dikkatle korudu. Tozlanan ayakkabılarını parlatmak amacıyla arka cebinde koyu kırmızı
kadifeden bir bez taşıdı. Kumardan aldığı ilk parayla siyah satenden arkası kemerli iki adet iç
yelek yaptırdı. Yeleklerinin kemerine sipsivri boynuzlu madeni şeytan başı toka taktırdı. Bu
şeytan başlarından bir adet de kalın parlak zincirle boynuna astı. Dantele ve pembeye olan
düşkünlüğünü ise mintanında yansıttı. Vücudunun üst yanını şafak pembesi mintanla donattı.
Mintanına manşet yerine, üç kat fırfırlanan dantel diktirdi. İnce bir zevkin ürünü olan yuvarlak
geniş yakalı ceketini ve bol paçalı pantolonunu siyah beyaz çubuklu kumaştan seçti. Son olarak
ceketinin cebine beyaz bir mendil sokup uçlarını göğsünde gül yaprağı gibi açtı” (BKÇM, 114115).
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Alıntıdan Lado’nun dikkat çekici bir giyim tarzına düşkün olduğu anlaşılır.
Onun kumarda salmış olduğu namına paralel olarak giyimiyle de sıradanlıktan uzak
durmaya çalıştığı görülür. Bu durum, Lado’nun özgün olmaya çabalayan bir kişilik
özelliği sergilediğini gösterir. Yüzüne de kahramanlığa yaraşır bir tebessüm getiren
Lado, her gördüğü çeşmeden ellerini uzun uzun yıkamayı alışkanlık haline getirir.
Dört eşini sırayla boşadıktan sonra beşinci evliliği yapan Lado, dokuz çocuk
sahibidir. Eşlerini boşamasının sebebi, onların yapmış olduğu hatalardır. İlk eşinin
naylon çoraplarını kızgın ütüyle ütülemesi, ikinci eşinin şafak pembesi mintanını fareye
yedirmesi, üçüncü eşinin ayağındaki aksaklık yüzünden dışarı çıkmasını yasaklamasına
rağmen düğüne gitmesi, dördüncü eşini ise hayatının hikâyesini yazdığı defteri yakması
sonucu boşamıştır. “Geleneksel toplumdaki erkek kimliğinin üretiliş biçimine uygun
çizilen Lado” (Fidan, 2013: 504), buna uygun olarak eşlerini basit gerekçelerle
boşamıştır.
Daha önce Çöp Bakkal’ın karısının kendi isteğini yerine getirmemesi sonucu
onu dövmesi ve baba evine göndermekle tehdit etmesine paralel olarak, Lado da ani
kızgınlıkları sonucu eşlerini hiçe saymıştır. Ataerkil anlayışın hâkim olduğu bu tarz
toplumlarda, kadın hiçbir şekilde söz hakkına sahip olmayıp erkeğin vermiş olduğu
görevleri kusursuz bir şekilde yapmakla mükelleftir. Herhangi bir güvencesi olmayan
kadın, erkeğe ait olana zarar vermesi ve erkeğin sözünü çiğnemesi sonucunda ağır
yaptırımlarla karşı karşıya kalır. Lado’nun üçüncü eşinin sokağa çıkışını yasaklaması
ataerkil zihniyetli otoriter erkeğin kadını hiçleştirişinin en büyük göstergesidir. Kadın,
bu aşamada, artık, en temel insani haklarından mahrum bırakılmış bir nesne
pozisyonundadır.
Meşhur bir kumarbaz olduktan sonra hayatının hikâyesini yazmaya karar veren
Lado, eğitim seviyesinin düşüklüğü ve bilgi birikiminden yoksun oluşu nedeniyle
romanını yazmakta sıkıntı yaşar. Alıştırmalar esnasında umudu kırılır. Lado’nun roman
yazacağı haberi Çiçektepe’de hızlı bir şekilde yayılır. Çiçektepeliler evine akın ederek
onu bu konuda cesaretlendirmeye çalışır. Gecekonducular, Lado’nun yazacağı romanda
kendilerinin de yer alacağı sanısına kapılır. Yazılacak romanın çöp bayırlarını kuşatacak
tarzda bir roman olacağı yanılgısı yüzünden Lado, zor duruma düşer. Gecekonducuların
ısrarına daha fazla dayanamayarak odasına kapanır ve yazmaya çalışır. Karısı, onun
kendisini tamamıyla yazıya verip kendisine ve çocuklarına olan ilgisizliğinden dolayı
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çığlıklar eşliğinde kocasına bağırır. Lado bu duruma öfkelenerek eşini döver ve evden
çıkar. Karısı, Lado evden çıktıktan sonra yazdıklarını yakar. Bu duruma sinirlenen
Lado, eşini boşar.
Lado’nun yazma edimine girişmesi, sözlü kültür geleneği içinde yaşayan bir
toplumda cesur bir davranıştır. Sadece Karacaoğlan’ın hayatı ve şiirlerinden başka bir
eser okumayan Lado, girişmiş olduğu işin altında adeta ezilir. Sözlü kültür geleneğinden
beslenen biri olması hasebiyle yazı yazma yeteneği hemen hemen hiç olmayan Lado,
kalkışmış olduğu bu ağır yükün eşi tarafından engellenmesiyle ruhsal açıdan yıkıntıya
uğrar. Bu yıkıntıyı atlatmak için nam salmış olduğu kumara kendini yeniden verir.
Lado’nun Çiçektepe’ye gelmesiyle Çiçektepe’de kahveler dönemi başlar. Açılan
kahvelerde kumar oynanır. Lado, kumardaki ustalığıyla Çiçektepe’deki erkeklere
öncülük eder. Erkeklerin kumara alışmaları ve Lado’ya borçlanmaları, aile içi
kavgaların oluşmasına neden olur. Çiçektepeli kadınlar üç kez Lado’ya dayak atar.
Kahvehanelere baskın yapar. Fakat onların tüm çabalarına rağmen, Çiçektepe kumarda
nam salarak diğer gecekondu mahalleleri arasından dikkatleri üzerine çeker. Aile içi
huzurun iyice kaçtığı bir esnada zabıta Memet’in oğlu, Lado’nun bulunduğu kahveyi
basarak onu bıçaklar. Yaralanan Lado, kahvenin arka kapısından kaçarak Çiçektepe’yi
terk eder.
Deli Gönül, Çiçektepe’nin ilk fahişesidir. Kocası halı çalmaktan hapishaneye
düştükten sonra orada kendisine bir kadın bulur. Tek başına kalan Deli Gönül, tekstil
atölyesinde çalışmaya başlar. Atölyede kendisine göz koyan bir ustanın ayartması
sonucu iğfal edilir. Daha sonra diğer ustalar tarafından da aynı şekilde iğfal edilir.
Bunun sonucunda Çiçektepe’yi terk eder. Aradan iki yıl geçtikten sonra Çiçektepe’ye
yaşlı bir adamla gelerek resmi oruspu sıfatını kazanır.
“Yaşlı dostunu, ‘Amem Şemsi’nin kocası olur.’ diyerek kondudan konduya dantel
torbası gibi yanında taşıdı. Çok geçmeden Amem Şemsi’nin kocasının bir sürü akrabası,
arkadaşı, tanışı ortalığı kapladı. Deli Gönül’ün kondusunu soranların sayısı çoğalınca
konducular, insanların ardından, ‘Öğretmen mi olursun?’ diye çağırmayı bıraktı. Sokaklarında
kaybolan iyi giyimli yabancılara öğretmenliği yakıştıran konducuların işin asılı kavrayınca
yüzleri asıldı. Konducuların yüzleri asılınca Deli Gönül, ‘Benden namuslu varsa karnımı
duyursun.’ diyerek hırçınlaşmaya başladı. Kapısını döven üç müşterisine arka arkaya bıçak
çeken Çiçektepeli erkeklerin karşısına çıktıktan sonra da resmen Çiçektepe’nin ilk orospusu
sıfatını kazandı” (BKÇM, 129).
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Deli Gönül’ün fahişeliğe sürüklenmesinde birkaç etkenin etkili olduğu
görülmektedir. Bunlardan birincisi, eşinin kendisini başka bir kadınla aldatmasıdır.
Kocasının kendisini aldatması, Deli Gönül’ü mukabelede bulunmaya itmiştir. Bunun
dışında, yalnız kalan bir kadına sahip çıkma yerine onu cinsel ihtiraslarına alet etme
çabasında olan bir toplumsal bünyenin varlığıdır. Erkek egemenliğinin maksimum
düzeyde olduğu gecekondu mahallesinde kadının cinsel bir obje olarak görülmesi, Deli
Gönül’ün fahişe olmasında belirleyici bir unsur olmuştur. “Fahişelik, amacı kabaca
erkeklere yalnızca doyum vermek olan bir toplumda mümkündür” (Adler, 2015: 417).
Ahlaki açıdan yozlaşmış bir cemiyetin ürünü olan fahişelik, kadının bedenini satın alma
özelliğinden dolayı onu toplu halde aşağılamanın örneğidir.
Bu iki etkenin dışında ihtiyaçtan dolayı bu işe girişme de olayın bir başka
boyutudur. Deli Gönül’ün tekstil atölyesinde çalışan ustanın kendisine kumaş diktirmesi
sonucu bu işe başlaması ve Çiçektepe’ye döndükten sonra, “Benden namuslu varsa
karnımı duyursun” (BKÇM, 129) sözü mecburi durumdan dolayı onun fahişeliğe
giriştiğinin

göstergesidir.

Yeme,

içme,

giyinme

gibi

temel

ihtiyaçlarını

karşılayamaması, onun bu yola sürüklenmesindeki önemli gerekçelerden biridir. Deli
Gönül’ün bu cümlesi, aslında, fahişeliğin kökeninde toplumun asli suçlu olduğunu
beyan eden bir sözdür. Eğer toplum tek başına kalan bir kadının temel ihtiyaçlarını
karşılarsa, o kadın böyle bir yola başvurmayacaktır. Çünkü fahişelik, bir kadının
kendisini aşağılamasının en bariz göstergesidir.
Amem Şemsi’nin ölümünden sonra Çiçektepeli erkeklerle birlikte olan Deli
Gönül, böylece Çiçektepe’nin ilk fahişesi olur. Çiçektepe’de fahişeliği kesinleştikten
sonra gecekonducular tarafından kendisine “Kristin” lakabı takılır. Burada kitabın
başlığının ne anlatmak istediği net bir şekilde anlaşılır. Berci, temizliği, saflığı, terbiyeyi
temsil eder. Kristin ise, kirliliği, edepsizliği yansıtır. Deli Gönül’e Kristin lakabının
takılması, olumlu özelliklere sahip olan kırsal kökenli kızların şehre taşındıktan sonra
süreç içinde yozlaştığını ifade etmek için kullanılmıştır.
Gecekondunun diğer bir fahişesi olan Katır Emel, Çiçektepe’ye geldiği ilk
günden itibaren dikkatleri üzerine çeker. Üstüne yük bindirilmiş katırlara has
yürüyüşünden dolayı kendisine katır lakabı takılan Emel’in dış görünümü şu şekilde
betimlenir: “…erkek gibi kalın bacakları, kocaman kafası vardı. Kırpık kırpık saçları
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sarı boyalıydı” (BKÇM, 140). Katır Emel, kendisiyle birlikte olan erkeklere, ‘Benim
üstümde hiçbir erkek yarım saatten erken kalkamaz.’ diyerek övünür. Bu sözünden
dolayı gecekondu kahvelerinde “Yarım saatlik” diye tanınmaya başlanır. Kocası
hırsızlıktan hapse düşen Katır Emel, arkasından ıslık çalan erkeklere küfürlü laflar
söyleyen biridir. Gecekondu erkekleri arasında Emel’in sahte kadın olduğuna dair
söylentiler çıkınca Çiçektepe’yi gözünden yaşlar akıtarak terk eder.
Hacı Hasan, Çiçektepe’deki camilerin birinde müezzinlik yapan biridir.
Çiçektepeli kadınların açılıp saçılması üzerine rahatsızlık duyarak onlara bir oyun
oynamaya karar verir. Kuran’ı yirmi yedi kez hatmetmiş olan kızının çaresiz bir
hastalığa yakalandığını söyleyerek öldüğünü beyan eder. Kız bir ay geçmeden kolları,
bacakları yanık içinde ortaya çıkar. Hacı Hasan, kızının öte dünyadan geldiğini
imamların kulağına fısıldar. Bu olay kısa sürede Çiçektepe’nin tamamına yayılır.
Müezzinin gecekondusu insanlarla dolup taşmaya başlar. Kız, evlerine gelen kadınlara
yanık kollarını perde aralığından göstererek öte dünya noktasında onları uyarır.
Kalabalık dağıldıktan sonra müezzin, kızının kollarına ve bacaklarına sarmış olduğu ve
isle kararttığı balmumunu çıkarır. Sabah olduğunda ise, balmumunu tekrar kollarına ve
bacaklarına sarar.
Zamanla müezzinin gecekondusu, şifa dağıtan bir mekâna dönüşür. O,
gecekondusunun elde etmiş olduğu bu konumdan istifade etme yoluna gider.
“Müezzinin kondusu, derdine deva arayan insanların gidip geldiği bir şifa kondusu
haline dönüştü. Hacı Müezzin kısır kadınları okuyup üflemeye, gönül yaralarına muskalar
yazıp yakmaya başladı. Kızıyla konuşan insanlardan para almadıysa da şekere, çaya, pirince
hayır demedi. Kondusu çuval dolusu şekeri, çayı, pirinci almaz olunca bir bakkalla anlaştı.
Haftanın bir günü kondusunu ziyarete kapattı. Satışa çıktı. Boş olan çuvalları, öte dünyadan
haber soran, kara çarşaflara sarınan, kolunu, bacağını kapatan konducu kadınlar üç gün içinde
ağzına kadar yeniden doldurdu” (BKÇM, 132-133).

Hacı müezzin görüldüğü gibi dini kendi çıkarlarına alet ederek onun üzerinden
rant sağlamaya çalışmıştır. İlk başta iyi niyetle giriştiği bu oyunu daha sonraları istismar
ederek zenginleşmenin aracı haline getirmiştir. Polisin baskınıyla olayın gerçek
mahiyeti anlaşılır ve Hacı Hasan tutuklanarak hapse atılır. Kızı da kocaya kaçar.
Çiçektepespor’un başkanı olan Şini Erol, Çiçektepe’deki gençleri futbol yıldızı
olma yolunda cesaretlendirir. Futbol aşkından dolayı gençlerle özel olarak ilgilenir. Gol
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atan futbolcuların kulak memelerinden öpen Şini Erol, babasıyla problem yaşayan bir
futbolcuyu da yanına alır.
Mustafa Gülibik, koltuk ponponu imal eden bir atölyede çalışır. Hükümetin çöp
bayırlarındaki gecekonduları yıkacağı haberini aldıktan sonra diğer gecekonducularla
birlikte belediyenin önüne gelerek bu kararı protesto eder. Gecekonducuların teşvikiyle
burada bir konuşma yapar. Konuşması esnasında bazen küfürler savurur. Mustafa
Gülibik’in konuşmasının olumluluğu ve olumsuzluğu üzerine tartışan Çiçektepeliler
sonunda onu döver.
Ehmail Çiçektepe, Vakıf Çiçektepe ve Birlik Çiçektepe şeklinde ikiye
ayrıldıktan sonra Birlik Çiçektepe’de bakkal dükkânı işleten biridir. Vakıf Çiçektepe’de
ampulde çalışan karısının başını açtığını ve kahvelerin önünden geçerken saçlarını
savurduğunu duyar. Öfkelenerek karısının saç diplerini kazıtır. Karısıyla gezmeye
çıktığı bir günde, koluna girmemesini sebep göstererek boynuna tel dolayıp onu boğar.
Eserde yer alan fon karakterler, sayıca çok fazladır. Bu kişilerin bir kısmı birkaç
bölümde sınırlandırılırken bir kısmı da sadece bir bölümle sınırlı kalır. Bunların iç
dünyalarına değinilmez, davranışlarıyla onların kişilik özellikleri hakkında bilgi sahibi
oluruz.
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2.2.3. Değerlendirme
Eserde asıl kahraman olarak Çiçektepe gecekondu mahallesi belirmektedir.
Romanın başından sonuna kadar bu mahallenin kurumsallaşma süreci anlatılır. Bölüm
bölüm anlatılan bu süreçte sebep-sonuç ilişkisi söz konusu değildir. Minaresi tenekeden
bir caminin yapılması ile başlayan bu süreç, okul, kumarhane, futbol takımı, banka,
sinema, otel ile yapısal sürecini tamamlar. Böylece mahalle kentsel bir görünüme
kavuşur.
Geleneksel yaşam tarzıyla yetişmiş olan kır kökenli insanların sıfırdan meydana
getirdiği Çiçektepe’de, yapısal değişikliklere paralel olarak zihinsel bir dönüşüm de söz
konusudur. Yanı başlarındaki fabrikalarda çalışan işçiler vasıtasıyla grev, sendika, işçi
sınıfı gibi siyasi içerikli kavramlarla tanışan Çiçektepe halkı, politik bir bilince sahip
olur. Tirintaz Fidan isimli bir kadının cinsel içerikli derslerinden sonra, mahallenin
kadınları cinsel kimliklerinin farkına varırlar. Mahalleye gelen bir öğretmenin
Çiçektepe’nin türkülerini derlemesi sonucu, yazılı kültür ile de tanışırlar.
Eserde çok sayıda fon karakter vardır. Bu kişilerin ruhsal açıdan bir tanıtımları
söz konusu değildir. Onları hal ve hareketleri sayesinde tanıma imkânı buluruz.
“Latife Tekin’in anlatısının kişileri dışsal gerçeklik içinde yaşanan çatışmaların ürünü
olarak doğmadıkları gibi bireysel etkinlik içinde de görünmezler. Bir türlü kanlanıp canlanmaz
kişiler; yazınsal gerçekliği umursamazlar bir bakıma. Bir çırpıda oluşturulup neden sonra kendi
yazgılarıyla baş başa kalırlar. Gerçi çizildikleri sırada şaşırtıcı ve çarpıcıdırlar ama anlatı
dokusunu sıkılaştırıp geçirgenliğini azaltacak sağlam ilmiklere de dönüşemezler” (Gümüş,
1991: 110).

Bu durumun sebebi kahramanların homojen bir kimlik taşımalarıdır. Kır kökenli
insanların ortak düşünüş ve duyuş tarzına sahip olmaları, yazarın onları birer birey
olarak görmesine ket vurmuştur. Ayrıca yazarın bilinçli olarak mahalleyi ön plana
çıkarması da bunda etkili olmuştur.
Eserde çok renkli, ilginç kişiler vardır. Hastalıkları iyileştirme ve gelecekten
haber verme özelliğiyle Güllü Baba, yenilikçi duruşu ve politik kimliğiyle Çöp Bakkal,
kabadayılığıyla Kürt Cemal, cinsel konulardaki bilinçliliğiyle Tirintaz Fidan, gazetelere
olan düşkünlüğüyle Ciğerci, kumardaki ustalığıyla Lado, işçilere politik bilinç
kazandıran ve tek başına bir direniş başlatan Gülbey Usta, Fabrikatör Bay İzak’a
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tabanca çeken Dursune Nine, gecekondu üzerine şiirler yazan Şiirli Hoca, derin bir tarih
bilgisine sahip olan Hınık Alhas, Çingene başı Çeri Mahmut ile güzel eşi Zülika,
Zülika’ya âşık olan Deli Dursun, gecekondunun fahişeleri Deli Gönül ile Katır Emel
dikkatleri üzerine çeken belli başlı kahramanlardır. Yalnız bunların hiçbiri romanın
tamamına yansımaz. Bazıları bir bölümle, bazılarıysa birkaç bölümle sınırlı kalır.
Çiçektepe gecekondu mahallesinde yaşayan kişiler, sözlü kültürün tesirinde
kalan, eğitim seviyeleri zayıf, inançsal bazda hurafelerle zihin dünyaları şekillenmiş
kişilerdir. İç dünyalarına değinilmeyen bu insanlar birey olamamış, toplumun birer
parçası olarak yaşamlarını idame ettiren karakterlerdir.

2.3. Gece Dersleri
İlk kez 1986 yılında yayımlanan Gece Dersleri3, Latife Tekin’in üzerinde en çok
tartışılan romanıdır. Ağır tepkilere maruz kalan bu eser, sol bir örgüt içinde yetişen
Gülfidan’ın örgütten kopuşu ve birey olma mücadelesi esnasında yaşamış olduğu ruhsal
sıkışmışlığı anlatır. Bu çalışmamızda 191 sayfadan oluşan eserin

İletişim

Yayınlarındaki ilk baskısını esas alacağız. Yazar, eserini anlatının kahramanlarından
biri olan teyzesinin kızı Mukaddes Doğan’a ithaf etmiştir.

2.3.1. Başkişi–Örgüt Baskısından Bireysel Özgürlüğe Uçuş
Romanın başkahramanı olan kişi, yazar Latife Tekin’den otobiyografik izler
taşır. 12 Eylül askeri darbesinden önce sol bir örgüt içinde aktif olarak yer alan Latife
Tekin, darbeden sonra özeleştiride bulunarak bu yapıdan kopar. Kendisiyle yapılan bir
söyleşide bu durumu şu şekilde ifade eder. “Gece Dersleri’nde sadece politik hareketin
içindeki birtakım olayları falan anlatmadım; aralarında büyüdüğüm

insanlarla

yaşadığım ruhsal sıkışmayı, oradan kopuş hikâyemi de anlattım” (Özer, 2015: 118). Bu
ifadeler, Sekreter Rüzgâr kod adlı Gülfidan’ın Latife Tekin’i yansıttığını gösterir.
İllegalitenin masal yazıcısı Gülfidan olarak kendisini tanımlayan Sekreter
Rüzgâr, militan kimliğine uygun olarak aktif bir örgüt üyesidir. Aynı zamanda etkili bir
konuşma becerisine sahiptir. Onun bu durumu örgütün diğer üyeleri tarafından da kabul

3

Tekin, Latife, Gece Dersleri, (1. baskı), İletişim Yayınları, İstanbul 2012
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görmektedir. Pelin Özer’in kendisiyle yapmış olduğu söyleşide, yaşının küçük olmasına
rağmen örgüt içinde bulunduğu konumun önemini dile getirir. “Ben çok genç yaşta,
politik hareketin içinde kabul görmüş biriydim. Öyle itelenmiş, kakalanmış biri de
değildim. Üstelik yaşım çok küçük olmasına rağmen oldukça iyi bir konumum vardı
örgüt içinde” (2015: 120). Örgüt içindeki konumundan dolayı sürekli polis korkusu ile
yaşamaktadır. Polislere yakalanma ihtimalinden dolayı huzursuz olan Sekreter Rüzgâr,
kesik kesik uyumaktadır. 12 Eylül askeri darbesinin akabinde darbe hükümetinin
oluşturmuş olduğu korku imparatorluğu Sekreter Rüzgâr’ı da bir militan olarak ciddi
manada endişelendirmiştir.
Tevfik Çavdar, darbeden hemen sonra muhaliflere dönük uygulamalar hakkında
şunu demektedir. “Darbenin ilk günlerinde ülkede tam bir gözaltına alma, toplama
kampanyası yaşanmıştır. Silahlı mücadelenin içinde bulunsun bulunmasın tüm gençlik
örgütlerinin liderleri, üyeleri, hatta sempatizanları cezaevlerine konmuşlardır. Birçok
dava açılmış, sayısız idam kararı verilmiş ve uygulanmıştır” (2013: 264). Ülkede
uygulanan yoğun baskılar ve katı uygulamalar özellikle sol yapılara dönük olmuştur.
Kendisi de sol bir yapı içinde bulunan Sekreter Rüzgâr, romanın adeta tamamına sinmiş
olan bu korku ile yaşar.
On sekiz yaşındayken sol bir örgüt içinde aktif olarak yer alan

Gülfidan,

Sekreter Rüzgâr kod adını taşır. On yıl boyunca etkin bir şekilde içinde bulunmuş
olduğu örgüte hizmet eder. Bu süre zarfında bürünmüş olduğu politik kimliğine uygun
olarak yapmış olduklarını kendi ağzından şöyle ifade eder.
“Gözlerimin çelik ayna olduğu, günlerimin beyaz kuşların gagaları gibi güzel
kırmızıya çaldığı, kör sabahta kalktığım, gözlerim kan çanaklarda pankart çıtası çaktığım,
slogan sorumluluğu yaptığım, süzgeç yöntemiyle polis atlattığım, ebruli bulutlara pul
savurduğum, ay solunca uykulara daldığım, on yıl gece evlerinin dış yüzünde dolandığım
hayatım tangırlana yuvarlana, tangırlana yuvarlana göçüp giderken, ben ardından

nemli

gözlerle baktım ve üçüncü kez aynı eski yüzlü koltuğa hış diye yığıldım” (GD, 9).

Gençlik yıllarında militan bir kimliğe sahip olan Gülfidan, on yılın sonunda
geçmiş siyasi yaşamı ile hesaplaşma içine girer. Onun örgüt içindeki yaşamını
sorgulaması, kendi benliğinin istemleri ile örgütün istemleri arasında yaşamış olduğu
ikilemdir. Örgütün istemlerinden dolayı kendi benliğini arka plana atması, süreç içinde
kendisinde ruhsal bir sıkışmışlığın yol açtığı travmatik düzeyde bir huzursuzluğu ortaya
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çıkarır. “Yıkıcılık, yaşanmamış yaşamın sonucudur” (Fromm, 1996: 151). On yıl
boyunca benliğinin kendisinden istediklerini, örgütün maslahatı gereği göz ardı eden
Sekreter Rüzgâr, sonunda içsel açıdan çöküntüye uğrar ve örgüte karşı kin duyarak
ondan kopar.
Sekreter Rüzgâr, örgüt içinde bulunduğu süre zarfında da eleştirel bir bakış
tarzına sahiptir. Örgüt, kendisinden işçi olmasını isteyince buna karşı çıkar. İşçi olmayı
reddederek hayalleriyle oluşturmuş olduğu yaşamın peşinden koşar. “Söyleyin, küçük
bir iplik fabrikasına işçi girmemi isteyen fikrinizden nerde çıkayım? Gönüllerinizin
gözleri üstümden uzak olsun. İşçi olmak düşlerime denk değil. Süt kokulu soluğumla
tuttuğumdan daha tazecik bir hayatı ele geçirme hayallerinin peşinden koştum” (GD,
16). Sekreter Rüzgâr, işçi olmayı kabul etmeyerek, aslında kişilik olarak içinde
bulunduğu sol yapıyla bir uyuşmazlık sergiler. Daha iyi bir yaşamı istemesi, onun
burjuva yaşam sitiline uygun bir kişilik yapısı sergilediğini gösterir. Konforlu bir hayat
tarzı vaadinde bulunan burjuvazi, Sekreter Rüzgâr’ın doğasına uygunluk arz eder.
Örgüt kongresinde yapmış olduğu eleştiriler, Sekreter Rüzgâr’ın sorgulayıcı bir
mantık çerçevesinde hareket ettiğini gösterir. Kongrede, her ne kadar Sekreter
Rüzgâr’ın eleştirileri bir alt metin olarak verilmemişse de, onun eleştirilerine cevap
veren öncü bir örgüt kadınının konuşmasından bu eleştiriler hakkında bilgi sahibi
oluruz.
“Kutlama mesajını almadan önce baklava kutusunun ardından koşan işçi kadınlar!
Asıl saçma olan bu hikâyenin kendisidir. Bizler, bir dilim baklavanın işçi kadınları,
mesajlarımızdan daha çok etkilediğini kabul edemeyiz. Elbette ki baklava tahrik edici bir tatlı.
Tüm vardiyalarda gazinoculuk oynayan grevci kızlara diyeceğimiz bir şey yoktur. Elimizden
geldiğince onlara bildiğimiz marşları öğretmeye çalışacağız. Bu marşların dayatma olduğuna
katılmıyoruz. Canları isterse türkülerin sözlerini bozup değiştirmeye devam edebilirler. Ama
bizim inançlarımızın onların kulaklarından daha inatçı olduğunu yakında anlayacaklar. Her
vardiyada en az on grevcinin öteki grevcilere bavullar içinde makyaj malzemesi satmasına
gelince, paraları varsa alırlar, bize ne?” (GD, 87)

Bu alıntıdan yola çıktığımızda Sekreter Rüzgâr’ın realist bir bakış açısıyla
eleştirilerde bulunduğu görülür. Örgüt elemanlarında bulunması gereken vasıfların
kendilerinde bulunmayışını gündeme taşıyarak rahatsızlığını dile getiren Sekreter
Rüzgâr, ideal ile realitenin çelişkisini yaşar. İşçi kadınların kutlama mesajından önce
baklavaya yönelmesi ona göre, örgüt ideolojisinin tükenişinin göstergesidir. Örgüt
68

marşlarını da dayatma olarak gören Sekreter Rüzgâr, grevci kadınların makyaj
malzemesi satmalarından ve almalarından da rahatsızlık duyar. İşçi sınıfındaki kadınların
bu tavırları, ona göre onların burjuva yaşam tarzına sempati beslediklerinin işaretidir.
Bunu aleni olarak gören ve zihin dünyasında anlamlandıran Sekreter Rüzgâr, onların
içinde olduğu halde onlarla kendisi arasında ruhsal bir kopmuşluk duygusu taşır.
Gülfidan örgüte katıldıktan sonra almış olduğu Sekreter Rüzgâr kod adını, hem
biçimsel açıdan hem de öz açısından bir türlü benimseyemez. Örgüt içinde bir devrimci
olarak yaşamını devam ettirmesine karşın örgüt öncesi yaşamını hasretle anar. Bu
durum, kendisinde beden-ruh çatışması yaratır. Sekreter Rüzgâr onun bedensel tarafını
temsil ederken Gülfidan ruhsal yanını sembolize eder. Gülfidan, örgüt içinde bulunduğu
süre zarfında Sekreter Rüzgâr’a karşı direnir. “Gülfidan, Sekreter Rüzgâr kod adlı
militanın içinde direnen küçük kızdır ve bu küçük kız Sekreter Rüzgâr’ın bedenini, ya
da Tekin’in sözcüğüyle ‘kalıbını’ paramparça edene dek direnecektir” ( Parla, 2015:
346). Yapay bir kimlik olan Sekreter Rüzgâr, doğal kimliği temsil eden Gülfidan’a karşı
sonunda direncini yitirir. Fakat örgütte bulunduğu on yıllık süre içinde Gülfidan, örgüt
mantığının kendi doğası üzerinde kurmuş olduğu hegemonyadan dolayı yeterince
yıpranır. Bu zaman diliminde, örgütün geleceği uğruna kendi şahsi istemlerinden
vazgeçmenin sancısını sürekli yaşayan Gülfidan, özellikle çocuk doğurmasının
engellenmeye çalışılmasıyla kadınlığından feragat etmeyle karşı karşıya kalır. “Kadın
olduğunu göz ardı etmesi ve özel hayatını bir kenara bırakması beklenir” (Bozdağ:
2009: 21). Ama kendisi tüm baskılara rağmen çocuğunu doğurarak içindeki Gülfidan’ı
uyandırır.
Gülfidan, örgüt içinde bulunduğu süre içinde sık sık geçmişinde unutamadığı
ayrıntılara odaklanır. Bu ayrıntılar onun için önemli anları oluşturur. “Kadınların yalnız
oldukları bir evden geliyorum” (GD, 13) cümlesinden kadınların bir birey olarak
algılanmadığı ve önemsiz görüldükleri bir aile ortamında büyüdüğünü çıkarabiliriz.
“…eski kot pantolonumun üstünde tüyleri top top olmuş, ilmikleri salınmış siyah
kazağımı giydim. Pantolonumun bozuk fermuarına çengelli bir iğne taktım” (GD, 27)
ifadelerinde ise yoksul bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyebiliriz.
Gülfidan’ın hayatındaki en etkileyici olay ise, annesinin kardeşinin kirvesiyle
yaşamış olduğu aşka şahit oluşudur. Annesinin isteğiyle görmüş olduklarını kimseye
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söylemeyen Gülfidan, böylece annesinin sırrına ortak olmuş olur. Yaşamı boyunca
etkisinde kalmış olduğu bu olay rüyalarına da sirayet eder. Rüyasında annesinin eşiyle
birlikte olduğunu görür. “Kavgacı, yırtıcı, onların deyimiyle bir hergele olan” (GD, 44)
Gülfidan’ın, agresif bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Altı kardeşi bulunan
Gülfidan’ın ailenin dindar olmayan tek çocuğu olması, kendisinde derin bir yalnızlık
duygusunun oluşmasına yol açar. Geceleri çeşitli kılıklara girerek hikâyeler anlatması,
onun hoşlandığı anılardan biridir. Ailesi misafirler geldiğinde onu odanın ortasına
getirerek, misafirler için özel gösteri yapmasını sağlar. Bu gösteriler esnasında
konuşmalarında ve davranışlarında kendisine serbestlik tanınır. O,yapmış olduğu bu
meddahlığı çevresindekilerle en etkili savaşma biçimi olarak görür.
Sekreter Rüzgâr, pozitivist bir dünya görüşüne sahiptir. Bu düşünce, beş duyu
organı ile algılananları kabul eden, bunun dışında kalanları reddeden bir düşünce
sistemidir. Onun,“…gözümle gördüğümü, elimle tuttuğumu algılamaya alıştırmışım
beynimi” (GD, 120) ifadesi, bu anlayışı benimsediğinin göstergesidir. Pozitivizmin dini
olguları ve varlıkları inkâr etmesinden dolayı, Sekreter Rüzgâr ailesinin dindar olmayan
tek çocuğu olduğunu ifade eder. İşçi kadınlardan başörtülerini çıkarmalarını istemesi
sonucu bu kadınlar tarafından deccal olarak nitelenir. Küçükken Kuran kursuna gittiğini
söyleyen Gülfidan, kurstaki hocanın kendisine inanması yüzünden Allah’a olan inancını
aniden kaybedişini belirtir. Maddeci bir dünya görüşünün

zihin

dünyasını

şekillendirdiği Sekreter Rüzgâr’ın 12 Eylül darbesinden sonra içine düşmüş olduğu
yalnızlık duygusu, onu annesinin kucağına itmiştir. Darbenin soğuk duş etkisi yaratması
sonucu sığınılacak bir varlık arayışına giren Sekreter Rüzgâr, bu yalıtılmışlık
duygusundan kurtulmak için annesini seçmiştir. Her ne kadar annesinin yaşamış olduğu
yasak aşktan dolayı kendisine öfkeliyse de, soyutlanmışlıktan kurtuluşun çaresi olarak
sadece onu görür.
Sekreter Rüzgâr, teorik açıdan kendini iyi yetiştirmiş olmasına rağmen okumuş
olduğu ideolojik kitaplardaki kavramları özümseyemez. Direnme kelimesini ayak
direme şeklinde algılayan Sekreter Rüzgâr’ın, pazar ve sınıf kelimelerini de temel
anlamlarıyla ele aldığını görmekteyiz. “…pazar sözcüğünün, sana yalnızca semt
pazarlarındaki satıcıların çığlıklarını taşıdığını, sınıf sözcüğününse, ilkokul sıralarının o
sahte, yapma odaların gürültüsünü kulağına getirdiğini” (GD, 185) söyler. Bu durum,
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onun örgütün militanlarından biri olmasına rağmen, örgüt ideolojisini temsil eden
kavramlara yabancı olduğunun göstergesidir.
Kavramlara farklı anlamlar yükleyerek kendisi ile örgüt arasında zihinsel bir
uyuşmazlığın işaretini veren Sekreter Rüzgâr, örgüt militanlarını robota benzeterek
örgüt içi hiyerarşinin realitesini yansıtır. “Yaşamının anlamı ve kendi benliğinin
kimliği, benliğini içini kattığı büyük bütün tarafından saptanır artık” (Fromm, 1996:
131). Her ne kadar örgüt, tek tek fertlerden teşekkül eden bir yapı olsa da, tüm fertlerini
aynı düşünce ve hissiyat etrafında toplayarak onlarda ortak bir kimlik oluşturur. Bu
kimlik etrafında bir araya örgüt fertleri, örgüt paradigmasının emir komuta zinciri
bağlamında kendilerine verilen görevleri ifa etmesi gerekir. Sekreter Rüzgâr da tepeden
kendisine verilen emirleri yerine getirmek zorundadır. Bu emirler, işçi olmasını isteme,
çocuğunu doğurmama olarak kendisine yansır. Fakat o, bu emirleri dinlemeyerek
örgütün zincirlerinden kopar.
Sekreter Rüzgâr, on yıllık örgüt militanlığının yapay dayatmaları karşısında
ruhsal sıkışmışlık yaşayan biridir. Örgütten koptuktan sonra bile örgüt içi yaşadıklarının
ruhunda yaratmış olduğu parçalanmışlık devam eder. Bu durum, uzun süreli örgüt
birlikteliklerin kalıcı aidiyet hissini ortaya çıkardığına işarettir.
2.3.2. Norm Karakterler
Eserde verilmek istenen mesajın desteklenmesinde etkili olan Mukoşka, norm
karakterdir. Latife Tekin’in çocukluk arkadaşı olan Mukaddes Doğan isminin
değiştirilmiş şeklidir. Latife Tekin, kendisiyle yapılan bir röportajda, “Benim çocukluk
arkadaşım, kardeş çocuklarıyız. Aynı mahallede yaşadık. Ortaokul ve lisede aynı
sıralarda oturduk” (Karaosmanoğlu, 1986: 34) şeklinde bilgi verdiği Mukaddes Doğan,
yazarın gerçek yaşamından izler taşıyan gerçek bir kişidir, ama romanın içinde yoktur.
Eser boyunca Gülfidan tarafından sık sık hatırlanan Mukoşka, çağrışım yoluyla
canlanan bir karakterdir. “Roman kişisi, hatırladığı kişiyi karşısında var farz ederek
onunla konuşur ve onu konuşturur” (Çetin, 2012: 166). Gülfidan, Mukoşka’yı sık sık
hatırlayarak ona iç sıkıntısını döker. Mukaddes Doğan, ayrıca, “İlerici Kadınlar Derneği
Şişli şubesinin sessiz ve çalışkan elemanıdır” (Öztaş, 2002: 61). Bu özellikleriyle de
Gülfidan’ın zihninde çağrışımlar oluşturur.
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Mukoşka, her gün sekiz saat çalışan, ev geçindiren bir memurdur. Sekreter
Rüzgâr’ın “Mukoşka, bilirim sen çok iktisatlısındır. Zaten mesleğin de bu” (GD, 132)
ifadelerinden onun mesleği hakkında bilgi sahibi oluruz. İçine kapanık bir kişilik
özelliği sergileyen Mukoşka’nın bu halinden ailesi Sekreter Rüzgâr’ı sorumlu
tutmaktadır. Bundan dolayı onu Sekreter Rüzgâr ile görüştürmezler. Sekreter Rüzgâr’ın
“Yalnızca sen benimle eş bir acı duyabilirsin” (GD, 107) ifadesinden, Mukoşka ile
Sekreter Rüzgâr’ın ortak bir duygusal paydayı paylaştıklarını söyleyebiliriz.
Sekreter Rüzgâr’ın anlatı boyunca sık sık hatırladığı Mukoşka’ya içini açması,
onun Mukoşka’yı kendisine çok yakın hissettiğinin göstergesi kabul edilebilir.
“Mukoşka, ah, Mukoşka!. Benim lacivert formalı, soluk, liseli resmim. O tahta sıraların
üstünde gezdirdiğin kırmızı çingene elbisenle güvenlik zincirini kırıp ne zaman
geleceksin?” (GD, 116) Evlendikten sonra başta Mukoşka’nın ailesi olmak üzere,
Sekreter Rüzgâr’ın ailesi de iki arkadaşın görüşmesini engeller. Ailelerden dolayı
Mukoşka’nın evlendikten sonraki evini bilmeyen Sekreter Rüzgâr, başkalarından
edindiği malumatla Mukoşka hakkında bilgi sahibi olur. “Bu sabah küçük çam
kavanozlarının haberi geldi. Camların içinde baklagiller, saksıda çiçekler, karşıda
deniz… Mutfağını çok temiz tuttuğunu söylediler” (GD, 116). Bu alıntıdan, onun deniz
manzaralı bir evde oturduğunu ve temizlik noktasında titiz davrandığını söyleyebiliriz.
Mukoşka, sonuç itibarıyla Sekreter Rüzgâr’ın çok samimi olduğu bir arkadaşı ve
akrabasıdır. Sekreter Rüzgâr’ın kimseye dillendiremediği acılarını anlatabildiği yegâne
dostudur. Ayrıca fikirsel açıdan da Sekreter Rüzgâr ile yakınlık oluşturur.
2.3.3. Fon Karakterler
Eserde kullanılan fon karakterlerden bazısı, anlatı süreci içinde bulunur; bazısı
ise, yazarın hatırladığı kişilerdir. “Bunların vaka içinde yüklendikleri herhangi bir
fonksiyonu yoktur, eserde psikolojik hususiyetlerinden de söz edilmez” (Aktaş, 1991:
158). Sadece, sosyal atmosferin yaratılmasına yardımcı olurlar.
Gülfidan’ın örgüt içinde bulunduğu zaman diliminde sık sık hatırladığı ve
özlediği annesi siyah saçlı bir kadındır. “Gülünce ta ağzının en dibinde parıldayan altın
dişi” (GD, 39) bulunan annesi, gençlik yıllarında etkileyici bir görünüme sahiptir.
Gülfidan’a karşı sevecen ve korumacı bir anne işlevindedir. “Benim kömür karası saçlı
72

