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Romanimlzda Gereek ve Fantazi
Olcay Onertoy
(Ankara)
Roman, yazlnlmlza Tanzimat doneminde yap~lanqevirilerle girip, yazarlarlm~z
ilk roman orneklerini~erme~e
baglaylnca, ilk iizerinde durulan konu romanda
gerqegin verilmesi gerektigi olmugtur. Narh~kKemal, bizdeki hikAyeleri gerqek
dl91 olaylarla dolu oldurn iqin elegtirmigtir. Daha sonra Huseyin Rahmi, romanlarln~yazdigi ylllarda insanlarln yagamlni etkileyen, cinlere perilere inanmamak gerektigini, bunlarin insanlarca duzenlendigini vurgulayan romanlar
yazmlgt~r.Ancak, Tanzimat doneminin ilk ylllarinda yazllan romanlarda yazarlarin, masal motiflerinden yararland~klar~
dikkati qeker. 0 t e yandan, gerqegin
en etkili biqimde bir agk oykusuyle verilmesi gerektigi duguncesi, yazarlar~
romantizmin de etkisiyle tek yanl~,duygusal bir agki romanlarlnda iglemelerine
neden olmugtur. Kimi zaman agk on plana q~karak,gerqegi gizlemig, roman bir
agk romanlna donugmugtur.
Giderek gerqekqiligi yerlegmesi, agkl da aglrl duygusall~ktanve tek yanllllktan kurtarmig, cinsellige donugen bir agkla birlikte, gerqegin degigik biqimde yansltlllg~aglrllk kazanmlgtlr. Koyu, sorunlar~,yagam biqimiyle yans~tan
romanlarda insan-doga iilgkisi degigik biqimlerde yans~tll~rken,
Yagar Kemal'in
romanlarinda insanin dogayla konugmasl dikkat qeker. ~zellikleOrta Direk
romanlnda, Meryemce'nin bir geye k ~ z d ~zaman
g ~ yaklnlarlna kuserek dogayla
konugmasi ilgi ~ekicidir.~nsanlarindaha qok toplum iqindeki yerlerine aglrl~k
veren, zaman zaman toplumu yonlendirmeyi amaqlayan ya da gerqegi gozler
onune seren g e r ~ e k ~romanlarla
i
birlikte, bireyi toplumdan soyutlayarak i~
dunyaslna kapatan psikolojik romanlar da aglrlik kazanmlgtir.
1980'li y~llaragelindiginde, romanda yeni bir yontemle karg~lag~yoruz.
Yine
qeviriyle yazlnlmlza girip, okuyucuyu en qok etkileyeni Gabriel Garcia
Marquez'in Yuz Yilllk Y a l n ~ z l ~ olan,
k ' ~ gerqegin fantaziyle birlikte verilmesi.
Yazlnimizda bu tur romana ilk ornek olarak Latife Tekin'in Sevgili Ars~z
0lum'unu gosterebiliriz. Konugmamlzda bu turun guniimuzde dikkati qeken
yazarlar~olarak Nazli Eray ve Barlg Mustecapl~oglu'nunda birer romanlarln~
ornek al~p,gerqekle fantazinin veriliginde ne gibi degigik yollar denediklerini
ve bu iki ogeyi rie ol~iidebagdagtlrabildiklerini yans~tmayaqallgacag~z.

Latife Tekin, Sevgili Arslz Olum'un buyuk olqude kendi yagamlndan dogdugunu gu gekilde belirliyor:
"1957 ylllnda Kayseri'nin Bunyan kasabaslna bag11 Karacafenk koyunde
dogdum. Yurumeyi ogenir ogrenmez okula bagladim. Okul, evimizin erkek
odaslydl. Sedirlerin altlnda cinlerle oynaglrken, okumay~,yazmayl ogrendim.
Karacafenk'te sedirlerin altlnda cinlerle periler yagardl. Cocuklugum onlarln
araslnda geqti. Gizlice onlarln dernegine girdim. Evlerini gezdim. Dugunlerine
gittim. Dillerini, gunduz ve gece oyunlarlnl ogrendim."
Annesi, okuma, yazma, Arapqa ve Kurtqe bilen bir kadmd~r.Dikig diker, igne yapar. Bir koy kadln~olarak dikkat qekicidir. Babasl istanbul'da qaliglr. Eve
ve koye, koydekilerin hi^ bilmedigi geyler getirir (radyo, gramofon,\zemberekli
saat, yolcu otobusu, tulumba, kamyon, traktor ...). 1966 ylllnda aile ~stanbul'a
gelir. Ama Istanbul ailedeki butun duzeni bozar. Yedi kardeg araslnda yalnlzca
kendisi okuyabilir. Babas~igqi olup igsiz kallr. Kardegleri ingaatlarda qallglr.
Kentte ayakta durabilmek iqin buyuk u@ag verirler. Latife Tekin, kendi oz
degerlerini, dilini, birlikte dogup buyudugu insanlarln sevgisini korumak iqin
direnir. Kendi deyigiyle Sevgili Arslz 0lum "bu insanlarln ona arrnaganl"d1r.
Romanda aglrllk buyuk olqude Tekin'in babaslnl simgeleyen Huvat ailesinin yagam oykusudur. Bu ailenin ya9ayigl eksen allnarak, koylunun ne olqude
bilgisiz, kent yagamlna ne olqude yabancl oldugu, bir qok kavramdan ne olqude
uzak oldugu, koyden kente goq edilince qekilen slklntllar, koy geleneklerinden
ayrllamaylg gibi ger~ekleryansltlllrken, ote yandan cinlerin, bir taklm olaganustuluklerin yagamlarlnda ne olqude etkili oldugu romana fantazi ogeler
olarak giriyor.
Koyluyu ilk yadlrgatan, Huvat'ln kentten koye getirdigi, nasll kullanllacaglnl hiq bilmedikleri yeni geylerdir. Bunlar soba, radyo ve otobustur. Konugan kutu olarak alglladlklarl radyo ve onlari tandlr baglnda toplanmaktan
kurtaracak olan soba, yagamlarlnl altust edecek denli etkiler. Kasabaya yiiruyerek gitmekten kurtaracak otobus ise onlarl dehgete dugurur. Bir sure
ellerini suremedikten sonra saglna soluna dokunmaya baglarlar. Ancak Huvat
yararlarlnl anlatlnca yavag yavag allglrlar. Allgamad~klarltek gey, Huvat'ln
kentten gelirken getirdigi "yuzu alev alev yanan, bag1 klql aqlk, sut gibi beyaz"
bir kadlndlr. once kadlnln koye ugursuzluk getirdigine inanlrlar. ~q koyunun
art arda ~igerekolmesi, gift sarlll yumurta yumurtlayan tavugun yumurtayl
kesmesi ve Huvat'ln annesinin dugmesi ad1 Atiye olan kadlnln ugursuzluguna
baglanlr. Onu ahlra kapatlrlar.
Romanda fantazi Atiye'nin gordugu dugle baglar. Dugunde ona bir keqi
saldlrmaktadlr. Birden bir 171k gelip keqinin tuylerini yakar ve kaqmaslna
neden olur. Bundan sonra Atiye'ye H~zlraleyhisselam yardlmcl olmaya baglar.
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AhIra kapatildlktan dokuz ay sonra "l6mba gigesi" buyuklugunde bir klz dunyaya getirdiginde Akana'yi ona yardima gonderir. Cocu@ olduktan sonra kendini kabul ettiren Atiye ah~rdang~karlllr.1ki oglu olur. Bu kez Huvat'ln getirdigi dikig makinesiyle gocuklarlna diktigi giysileri, onlarl sabunla ylkamasinl, qocuklarln degigik oyuncaklarla oynamalar~n~
yadlrgarlar. Atiye daha
sonra hastalara ij&e yapmaya baglar.