annem, herhangi bir saldırıya maruz kaldığımda, ‘Sakın kafasına vurmayın!’ diye hep
çığlıklar çıkartan bir kadındı, üstelik beni bir defacık bile beşikten düşürmeye kıyamadı,
saçların sivri uçlarından beynimi inanılmaz bir dikkatle korudu” (GD, 32).Bu alıntıdan,
Gülfidan’ın annesinin merhametli bir yüreğe sahip olduğunu belirtebiliriz.
Kocasından ve yaşamdan nefret eden Gülfidan’ın annesi, oğlunun kirvesine âşık
olur ve kocasını onunla aldatır. Gülfidan, küçükken şahit olduğu bu olayı annesinin
ricasıyla kimseye söylemez ve onun sırrına ortak olur. Sır ortaklığı, anne ve kızın
birbirlerine daha fazla yakınlaşmalarını sağlar. Gülfidan, işlenen bu günahın süreç
içinde kendisini de kışkırtmasından endişe duyar. “Fakat ne adi bir tuzaktı. Utanmaz
bedenimin hemencecik aşkı çağırması. Ruhumla birlik olup. Bana karşı annemi
kullanması. O kırgın ölü gölgeden başka hiçbir şeyle aşk için bu denli baskı
yapamazlardı” (GD, 117). Gülfidan’ın ablasının annesinin âşık olduğu adamın yazmış
olduğu bir mektubu ele geçirmesi sonucu annenin suçu ortaya çıkar. Olayın ifşa
olmasından dolayı Gülfidan’ın annesi evi terk eder. Gülfidan, annesinden bir daha haber
alamaz.
Gülfidan, sürekli olarak annesinin işlemiş olduğu suçun etkisindedir. Onun
suçuna ortak oluşu da kendisini huzursuz eder. Bu huzursuzluktan dolayı, rüyalarında
annesini kocasıyla zina halinde görür. Annesi, Gülfidan’ın bilinçaltında günah işlemeye
meyilli bir kadın olarak varlığını devam ettirir. Bu durum, onda psikolojik açıdan
gerginliğe yol açar. Anne sevgisi ile nefreti arasındaki bocalama, fıtri açıdan anneye
olan meyil ile annenin suça bulaşmış olmasının ürünü olan kinin bir arada bulunmasıdır.
Sonuç olarak Gülfidan’ın annesi, Gülfidan’da zıt duygusal kutuplar arasında varlığını
devam ettiren biridir.
Sekreter Rüzgâr’ın eşi, burjuvazi bir aileden gelip örgüte katılan biridir.
Sendikacıların çok kalabalık bir şekilde evlerine gelmelerinden dolayı Gülfidan’ın
eşinin önemli bir mevkide bulunduğunu söyleyebiliriz. Latife Tekin üzerine yazılan bir
yüksek lisans tezinde, “Roman içinde kısmen ayırt edilebilen seslerden biri olan örgüt
lideri (sonradan Gülfidan’ın kocası olduğunu anladığımız kişi)” (Sönmez, 2004: 81)
denilerek onun bulunduğu politik düzey belirtilmiştir. Örgüt lideri olan Gülfidan’ın eşi
bulunduğu konum gereği bazen kılık değiştirmek zorunda kalır. “Klara Zetkin’in ruhu,
artist kılığında ete kemiğe bürünüp Başkanımızın suretini giyindi ve Bağdat
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Caddesi’nde gezinerek onu korudu” (GD, 19). Ev içinde şefkatli bir koca
pozisyonundadır. Gülfidan sinir krizi geçirdiği bir esnada onun müşfik yönü ortaya
çıkar. “Kocam, iki kat çarşafa sardı beni. Üşümemem için çabucak kucağına aldı.
Omuzunu boynuma verdi.” (GD, 121). Bu davranışlarından sonra Sekreter Rüzgâr’a
nasihat ederek onu sakinleştirmeye çalışır.
Sekreter Rüzgâr’ın eşi ile olan birlikteliği iki yıl sürer. Bu süre zarfında
annesinin yokluğunda oluşan ruhsal boşluğunu kocasıyla doldurmaya çalışır. Kocası
onun biricik yaşama gayesidir. Hem bir eş olarak hem de siyasi bir lider olarak
kendisini ona adar. Fakat örgüt içi yaptığı eleştiriler ve anne sendromu kocası ile
arasının açılmasına sebep olur. Kocasıyla artık birlikte yaşayamayacağını anlayan
Sekreter Rüzgâr, böylece ondan ayrılır.
Beyaz başörtüsü takan işçi kadınlar, örgütün kendilerine vermiş olduğu
görevlerin ağırlığından dolayı zorlanmaktadırlar. Sekreter Rüzgâr’ın kendilerinden
başörtülerini çıkarmalarını istemesinden dolayı, onu deccal olarak görürler. Ayrıca
Sekreter Rüzgâr’ın işçi olmayı kabul etmemesinden ve başkanı, çocukları örgütleme
noktasında ikna etmesinden rahatsızlık duyarlar.
Şube odacısı, evlerine misafir olarak gelen kalabalık bir sendikacı grubunun
içinde bulunan biridir. “Ufak tefek, elma ağacı gibi yassı hırpani kılıklı, yanakları elma
gibi yuvarlak ve kırmızı” (GD, 46) olan bu adam, Gülfidan’ın uzattığı elini tutmayarak
onun dikkatini çeker. Güney bölgesinde kurulu bir şubenin odacısı olan bu adam,
sendikacı grubu içindeki en son konuşmayı yapan kişidir. Konuşmasının içeriğine
Kerenski, Kışlık Saray, Emperyalizm gibi politik kelimeleri arka arkaya söyleyen bu
kişinin, hal ve hareketleri de dikkat çekici tarzdadır. “Herkes sırayla bir şeyler
fısıldadıktan sonra ellerini öne uzatarak sessizliği sağlıyor, gırtlağını temizliyor, ilahi bir
dua okur gibi belinden üst yanını öne itip geriye çekiyor” (GD, 46). Sekreter Rüzgâr,
onun konuşması esnasında küçükken korkuyla izlediği Sakal-ı Şerif törenlerini hatırlar.
Bu adam, yapmış olduğu her siyasi yorumun ardından gözlerini Sekreter Rüzgâr’a
yöneltir. Sekreter Rüzgâr, bu bakışlardan rahatsız olarak dışarı çıkmak zorunda kalır.
Son konuşmacı olması ve söylem ile davranışlarındaki farklılık, onun önemli biri
olduğunu gösterir.
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Sekreter Rüzgâr ile Mukoşka’nın çocukluk ve örgüt arkadaşları olan şahıs,
günlerce işkencede kalmış ve komalara girmiştir. “Ders çalışırken kullandığı lacivert
çerçeveli gözlüğü, üstünden çıkardıkları yeşil, beyaz ekolse gömleği, açık kahve kadife
pantolonu” (GD, 136) giyen biridir. Bu kişinin yaşlı annesi oğlu için Kuran’ı Kerim
okur. Annesini sakinleştirme görevi örgüt tarafından Sekreter Rüzgâr’a verilir. Sekreter
Rüzgâr, ondan geriye kalan bazı eşyaları alarak evden çıkar.
Sekreter Rüzgâr hastalandığı zaman kendisini tedavi etmeye gelen doktor, polis
kaçağıdır. Sekreter Rüzgâr, onu belirsiz bir şekilde hatırlamaktadır.
Gılaptan Ebe, Gülfidan’ın annesinin gençliğinde, köyün kadınlarını ağaç dalına
bağlayarak çocuk doğurmalarını sağlayan biridir. “Mayalanmış ekmek hamuru gibi
kabarmış yaşlı bir yüze” (GD, 69) sahip olan Gılaptan Ebe, cinsellik hakkında köyün
kadınlarını bilgilendiren bilgiçkadın kimliğini temsil eder.
Gülfidan’ın ablası, annesiyle kardeşinin kirvesinin aşkı ortaya çıkınca Gülfidan’ı
arka odaya kapatır. Bir ay arka odada tutuklu kalan Gülfidan, suçunu itiraf edince
ablasından dayak yer. Gülfidan, ablasının annesini hiç sevmediğini düşünür.
Gülfidan’ın kardeşinin kirvesi olan adam, Gülfidan’ın annesiyle aşk yaşar.
“İpekelinden gelen, sarı leblebi yiyen, kırmızı şarap içen çok sayılı bir misafir” (GD,
38) şeklinde tanımlanan bu adam, Gülfidan’ın annesine ayrıca mektuplar yazmıştır.
Devrim tanrıları olarak adlandırılan örgüt elemanları, kişisel çıkarların örgüt
çıkarına feda edilmesi gerektiğini düşünür. Onlar için örgütün maslahatı uğruna bireysel
istemlerin arka plana itilmesi gerekir. Bunun için Sekreter Rüzgâr’ın çocuk doğurmasını
engellemeye çalışırlar. Bebeğin aldırılması için gerekli parayı da temin ederler.
Bununla birlikte Sekreter Rüzgâr’ın kişisel istemlerini söz düzeyinde dile getirmesini
bile yakışıksız bulurlar.
Örgüt elemanları, örgütün çizmiş olduğu sınırlar dâhilinde konuşan ve hareket
eden kişilerden oluşur. Kendilerine verilen emirleri olduğu gibi yerine getirme, onlar
için örgüt işleyişinin vazgeçilmezidir. Sekreter Rüzgâr’ın başta çocuk doğurma meselesi
olmak üzere örgüt içi yapmış olduğu eleştiriler, onlarda ciddi manada huzursuzluk
yaratır.
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Eserde yer alan fon karakterler, başkarakter Sekreter Rüzgâr’ın sosyal çevresini
oluşturan kişilerdir. Bunların önemli bir kısmı anlatı sürecinin dışında olan şahıslardır.
Sekreter Rüzgâr’ın onları hatırlaması sonucu çeşitli çağrışımlarla romana dâhil olurlar.
Anlatı süreci içinde bulunan fon karakterler ise, bireysel boyut kazanamayan silik
kişiler olarak kalır.

2.3.4. Değerlendirme
Latife Tekin’in en çok tartışılan romanı olan Gece Dersleri, politik kimliği ön
planı çıkan, otobiyografik bir yapıttır. Latife Tekin, eserde başkarakter Gülfidan
vasıtasıyla kendi yaşamını anlatır. O, gençlik yıllarında içinde bulunduğu sol yapıyla
olan ilişkilerini ve çelişkilerini yansıtmakla kalmaz; bu birlikteliğini ruh dünyası
üzerinde uyandırmış olduğu olumsuz izlenimleri de aktarır.
Yapıtta, sol bir örgüt içinde militan bir kimliğe sahip Sekreter Rüzgâr kod adlı
Gülfidan’ın örgütten kopuşu anlatır. On yıl boyunca politik bir hareketin içinde bulunan
Sekreter Rüzgâr’ın örgüt geçmişiyle hesaplaşması eserin tamamına siner. Gülfidan, iç
konuşma tekniğini kullanarak günlük ve mektup türleriyle hayal kırıklıklarını, acılarını,
dönemin siyasi havasını

yansıtır. Karşılıklı konuşmanın hemen hemen hiç

kullanılmadığı eserde, başkarakterin psikolojik yönden hissettikleri betimlenir. Eğitim
düzeyi belirtilmeyen Sekreter Rüzgâr’ın, kültürel açıdan bilinçli olduğu görülür. Örgüt
içi yaptığı eleştiriler, onun bu yönünü ortaya koyar.
Sekreter Rüzgâr eserin tamamına rengini verir. Bu renk o kadar açıktır ki,
eserdeki diğer kişiler çok silik kalır. Yapıtın otobiyografik olması, bunda etkili
olmuştur. Yalnız, Mukoşka, diğer kişilere göre öne çıkan önemli bir norm karakterdir.
Mukoşka, anlatı süreci içinde bulunmayan, farklı çağrışımlarla Gülfidan’ın zihninde
canlanan biridir.
Mukoşka’nın dışında yer alanlar, fon karakter fonksiyonundadırlar. Bu
karakterleden en çok dikkat çeken kişi Gülfidan’ın annesidir. Anne, eserde özlemle
anılan bir sığınak işlevindedir. Gülfidan’ın sendika başkanı olan eşi, ablası,
sendikacılar, işçiler, işkencede ölen örgüt üyesi, Gülfidan hastalandığında onu tedaviye
gelen doktor, Gülfidan’ın annesinin çocukluğunda kadınların çocuk doğurmasına
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yardımcı olan Gılaptan Ebe ve annesinin aşık olduğu adam eserde fon kişiler olarak
geçer.
Gece Dersleri, başta eserin başkahramanı Gülfidan olmak üzere diğer
kahramanlarıyla birlikte dönemin siyasi havasını ve bunun insanların ruhu üzerindeki
tesirini ele alan bir romandır. Bundan dolayı, kahramanların fiziki özelliklerinden çok
psikolojik nitelikleri ön plana çıkarılmıştır. İnsan ruhunda bir yere ait olma duygusunun
öne çıkırıldığı eser, psikolojik tahlillerle örülü politik bir romandır.

2.4. Buzdan Kılıçlar
1989 yılında yayınlanan Buzdan Kılıçlar4, Latife Tekin’in dördüncü romanıdır.
Eser 136 sayfadan oluşur. Pılık pırtık olarak adlandırılan yoksul insanların parayı arama
çabası eserin tamamına siner. Çalışmamızda eserin İletişim Yayınlarından çıkan birinci
baskısını esas alacağız. Yazar eserini ikinci eşi Latif Demirci’ye ithaf etmiştir.

2.4.1. Başkişi – Göstermelik Yaşamın Yıkıcılığı
Anlatı sürecinde çatışma ve değişim süreçlerini yaşayan Halilhan, eserin
başkarakteridir. Yoksul bir yaşam süren Halilhan, bu yaşamdan kurtulmak ve müreffeh
bir hayat sürmek için gayret gösteren biridir. O, hayal ettiği yaşam tarzının Volvo
markalı arabası sayesinde mümkün olacağına inanır. Bunun için arabasına aşırı
derecede özen gösterir ve onunla kendisi arasında dostane bir ilişki tesis eder.
Halilhan’ın arabaya olan düşkünlüğünün yanı sıra kadınlara dönük de ciddi
manada bir zaafı vardır. Evli olmasına rağmen kadınlarla aşk yaşama, onda adeta
bağımlılık haline gelmiştir. “Kahramanımızın insanlık tarihi boyunca en çok bilinen iki
önemli zaafı vardır. Bunlardan birisi araba diğeri ise kadın” (Yalçın, 2011: 238).
Halilhan’ın yaşamı bu iki unsur tarafından belirlenen bir mecrada yürür. Onun bu
durumu mahalleli tarafından da yakinen bilinir. “…otomobili

ve

kadınlara

dayanamayan yufka karakteri üstüne, destansı bir mavra kurulmuştu” (BK, 12).
Halilhan’ın otomobile ve kadınlara olan bağımlılığı onda tutku haline gelmiştir. O,
adeta onlarsız yaşamın mümkün olamayacağına inanır.

4

Tekin, Latife, Buzdan Kılıçlar, (1. baskı), İletişim Yayınları, İstanbul 2013.
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Evli ve üç çocuk babası olan Halilhan, evlilik hayatında mutluluğu
yakalayamamış biridir. Eşine karşı hiçbir sevgi belirtisi göstermemekle birlikte ondan
nefret de etmektedir. “Hiçbir vakit kana kana dudağından öpmedim, Kodin’in anasından
farksız bir cadı” (BK, 28) diye tanıttığı eşini, çocuklarından dolayı boşayamamaktadır.
Evlilikte bulamadığı aşkı dışarıda arayan Halilhan, Volvo’yu aracı yaparak karısını
aldatır. Bu aldatma işini Volvo’nun üstüne atarak, otomobilin kendisini kadınların
peşine taktığını iddia eder. Ona göre Volvo, kendisini yönlendiren canlı bir varlıktır.
“Volvo ruhumun kumandasını ele geçirdi” (BK, 19) diyen Halilhan, kadınlara olan
düşkünlüğünü arabaya irade yükleyerek meşrulaştırma yoluna gider. Onun gayr-i ahlaki
arzusunu meşrulaştırmada başvurduğu diğer bir varlık ise ölmüş annesidir.
“Hanımefendinin gözleri o kadar annemin gözlerine benziyor, o kadar ki, yıllar sonra
aynı renkte bakışlarla karşılaşacağımı umamazdım” (BK, 22-23) diyen Halilhan,
annesini araçsallaştırarak kirli emellerini gerçekleştirmeye çalışır.
Erich Fromm, Sevginin ve Şiddetin Kaynağı adlı kitabında, erkeğin rastladığı
kadınlarda annelerine dair izler bulabileceğini, yalnız bunun duygusal ve cinsel bir krize
yol açabileceğini belirtir. “Her erkekte rastladığı kadında annesinde bir şeyler bulma
isteği vardır. Bununla birlikte bağın yoğunluğu fazlaysa çoğunlukla cinsel ya da
duygusal bazı çatışmalar ve belirtiler ortaya çıkar” (2014: 92). Halilhan’ın annesine
olan aşırı düşkünlüğü, karşılaştığı kadınlara cinsel bir gözle bakmasına yol açar. Yalnız
Halilhan’ın kadınlara dönük cinselliği, rastgele olduğu için salt manada şehevi
duyguların tatminine dönüşür.
“Rastgele cinsel bağlanma yalnız bireye güçlü, fakat geçici bir rahatlama verir.
Geçicidir, çünkü bu ilişkide olma değil, yalnızca ilişki taklididir. Zorlantılı cinsellik gerçek ilgi
göstermenin bütün kurallarını bozar. Birey diğerini bir donanım gibi kullanır. Kişi diğerini
kullanır ve onun yalnızca bir parçasıyla ilişki kurar” (Yalom, 2014: 596).

Halilhan, rastlamış olduğu kadınlardan hem Jüli’ye hem de Keriman’a cinsel bir
obje gözüyle yaklaşır. Onun bu yaklaşımı, bu kadınlarla uzun soluklu bir ilişki
yaşamasını engeller. Ayrıca aradan belli bir süre geçtikten sonra Jüli’yi ziyaretinde,
onda ilk karşılaşmasında gördüğü güzellikten eser görmemesi de Halilhan’ın kadınların
bir parçasıyla ilişki kurmasının doğurduğu bir durumdur. Kadına bir cinsel meta olarak
bakıp onu sadece cinsel arzuların tatmininde vasıta olarak gören bu tarz cinsellikte,
kadın bir bütün olarak ele alınmadığından ilk irtibatta muazzam bir varlık olarak
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erkeğin gözüne görünür. Sonraki aşamalarda cinsel arzunun zayıflamasıyla kadına bir
bütün olarak yaklaşıldığında, aradaki derin fark ortaya çıkar. Halilhan’ın her iki kadınla
da ilk karşılaşmasında duyduğu heyecanın sonraki süreçlerde kaybolması, bu tarz
zorlantılı cinselliğin sonucudur.
Halilhan çevresine güven aşılamayan, sorumsuz bir tiptir. Kardeşleri Hazmi ve
Mesut ile birlikte aile şirketi kurmaya karar veren Halilhan, onlardan aldığı parayla
Volvo’yu satın alır. Bu durum kardeşleri ile arasının açılmasına sebep olur. Aile
şirketini (Teknojen) kurma düşüncesini tekrar gündeme getirdiğinde kardeşleri bu işe
yanaşmaz. Halilhan’ın en yakın arkadaşı olan Gogi, koordinatörlük vazifesini üstlenerek
Hazmi ve Mesut’u ikna eder. Böylece Teknojen yeniden kurulur. Teknojen’in işleyişi
için sermayeye ihtiyaç olduğunda, Gogi Arabistan’dan bir miktar para ile gelen bir
adamı %10 kârla ortaklığa razı eder. Adamdan aldığı parayı Halilhan’a verir. Halilhan,
bu parayı harcar. Halilhan’a bir türlü güvenmeyen kardeşleri, bu olay sonucunda
abilerine olan güvenlerini tamamıyla yitirirler.
Teknojen’in ortaklığından ayrılan kardeşlerin yanı sıra Gogi de koordinatörlük
görevini bırakır. Tek başına kalan Halilhan, yalnız kalmanın derin hüznünü yaşar.
“Yalıtım karşısında dehşete kapılan bireyler, bu korkuyu kişiler arası tarzla hafifletmeye
çalışırlar” (Yalom, 2014: 609). Elinde kalan bir miktar sermaye ile Teknojen için bir yer
tahsis eden Halilhan, küçük kardeşi Mesut ile Gogi’nin birlikte çalıştığını görünce
Hazmi’yi ziyareteder. Böylece, yalıtılmışlığını onunla gidermeye çalışır.
Yaşadığı mahallede dikkatleri üzerine çeken Halilhan, kardeşleri arasında da
konuşmaları ve davranışlarıyla etki gücü fazla olan biridir. Kardeşleri ile sorun
yaşamasını, onların kendisini kıskanmasına bağlar. Otomobil hırsı, aile içinde
toparlayıcı güç olma, kendini beğenme, bilgiçlik taslama onun temel özelliklerindendir.
“Gözünüzün önünde abiniz olarak bir yere geldim. Zannediyorum hayati konularda
bayağı bilgiliyim çocuklar. Bir hoca belki benimki kadar bu konuda ‘vaiz’ falan
veremez. Ama ben belki ‘vaiz’ verme sırasını bilmediğim için hoca kadar başarılı
olamayabilirim” (BK, 49) Kendisini merkeze yerleştiren Halilhan, çevresinin ilgi odağı
haline gelmesinden mutluluk duyar.
Onda var olan bu nitelikler Alfred Adler tarafından hastalıklı bir yapının
belirtileri olarak kabul edilir. “Hırs, kibir, her şeyi bilme, her şeyi tartışma, beden gücü
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yönünden fark edilme, güzellik, giyim kuşamda farklılık, evde ve ailede baş üye olma,
iyi ya da kötü eylemlerle tüm dikkatin üstünde odaklanması arzusu, tüm bunlar anormal
gelişmenin ilk aşamalarını karakterize eder” (2015: 109). Kardeşlerini de kendi
hedeflerine ulaşmada araç olarak kullanmaktan bir sakınca görmez. Çünkü Halilhan için
önemli olan, kendi benliğini tatmin etmektir. Kardeşleri ise onun kendilerini vasıta
olarak kullandığının farkındadır. Abilerini psikopat olarak gören Hazmi ve Mesut
kardeşler, yine de ondan vazgeçemezler. Onun heyecan veren yapısı, kardeşleri arasında
bir umut ışığı olarak etkisini devam ettirir.
Geleneksel kodlarla örülü bir zihin dünyasına sahip olan Halilhan’da batıl
inançların etkisi söz konusudur. Teknojen’i yeniden ayağa kaldırmak amacıyla, son
çaba olarak bu tarz boş inanmalara sarılır. “Son bir şey deneyerek üzerine giye giye
eskittiği mavi yırtık ceketiyle, bir büyü yapmayı planlamıştı. Koluna atıp getirdiği
ceketi, ‘Biz konuşurken bu bizi görsün.’ diyerek bir çiviye astı. Ne zaman bu ceketi
giyip çıkmışsa büyük bir iş anlaşmasına imza atmıştı” (BK, 82). Olaylar arasında sebepsonuç ilişkisi kuramayan ve eşyanın mahiyetini kavramakta sorun yaşayan Halilhan,
batıl inancın kendisine fayda sağlayacağını umar. Ayrıca Teknojen’i yeniden ayağa
kaldırma girişiminin başarısızlığa uğrama ihtimali durumunda, sorumluluğu cekete
atfederek kendisini aklamaya çalışır. Kardeşleri onun bu çabasının, kendilerini ceket
vasıtasıyla esaret altına almak olarak algılar. Bundan dolayı, abilerinin bu oyununu boşa
çıkarırlar. Halilhan son bir çare olarak başvurduğu büyünün işe yaramaması neticesinde
umudunu yitirir ve ceketiyle baş başa kalır.
Romanın sonunda Volvo’nun ikinci bir kaza geçirip hurdaya dönmesi sonucu
derin bir hüzne bürünen Halilhan, en yakın arkadaşı Gogi’nin de Mesut ile birlikte
samimi bir görüntü sergilemesi sonucu hayal kırıklığına uğrar. Ayrıca aşk yaşadığı
kadınlardan da uzaklaşan Halilhan, yalnızlığın kasvetli atmosferini solumak zorunda
kalır. “Farkındallığa ulaşmak için insan düşüşü yaşamalıdır” (Güler, 2008: 1205).
Sevdiği varlıkları teker teker kaybeden Halilhan, böylece yaşamın gerçek yüzüyle karşı
karşıya kalır.
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2.4.2. Norm Karakterler
Halilhan’ın kusurlarını aydınlığa çıkaran Gogi ile eserin vermek istediği mesajı
net bir şekilde görünür kılan Volvo markalı araba, norm karakter pozisyonundadırlar.
“Norm karakterler, sadece başkişinin kusurlarını yansıtmak için kullanılmazlar, aynı
zamanda eserin özünü genişletmek, desteklemek ve güçlendirmek için de kullanılırlar”
(Stevick, 2010: 190). Gerçek adı Dursun Ahmet olan Gogi, Halilhan’ın en yakın
arkadaşıdır. On yaşındayken, imam olan babası ile ilahiler okuyan annesi kömür
sobasından sızan zehirle öldükten sonra tek başına kalmıştır. Çocuk yaşta ebeveynlerini
kaybetmenin acısıyla ruhunda onulmaz yaralar açılan Gogi, anlatıda şu şekilde tanıtılır:
“Eski mezar taşlarıyla süslü küçük bahçesine yaslanmış, karatahta bir evin içinde son
düğmesine kadar iliklediği yakasız gömleği, yıpranmış kadife pantolonu ve yalancı deri
ceketiyle dalgın bir ömür sürüp otuzuna merdiven dayamıştı” (BK, 37). Yoksul bir
yaşam tarzına sahip olduğunu öğrendiğimiz Gogi, vakıf yurtlarında, yatılı kurslarında
kalmıştır. Üstünde sayısız insan geçtiğine, bir hamalı bıçakladığına dair hakkında
söylentiler olmasına rağmen bunların gerçek olup olmadığı bir türlü netleşmemiştir. On
beşinden sonra mahalleye dönen Gogi, bir yıl sonra psikolojik açıdan bunalıma düşerek
aşırı derecede suskunluğa bürünmüştür. Askerliğini bitirdikten sonra siyasete merak
salarak bir partiye üye olur. Bu parti başkanının Amerika’yı ziyaret etmesinden sonra
partiden istifa eder.
Gogi, ruhsal açıdan yaşamış olduğu bunalımı etrafındaki insanları rahatsız
etmeden atlattığı için çevresinde saygı duyulan bir kişi haline gelir. Ayrıca araştırmacı
bir zihne ve kültürlü bir kişiliğe sahip olması hasebiyle etrafındaki insanlar tarafından
normal bir vatandaş olarak kabul görmeye başlar. O, psikolojik açıdan rahatsız olduğu
dönemde yaşamış olduğu anormal düzeydeki bir olay dışında gayet normal bir yaşam
sürmüştür. Bu anormal olay, onun bir devlet hastanesinin morgunda çalıştığı zamana
aittir. “Büyük bir devlet hastanesinin morgunda çalışırken beyninden seken ani bir
cereyana uymuş, ölülerden birini duvara dayayıp eline hortum tutuşturmuş ve diğer
ölüleri yıkatmıştı.-Ölüye ölüleri yıkatan adam!” (BK, 38)Bu olayın yaşandığı gün,
morga inen ölmüş bir genç kızın başında ise ağlar. Çocukken annesi ile babasını
kaybetmenin yaratmış olduğu travmayla birlikte hastanenin morg bölümünde çalışma,
ondaki ruhsal arızalanmanın temel sebepleri olarak göze çarpar.
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Analitik bir zihin dünyasına sahip olan Gogi düşünmeyi, araştırma yapmayı,
gözlemlemeyi yaşamının odak noktası haline getirmiş biridir. Bilimsel alandaki gözlem
ve çalışmalarıyla birlikte tarihsel alanda da bilgi sahibi biridir. Halilhan’ın kardeşleriyle
sorunlar yaşamasını aralarındaki karakter farklılığına bağlayarak tarihsel kişilik
örnekleriyle bu görüşünü destekler. “Ömer Hayyam, İmam Gazali, Hasan Sabbah on iki
önemli adam aynı mektepte okumuşlar ama biri şarapçı olmuş, öteki şeytani, kendini
afyona vurmuş, aynı evde büyüdünüz fakat karakter yapınızda bir benzeşme olacak diye
bir şey umman hayatın akışına ters gelen bir durumdur” (BK, 31-32). Alıntıda da ifade
edildiği gibi Gogi, salt tarihsel bir birikime sahip değildir. O, geçmişte yaşamış ünlü
kişilerin aynı ortamda bulunmalarına rağmen aralarındaki karakter farklılıklarından yola
çıkarak Halilhan ile kardeşleri arasındaki uyuşmazlığı tahlil eder. Bu durum, Gogi’nin
bilimsel alanda olduğu gibi tarihsel alanda da çözümlemeye dönük bir zihin dünyasının
olduğunu gösterir.
Gogi, çevresine güven aşılayan, dürüst bir kişidir. Halilhan, onun bu
özelliğinden yararlanarak aile şirketi olarak tasarladığı Teknojen’in koordinatörlük
görevini kendisine verir. Böylece kendisiyle uyuşmakta sorunlar yaşayan kardeşleri
Hazmi ve Mesut’u şirkete ortak etmeyi başarır. Onlar, Gogi’nin sağlam kişiliğine olan
inançlarından dolayı şirketin yeniden kurulmasını kabul ederler. “Kültür seviyesine
erişmiş bir kişi olduğu için ona inanıyorlardı. İş çevrelerine karşı samimi, sağlam
jokerdi. Değer ölçüsü olarak herkesin güzel bulup tutacağı bir kimseydi. Altın
kalitesinde bir itibardı” (BK, 47-48). Teknojen’in koordinatörlük görevini üstlenen
Gogi, sermaye sorununu halletmek için yoğun çaba içine girer. Üstlenmiş olduğu ağır
yükün sorumluluğunu layıkıyla yerine getirebilmek için çabalayan Gogi, sonunda
gerekli olan parayı bulur. Fakat Halilhan’ın bu parayı harcaması, Gogi’nin tüm
emeklerini boşa çıkarır. Üstelik Gogi, parayı aldığı adamın şikâyeti üzerine üç gün
nezarette rehin kalır. İşlemediği bir suçtan dolayı rehin kalan Gogi, hapishane çıkışı
hem fiziksel açıdan hem de ruhsal açıdan çöker. Gogi, bu olayın ruhunda yaratmış
olduğu travma neticesinde eve kapanır. Kendisinin dolandırıcılıkla suçlanmasını
gururuna yediremeyerek derin bir sessizliğe gömülür.
Gogi, kadınlara karşı edilgen bir pozisyondadır. Onun kadınlara karşı olan pasif
duruşu, Halilhan’ın dikkatinden kaçmaz. Fakat Halilhan, arkadaşını incitmemek için
onun kadınlara dönük soğukluğunun sebebini sormaya bir türlü cesaret edemez. İki
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arkadaş arasında ne zaman evlilik mevzusu açılırsa Gogi, “Ben herkesle yapamam,
evleneceğim kimsenin kültürlü olması lazım” (BK, 39) diyerek konuyu kapatır. Gogi,
Teknojen’deki koordinatörlük görevini yürüttüğü esnada, Halilhan’ın eşi Rübeysa
vasıtasıyla bir kızla diyaloğa geçer. Kadınlara karşı utangaç olan Gogi, kızın kendisine
evlilikle ilgili beklentilerini yazmış olduğu ilk mektupla şok etkisi yaşar. Daha önce
hiçbir kadınla duygusal bağ yaşamayan Gogi, aşka bilimsel açıdan yaklaşır. Gogi, kızın
sade mektubuna karşın aşkın bilimsel açıdan tahlilini ağır bir üslupla dile getirir. Bu
durum, ilişkilerinin noktalanmasına sebep olur. Kız, Gogi’ye yazmış olduğu son
mektupta, kendisini bir mobilyacının istediğini söyleyerek ona gönlündeki aşkı
bulmasını temenni eder.
Kızın ilişkiyi bitirmesi sonucu, Gogi’nin kalbinde derin bir acı meydana gelir.
Yüz yüze görüşmese de ilk kez bir kadınla hissi açıdan bağlantı kurması, ruh dünyasını
zedeler ve evine kapanır. Kızı unutmak için bilimsel çalışmalarını aracı yapar. Orgon
enerjisinden yararlanarak yapmış olduğu kutunun içine giren Gogi, kızla ilgili tüm
hayallerini bu kutunun içine hapseder. Bu kutunun içinden çıktığında kızı tamamıyla
unutur. En yakın arkadaşı Halilhan’la da yollarını ayıran Gogi, Halilhan’ın küçük erkek
kardeşi Mesut’a yakınlaşır ve onunla birlikte çalışmaya başlar.
Volvo, Halilhan’a göre kendisini yoksul yaşamdan kurtarıp zengin sınıfa dâhil
edecek yegâne araçtır. Volvo’nun kendisini ülke ekonomisine yön veren kişilerle
buluşturacağından emin olan Halilhan, bu düşüncesi doğrultusunda hayaller kurar.
“Volvo, Halilhan’a ait olduğu yoksul sınıftan uzaklaşarak zengin sınıfla ilişki
kurabileceğini düşündüğü en temel ve en öncelikli dayanak ve araçtır” (Uğurlu, 2009:
1454). Halilhan, arabasına bir sevgili gözüyle yaklaşarak onunla kendisi arasında ruhsal
bir birliktelik tesis etmeye çalışır. “Evveliyatında sıfır vaziyette hurdalığa satılmış,
kendisi esrarengiz bir gravadır” (BK, 12) şeklinde tanıttığı arabasına olan tutkusundan
dolayı karısı Rübeysa’ya, otomobilin renginde kırmızı bir elbise diktirmeyi düşünür.
Bunun dışında Volvo’yu çizen mühendisin en çok neyin tesirinde kaldığını
öğrenmek için araştırmalar yapar. Ayrıca arabanın ortaya çıktığı ülke hakkında da
araştırmalarda bulunarak, Volvo’nun yaratılışı hakkında malumat toplar. Bu
araştırmasında ülkenin iklimi ile Volvo arasında bağlantılar kurmaya çalışır. Onun
Volvo’yla olan duygusal yakınlaşması ise şefkat yüklüdür. “Volvo’nun aynasını,
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elektronik donanımını, farlarını ürpererek okşadığı, yüzünü bir fısıltı gibi kaputuna
sürdüğü” (BK, 17) şeklinde tasvir edilen sahne, Halilhan’ın Volvo ile ruhsal açıdan
bütünleştiğinin göstergesidir. O, Volvo’yu adeta canlı bir varlık olarak görmektedir.
Halilhan, Volvo’ya irade yükleyerek kendi olumsuz emellerini örtme gayreti
içindedir. Volvo’nun ruhunun iradesini ele geçirdiğini iddia eden Halilhan, ona söz
geçiremediğinden yakınır. “Direksiyon hâkimiyetimden çıkıyor, araba benim istediğim
yere değil, kafasının estiği yöne hareket ediyor” (BK, 19). Ayrıca Volvo’nun sarı saçlı
kadınlara meylettiğini, onları gördüğünde selama durduğunu söyler. O, arabanın kendi
kontrolünden çıkıp istediği şekilde hareket ettiğini ispatlamak için Gogi ile birlikte
arabaya biner. İlk başlarda arabada ciddi manada bir aykırılık görmeyen Gogi, dikkatini
arabaya yoğunlaştırdığında Volvo’nun yerdeki sarı yapraklara bile saygı gösterir tarzda
yavaşladığını fark eder. Bu durumu hayretle izleyen Gogi, Halilhan’a hak verir.
Arabayı kendi doğallığından soyutlayarak ona canlı bir varlıkmış gibi bakan
Halilhan, aslında kendi arzularını araba vasıtasıyla meşrulaştırma yoluna gider.
Jonathan Raban, “Benliğin bir yansımasıdır araba” (2000: 140) diyerek otomobilin
kişiliği ifade eden bir unsur olduğunu belirtir. Halilhan, kadınlara olan düşkünlüğünü,
öz varlığının bir yansıması olarak görmeme eğilimindedir. Yaşamındaki en önemli
unsur olan Volvo ile bir kadını takip etmesi sonucunda ise kaza yapar. Kazada Volvo
hasar görür.
“Son kazadan sonra mafsalları berbat durumdaydı. Baskı organları can çekişiyordu.
Askı organları ağlamaklıydı. Yaprakları, küpeleri, pimleri kelebekleri ufkun ölü noktasına
doğru yolculuğa çıkmışlardı. Kırmızı bir talihsizlik anıtından farksız karoserini toprağa gömülü
evlerin arasında güçbela sürüklüyor, kedi gözlerini kısıp “dakor!” diyeceği akşamı bekliyordu.
Zavallı Volvo!” (BK, 14)