Atiye'nin yeniden hamile kalmas~ylacinler ige kanglr. KIZIdogmadan once,
iki kez "Ana!Ana!" diye seslenir. Karn~ndanses geldigini duyan Atiye'nin
"Geberesin e mi!" demesi uzerine digleri kilitlenir, kendini kaybeder. Ancak,
cinci Mehmet onu bu igten kurtarabilir. Cinci Mehmet Atiye'yi, qocugun
eksiksiz dogmas1 halinde baglna bir qok gey gelecegi konusunda uyarlr. Dirmit
ad1 verilen k ~ zdogduktan ug gun sonra da cinci Mehmet dagda cinler tarafindan oldurulmug halde bulunur.
Huvat'm kentten gelirken getirdikleri ve soyledikleri bu kez, koylude onun
kepse kaptlg~izlenimini uyandlrir. Kepse, "mercimek gozlu, elsiz ayakslz,
kapkara, yumak gibi" bir cindir. Goze gorunmeden once insan~ategle yoklar,
arkaslndan bir titreme ve bir ter gelir. 0 arada ele gegirilebilirse ona her istediginizi yapt~rabilirsiniz. Onlara gore Huvat, her istedigini bu cine yapt~rmaktadlr. Boyle bir Qey olmadiglna inandirmak iqin isteyeni kente goturup
anlattlklarlnl gosterecegini soyleyince, koyun genqleri pegine taklllp gider. Bir
daha da koye donmezler. Koyden kente gog baglamlgtlr.
Koyde yagam aliglldig~gibi surap gider. Atiye'nin yagamlnda bir tak~mdegigiklikler olur. Dirmit'e anlattlgl aglayan egek oykusundeki egek, canlan~p
Dirmit'in gozune gorunur. Onun rrglamaslna dayanamayan Dirmit de aglamaya
baglar. Sonunda egek ona aciylp gozden kaybolur. Huvat'ln buyuk oglu Halit'in niganl~s~
Zekiye'yi k~skananperi k l z ~S a r ~ k ~ortaya
z
glkar. Sar~klz'labirlikte koydeki egeklerin saylsl artar. Koyluler, Sarlk~z'lnonlarl qogalttiglnl diigunerek yanlar~nayaklagmazlar. Egeklerin rnezarl~glnyaklnlnda toplanmalarlnl
da yatlrln koyun adlnln degigtirilmesine klzmaslna baglarlar. Sonunda Sarlklz
daga qekilir. Cinci Mehmet'i de Sar~klz'lnoldurdugune inanlrlar. Sarlk~z'ln
kocalarinl da allp goturecegine inanan kadinlar onun ini olan Buglak ininin
igini keven otuyla doldurup atege verirler, kapislni kara taglarla orerler. Bu kez
de oradan qlkan kara duman Akgali'dan baglayarak butun civar koylerin uzerini
kaplar ve bir klg koyden koye konap niganl~kizlarln, taze gelinlerin dilini
baglar. Konugamayan gelinlerle klzlar yeni bir anlagma yolu bulurlar.
Bu arada koye oaetmen gelmesi buyuk bir olay olur. Atiye Dirmit'i de
okula gonderir. Ancak, koyluler gocuklarlnl okula gondermek istemedikleri
igin memnun degillerdir. Bu kez Dirmit, tulumbayla konugmaya baglar.
~gretmeningeldikten k ~ s abir sure sonra jandarmalar tarafindan goturulup
geri donmeyigi, komunist oldugu iqin tutuklandlg~ haberiningelmesi, daha
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sonra Haci Talip'in damad~nlnda komunist oldugu haberinin yay~lmasi,Dirmit'te yeni bir cin duguncesi uyandir~r.Komunist de, uqak da cindir. Sonunda
ogretmenin, yerin yedi kat altlnda yagayan, herkesin gozune gorunmeyen ama
insanlarla aynl kaplardan yiyip iqen cinlerden biri olduguna inanlr. Cinleri
toprag~nuzerine q~karmakiqin elinden geleni yapmaya baglar. Butun yollar~
denese de ogretmenini bir daha goremez.