Halilhan, bu kazadan sonra Volvo’da oluşan hasarı gidermek için komple bir
tamir yapar. Eserin sonunda Halilhan çok içkili olduğundan dolayı bir kaza daha yapar.
Fakat bu seferki kaza birincisine göre büyük çaplı bir kazadır. Kazanın sonunda Volvo,
tanınmayacak durumdadır. Volvo vasıtasıyla göstermelik bir yaşam kuran ve paraya
ulaşabileceğine inanan Halilhan, kaza sonucu hurdaya dönmüş olan otomobiliyle ciddi
bir sarsıntı geçirir. Volvo olmadan yaşayamayacağına inanır. Büyük bir masraf yaparak
Volvo’nun tekrar eski haline dönmesi için çabalar. Fakat Volvo’da eski randımanı
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göremez. Volvo’nun işlevsiz hale gelmesi, Halilhan’ın tüm hayallerinin yıkılmasına
neden olur.
2.4.3 Kart Karakterler
Roman boyunca, başkarakter konumunda bulunan Halilhan’a mesafeli duran ve
yalınkat bir özellik sergileyen Mesut ve Hazmi kardeşler kart karakterdir.
Halilhan’ın büyük erkek kardeşi olan Hazmi, hurdacılık işiyle uğraşan, sinirli
biridir. O, dünyaya karşı çocukluğundan itibaren büyük bir öfke içindedir. Onun bu
öfkeye sahip olmasında, ömrü boyunca yaşamış olduğu yoksulluğun etkisi vardır.
“Nalet, kara ve kahverengiydi. Kılıç gibi dik dolaşırdı” (BK, 30) şeklinde tasvir edilen
Hazmi, abisi Halilhan’ın kendisiyle küçük kardeşi Mesut’un sırtından geçinmesine sert
tepki verir ve iki defa Halilhan’ı döver.
Hazmi’nin en büyük üzüntüsü ise karısı Turcan’ın çalışmasıdır. Ataerkil bir
anlayışın egemen olduğu Sunteriler ailesinde, kadının çalışması erkek için ayıplanacak
bir durumdur. Bu tarz ailelerde evin reisi olarak kabul edilen erkek, evin geçimini
sağlamakla mükelleftir. Bundan dolayıHazmi iç eziklik yaşar. Teknojen’in yeniden
ayağa kalkabileceğine dönük bir umudu olmayan Hazmi, Gogi’nin dürüstlüğüne ve
samimiyetine inanarak şirkete yeniden ortak olma kararı alır. Yalnız şirketin akıbetini
öğrenmek için kardeşi Mesut’un evine giderek, onun eşi Aynina’dan ruh çağırmasını
talep eder. Gelen ruhun söylediklerini inandırıcı bulmayan Hazmi, ruhu azarlar. Ruhtan
“Ben de senin etrafında duvar örerim!” (BK, 49) cevabını alınca korkar. Agresif bir
kişiliğe sahip olan Hazmi, ruhtan korktuğu için o gece evine gidemeyerek kardeşi
Mesut’un evinde kalır.
Teknojen’e yüzde on sermaye sağlayarak bu şirkete ortak olan adamın annesine
küfrettiğiniduyan Hazmi, onun peşine düşer; fakat onu bulamaz. Bu olayın etkisiyle
sinir krizi geçiren Hazmi, hıncını Halilhan’dan çıkarır. “Annesine küfreden şahıslara
karşı yeminli olan Hazmi” (BK, 75) bu adama dönük takibini devam ettirir. Yalnız
adamın Gogi’yi şikâyet etmesi sonucu onu dövmekten vazgeçer. Çünkü adamı döverse,
para yüzünden kuvvet gösterisi sergileyeceği düşüncesine sahiptir. Bu durum, onun
onuruna düşkün bir kişi olduğunu gösterir. Bununla birlikte, bir konuda karar aldıktan
sonra bu kararından caymayacak biridir. Halilhan’ın eline bir miktar para geçtiği zaman
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önceden aldığı karar gereği ondan uzak durmuş, paranın cazibeli dünyasına karşı
mesafeli duruşunu sergilemiştir.
Sinirli bir kişiliği bulunan, abisi Halilhan’a karşı çıkabilen ve aldığı karardan
taviz vermeyen bir kişi olan Hazmi, anlatının sonunda hurdacılığa geri döner. Bu işe
döndükten sonra, çalıntı mal sattığı için bir ekmek fabrikasında saklanır. En yakın
arkadaşı Gogi’yle yolları ayrılan Halilhan, kardeşi Hazmi’yi bu mekânda ziyaret eder.
Hazmi’nin içinde bulunduğu durum, Halilhan’ı duygusal açıdan etkiler. “Boynunda
kaşkoluyla taze ekmek kokularına karışıp köşe olmuş, bitkin uyuklayan Hazmi’yi
görünce tek kelime edemeden planlanmamış bir tarzda boşalıp ağlamaya başladı” (BK,
134). Halilhan Teknojen’in anahtarını Hazmi’ye sunar. Hazmi, abisiyle bira içme
rekabetine girer. İki kardeş sarhoş bir şekilde Volvo’nun içinde ilerler. Eser, burada
sona erer.
Halilhan’ın küçük erkek kardeşi olan Mesut, kendisinden on üç yaş büyük olan
Aynina ile evlidir. Onun Aynina ile olan evliliği imam nikâhı tarzındadır. Halilhan’a
göre “Mesut, annelerinin karnından yere düşer düşmez ruhsal arızalılar sınıfına dâhil
olmuştu” (BK, 42). Yine Halilhan’a göre Mesut’ta damar fazlalığı vardır. Teknojen’in
yeniden kurulabilmesi için Mesut’u ziyarete giden Gogi, Halilhan’ın kardeşi için
söylemiş olduklarına dair bir emareye rastlamaz. “Mesut, konuştukları iki saat boyunca,
damar fazlalığı kapsamına dâhil edilebilecek herhangi bir harekette bulunmayarak
Gogi’de hayranlık ve merak karışımı bir ilgi uyandırdı. Bakışlarından ruhsal bir arazın
boşluğundan çok tercih yapmış bir insanın ruhsal problemsizliği vardı” (BK, 45). Hiçbir
şeysiz çalışacak bir alet yapmak, onun biricik gayesidir. Böyle bir alet meydana
getirmek için gerekli olan parçaları sandıkta tutar. Gogi’nin ziyareti esnasında bu
parçaları ona tanıtır. Gogi, bu görüşmeden sonra Teknojen’in büyümesi halinde
Mesut’un teknik insan açığını tek başına doldurabilecek potansiyelde bir kişi olduğu
kanaatine varır.
Mesut, hoşgörü bakımından anlayışlı bir kişidir. Ablaları Gülaydan’ın evlerinde
bulunan babalarının gerçek fotoğraflarını çalmasına sinirlenen Aynina’ya söyledikleri,
onun bu tutumunu yansıtır tarzdadır. “Bugünkü çağda fotoğraf çalınacak bir şey
olmaktan çıktı ama ablamız cahil kadın, anlamayışına hoş bakmak lazım…” (BK, 43)
Ayrıca Sunteriler kardeşlerin babaları olan Ese Sunteriler de Mesut’un evinde
86

kalmaktadır. Ese Sunteriler’in bakımını üstlenmesi onun sabırlı, fedakâr, anlayışlı bir
kişi olduğunun göstergesidir. Müziğe meraklı bir kişi olan Mesut, elektriksel sinyaller
üreten bir müzik aleti olan sintizayır alma çabasındadır. Mesut, bu aleti alabilirse, müzik
piyasasında önemli bir konuma yükseleceğine inanır. Üstünde çalıştığı tüm projeler
Halilhan tarafından baltalanan Mesut, abisi Hazmi gibi Halilhan’a güvenmemektedir.
“Ne zaman paraya yakınlaştığımı hissediyorum, bu adam bize oynamaya başlıyor” (BK,
74). Hazmi’nin şirket ortaklığından ayrılmasına karşı, o Halilhan’ı ve Gogi’yi moral
açısından çöküntüye uğratmamak için birlikteliğini bozmaz; ama Teknojen’in iflasın
eşiğine geldiğinin farkındadır. Bundan dolayı, daha önceleri eşi Aynina ile birlikte
çalışıp piyasaya sürmedikleri hava tahmin kartonu projesini yeniden gündemine alır.
Projenin adını “rapor set” olarak koyan Mesut, alıcısının ekseriyetinin çocuklar
olacağını düşündüğünden dolayı bu ismi sert bulur ve değiştirmeyi düşünür.
Anlayış düzeyi yüksek, çalışkan, yetenekli bir kişi olan Mesut, romanın sonunda
Gogi ile birlikte orgon enerjisi üzerinde deneyler yapar. Mesut ile Gogi’nin
yakınlaşmasında, ikisinde de bilimsel buluşlara olan eğilimi yatar.
2.4.4 Fon Karakterler
Eserde birçok fon karakter geçer. Bu karakterler, bir anda ilgi merkezi haline
gelir. Fakat bu durum fazla sürmez. Bireysel bazda boyut kazanamayıp silikleşirler.
Halilhan’ın eşi olan Rübeysa, kocası tarafından sevilmeyen bir ev kadınıdır.
Halilhan tarafından iki kez aldatılır. Aldatıldığını öğrendiğinde ciddi manada sarsılır ve
yatağa düşer. Geleneksel kültür dairesi çerçevesinde yer alan Rübeysa, kocasının
kendisini aldatmasına karşı çaresizdir. Onunla mücadele etmeyi göze alamaz. Çünkü
kocasıyla mücadele edebilecek sosyal ve ekonomik haklardan yoksundur. Halilhan’ın
kendisine dönmesi için yozlaşmış dini kültüre sahip kadınlarda olduğu gibi batıl
inançlara sarılır. Bu şekilde kocasının kendisine kalbi açıdan ısınacağına inanır. Bunun
dışında Halilhan’ın kendisini ilk aldattığı kadın olan Jüli’ye, ezberlediği her türlü
bedduayı okur.
Kızına düşkün bir anne olan Rübeysa, ona çeyiz hazırlar. Kızına olan ilgisinin
yanı sıra, Gogi’nin evlenmesi için ona bir kız bulur. Bu özellikleriyle iyi niyetli bir
kadındır. Ayrıca yemek pişirme noktasında yeteneklidir. Halilhan, karısının bu
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yeteneğini ara sıra dile getirir. “İlerde cennete gittiğinde, kendisine yüz kadın
bağışlayacak olan meleklerin kulaklarına, ‘Siz doksan dokuz tane seçin, yüzüncüyü ben
kendime aşçı olarak atayacağım.’ diyerek Rübeysa’nın adını fısıldıyacaktı” (BK, 36).
Geleneksel kültürle yetişen toplumlarda kadının ev temizleme, yemek pişirme, çocuk
bakma gibi temel işlevleri vardır. Erkek kadına bu hizmetleri yerine getirme
performansına göre yaklaşır. Rübeysa, kocasının gözünde salt bu işlerle örülü bir kadın
pozisyonundadır. Halilhan’ın gözünde Rübeysa, düşünceleri, duyguları, hayalleri
olmayan; olsa bile önemsenmeyen bir kadındır. O, sadece ev işlerini yerine getirme
zorunda olan edilgen bir konumdadır.
Mesut’un imam nikâhlı eşi olan Aynina, ondan on üç yaş büyüktür. Aile içi
meselelerde kocasından daha fazla söz sahibi olan bir kadındır. Halilhan’ın, Mesut için
“Onun hesabı Aynina’dan sorulur” (BK, 41) ifadesinden Aynina’nın ev içi otoritesine
göndermede bulunulmuştur. Aynina hakkında çeşitli rivayetler söz konusudur. Onun
hakkındaki en dikkat çekici dedikodular, Halilhan tarafından ileri sürülür. “Aynina’nın
annesi, babası, abileri de dâhil tüm sülalesi, ülke genelinde randevuevleri halkasının bir
numaralı patronlarıydı. Kızlarını orospu edemediklerinden, on dört yaşında sıkı bir
dayaktan geçirip nüfuslarında çıkarmışlardı. Aile güvencesinden yoksun kalan Aynina,
sokakları mesken tutmuştu” (BK, 42). Halilhan’a göre Aynina, aile mesleğini zorla da
olsa devam ettirmiştir. Halilhan, ayrıca Aynina’nın eflatunumsu bacaklarından
tiksindiği için Mesut’un evinde yemek yiyemez. Kardeşi Mesut’un Aynina ile
yaşamasını da onun anormalliğine bağlar. Aynina, Halilhan’ın kötülüğünden çekindiği
için ev dekorasyonunu onun zevkine göre düzenlemeye mecbur kalır.
Aynina, kaynatası Ese Sunteriler’in bakımını üstlenmiştir. Kardeşler arasında
şirket ortaklığı söz konusu olduğunda, Ese Sunteriler’in bakımının paylaşılmasını ister.
Ama eltileri farklı mazeretler ileri sürerek kaynatalarının bakımını üstlenmekten
kaçınırlar. Bunun üzerine Aynina, eltilerini sinirlendirmek için Ese Sunteriler’i tablo
haline getirip duvarına asmaya karar verir. Resim yeteneği olan Aynina, inat olsun diye,
böyle bir düşüncede karar kılar. Resim yeteneğinin yanı sıra çok zeki bir kadındır. O,
Halilhan’ın eşi Rübeysa’ya yirmi iki tane bilezik alacağını söylemesinin bir oyun
olduğunun farkına varır. Ona göre Halilhan, kardeşler arasında para yüzünden çıkacak
kavgayı kadınların üstüne atma niyetindedir. Halilhan’ın bu oyununu bozmak için
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eltilerine birlik olmaları gerektiğini söyler. Bunun için sık sık bir araya gelip fikir
alışverişinde bulunmalarının doğru olacağını belirtir.
Aynina, yeteneği ve zekâsıyla ev işlerini evirip çeviren akıllı bir kadındır. Ayrıca
Halilhan’ın planlarını sezme yeteneğine sahiptir. Bu özellikleri, onu eserdeki diğer
kadınlardan ayıran karakteristik niteliklerdir.
Hazmi’nin eşi olan Turcan, Alman ailelerin evlerinde hizmetçilik yapmaktadır.
Aynina’nın gözünde Turcan şu şekilde tanıtılmaktadır: “İşe gitmenin gösterişini yapan,
yorulmakla böbürlenen bir çeşitti. Temizliğe gittiği Alman ailelerin, kendisine göz
açtırmadığından, çalıştıra çalıştıra sızdırdıklarından başka laf tanımazdı” (BK, 52) Ese
Sunteriler’in bakımı hususunda, ev dışında çalışmasını mazeret göstererek kaynatasının
bakımını üstlenmekten kaçınır. Kocasına karşı itaatkâr bir yapıya sahip olan Turcan,
onun sözlerini başını sallayarak onaylar.
Sunteriler kardeşlerin kızkardeşi olan Gülaydan, oldukça titiz biridir. “…evinin
kömürünü kolalı çuvalla taşımaktan geri durmayan ve kıymayı bile sabunlu suyla
yıkamadan kullanmayan” (BK, 27) Gülaydan, abisi Halilhan tarafından saygı duyulan
bir kişidir. Halilhan, eşini aldattığı ilk kadın olan Jülide’yi ilk önce Gülaydan’ın evine
götürür. Jülide’nin eski bir terzi olduğunu öğrenen Gülaydan, yıllardır sandığında
sakladığı kumaşları getirerek Jülide’nin kucağına yığar. Bu esnada, Jülide’nin kulağına
eğilerek ona kadınlık notu vereceğini fısıldar.
Gülaydan’ın babasının fotoğraflarına karşı hayranlığı vardır. Abisi Mesut’un
evinde bulunan babasının fotoğraflarını çalarak kendisine bir albüm oluşturur. Ayrıca
babasını yoklamaya geldiği bir esnada, onu evde yalnız bulunca evdeki yağlıboya
portreyi çalar. Aynina’ya göre, Gülaydan’ın canlı olan babasına ilgi duymayıp onun
fotoğraflarına meyletmesi, rahatına olan düşkünlüğünden kaynaklanır.
Abisinin eşini aldatmasına ses çıkarmayan Gülaydan, kendi menfaatını düşünen
ve sorumluluk almaktan kaçınan bir kişidir. Romanın başkarakteri Halilhan tarafından
saygı gören Gülaydan’ın aile içi ilişkilerde etkin bir konumda olduğu söylenebilir.
Gogi’nin, Halilhan’ın eşi Rübeysa vasıtasıyla mektuplaştığı kızın ismi anlatıda
geçmemektedir. Dindar bir kimliğe sahip olan bu kız, aynı zamanda kültürlü biridir.
İnancı gereği Gogi ile yüz yüze görüşmeyi kabul etmeyerek mektup vasıtasıyla onunla
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diyaloğa geçer. Yazmış olduğu ilk mektubun içeriğine göz attığımızda kızın zihin
dünyası, evlilikten beklentileri ve kişilik yapısı hakkında bilgi sahibi oluruz.
Mektupta Gogi’den eşya ve altın şartı istemediğini, ama eşya alınacaksa lükse
kaçılmaması gerektiğini belirtir. Eşyaya hizmet için yaratılmadığını, eşyanın kendisine
hizmet etmesi gerektiğini söyler. İslami esaslara göre bir düğün isteyen bu kız, eşinden
izinsiz hiçbir yere gitmeyeceğini, eşinin ise kendisine sadakat göstermesini bekler. Hata
işlediğinde eşinin öncelikle bunu kendisine söylemesi gerektiğini ifade eder. Bazen
dinlenmek için gezmeye çıkmak istediğini, bunun da davasına daha iyi hizmet
edebilmek adına istediğini söyler. Ayrıca inancından taviz verebilecek dış kıyafeti asla
giymeyeceğini ve her şeyin tatlılıkla çözülmesi gerektiğini beyan eder. (Tekin, 2013:
63-64)
Bu maddelerden yola çıktığımızda, kızın dini bir şuura sahip olduğunu
çıkarabiliriz. Maddelerin birinde geçen, davama hizmet etmek tabirinden onun İslami
bir mücadele içinde bulunduğunu ileri sürebiliriz. Dış kıyafet noktasında taviz
vermemesi de öz ile şekil bütünlüğünü tesis edebilmiş bir kız olduğu sonucuna bizi
götürür.
Onun mektubuna bilimsel terimlerle karşılık veren Gogi’ye ikinci mektubunu
yazar. Mektupta insanın doğal olarak cinsel istemlerinin olduğunu, bunu Allah’ın
kendilerine bahşettiğini belirtir. Ayrıca insanın bu istemi, helal ve haramı gözeterek
yerine getirme mecburiyeti olduğunu söyler. Gogi, kıza yazdığı ikinci mektupta
birincisine benzer tarzda bilimsel açıklamalara girişir. Fakat kızdan bu mektuba cevap
gelmez. Kısa bir süre sonra Gogi’ye bir pusula gönderen kız, kendisini bir mobilyacının
istediğini söyler ve Gogi’ye iyi dileklerde bulunur. Dini bütün biri olan bu kız, Gogi’nin
yaşama bakış tarzı ile kendisinin bakış tarzının uzak olduğunu fark eder ve Gogi’nin
kendisine uygun bir eş olamayacağını düşünür. Bundan dolayı kendisini isteyen
mobilyacıya evet yanıtını verir.
Jüli, Sunsun adlı kedisiyle durakta beklerken Halilhan’ın dikkatini çeken sarı
saçlı bir kadındır. Halilhan’ın teklifiyle arabasına biner. Eskiden ünlü bir terzi olan Jüli,
alkol yüzünden bu işi bırakmıştır. Jüli’nin gözlerinin annesinin gözlerine benzediğini
iddia eden Halilhan, onu önce kız kardeşi Gülaydan’ın evine götürür, daha sonra da
Aynina ile Turcan’a misafir eder. Jüli, bu evlerde saatlerce terzilik yaparak
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hamaratlığını gösterir. Bu kadına âşık olan Halilhan, onun rakı içtikten sonra bir yalancı
olduğunu kendi ağzından duyar. “Jüli’nin iki kadillak devirdikten sonra (Jüli altınbaş
rakıya kadillak diyordu.) sırat köprüsünden kanatsız uçan bir yalancı olduğu ortaya
çıktı. İngiltere’yi babası rüyasında görmemiş, Jüli adını Jülide’den kısaltmıştı” (BK,
29). Onun yalanını açıklamasına rağmen, Halilhan’ın Jüli hakkındaki düşüncelerinde
değişiklik meydana gelmez. Fakat karısı ve çocuklarından dolayı Jüli ile hayal ettiği
birliktelliği yaşayamaz.
Bir süre geçtikten sonra Halilhan, Jüli’yi evinde ziyaret eder. Ama onu
bambaşka bir şekilde bulur. “Zavallı Jülide! Dişleri siyahlanmış, aynen bir kale biçimini
almıştı. Anlatılamaz derecede yaşlı, felaket de çirkin duruyordu. Garip şey… Halilhan
gülüşüne bakmaya dahi korktu. Bir gayretle Jülide’nin yüzünde annesinin gözlerine
benzeyen rengi, ışığı, parlaklığı aradı, ama hayır!” (BK, 102) Jüli’deki bu muazzam
değişikliğe bir anlam veremeyen Halilhan, yine de onunla arkadaş kalmaya karar verir.
İhtiyacı olur diye kendisine bir miktar para vermek ister; ama o bu parayı kabul etmez.
Jüli, yalancı ve alkolik bir kadın olmasına karşın zor koşullarda Halilhan’ın kendisine
verdiği parayı kabul etmeyecek kadar gururlu bir kişiliğe sahiptir.
Kocası kendisini terk edince oğluyla birlikte dayısının bekâr odasına sığınan
yoksul ve köylü bir kadın olan Keriman, Halilhan’ın eşini aldattığı diğer bir kadındır.
Ağlayışındaki saflıktan dolayı Halilhan, ilk etapta cinsel bir gözle Keriman’a
yaklaşmaz. Kış yaklaştığı halde yazlık elbise giydiğinden dolayı ona acır. “Yazık ki yüz
bakımından çok güzel olduğu halde, kafaca karşısındaki insana neler yaşattığının
farkında bile olmayacak cinstendi” (BK, 107) ifadesinden, onun fiziki açıdan güzel
olduğu halde eğitim ve anlayış noktasında düşük seviyede olduğunu gösterir.
Halilhan’ın Keriman’a kendisini kültürlü olarak eğitmesi gerektiğini söylemesi de bu
paralelde olan bir ifadedir.
Halilhan, Keriman’ı sürekli gittiği yerlerden biri olan Şeytan Hüseyin’in yerine
götürür. Keriman burada hayatı boyunca aldığı ilk alkolden dolayı kendinden geçer.
Halilhan, Jüli’de olduğu gibi Keriman’ın gözlerinde de annesinin gözlerini bulduğundan
dolayı ona karşı cinsel bir istek duyar. Şeytan Hüseyin’in yerinden çıkıp Volvo’da
öpüşürlerken ağır bir kaza geçirirler. Keriman bu kazada yaralanır. Halilhan onu
Gogi’nin evine götürür. Gogi, Keriman’a ilk yardımı yaparak onu iyileştirir. Halilhan,
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Keriman’ı iflasın eşiğine gelmiş olan Teknojen’e sekreter yapmak ister. Ama kazada
ağır bir şekilde tahrip olan Volvo’sunu gördükten sonra Keriman’a sert bakışlarla bakar.
Keriman onun bakışlarından korkarak oradan uzaklaşır ve bir daha görünmez.
Halilhan, Hazmi ve Mesut kardeşlerin babaları olan Ese Sunteriler’in geçmişi
hakkında çok az bilgi vardır. Kalabalık bir insan grubuyla gittiği bir piknikten başka
geçmişine dair çok az şey anlatmıştır. Bakımını Mesut ve onun eşi Aynina üstlenmiştir.
Fakat yaşlılığın yol açmış olduğu problemlerden dolayı Aynina, onun bakımının üç
kardeş arasında paylaşılması gerektiği fikrini ortaya atar. Aynina’nın teklifini Turcan
çalışmasını, Rübeysa ise kocasının kendisini aldatmasını sebep göstererek reddeder.
Eşi Sitile Sunteriler öldükten sonra üç yıl boyunca onun mezarına sürekli
giderek gözyaşları akıtır. Eşinin ölümünden duyduğu acıdan dolayı güçlükle yürür.
Gogi’ye göre o, hüznünü kimseyi rahatsız etmeden taşıyan asil ruhlu bir insandır. Eşinin
ölümünden sonra evlenen, fakat mutluluğu yakalayamayan Ese Sunteriler, bu yaşantıya
daha fazla dayanamayarak evden kaçar. Halilhan, babasının bu kaçışını bazı kişilerin
acıma hissine bağlayacağını düşündüğünden dolayı onun kaçışını cinsel anlaşmazlığa
bağlar. Ese Sunteriler, eşinin ölümünün getirdiği acının yanı sıra yaşlılığın
problemlerinden dolayı zor anlar yaşayan biridir.
Eserde sık sık geçen pılık pırtık adamlar yoksul insanlardır. Halilhan, Mesut ve
Hazmi kardeşlerin de içinde bulunduğu bu insanlar, geçimlerini sağlamak için Kahveci
Zambak Ali’nin kahvesinde toplanarak iş ararlar. Sınıf bilincine sahip olmayan bu
yoksul kişiler, yaşama tutunma mücadelesi verir. Küçücük evlerinde yaşayan bu
insanların sabit bir meslekleri yoktur. Sermayeden yoksunluğun yol açmış olduğu
sorunlarla boğuşarak yaşamlarını devam ettirirler.
Arabistan’dan gelen adamın ismi eserde geçmez. Gogi, Teknojen’in para
sorununu halletmek için Arabistan’dan bir miktar para ile gelen bu adamı yakın takibe
alır. Onu %10’la ortaklığa razı eder. Dalgın görünüşlü olan bu adam, Teknojen’in
üçüncü toplantısına katılır. Halilhan’ın toplantıdaki açıklamalarını sessizce dinledikten
sonra onlarla tokalaşıp çıkar. Gogi’nin kendisini tek başına uğurlamasından istifade
ederek küfürler savurur. Daha sonra parasını verdiği Gogi’yi şikâyet ederek onun üç
gün karakolda kalmasına sebep olur. Saf gibi görünen ama uyanık bir kişi olarak eserde
yer almaktadır.
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S. Gürışık, insanlara otomobili öğretmek amacıyla kitaplar yazmış biridir.
Modern yaşamın estetiğine uygun düzeyde orijinal bir eser yazmayı tasarlayan bu kişi,
eserine Yeni Otomobilcilik adını vermeyi düşünür. Halilhan’ın arabasına olan arzu yüklü
hareketlerinden esinlenerek yapıtına, “Otomobil ve Hayal” isimli bir bölüm
yerleştirmeye karar verir. Herkesin içinde Halilhan’a duyduğu sevgiyi dile getiren S.
Gürışık, Halilhan’la birlikte alkol aldıkları bir gece ona bir şiir yazar. “Mahalleye yakın
kurs sahası civarında otomobil aksesuar dükkânı açmış, yaratıcı davranışlarıyla yolunu
bulmaya çalışan âlemci bir insan” (BK, 18) olan bu adam, çevresine sakatlandığı için
ordudan ayrıldığını söyler. Fakat Gogi, onun söylediklerine inanmaz. Gogi’nin
onainanmamasından rahatsız olan Halilhan, S. Gürışık’ı değerli bir abimiz diyerek
savunur. Otomobil ile ilgili kitaplar yazmış olduğundan dolayı araba hakkında bilgi
sahibi olan biridir.
Kahveci Zambak Ali, eserde pılık pırtık adamlar diye geçen yoksul insanların
takıldığı yer altı kahvesinin sahibidir. Üsture Efendi sülalesinden gelen bu adam,
mekânına gelen yoksul insanlara bağırarak menkıbeler anlatan biridir. Kahvesindeki tek
televizyonu, aynalardan faydalanarak sekize dönüştürmüştür.
N. Çevik, Kahveci Zambak Ali’nin yer altı kahvesine sürekli takılan kişilerden
biridir. Müteahhit olan N. Çevik dünyayı yönetenlerin gizli bir teşkilatta toplandıklarını
pılık pırtık adamlara anlatır.
Brezilyalı kadın, Bella adındaki pavyonda dansçılık yapan biridir. Halilhan, tam
altı gece bu pavyona giderek kadının dansını izler. “Siyah dalgalı saçlı, ince uzun
bacaklı, baldırlarını önden tümüyle açıkta bırakan kuyruklu eteğinin uçları tavuskuşuna
benzeyen kuşlarla işli Brezilyalı” (BK, 20) şeklide betimlenir. Halilhan bir seferinde
kadının başına tas tas gül yaprağı döker. Kadın, bunun üzerine Halilhan’ın masasına
eğilerek ona güzel bir Türkçeyle “Seni seviyorum Halilhan” dedikten sonra sahneden
çekilir ve bir daha görünmez.
Halilhan’ın annesi olan Sitile Sunteriler, ölmüş bir kadındır. Halilhan sık sık
onun mezarına gider. Âşık olduğu kadınlarda annesinin gözlerini bulması, onun
annesine olan düşkünlüğünü gösterir. Jüli, Halilhan’a Sitil adının ne olduğunu
sorduğunda Halilhan, sitilin mor çiçekli bir ot olduğunu belirtir. Mazide kalmış olan bu
kahraman, Halilhan’ın yaşamında belirleyici bir kişi işlevinde kullanılır.
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Üvey Hanım, Sitile Sunteriler öldükten sonra Ese Sunteriler’in evlenmiş olduğu
kadındır. Eserde Üvey Hanım diye geçen bu kadının gerçek ismi belirtilmemiştir.
“Korkunç noterimsi bakışlara sahip” (BK, 44) olan bu kadın, Halilhan’a babalarının
çeyizsiz geldiğine dair kâğıt imzalatır. Ayrıca kadınlığını kullanarak Ese Sunteriler
üzerinde hâkimiyetini tesis etmeye çalışır. O da Ese Sunteriler gibi bakıma muhtaç
biridir.
Halilhan’ın iki oğlu ve bir kızı vardır. Eserde bu üç çocuk, “İnşaata çırak verdiği
bir oğlu, Pamuk Prenses’e rakip yetişen kızı, maestro olmasını istediği bir oğlu” (BK,
28) şeklinde tanıtılır. Rübeysa, kızını Diyana misali tahtlara layık görür ve ona çeyiz
hazırlar.
Jüli’nin kedisi olan Sunsun, çirkin yüzlü bir kedidir. Jüli, onun köken olarak
Asyalı olduğunu ve İngilizce bildiğini söyler. Ayrıca İsviçre’deyken, Sunsun’u satın
aldığını sözlerine ekler. Bununla birlikte, “Sunsun’un Çinli bir babayla Hintli bir
anneden doğduğunu” (BK, 22) ifade eden Jüli, alkolik olduğu için kedisine
bakamadığını ve onu hayvanat bahçesine bağışladığını söyler. Ama Sunsun’un orada
mutsuz olduğunu anlayınca onu geri alır. Halilhan, Jüli’yi belli bir süre geçtikten sonra
ziyaret ettiğinde Sunsun’u görünce mutluluk duyar. Çünkü bir ara kaybolan Sunsun’un
Rübeysa tarafından boğulduğuna inanmıştır.
Eserde geçen fon karakterler, bir an ilgi odağı haline gelmelerine karşın bireysel
bazda bir öneme sahip değildirler. Çünkü bu roman karakterleri iç dünyaları ile
tanıtılmazlar. Onları insani ilişkiler çerçevesinde kullandıkları sözler ve uyguladıkları
davranışlar sayesinde tanırız.
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2.4.5. Değerlendirme
Buzdan Kılıçlar, eserde pılık pırtık adamlar olarak geçen yoksul insanların para
sahibi olma çabasını anlatır. Yazar, bu insanların birbirleriyle olan ilişkilerini ve çatışma
süreçlerini yapaylığa kaçmadan, tüm sıcaklığıyla yansıtır.
Eserin başkarakteri Halilhan, birçok olumsuz özelliği bünyesinde barındıran
zayıf karakterli biridir. O, eşini aldatmaktan çekinmeyen, ölmüş annesini cinselliğinin
aracı haline getiren ve kardeşleriyle en yakın arkadaşını dolandıran problemli bir kişidir.
Ayrıca çocuklarıyla ilgilenmeyen sorumsuz bir babadır. En yakın arkadaşı Gogi
isetamamen olumlu özelliklerle bezenmiştir. Güvenilir, bilimsel ve kültürel altyapısı
olan, çevresiyle uyumlu bir kişi olan Gogi bu özellikleriyle Halilhan’la zıtlık oluşturur.
Eğitim düzeyi belirtilmeyen Gogi’nin kavrayış düzeyi yüksektir.
Eserde, Volvo markalı araba da Gogi ile birlikte norm karakter olarak
kullanılmıştır. Volvo, Halilhan’ın tutkuyla bağlı olduğu aracıdır. Halilhan, arabasına bir
canlı gözüyle yaklaşarak onunla kendisi arasında duygusal bir yakınlık inşa eder.
Eserde kart karakter olarakgeçen Hazmi ve Mesut kardeşler, birbirlerine tezat
olacak karakter özelliklerine sahiptir. Sinirli Hazmi’ye karşın Mesut sağduyuludur.
Yazar, kişilik olarak Halilhan-Gogi farklılığının bir benzerini Hazmi-Mesut ile de
yapmaya çalışmıştır.
Eserde birçok kadın kahraman geçmektedir. Bu kadınlar, genellikle olumsuz
şekilde yansıtılmıştır. Olumlu özellikleriyle ön plana çıkan en önemli kadın, Mesut’un
eşi Aynina’dır. O da, Halilhan’ın sözlerinin hışmına uğrar. Bu durum, erkeklerin
otoriter olduğu durumlarda kadının arka plana itildiğini gösterir. Sivrilmeye çalışan
kadınlar ise erkekler tarafından aşağılanarak edilgen bir konuma sürüklenir.
Buzdan Kılıçlar, sosyo-ekonomik düzeyi düşük insanların yaşamını ele alan bir
kurguya sahiptir. Eğitim siteminden geçmemiş olan roman kahramanları, bilinç
noktasında da zayıf bir özellik gösterirler. Eserdeki kişilerin iç dünyaları, yüzeysel bir
şekilde dile getirilmiştir. Onları konuşmalarından ve davranışlarından tanırız. Tüm bu
özellikleriyle eser, yaşamın kıyısında kalmış kişilerin hikâyesidir.
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2.5. Aşk İşaretleri
Latife Tekin’in 1995 yılında yayımladığı eseri olan Aşk İşaretleri5’nin ilk iki
basımı, Metis Yayınları tarafından çıkarılmıştır. Biz çalışmamızda, İletişim Yayıncılığın
yüz on dokuz sayfadan oluşan birinci baskısını esas alacağız. Eserde, dili etkili bir
tarzda kullanan Nezir’in çevresindeki gençler üzerinde oluşturmuş olduğu büyüleyici
tesir anlatılır. Eser, Ali’ye ithaf edilmiştir.

2.5.1. Başkişi – İktidar Aracı Olarak Dil
Eserin başkişisi, iç dünyası ve yaşamı ayrıntılı bir şekilde yansıtılan Nezir’dir.
Nezir, çocukken iki abisi ve annesinin yanarak ölmesinden sonra babasıyla tek başına
kalır. Yaşanan trajik olayın tesirinde kalan babası, akli açıdan dengesini yitirir.
Çocukluğunda aile fertleri tarafından sürekli dövülen Nezir, bir gün onu dövenlerin
aslında kendisine taptığına inanarak kendisini olağanüstü özelliklerle bezenmiş bir Tanrı
olarak görmeye başlar. “Dayak yiyorsan, Allah gibi düşüneceksin kendini. Ondan sonra
bırak… vursunlar. Vuranlar niye vurduklarını bilemez, sen onların ruhuna hâkim
olursun” (Aİ, 42). Küçüklüğünde babasından yemiş olduğu dayaklardan dolayı ondan
nefret eder ve ona sert davranır.
Kötü bir çocukluk geçirmesi, onun sert yapılı bir kişi olmasında etkili olmuştur.
Karakterinin sertliğine paralel olarak Nezir ismine sahip olması, öz-biçim birlikteliğine
uygun bir anlatı kahramanı olarak onu karşımıza çıkarmıştır. “Gözdağı vererek
korkutma” (Develioğlu, 2015: 974) anlamına gelen Nezir, bu isme uygun bir kişilik
yapısı sergiler. Yaşıtları evli olup çoluk çocuğa karışmalarına rağmen o evlenmemiştir.
Kurmuş olduğu grubun üyelerinden biri olan Saim ile eşcinsel bir ilişki tarzı vardır.
Büyüleyici bir yüze, koyu gözlere, etkileyici bakışlara, derin kavrayışa sahiptir. Hah hah
ha şeklinde gülen Nezir, ekonomik açıdan yoksul bir kişidir. İlk başlarda farelerin
kemirdiği bir palto giyen Nezir, daha sonra sırayla cepleri torbalanmış, kol uçları sökük
siyah bir ceket ve ince, siyah, eski bir gömlek giymeye başlar. Yoksulluğun yaratmış
olduğu ezikliği, dile olan hâkimiyeti ile gidermeye çalışır. O, ekonomik yoksulluğa
karşın dil zenginliğine sahip biridir. Diliyle, iktisadi alandaki yoksulluğunu örterek
kendisini güçlü bir kişi olarak yansıtma çabasındadır.
5

Tekin, Latife, Aşk İşaretleri, (1. baskı), İletişim Yayınları, İstanbul 2013.
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Etrafına topladığı dört kişilik genç bir grubun liderliğini yapan Nezir, onlar
üzerinde mutlak bir egemenlik tesis eder. Gençlerin gözünde Nezir, olağanüstü
özellikleri bünyesinde barındıran bir kişidir. Varoluşlarına bir mana katmak amacıyla
Nezir’in hegemonyası altına giren bu gençler, Nezirsiz bir hayatı düşünemeyecek kadar
onun tesiri altındadır. “Onunla canlı cansız bütün varlıkların ruhuna, özüne girip
ürpertici sırları seyredebiliriz!” (Aİ, 11) Nezir’in gençler üzerinde oluşturmuş olduğu
egemenlikte başvurmuş olduğu en temel araç ise dildir. Dili büyüleyici bir tarzda
kullanabilen Nezir, onun vasıtasıyla gençler üzerinde iktidarını tesis eder. “Her şeye
hâkim olan yükseklikte sözlerinin halesine tutunarak durabiliyoruz!” (Aİ, 13) Nezir’in
etkileyici sözleri, gençler üzerinde muazzam bir tesir uyandırır. Onlar, onun gizemli
sözleri sayesinde kendilerini tanıma fırsatı yakaladıklarına inanmakla birlikte, yaşama
bakış tarzlarının sıradanlıktan kurtulup kavrayış düzeylerinin yükseldiğine de kanaat
ederler.
İletişimin temel malzemesi olan dil, Nezir’de aydınlatıcı bir işlev kazanır.
“Varlık nedeni bulunmaz cümlelerde olan Nezir” ( Gürbilek, 2016: 52) sahip olduğu bu
büyüleyici dil sayesinde, gençlerin hayatını bütüncül bir tarzda etkiler. Gençler,
Nezir’in büyüleyici diliyle yaşam düzeneğinde izlemeleri gereken güzergâhları takip
ederler. Bu dil sayesinde yaşamları statik veya devingen bir hüviyete bürünür. “Kitle,
sözlerdeki gerçekten majik(büyüsel) gücün egemenliği altındadır; bu güç, kitle ruhunda
en korkunç fırtınaları estirebildiği gibi en azgın fırtınaları da dindirebilir” (Freud, 2016:
35). Nezir, küçük kitlesi üzerinde dilin gücüne yaslanarak mutlak üstünlüğünü sağlar.
Gençler onun cazibeli dili karşısında edilgen bir pozisyonda yer almak zorunda kalır.
Nezir, gençler üzerinde oluşturmuş olduğu mutlak otoritesini devam ettirmek
için onları ötekileştirir. Kendi benliğini sürekli ön plana çıkarıp onların benliğini arka
plana iter. Gençlerin kendisi sayesinde varlıklarını devam ettirdiğini dile getirir.
“Şansınız varmış, bana rastladınız. Yutulmaktan kurtaracağım sizi” (Aİ, 15). Alıntıda da
görüldüğü gibi, Nezir gençlerin tek başlarına hayata tutunamayacaklarını, ancak kendisi
sayesinde yaşamın korkunç taraflarıyla baş edebileceklerini ifade eder. Onun kendi
benliğini övüp dışarsadığı gençleri küçümsemesi, onları kendi benliği içine alarak
bireyselliklerini yok etme düşüncesini taşımasındandır. Birey olarak varlıklarını yitiren
bu gençler, Nezir’in her istediğini yapacak bir hale gelir.
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Nezir’in onlardaki bireyselliği tamamıyla yok etmek için başvurmuş olduğu
temel yol ise, bu kişileri aşağılamaktır. “Enayiler. İki çiçek görüp dua kıvamına
geldiniz. Hadi, yürüyün. Kelebekler ebenizi düzecek” (Aİ, 44). Nezir, çevresindeki
gençlere bu tarz aşağılamalarda bulunarak onları kendisine bağımlı hale getirir.
Aşağılanan bireyler, kendilerini aşağılayan kişilere karşı ezilmişlik duygusu yaşar.
Süreç içinde, kendilerini aşağılayan kişinin söylediklerinin gerçekliğine inanmaya
başlarlar ve kendilerini o şekilde görmeleri gerektiğine karar verirler. Gelinen bu
noktada aşağılama pozisyonunda bulunan kişi, egemenliği altına aldığı kişileri istediği
şekilde sömürür. Nezir de gençlerin ruhunda oluşturmuş olduğu aşağılık kompleksi
sayesinde, onların kendiliğindenliğini ortadan kaldırarak kendi benliği içinde eritir.
Sonuçta bu kişiler, Nezir’in sahte birer kopyası olarak varlıklarını devam ettirirler.
Nezir, gençleri yaşamın ürkütücü taraflarıyla nasıl başa çıkabileceklerini öğreten
bir eğitmen pozisyonundadır. O, gençlerin akli melekelerini güçlendirme, arzularını
eğitme, duygularını kontrol etme hususlarında yol gösterici bir kılavuzdur. Nezir’e göre
insanların eşyalara tutkuyla bağlı olması tehlikeli bir durumdur. “Eşyalar tehlikeli…
Dünyaya niye geldiğini anlamak istiyorsan eşyaların yaydığı aptal edici ışınlardan sıyrıl,
uzaklaş. Bu türden şeylerin arzusu içimizden tümden sönmeli” (Aİ, 36). Ona göre
eşyalar, insanın hayata hangi amaçla geldiğini engelleyen araçlardır. Bunlara dönük
içimizdeki arzu, varoluşumuzu anlama noktasında göstereceğimiz gayreti engeller.
Eşyaları imal edenlerin dünyaya geliş amaçlarını anlamadıklarını ifade eden Nezir,
insanların ürettikleri bu nesnelere karşı mesafeli duruşlarını korumaları gerektiğini
söyler.
“…adam güneşe, yıldızlara, ağaçlara bakıyor… her şey büyük, yüksek… eğilip
ayakkabı yapıyor, düşünün. Dünyaya niye geldiğini anlamış oluyor mu sizce? Eşyaların hepsi
anlayamamışların işi… Adamın gökyüzüne cevabı, boktan bir çanta, küpe, kemer. Şaşkınlar,
birbirlerinin şaşkınlığını satın almak için yarışıyorlar. Anlamalı ve uzak durmalıyız böyle
enayiliklerden” (Aİ, 36).

Nezir, görünenleri atlayıp görünmez olanı kavrama ve hissetme çabasındadır.
Ona göre yaşamda bulunuşumuzun asli gayesini kavrama yerine eşya üretme gayreti
içinde bulunma, aptalca bir uğraştır. Kişilerin hakikatin peşinde koşmaları gerektiğini
söyleyen Nezir, doğuştan gelen bağlayıcı unsurlardan sıyrılmak gerektiğini düşünür. Bu
düşünceleriyle etrafındaki gençleri yaşamın monoton akışına karşı bilinçlendirerek, asli
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gaye olan varoluş gerekçelerine odaklanmalarını sağlar. Yoksul ailelerin çocukları olan
bu gençler, etraflarındaki insanların tamamıyla çalışmaya endeksli yaşamlarının
sıradanlığını Nezir sayesinde öğrenerek ona hak verirler ve onun gibi olmaya çalışırlar.
Nezir’de sadist eğilimler hâkimdir. Erich Fromm, “Özgürlükten Kaçış” adlı
kitabında sadizmin çeşitleri hakkında şu bilgileri verir:
“Birbirine az çok gömülmüş üç çeşit sadist eğilim vardır. Bunlardan biri, onları yalnız
ve yalnız bir araç, ‘yoğrulacak hamur’ durumuna getirmek üzere diğerlerini kendine bağımlı
kılmak ve onlar üzerinde kesin, sınırsız bir yetke uygulamak. Diğer bir sadist eğilimde,
başkalarını yalnızca katı bir yetkeyle yönetmek güdüsü değil, onları sömürmek, kullanmak,
onlardan çalmak derilerini yüzmek, kısacası yenilecek yutulacak neleri varsa almak itkisi
vardır. Bu istek kişinin verebileceği duygusal ya da zihinsel özellikler gibi maddi olmayan
şeyler yanında maddi şeyleri de hedef alabilir. Üçüncü bir sadist eğilim de başkalarına acı
çektirmek ya da acı çektiklerini görmek isteğidir. Bu acı bedensel de olabilir ama daha çok
zihinsel acı çektirmekten hoşlanılır. Burada amaç, başkalarına etkin bir şekilde acı vermek,
aşağılamak, utandırmak ya da onları utanç verici ve aşağılayıcı durumlarda görmektir” (1996:
122-123).

Sadist eğilimin her üç çeşidi de Nezir’de az çok mevcuttur. Nezir, etrafındaki
gençleri kendisine bağımlı hale getirerek onlar üzerinde salt manada otoriter bir yapı
tesis etmiştir. Gençler üzerinde zihinsel ve duygusal açıdan kurmuş olduğu hâkimiyetin
yanı sıra, onları ara sıra aşağılaması sadist özelliklerin kendisinde etkin olduğunu
göstermektedir. Onlar, Nezir olmadan yaşamın zorluklarıyla baş edemeyecekleri
düşünürler. Onun sayesinde mana yitimine karşı dirayet gösterebileceklerine inanırlar.
Nezirsiz bir yaşamda boşluğa düşeceklerini düşünen bu gençler, ona bağımlı hale
gelirler. Nezir’in kendilerine yapmış olduğu hakaretler karşısında ses çıkarmadan itaat
ederler. Nezir’in her açıdan kendilerinden üstün olduğuna olan inançlarından dolayı
aşağılamalara boyun eğerler.
Peki, sadist niteliklerle donatılmış olan Nezir’i bu eğilime sürükleyen içsel
gerilim kaynağı nedir? Bu konuda Erich Fromm şöyle bir açıklamada bulunur:
“Sadist dürtülerin özü nedir? Bu bir başka kişi üzerinde eksiksiz bir egemenlik
kurmak, onu kendi iradesinin çaresiz bir nesnesi haline getirmek, mutlak yöneticisi olmak,
tanrısı haline gelmek ve onu istediği şekilde kullanmak dürtüsüdür. Onu aşağılamak, esir
almak bu amaca ulaştıran yolları oluşturur, en köklü amaçsa ona acı çektirmektir; çünkü bir
başka insana acı vermekten, onu kendisini koruma yetisinden yoksun bir halde acıya katlanmak
zorunda bırakmaktan daha büyük bir güç yoktur” (1996: 132).
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Nezir, çevresine topladığı gençlerin gözünde adeta bir ilahtır. Anlatıcı
konumunda bulunan grubun üyelerinden Cihan, Nezir’in iç dünyalarını okuduğu
kanaatindedir. “Kendi derinliklerimizden yükselen sezgilerin, içimizde dolaşan
esintilerin sahibi Nezir. Gölgesi üstümüzdeyken, kalbimizde kaynaşan duygulara hâkim
olmak elimizde mi? Yüzümüze yayılan ifadelerin anlamını sadece o bilebilir” (Aİ, 39).
Olağanüstü özelliklerle bezenmiş olan Nezir, gençlere acı çektirerek mutlak otoritesini
pekiştirir. Cihan’ın kendisine dönük imalı aşkını alaya alarak reddetmesi, diğer gençlere
hakaretlerde bulunması ondaki acı çektirme özelliğine örnek babındadır. Tüm bu
özellikleriyle Nezir’in sadist bir kişide bulunan vasıfları taşıdığını söyleyebiliriz.
Nezir’i üst insan konumuna çıkaran etrafındaki yoksul gençlerdir. Bu gençlerin
zihinsel açıdan yeterince gelişmemiş olması, Nezir’in onların gözünde muazzam bir
varlık olarak algılanmasına sebep olmuştur. Hayat deneyimleri çok zayıf olan bu
gençler, ailelerinin doyuramadığı zihinsel açlıklarını Nezir sayesinde doygun hale
getirmeye çalışırlar. Maddi açıdan oluşan yoksulluklarının düşünsel bazdaki
gelişmişlikle aşabileceklerine inana bu gençler, dört elle Nezir’e sarılırlar. Onun
büyüleyici dilini taklit etmeye çalışarak ona özenme gayreti içine girerler. Bunun
dışında Nezir’in yaşamış olduğu mahzende onunla gecelemeye çalışırlar. Fakat tüm
yapıp etmeleri karşısında Nezir, umursamaz bir tavır takınır.
Gençlerin Nezir’e olan fiziki yakınlıkları, onunla ruhsal bütünlük kurmalarını bir
türlü sağlamaz. Çünkü gençler, insana özgü gerçekliklerini Nezir olmadan oluşturamaz.
Bu gerçeklikler, onların efendisi konumunda bulunan Nezir tarafından sağlanır. “Öteki,
efendiye göre tanımlanıp algılandığından, onunla hiçbir zaman tam anlamıyla bağımsız
bir öteki olarak karşılaşılmaz” (Plumwood, 2004: 76). Bu gençlerin kendi zaaflarını ve
güçlü taraflarını tanıma noktasında göstermiş oldukları zayıflık, onların Nezir tarafından
tanımlanmalarına yol açmıştır. Nezir, bu gençleri kendi düşünce, duygu ve hayal
dünyası çerçevesinde biçimlendirir ve onları kendisinin bir kopyası haline getirir.
“Sömürgeci benlik ötekiyle bağımsız bir öteki olarak değil, ancak ona dayattığı kendi
arzu ve ihtiyaçlarının suretinde karşılaşır ve etkileşir” (Plumwood, 2004: 213). Bu
etkileşimde tek taraflı bir biçimlendirme söz konusudur. Nezir’in gençleri bağımsız bir
birey olarak görmemesine bağlı olarak gençlerin de kendilerini bu şekilde görmemeleri,
ayakları yere sağlam basmayan öteki sorununu ortaya çıkarmıştır.
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Nezir, anlatıda olağanüstü özelliklerle bezenmiş biridir. Dili etkili bir biçimde
kullanması ve yaşama dönük anlamlı fikirlere sahip olması, onu etrafına toplamış
olduğu gençler nezdinde büyülü bir varlık haline getirmiştir. Bu büyü aracılığıyla,
gençler üzerinde mutlak bir egemenlik tesis ederek onların yaşamlarını yönlendiren bir
karakter olmuştur.

2.5.2. Norm Karakterler
Eserin tek norm karakteri, anlatıcı konumunda bulunan Cihan’dır. O, Nezir’in
yaşadıklarını ayrıntılı bir şekilde hissetmemizi sağlar. “Norm karakter, başkişinin
yaşadığı tecrübenin derinliklerine dalmamızı sağlayan bir sıçrama tahtası olabilir”
(Stevick, 2010: 186). Nezir’in etrafına topladığı gençler arasında tek kadın kahraman
olan Cihan, gemilerde çalışan denizci bir babanın çocuğudur. Gençliğin kendi içinde
barındırdığı rol model arama çabası Cihan için de geçerlidir. Bu süreçte tanıştığı
Nezir’in tesirine girerek onu kendisine öncü kabul eder. “Onun maceralı sesi beni
sardıktan sonra içinde eridiğim aydınlık, kelimeler yoluyla keşfedilecek manalı bir
âleme dönüştü birden” (Aİ,6). Cihan, Nezir’le soğuk, fırtınalı bir günde tanışır. O gün
Nezir’in elindeki plastik kokuyu koklayan Cihan, onun büyüleyici sesinin tesirinde
kalır. Bu etkinin sonucu olarak gönüllü bir şekilde Nezir’in müridi haline gelir.
Nezir’in gözünde Cihan, kavrayış düzeyi yüksek biridir. Bu durum, Nezir’in
canını sıkar. “Efendi bilinci asimile edilmemiş ötekiliğe tahammül gösteremez”
(Plumwood, 2004: 76). Lunaparka gittikleri zaman Nezir’in onları oyuncaklara bindirip
kendisini bundan uzak tutması, Cihan’ın gözünden kaçmaz. Nezir’e göre Cihan,
kendisinin kastetmiş olduğu manayı kavrama gücüne sahiptir. Cihan’daki algılama
düzeyinin büyüklüğünü, cinsiyetini olumsuzlayarak küçültür. “Hergele!.. Her yolu
çakıyorsun, değil mi? Sen de dümenin Allah’ı var. Ama unutma, hayat boyu kız olacak
nanesin” (Aİ, 17). Nezir, Cihan’daki idrak seviyesinin büyüklüğünün farkında olarak
onunla kendisi arasına mesafe koyar. Diğer gençlere nazaran Cihan’la daha az uğraşır.
Cihan, süreç içinde Nezir’e karşı duygusal bir yakınlık hisseder. Geceleri
yatağına geçtiğinde Nezir’i düşünür. Onunla birlikte olup dertleşmek ister. Bu amaçla
diğer arkadaşlarından habersiz olarak tek başına Nezir’in yaşadığı mahzene gider. Ama
Nezir, Cihan’ın aşkına karşılık vermez. “Cihan… kızlığını mı göstermek istiyorsun, ha?
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Başkasını bul. Tamam mı? Benden sana evet gelmez” (Aİ, 25). Daha sonra aşk
yaşayabileceği bir kişi olarak ona Yener’i gösterir. Nezir’in Cihan’ın aşkını
reddetmesinin altında yatan temel sebep, kendisine biçmiş olduğu olağanüstü
konumdur. Bu olağanüstü konum gereği, kendisini zaafa düşürecek tüm duygusal
durumlardan sakınır. Aşkın da doğası gereği zaaf içerikli bir duygu olması hasebiyle
Nezir, bu tarz bir duygusal yakınlaşmadan kaçınır. Cihan, ruhunda oluşan boşluğu
Yener’le gidermeye çalışır. Böyle yaparak Nezir’in etkisini kırmaya çalışır. Yener’le
olan aşkını Nezir’den gizlemeye çalışır. Fakat Nezir onları el ele tutuşurken gördüğünde
aşkları ortaya çıkar. Nezir, Cihan’a onun aklına Yener’i yerleştirenin kendisi olduğunu
söyleyerek bu işte de etkisi olduğunu söyler. Cihan, bu olay sonrası Nezir’e olan aşkının
devam ettiğini fark eder.
Cihan, olağanüstü özelliklerle bezenmiş olan Nezir’i algılama düzeyi en yüksek
olan anlatı kahramanıdır. Kadın olması hasebiyle, egemen erkek otoritesinde
aşağılanarak cinsel ayrımcılığa tabi tutulur. O, bu olumsuz durum karşısında kendisini
savunacak hiçbir erke sahip değildir.

2.5.3 Kart Karakterler
Grubun erkek üyeleri eserde kart karakterleri oluşturur. Eser boyunca bir
değişikliğe rastlanmayan bu kişiler, “Tek bir nitelik, ya da düşünceden oluşur” (Forster,
2016: 107). Bunlardan biri olan Gülhan, içine dönük bir kişidir. Nazar boncuğu dökme
işiyle uğraşan bir babanın oğlu olan Gülhan, keskin bakışlara sahiptir. Nezir, Gülhan’ın
bu bakışlarından rahatsız olduğu için onu buzdolabına koyduğu kuru kafa ile korkutur.
Mahzende bulundukları bir gün, Nezir buzdolabından yoğurt getirmesini ondan ister.
Buzdolabındaki kuru kafa ile karşılaşan Gülhan, korkunç bir çığlık atar. “Bir daha
hiçbir şeye akılsız gözlerle bakmaz enayi” (Aİ, 32) diyen Nezir, böylece onu
cezalandırır. Bu olaydan sonra Nezir, Gülhan’a “çığlık” nişanını verir.
Nezir, grubun diğer üyelerini Gülhan’a dikkat etmeleri noktasında uyarır. Nezir’i
büyüleyici niteliklerden sıyırıp sıradanlaştırma çabasında olan Gülhan, diğer arkadaşları
tarafından hakaretlere uğrar. Nezir’in büyüsü altına girip ona adeta soyut bir varlığa
tapar gibi tapan gençlere karşı, Gülhan’ın Nezir’i somutlaştırmaya dönük bir çaba
içinde olduğu görülür. “Yener… bir daha çarşıya gittiğinde unutma, Nezir’e kepek ilacı
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al” (Aİ, 53).Bununla birlikte Nezir’in ara sıra anlattığı Şalvar Baba hikâyesinden yola
çıkarak onun eşcinsel bir kimliğe sahip olduğunu söyler. Gülhan, Nezir’in iç dünyasına
eğilebilen, fakat hissettiklerini açıklama noktasında yetersiz kalan biridir. Bu da
arkadaşları tarafından kavrama gücünden yoksun oluşuna bağlanır.
Gülhan, arkadaşlarına Nezir’in manyak olduğunu ileri sürerek

onun

manyaklığını ispatlamaya karar verir. Amacı arkadaş grubunun gözündeki Nezir
büyüsünü ortadan kaldırmaktır. “Nezir’in yasak çekmecesini çekip içine eğilmiş, boya
kavanozlarını elliyor. Boyalara batmış parmaklarını dudağında, göz kapaklarında
gezdirerek, Nezir’in duvarlarını ürperten parmaklarını alt edecek” (Aİ, 71). Fakat bu
oyunu Nezir boşa çıkarır. Gülhan’ın çirkin olduğunu ileri sürerek kadınlara
benzememesi, erkek olarak kalması gerektiğini söyler. Bu sözler, Gülhan’da ciddi
manada huzursuzluk yaratır. Nezir’e karşı söyleyecek tek bir söz bulamaz. Nezir’in
Şalvar Baba ile ilgili hikâyesini dinledikten sonra ona vurma cesaretini bulur. Bu
hikâyedeki cinsel içerikli gerilimin tesirinde kaldığından dolayı böyle bir davranışta
bulunur. Hayatını camdan boncuk dökerek kazanmaya karar veren Gülhan, anlatının
sonunda Nezir ve Cihan’la aynı hizada ama onlardan ayrı yürürken sahnelenir.
Gülhan, gençler arasında Nezir’e en objektif gözle yaklaşabilen kişidir. Nezir’in
büyüsünden kendisini sıyırarak iş sahibi olma ve para kazanma çabasındadır. Fakat
anlatının sonunda, Nezir’in önderliğindeki grupta bulunması, onun Nezir’in tesirinden
kurtulamadığını gösterir.
Yorgancı bir babanın oğlu olan Saim, zekâsıyla övünmeyi seven biridir. Gariban
bir kadınla dalga geçerek zekâsını ispatlamaya çalışır. Fakat Nezir, “Aptala bak, zekâ
krizine girdi” (Aİ, 23) diyerek onu aşağılar. Saim’i, Nezir’in dilinin hışmına uğratan
ikinci olay, Havuç Hanım hikâyesinin anlatıldığı bir sahnedir. Nezir’in anlattığı bu
hikâyenin içine giren Saim, Nezir’e adıyla seslenir. Bu duruma çok sinirlenen Nezir,
Saim’e hakaretler yağdırır. “İğrenç herif… sen kim oluyorsun da bana adımla
sesleniyorsun, ha? Sana kendini ara desem, dünyada bulamazsın aptal… arayamazsın
bile, ne dediğimi çakamazsın. Hiçsin, sıfırsın sen, anladın mı?” (Aİ, 33) Saim, Nezir’in
hakaretleri karşısında sessizliğe gömülür. Onun Nezir’e karşı çıkarabileceği en ufak
tarzda bir itirazı bile söz konusu değildir.
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Anlatıcı konumunda bulunan Cihan, Saim’in uğramış olduğu bu aşağılama
halini Tanrı’ya başkaldırdığından dolayı taşa dönüşmüş günahkâra benzetir. “Saim,
Tanrı’ya başkaldırdığı için taş kesilmiş şaşkın günahkârlar misali, tutulduğu yerde susup
kalmıştı. Kımıldanamıyordu. Ağzı bir daha açılmayacakmış gibi kapanmış. Yarı aralık
gözlerle dalgın bakıyordu öylece…” (Aİ, 34). Nezir, hakaretlerinin Saim’in ruhunda yol
açmış olduğu gediği hissetmiş olacak ki, Saim’in kulağına sevinçle bir şeyler fısıldar.
Nezir’in küçümsemiş olduğu Saim’e bu şekilde yaklaşması, varoluşunun büyüklüğünü
Saim ve onun gibileri sayesinde mümkün olacağının farkında olmasıdır. “Sadist
yönettiği kişiye gereksinim duyar, ona ölesiye gereksinim duyar çünkü kendi güçlülük
duygusu bir başka kişinin efendisi olduğu olgusundan kaynaklanmaktadır” (Fromm,
1996: 123). Nezir’in Saim’e hakaretlerden sonra onun gönlünü almaya çalışması,
Saim’e olan sevgisinin göstergesi değildir, bilakis egemenliğini devam ettirmede Saim
ve diğer gençlere ihtiyaç duymasındandır. Bu olaydan sonra Nezir, Saim’e kokusunu
ruhlarıyla içtikleri plastik kutuyu nişan olarak verir.
Saim, gençler arasında Nezir’e en fazla bağlı olan kişidir. Amelelerin
kahvesinde arkadaş grubunun Nezir’i çekiştirmesinden rahatsızlık duyar ve Nezir’i
müdafaa eder. Onun Nezir’e olan hayranlığı bağımlılık düzeyindedir. “Ne derseniz
deyin, hastayım herife. Yanına gidiyorum. Bütün haklarımı helal edeceğim ona. Bir
lafla bayıltsın beni. Oh! Yere yapışayım. Yüreğiniz büzülsün, kıskançlıktan daralın.
Özledim oğlum Nezir’i”(Aİ, 55). Bir süre sonra Nezir’le birlikte yaşamaya başlar.
Nezir’le birlikte yaşadığı süre içinde kadınsı özellikler kazanır. Yüzüne makyaj sürer,
dudağını boyalar. Nezir, bazen onun arkasına geçerek omuzlarını okşar. Nezir’in Saim’e
olan hayranlığı ikisi arasında eşcinsel bir ilişkinin olduğunu düşündürür. Nezir’in ona
dönük sözleri bu düşüncemizi doğrular niteliktedir. “Buharlı bakışlardan gel.
Süzülüşüne dayanılmıyor hani. Seni böyle bilsem… her gün boyamaz mıydım?”
(Aİ,73) Anlatının sonunda ise Saim’in yürüyen arkadaş grubu içinde, Nezir’in arkasında
olduğu görülür. Bu durum, onun Nezir’e olan sadakatinin devam ettiğinin gösterir.
Saim, arkadaş grubu içinde Nezir’e en fazla bağlı olan kişidir. Onun Nezir’e
olan ölçüsüz bağlılığı, anlatıya ismini veren aşkın farklı bir boyutta işlenmesine neden
olur. Nezir’in her türlü hakaretine karşı sessiz kalan Saim, grup içinde en zayıf
karakterli kişi olarak dikkat çeker.
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Yener, tellak bir babanın oğludur. Babasından sık sık dayak yediğinden dolayı
Nezir’in alaycı gülüşlerine maruz kalır. Nezir, mahzeninde Yener’e dayak yemiş
delikanlı makyajı yapar. Yener, makyajlı haliyle Nezir’in öncülüğündeki arkadaş
grubuyla birlikte sokağa çıkar. O, Nezir’in talimatıyla insanların gözlerine baka baka
ilerleyecektir. Nezir, Yener’in kolundan tutarak onun bu işi başarılı bir şekilde yerine
getirmesi için çabalar. Nezir, küçükken yemiş olduğu dayaklardan dolayı insanların
ruhuna hâkim olduğunu ileri sürerek, Yener’in de babasından yediği dayaklardan dolayı
insanların ruhuna hâkim olacağını söyler. Bunun için Yener’e nişan olarak herkesin
ruhunun hâkimi kılan his’i verir.
Yener giydiği kıyafet bakımından Nezir’e özenmeye çalışır. İlk başlarda siyah
gömleği üstüne astarı iplik iplik dökülen bir ceket giyen Yener, daha sonra siyah, kalın,
eski bir palto giyer. Kendisi ile Nezir arasında ayırıcı bir unsur olması için de Cemil
adını verdiği kasketi başına takar. Kıyafet dışında üstünlük taslama noktasında da onun
Nezir’e özendiği görülür. “Duygularınızla oynayabilirim! Yapacak şey bulamıyorsanız,
yaratırım! Canınız sıkıldı, öyle mi? Düşün ardıma. Parklardaki bankları sayalım” (Aİ,
92-93). Cihan’la bir süreliğine aşk yaşayan Yener, onun aslında Nezir’e âşık olduğunu
anlar. Cihan’la arasında geçen aşkı Nezir’e anlatır. Anlatıcı konumunda bulunan Cihan,
onun Nezir’e gidip aralarında geçenleri anlatmasını ondaki kavrayış eksikliğine ve
saflığına bağlar.
Anlatının sonunda Nezir’in öncülüğünde yürüyen arkadaş grubunun

en

arkasında bulunur. Esere adını veren aşkın kahramanlarından Yener, baba baskısını
yakından hisseden biridir. Algılama düzeyi düşük olduğundan dolayı, olayların nereye
gidebileceğini kestiremez.

2.5.4. Fon Karakterler
Eserdeki fon karakterler sınırlıdır. Bunlar, hem gerçek kişilerden hem de
hatırlanmış kişilerden oluşur. Nezir’in babası gerçek kişi, Şalvar Baba ile Havuç Hanım
ise hatırlanmış fon karakterleridir.
İhtiyar bir eskici olan Nezir’in babası, anlatıda şu şekilde tanıtılır. “Ta dipte,
kendi sağırlığına gömülü sıska bir ihtiyar, kulaklığından yükselen cızırtılı vınlamaya
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aldırmadan, eski bir koltuğun ağartılmış iskeletini cilalıyor” (Aİ, 20). Nezir yaşlı olan
babasına çok sert davranır. Ona sürekli emredici cümlelerle hitap eder. Nezir’in
babasına bu şekilde yaklaşmasının sebebi, küçükken ondan yemiş olduğu dayaklardır.
Dayak yiye yiye büyüyen Nezir, sözleriyle babasını küçük düşürerek adeta çocukken
yaşadıklarının acısını çıkarır. O, Nezir’in Yener’e yaptığı makyaja başını ümitsizce
sallayarak güler. Bu gülüşünde korkutucu bir ima vardır. Nezir’in babası, oğlunun
otoriter bir yapıya sahip olmasında itici güç konumundadır.
Nezir’in çocukluk yaşamında iz bırakmış biridir. Kıllı parmaklara sahip olan
Şalvar Baba, eşcinsel bir kimliğe sahiptir. Nezir’deki eşcinsel kimliğin oluşmasında
onun önemli derecede etkisi vardır. Nezir, etrafına toplamış olduğu gençlere bazen
Şalvar Baba ile ilgili anılarını anlatır. Şalvar Baba, sadece eşcinsel kimliğiyle Nezir’e
rol model olmamıştır. O, aynı zamanda etrafındaki kişileri büyüleyen yapısıyla da
Nezir’in idolü olmuştur. Onun Nezir ve arkadaşları üzerindeki etkisinin boyutu
büyüktür.
Nezir’in etrafındaki gençlere anlattığı hikâye kahramanlarından biri de cüce bir
kadın olan Havuç Hanımdır. Satın aldığı yeni mobilyalarla Nezir’in mahzenine gelen bu
kadın, anlaşılmaz bir dille almış olduğu koltukların, sandalyelerin ve masanın
bacaklarını boyuna göre kesmesini ondan ister. Nezir kadının bu isteğini yerine getirir.
Yıllar sonra bir kış günü kadın yine gelir. Bu sefer almış olduğu mobilyaları satmak
ister.
Aşk İşaretleri’nde çok az sayıda fon karakter kullanılmıştır. Bu kişiler,
başkarakter konumunda bulunan Nezir’in daha iyi tanıtılmasına yardımcı olurlar.
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2.5.5. Değerlendirme
Aşk İşaretleri, Latife Tekin’in dili iktidar aracı olarak kullanma çabasının
ürünüdür. Anlatının merkezinde yer alan Nezir, sözcüklere felsefi derinlik katarak
oluşturmuş olduğu dört kişilik grup üzerinde hâkimiyetini tesis eden aykırı bir kişidir.
Eğitim seviyesi belirtilmeyen Nezir’in akıllı ve derin kavrayış sahibi biri olduğu
görülür. Sözlerindeki tılsım, aradan on yıl geçmesine rağmen etkisini devam ettirir.
Nezir’in karakterinin oluşumu, çocukluktan kalma izler taşır. Baba baskısı, onu gaddar
biri haline getirirken, Şalvar Baba ile olan ilişkisi dil hâkimiyetini ve eşcinsel kimliğinin
oluşumunu sağlamıştır. Bu durum, çocuklukta yaşananların kişinin sonraki yaşamı
üzerinde ciddi manada etki edeceğini gösterir.
Nezir’in etrafına topladığı dört kişilik grup, üç erkekten ve bir kızdan oluşur. Bu
kişilerin

eğitim

seviyeleri

hakkında

herhangi

bir

malumat

verilmemiştir.

Konuşmalarından ve davranışlarından onların eğitim düzeylerinin düşük olduğu
söylenebilir. Eser, tek kız kahraman olan Cihan’ın ağzından anlatılır. Cihan, diğer
arkadaşları gibi kendisini Nezir’in büyüsüne kaptırmıştır. Fakat o, Nezir’in zaaflarını
hissetme yetisiyle diğerlerinden ayrılır. Anlatının diğer kahramanları olan Gülhan, Saim
ve Yener de Nezir’e hayranlık duyarlar. Onlar da Nezir’in tüm güçleri kendisinde
barındıran olağanüstü bir varlık olduğuna inanırlar. “Çocuklar her an Nezir’in gözlerini
üzerlerinde hissederek dolaşırlar” (Irzık ve Parla, 2014: 209). Yalnız bu gençlerden
Gülhan, Nezir’in üzerlerindeki tesiri kırmaya dönük girişimlerde bulunur; fakat başarılı
olamaz.
Eserde fon karakter olarak Nezir’in babası, Şalvar Baba ve Havuç Hanım yer
alır. Nezir’in babası, Nezir’e atmış olduğu dayaklardan dolayı gaddar bir baba kimliği
taşır. Nezir, yetişkin bir kişi haline geldikten sonra babası ona muhtaç hale gelir. Şalvar
Baba, Nezir’in kişiliğinin ve dünya görüşünün oluşmasında önemli bir konumdadır.
Havuç Hanım ise, Nezir’in unutamadığı ve ara sıra hayal ettiği bir kahramandır.
Aşk İşaretleri kişi kültü üzerine kurulu bir romandır. Eser, bir grup gencin idol
olarak benimsedikleri birinin kendilerini hayata karşı eğitme çabasını anlatır. Dilin
iktidar aracına dönüştüğü romanda, çocukluk yaşantısının sonraki süreçlerde kişinin
karakterini ve davranışını şekillendirdiği kanaatine varılabilir.
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2.6. Ormanda Ölüm Yokmuş
İlk basımı 2001 yılında Metis yayınları tarafından gerçekleştirilen Ormanda
Ölüm Yokmuş

6

romanının üçüncü, dördüncü ve beşinci basımları Everest Yayınları

tarafından yapılmıştır. Biz çalışmamızda, Everest yayıncılığın beşinci basımını esas
alacağız. Yüz yetmiş beş sayfadan oluşan eser, topluma yabancılaşan ve aşkı hayatının
merkezine yerleştiren bir sanatçının trajik yaşamını anlatır. Eser, Gürel Yontan’a ithaf
edilmiştir.

2.6.1. Başkişi – Kendine ve Topluma Yabancılaşan Bir Sanatçı
Eserin başkarakteri, hassas bir ruha sahip olan Emin’dir. Mobilyacı bir babanın
oğlu olan Emin, ince yapılı, kısacık boylu biridir. Gençliğinde çok az konuşan Emin
profesyonel anlamda ressamdır. Sanatçı kimliğine uygun olarak kibar bir yapıya
sahiptir. İnsan ile ilgili tanımında da kibarlığı merkezine alır. “İnsan, kibarlaşmak
isteyen bir canlıdır” (OÖY, 17). Yaşamla ilgili düşüncelerini uykudayken elde ettiğine
inandığından

dolayı

uykuda

görmüş

olduğu

rüyalarla

gündelik

yaşamını

şekillendirmeye çalışır. Bu rüyalarda elde ettiği düşüncelerle derin bakışlara sahip,
dalgın biri haline gelir.
Düşünceleri yanında duyguları da görmüş olduğu rüyalardan kalmadır. Bundan
dolayıdır ki uyandıktan sonra hem düşünce hem de duygu açısından yaşama katılma
noktasında pasif bir duruş sergiler. Çünkü o uyanıkken yaşaması gereken fikri ve hissi
uykuda yaşar. Rüyada yaşamış olduğu düşünce ve duyguların etkisiyle uyandığında
üzerinde bir yorgunluk oluşur. Yaşam düzeneğinde gündüz vakti düşünce ve duygularla
iç içe olan insan türünün aksine Emin, uykudayken bunlarla iç içe olur. Bu durum, ister
istemez, onu toplumun dışına iterek yalnızlığa sürükler. Fakat o günlük kaygılardan
uzaklaştığı için bu durumu kendisi için olumlu görür.
Resim sanatında becerikli bir kişi olan Emin, günlük yaşamın gerekliklerini
yerine getirmede yetersiz kalmaktadır. Evin gündelik işlerini eşi yerine getirir. Eşi
olmadan ayakta kalamayacak kadar silik bir kişidir. Aynı şekilde insani ilişkileri de çok
zayıftır. Çevresinde bulunan dostları oldukça sınırlıdır. Fiziki açıdan toplum içinde

6

Tekin, Latife, Ormanda Ölüm Yokmuş, (5. baskı), Everest Yayınları, İstanbul 2008.
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bulunmasına rağmen ruhsal açıdan onlardan çok uzaktır. Bu uzak duruş benliğine
sirayet etmiştir. “Emin’in sanatçı ruhu, onu sürekli yalnızlığa iter. Yalnızlığa tutkuyla
bağlıdır Emin” (Gümüş, 2002: 30). Kendisi, sanattaki yaratıcılığının yanında toplumsal
noksanlıklarının da farkındadır. Bu ikisi arasında denge kurmayı, yaşam felsefesi haline
getirmiştir. O, güçlü taraflarının yanında zayıf taraflarını da sürekli hesaba katarak
dengeli bir yaşamı benimsemiştir. Bu durum onun gururlanma ve küçümsenme arasında
orta çizgiyi yakalamasını sağlamıştır. Gururlandığını hissettiği anlarda dertli bir havaya
bürünür. Bu tip durumlarda kendisine hakaretler eder. Eserlerini küçük görür. Günlük
yaşamdaki beceriksizliğini gündeme taşıyarak sıradan biri olduğunu dile getirir. Onun
kendisini aşağılaması, benimsemiş olduğu düşünce tarzının sonucu olarak ortaya çıkan
bir durumdur.
Emin, günlük yaşamın boğuculuğundan uzaklaşmak için kendisinden yirmi yaş
küçük olan arkadaşı Yasemin ile birlikte ormana gitmeye karar verir. Ormana gitmeden
önce kendisine lazım olacak malzemeleri hazırlar. Bu malzemeler, “Yeşil bez çantası,
çakısı, gözlüğü, kurşunkalemi, geceden seçip ayırdığı kitap(ı)…” (OÖY, 15)dır. Emin,
daha önceleri de ormana gitmiştir. Aylar önce ormanda rastladığı siyah bir ağaçtan
kopardığı yaprak, ruhsal açıdan onda bir değişime yol açmıştır. Bu olay sonunda sık sık
ormana giderek yaprak toplamaya başlamıştır. Topladığı yaprakları evindeki duvarlara
iğneyle tutturmaya çalışır. “Kendisi için anlamı olan kitapların arasında binlerce yaprak
kurutmuş, yapraklar kitapların arasına sığmaz olmuştu. Yaprakları saplarından toplu
iğneyle odasının duvarlarına tutturmaya başlamıştı. Derken koridor, mutfak, banyo
duvarları yapraklarla kaplanmıştı” (OÖY, 23). Onun yaprağa olan düşkünlüğü, ruhsal
açıdan yaşamış olduğu acının anlamının yaprakta temsil edildiğine olan inancıdır.
Özellikle acılarının lale ağacının yaprağına nüfuz ettiğine dönük olan inancı, onu bu
yaprağı aramaya itmiştir. Ormana geliş amacı da acılarının sinmiş olduğu bu yaprağı
bulmaktır.
Emin’in yaşamla olan bağı zayıftır. Zayıf olan bu bağın etkisiyle kentten kaçıp
ormana sığınma ihtiyacı duyar. Zaman içinde ormanla aşinalık kurar. Yalnızlığın,
sükûtun egemen olduğu bu mekânda Emin huzuru arar. Onun insani ilişkilerde kırılgan
bir tutum içinde olması, dünya ile arasında sağlıklı bir ilişki geliştirememesinden
kaynaklanır. Eşi Gece’nin Yasemin’e söylemiş olduğu “…hepinizle onun ilişkisini
aslında ben kurdum…”

(ÖÖY, 44) ifadesi, Emin’in insanlardan ne kadar kopuk
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olduğunun göstergesidir. Topluma önemli ölçüde yabancılaşan Emin, ormanda
bulunuşuna

memnundur.