Aile kente goqmek uzere koyden ayr~llrken,Dirmit'i cinler ugurlar. Goqulen
kent istanbul'dur. Onu kentte ilk yonlendiren peri k ~ olur.
z ~ Koydeki tulumba
yerine kentte dertlegmek iqin kugkug otunu bulur. Bu kez kugkug otu onu
yonlendirmeye baglar. Kugkug otundan sonra kederini karla paylag~r.Kardan
sonra defter, onu yonlendirir. Koyunu ozlediginde de kendi yarattlg~bir kara
noktanln pegine takilir. Sonunda a k l ~ nbu~ kara noktan~nyanina kat~psavar ve
akilslz kal~r.En son konugtugu ytldizlar, ay ve denizdir. Siirler yazmaya baglar.
Siir yazmasl yasaklanlnca, ailesine alti gun, a l t ~gece suren bir mektup yazar.
Mektubu damdan agag~sarkittp yatar. Mektubun dtgar~dakalan k~smtkentin
uzerinde gerit gibi dolagir. Dirmit'in yaptiklar~nadayanamay~phastalanan, kimi
zaman yagayabileceginden umut kesilen Atiye bu olay uzerine hastalan~rve
olur. Dirmit bu kez de, annesinin oldugu akgam kara nokta oynarken, onun
zebaniler kargis~ndadiklendigini ogrenir ve onlara boyun emedigine sevinir.
Bunlari qevresindekilere soyleyince kara nokta oynamast yasaklanir. Babas~
onun, annesinin ruhunun ardindan akl~nlkaq~racag~na
yemin ederek parrnagln~
~slatipduvara basar. Orada k ~ r m ~birz ~karanfil aqar. Dirmit karanfili kopar~p
gogsune takar. Roman1 bitiren bu olayd~r.Ailenin yagamlartni nasd surdureceklerini kestirmek okuyucuya birakilm~gtlr.
Latife Tekin romanda, Dirmit'i eksen alarak, bir tak~molaganustulukleri
verirken, ote yandan koy ve kent yagam~ndankesitler veriyor. Romanda, buyuk
olqiide insanlar~nyagamlni yonlendiren cinlerdir. Aile kente goqiinceye degin,
koy yagamlnda onemli yer alan gelenekler, inanqlar verildigi gibi, kente go$tukten sonra da, kentte yaganan sorunlar agirl~kkazan~yor.Dirmit'in kardegleri
Seyit ve Mahmut'tan hareketle koyden kente gelen delikanlilarin, kent yagaylgtna ayak uydurabilmek iqin qektikleri siklnti, koy geleneklerinden kopamaylg, ogretmenler iqin yapilan yuruyug, polislerin yuruyugu engellemesi,
genqlerin geriatqt hocalara gosterdikleri tepki ...gibi ger~eklerveriliyor.
Bu durumda fantazi aglr basmakla birlikte, gerqek de gozard~edilmemig
oluyor.
Nazl~ Eray'ln birinci kigi anlatim~yla yazdig~ A$kl Giyinen Adam
romanlnda, anlatlc~ningeqmigiyle birlikte 60'11 ve 70'li ytllarda ulkemizde ve
dunyadaki onemli olaylara deginiyor. Cocuklugundan baglayarak yagamlnl
etkileyen kigilerin kimileri anilarinda canlaniyor, kimileri de canli olarak goriinuyorlar.
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Romanda olaylarln geqtigi yerler, Mesnevi Sokak'taki Durnev ablanin salonu aglrl~ktaolmak uzere Ankara'nln degigik semtleri, baglica semtleriyle
Istanbul, Denizli ve Bodrum'dur.
Yazar, geqmig yillar~ gunumuze getirir ve gunumuzdeki onemli olaylar~
aktarirken, tarot ve kahve fallyla, pigmig koyun kellesini kullanmlg. Bir yandan
da iki qegit faldan hareket edilerek, falln insan yagamlndaki onemine deginiliyor.
Romanda tarot fall bakarak anlaticlnln yagamini etkileyen Durnev abladlr.
Anlatic1 kartlarin, insan yagaml iqin ne denli onemli oldugunu gu sozlerle
vurguluyor:
"Ama insan omriinun vazgeqilmez bir parqas~ydionlar, gu gece zamanl iist
iiste, canslz ve hareketsiz duruyorlard~.Durnev ablanin onlari blraktlgi kogede,
sessizce yagama katlanmay~bekliyorlardi.
Yagamln kapali kapllari ardlndaki gizli bolmeler gibiydiler, Durnev abla
onlar~k~rmlzlortunun uzerinde aqmaya baglayinca, birdenbire kapall duran bir
perde aralan~yorgibi olurdu; ..."
Fa1 bak~ld~kqaanlaticlnin yagaminda gizli kalmrg bolmeler aqllmaya
bagliyor. Diirnev ablanin baktig~ilk falda, once bir erkek q~kar.Bu erkek
1960'larda otuz yagindaki haliyle Eddie Fisher'dir. Yagam oykusunu anlatmaya baglayan unlii garkic~,ara ara ortaya qlkarak qevresindekilerle konugur.
Yagamindan kesitler aktarlr. Yagam oykusune bag11 olarak ayr~ldigiegi Debbie,
Elizabeth Taylor, doktoru Max onunla birlikte roman boyunca olayln iqindedirler. Bir yandan da 60'11 ylllardaki konserlerini surduriir. Anlat~clylilk olarak geqmige dondiiren de Eddie Fisher'dir. 60'11 yrllara gidince; annesi babas~ylabirlikte Nigantagl'ndaki Hiraman Palas'ta yagadigl ylllarl ve istanbul'un
semtlerini anlmsar.
Ikinci bir fa1 bakilirken, kartta, bir kadln ve kapall bir mek2n qikar. Kartlar~
toplarken aralarlndan yere dugen kupa kraliqesinden gelen ses ona, Tuna11
Hilmi caddesinde, sag taraftaki pasajln altlnda bulunan antika dukk2nlna gitmesini soyler. Oradaki sarlgin kadin ona geqmigini anlatacaktlr. Vitrindeki eski
saat, giillu lokumluk, yegil soba, komodinin iizerinde bulunan bir tutam, kadife
kurdeleyle baglanmig karanfil qocuklugunun geqtigi bir dunyaya goturur onu.
~ z e r i n d eoturdugu kadife kapli koltuga ise yine qocuklugundaki gehir hatlar~
vapur yanaglr. Oraya her gidiginde bu koltuga oturunca vapur yanaglp ona
qocuklugunun degigik ylllarinl yagatlr.
Kartlarln arasindan babaannesiyle birlikte y~llarcaonce yitirdigi ne oldugunu bilmedigi Mihri abla qlkar ve yeniden anlaticinin yagamlna girer.
Kag~tlar~n
arasindan qikanlarln yanlna k a p ~ yqalarak
~
gelen ve klrk a l t ~yll
once iki klz kardeg katllirlar. Kaniye ve Hasbiye adlarini taglyan bu kardegler,

148

OLCAY ONERTOY

cinayete kurban gittiklerini iddia ederler. Kendilerini olduren emekli albay
Nurettin'dir. Onun yakalanmasini isterler. ~steklerindenbiri de yeniden dunyaya gelmektir. Bu kez Mihri ablanln baktigi falda kag~tlarinaraslndan albay
Nurettin firlar. Ama arandiglni anlaylnca yeniden kag~tlarlnarasina girip kaybolursa da ara ara ortaya q~kar.
Tarotlarla birlikte, anlatlclnin yagaminl etkileyen uq de koyun kellesi vardlr.