İnsanlardan

kaçmak,

kurtulmak

adeta

yaşamının

vazgeçilmezidir. Fakat koskoca evrenin muazzam niteliğine karşın kendisinin birey
olarak güçsüz olması onda tedirginlik yaratır. “Kişinin kendi bireysel varoluşuyla
kıyaslandığında son derece güçlü ve yenilmez ve çoğu kez ürkütücü ve tehlikeli olan bu
dünyadan ayrı olma bilinci bir güçsüzlük ve kaygı duygusu yaratır” (Fromm, 1996: 39).
Emin, romanın başından sonuna kadar tedirgin bir ruh haline sahiptir. Yaşama dönük
kırılgan yapısı, onun böyle bir ruh haletini taşımasına neden olmuştur.
Emin’e göre kendisini yaşama bağlayacak tek olgu aşktır. O, aşk sayesinde
yaşamla bir bağ kurabileceğine inanmaktadır. Aşk dışında kalan tüm mevzular Emin’de
anlamsızlaşır. Varoluşundaki mana yitimini engelleyecek tek güç olarak gördüğü aşk,
onun ruhunun hâkimi olmuştur. “Akla gelebilecek her konuda kafasının içi düşüncelerle
doluydu ama Emin artık yalnızca aşk hakkında söylenen sözleri işitiyordu. Sanki aşk
uğruna çekilen, katlanılan acılar dışında sözü edilmeye değer bir şey yoktu” (OÖY, 15).
Onun aşkın esiri haline gelmesi, çevresine karşı duyarsızlaşmasında önemli bir
işlevdedir. Aşk, her ne kadar topluma yabancılaşıp tabiatla bütünleşen Emin’in varoluş
gayesine bir mana katsa da onun toplumla olan bağlarını iyice gevşeten bir araç
özelliğini de taşımaktadır.
Dünyada aşktan daha önemli hiçbir şeyin olmadığına inanan Emin, âşıkların bir
yerde üç günden fazla kalmaması gerektiği düşüncesindedir. Aşk için her şeyin feda
edilebileceğini düşünür. Hatta fiziki yaşamına bile son vermeyi göze alır. Aşk onda
yaşamı dışarsamasına yol açan itici güçtür. O, aşkı mekanik yaşam tarzına karşı
çıkabilecek yegâne erk olarak görmektedir. Çünküaşk, kişinin bilinçsel açıdan
kendisinden geçmesine yol açarak us dışı bir hayatın kapılarını aralar. “Zümrüt’e
bakarken ürperiyordum, ormanın içine bakarken ürperdiğim gibi, bu ürpertinin nasıl bir
ürperti olduğunu düşündüm, yüreğim buz kesiyor, korkunç bir soğuma, kendimden
geçiyorum o anda, bir saniye sürüyor hepsi, kaybolup geri dönmem” (OÖY, 70).
Emin’de aşk, katı fiziki mekânın dışına ruhsal açıdan çıkma düşüncesini doğurmuştur.
Emin, aşka bütünleştirici bir olgu olarak bakar. Ona göre birbirlerine âşık olan
kişiler, iki ayrı bedene karşın tek bir ruh olarak yaşamalıdırlar. Bundan dolayı sevgilisi
Zümrüt’ten ruh birlikteliğine uygun davranışlar bekler. Fakat Zümrüt’ten buna dönük
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bir karşılık görmez. Bu durum onda aşka dönük şüphelerin oluşmasına yol açar.
“Birlikte oldukları bütün gecelerde sevgilisi ondan önce uyuyor, ondan sonra
uyanıyordu ve bunu yaşadıkça da Emin’in yüreği kuşkuyla çarpıyor, kafasında acı
sorular oluşuyordu” (OÖY, 67). Emin’e göre Zümrüt’ün ondan önce uyuması ve ondan
sonra kalkması, aşkın Zümrüt’te ciddi bir duygusal kıpırtı oluşturmadığının
göstergesidir. O, bu durumu Zümrüt’ün ona âşık olmadığına yorar.
Aşkını kanıtlaması için Zümrüt’e iki seçenek sunar. Bunlardan birincisi
yaşadıkları yeri terk etmeleri, ikincisi ise birlikte intihar etmeleridir. “Sevgi, eşitlik ve
özgürlük temeline dayanır. Eğer taraflardan birinin boyun eğmesi ve bütünselliğini
yitirmesi temeline dayanıyorsa, ilişki nasıl ussallaştırılırsa ussallaştırılsın, hangi kılıf
altında gösterilirse gösterilsin, mazoşist bir bağımlılıktır” (Fromm, 1996: 135). Onun
Zümrüt’ün önüne koymuş olduğu iki şıkkı dayatması, ondaki tek taraflı aşk anlayışının
göstergesidir. Bu tarz bir ilişki, köle-efendi ilişkisinin duygusal versiyonudur. Efendi
konumunda olan Emin, köle konumunda gördüğü Zümrüt’ten radikal kararlarına
uymasını ister. Zümrüt, bu kararlara uyarsa birliktelikleri devam edecektir. “İki kişiyi
varlıklarını bir arada ve sevgi içinde yürütmelerinin tek çıkar yolu köle efendi
ilişkisidir” (Okyay, 1995: 30). Bu durum, aşk olgusunun dayatma ve itaat etme
eylemleriyle örülü duygusal bir olgu olduğunun işaretidir. Emin, zihninde kurgulamış
olduğu aşk tanımını pratik yaşam alanında bulamaması sonucu Zümrüt’ten ayrılır.
Emin, kalabalık ortamlarda bulunmaktan hoşlanmayan bir tiptir. Kalabalıklarca
görünme düşüncesi içini bulandırır. Aşırı ferdiyetçi bir kişi olan Emin, kalabalıkların
uğultusu karşısında kendisini köşeye itilmiş bir kişi olarak görür. İnsanların içinde
bulunmak ona dayanılmaz bir işkence gibi gelir. Onun bu durumu içe dönük tiplerin
genel özelliklerini yansıtır tarzdadır. “İçedönük yetişkinler toplumdan hoşlanmazlar ve
büyük topluluklar içinde kendilerini yalnız ve kaybolmuş hissederler” (Fordham, 2001:
39). Kalabalıkların içinde kendini yalnız hisseden Emin, Yasemin ile birlikte ormanda
vakit geçirdiği süre zarfında etkin bir pozisyondadır. Bunun yanı sıra tek başına kaldığı
zamanlarda da usta bir ressamı andırır şekilde resimler yapar. Dış dünyaya karşı
mesafeli bir duruş sergileyen Emin, iç dünyasına eğilmekten hoşlanır. Kendi düşünce ve
duygu dünyası her şeyden çok daha önemlidir.
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Emin’in Yasemin ile olan konuşmalarının içeriğinden onun zihin dünyası
hakkında malumat sahibi oluruz. Yasemin’in yazmış olduğu hikâyeler üzerindeki
düşünceleri, yazı yazma eylemine dönük fikirlerini içerecek tarzdadır. Yaptığını
beğenmenin insanı bunamaya götüreceğine inanan Emin, Yasemin’e şu ana kadar
söylenmemiş bir şeyler söyleyecekse yazmasını, aksi takdirde yazmasının bir anlam
teşkil etmeyeceğini ifade eder. Bu tarz bir şeyi yazması için de “İçinde kimselerin
çözemediği sırları çözmek gibi bir heves” (OÖY, 34) olması gerektiğine inanır. Ayrıca,
Yasemin’in anlatımını fazla süslü bulan Emin, ona sade bir anlatımı tercih etmesini
önerir.
Kadın mevzusuna da değinen Emin, onların evlerinde oturduklarında mutlu
olduklarını ifade eder. Orman gibi belirsizliğin hâkim olduğu mekânlarda dolaşmanın
kadınları korkuttuğunu ifade eder. Ayrıca kadınların orman gibi yerlerde sıkılmalarının
sebebi olarak, kendilerini gösterebilecekleri birilerinin olmamasına bağlar. Yasemin’in
ormandan çıkmasını da bu fikrine uygun olarak yorumlar. Sanatçı kimliğinde özgün
olmayı savunur. Yapmış olduğu resimlerdeki benzerlikleri kendisine sorun yapar. Ona
göre insanlara bir şeyden bir tane yapma hakkı tanınmalıdır. Çünkü aynı şeyden birden
fazla yapma taklitçiliği doğurur. Şehir hayatına karşı mesafeli bir duruş sergileyen
Emin, köyde yaşama düşüncesine sıcak bakar. Okul yıllarından beri kendisini
sevebilecek bir kadınla birlikte köyde yaşama düşüncesine sahiptir. Böyle bir kadın
bulamadığı için bu düşüncesi teoride kalmıştır. Dışarıda uyuyan insanların kötü
kokmalarından dolayı onlara karşı olan sevgisini yitiren Emin, düşkünlere, özellikle de,
delilere karşı içinde derin bir merhamet duygusu taşır.
Ormandan çıkıp insanların arasına karışmaya karar veren Emin, son bir yaprak
almak için ormana gider. Dönüş yolunda kendisinin genç haline rastlar. Kemerinde çakı
kılıfı ve sigara paketinde kurşun kalemi bulunan bu adam, Yasemin’e göre Emin’in
kendisidir. Ormandan çıkmakta olan Emin’in bu genç hali, onun ormandan çıkıp
yaşama katılacağını ima eder tarzda verilmiştir. Ormandan çıktıktan sonra evindeki
duvarlara iğnelediği yaprakları sökerek sandığa koyar. Yaprakları kaldıran Emin, bütün
acılardan kurtulduğunu ileri sürer. Yaprak, zamanı durdurma sembolü olarak
kullanılmıştır. Yaprakların kaldırılması zamanın akışını temsil eder. Emin, ormandan
çıkmakla birlikte evindeki yaprakları kaldırarak, akan zamanın hiçbir şekilde
engellenemeyeceği mesajını verir.
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Emin, kent hayatının boğuculuğundan ve yaşamın geçiciliğinden uzaklaşmak
için ormanı kendisine sığınak olarak gören bir kahramandır. Hassas bir ruha ve derin bir
kavrayışa sahiptir. İnsanlarla iletişim kurmakta problemler yaşayan Emin, anlatının
sonunda ruhsal bir dönüşüme uğrayarak ormandan çıkar ve topluma katılır.

2.6.2. Norm Karakterler
Eserin en önemli norm karakteri olan Yasemin, kişilik noktasında başkarakter ile
zıtlık oluşturur. Ayrıca başkarakterin zayıf olan taraflarını yansıtan bir ayna işlevi görür.
“Bu karakterlerin tezat yaratmak ve okuyucuyu rahatlatmak gibi görevleri olduğu kadar,
birinci derecedeki kahramanların kusurlarını yansıtma, somutlaştırma gibi fonksiyonları
da vardır” (Korkmaz, 2016: 340). Emin’in en yakın arkadaşı olan Yasemin, yirmili
yaşlarda annesini kaybetmiş biridir. Annesinin ölümü sonucu yıllarca süren korku
nöbetleri geçirir. Annesiyle dünyada bir kez daha karşılaşmak isteyen Yasemin, o fırsatı
eline bir kez geçirir, fakat onu görme cesaretini kendisinde bulamaz. “Gözlerini olanca
gücüyle onu görmeye, kulaklarını sesini işitmeye, ellerini eteğinin bir ucundan
tutuvermeye zorladığı günler gecelerden sonra beklediği o an gelip çatmış, bütün
varlığıyla hissetmişti ki, oturduğu yerden kalkıp iç odaya kadar yürüyecek cesareti
gösterebilse annesini görecek…” (OÖY, 43) Onun ikinci ölüm acısı sevgilisinin
ölümüdür. Aylarca sevgilisinin yanı başında kalan Yasemin, sonunda onu yitirir.
Sevdiği iki varlığın ölümü kendisinde ölüme karşı yılgınlık oluşturur. Ölümün
oluşturduğu yılgınlığa karşı, yaşama dönük ruhsal açıdan bir olgunlaşma yaşar. Sevdiği
kişilerin ölümü ile oluşan acısını hafifletmek için Emin ile birlikte ormana gider.
Ormanda zamanın ilerlemeyişini duyumsayarak ölüme tepkisini ortaya koymaya çalışır.
Yasemin sorumluluk almaktan kaçınan biridir. Küçükken her türlü görevden
kaçan Yasemin, bu karakteristik özelliğini yetişkinlikte de devam ettirir. O, küçük
yaşlarda aile ortamında her çeşit işten kaçışını Emin’e anlatır. “Çocukken evde sofra
kurulacak, siner saklanırdım bir köşeye, kim üstlenirse artık, ablam, annem… Kafamı
gömdüğüm yerden el ve beden hareketlerini izlerdim, yemek sırasında gizlice
kardeşlerimin yüzündeki ifadeleri kovalardım, çatal bıçak kaldırmak bile kaçılacak bir
işti benim için,…” (OÖY, 119) On sekiz yaşına geldiğinde bile tırnaklarını annesine
kestiren Yasemin, saçlarını da ablasına tarattırır. Hiçbir şeyin sorumluluğunu
almayan Yasemin, kendi yapması gereken işleri de başkasının sırtına yükleyen bir
karakterdir.
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O,tembel bir kişi olan Emin’le yakın arkadaşlık kurmasını da sorumsuzluğuna
bağlar. Ayrıca özgürlüğe olan düşkünlüğü ile sorumsuzluğu arasında paralellik
olabileceği üzerinde düşünür; fakat bu iki durum arasında bağlantı kurma canını sıkar.
Birileri üzerinden özgürlük tutkusuna sahip olan kişiyi adi bir hırsıza benzetir.
Annesinin ve sevgilisinin ölümü, bencilce kişiliğiyle yüzleşmesinde kırılma noktası
olmuştur. Üstüne ölüm sorumluluğunun yüklenmesi geçmişiyle hesaplaşmasını
doğurmuştur. Bu ölümlerin kendisini herkese karşı sorumluluğa doğru sürüklediğini
ifade eder.
Yasemin Emin ile bazı ortak noktalara sahiptir. Bu ortak özelliklerden biri
ikisinin de sanatçı olmasıdır. Yasemin çocukluğundan beri hikâyeler yazıp bunları
biriktiren bir yazardır. Hikâyelerini gece vakti saman kâğıdına kurşunkalemle yazar. Bir
hafta arayla âşık olup sevgililerini aynı gün yitirmeleri diğer bir ortak özellikleridir. İki
arkadaşın aynı gün yaşamış oldukları aşk acısı, kendilerinde ruhsal birlikteliği
sağlamıştır. Ayrıca kaybettikleri sevgililerine bir daha kavuşamayacak olmaları her
ikisinde de derin bir umutsuzluk duygusu yaratmıştır.
Bu ortak özellikler, Yasemin’in Emin’le iyi bir arkadaşlık kurmasını sağlamıştır.
Yalnız Yasemin de Emin gibi kendi acısına gömüldüğü için aralarında birbirlerinin
acısını hissetmeye dönük bir duygudaşlık söz konusu değildir. Bunun dışında Yasemin
ormandan çıkmak, insanların arasına karışmak ister. O, ormanda uzun süre kalmaktan
sıkılır. Bu durum onun Emin’in içe dönük yapısının aksine dışadönük bir kişi olduğunu
gösterir. Dışadönük kişilerin “En çok hoşlandıkları şey, topluluk içinde bulunmaktır.
Yalnız kalmayı sevmezler ve aşırı düşünmenin hastalık olduğuna inanırlar” (Fordham,
2001: 39). Yasemin arkadaşının ormanla bütünleşmesinin aksine oraya bir türlü
alışamaz. O, ormanda uzun süre bulunmaktan korkar. İnsanın insanla anlam
kazanacağına inanan Yasemin, fırsat buldukça Emin’i şehre çekmeye çalışır.
Yasemin, canlı cansız bütün varlıklara asıllarının gölgesi olarak bakar. Bu
durum, onun yaşama ciddi manada sarılmasını engeller. Yaşamla arasında oluşan
boşluk, sesine ve davranışlarına etki eder. “Gerçekten de dünyadan sesiyle geçiyordu
Yasemin; yürüyüşünde bir sarsaklık vardı, davranışlarında bir çekingenlik. Elini
uzatamadığı her şeye, yapraklara, taşlara, insanlara, soluğu yettiğince sesiyle
dokunuyordu o…” (OÖY, 108). Yasemin, sebep sonuç ilişkisi kurulmadan yapılan
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eylemleri anlamsız görür. Ona göre bir yaprağı çekip kopartmak ya da ayağa takılıveren
bir taşı tekmelemek yersiz eylemlerdir. Ayrıca Yasemin, mutlak düşüncelere sahip
insanları sevimsiz bulur. O, tüm fikirlere eşit mesafede durabilen, hiçbir fikri
mutlaklaştırmayan insanlara güven duyar. “Saplantısı olan bir insana, insan tam da
güven duyamıyor, arkadaşım, bir düşünce tarafından ele geçirilmiş… Bu benim
açımdan üzücü bir durum, artık eskisi kadar özgür olmadığını görmek…” (OÖY, 113)
Emin’in aşkı mutlaklaştırıp inanç haline getirmesi, Yasemin’de ona karşı

bir

güvensizlik oluşturur. Emin’in aşk dışındaki her şeyi anlamsızlaştırması, Yasemin göre
onun bu fikir tarafından ele geçirildiğinin işareti olarak görülür. Bu düşüncesini Emin’e
açarak, böyle bir durumun kendisi açısından üzücü olduğunu dile getirir.
Yasemin yaşadığı ana odaklanan biridir. O, insanların geçmişin acısı ve
geleceğin korkusu arasında gidip geldiğini ifade eder. Ona göre bu durum, huzurun ve
mutluluğun arka plana itilmesine yol açar. “…benim için önemli olan yaşadığım anı
güzelleştirmekti, zamanın içinden iyi bir duyguyla geçmek, hepsi bu… Çatışma yok…
Benim içimdeki özlem hep şimdiye dönüktü, bence insanlar geçmişin üzüntüsü ve
geleceğin korkusu, merakı ve endişesi arasında sıkışıp kalıyorlar… Bu çok acı bir
şey…” (OÖY, 165) Derin gerçekleri konuşurken keşfeden Yasemin, bazen
konuşmalarının büyüsüne o kadar kapılır ki, Emin onu dinlemek istemez. Ayrıca
Yasemin’in her şeyi anlama çabası Emin’i ciddi manada üzer. Yasemin, Emin’in
konuşmalarından farklı anlamlar çıkararak kendi bakış açısının doğruluğunu ona
göstermeye çalışır. Sorular sorma ve alınan cevaplara karşılık kendi görüşlerini ifade
etme, Yasemin’in düşünmeye ve kavramaya dönük bir tutku içinde olduğunu gösterir.
Emin’e göre Yasemin düşünceden düşünceye atlar. O, Yasemin’in herhangi bir düşünce
hakkında zihninde bir netlik oluşturmadan diğer bir düşünceye atılmasını zaaf olarak
görür.
Yasemin, hem sevgilisinin hem de annesinin ölümünden dolayı ıstırap çeken bir
kahraman olarak romanda yer alır. Yakın arkadaşı Emin’in toplum içine karışması için
çabalayan Yasemin, sonunda istemini gerçekleştirir. Romanda sadık bir dost olarak
görünmekle birlikte sanatçı kimliğini de hissetirir.
Gece, Emin’in on sekiz yıllık birlikteliklerinden sonra ayrıldığı eşidir. Yasemin,
annesinin ölümü ile yaşamış olduğu korku nöbetlerinde Gece’den hep destek görmüştür.
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O, Gece’nin kurmuş olduğu özel sofraların başında onunla yaptığı muhabbetlerin
duygusuyla doludur. Gece, Yasemin ve Emin ile yapmış olduğu sohbetlerden bazen
sıkılır, onları yalnız bırakarak ya tek başına balkonda rakısını yudumlar ya da televizyon
izler. Eşi ile Yasemin’in arkadaşlıklarını kıskandığına dair onda herhangi bir emareye
rastlanmaz. Onların arkadaşlıklarını masumane görür. Bazı geceler sarhoş olup içli
sesiyle eski şarkıları söyler.
Emin’e karşı olan duygularını, hayallerini ve ondan beklentilerini Yasemin’le
paylaşır. Yasemin’le olan bir konuşmasında Emin’in arkadaşlıktan anlamadığını dile
getirir. Onun sosyal yönünün zayıf ve tembel bir kişi olduğunu ifade eder. Yine başka
bir yerde, “Somurtmaktan başka bir şey bilmez ki… Aşkı da bilmez, benden öğrendi”
(OÖY, 44) diyerek kocasına olan bakışını dile getirir. Gece, eşinin zayıf olan taraflarını
Yasemin’e anlatmaktan sıkılmaz. Kocasına karşı olan kırgınlığına rağmen onunla
küsmez. Evin gündelik işlerini Emin’den çok daha iyi bir şekilde çekip çevirme gücüne
sahiptir. Sahip olduğu bu tarz güçlü taraflarıyla Emin üzerinde egemenlik kurar, onu
çoğu zaman sözleriyle incitir.
Yasemin, Gece’yi elbiseleri ve süs eşyaları ile hatırlar. “Gece’nin küpeleri,
Gece’nin kolyeleri, Gece’nin perukları, Gece’nin deri etekleri, kadife ceketleri, broşları,
işlemeli pantolonları, şalları, çizmeleri, yüksek ince topuklu ayakkabıları, kremleri,
pudraları, fırçaları, koku şişeleri… Gece’nin dantel perdeleri… Rujları, kalemleri...
Şapkaları, yelpazeleri…” (OÖY, 45) Yasemin’e göre Gece, hem kendisinden hem de
Emin’den çok daha derin sezgilere sahiptir. Yasemin ile olan bir konuşmasında ona on
üç yıl arayla iki kez âşık olduğunu söyler. Her iki âşık oluşunun da çocuk doğurduktan
sonraya tekabül ettiğini ifade eder. O, Emin’e hep âşık olmak için çocuklarının
olmamasını ister. Gece’ye göre çocuk aşkı öldürür. Makyaj yaptığında ağzını bozar,
küfrederek kahkahalar atar, bu arada güzelleşmeye çalışır. Bu durum Emin’in tuhafına
gider. Kocasının Zümrüt’le aşk yaşadığını öğrenen Gece, ondan ayrılır. Emin, o günleri
gözünün önüne getirir. “On sekiz yıl boyunca, sanki güzel olan hiçbir şey
yaşamamışlardı, karısının Zümrüt’e savurduğu tehditler, küfürler… Yarı boşalmış bir
viski şişesi, hasır çantası, dağınık saçlarıyla… Elinde bir bıçak, Zümrüt’ün kapısında
dikilmiş beklerken görüyordu onu” (OÖY, 138). Emin, Gece’nin gündelik yaşama olan
tutkusundan dolayı ona karşı soğumuştur. Çünkü Emin’e göre gündelik kaygılar, aşkı
azar azar yok eder.
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Gece, anlatı sürecinde bulunmayan biridir. Emin’in onu hatırlamasıyla esere
dâhil olur. Dış görünüşüne önem veren ve sözleriyle kocasının iğneleyen biridir. Ayrıca
yaşama dört elle sarılan bir kişilik özelliği taşır. Tüm bu özellikleriyle şatafatlı bir
yaşamı bulunan bir karakterdir.
Zümrüt, Emin’in evli olduğu halde kendisiyle ilişki kurduğu sevgilisidir. Emin,
Zümrüt’ün Yasemin ile arkadaş olmasını ister. Ona göre Zümrüt ile Yasemin tanışsalar
birbirlerini çok seveceklerdir. Zümrüt, Yasemin ile tanışmak için onu evinde yemeğe
davet eder. Yasemin ile olan ilk görüşmesinde, “Yakası dökümlü siyah bir gece elbise”
(OÖY, 59) giyer. Zümrüt’ün sırtını tamamıyla açıkta bırakan bu elbise, Yasemin’in
dikkatini çeker. Ayrıca Yasemin, Zümrüt’ün davranışlarında bir heyecan ve tedirginlik
görür. Zümrüt’ün yaşamış olduğu evin şatafatı Yasemin’in başını döndürür. “Evin
pencereleri denize açılıyordu, kıyıdan yansıyan ışıklar, kumaş kaplı duvarlarda beyaza
yakın pembe koyulaşan aynalarda oynaşıyordu. Camlı bölmeler, sütunlar, mumluklar…
Demir, mermer…” (OÖY, 60) Zümrüt’ün evi, onun hem sosyo-ekonomik düzeyini hem
de kişilik özelliğini yansıtır. Varlıklı bir yaşam tarzına sahip olan Zümrüt, bu yaşam
tarzına uygun olarak lüks bir yaşam sürmektedir.
Zümrüt, Emin ile olan ilişkisini devam ettirebilmek için, onun kendisinden
beklentilerini yerine getirmeye çalışır. Bunları yerine getirirken epey zorlanır. “…âşık
insan uyur muymuş, gözlerimi yummaya korkuyorum, gizli gizli uyuyorum, yorgun
düştüm inan ki… Çello öğreniyorum, deli gibi kitap okuyorum, kimseyi gördüğüm yok,
işi de astım, çalışmanın ç’sini duymak istemiyor…” (OÖY, 61-62) Zümrüt, Yasemin ile
olan her karşılaşmasında Emin’den yakınır, huzurunu kaybettiğini söyler. Emin’in
yaşamındaki en büyük lüksü olduğunu dile getirir. Emin’in kendisine dayattığı ayrılma,
birlikte başka bir yere gitme ve intihar etme fikirlerinin hiçbirine sıcak bakmaz. O, aşkın
önemli olduğunu ama her şey olmadığını dile getirir. Aşkın hayatı yok saymasına, kişiyi
gerçekliklerden uzaklaştırmasına karşıdır. Emin’in kısacık bir süreliğine çalışmasından
mutluluk duyar. Onun bu şekilde yaşama katılmasını ister. Fakat Emin’in aşk
anlayışındaki hayatı dışarsama fikri, onun Emin ile arasının açılmasına sebep olur. Daha
sonraki süreçte Emin’i başka biriyle aldatarak ilişkilerinin noktalanmasına yol açar.
Anlatı sürecinde hatırlanan bir kişidir. Konforlu bir yaşam süren Zümrüt, kişiliği
ve hayat stiliyle Emin’in içe dönük yapısından ve entelektüel düzeyinden uzak biridir. O
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da Gece gibi sosyal yönü gelişkin bir karakterdir. Bu durum, onun Emin’le olan
birlikteliğinin sonlanmasına neden olmuştur.
Emin’in yakın bir arkadaşı olan Yurt, parmak büyüklüğünde heykeller yapan
yetenekli bir sanatçıdır. Emin, haftanın bir günü, ikindi sularında uzak bir kahve
mahallesinde Yurt’la görüşür. Emin’in öğrencilik yıllarında Yurt’la başlayan dostlukları
bir sır yüzünden aralıksız devam etmiştir. Yurt bankaya girmeye korktuğundan dolayı
Emin onun yerine para çekme-yatırma işlemlerini yerine getirir. Bundan dolayı bankalar
kapanmadan bir araya gelirler. Bir araya geldiklerinde, Yurt banka cüzdanını gizlice
masanın altından Emin’in dizlerinin arasına sıkıştırır. Daha sonra geri yaslanarak
Emin’e göz kırpar.
Üniversitede hoca iken bir öğrencinin intiharından dolayı görevini kendi
isteğiyle bırakan Yurt, bir daha hocalığa dönmemiştir. O yıllarda çok şık giyindiğinden
dolayı Emin kendisini çok sever. Öğrencileri tarafından çok sevilen bir hoca olan Yurt,
bulunduğu ortamlarda ilgi odağıdır. Emin, o yıllarda Yurt’un ceketinin cebinden
kalınca, pis bir ipin sarkışını hatırlar. O ve çevresindekiler, Yurt’un alıngan bir kişi
olmasından dolayı bu ipin ne olduğunu bir türlü ona soramazlar. Yurt da ceketinin
cebinden sarkan bu ip hakkında onlara bilgi vermez. Evi olmayan Yurt, tek başına
yaşayan kadınlarla ahbaplık yaparak onların evinde kalır. Evlerinde kaldığı bu
kadınlarda bir sürü heykeli kalır, utancından heykellerini isteyemez.
Eserin sonunda Emin, Yurt ile bir kez daha bir araya gelir. Yurt, bu
karşılaşmalarında ona yaşlılıkla ilgili nasihatler yapar. Önceki karşılaşmaları tamamıyla
maziye aitken, bu karşılaşmaları yaşadıkları ana aittir. Bu durum, Yurt’un maziyle
sınırlı olmayan bir kişi olduğunu gösterir. Yurt, Emin’in diyalog halinde bulunduğu
samimi bir dostu olarak eserdeki yerini alır. Ayrıca Emin’in toplumun içine katılmasını
sağlayan bir karakter pozisyonundadır.

2.6.3. Fon Karakterler
Eserde fon karakterlerin sayısı birkaç kişiyle sınırlıdır. Bunlar, eserin içinde silik
kişiler olarak kalırlar.
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Otuz üç yaşında ölümün ne olduğunu anlama merakına kapılan Yasemin’in
sevgilisi, kısa bir süre sonra hastalanarak ölür. Öldüğü zaman Yasemin onun
yanındadır. “Ölüler Kitabı” isimli bir eser yazmakla meşgul olan bu şahıs, ölüm
esnasında Yasemin’e ölümü anlamaya çalışmamasını, insanların zevkine yaşadığını,
hayatın bir anlamının olmadığını ve öleceği için üzülmemesi gerektiğini söyler.
Yasemin’in sevgilisi, Yasemin’in aşk acısıyla olgunlaşmasını ifade etmeye dönük bir
kahramandır.
Yaşar, Emin’in köpeğinin adıdır. Emin, sabah olduğunda Yaşar’ın tasmasını
çözüp bahçe kapısından sokağa bırakır. Evlerinin karşısındaki apartmanın giriş katına
taşınan Asuman adındaki kadına bağlanır. Her sabah kadının penceresinin altına giderek
cama doğru havlar. Emin’in arkadaşı Övgü’nün ziyarete geldiği gün evden kaçar. Bir
daha da gelmez.
Emin’in oturduğu küçük evin karşısındaki apartmanın giriş katına taşınan
Asuman, Emin’le bir ay süren cinselliğe dönük bir ilişki yaşar. Emin’in köpeği Yaşar’a
karşı sevecenlik gösteren bu kadın, Yaşar’ı okşar ve onunla oynar. Bir gün ortalıkta
kaybolan Asuman’ı Emin bir daha görmez. Daha sonraları uzun boylu, iri iki adam
gelerek onun eşyalarını alır.
Övgü, Emin’in üniversiteden arkadaşıdır. Bir akşam Emin’i ziyarete gelir. Üç
dört gün sonra da kendisini bir inşaatın tepesinden atarak intihar eder.
Şadem, otoparkçılık yaparak geçimini sağlar. Emin arabasının anahtarını
onaverirken kendisiyle ayaküstü muhabbet eder. Bu konuşmalarda, rüyasında gördüğü
köpek hikâyesini ve kimseyle paylaşmadığı yüz kızartıcı anılarını da ona anlatır. O,
sokakta olup bitenleri gece vakti tuvalet bekçisinin masasına oturup kâğıda geçirir,
sabah vakti olduğunda da yazdıklarını tenekede yakarak ısınır. Saçlarını zarif bir el
hareketiyle toplayan Şadem, kirli saçlara sahiptir. Zarif bir duruşu olan bu otoparkçı
adamın elinden düşürmediği ucu çatallı bir sopası vardır.
Oyuncak bebek satarak geçimini sağlayan Cüce, alnından aşağısı hafifçe, çizgi
çizgi gölgelenen uzun bir yüze sahiptir. Karton bir kutunun içinde uyuyan Cüce, sabah
olduğunda satmaya çalıştığı bebeklerden birini göğsüne bastırır, gece yarısına kadar bu
bebeği sımsıkı tutar. Bu süre zarfında ninni söyleyerek sallanır. Onun yürek paralayan
bir yabansılığı vardır.
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İki beyaz atın sahibi olan paltolu adam kısacık boylu biri olduğundan, giymiş
olduğu paltonun içinde kaybolmuş gibidir. Genç mi yaşlı mı olduğu pek anlaşılmayan
bu adam, Yasemin ile Emin atlara binerken onların yanı sıra yürür. Muhabbetlerinin bir
yerinde Emin’e, “Abi sen ressam mısın?” (OÖY, 77) diye sorar. Bu soru hem Emin’de
hem de Yasemin’de şaşkınlığa yol açar. Onlara, kimin hangi mesleği yaptığını
çocukluğundan gelen bir alışkanlıkla bildiğini söyler. Ayrıca Emin’in ellerinden ve
vücudundan onun ressam olabileceğini ifade eder.
Eserde geçen fon karakterler, sosyal ortamı yansıtma işlevine sahiptir. Bu kişiler
vasıtasıyla toplumsal yapının canlılığı gösterilmeye çalışılmıştır.
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2.6.4. Değerlendirme
Ormanda Ölüm Yokmuş adlı eser, ölümün hissedilmeyeceği bir mekân olarak
ormanı seçen iki arkadaşın hikâyesidir. Hayata bakışları birbirinden farklı olan bu iki
arkadaş, “Karşıt İkizler” (Balık, 2011: 187) olarak birbirlerine son derece bağlıdırlar.
Romanın başkarakteri konumunda bulunan Emin, içe kapanık bir kişiyken, Yasemin
sosyal yönü gelişkin bir karakterdir. Her ikisinin sanatçı olması ve aşk acısı yaşamaları
aralarında ruhsal yakınlaşmayı sağlar.
Entelektüel düzeyleri ve eğitim seviyeleri yüksek olan bu roman kişileri, yazarın
diğer romanlarındaki kişilerden farklıdır. Diğer eserlerinde yoksul ve eğitimsiz insanları
merkezine alan Latife Tekin, bu eserinde değişikliğe giderek aydın kesimi kahraman
olarak seçmiştir. Yine daha önceki romanlarında kolektif yapıların birer parçası olan
kahramanları seçmişken, bu eserinde hiçbir kolektif yapıya bağlı olmayan kişileri
eserine almıştır.
Eserde, Emin’in eşi Gece ve sevgilisi Zümrüt, sosyal yönleri olan ve varlıklı bir
yaşam tarzına sahip kişilerdir. Emin’in içe dönük kişiliğinden ve entelektüel düzeyinden
uzak olan bu kadınlar, Emin’le mutluluğu sağlayamamışlardır. Bu kadınlar, çağrışımlar
yoluyla esere dâhil olurlar. Emin’in Yasemin dışında kendisine yakın hissettiği ve ara
sıra görüştüğü dostu Yurt ise eğitim düzeyi yüksek biridir. Yurt, Emin’in kısıtlı
çevresinde sıkı sık görüştüğü ender bir kişidir. Emin’in toplumsal yabancılığını bir
nebze de olsa ortadan kaldırma işlevine sahiptir.
Anlatıda geçen Asuman, Emin’in cinsel yaşamını temsil eden bir kişidir.
Otoparkçı adam ile cüce ise, sosyal çevresi kısıtlı olan Emin’in ara sıra diyalog halinde
olduğu kişilerdir.
Eser, topluma ve kendisine yabancılaşan bir sanatçının yaşam realitesi
karşısındaki çaresizliğini anlatan bir yapıttır. İdeal ile realitenin çatıştığı ve realitenin
hâkim olduğu romanda, kahramanların iç dünyaları ayrıntılı bir şekilde yansıtılmıştır.
Latife Tekin, ilk kez bu eseriyle toplumsal sorunlardan uzaklaşıp birey merkezli alana
yönelmiştir.
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2.7. Unutma Bahçesi
2005 yılında yayımlanan Unutma Bahçesi7, yazarın yedinci romanıdır. Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti 2006 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü olan bu eser, 279 sayfadan
ve üç bölümden oluşur. Eserde, geçmişte yaşadıklarını unutmaya çalışan bir grup
insanın bir arada yaşama çabası anlatılır. Çalışmamızda yapıtın İletişim Yayınlarındaki
ikinci baskısını esas alacağız. Yazar, eserini Ahmet Filmer’e ithaf etmiştir.

2.7.1. Başkişi – Toplum Karşıtı Bir Kahramanın Güç İstenci
Eserde geçen tüm kişilerin ilgi odağı olan Şeref, başkarakter konumundadır.
Zengin bir ailenin çocuğu olan Şeref, nükleer bir santralde mühendis olarak çalışırken,
işini terk edip ıssız bir koyda on yıl boyunca tek başına yaşamıştır. Adını Styrax olarak
belirlediği bir adada tek başına yaşamak istemesine karşın, içeriği verilmemiş üzüntü
verici bir hikâyeden dolayı bu idealini gerçekleştirememiştir. Daha sonra Unutma
Bahçesi adını verdiği araziyi satın alarak buraya yerleşmiştir.
Annesi ressam olan Şeref’in kendisi de bir aralar resimler çizmiştir. İki dil bilen,
kültür düzeyi yüksek biridir. Fiziki açıdan uzun, esmer, inci biri olan Şeref, kişilik
olarak sinirli bir yapıya sahiptir. “Şeref, buraya geldiği ilk yıllarda, bahçe çitini aşıp yaz
ayları boyunca kovayla su taşıdığı asmalarını yemesine kızıp bir ineği bacağından
vurmuş” (UB, 38). Bu yapısından dolayı hiç kimseyle huzurlu bir ilişki kuramaz.
Anlatıcı konumunda olan Tebessüm, Şeref’in yanına yaklaşılmaz biri olduğunu
okuyuculara aktarmak için kurmuş oldukları web sitesinin adını verir. Ayrıca Unutma
Bahçesine gelen kişiler arasındaki bir söylentiye göre onun elektriği kesmeye gelen bir
görevliyi tüfekle kovaladığı, yoluna çıkan ineklerin üstüne arabasını sürdüğü iddia
edilir.
Şeref’teki öfke nöbetleri çocukluktan kalma izler taşır. Küçük bir çocukken aile
fertlerine ve çevresindeki insanlara karşı hırçın bir duruşu vardır. O, bahçedekilere
“Daha üç yaşındayken ailedeki bütün kadınların yapışkan ellerinden yüzlerine tükürüp
bacaklarını tekmeleyerek kurtulduğunu, başını okşayıp boynunu koklamak isteyenleri
küfürle geri püskürttüğünü” (UB, 102) söyler. Şeref’in çocukluk ve gençlik arkadaşı
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Tekin, Latife, Unutma Bahçesi, (2. baskı), İletişim Yayınları, İstanbul 2014.

122

olan Sadık Bey de bahçedeki inşaat sırasında tutmuş olduğu günlükte, Şeref’in dünyaya
ve insanlara karşı doğuştan gelen bir hoşnutsuzluk içinde olduğunu belirtir.
“Küçüklüğünden beri yaşama isteksizliğini gösterdi Şeref… Her şeye karşı beğenmezlik
içinde oldu. Onun unutmak istediği bütün bir dünya… Dünyayı sevmiyor. Doğuştan
gelen insan tiksintisiyle dolu” (UB, 254). Günlüğünün devamında Şeref’in
ilkokuldayken kendisine sınıftaki bütün çocukların pis koktuğunu söylediğini yazar.
Şeref’e olan sevgisinden dolayı ondan kopmadığını; bu yüzden onun olumsuz
düşüncelerinin tesirinde kalarak mutluluğu tam olarak yaşayamadığını dile getirir.
Ferah’a göre, onun sinirliliğinin sebebi, bebekken dadılardan dayak yemiş
olmasıdır. Ferah, düşüncesini Şeref’e söyler. Şeref, Ferah’ın bu düşüncesine karşı sessiz
kalır. Onun sessiz kalışı onaylaması anlamında yorumlanabilir. “Sinirli adamın yaşam
planı, şu iki noktanın arasında yatar: onun aşağılık duygusu ve üstünlük için çabası”
(Adler, 2015: 53). Şeref, kendisini küçük düşürecek her türlü durumdan kaçınmaya
çalışır. Yaşamında meydana gelen nahoş durumları kapatmanın yolu olarak, ya
bunlardan bahsetmez ya da kendisini olduğundan güçlü gösterme yoluna gider.
Sinirli kişiliği ve uzlaşmaz yapısından dolayı toplumla barışık olmayan Şeref’in
aslında merhametli bir yüreği vardır. Bahçeye yeni gelen insanlara birkaç gün mesafeli
davranan Şeref, daha sonra onlara gereken zamanı ayırır. Kendileriyle yaşamak isteyen
gençler adına üzüntüye kapılır. Bu kişilerin erken yaşta unutma isteğiyle dolmaları onu
rahatsız eder. Aslında Şeref, yüreğinin derinliklerinde yer etmiş olan acıma ve
merhamet duygularını belli etmemeye çalışır. Çünkü onun yaşam felsefesinde, bu tarz
duygular kişinin acizliğini gösterir.
Topluma karşı yabancılaşma içinde olan Şeref, tabiata sığınarak ruhsal
yalnızlığını gidermeye çalışan bir kişidir. Bitkilere ve kuşlara karşı derin bir muhabbet
beslemekle birlikte kuşları avlayan avcılara karşı nefret ile doludur. O, kuşların
avlanmasına olan tepkisini ilgili makamlara gönderdiği mektuplarla dile getirir. Şeref,
uzak ağaçlara konan kuşları ürkütmemeye dikkat eder. Kuşların dışında karatavuklar ve
keçilere de sempatiyle yaklaşır. Ama inekleri sevmez. Onların otlanmalarına tahammül
etmez. Uzun uğraşlar sonucu oluşturduğu asmalarını yiyen bir ineği bacağından
vurduğu için mahkemelik olur. Çevresindeki inek sahiplerine kaplan alıp, beslediğini
söyleyerekonları ineklerine mukayyet olmaları noktasında tehdit eder. Fakat o, ineklerin
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hissetme ve bellek gücüne sahip olduğunu düşünür. Sakatladığı ineğin acısını diğer
ineklere anlattığına ve çevresindeki tüm ineklerin kendisine düşman kesildiğine inanır.
“Çevredeki bütün ineklerin benim ne zaman uyuduğumdan, ne zaman uyandığımdan
haberi vardır. Söyleyeceğim şeye inanmanız zor olacak, bahçeye ben uyurken giriyorlar ve en
sevdiğim bitkilere zarar veriyorlar. Birkaç ay önce, üç yıl uğraşarak tek tek, dağlardan evimin
önüne taşıdığım orkidelerimi söküp götürdüler” (UB, 278).

O, ineklerin zaman duygusuna sahip olduğunu söyleyerek kendisini izlediklerini
iddia eder. Bu durum, Şeref’in ineklerde duyumsama ve algılama yeteneklerinin
bulunduğu fikrine sahip olduğunu gösterir. Bitkilere karşı da aynı ilgi ve özeni gösteren
Şeref, birçok bitki kitabına sahiptir. Bu kitaplarda dünyadaki bütün ağaçların ve
bitkilerin adlarını öğrenir. Öğrenmiş olduğu bu adların hepsini daha sonra bilgisayarına
kaydeder. Buna harcadığı zamana ise üzülmez.
Şeref’in içindeki en güçlü arzu, uçma arzusudur. İlk başlardakayak, paraşüt,
suyun derinliklerine dalma, otomobil yarışı gibi tehlikeli sporlar yaparak bu tutkusunu
dile getirmeye çalışır. Fakat sonraları bu tutkusunun riskli sporlarla alakası olmadığını
düşünür. Onun sonradan edinmiş olduğu anlayışa göre uçma arzusu, aslında, yaşayacağı
şeylerin sonradan unutacağı hafiflikte olmasıdır. Bu düşünce, Şeref’in hayata ve
kendisine bakışını değiştirmiştir. Sahip olduğu bu fikirden dolayı satın aldığı arazi
üzerinde bir Unutma Bahçesi vücuda getirmiştir. Bu bahçede bulunuş amacı olarak da
“yaşananları unutmaya çalışmak” şeklinde bir fikir üretmiştir. Bununla birlikte bahçeye
gelecek olanlara yaptıkları işi bırakma vegeçmişleriyle her türlü bağlantıyı koparma
şartı getirir. Kişinin yıllarca biriktirdiği her türlü yaşantıyı tek etmesinin zorluğunun
farkında olan Şeref’e göre, kendisini bunlardan arındırabilenler bahçede kalacak,
diğerleri ise burayı terk edip gideceklerdir. Şeref, ayrıca bu bahçede bir Unutma
Enstitüsü kurmayı da planlamaktadır. Enstitünün yeri hazırdır ve planları çizilmiştir.
Enstitünün

kurulmasıyla

birlikte

amacını

tam

manasıyla

gerçekleştireceğine

inanmaktadır.
Şeref’i harekete geçiren en önemli dürtü, güçlü olma istencidir. O, kurmuş
olduğu bahçeye gelen insanların karşılaştıkları zorluklar karşısında pes ederek
kaçmalarını otoritenin boşluğuna bağlar. Ona göre, bu tip insanları kırbaçlayacak biri
olsa bunlar bahçeyi terk etmeyeceklerdir. Kişinin kendisini acındıracak bir seviyeye
getirmesinden rahatsızlık duyan Şeref, Tebessüm’ün ağlama havasına büründüğü bir
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esnada onu kovarak topluluğun içinde ağlamamasını, kendi başına ağlaması gerektiğini
söyler. Ona göre, “Ancak soysuzlar başkalarının önünde gözyaşı döker” (UB, 156).
Toplumda bu tarz insanların çok fazla olduğuna inana Şeref, bunları görmemek için
Unutma Bahçesi”ni inşa ettiğini söyler. Kendisinin Tebessüm’ü kovmasına karşın onun
kendisini kovamamasını güce bağlar.
“Güçlüyüm senden çünkü. O kadar güçsüz olursanız ben de güçlü oluyorum, başka ne
olmamı bekliyorsunuz… Bana ne yaptığınızın farkında değilsiniz ki. Güçsüzlüğünüzle beni
güçlü adam haline getirdiniz burada, istemeye istemeye sizin güçlü köleniz haline geldim.
Nefret ediyorum bu durumdan. Geçip karşıma keyif içinde gözyaşı dökeceksiniz, izin
vermeyeceğim…” (UB, 156)

Şeref, insanların acizliklerini gösteren hal ve hareketlerden rahatsızlık
duymaktadır. Ona göre, zayıf ruhlu insanlardan dolayı birileri güçlü hale gelmektedir.
Eğer toplumun tüm fertleri kendi ayakları üzerinde durup başkasına muhtaç olmayacak
düzeye gelirse, ideal bir toplum ortaya çıkar. Fakat keskin gözlemleri onun tüm ümidini
ortadan kaldırmıştır. Yaşadığı toplumdaki kadınların ağladığını, erkeklerin ise güce
taptığını dile getiren Şeref, bu toplumu sakat tavırlı toplum olarak niteler. Bu
toplumdaki fertlerin güç karşısında eğilmesinden tiksinti duyar ve toplu halde yok
olsalar dünyanın hiçbir şey kaybetmeyeceğini düşünür. Topluma karşı tamamıyla
karamsar bir bakış açısına sahip olan Şeref, bu bakış açısına uygun olarak olabildiğince
onlardan uzaklaşmış ve kendine has bir düzen inşa etmiştir.
Şeref’in politik açıdan devrimci bir duruşu vardır. Unutma Bahçesi’nin
bahçıvanı olan Cömert ile avcılık üzerinde yaptıkları konuşmada onun bu yönü ortaya
çıkar. O, Cömert’in avcıları övmesine sert tepki gösterir. “Sen de onlara hayranlık
duyuyorsun öyle mi? Bu dağlara gelip kuş vuracaklarına katil devlet başkanlarını
vursunlar” (UB, 237). Bu ifadelerden Şeref’in baskıcı egemen düzenlere karşı antiduruş sergilediği sonucuna varılabilir. İnsanları iyi insan ve kötü insan olarak
değerlendiren Şeref, iyi insanın zekâ düzeyinin düşük olduğunu ve kimseye faydasının
dokunmayacağını söyler. Bu tip insanların çölün ortasına bırakıldığında kısa bir süre
içinde ölüp gideceklerini belirtir. Ayrıca bunların yersiz zarafetinden sıkıldığını da dile
getirir. Çalışma hususunda da farklı görüşler ileri sürer. Unutma Bahçesi’nin para
karşılığında çalışılacak bir yer olmadığını belirtir. Çünkü burada işverenin olmadığını
beyan eder. Kendi işini kendisinin yaptığını söyleyen Şeref’e göre, iyi olan birinin
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kimseyi çalıştırmaması gerektiği düşüncesindedir. Bununla birlikte bahçeye gelen
insanlardan işlerini yapmayanlara sinirlenir ve bu tip insanları sevmez.
Unutma Bahçesi’nin merkezinde bulunan Şeref, bahçeye gelen herkesin ilgi
odağıdır. Tüm gözlerin onu aradığı, onunla sohbet etmek istediği bir kişi olan Şeref,
sürekli olarak kendisi ile onlar arasında mesafeyi koruyarak farkındalığını muhafaza
eder. “Şeref’in etrafındaki bir iktidar oyunudur aynı zamanda Unutma Bahçesi. Şeref
tarafından beğenilme, sevilme, göze girme, daha da önemlisi dışlanmama arzusu…”
(Ergüden, 2005: 35-36) Şeref’in egemenliğinde inşa edilen bu düzende, hiç kimse
Şeref’e yaranamaz. Kendisini hem düşünsel açıdan hem de ruhsal açıdan yetkin bir kişi
gören Şeref, çevresindekileri toplumsal dayatmanın parçası olarak görmektedir. Onun
kendisini diğerlerinden ayırt eden özelliği ise, toplumsal düzeneğin işleyişindeki
sıradanlaştırmayı görmesi ve buna alternatif olarak yeni bir mekân inşa etmesidir. Bu
durum, onun kendisini diğerlerinden üstün görmesine neden olmuştur. “Kişinin kendi
durumunu üstün görmesinin, bunun dışında her şeyden nefret etmesinin özünde kendine
hayranlık yatar” (Fromm, 2014: 74). Şeref hem sözleriyle hem de davranışlarıyla ayırt
ediciliğini ortaya koyarak dolaylı yoldan kendisine olan beğenisini ortaya koyar. Onun
güç istenci ile ilgili sözleri ve bahçedeki insanlara karşı göstermiş olduğu tutum,
kendisine dönük hayranlığı yansıtıcı nitelikteki durumlardır.
Anlatının trajik sahnesi, Şeref’in vurulma anıdır. Şeref, Cömert’in bahçeye gelen
köpekleri öldürmesinden dolayı onu döver. Bu duruma sinirlenen Cömert, Şeref’i av
silahıyla vurur. Şeref’in ölüp ölmediği eserde belirtilmez. Anne sevgisinden mahrum
büyüdüğü için asabi bir kişi olan Şeref, özgün düşüncelere ve derin algılayış
kapasitesine bir karakterdir. Ayrıca yaşama güç tutkusu penceresinden bakan ve irade
sağlamlığına önem veren toplum karşıtı bir kahramandır.

2.7.2. Norm Karakterler
Eserde norm karakter olarak, Tebessüm ve Ferah geçmektedir. Bu ikisi,
Şeref’nin zaaflarını yansıtan, derinliği olan kişilerdir.
Eserin hem anlatıcısı hem de kahramanlarından biri olan Tebessüm, eski bir
gazetecidir. Adını eserin ilerleyen bölümlerinde söyleyen Tebessüm, Şeref’i tanıyan bir
arkadaşının zorlamasıyla bahçeye gelmiştir. Bahçeye geliş amacı, kokulu kâğıtlar
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yapmaktır. Daha sonraları buradaki insanların unutma üstüne kafa yormalarından
etkilenerek bahçenin daimi üyelerinden biri olur. Bununla birlikte burada yaşamaya
karar vermesinde suladığı ağaçlara bağlanmasının da etkisi olmuştur.
Tebessüm’ün bahçedeki görevi, yeni gelenleri garajdan alıp bahçeye getirmek ve
bu kişileri buradaki yaşama alıştırmaktır. Bu görev, Tebessüm’ün bahçede Şeref’ten
sonraki en önemli konumda bulunduğuna işarettir. Kendisi de bunu farkındadır.
“Aslında kendimi diğer insanlardan ayırmam gerekir… Üstlendiğim sorumluluklar
açısından onlardan farklı bir durumum var çünkü” (UB, 32). Ayrıca oradan geçerken ne
yaptıklarını merak eden insanların meraklarını gidermek ve bahçedeki sulama işlerinden
de sorumludur. Bahçede çalışanların sorunlarını dinlemek, öfke ve korkularını
gidermeye çalışmak da Tebessüm’ün görev alanı içindedir. O, gelenleri karşılamaktan
ve uğurlamaktan fazla bir sıkıntı yaşamaz. Ama kalanları buradaki yaşama alıştırma
noktasında pek başarılı değildir.
Tebessüm, gelecekte olacak şeyleri önceden kavrayıp hissetme yeteneğine
sahiptir. Bahçeye internet üzerinden bahçıvan alınması fikrine karşı çıkarak önsezisini
ortaya koyar. İnternet ortamını, yalan değiş tokuşunun yapıldığı bir ortam olarak görür.
O, insanların topluca ve hızla alıştıkları şeylerden ürker. İnternet de insanların hızlıca
tükettiği bir aygıt olduğundan dolayı Tebessüm’e güven vermemektedir. Bundan dolayı,
internetten bahçıvan bulmanın sağlıklı bir fikir olmadığını bahçedekilere anlatır.
“İnternet yalanın umuda dönüştüğü yerdir, umudun yalana… Vazgeçin, üzüleceksiniz
sonunda” (UB, 43). Bahçedekiler, Tebessüm’ün bilgisayar alanındaki gelişmelerden
habersiz olduğunu söyleyerek onun düşüncesini reddeder. Tebessüm, tüm çabasına
rağmen onları ikna edemez. Bahçeye bahçıvan olarak alınan Cömert’in bahçede
kurulmak istenen düzene aykırı konuşmalarda ve davranışlarda bulunması, Tebessüm’ü
haklı çıkarır. Bununla birlikte Tebessüm, Cömert’in Şeref’i silahla vurmasından önce de
böyle trajik bir olayın gerçekleşeceğini sezer. Tebessüm’ün Cömert’in konuşmalarından
ve davranışlarından onun böyle bir olayın müsebbibi olacağını tahmin etmesi, önsezi
yeteneğinin güçlü olduğunun göstergesidir.
Tebessüm, gözlem ve ruh tahlilleri noktasında becerikli biridir. Bahçeye gelen
insanlara dair çözümlemeleri, onun bu konuda derin bir kavrayışa sahip olduğunu
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gösterir. Tebessüm’e göre bahçede yaşamaya karar veren insanlar, korkularını
sevinçleriymiş gibi dışa yansıtırlar. Böyle yapmalarının sebebi, üzüntülerini gizlemeye
çalışmak istemeleridir. Bununla birlikte o, buraya unutmaya gelen insanların
unutulmaya razı olmadıkları düşüncesindedir. “Bıraktıkları mesleklerini, geldikleri yeri,
hatta adlarını bile saklayanlar var ama cep telefonları hiç susmuyor. İstemedikleri
hayatlarıyla haberleşiyorlar sürekli, ya unutamaz da geri dönersek kaygısıyla sanırım”
(UB, 135). Onların telefonlarını kapattıktan sonra neşeli bir sesle bahçedeki yaşama
dönmelerini ise samimi bulmamaktadır. Ona göre bu kişiler, dışarıdan aldıkları enerjiyle
burada huzur arıyorlar. Bu durumlarının bahçedeki ümitli ve yüce düşüncelerin
anlamını yok ettiğini düşünür. Buna karşın bazı kişilerin anılarını unutmaya istekli
olduklarını da söyler. Ayrıca bahçede bulunanların birbirlerine karşı güvensizlik içinde
olduğu kanısındadır. Onu bu düşünceye götüren saik, hiç kimsenin diğerinin unutma
deneyiminden yararlanma hususunda istekli davranmamasıdır. Buna gerekçe olarak da
birbirlerini yanıltma korkusunu taşımalarını gösterir.
Tebessüm de bahçedeki diğer insanlar gibi Şeref’e hayranlık besler. Onun
Şeref’e duyduğu hayranlık, duygusal bir ilgi değildir. Şeref’in güçlü iradesi ve derin
bilgisi, Tebessüm’ü etkileyen temel özelliklerdir. O, Şeref’in kendisi üzerinde
oluşturduğu etkiyi azaltmak için sürekli olarak kendi düşüncelerinde ısrar eder. Çünkü
Tebessüm, kimsenin etkisi altında kalmamaya uğraşan biridir. Yalnız Şeref’in kendisine
değer vermemesine üzülür. Özellikle kendisini bahçedeki diğer bireylerle eşdeğerde
tutması canını sıkar.
“Şeref, beni buraya birkaç günlüğüne gelip giden insanlarla bile bir tutuyor. İç
dünyasında ayrı bir yerim olabilse, herhalde kendimi böyle yalnız hissedip hırçınlaşmazdım.
Takdir edilmek istediğimi sanacaksınız… Edebilse mutlu olurdum tabii. Böyle bir beklenti
içinde değilim, bana karşı tersine duygular geliştirmesi hoşuma gitmiyor, hepsi bu…” (UB,
163)

Tebessüm, her insanın doğasında bulunan beğenilme isteğine sahiptir. Bahçenin
ilk elemanlarından biri olmasına karşın, Şeref’in kendisini diğerleriyle bir tutması onu
rahatsız eder. Bu durumun kendisini hırçınlaştırdığını dile getirir. Ayrıca Şeref’in
kendisine dönük olumsuz duygulara ve düşüncelere sahip olmasından da hoşnut
değildir. Şeref’in Tebessüm’e dönük negatif duruşunda, Ferah’ın önemli ölçüde etkisi
vardır. Ferah, Şeref’e Tebessüm’ün buraya gelenlerin sordukları sorulara düzeylerine
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göre cevap vermediğini söyler. Ferah’a göre Tebessüm, söz oyunlarına yatkın, güçlü bir
zekâya sahiptir. Bundan dolayı bahçeye gelenlere gerçeği yansıtmayan sözler
etmektedir.
Ferah’ın

Tebessüm

hakkındaki

bu

düşüncelerinden

yola

çıktığımızda,

Tebessüm’ün etkileyici bir dile ve güçlü bir zihne sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aynı
zamanda Tebessüm, eserin merkezi konumunda bulunan Şeref’in düşüncelerine
muhalefet sergileyebilen ve çevresinde bulunanların iç dünyasını okuyabilen bir
kahramandır.
İnsanların ilgi duyduğu bir yazar olan Ferah, bahçeye gelmeden önce verdiği
kararla yazarlığı bırakmıştır. Unutma Bahçesi’nin temel kuralı olan, bahçeye gelecek
kişilerin yaptıkları işi bırakmış olmaları gereği yazmayı bırakan Ferah, bahçede
bulunduğu süre zarfında notlar tutar. Yazdıklarının karalama olduğunu, bunları
kitaplaştırmayacağını; eğer kitaplaştırma niyeti olsaydı bahçeye gelmeyeceğini
Tebessüm’e söyler. “İri siyah gözlerinin etrafında gece mavisi bir kalem gezdirip
dudağına parlatıcı sürmüş” (UB, 122) bir vaziyette bahçede dolaşır. Onunla konuşmaya
çalışan kişilere sırtını dönüp yüzünü buruşturur. Olayların mahiyetini sadece kendisinin
görüp kavradığına inanır. Tebessüm’e göre Ferah, çevresindekileri umursamayan,
kibirli bir kişidir.
Ferah, kendi isteğiyle yazışma sorumluluğunu üstlenerek başvuruları inceler ve
gelen mektupları yanıtlar. Ayrıca geçici olarak mutfağı çekip çevirme işini ve odalar ile
çevrenin temizliğini de sorumluluğuna alır. Daha önce yazmış olduklarını unutma
arzusuyla dolu olan Ferah, bunun gerekçesini şöyle açıklar. “Başı sonu olan bir şey
yazılamaz artık, öyle düşünüyorum, elim gitmiyor… İçime bir duygu çöktü, yaptığımız
her şeyi yarıda bırakmamız gerektiğini düşünmeye başladım… Kim ne yapıyorsa, başlar
başlamaz vazgeçmeli, dünyanın haline uygun olan bu…” (UB, 229) Ferah, bu
düşüncesiyle bir şeylere nokta koyma anlayışının terk edilmesi gerektiğini anlatmaya
çalışır.O, böyle bir bakış tarzının şu anki yaşama daha uygun olduğu görüşündedir.
Ferah, Şeref’e yakın bir ilgi duyar. Bu durum, Tebessüm’ün gözünden kaçmaz.
“Ama daha geldiği gün Şeref’e bakarken Ferah’ın gözlerinin bir ışıltıyla simsiyah
kesilip büyüdüğünü gördüm” (UB, 114). Geldiği ilk gün kimseye sormadan Şeref’in
bulunduğu eve giren Ferah, Şeref’e dönük bir merak içindedir. Topuklu ayakkabısıyla
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evin her tarafını gezerek Şeref’e getirdiği baklavayı sunar. Şeref’in ilgisizliğine rağmen
onu konuşturmak, aralarında bir yakınlık oluşturmak için gayret gösterir. Tebessüm ile
arası hep açık olan Ferah, süreç içinde Şeref’in Tebessüm’e dönük olumsuz düşüncelere
sahip olmasında etkili olur. Tebessüm, Ferah’ın birçok insan gibi yaşamak istediklerinin
hayalini kurarak bunu tutku haline dönüştüren kişilerden biri olduğunu düşünür. Kış
vakti martıları leylek zannetmesini gözlem gücünün zayıflığına bağlar. Fakat kargalara
çarşaflı kocakarılar benzetmesinde bulunmasını sanatsal yeteneğinin gücüne bağlar.
İnsanların Ferah’tan etkilenmesini de anlamsız bulan Tebessüm, sözlerinin Ferah’ın
kulağına gitmesini istemez.
Kibirli bir kişi olan Ferah, anlatıcı durumundaki Tebessüm’e rakip konumunda
olan güçlü bir kadındır. Tebessüm’ün eksiklikleri üzerinde kendisini ön plana çıkarma
çabasında olan Ferah, yazarlığın getirmiş olduğu farkındalığı araç yaparak bunu
gerçekleştirmeye çalışan kadın kahramanlardan biridir.

2.7.3. Kart Karakterler
Eserde geçen en önemli kart karakter, Şeref’in karşısında yer alan Cömert’tir.
Cömert’in dışında eserde kart karakter olarak yer alan kişiler Olgun, Giray ve Sadık
Bey’dir.
Bahçedekilerin internet üzerinden bir şirket aracılığıyla bahçıvan olarak aldıkları
Cömert avcı bir kişidir. Avcı oluşundan dolayı hassas kulaklara sahiptir. Birkaç yerden
daha teklif almasına rağmen “Unutma Bahçesi”ni tercih etmesinin sebebi, tabiata olan
derin sevgisidir.
Bilgisayar ekranındaki fotoğrafta yıpranmış görünen Cömert, bahçedekilerle
buluştuğunda diri bir vaziyettedir. Bu durum Tebessüm’ün dikkatinden kaçmaz. Avcı
kıyafetiyle gelen Cömert, bahçeye gelmeden önce büyük bir deprem geçirmiştir.
Depremin etkisi halen üzerindedir. Depremin yaratmış olduğu felakete karşı yüzlerce
kuş vurarak doğadan intikam almaya çalışmıştır. Annesinden kalma bir aynayla duvar
saatini de yanında getirmiştir. Geldiği günün akşamında tıraş olup kumaş pantolon
giyer. Pantolonun üzerine kareli gömlekle mont giyer. Akşam yemeğine elinde bir kutu
pişmaniye ile gelir. Hayvanlar içinde özellikle domuza karşı apayrı bir ilgisi vardır.
Konuşmayı seven bir kişi olan Cömert, sigaraya karşı tiryaki derecesinde bağlıdır.
130

“Resmen altıncı parmağım meret, sonunda dört kolluya bindirecek beni… Bıraktım
ucunu artık… İçmeyince olmuyor işte” (UB, 25). Giray, onun çok fazla öksürmesinden
dolayı yemek pişiremeyeceğini söyleyerek sonunda onu göndereceklerini belirtir.
Tebessüm, Cömert’in bir sessizlik olduğunda varlığı ortadan kalkacakmış gibi telaşa
kapıldığını söyler. Ayrıca onun insanı rahatsız edecek düzeyde her şeyden haberdar
olduğunu ifade eder.
Cömert, öngörü sahibi bir kişidir. Gelecekte meydana gelebilecek olaylar
hususunda güçlü bir sezgiye sahiptir. “…hislerim kuvvetlidir, hanım olsa anlatır… Onu
iki kez otobüsten indirdim, son anda aşağı çektim, ikisi de kaza yaptı otobüslerin,
kurtulan yok…” (UB, 106) Ava giderken de kaç hayvan vuracağını bilen Cömert, aynı
zamanda vuracağı hayvanların gözünde canlandığını da belirtir. Yanında Kur’an getirip
her gün iki sayfa okuyan Cömert’in geleneksel dindar bir kimliğe sahip olduğunu
söyleyebiliriz. Neslihan’a “Neslihan Hanım, biliyorsunuz emir yukarıdan geliyor,
evlenmeniz lazım yeniden” (UB, 178) deyişinden onun bu kimliği ortaya çıkar.
Depremden sonra eşi tarafından boşanan Cömert, bahçede bulunduğu süre
zarfında önce Neslihan’a, daha sonra da Giray’ın eski sevgilisi olan Aydan’a yakınlaşır.
Bu durum, onun cinsi yönünün baskın oluşunu gösterir. Ayrıca, geleneksel kodlarla
yetişmiş bir kişi olarak bahçenin genel düzenine aykırı bir kişi konumundadır. Hayvan
vurmaktan zevk alması, anılarını anlatmaktan hoşlanması onun bahçe düzenine
aykırılığını gösterir. Bir gece bahçeye giren dört köpeği, gürültü etmelerinden ve
değersiz görmesinden dolayı tüfeğiyle vurması sonucu Şeref’ten öldüresiye dayak yer.
Yemiş olduğu dayağın etkisiyle tüfeğiyle bu sefer Şeref’i vurarak anlatının trajik
sununu getirir.
Cömert, geleneksel kültürle yoğrulan biri olarak Şeref’in inşa etmeye çalıştığı
düzene aykırı bir kişidir. Bu durum, onun karşıt güç konumunda bir kahraman olduğunu
gösterir. Anlatıda Şeref’i av silahıyla vurması, bahçede kurulmak istenen düzene karşı
bir protesto niteliği taşır.
Olgun, Unutma Bahçesi’ne gelmeden önce muhasebecilik yapıp dayısının ecza
deposunda çalışmıştır. Bilgisayara ve resme meraklıdır. Annesinin ölümünü
kabullenemediği için olur olmaz zamanlarda yürek parçalayıcı bağırışlar yapar.
Tebessüm’e göre Olgun, bahçeye annesini unutmak için gelmiştir. Uyku sorunu
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yaşayan

Olgun,

arkadaşlarından

birinin

“sanatçı

hastalığıdır

bu”

demesine

inanmaktadır. Müzik zevki de gelişmiş biridir. Geceleri odasında ilahi sesler yükselir.
Ney üflemeyi öğrenmek ister. Bu istek, kendisinde tutkuya dönüşür. Sürekli kargı ve
kamış kesmeye gider. Kestiği kargıları ve kamışları odasında yer kalmayacak şekilde
doldurur. Kargıları, atlara benzediği için sevmektedir.
Vaktinin büyük bir kısmını bilgisayar başında geçiren Olgun, bahçedekiler için
“www.unutmabahcesi.org” adında bir web sitesi kurmuştur. İnternetten bahçıvan bulma
fikri ondan çıkmıştır. İnternet üzerinden bağlantı kurduğu kişilerle “hep unutarak”
adında bir dans çalışır. Bahçede bulunan herkesi birer pet şişe olarak düşünen Olgun,
buna dönük pek çok çizim yapmıştır. Pet şişelerin doğayı kirlettiklerini düşünmekle
birlikte onların hoşuna gittiğini söyler. Daha çok büyücülük, ruhun halleri, insanın
içindeki sınırsız gizilgücü anlatan kitaplar okur. Ruh Gölü adlı bir kitabı uzun süre
elinde dolaştırdığı için akşam yemeklerinde ruh üzerine sohbetlerin yapılmasını sağlar.
Tebessüm, “Kulağında çengelli iğneyle dolaşıyordu bir süredir. Dilinin ortasına da
minicik metal bir top diktirmiş, konuşup güldükçe ağzından beyazımsı metal ışıltılar
saçılıyor...” (UB, 209) şeklinde tanıttığı Olgun’un kargı kesmeye gidip gelirken yeni
arkadaşlar edindiğini düşünür. Bahçeye gelen Korsan adındaki biriyle muhabbetini
ilerleten Olgun, Giray’a göre ruhsal açıdan uçmuştur.
Olgun, bahçede bulunanların en çok rahatsız olduğu kişidir. Tebessüm’e göre,
kimseye zarar vermediği halde herkes onun varlığından rahatsızdır. Bu duruma üzülen
Tebessüm, Olgun’u teselli etmek için bir rüyasını ona anlatır. Fakat bu işe yaramaz.
Çünkü Olgun, “Etkileneceği bir şey anlatırsanız, başka türlü inanıp bunu kendisinin
yaşadığını sanan” (UB, 15) biridir. O, Tebessüm’ün ona anlattığı rüyanın aynısını
kendisinin de gördüğünü iddia eder. Onun düşüncesine göre rüyalar şahsi değildir,
kolektif bir özellik taşır.
Olgun’un bahçedekiler nezdinde hedef tahtasına oturtulmasında yapmış olduğu
bazı tavırlar etkili olmuştur. “Arada bir kopardığı bağırtıdan, yüksek sesle şarkı
söylemesinden, geceleri odasından yayılan müzikten rahatsızlık duyanlar, Olgun
hakkında yazılı şikâyette bulunmuşlar Şeref’e” (UB, 208). Şeref, Olgun’a evlerin
uzağındaki kulübeye geçmesini tavsiye eder. Oraya taşındıktanbirkaç gün sonra,
görüntüyü bozuyorlar diye kulübeyi kuşatan ağaçları keser. Bu duruma çok sinirlenen
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Şeref, Olgun’u kulübeden çıkarır ve başka bir odaya yerleştirir. Şeref, Olgun’un
davranışlarından rahatsız olmasına karşın onun bahçede bulunanların en zekisi
olduğunu söyler. Aynı zamanda yetenekli olduğunu da belirtir. Fakat Olgun’un
tasarladığı hiçbir şeyi estetik bulmadığını dile getiren Şeref, onun hiçbir konuda da fikir
geliştiremediğini Tebessüm’e söyler. Eserde Olgun, sanatçı kimliği etrafınkilerce
anlaşılamayan ve zeki biri oluşuyla dikkatleri çekmektedir.
Mesleği tiyatroculuk olan Giray, bir iki televizyon dizisinde de rol almış biridir.
Bahçedeki son geçici başkanlığı bir yıllığına üstlenmiştir. Kendisine ait bir web sitesi
bulunur. Kuyu fotoğrafları çekmeye meraklıdır. Sahneye koyduğu ondan fazla oyunun
hiçbirinde elle tutulur bir konu mevcut değildir. Kendisinin yazıp yönettiği oyunlar, tek
kişilik oyunlardır. Kent yaşamının ruhunda oluşturmuş olduğu korkudan dolayı
tiyatroculuğu bırakmıştır.
Giray, Olgun ile birlikte, AsalMasal isimli dört yapraklı bir gazete çıkarmayı
tasarlamaktadır. Aylık olarak çıkarmayı düşündükleri derginin her sayısında bir konuya
ağırlık vereceklerini Tebessüm’e anlatır. İlerde bir çocuğu olursa adını Asal koyacağını
söyler. Sabahları erken uyanan Giray, güneş açmadan önce internetteki gazeteleri okur,
ilginç bulduğu sözleri not eder. Herhangi biriyle ayaküstü bir şey tartıştığında, hemen o
gün düşüncelerini yazıya aktarır ve o kişinin önüne koyar. Yazılarında imlâ kurallarına
bilinçli bir şekilde dikkat etmez. Çünkü o,bütün kuralların çiğnenmesi gerektiği
düşüncesindedir. Her gün sahilde yürüdükten sonra köyün içinden geçip postaneye
uğrar. Gelen mektupları karton kutulara yerleştirir. Okunması uygun görülen
mektupların hepsini aldığı gün okur. Toplantılara meraklı olan Giray, sabah akşam
toplantı masasını siler.
Giray, Şeref’e yakın olma arzusuyla doludur. Şeref’ten yardım istemek, onunla
muhabbet etmek için uğraşır. Ferah’a göre Giray zayıf bir figürdür. Ayrıca onun
Şeref’ten babalık talep ettiğine inanır. Şeref’in Giray hakkındaki düşünceleri de Ferah
ile paralellik arz eder. O, Giray’ın kendisiyle çalışabilecek bir tip olmadığına inanır.
“Yirmi defa anlatsam gidip yine yanlış tornavida getiriyor, kendim alsam daha az
yorulurum” (UB, 220). Şeref’e göre, Giray fiziki olarak bahçede bulunmasına karşın
zihin olarak başka yerlerdedir. Onun elinden güzel bir iş çıkmadığına inanır. Bir işi bir
an önce bitirme derdinde olduğunu belirtir. Bunlardan dolayı Giray’ı kendisine yardımcı
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olarak alamayacağını Tebessüm’e söyler. Buna rağmen Giray, Şeref’in kendisi
hakkındaki düşüncelerinden bihaber tarzda davranmaya devam eder. Giray, kendisini
acındıracak düzeyde Şeref’e bağımlı olmasına karşın aynı zamanda ondan
korkmaktadır. Özellikle Şeref’in hızlı araba kullanmasından ve öfkeli duruşundan
ürkmektedir. Giray, yaşamın korkunç taraflarıyla baş edememenin sonucu olarak güçlü
karakter pozisyonunda bulunan Şeref’e sığınma ihtiyacı duyan silik biridir.
Şeref’in çocukluk ve gençlik arkadaşı olan Sadık Bey, mimardır. Şeref ile
gençliklerinde birbirlerine kırk yaşına geldiklerinde aynı denizde birer ada alma sözü
verirler. Paraları tek bir adaya yettiği için düşüncelerinden vazgeçmişlerdir. Kendisi bir
yolculuğa çıkmak üzereyken bundan vazgeçmiş, Şeref’in satın aldığı bahçeye iki
demirci ustasıyla gelerek bir yıl boyunca burada yaşamıştır. Bu süre zarfında bahçenin
projelerini çizmiş ve sabahtan akşama kadar iki demirci ustasıyla inşaatta çalışarak
evlerin ve ek binaların tamamlanmasını sağlamıştır. Bahçenin inşa edilmesinde emeği
çok fazla olan Sadık Bey, bahçeden ayrıldıktan sonra bir daha oraya uğramamıştır.
Şeref, onun bir daha bahçeye uğramamasının sebebi olarak avcılığa olan
düşkünlüğünü gösterir. Dünyanın her yerinde avcı dostları olan Sadık Bey, eşiyle evli
olduğu vakitte Şeref’i yemeğe çağırarak av fotoğraflarını ona gösterir. Bu fotoğraflarda
Sadık’ın gülümseyen, gururlu bir yüzü vardır. Şeref, bu durumdan rahatsızlık duyar;
fakat ona belli ettirmemeye çalışır. Onda ise, beş yaşından beri hayvanları öldürmenin
kendisinde yaratmış olduğu güven duygusu vardır. Sadık Bey’in av tutkusu, avcı bir
aileye sahip oluşundan kaynaklanır. Dedesi, babası ve annesi avcı olan Sadık Bey’de av
merakı daha çocukken başlamıştır. Geyikleri ve keklikleri öldürmekten zevk almasına
karşın solucanlara karşı acıma duygusuna sahiptir. “Evlerin temel çukurları kazılırken
solucanların parçalanıp kıvrım kıvrım ortalığa saçılmasına çok üzülmüş” (UB, 112).
Ayrıca solucanlar için şiir mi yoksa şarkı mı olduğu pek anlaşılmayan dörtlükler
yazmıştır. Tutmuş olduğu inşaat günlüğünde bunu okuyan Tebessüm, onun hayvanları
incitmekten çekinen bir insan olduğunu düşünür.
Şeref’e göre Sadık Bey’le çocukluklarının birlikte geçmesi, birlikte büyümeleri
ve aileleri arasında çok eski bir dostluğun olması kendisi ile onun arasında ruh
yakınlığının olduğuna işarettir. Fakat bahçeye köpeklerini getirerek zarar vermesi
Şeref’i kızdırır ve onunla arası açılır. Bunun dışında bahçenin düzenlenmesinin yapılış
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şekli ve bahçede olmaması gerekenler hususunda anlaşamamaları aralarının açılmasına
neden olur. Şeref’e göre Sadık Bey, ağır şakacı, düşünce şımarığı ve cipiyle tabiatın
huzurunu kaçıran biridir.
Sadık’ın yanında olduğu her seferinde birileriyle kavga çıkardığını belirten
Şeref, Sadık’ın annesi tarafından bunu sorumlusu olarak hep kendisini gösterdiğini
söyler. “Sadık, senin yanında vahşileşiyor, hayranlığını kazanmak istiyor” (UB, 172).
Sinirli bir kişi olan Sadık da çocukluğundan beri öfkeli halinden Şeref’i sorumlu tutar.
Şeref’ten dolayı avcı olduğuna söyleyen Sadık, asıl vurmak istediğinin Şeref’in kendisi
olduğunu yüzüne söyler. Bu sözden sonra bir daha Sadık’la konuşmayan Şeref, ona
yazdığı mektupta orman züppeleriyle bir daha vakit geçirmeyeceğini söyler. Şeref’in
sözlerinden alınan Sadık da terk ettiği bahçeye bir daha dönmez. Avcılığa düşkün bir
kişi olan Sadık Bey, Şeref’in en yakın dostu olmasına rağmen onunla uyuşmayan bir
kahramandır.

2.7.4. Fon Karakterler
Eserde birçok fon karakter bulunmaktadır. Bu kişilerden biri olan Neslihan,
bahçedeki odaların temizliğinden sorumlu olup dikkat çekici bir güzelliğe sahiptir.
Bahçeye gelmeden önce yaşadığı köyde terzilik yapmıştır. Oymacı olan kocası ile
Şeref’in iyi bir dostlukları olmuştur. Kocasının denizde ölmesinden sonra Şeref eğitimci
olan babasından aldığı izinle onu bahçeye getirmiştir. Neslihan’ın köydeki evini satan
Şeref, aldığı parayla ona bahçede bir ev yapar. Kocası öldükten sonra bir daha
evlenmeyen Neslihan’ın Şeref’e karşı sarsılmaz bir güveni vardır. Süreç içinde
Cömert’le yaşadığı ilişkiyi Şeref’ten gizler. Bahçenin Şeref’le birlikte en eskisi olan
Neslihan, bütün gün çalışan ve her türlü işi sahiplenen biridir. Aynı zamanda farkındalık
düzeyi yüksek biridir. “Neslihan, bahçenin hangi köşesinde hangi bitki çiçek açmış,
herkesten önce görür, taş oynasa bilir sahiden” (UB, 175-176). Tebessüm’e göre o,
temizlik işlerine uygun olmayan yüce ruhlu bir kişidir.
Neslihan, sanatçı bir ruha sahiptir. Şeref, Neslihan’daki sanatçı ruhunu sezdiği
için onu bu alana yönelme noktasında teşvik eder. El becerisi yüksek olan Neslihan,
yürürken ayağına bir tahta parçası çarpsa hemen bir iki tahta parçası daha bulup üst üste
koyarak ve etrafını taşla süsleyerek yeni bir şekil oluşturur. Köydeyken çamur, taş
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kemik, tel, teneke gibi malzemeleri kullanarak çeşitli şekiller oluşturur. Bunların dışında
bahçe lambası ve çiçek saati yapmıştır. Tebessüm’e göre, Neslihan’ın yaptıkları parayla
satılacak türden değildir. Fakat Neslihan, yaptıklarını bahçedekilere satmak için uğraşır.
Bundan dolayı bahçedekiler, Neslihan’ın yaptıklarına güzel demeye çekinirler. Ferah’ın
konuşmalarından rahatsızlık duyan Neslihan, Tebessüm ile iyi anlaşmaktadır.
Tebessüm’ün gözünde o, her yerde soluk soluğa olan ve saçı ile eteği savrulan yarı
insan yarı rüzgâr bir görüntü oluşturur.
Köy kökenli olan Neslihan, sanatçı kimliğinin yaratmış olduğu ruh güzelliğinin
yanı sıra fiziki güzelliği ile de dikkatleri çeken bir kahramandır. Eğitim seviyesi düşük
olmasına rağmen sanatçı ruhlu biridir. Şeref’i koruyucu güç olarak görmesinden dolayı
zayıf karakterli bir kadın kahramandır.
Eczacı olan Cavidan Hanım, birkaç dil bilir. İktisat profesörü olan eşinin onu bir
kız öğrencisiyle aldatmasından dolayı “Unutma Bahçesi”ne gelmiştir. Yıllar önce bir
trafik kazasında kendisini hiçe sayarak kocasının üstüne kapanan Cavidan Hanım,
eşinin kendisini aldatmasını bir türlü içine sindiremez. Şeref’e gönderdiği mektupta,
“Bende olmayan bir şeyin, cesaretin, kendini ortaya koyma gücünün sizde var olduğuna
inanıyorum” (UB, 188) diye yazmıştır. Bu ifadesinden onun zayıf karakterli bir kişi
olduğu, sığınılacak güçlü irade sahibi birini aradığı sonucuna ulaşabiliriz. Mektubunda
ayrıca eczanesini kapatıp bahçeye yerleşmek istediğini, burada mutfağı çekip çevirme,
sekreterlik, bahçe sulama gibi her türlü işi yapabileceğini yazmıştır. Baykuş objeler
koleksiyonu olan Cavidan Hanım, geldiği ilk günlerde çimleri biçmeye gönüllü olur.
Sürekli olarak hem fiziksel hem de ruhsal sıkıntılarına deva olacağına inandığı şifalı
otlardan bahseder. Kendine bu otlardan çeşitli karışımlar hazırlar ve bahçedekilerin
rahatsızlığı durumunda önlerine şifa amacı olarak bırakır. Bitkiler konusunda birikimli
olan Cavidan Hanım, Şeref ile bu alanın terminolojisi ile konuşur. Ferah, Cavidan
Hanım’ın Şeref’le olan bu muhabbetinden huzursuz olur. Ferah’a göre Cavidan Hanım,
varlığıyla bahçeyi daraltan bir kişidir.
Cavidan Hanım, Tebessüm’den kocasının âşık olduğu kızla iki kardeşini
bahçeye getirmesini rica eder. Böyle bir durumda kendisinin de evine gideceğini söyler.
Tebessüm, Cavidan Hanım’ın bu düşüncesinden dolayı onun kendi yaşam alanının
dışında biri olduğu kanaatine vararak bu teklifini reddeder. Ayrıca Cavidan Hanım ile
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kocası arasında hoş olmayan bir konuşmaya tanık olması da onun bu teklifi kabul
etmemesinde etkili olmuştur. Bu konuşmadan dolayı, Cavidan Hanım’ın yüzüne
bakmakta bile zorlanır. O, sosyo-ekonomik ve kültürel düzey noktasında üst tabakada
bulunan ama ruhsal açıdan zayıf konumda olan bir kahramandır.
Otuz sekiz yıllık eşini bir kız öğrencisiyle aldatan Cavidan Hanım’ın kocası,
sanatçı ruhlu bir iktisat profesörüdür. Eşinin bu olay sonucu bahçeye yerleşmesinden
sonra hemen hemen tüm hafta sonlarını bahçede geçirir. Eşinden dolayı bahçede
bulunanlara “Unutmacılar Çetesi” adını verir. Eşinin bir kazada kendi hayatını tehlikeye
atarak onu kurtarmasından dolayı kendisinden bir türlü vazgeçemez. Cavidan Hanım’a
bu kaza olayından sonra çok değer verdiğini söyleyen bu kişi, yine de âşık olduğu
öğrencisini bırakmak istemez. “Kırk odam varsa benim Cavidan, otuz dokuzu sana ait,
tek bir oda yahu, tek bir odanın anahtarı o kızcağızda” (UB, 189). Bir buçuk yıldır aşk
yaşadığı öğrencisinden kopamayan iktisat profesörü, eşinden yasal olmayan bu ilişkiyi
benimsemesini ister.
Bahçeye geldiği ilk haftalar, doğrudan Şeref’in yanına çıkarak düşüncüleriyle
onu etkilemeye çalışır. Şeref’e hayatında bir kadın olması gerektiğini söylediği için
onun tarafından kovulur. Şeref’in kendisini evinden kovmasına rağmen ona kırılmaz.
Şeref’i etkileyemeyeceğini anlayınca bahçede bulunan diğer kişilere yönelir.
Bahçedekilerin kendi bilgi birikiminden faydalanması gerektiğini düşünür. Unutma
Bahçesi’nin yüzme havuzlu ve kültür turizmine uygun bir yer haline getirilmesi
gerektiğini düşünür. “Ben hayatı avuçlarımda tutuyorum, bakın...” (UB, 161) diyen bu
kişi, sahip olduğu bilgi birikimini güç gösterisini dönüştüren, kendini beğenmiş biridir.
Ferah’ın arkadaşı olup onun çağrısı üzerine bahçeye yerleşmeye karar veren
Erdem Bey, üniversitede öğretim görevlisidir. Bahçeye geldikten sonra Ferah ile fazla
vakit

geçirmemesi

Tebessüm’ün

dikkatinden

kaçmaz.