Kellelerden birinin bellegine anlatlcinln butun yagaml, anilar~yerlegmigtir. Onu
surekli geqmigine goturur. Ortaokul ylllarlnl an~msarken ellili yillardaki
olaylara deginilir. Geqmiginde unuttugu kigileri animsatlr. Onlardan biri de,
Kaniye ve Hasbiye anneleri yagama dondurmekte buyuk rol oynayaycak olan
gofor K2z1m Efendi'dir. Ikinci kellede Eddie Fisher'in beyni yukludur. Surekli
kendi yagaml gibi, onun yagaminl anlatlr. ~ q u n c ukelledeyse bir qok beyinleri
alabilecek bir guq vardir. Anlaticlnin yagami, biri kendi dolabmda, biri Durnev
ablanin dolabinda, oteki de arkadaglarlnln dolabinda duran uq kelle arasinda
kogugturmakla geqmeye baglar.
Romanin en ilgi qeken yanl Kaniye ve Hasbiye kardeglerin dunyaya yeniden
donugleridir. Onlara bu konuda uq olasllik onerilmigtir. Biri Tunali Hilmi
caddesindeki antikaclnln kadife koltuguna yanagan vapurdan inip antikac~
dukkanina ge~ebilmek,ikincisi Mihri ablanin Belligun pastanesinde otururken
kapadlgi kahve fincaninin telveleri arasina girerek, fincani aqtiglnda onlar~
gorunce siq-ayip digar~qikarak yagama karlgmak, uquncusu de K2zim Efendi
nin karln zarl arasina girip oradan dlgari qikmakt~r.Sonunda Denizliye yakln
bir birahanede K2zim Efendi'nin karnindan bir gaz sanclsiyla qikarak
l
yagama donup, Bodrum'a dogru yola q~karlar.
olduklerinden elli y ~ sonra
Anlatic1 gozleri onunde yagadlg~ bu olaydan sonra eve donup olanlar~
dolabindaki kelleyle paylaglr. Bu iki yagli kadlnin iqine karigt~klar~
yeni yagami
ne olqude yadlrgayacaklarlnin degerlendirmesini yaparken ellili ylllardaki
yagayig biqimini animsarlar. Durnev ablaya rastladiglnda, o acikacak kelleye
yemek hazirlayacaktir. Arkadaglarlnin evindeki kelle de onun yolunu gozler.
Yagaminda onemli bir yer alan iiq kelle kargislnda duydugu gagkinllgl gu
sozlerle dile getiriyor.
" ~ tane
q beyin vard~ortada. Koyun kellelerinin iqindeki bu uq beyin dugunuyor, uretiyor, anlmslyor ve anlat~yordu.~ q u n u nde olaganustu bir yagam
birikimi; yogun yaganmlg hayatlarln tortusunu barindiran anilar~vard~.Sokakta
qevirip bir-iki soru sorabilecegin nice insanda qok daha donan~ml~ve
klturluyduler. Kaderin ne tuhaf bir cilvesiydi ki, insansiz beyinlerdi bunlar."
~q beyin araslnda kogugturmaktan yorulan anlatlclnin, geqmigiyle ilgili
olarak en son birlikte oldugu kigiler Frank Sinatra, Elvis Presley, Marilyn
Monroe, Marlene Dietrich gibi, bir ylllarln taninmig santq~landlr.Durnev
ablanin salonunda bir araya gelen bu insanlar biraz sonra yok olurlar.
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Yazar, roman biterken insanm geqmiginin yagam~ndane olqude genig yer
a l d ~ g ~ nanlat~c~nin
i
gu sozleriyle yans~t~yor.
"Yagamim~nvazgeqemedigim bir
parqas~ydi tum bunlar, onlar yitip giderlerse art~kvarolamayacag~m~
art~k
biliyordum. Benim hucrelerim, mozaiklerim, beynimdeki duguncelerim ve
ruhumun fis~ldayansesiydi onlar. Kaybolup gittikleri zaman ben de perdeleri
kapat~pgidecektim. Biliyordum bunu."
gecede bog sokaklarda dolag~pDurnev
Butun bunlar~ dugunerek ylld~zl~
ablanln evine gelir. Bu kez salon bogtur. Durnev abla son kez fa1 bakar. Bu kez
kartlardan elinde makas olan bir terzi q~kar.Gozlerinin onune parlak bir kumag
serilir. Terzi bu kumagln agk oldugunu soyler. Kumagl biqip agki giyinen
adama smokin dikecektir. Bu kez sokaga bu buyulu kumag~yakalamak iqin
qikar. Ancak o yakalamak iqin kogtukqa kumag uzaklag~r.