Tebessüm’e

göre

arkadaşlıklarının derinliğini bahçedekilere hissettirmek istememeleri bunda etkili
olmuştur. Üniversitelerin bakkal dükkânından bir farkının kalmadığını düşünen Erdem
Bey’in yazmış olduğu kitaplar vardır. “Tek sözünü bile kaçırmadığım bir insan, istesin
kölesi olurum” (UB, 210) diyen Giray, onun yayınlanmış eski yazılarını bulup okur.
Olgun’un boşalttığı kulübeye yerleşen Erdem Bey’in çalışma masası kulübenin kapısına
sığmaz. Kitaplarını da yanında getiren Erdem Bey, Ferah dışında çevresindekilerin
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omzuna ve boynuna dokunmaktan hoşlanır. Evlerdeki kavanozları toplayıp turşu ve
reçel yapmayı düşünür. Ayrıca hep birlikte pazar günleri hamurla mantı yapma fikrini
ortaya atar.
Tebessüm, Erdem Bey’in konuşmalarından yola çıkarak onun zihin dünyası
hakkında çıkarımlarda bulunur. “Anlattıklarından, yaşadığı şehri unutmak istediği
duygusuna kapıldım” (UB, 210) diyen Tebessüm, onun korkusunu ve üzüntüsünü
gizleme gereği duymayan biri olduğunu söyler. Hiçbir şeyin unutulamayacağına inanan
Erdem Bey, aynı zamanda toplumların unutma gücüyle yaratıcılığı arasında bir ilişki
olduğuna inanmaktadır. Bahçeye yerleştikten sonra her akşam okuma saatleri düzenler.
Önemli gördüğü metinleri sesli olarak tercüme edip unutma ve anımsama mevzusunun
derinlemesine konuşulmasını sağlar.
Gözlerine lens, köpek dişine de minicik bir pırlanta takan Derin Hanım, elli
yaşlarındadır. Güzelliğini korumaya dikkat eden bu kadının Tebessüm üzerinde
oluşturmuş olduğu etki şöyledir. “İnsan yüzüne bakamıyor konuştuğunda. Çevresine,
söylediği sözlerin anlamını çarpıtan gülücükler veriyormuş gibi görünüyor. Ağzından
uzak bir adanın kumsalında parıldayan deniz kabuklarının sihirli ışıltısı sızıyor…” (UB,
251) Taksiyle bahçeye gelen Derin Hanım, araçtan iner inmez bir sinirlilik hali gösterir.
Bahçedekilere taksi şoförünün geri döneceğini; bu yüzden ona yemek hazırlamaları
gerektiğini söyler. Tebessüm ise hiç kimseye özel servis açılmayacağını söyleyerek
Derin Hanım’la öfkeli bir tanışma yaşar. Bahçeye getirdiği eşyalar arasında ayaksız
koltuklar, boyunluklar, minder arası bir alet Tebessüm’ün dikkatini çeker. Kurbağalara
hayran olmasına karşın odasının her türlü böcekten arındırılmasını ister. Kendisinin her
çeşit işlenebilir malzemeyle şekil almış kirpili obje koleksiyonu vardır. Alışveriş
yapmak isteyen, temiz bir kuaför arayan, odalarda saç kurutma makinesinin olmasını
isteyen, masalar için örtülerin gerekliliği üzerinde duran Derin Hanım, istemleriyle lüks
bir yaşam stiline sahip biri olduğu izlenimini uyandırır.
Korsan, bahçeye yakın bir köyde yaşayan ressam bir arkadaşını ziyaret etmek
amacıyla üç ay boyunca karavanla yolculuk yapan biridir. Köye ulaştığında arkadaşının
öldüğü haberini alan Korsan, köylülerle sohbeti esnasında Unutma Bahçesi hakkında
bilgi sahibi olur. Bahçeyi merak ettiği için ziyaret etmeye karar verir. Bahçedekilere
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kendisini gezgin bir müzisyen olarak tanıtan Korsan, tanrıça EA’nın ruhuna eşlik
ettiğine inanır.
Şeref’le iyi anlaşan Korsan, bu bahçede kendisi için bir mağara yapmak
istediğini söyler. Şeref, Korsan’ın bu teklifini kabul eder. İç yüzeyinin yeni malzemeyle
kaplanacak bu mağaranın son model bir mağara olmasına karar verirler. Şeref dışında
Olgun ile iyi anlaşan Korsan, Şeref uyuduktan sonraOlgun ile karavanda geç saatlere
kadar müzik dinleyip bira içer. Çözmesi gereken bir miras meselesi olduğunu söyleyip
bir haftalığına ayrılan Korsan, bir daha bahçeye gelmez. Gittiği yerde bir bar açar.
Giray, Şeref’in bahçenin web sayfasındaki “Çingene Kızın Yalanı” adlı hikâyesinin
Korsan’la alakalı hislerini ifade ettiğini söyler; ama Tebessüm onun bu düşüncesine
katılmaz.
Sessiz, çekingen bir kişi olan Aydan, Giray’ın kışın ayrıldığı sevgilisidir.
Bahçedeki odalardan birini kiralayarak burada yaşamaya başlamıştır. Bahçedekilerle
muhabbeti sınırlıdır. Ara sıra “Böcek var!..” diye bağırıp dışarı fırlayarak, bahçedekileri
ayağa kaldırır. Aydan’ı, “Sessizce ağaçların arasında yürüyen genç bir kadın” (UB, 264)
şeklinde tanımlayan Cömert, ilerleyen sayfalarda onunla yakınlaşır.
Güvercinlere düşkün olan Kuş Lakaplı Bahçıvan, yüz on iki güverciniyle
bahçeye gelmiştir. Güvercinlere olan düşkünlüğünden dolayı bahçedekilerle muhabbeti
sınırlı biridir. Tebessüm, “Sesi de, bakışları da, yürüyüşü de güvercin olmuş bir adamdı,
konuşsa da dilini anlamıyorduk zaten” (UB, 96) diyerek onun bu yöndeki tutkusunu dile
getirir. Suyun akışını sağlamak için hangi vanayı açıp hangi vanayı kapatması
gerektiğini bir türlü öğrenememiştir. Göllere tutkun eşiyle bahçeye gelen bu bahçıvan,
kafesler dolusu güvercin ve tenekelerce gülfidanı getirmiştir. Güvercinleri merak edip
unlarla beslemek isteyen herkese, “Yem almaya gideceğim, param yok…” diyen bu
adama etrafındakiler, güvercinler açlıktan ölmesin diye gizlice para verirler. Eşi ise
bahçedekilere gülleri satabileceği teklifinde bulunur.
Bütün gençliğini hapishanede geçirmiş olan Çevirmen, hapishane özlemiyle dolu
iyi yürekli, mahcup biridir. Bahçeye geldikten sonra Şeref’i su deposunun üstünde
hapishane yapmaya ikna eder. Fakat bu kişi de Korsan gibi gidip bir daha gelmemiştir.
Aşırı düzeyde bir mermer sevgisi olan kuş adamdan önceki bahçıvan, müdür
olma isteğiyle dolu ve cep telefonu merakı olan biridir. Bahçeye geldikten sonra
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çevresindekilere bahçıvan müdürü olduğunu söyleyen bu adam, müdür olduğuna dair
kart bile bastırır. Askerdeyken çim ekmeyi öğrenmiş olan bu kişi, Tebessüm’e göre
bahçeye gelen bahçıvanlar arasında en çalışkan olanıdır. Kendi köyünden su naneleri,
kamışlar, su marulleri, su soğanları getirir ve Şeref’le günlerce toprak taşıyıp çim eker.
Göl kenarındaki güzel bir köyde doğup büyüyen bu bahçıvan, gölden sıkıldığı için
köyünden çıkmaya karar vermiştir. Unutma Bahçesi’nde gölün bulunuşu, onun burada
daha fazla kalmasına engel teşkil eder.“Cep telefonlarım göle düşüyor, ben zaten
göllerden sıkılıp çıktım, kuru bir yer olsun rahat edeyim diye. Gözlerim pul pul oluyor,
teybimi de kurup çalamıyorum iş yaparken, ortam yok burada…”(UB, 97) diyerek işi
bırakır. Ticarete atılacağını, mermer alıp satacağını, eğer başarılı olmazsa, elektrik,
fayansçılık ya da briketçilik yapacağını söyleyerek bahçeyi terk eder.
Şeref’in iyi duygularla andığı iki işçi, bahçeye çalışmak için gelmişlerdir.
Bunlardan biri, teneke evi kuran demirci ustalarının büyüğü; diğeri ise, evlerin dış
kaplamasını yapan bir genç marangozdur. Şeref’e göre bu iki işçi, işlerini paralarını alıp
gitmek için değil, yaptıkları işin hakkını vermek için yapmışlardır. Bundan dolayı Şeref,
onları soylu kişiler olarak görmektedir.
Heykeltıraş olan Çağrı, Giray’ın dostlarından biridir. Bahçenin yerleşim planını
isteyerek orayı kayalarla kapatmayı tasarlama fikri, Şeref’te hoşnutsuzluğa yol açar. Bu
hoşnutsuzluğunu

Tebessüm’e

açarak

bahçeden

ayrılması

noktasında

çocukla

konuşmasını ister. Tebessüm, kiminle konuşsa gülümseyerek yerlere kadar eğilen bu
çocuğa yakınlık duymaz.
Eğitimci olan Neslihan’ın babası, yaşadığı bölgeyle ilgili 1950’li yıllarda
kitaplar yazmıştır. Seksen yaşında bilgisayar öğrenen bu adam, uzun süren hastalığı
sonucunda vefat etmiştir. Şeref’in kendisini ikna etmesiyle kızının Şeref’le bahçeye
gitmesine izin verir. Ayrıca kızına miras da bırakarak onun erkek kardeşleri tarafından
hakkının yenilmesinin önüne geçmiştir. Bilinçli ve azimli bir kişi olan Neslihan’ın
babası, aynı zamanda kız ve erkek evlat ayrımı yapmayan ideal baba profiline örneklik
teşkil eder.
Fon karakterler, eserde sosyal çevrenin genişlemesine katkıda bulunmuştur.
Ayrıca yazar tarafından verilmek istenen iletinin somutlaşmasına destek olmuşlardır.
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2.7.5. Değerlendirme
Unutma Bahçesi, geçmişle hesaplaşma üzerine inşa edilen bir romandır. Eserdeki
olaylar, başkarakter konumunda bulunan Şeref’in tasarladığı ve uygulama alanına
geçirdiği ütopik bir mekânda gerçekleşir. Kent yaşamının katı kurallarından bunalan ve
bunlardan uzaklaşmak isteyen insanların bir araya geldiği bu bahçenin öncülüğünü
Şeref yapar.
Doğuştan insan tiksintisiyle dolu olan Şeref, tabiatın kucağında “unutma”
eylemsini gerçekleştirmek için böyle bir bahçe vücuda getirmiştir. Bahçenin temel
kuralı ise, buraya gelecek kişilerin daha önce yaptıkları işi terk etmeleri ve onlara
geçmişi hatırlatacak her türlü durumdan kaçınmalarıdır. Bu, onların geçmişlerinde
diyalog halinde olduklarıyla bağlantılarını koparmaları demektir.
Eserde, kişilerin iç dünyaları ve düşünceleri boyutlu bir şekilde anlatılmıştır.
Karşılıklı diyalogların kullanıldığı yapıtta, kahramanlar farklı konulardaki felsefi
içerikli düşüncelerini birbirlerine anlatarak hayata bakışlarını yansıtırlar. Anlatıcı
konumundaki Tebesssüm’ün iç konuşma yoluyla kendisini ve çevresini analizi ise,
roman kahramanlarını daha iyi tanımamızı sağlar.
Bahçede bulunanların eğitim seviyesi ve sosyal statüsü genel olarak yüksek
düzeydedir. Bahçenin kurucusu olan Şeref mühendis, anlatıcı konumundaki Tebessüm
gazeteci, Ferah yazar, Olgun muhasebeci, Giray tiyatrocu, Cavidan Hanım eczacı,
Cavidan Hanım’ın kocası iktisat profesörü, Erdem Bey akademisyen, Sadık Bey ise
mimardır. Sanatçı bir ruha sahip olan Neslihan ile avcı Cömert’in eğitim düzeyi ise
düşüktür. Cömert, eğitim seviyesi noktasında bahçedekilerden ayrılmakla birlikte yaşam
tarzı açısından da onlardan ayrılır. Yanında Kur’an getiren ve her gün iki sayfa okuyan
Cömert, geleneksel dini yaşantının etkisi altındadır.
Unutma ve hatırlama kavramları arasındaki tartışmalarla örülü bir roman olan
Unutma Bahçesi, ikinci doğumu yaşamak isteyen insanların bir araya gelerek birlikte
yaşamaya çalıştıkları bir eserdir. Ormanda Ölüm Yokmuş adlı eseriyle yoksul kesimi
anlatmayı bırakan Latife Tekin, bu eserinde de aynı yolu takip ederek aydın insanın
bunalımını eserinin merkezine yerleştirmiştir. Ayrıca Ormanda Ölüm Yokmuş’takent
yaşamının dışında farklı bir mekân arayışı, bu eserde de devam etmektedir. Hem
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kişilerin sosyo-ekonomik düzeyleri, hem de ele alınan mekân açısından yeni bir yola
giren Latife Tekin, son romanı Muinar’da bu anlayışını devam etirir.

2.8. Muinar
Yazarın son romanı olan Muinar8, ilk kez 2006 yılında basılmıştır. İki
bölümden oluşan yapıtın sayfa sayısı ise 238’dir. Kadınların içinde uyanan bir
kocakarınıneko-feminist duyarlılık çerçevesindeki nasihatleri üzerine inşa edilen yapıt,
ilk kez Everest Yayınları tarafında basılmıştır. Biz çalışmamızda, eserin İletişim
Yayınlarının 2013’ teki ilk baskısını esas alacağız. Yazar eserini, çocukları Mehmet
ve Yasemin’e ithaf etmiştir.

2.8.1. Başkişi –Bilge Kocakarı’nın Radikal Nasihatleri
Tepkimizi sürekli yönlendiren Muinar, eserin başkarakteri durumundadır.
Ölümsüz bir varlık olan Muinar, üç dört asır sonrasına gidip gelebilen, coğrafyası gizli
olup kadınların içinde uyanan bir kocakarıdır. Tarihin bilinmeyen bir devrinde kral kızı
olduğunu söyleyen Muinar, öldükten sonra üç dört yıl boyunca ağaç üstünde kaldığını
belirtir. Daha sonra melekler tarafından ölümsüzleşerek, kadınların içinde uyanıp onları
hayata yeni bir anlam verme noktasında bilinçlendirmeye çalışır.
Arapça “yardımcı” (Develioğlu, 2015: 788) anlamına gelen muîn kelimesinden
türetilmiş olan Muinar, adının anlamı ile uyumluluk arz eder. İçinde uyandığı en son
kadın Elime adındaki bir yazardır. Elime, Muinar’ın kendi içinde uyanışını şöyle anlatır.
“Saldırgan sarı, fazla sıcak… Denize dönüp soluklandım, yüzü yok, benim yüzümü
kullanıyor, ellerimi, ayaklarımı… Sürekli konuşuyor, sesi yok, konuşuyor yine de,
benim sesimle konuşuyor” (M, 11). O, yirmi beş yaşındayken kendi içinde de bir
kocakarının uyandığını Elime’ye söyler. Görevinin Elime’yi yaşlılığa hazırlamak
olduğunu belirten Muinar, ona tarihten gelen olaylar hakkında malumat verir.
Araba yarışı izlemekten zevk almayı eski bir tutkusu olduğunu dile getirir.
Radyoların frekanslarını ezberleyen Muinar, tartışma programlarına meraklı biridir.
Takip ettiği köşe yazarları ve konular vardır. Muinar adını almadan önce Hadima,
Tekin, Latife, Muinar, (1. baskı), İletişim Yayınları, İstanbul 2013
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Suyla, Fu adlarını kullanmıştır. Birçok adı olduğundan ve sayısız kişinin içine
girdiğinden dolayı Elime onun için sayısız adı, ruhu olan çoğul bir varlık tanımlaması
yapar. İçinde doğmuş olduğu kadınlardan hangisinin hatırası canlanırsa o kadının
atmosferine giren Muinar, bu kadınlardan en çok Zeyber’i sevdiğini söyler. Kendisini
kadın-erkek karışımı olan, ama dişi tarafı ağır basan biri olarak tanımlar.
Özel tanrısı Siyutu’ya âşık olan Muinar, ona kavuşabilmek için içinde uyandığı
kadınların ölmesini bekler. Kendi özel hayatında ilk aşkına hiç kavuşmadığını, bu
aşktan sonra da nal yapan, at yetiştiren kocasının arkadaşına âşık olduğunu Elime’ye
anlatır. Beddular eden, bazen de küfürler savuran Muinar, ağzının bozuk oluşunun
sebebi olarak içinde uyandığı kadınlardan biri olan Faliha’yı gösterir. Elime’ye
görünmeyerek, onun kendisini sözlerinden yola çıkarak hayal etmesini ister. Kendisinin
ABD’li aktrist Sharon Stone ile M.Ö. yaşamış olan Mısır kraliçesi Nefertiti arasında bir
yüze sahip olduğunu belirtir.
Sanatın edebiyat, müzik ve heykel alanlarına ilgi duyan Muinar, bunlar hakkında
birikim sahibi biridir. Ezberinde yüzlerce şiir bulunan Muinar, düşünmeden Elime’ye
otuza yakın yazar ismi söyler. Dünyanın son yazarı beklediğini söyleyerek bu yazarın
gelmiş geçmiş bütün yazarların ruhunu azaptan kurtaracığını belirtir. İçinde uyanmış
olduğu kadınlardan biri olan Faliha’yla kitap okuduğunu söyler. Ayrıca Elime’ye
Hubert Reevs’in Boşluk adlı kitabını tavsiye eder. Melih Cevdet Anday’ın İstasyon adlı
şiirini de okur. Yazar olan Elime’ye, “Aslı Başka Yerde Öyküler” yazmasını tavsiye
eder. Bu öykülerden neyi kastettiğini anlamayan Elime’ye, “Tanıdığın tanımadığın
bütün önemli şahsiyetlerin birer hayat hırsızı olduğu düşüncesinden yola çıkacaksın”
(M, 166) diyerek aslında yazarların birbirlerini taklit ettiğini anlatmaya çalışır. Ona,
yaşadığı hayatı anlatmasını ve kimsenin karşı çıkamayacağı saçma düşünceleri
merkezine alarak yazması gerektiğini tavsiye eder. İçerik noktasındaki özgün
düşüncesini, sezgileri boncuklara benzeterek söz sanatı mevzusunda da yapar. O,
sezgilerin de boncuklar gibi ipe dizilip kolye olmak istediğini belirtir.
Muinar, edebiyat alanında yapmış olduğu yorum gücünün bir benzerini
heykelcilik alanında yapar. “Heykel, olduğu yere nasıl yakışır biliyor musun, olduğu
yeri inkâr ederek, hiçbir yerde durmuyormuş gibi yaparak” (M, 19). Edebiyat ve heykel
dallarındaki derin bakışını mimarlık sahasında da ortaya koyar. Mimarlığı terziliğe
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benzeterek ikisi arasındaki ortak yöne dikkat çeker. “Mimarlık terziliğin bir kolu, ev
dediğin nedir ki, elbisenin az dolu bolu, birini üstüne giyip dolaşıyorsun, birinin içine
girip geziniyorsun, ev onun büyük kesimlisi azıcık, etinizle duvar arasında şöyle bir
hava akıp dolaşsın, üşür insan büyük evde” (M, 29). Bu yorumları, onun farklı sanat
bölümleri hakkında görüş beyan edebilecek derinlikte biri olduğunu gösterir.
Muinar inanç noktasında çok tanrılı bir anlayışı benimser. İnsanların çok tanrılı
bir inançtan tek tanrılı bir inanca doğru evrilmesini, aklını çalıştırmamasına bağlar. Ona
göre Tanrıların fazlalığı ışığın daha fazla insana yayılmasıyken, tek bir Tanrı inancı
ışığın tek bir kişide toplanması demektir. Melekler arasında adının eylemci anarşiste
çıktığını söyleyen Muinar, politik bir kimliğe sahiptir. Ölümsüz devlet düşmanıyım
sözü, politik duruşunun radikal tarzda olduğunu gösterir. İdeoloji olarak sosyalizmi
kendisine yakın bulurO, Elime’nin içinde uyandığı dönemin güncel politik mevzular
hakkında düşüncelerini beyan ederken, hakaretlere varacak düzeyde çok sert çıkışlar
yapar. ABD ve onun kırk üçüncü dönem başkanlığını yapmış olan George W. Bush
hakkında söyledikleri bu tarzdadır.
“Haberleri izlerken Beyaz Saray görünüyor ekranda, ‘Puştbinnefret’, diye inliyor,
‘füzeler gözüne katil! Suratını gerdirmiş Tifon’un dölü, sarayına uçaklar girsin, dünya can
çekişiyor, karnından bombalamış… Plan kurup Amerika’yı çarpın, Newyork’un altında
patlamaya hazır kapalı bir göl var, niye bir bıçak daldırıp fışkırtmıyorsunuz?” (M, 20-21)

Muinar, yukarıdaki alıntıda da görüldüğü gibi, ABD karşıtı politik bir duruşa
sahiptir. Onun ABD’ye olan nefreti, hakaret içerikli söylemlerin yanı sıra eyleme dönük
kışkırtıcı ifadelerle bezeli radikal bir duruştur. Çünkü o, Amerika’yı dünyanın diğer
ülkelerinde meydana gelen karışıklıkların müsebbibi olarak görür. Öfkesini zapt
edemeyerek Bush’un İstanbul’u ziyareti esnasında, Çırağan’da bulunduğu vakit,
öldürülmesi gerektiğini de sözlerine ekler.
Muinar, türban mevzusunda da radikal tarzda ifadeler kullanır. Üzerinde en çok
durduğu bu konuya karşı ciddi manada bir rahatsızlık içinde olduğunu şu sözleriyle dile
getirir. “…un eleyeceksen örtersin başını, türban dediğin nedir ki, karton var içinde,
söyletecekler beni, kafaları güneş girmiyor, aklı olan düşünür, insanın saçı niye tel tel,
hava girsin aralarına, akıp dolaşsın serbestçe, kartonu kim üretiyor, fazladan kaç ağaç
kesiliyor bu türbanlar için?” (M, 24) Muinar’ın türban hakkındaki bu düşünceleri, yazar
Latife Tekin’in düşünceleriyle paralellik gösterir. Latife Tekin, kendisiyle yapılan bir
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röportajda sorulan, sizce türban kadının nesine aykırı, sorusuna şu şekilde cevap verir.
“Nesine uygun ki! Varlığına mı doğasına mı? Bedenimizi, saçlarımızı kapatıyorlar.
Oysa saçlarımız tel tel, bunun bir anlamı var. İçinde hava gezsin dolaşsın, rüzgâr
uçuşsun, hava alsın kafamız diye. Bunu sürekli bir bezle sıkı sıkıya kapamak, insanın
doğasına aykırı bir şey” (Arman, 2008). Muinar ilerleyen sayfalarda kimsenin istediğini
kafasına takamayacağını söyleyerek bu mevzudaki hoşgörüsüzlüğünü ortaya koyar.
ABD ve türban karşıtlığı dışında, İran’ın nükleer santral faaliyeti, Afrika sömürgeciliği,
İncirlik Hava Üssü, Gap Projesi, Kürt ve Ermeni sorunu gibi çok değişik konular
hakkında ise yüzeysel değerlendirmeler yapar.
Muinar, kadın sorununa feminist bir perspektiften yaklaşır. İçinde uyandığı
kişilerin hep kadın olması, ondaki feminist duyarlılığın göstergesidir. “Feminizm,
kadın-erkek ayrımcılığına karşı durarak, karşı cinsler arasında her türlü ekonomik,
siyasal, sosyo-kültürel ve toplumsal eşitliği savunan bir yaklaşımdır” (Taş, 2016: 165).
Bu yaklaşıma göre, erkek egemen düzeninde kadın nesne konumundadır. O, ancak
erkeklerin çizmiş olduğu sınırlar içinde hareket ederek yaşamını devam ettirebilir.
“Kadınların ataerkil toplumsal yapı içinde değersizleştiklerinden” (Aktaş, 2013: 62)
hareket eden bu yaklaşıma göre kadın doğası gereği iyidir, onu yoz hale getiren erkektir.
Muinar da kadınların doğal olarak iyi olduğu, kötü olan kadınların da erkek
egemenliğinde olduğu için kötü olduğu görüşündedir. Kadın sorununun ortaya çıkışının
temel müsebbibi olarak erkekleri görür. Ona göre erkekler, kadınları ya savaş esiri
olarak kullanmışlardır ya da cennetin hizmetçisi yapmışlardır. Kadınların erkeklere
karşı haklarını savunmak için savaştığını söyleyen Muinar, savaşın sonunda erkeklerin
galip geldiğini ifade eder. Kadının nihai yenilgisiyle erkeğin onun üzerindeki
egemenliğini güçlendirdiğini sözlerine ekler. “Kadın düştü Elime, dünya da kadınla
beraber düştü, en son işte, bu topraklarda yenildik, ayıyla güneşiyle teslim aldı dünyayı
erkekler, hem savaş esirleriyiz, hem de anneleri, kız kardeşleri, zevceleriyiz… (M, 112)
Erkeklerin dünyayı kana boyadığını söyleyen Muinar, iyi ve erdemli bir dünya tesisinin
kadınlarla gerçekleşeceğine inanır. Kadınların tekrar ayağa kalkabilmesi için ise kadın
peygambere ihtiyaç duyulduğunu ifade eder.
Muinar, erkeklerin kadınlar üzerindeki istemlerini gerçekleştirmek için kurmuş
oldukları düzende dini araç olarak kullandıklarını da sözlerine ekler. Erkekler,
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kadınların kendi gönüllerini hoş tutmaları gerektiğini Tanrı’nın buyruğu olarak onlara
dayatır. Ataerkil anlayışın egemen olduğu düzenlerde erkeğin Tanrı’nın aynası, kadının
ise şeytan olarak görüldüğünü söyler.
Muinar, kadına karşı göstermiş olduğu duyarlılığın aynısını tabiata da gösterir.
Erkek

egemen

düzeninin

sadece

kadını

değil,

aynı

zamanda

tabiatı

da

sömürgeleştirdiğini söyler. “Doğanın ve kadınların arka plana itilip araçsallaştırılmaları
koşut gider” (Plumwood, 2004: 37). Güce ve paraya tapan erkeğin inşa etmiş olduğu
düzende oluşturmuş olduğu fabrikalar, kömür havzaları, maden işletmeleri, petrol
kuyuları, nükleer santraller gibi gelişmelerin tabiata yansımasını şöyle ifade eder.
“Başınıza gökten kuş gagası yağacak… Sincapların kuyruğu kısaldı, ağaçlara çürütücü
mantar aşılıyorlar, soluyacak havanıza sahip çıkın, kıyamet belirtisi bunlar, dünya kurtarır
kendini, insanları üstünden kaç defa silkelemiş, dört bucakta binlerce var bu işletmelerden,
para gücüyle ilerliyor caniler, çalılarınızı mı sökecekler, öyle ya, adasınlar sınırınızdan içeri, üç
evlek ormanınız kalmış” (M, 51-52).

Muinar, tabiatın dengesini bozan tüm gelişmelerin kaynağında, parayı elinde
tutan egemen oligarşik yapıyı gösterir. Onların daha fazla zenginleşme uğruna doğayı
tahrip etmelerine sert çıkışır ve bu düşüncelerini bir an önce terk edip tabiatla
kucaklaşmaları gerektiği belirtir. Aksi takdirde soluyacak hava bulunamayacağı
uyarısında bulunur. Uyarının yanında buna sebep olanlara beddualar yağdırır.
Kadınların erkeklerle yapmış oldukları savaşın özünde, erkeğin tabiatı tahrip
etmesini gösterir. “…canlı cansız ayrımı yapanlara karşıydık, kadın erkek savaşının özü
bu, dağların kemiklerini kırıp ovaların tüylerini yolanlarla savaşıyorduk” (M, 68).
Yüksek binalar yapıp tabiatın dengesinin bozulmasına yol açanlara, melek yüzü
görüyorlar mı, diye olumsuz eleştiride bulunur. Bununla birlikte kişileştirdiği bir
Sarmaşık Ruhlu’yu konuşturarak en yüksek binanın en yüksek ağacın boyunda
olmasını, dağların ve tepelerin üstünde yapılacak evlerin ise çalı büyüklüğünü
geçmemesini belirtir. Direklerin ve minarelerin de yarısından itibaren kısaltılması
düşüncesindedir. Bunların yanı sıra uzay ile ilgili gelişmelerden de rahatsızlık duyar.
Dünyayı felakete sürükleyen ataerkil düzenin, uzaydaki çalışmalarla diğer gezegenlerde
de tahribata yol açacağı kanısındadır. Tabiatın ve uzayın erkekler tarafından tahrip
edilmesini engellemenin tek yolunun, kadınların buna karşı mücadele etmelerini
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gösterir. Ona göre kadınlar sessiz kaldıkça erkekler doğal dengeyi yok etmek için her
yola başvuracaklardır.
Sosyal yönden Doğu-Batı kıyaslaması yapan Muinar, Batı’nın zaman darlığı
yaşadığını Doğu’nun ise zaman fazlalığına sahip olduğunu söyler. Batı’nın
saldırganlığını bu zaman darlığına bağlar. Onlar, bu kısa zaman diliminin ruhlarında
yaratmış olduğu gerginliğin etkisiyle hırçınlaşırlar. Buna mukabil Doğulular, öldükten
sonra ruhlarının yeni bir şekle gireceği inancını taşıdıkları için sıkıntı yaşarlar.
“…haydi, bir daha, bir daha, sonsuz zaman, bitmez gerilim, yeni hayatlarında yılan mı
olurlar artık, ördek mi, hep yeniden doğma ödevi verilmiş onlara, çalış çalış hiçbir yere
kadar, zaman, önlerinde, arkalarında uçurumlaşıyor…” (M, 95) Muinar, Doğulu’nun
öldükten sonra ruhsal açıdan bir hayvan ya da bitkide yaşamını devam ettirmesini de
Batılı’nın öldükten sonra bir daha yaşamayacağı inancını da ortak nokta olarak iç
sıkıntıyla sonuçlanacağını ifade eder. Ayrıca Batılı’ya “şimdi” demenin, Doğulu’ya ise
“geçmiş, gelecek” demenin akıllarını kaçıracaklarına yol açacağını söyler. Ona göre
Batılı maziye ve atiye odaklanırken, Doğu’lu yaşanılan ana odaklanır. Ayrıca Batılı’nın
bir gününün Doğulu’nun kırk yılına tekâbül ettiğini sözlerine ekler.
O, içinde uyandığı kadınların aklından geçenleri okumanın yanı sıra onların
düşüncelerine zıt fikirler de ileri sürerek akıl karışıklığına yol açar. İçinde uyandığı
kadınların akıllarından geçenleri okuma özelliğiyle ilahi bir nitelik taşır. Elime bu
durumu şöyle anlatır. “Aklımdan geçeni okuyormuş, hep aynı tehdit… Bilincimde
oluşan ağırlıkları, zihnimdeki boşlukları. Aylardır, ne söylesem soluğumu kendine çekip
tersine düşünceler öne sürüyor” (M, 25). Dominant bir kimliği olan Muinar, Elime’ye
istediği şekilde eziyet edebileceğini söyleyerek kendisine biat etmesi gerektiğini beyan
eder. Kendisinden kurtulmak isteyen Elime’ye, kendisi istemediği sürece bunu
yapamayacağını, Elime’nin ölümüyle birlikte susacağını ve onun içinden çıkacağını
söyler. Ayrıca içine girdiği kişinin rüyalarını karıştırma gücüne de sahip olduğunu
söyler. Elime’ye, rüyalarını karıştırırsa üstüne sevinç geleceğini söyler. İsrail’de bir iş
başına geldiği için yukarı çekilen Muinar, son bir kez olarak Elime’nin rüyasına girip
ona görünür ve içinden çıkar.
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Muinar, çevre ve kadın haklarını savunan, çok tanrılı, radikal siyasi görüşleri
olan olağanüstü bir varlık konumundadır. O, tüm bu özellikleriyle sıradanlaşan yaşama
ve fikirlere tezat teşkil eden aykırı bir kişi özelliği sergiler.

2.8.2. Norm Karakterler
Eserin norm karakteri olan Elime, aklı başında gerçeğin sözcüsü olarak
başkarakter Muinar’ın eksikliklerini gideren biridir. Kısa ve ağarmış saçları olan Elime,
elli yaşındadır. Tek başına yaşayan Elime’nin gerçek adı bilinmemektedir. Ona Elime
adını Muinar vermiştir. Bilmecelerden, iskambil oyunlarından, hamamdan ve faldan
nefret eden biridir. Çok sigara içen Elime, Muinar’a göre yemek yapma noktasında
becerikli biri değildir. “Sadece makarnayı güzel yapıyorsun sen” (M, 214)

diyen

Muinar, Elime’de lezzet duygusunun gelişmediğini ifade eder.
Edebiyatçı olan Elime, zaman zaman Muinar ile edebiyatın türleri noktasında
sohbet yapar. Romancıları bestecilere benzeten Elime’nin, şair tanımı şöyledir. “Ben de
şairlerin dünyanın sözcüklerini sonsuzluğa kaçıran kişiler olduklarına inanıyorum” (M,
155). Muinar’ın anlattığı bir öykünün uyarlama olduğunu söyleyen Elime, bu
uyarlamanın da güzel yapılmadığını ifade eder. Muinar, birçok kadının içinde
doğduğunu ama Elime gibi ağzında laf döndüren başka birine rastlamadığını söyler.
Muinar’ın fikirlerini çoğu zaman kabul etmeyen Elime, kendi düşüncelerindeki
ısrarıyla Muinar’ı bezdirir. Örneğin türban konusunda Elime, isteyenin istediğini
takması gerektiğini söyleyerek Muinar’ın bu konudaki ısrarcılığını reddeder. Fakat
Muinar’ın kendisine tavsiye ettiği “Boşluk” adlı kitabı okuyarak onun dediğini yapar.
İnsanlarla bir arada bulunmayı sevmeyen Elime, vaktinin önemli bir kısmını masa
başında çalışarak geçirir. Muinar, Elime’nin bir kez bile kahkaha atmadığını söyler. Bu
durum, onun pek neşeli biri olmadığını gösterir.
Elime, İstanbul’a karşı içinde bir soğukluk taşır. Bu şehre her girişinde her şeyi
daha da büyümüş bulan Elime, şehre dönük eleştirilerini Muinar’a sıralar. “Trafik üst
katta oturuyor, İstanbul halkı alt katta, şehrin kahramanı kapkaçcılar… Gitmek
istiyorsun da Kulüp-Şehir olmuş İstanbul, parolayı bilmiyoruz, büyüme kulübüne üye
değiliz” (M, 219.) İstanbul’un trafiğinden, kapkaçcılarından ve kulüplerinden
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rahatsızlığını dile getiren Elime, şehri kasvetli bulur. Ayrıca çevre kirliliğinden de dert
yakınır.
Elime, ideoloji olarak sosyalizmi benimsyen biridir. Muinar’ın memlekette
sosyalist görmediğine dönük serzenişine verdiği cevap, onun bu yöndeki görüşünü
yansıtır tarzdadır. “Ne zaman lafı sosyalistlere getireceksin diye merak ediyordum, bir
düşündüğümüz var herhalde, kaldırırız başımızı, kaybolmadık ortadan…” (M, 109) Bu
görüşüne uygun olarak sistemin kolluk kuvvetlerinden olan özel time karşı nefret ile
doludur. Muinar’ın jandarmaların masum bakışlı olduklarına dair iyimser bakış açısını
olumsuzlayarak karşıt görüşünü ortaya koyar. “Ne masumdurlar ya, söylesin, yazarım…
Çoğu özel timci bunların, ödül olarak sayfiye taraflarına gönderiliyorlar, dönelim bir
daha bak suratlarına istersen, kendi suratını görürsün belki…” (M, 209) Özel time olan
rahatsızlığını ifade etmekten çekinmeyen Elime, savaş karşıtı bir duruş sergiler.
Bombaların düşmediği bir dünya diler ve bütün canlıların yüreğine güneşin doğması
için yüzünü kıbleye dönerek dua eder. O, bu düşüncesiyle yüreğindeki insan sevgisini
dile getirerek antimilitarist ve hümanist bir duruş sergiler.
Elime’nin cesur duruşu, itirazcı sesi ve mücadele aşılayan ruhu Muinar’ın onun
içine girişine neden olan gerekçelerdir. Çünkü Muinar, varoluşunu anlamlandırma
çabasında olan ve yok oluşun kaotik atmosferiyle boğuşmaktan çekinmeyen kişilerin
içinde uyanır. “…kafese girip erkeğe cıvıldayan kadınların içinde uyanmıyorum,
uçuruma çukuruna yürüyenlerin…” (M, 193) Fakat Muinar, Elime’nin kendi bildiğini
okuyan inatçı biri olmasından dolayı onun içinde uyanmak istemediğini belirtir.
Daha ilk geceden Elime’nin keyfini kaçıracağını anlayan Muinar, boşlukta
çarpışmanın etkisiyle Elime’nin içine girdiğini ifade eder. Elime ise, Muinar’ın kendi
içinde uyanmasından rahatsızlık duyar. Onun yüzünden dostlarıyla görüşemediğinden
yakınan Elime, onları yolda görse tanımayacağını söyler. Muinar’ı başından savmak
için uğraşır; fakat bunda başarılı olamaz. Muinar’ın sözlerinin etkisini kırmak için kendi
yazarlığından güç almaya çalışır; ama bu çabanın onun sözlerinin etkisini
kıramayacağını düşünür ve onu dinlemekten başka çaresinin olmadığı kanaatine varır.
Tüm bu olumsuzluklara karşın Muinar’ın Elime üzerinde olumlu yansımaları da olur.
Elime, Muinar’ın kendisine farklı bakış açıları kazandırdığına inanır. Ayrıca Muinar
sayesinde kulaklarının daha fazla hassaslaştığını düşünür. “…kulağım o kadar
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hassaslaştı, hiç öyle sıkıntılarım yokken, dünyanın bütün seslerine geç kaldığım
duygusuna kapılıyorum” (M, 30). Anlatının sonunda ise Muinar’ın içinden çıkmasından
dolayı kederlenir. Bu durum, Elime’nin her türlü kişiliksel ve fikirsel farklılığa rağmen
Muinar’a alıştığının işaretidir.
Elime, genel hatlarıyla boyunduruk altına girmeye direnen ve keskin politik
görüşleriyle tavizsiz duruş sergileyen bir yazardır. Sosyalist kimliği ön plana çıkan
Elime, sistem karşıtı radikal fikirleriyle aykırı bir kahraman özelliği taşır.
2.8.3. Fon Karakterler
Eserde çok fazla sayıda fon karakter vardır. Bu karakterlerin büyük bir kısmı
Muinar’ın Elime’ye anlattığı hikâyelerde geçen kişilerdir. Bunun için mazide
kalmışlardır. Anlatı sürecinde geçen fon karakterlerin sayısı ise azdır.
Belinur, Muinar’ın Elime’den önce içinde uyandığı kadındır. Muinar’ın her
istediğini anında yerine getirdiği için Muinar tarafından özlemle anılır. Arzu dolu
gözlere sahip olan Belinur, şiire düşkün biridir. Geceleri dışarıda ateş yaktığı
zamanlarda Muinar onun falına bakar. Belinur’un yemek zevkinin güçlü olduğunu
söyleyen Muinar, onunla dünyanın farklı yerlerindeki lüks otellerin çatı katı
restoranlarında yiyip içtiklerinin dudak uçuklatıcı tarzda olduğunu belirtir. Belinur ile
hiç yaşlılık ve ölüm hakkında konuşmadıklarını söyler. İçine girmiş olduğu kadınlardan
bir tek onun kalbinde kötü niyet taşımadığını ve neşeli olduğunu da sözlerine ekler.
On yedisinde evlenen Belinur, yirmi üç yaşındayken kocasının arkadaşı olan bir
tıp öğrencisine âşık olur. Âşık olduğu bu öğrenciyi evine alan Belinur, bir süre sonra
sevgilisinden soğuyarak başka birine âşık olur. Bu kişiyi de evine alan Belinur, böylece
eski sevgili ve kocası olmak üzere toplam üç erkekle birlikte aynı evde yaşamaya
başlar. Daha sonra kocası ve iki sevgilisinden de ayrılan Belinur, Paris’e gider. Bir daha
evlenmeyen Belinur’un kocası ve iki sevgilisi başkalarıyla evlenip yuva kurarlar. Fakat
Belinur’a olan bağlılıklarını kaybetmezler. Eşleriyle birlikte Belinur’u da yanlarına
alarak hep birlikte pikniğe giderler, dağ yürüyüşüne çıkarlar.
Muinar’a Semerkant’a gidip orada yaşama sözü veren Belinur, otomobiliyle
denize düşerken, başını direksiyona vurup hayatını kaybeder. Belinur’un ölümünden
dolayı kocası ve iki sevgilisi, kazanın olduğu yerde kayıkta yatıp kalkarak onun yasını
tutar. Belinur’un hayat hikâyesinden etkilenen Elime, Muinar’a onun çok mu güzel
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olduğunu sorar. Muinar ise “…öyle baş döndürecek bir güzelliği yoktu, zekâsıyla yakıp
kavuruyordu ortalığı, gözleri güzeldi çok, bakışları…” (M, 211) Ayrıca, İstanbul’a
gittiklerinde onun bir fotoğrafını bulup Elime’ye göstermek ister. Canlı ruh haliyle ön
plana çıkan Belinur, aşkı evliliğin önemini yok edici tarzda kullanan biridir.
Muinar’ın içinde uyandığı kadınlardan biri olan Faliha, İngiltere, Amerika başta
olmak üzere birçok ülkeyi gezmiş ve kitaplar okumuş bir edebiyatçıdır. Bir gecede kitap
çevirecek kadar dil yetkinliği olan Faliha’nın bencil bir kişiliği vardır. “…dünyada
ondan başka kimse yaşamıyor” (M, 167) havasında olmakla birlikte kendine güveni
tamdır. On yedisindeyken kırk yaşındaki bir mühendise âşık olması sonucu, üstündeki
elbiseleri çıkararak akli açıdan dengesini yitirir. Daha sonra büyük halasının kocasına
âşık olan Faliha, bu sefer de çırılçıplak soyunup elinde bıçakla onların yatak odasına
yürür.
Yaz kış Boğaz’da elli kulaç yüzen Faliha, konyak içer. Muinar, sövüp saymayı
Faliha’dan öğrendiğini söyleyerek onun ağzı bozuk biri olduğunu ifade eder. Kimsenin
hak ettiği yerde bulunmadığına inanan Faliha, bu düşüncesiyle Muinar’ı etkileyerek ona
ilham kaynağı olur. Muinar’a gündüz adıyla seslenen, gece de onu oda hizmetçisi sanan
Faliha, Muinar’dan Gülbanu Sultan’ın mücevherlerini nerede sakladığına dair yoğun bir
şekilde bilgi almaya çalışır; fakat bunda başarılı olamaz.
Faliha, Muinar’dan çekinen biridir. Muinar’ın her an kendisini öldürebileceği
kaygısı, onu sürekli uyanık tutar. “Faliha da tetik dururdu senin gibi böyle, bir şey
yaparım da canı elinden gider diye korkusundan yatıp uyuyamazdı, lafa tutar da bir
çukura itip düşürür müyüm, yanına insan almadan sokağa adımını atar mıydı acaba…”
(M, 57) Sinirlendiğinde öfkesini Muinar’dan çıkaran Faliha, Muinar’ın sabahları içinde
uyanmasının yol açtığı gerginliğe dayanamayarak sonunda bunamaya başlar.
Bunamanın etkisiyle doksan yaşını aştığı halde, ölümüne üç gün kala gelinlik bakmaya
çıkar. Kulağı ağır işittiğinden dolayı Muinar’ın bağırmasını duymayarak telefoncuların
açtığı bir çukura düşer. Bu kazanın sonucunda kalça kemiğini kırar ve yattığı yataktan
bir daha kalkamayarak yaşamını yitirir.
Bedira, Latife Tekin’in İtalya’da İslam ülkelerinden gelen kadın yazarların
katıldığı bir toplantıda tanıştığı Suudi Arabistanlı bir kadın yazarın adıdır. Bir akşam
yemeğinde Latife Tekin’e, Suudi Arabistanlı kadınların örtüden kurtulmak istediğini,
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Türkiye’deki kadınların ise örtünmeye çalışmak istemelerine bir anlam veremediğini
söyler. Latife Tekin onu, “İtalya’da örtüsü yoktu, siyah upuzun saçlarını durmadan
sevinç içinde savurup gülüyordu” (Arman, 2008) şeklinde betimler. Ülkesinde örtü
takmak zorunda olan Bedira, bundan nefret eder.
Eserde bakire ölmüş bir prenses olan Bedira, sabah akşam kızları kurban ederek
Tanrıların gözüne girmeye çalışan biridir. Muinar, onun bu suçunu Tanrılara ihbar
ederek bir asır boyunca uğultulu hücrede yatmasına neden olur. Ayrıca hiç kimsenin
içinde bir daha uyanmaması için ona yasak koyar. Kara kuş şeklinde betimlenen
sevgilisi de Muinar’a sarkıntılık yapar. Muinar’ın “üçgen çeneli (…) piramit hırsızı,
gözler(i) dörtgen” (M, 13) şeklinde tanıttığı Bedira, Muinar’ın ihbarından sonra ona
düşman kesilir ve Muinar’ın açığını bulmaya çalışır.
Elime’nin çocukluk arkadaşı olan kadın, bir gün Elime’ye telefon açarak onu
ziyarete geleceğini söyler. Muinar, kadının telefondaki konuşma tarzından yola çıkarak
onun ses hâkimiyetini yitirdiği sonucuna ulaşır ve bir problemi olduğuna kanaat eder.
Elime’nin evine gelen bu kadın, hikâye yazan biridir. Elime’den yazmış olduğu
hikâyeleri okumasını ister; fakat son öykü olan “Abi ile Kız Kardeş” hikâyesini
okumasını

istemez.

Elime,

onun

konuşmalarından,

davranışlarından

ve

sayıklamalarından tedirginlik duyar. Onunla gün içinde çocukluk anıları üstünde sohbet
yapar.
Evli olan bu kadın, başka birine âşık olup ondan çocuğa kalır. Aşk yaşadığı
erkeğin çocuğu istememesinden dolayı onu doğurmaz. Bu olayın sonucunda yaşamış
olduğu travmanın etkisiyle halisinasyonlar görür. O gece Elime’nin rüyasına girdiğini
söyleyen bu kadın, rüyasında ikisinin de yüz yaşında olduğunu ve dünyada
kendilerinden başka kimsenin kalmadığını söyler. Elime’yle bir gün kaldıktan sonra
giden bu kadın, bir daha da gelmez.
Muinar ile Elime, arabada giderken yolda kaza yapan bir kadın görürler. Elime,
Muinar’ın isteğiyle onu arabasına alır. Yüzünü yıkayıp çayını içerken jandarma
karakolundan kızkardeşinin evine gitmek için ayrıldığını, fakat yanlış minibüse binip
yolunu şaşırdığını Elime’ye söyler. Elime, onun başından geçenleri ayrıntılı bir şekilde
anlatmasını istediğinde yaşam hikâyesini kısaca anlatır.
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Kocasına piyangodan büyük bir ikramiye çıkan bu kadın, kocasının isteğiyle
parayı hem kendi ailesinden hem de onun ailesinden gizler. Bir sahil kasabasına
yerleşerek aile fertleriyle tüm bağlarını koparırlar. Gittikleri yerde ev ve toprak alıp
zenginleşen çiftin çocuğu olmaz. Bir tek küçük kız kardeşiyle irtibatı olan kadın, onun
vasıtasıyla diğer kardeşlerinin çocuklarının evleneceği haberini alır. Bir buçuk ayda
toplam dokuz düğünün olacağını öğrendikten sonra düğünlere gitmeye karar verir.
Düğünlerde kardeşlerinin çocuklarına burma bilezik, gerdanlık ve küpe takacağını
söyler. Taş ustası olan ve restoranlar işleten kocasının iş yoğunluğundan dolayı
düğünlere tek başına gitmek zorunda kalan bu kadın, birkaç düğüne katıldıktan sonra
başka bir düğüne giderken otobüste dumanlar içinde kaldığını anlatır. Daha sonra
jandarma karakoluna götürülen kadın, oradan ayrıldıktan sonra yolunu şaşırır. Para
sevgisinden dolayı kardeşleriyle bağlarını koparan bu kadın, çocuk sahibi olamayarak
paranın her şeye güç yetiremeyeceği mesajını vermek için kurgulanmış biridir.
Muinar’ın içinde uyandığı kadınlardan biri olan Güldin Gaşka, at sırtında
savaşan ve silah olarak balta kullanan savaşçı bir kadındır. Mensubu olduğu kadın
hareketinin devleti yoktur. Muinar, “dinleri haykırış dini, dilleri çığlık ıslık dili” (M, 68)
olan bu hareketin bir ferdi olan Güldin Gaşka’ya hayranlık duyar. Onu ile Elime’yi
kıyaslayarak Elime’nin onun yanında zayıf kaldığını ima eder.
Zeyber, Muinar’ın içinde uyandığı kadınlar arasında en çok sevdiği kişidir. Tarla
kenarında, kundak içinde, bulunan Zeyber’i yaşlı bir kadın alıp büyütür. Muinar,
Zeyber’in içinde uyandığı zaman, kocası bir hanın kapısında iki eline iki taş alarak
onudöver. Orada bulunan hiç kimse onları ayırmak için çaba göstermez. Muinar, onu
kocasına vurması için tahrik eder. Fakat o, “Elim kalkmaz, doğuştan kanadım kırık
benim… Öyle tembihledi analığım” (M, 144) diyerek kocasına elini kaldırmaz. Muinar,
ona cesaret vermesi için Güldin Gaşka’yı anlatır. Fakat Zeyber’i bir türlü harekete
geçiremez. Her gün kafasında bir değnek kıran kocasının zulmünden dolayı Muinar
kendini tutamayıp ağlar. Kocasının eziyetlerine daha fazla dayanamayan Zeyber, abdest
alıp iki rekâtnamaz kıldıktan sonra analığı ve üvey bacılarıyla helalleşir. Daha sonra
ahıra girerek ilmiği boynuna geçirir. Muinar’a, Güldin Gaşka’ya kendisini karşılaması
için haber göndermesini isteyen Zeyber kendini asarak intihar eder.

153

Muinar’ın özel Tanrısı olan Siyutu, ona dünyanın dilini öğretmiştir. Muinar
ölene kadar onun başından ayrılmamıştır. Muinar’ın ölümünden sonra rütbesi
yükseltilerek en yukarıya çağrılmışır. Siyutu’ya âşık olduğunu söyleyen Muinar, ona
kalbinin Tanrısı diye hitap eder. Muinar, “…pırıl pırıl saçları dümdüz omzuna inip
ışıklanıyor, simsiyah… Bir yanağında gamze gülüyor” (M, 193) şeklinde tanıttığı
Siyutu’nun gözünün hep üstünde olduğunu ve kendisine hiç el sürmediğini söyler. Âşık
olduğu Siyutu’ya kavuşamayan Muinar, Elime’nin ölmesiyle ona kavuşabileceği
umudunu taşır.
Çocuklarını yoksul bir şekilde bırakıp yaşama gözlerini kapayan Hatica,
cennetin damında Muinar’ın yolunu gözler. Muinar’ın dönmesi için dua eden bu kadın,
isteğinin gerçekleşme şartı olan Elime’nin ölmesini bekler. Büyük oğlu Türkiye’nin
başbakanı olan bu kadın, oğlunun babasına çektiğini söyleyerek cumhurbaşkanı
olacağını da iddia eder. Büyük oğlunun başbakan olmasıyla diğer kardeşleri de
sefaletten kurtulur ve her biri yüklü miktarda para getirecek önemli mesleklerde
çalışmaya başlar. Ayrıca küçük kızı iki gazete satın alarak, büyük kızı ise banka
patronuyla evlenerek lüks bir yaşam sürer.
Güzide Kılıç’ı Muinar, “doğuştan kavgaya mecbur” (M, 43) biri olarak tanımlar.
Şiddet yanlısı olan Güzide Kılıç, nefesi çekilirken Azrail’e faşist diye bağırır. Adalet
isteyenleri örgütleyen ve solculara seslenen bu kadın, Muinar’a göre adının anılmasının
bile tehlikeli olduğu biridir. Üstüne toprak atılırken sol yumruğu havada olan Güzide
Kılıç, bizim kanaatimize göre sosyalist dünya görüşünü benimsemiş biridir. Muinar’ın
dili cehennemlik, kalbi cennetlik dediği Güzide Kılıç, buzkuyruklu bir yıldıza dönüşür.
Kölelerin tanrısı olan Mumuriş, gariban bir görünüme sahiptir. “diken saçlı, dik
bakışlı, hayat sevimlisi” (M, 63) bir sarhoş olan Mumuriş, daima kurban otu çiğner.
Annesi dokumacı olan bu tanrı, köle kızlara “Şiddet uygulayanlara acıyın!..” (M, 63)
şeklinde nasihat eder. Ayrıca köle kızlara kendilerine yapılan eziyetlere karşı sakin
olmalarını tavsiye eder.
Muinar’ın içinde uyandığı kadınlardan olan Salvaşe, avlulu kulübelerin birinde
yaşayan çok yoksul bir kadındır. On kız çocuğundan sadece iki tanesi hayatta kalır. Bu
kızlardan küçüğü bir Hıristiyana âşık olup Lübnan dağlarına kaçar. Salvaşe, küçük kızın
acısını yüreğinde taşırken büyük kızı da derbeder bir Zerdüşt’e gönlünü kaptırır. Bunun
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sonucundaiki kızın da boyunları kılıçla kesilir. Muinar, Salvaşe’nin büyük acısının
dinmesi için dua ederek onun ölmesini ister.
Perüzar Ülkü, Muinar’ın, Faliha ile Belinur arasında iki yıl boyunca içinde
kaldığı eski güzellik kraliçelerindendir. Muinar, Perüzar kadar kendisini çok iyi
karşılayan başka birine daha rastlamadığını söyler. Subay olan babasının teşvikiyle
güzellik yarışmasına katılan Perüzar Ülkü, “Vatan görevi olmasa ben o podyuma çıkar
mıydım, ülkenin tanıtıma ihtiyacı vardı…” (M, 93) diyerek podyuma çıkış gerekçesini
açıklar. Erkekler, onun güzelliğinden korkup yanına yanaşmazlar. Muinar, Perüzar’ın
içinde uyandığında hamster adını verdiği faresinden başka kimsesi yoktur. Cumhuriyet
sevdalısı olan bu kadın, iç siyaset ile içli dışlıdır. Parti başkanlarıyla da temas haline
olan Perüzar, politikaya olan aşırı ilgisinden dolayı İstanbul’dan Ankara’ya taşınır.
Anıtkabir’e bakan bir daire kiralayan bu kadın, Atatürk’e “Son Güneş İmparatoru” (M,
97) der. Elinde eldiveniyle mavi bir trende ölen Perüzar, eldivenleriyle gömülür ve
vasiyeti üzerine tacı yakılır.
Muinar’ın içinde uyandığı kadınlardan olan Azize, dudağını kartal kanıyla
renklendiren biridir. Onun yaz gecelerinde gövdesinin etrafında dolanarak ağladığı bir
sedir ağacı vardır. Muinar, Azize’nin içinde uyanmadan önce Balamennu adlı birinin
ona eziyet ettiğini söyler. Heykel yapma yeteneği olan Azize, kendi heykelini yapma
kararı alır. Fakat yaptığı heykelin burnunun kırılması ve dağa taşınmasıyla derin bir
üzüntüye kapılarak günden güne solar.
Muinar’ın içinde uyandığı Balemennu, Azize’nin yardımcısıdır. Attan düşüp
kafasını kayaya çarpması sonucu yaşamını yitirir. Muinar, onun ölümünden sonra
manastırdan ayrıldığını söyler.
Hattiban kadınların başkanı olan Zihurba, Muinar’a birçok açıdan yardımcı olur.
Muinar’ı koruyarak ona kokulu tohumlardan ilaç yapmayı ve yazı yazmayı öğretir.
“…iyi fısıltısıyla gözlerimin buzunu çözdü” (M, 118) diyen Muinar, yiyecek ekmeğinin
ve yatacak yerinin olmadığı zamanlarda ona sığındığını söyler. Muinar, onun
Kocadağ’ın burcunda yattığını belirtir.
Bacıhurraniler hakkında kısıtlı bir bilgi vardır. Elime, Bacıhurraniler hakkında
Muinar’dan bilgi almak ister. Fakat Muinar, Elime’ye onlar hakkında bilgi vermekten
kaçınır. Onların kurmuş oldukları kent, Maşuk denilen bir yerde göl altında kalmıştır.
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Muinar’ın içinde uyandığı Gülcevil, dokuz yaşındayken Bacıhurranilerin elçisi
olur. Yüz üç yaşında olmasına rağmen kırkayağı varmış gibi dağa tırmanır. Çok az
konuşan Gülcevil, Muinar’a göre söz orucu tutar. Dünyayla arası iyi olmakla birlikte
gönlü geniş biridir. Muinar, Gülcevil’in yaşadığı yerin, Elime’nin yaşadığı yere
otobüsle sekiz saatlik bir mesafede olduğunu söyler.
Hurranibar, on altı ay arayla iki çocuk doğuran bir kadındır. Bu çocukların
tartışmalarından ve gürültülerinden bıkan kocası, Hurranibar’ı terk ederek bir manastıra
sığınırve genç yaşında delirerek ölür. Hurranibar, bir türlü susmak bilmeyen çocuklarını
yatıştırmak için batıl inançtan medet umar “…ağzı yenilmezleri yatıştırır kevis otu diye
bir ot vardır, Hurranibar tandırda o otu tutuşturup kıvılcımından, dumanından medet
ummuş bir vakit, yastıklarının, minderlerinin altına tılsımlı nesneler sokuşturmuş
oğullarının...” (M, 107) Fakat onun bu önlemleri, çocuklarının söz dalaşı tarzındaki
konuşmalarını engellemeye yetmemiş ve bu iki çocuk birer bilge olmuş.
Hurranibar, bir gün ışık üzerine tartışan çocuklarını ilk kez dinlemeye karar
verir. Çocuklar, Tanrı’nın ışığının kendi üzerlerine aktığına, çağın kutbu olduklarına
dair tartışır. Bu duruma sinirlenen Hurranibar, közün içine soktuğu değneğini iyice
kızartarak ucunu çocuklarının ağzına yanaştırır ve şunu söyler. “Yatın yerinize piçler,
Tanrı’nın ışığı bana değil de size mi akıp çekildi, kutup ben değilim de siz misiniz,
bacaklarımın arasından toprağa düştünüz de gördünüz ışığı” (M, 108). Hurranibar,
burada doğurganlık özelliği bulunan kadının önemine atıfta bulunur. O, geleneksel
tarzda yetişmesine rağmen fikir yürütme özelliğine sahipakıllı ve agresif bir kadındır.
Öksüz Gelin, Muinar’ın içinde uyandığıen genç kadındır. Babası, onu otuz altına
yabancı bir köye satar. Ayrıca aldığı altınların hiçbirini kızına vermez ve gittiği günden
sonra onu bir daha sormaz. Muinar, üç yıl boyunca bu öksüz gelinin içinde kalır.
Babasına beddua eden öksüz gelinin kocası çalışmak için Almanya’ya gider.
Almanya’dan bir seferliğine gelip on beş gün kaldıktan sonra bir daha gelmez.
Kocasının yatağa düşmüş altı kılını kavanoza koyan öksüz gelin, onun hasretini çeker
ve ağlar. Ayva yerken boğazına takılan bir parçadan dolayı nefes alamaz ve ölür.
Amcaları ve dayılarıyla savaşan Matuhar, sülalesini ormanın içine doğru
sürükleyen efsanevi bir savaşçıdır. Oğulları bir gece baskın düzenleyerek onu kaçırırlar.
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“başında taç, belinde kemer, kulağında küpe…” (M, 110) şeklinde tanıtılan Matuhar,
beyaz bir ışık ortasında ceylanlar ve bülbüllerle muhabbet eder.
Sümbüle, Muinar’ın içinde uyandığı savaşçı bir kadındır. Erkekleri boğazlattığı
için İspanya’da yakalanarak Granada hapishanesine atılır. “Altın tabancası… Elmas
kakmalı kılıcı, bıçakları…” (M, 170) olan bu kadına Muinar, Harami Sümbüle der.
Çevresinde adamları bulunan Sümbüle, “…iri yapılıydı, geniş omuzlu, taşkın memeli,
uykusu ağırdı biraz, çelik sütyen takardı” (M, 170) şeklinde tanıtılır. Kendi otelinin
onuncu katında açık olan camda dengesini ayarlayamayarak düşüp yaşamını yitirir. Onu
Adana’da gömerler.
Sümbüle’nin anası olan Nurbiye, masmavi gözlere ve kar gibi beyaz bir yüze
sahiptir. Tatlı dilli, güler yüzlü olan bu kadın, kısa boylu ve şişmandır. Sıcak yufka
yemeyi seven Nurbiye’nin düşman bellediği üç gelini vardır. Küçük gelininin bir adamı
vurup hapishaneye düşmesi hoşuna gider. Muinar, Nurbiye’nin ağzıyla Elime’ye kısa
bir öykü anlatır ve Elime’den bu üsluba uygun bir öykü yazmasını ister.
Kral Melut, on kız kardeşi savaş arabalarına bindirip düşmanı olduğu krala
hediye eden gaddar biridir. Kızlarının bir daha yüzlerini göremeyen anneleri çıldırarak
tırnağıyla Melut’un mezarını kazıp kemiklerini yakar. Muinar, kadınların kral Melut’un
öldüğü gün ayaklanacağını Elime’ye söyler.
Kimsenin atölyesine girmesine izin vermeyen atölyeci adam, işyerinde saksı
satar. Top sahası, hamam, lunapark, tekne yapan bu adam, ayrıca boş vakitlerinde çanak
çömlek yapımı ile uğraşır. Muinar, onu şu şekilde betimler. “Üst yanı çıplak, kara bir
pantolonla karşımızda belirecek, kaynak gözlüğü, kalkanıyla, kısa boylu bir adam,
gülmeye hazır çocukların muzip ifadesi var yüzünde, saçı sakalı birbirine karışmış…”
(M, 212) Onunla çalışan kişilerin saksılarını ve çömleklerini kırıp parasını
çalmalarından dolayı onları kovar. İşlerini tek başına yapmak zorunda kalan bu adam,
deniz taşıtı çeşitlerinden olan katamaran ve trimaran yapar. Muinar, Elime’ye parolayı
bilmeden içeri giremeyeceklerini belirtir ve Elime’ye parolayı söyler. Adam, “Her yerde
aradık, o testilerden bulamadık” ( M, 212) diyen Elime’yi içeri alır. Onlara istedikleri
kadar saksı alabileceklerini söyler. Muinar, onu kirliliğinden dolayı eski adamlara
benzetir ve sır olduğu için adamın içinde kimin ruhu olduğunu bildiği halde bunu
söylemez.
157

Muinar’ın sözlerine müdahale eden Sarmaşık Ruhlar, göğün alt katında hareket
halinde olan varlıklardır. Muinar, kendi sözleriyle onların sözlerini birbirine
karıştırmaması için Elime’yi uyarır ve Elime’nin onların hışırtılarını duymayacağını
söyler. Eserde şair yönü bulunan erkek bir Sarmaşık Ruh’tan bahsedilir. Yüksek
binalara, direklere ve minarelere karşı çıkan bu Sarmaşık Ruh, sahil mafyasının yaptığı
yüksek bir otelin altına asit döküp onu eriterek otelin çökmesine neden olur. Bu olaydan
sonra boynundan vurularak öldürülür.
Erunna, tapınak sahibi bir kişidir. Muinar, tanrılar tarafından kendisinin onun
tapınağına gönderildiğini söyler. Erunna, tapınağına gelen Muinar’ı kendi yatağında
yatırır ve onun ayak bileklerine kırmızı bez dolar. Altı yıl boyunca Erunna’dan aşk dersi
alan Muinar, daha sonra Hattiban diyarına gönderilir. Erunna’nın tören sepetini taşıyan
Muinar, onun tarafından tapınağa geri çağrılır.
Kumaşçı ve iplikçi olan tüccar kadın, köle kızları kamçılayarak onlara işkence
yapan biridir. Kocası Babil’de olan bu kadının erkeklerin hizmetinde bulunup
hemcinslerine eziyet etmesi Muinar’ı öfkelendirir.
Muinar’ın içinde uyandığı köle kızın etkileyici gözleri vardır. Onun güzelliğini
kıskanan kadın sahibi tarafından önce kırbaçlanır, daha sonra da boğazı sıkılarak
öldürülür. Muinar’a göre kazı çalışmalarında iskeleti çıkan bu köle kız, Tanrı kraliçe
sanılarak müzeye kaldırılır.
Kocadağ’ın burcundaki mezarda yatan adam, hem değirmencilik hem de
çalgıcılık yapmıştır. “Yakışıklıydı, boylu boslu, çapkındı çok” (M, 119) şeklinde
tanıtılan bu adamın nikâhlı ve nikâhsız dört eşi vardır. Eşlerinden ikisi kardeştir.
Ömürleri boyunca birbirleriyle konuşmayan eşleri aynı yamaçta inekleri güderken o, tek
başına Kocadağ’daki mezarlığın olduğu yere giderek içkisini içer. Yaz mevsiminin
kavurucu sıcağının olduğu bir gün yine aynı yerde içerken ölür. Ölüsünü bulanlar, onu
oraya gömer.
Elime, Muinar’ı zihninde canlandırırken Kraliçe Ada gibi çirkin olmasından
korkar. Muinar ise, Kraliçe Ada’nın çirkin olmadığını, ama sancılı bir yüzünün
olduğunu söyler. Araştırmacılar, kafatasından yola çıkarak ona uygun bir yüz oluşturur.
Muinar, oluşturulan yüzün Kraliçe Ada’ya benzemediğini söyler. Onun hırsını ve
şehvetini yüzüne yansıtamadıkları üzerinde durur.
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Eserde geçen fon karakterler, yapıyı işleten birer kahraman pozisyondadırlar.
Bunlar eserde verilmek istenen mesajın geniş bir yelpazede ilerlemesini sağlama
fonksiyonuna sahiptir.
2.8.4. Değerlendirme
Latife Tekin’in son romanı Muinar, politik içerikli mevzularla örülü bir yapıttır.
Eser, baştan sona kadar Muinar’ın Elime’yi düşünceleriyle etkileme ve yönlendirme
üzerine inşa edilir. Bu inşa sürecinde fikir ön plana çıkarılıp duygu arka plana itilir.
Siyasi kimliği ön planda olan Muinar, feminizmden çevre duyarlılığına,
türbandan ABD karşıtlığına kadar çok farklı siyasi konulardaki görüşleriyle Latife
Tekin’in roman kahramanları içinde en aykırı karakterdir. Onun, üzerinde en çok
durduğu konu kadın mevzusudur. Kadınların yüzyıllar boyunca erkekler tarafından
tahakküm altına alınmasından ciddi manada rahatsızlık duyan Muinar, erkek karşıtı bir
pozisyonda konumlanır. Yazarın eserde geçen kahramanlarının tamamına yakınını
kadınlardan seçmesi de Muinar’ın düşünceleriyle paralellik arz eder. Kadın
mağduriyetini kadınların dilinden anlatan Latife Tekin, böylece kadın merkezli bir
roman ortaya çıkarır. Bu durum, erkek egemenliğini yok sayıp, kadın hâkimiyetini ön
plana çıkarma çabasının ürünü olarak okunabilir.
Muinar’ın içinde uyandığı son kadın olan Elime ise Muinar’ın içinde uyanışını
sakin bir şekilde karşılar. Bu durum, Elime’nin onu önceden tanıyabileceğini gösterir.
“Birbirlerini çok iyi tanıyan anne-kız ya da iki kardeş gibilerdir” (Büke, 2009). Muinar
gibi sosyalist olan Elime, onun çoğu düşüncesine ses çıkarmamakla birlikte bazı
fikirlerini eleştirerek özgünlüğünü muhafaza etmeye çalışır. Türban konusunda
isteyenin istediğini takma hürriyetine sahip olduğunu dile getiren Elime, giyim-kuşam
noktasında özgürlükçü bir duruş sergiler.
Eserde, fon amaçlı birçok kahraman vardır. Bu kişilerden Elime’nin arkadaşı,
kaza geçiren kadın ve atölye sahibi adam dışındakiler yaşanılan ana ait kişiler değildir.
Bunlar ya Muinar’ın daha önce içinde uyandığı ölmüş kadınlardır ya da geçmişinde
tanıştığı veya hikâyelerini bildiği çeşitli kişilerdir.
Eko-feminist duyarlılığın üst düzeyde olduğu bu yapıt, kabul gören düşüncelere
ve yaşam tarzına dönük radikal tepkilerin olduğu aykırı bir roman özelliği taşır. Latife
Tekin, bu son romanında da, daha önceki iki romanında izlemiş olduğu yolu takip eder.
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Roman kahramanlarının entelektüel kimlikleri, çevreleriyle çatışma içinde olmaları ve
iç dünyalarının tahlili yazarın bu konudaki ısrarının işaretleridir.
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SONUÇ
Bu çalışmada, Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm, Berci Kristin Çöp Masalları,
Gece Dersleri, Buzdan Kılıçlar, Aşk İşaretleri, Ormanda Ölüm Yokmuş, Unutma
Bahçesi ve Muinar isimlerini taşıyan romanlarındaki şahıslar kadrosu geniş bir şekilde
incelenmiştir.
Yazarın bazı romanlarındaki kişi kadrosu birkaç kişiyle sınırlıyken, bazı
romanlarında çok kalabalık bir kişi kadrosuna başvurulduğu görülmüştür. İlk romanı
Sevgili Arsız Ölüm’den beşinci romanı olan Aşk İşaretleri’ne kadar ele aldığı kişiler,
genel olarak içinde yaşadıkları toplumun birer parçası olup birey olma yolunda adım
atamamış şahıslardır. Bu eserlerdeki kişilerden Dirmit ve Gülfidan, yoğun uğraşları
sonucu baskıcı konumunda bulunan yapılardan koparak birey haline gelmişlerdir.
Dirmit aile kurumuna, Gülfidan ise içinde bulunduğu örgüte karşı birey olma yolunda
çabalamış ve bu çaba sonucu çeşitli fiziki ve psikolojik baskılara maruz kalmış trajik
kahramanlardır.
Yazarın daha sonra yazdığı son üç romanındaki kahramanlar ise psikolojik
derinliği olan ve toplumsal kurumların baskısını kırarak bireyselleşen kişilerdir. Yalnız
kendi farkındalıklarının bilincinde olan bu kahramanlar, kendilerini bir yere ait
hissedememenin sancısını yaşarlar. Bunun sonucunda yalnızlaşan, güven duygusunu
kaybeden fertler haline gelmişlerdir. Toplumla barışık olmayan bu kahramanlar,
toplumdan uzaklaşmak için toplum-dışı mekânları kendilerine sığınak olarak
görmüşlerdir. Emin’in ormanı, Şeref’in bahçeyi, Elime’nin ise evi mesken tutması ve
diyalog halinde oldukları insan sayısını sınırlı tutmaları onların toplumsal bağlarının
kopukluğuna işarettir.
Latife Tekin’in ilk beş romanındaki kahramanlar, sosyal statü ve ekonomik
düzey olarak toplumun alt katmanında bulunan kişilerdir. Yaşamın zor koşulları altında
hayata tutunmaya çalışan bu kişiler, eğitim seviyeleri düşük olan ve toplumda göze
batmayan silik tiplerdir. Son üç romanındaki kişilerin ise toplumsal seviye açısından üst
düzeyde bulunan ve ekonomik bazda sıkıntı yaşamayan aydın kesim olduğu
görülmüştür.
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gözlemlenmiştir. Yalnız Gülfidan ile Muinar’ın politik kimlikleriyle ön plana çıkan
kişiler olduğu görülmüştür. Yazar Latife Tekin’in otobiyografi özelliği taşıyan Gece
Dersleri’ndeki Gülfidan, on yıl boyunca sol bir yapının içinde kaldıktan sonra ondan
kopan biridir. Anlatı boyunca örgütten kopuşunu ve bu kopuşun yol açtığı ruhsal
sancılarını dile getirir. Gece Dersleri’nin otobiyografik tarafı ağır bastığı için, eserdeki
kahramanlar günlük hayattan seçilmiş kişilerdir. Muinar ise, Latife Tekin’in dünya
görüşünden izler taşıyan politik bir eserdir. Eserin başkahramanı Muinar, mensubu
olduğu sosyalist dünya görüşünün temsilciliğini yapan ve eko-feminist bakış tarzıyla
erkek egemen düzenine başkaldıran bir kocakarı görünümündedir.
Dini açıdan, çok az kahramanın dini bir yaşam tarzına sahip olduğu görülmüştür.
Bu kahramanlardan dikkatleri çeken Atiye, Huvat ve Cömert’in de geleneksel bir
şekilde bu yaşantıyı sürdürdükleri gözlemlenmiştir. Bunun dışında Atiye, Dirmit ve
Güllü Baba’da Şamanist inancın belirgin özellikleri mevcuttur. Sevgili Arsız Ölüm’de
Hızır, Azrail gibi dini simgeleyen varlıklar bulunur.
Romanlardaki başkahramanlardan bir kısmı, anlatı süreci içinde ruhsal büyüme
sürecini yaşayıp dönüşüme uğrarken, bir kısmı ise bu dönüşümü yaşamaz. Berci Kristin
Çöp Masalları’nın ana kahramanı konumunda bulunan Çiçektepe Mahallesi, dönüşüm
yaşayan insan dışı bir kahraman olarak dikkatleri çeker. Latife Tekin anlatıları içinde
ana kahramanın insan dışı olduğu tek roman konumunda olan bu eserde, büyük bir
şehrin varoşuna gelip gecekondulaşan kır kökenli insanların yeni bir mahalle inşa
etmeleri ele alınır. Birkaç evle kurulan bu gecekondu mahallesi, süreç içinde okul,
gazino, kumarhane, futbol takımı gibi kurumlara sahip olarak ve bu kurumların
biçimlendirdiği yeni insan tipleri ortaya çıkararak dönüşümü gerçekleştirir. Bu eserin
dışında Dirmit, Gülfidan ve Emin içsel açıdan değişerek yeni bir kimlik kazanırlar. Bu
kişilerden Dirmit ve Emin mekân değişikliği sonucu ruhsal büyümeyi yaşarken,
Gülfidan anne imgesine sığınarak bu değişimi yaşar. Halilhan, Nezir ve Şeref’te ise
anlatı süreci boyunca bir dönüşüm gerçekleşmez.
Anne figürü yazarın romanlarında dikkat çekici bir mevzu olarak yer alır. Latife
Tekin ilk eseri olan Sevgili Arsız Ölüm’ü annesine ithaf etmiştir. Eserin başkahramanı
olan Atiye, aynı zamanda yazarın annesinden gelen biyografik izler taşır. Gece
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Dersleri’ndeki Gülfidan, örgütten kopuşun yaratmış olduğu ruh-beden çatışmasını
hayali anne kucağına sığınarak dindirmeye çalışır. Ormanda Ölüm Yokmuş eserindeki
Yasemin ise annesini kaybetmiş olmanın yarattığı derin acı sonucunda korku nöbetleri
geçirir. Unutma Bahçesi’nde ise anne figürü içsel bir sızı olarak Tebessüm’de belirir.
Romanlardaki kahramanların sonu ise belirsizdir. Eser okunup bitirildikten sonra
okuyucu kahramanın sonraki yaşamı hakkında koca bir belirsizlikle karşı karşıyadır.
Roman kişilerinin geleceklerinin nasıl şekilleneceğine dönük muğlâklık, okuyucunun
hayal dünyasını kamçılayarak okuyucu ile eser arasında bir duygudaşlığın vücut
bulmasını sağlar.
Cinsiyetleri açısından roman kahramanlarına bakıldığında kadınların ön plana
çıktığı görülür. Eserlerde kadınlar dişilikleriyle değil; yetenekleri, becerileri ve
ezilmişlikleriyle yer alır. Yazarın son yapıtı olan Muinar, tamamıyla kadın
kahramanlardan oluşan bir yapıttır. Sevgili Arsız Ölüm’deki Atiye, Gece Dersleri’ndeki
Gülfidan ve Muinar’daki Muinar eserlerin başkahramanı konumunda bulunan
kadınlardır. Aşk İşaretleri ve Unutma Bahçesi’nde anlatıcı pozisyonunda olan Cihan ve
Tebessüm’ün yanı sıra Ormanda Ölüm Yokmuş’un anlatıcılarından biri olan Yasemin’in
de kadın olması yazarın bilinçli olarak kadınları ön plana çıkardığı sonucunu ortaya
çıkarır.
Eserlerindeki kadınların bazıları ev hanımı, bazıları da yazar ve sanatçıdır. İlk
beş romanındaki kadın kahramanlar, genellikle homojen toplum yapısının birer parçası
olarak görüldükleri için hor görülür. Son üç romandaki kadın kahramanlar ise, yaşama
dönük fikirleri olduklarından çevresindekiler tarafından değerli konumdadır. Sevgili
Arsız Ölüm’deki Atiye, Buzdan Kılıçlar’daki Mesut’un eşi Aynina ve Ormanda Ölüm
Yokmuş romanındaki Yasemin güçlü kadın profilini oluştururlar. Bunların dışında
kalanlardan özellikle Aşk İşaretleri’nin Cihan’ı ile Unutma Bahçesi’nin Tebessüm’ü,
erkek kahramanların kendilerine dişli rakip olarak gördükleri kişilerdir. Bu iki eserin
başkahramanı konumunda olan Nezir ile Şeref, bu kadınları ya umursamazlar ya da
onlara hakaret ederek erkekliğin gücünü göstermeye çalışırlar.
Erkekler açısından romanlara bakıldığında anlatıcı konumunda olan hiçbir erkek
kahramana rastlanmamaktadır. Eserlerdeki erkeklerden kimileri geleneksel tarzda
yetişmiş ev reisleridir, kimileri de aydın veya sanatçıdır. Romanlardaki başkahraman
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konumunda olan erkekler, Halilhan, Nezir, Emin ve Şeref’tir. Bu kişilerden Halilhan ve
Emin eşlerini aldatırlar. Romanlardaki erkekler, Emin dışında, genellikle otoriter bir
yapıya sahiptirler. Emin, zayıf karakterli, güçsüz bir kişi olarak diğer erkek
kahramanlardan ayrılır. Otoriter kişiliği en fazla ön plana çıkan kahramanlar Nezir ve
Şeref’tir. Genel olarak kadın-erkek profillerine göz atıldığında kültür kalitesi, eğitim
seviyesi, ekonomik düzeyi birbiriyle paralel olan erkeklerin ve kadınların birlikte
olduğu görülmüştür.
Bu çalışmada Latife Tekin’in eserlerinde yer alan kişiler fiziki yapı, psikolojik
derinlik, düşünce dünyası ve davranış özellikleriyle ele alınmıştır. Yazar, her romanında
farklı karakter niteliklerine sahip kahramanlarıyla geniş yelpazede bir kişiler dünyası
yaratmıştır. Yaratmış olduğu kurgusal kişileri idealleştirmeden zayıf taraflarıyla birlikte
göstermeye çalışmasıyla da gerçekçi özelliklere sahip kahramanlar ortaya çıkarmıştır.
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