Buyuk olqude kendi yagamlnln izlerini taglyan bu romanda yazar ug zamanl
veriyor. Yagan~lipbiten gegmig zaman, yaganilmakta olan zaman ve ileride ne
olacagl belirsiz olan gelecek zaman. Roman biterken, anlaticl, uzakta kalan
ama kendisini hiq blrakmayan geqmigiyle birlikte gelecege do@u kogmaktad~r.
Goruldugu gibi yazar, fantaziyi yaratlrken olaganustu yarat~klar kullanmaylp uq konugan kelle diynda insanlart kullanmlg, ancak onlara olaganustu
olaylar yagatmlgtlr.
Bar18 Miistecapl~oglu'nun Korkak ve Canavar7in da ise gerqek tamamen
ortadan kalkiyor. Yazar~nyaratt~glbir dug dunyas~ve bu dunyada yagayan
insanlar ve yaratiklarla kargllaglyoruz. Yazarln Perg efsaneleri adini verdigi
dizinin birinci kitabi olan romanda olaylarl goturen uq kigi Leofold, Guarin ve
Geryanin isterneden kat~ld~klari
bir oliim kal~mmucadelesini izliyoruz.
Romanda ijnce Leofoldu tanlyoruz. Henuz qocuk iken annesi, babasl ve
dayisi bir tunelin iqinde yok olan Leofold birbirine rakip olan ve Perg'i ele
geqirerek hukiimdar olmaya qallgan Asuber ve Kozan7dan dostu Mirtayek'i
kollamak iqin Kozan'm saflar~ndayer alir. Savagi Kozan taraftarlar~kazanmakla birlikte, Asuber uzak ulkelerden kiraladlgi savagqilarla saldir~rve Mirtayek olur. Leofold Asuberin kiraladigi bu siyahlara burunmug yaratiklardan
kaqarken tunele girer. Inanca gore kara yaratiklar karanl~kyerlere giremezler.
Ancak tunelin sonuna yaklaglrken ayaklar~nln alt~ndaki toprak yarllir ve
derinlere yuvarlanlr. Bu olay annesinin ve babas~n~n
tunelin iqinde nasll
kaybolduklarln~ortaya q~kar~r.
Bundan sonra Leofoldun macerasl baglar. Dugtugu yerde ona bir i b e
yaparak gorunumunu degigtirirler. Kollarinin oldugu yerde iki kutuk benzeri
yey, uqlarinda da parlak penqeler vardlr. Gogsu ise bir ayiyi kiskandlracak
Blqude genig ve kabukla kaplidir. Bacaklar~da bu vucudu tagiyacak kallnllga
ulagm~gtir.Kendine geldiginde a d ~ n ~Asherta
n
oldugunu soyleyen fareye benzer, yilan gibi klvr~lankuyrugunun ucunda buyuk 'ignesi olan bir yarat~kla

kargrlagir. Yarat~kona kendisinin bekqisi oldugunu soyler. Leofold Asherta'yi
oldurup dlgarr qlkmayr bagarlr.
Leofold'a, egi Asuber'in askerlerince oldurulen Guorin katrlrr. Guorin kendisine sakat gorunumu vererek savaga gitmemigtir. Asuber'in askerleri koyu
bastrklarrnda hamile olan egi Rumin'i oldururler. 0 da qareyi ormana kaqmakta
bulur. Ormanda kargrlagtigi bir ayrdan onu Leofold kurtarrr. Bu olay birlikte
oluglarinrn baglangicrdir.
Asuber, Kozan'la olan savagl surdurur. Kozan, savag~kazanacaglna inanlp
askerlerini savaga hazirlar. Ancak kanatli bir canavar uqarak gelip Kozan'r
yutar. Canavar'ln Kozan'la yetinmeyerek bagkalarinl da yutabilecegini dugunen Leofold onu Bldurur. Kozan oliince Asuber rakipsiz kalmigtir.
Asuber'in neler yapabilecegini konugurken buyucu Geryan gelir. Geryan
onlara Asuber'in, savag Tanrisr Tshermon'un kitabini ele geqirdigi iqin, onun
hirsinr kullanarak Perg'i ele geqirme gucune sahip oldugunu soyler ve
Guorin'le Leofold'dan, ote diyarlara gidip, Tshermon'u yenecek bir yo1 bulmalar~nlister. ~ q birden
u
Tshermon'un kitabrnr bulmak uzere ote diyarlara
dogru yola qikarlar.
~ q u n u nmaceralarr baglamrg olur. ilk hedef, girmeleri gereken magaranrn
bulundugu Groh daglna ulagmaktlr. Daga ulaglp magarayi ararlarken yagll bir
kdhin kadinla kargllagrrlar. Kadinln kocasrnl korsanlar kaqirmrgtrr. Ayrrca orada depremler oldugu iqin magaralar yok olmugtur. Kadin butun bunlara kendilerine verilen bir kitabln neden oldugunu soyler. Kitap, bir yaglr adam tarafrndan onlara blrakrlan Tshermon kitabrdir. Ancak maddi olanaks~zliklarnedeniyle onu bir gezgine satm~glardir.Boylece kitabln nasil Asuberin eline
geqtigi anlaglllr.
Kitabl kesinlikle ele geqirmeleri gerekmektedir.~ncek8hin kadina soz
verdikleri iqin kocasi Urtonu korsan Pertabrn elinden kurtarirlar. Urton da
onlara katilrr.
Bu arada Asuber oq almak iqin bahqesinde besledigi yaratlklardan en buyugunu Pergi ele geqirmek iqin Hertuga gonderir. Ancak yaratik olduruldugu
iqin amacrna ulagamaz. Bu yapilanlarin ocunu almak iqin Tshermon kitabrna
bagvurur ama kitap alev allr ve yok olur.
~ q l uote diyarlardaki Hiver tapinaginl bulmakta kararlrdirlar. Tsherrnonu
durduracak tek guq tanrl Hiverdir. Amaq Hiver tapinagina ulagmaktlr. Bu yolda
Leofold Guorin'le Geryan'dan ayrrlir. Leofold'un yolu lanetliler koyu adr
verilen bir koye duger. Guorin'le Geryan, istedikleri zaman gorunmeyip, avlarina iyice yaklaginca ortaya qlkrp onlarr paralayan Gerf kedileriyle ugragtiktan
sonra tapinaga ulagirlar. Kuleye girip tanri Hiver'e ulagirlar. Hiver bir kadin
tanrrdrr. Tshermon'u ancak masumiyet tanrisl Asret'in yenebilecegini soyler.
Ancak, Asret Tshermon'un rahiplerince taplnaklarda saklanmaktadlr. Hiver bir
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lg~klaonlar~gorunmez yaparak kuleden dlgan qlkmalarlnl saglar. Birkaq gun
yuriidukten sonra Tshermon tapinaglnl bulurlar. Rahiplerle savagarak Asret'e
ulaglrlar. Asret dort beg yaglarinda bir gocuk tanr~dlr.Tshermon'a sarlllp onu
yok etmeyi bagarir.
Tshermon'un yok oluguyla birlikte Asuber'in vucudu parqalanlr, qevresindeki savagq~larlda toz olur. ~ q l u n i i nseruvenleri surecektir.
~q roman] kargllagt~rd~gimizda,
iki romanda yazarlarin olaylarln geqtigi
yerler olarak bilinen yerleri, insan ve toplum yagamlndaki gerqek olaylar~da
kullandlklarl goruluyor. Ama gerqegi katlllklarlyla degil okuyucuyu dug dunyaslna goturup, gerqekleri bu dunyanln igine yerlegtirerek yanslt~yorlar.Okuyucu gerqekten uzaklaglp fantaziler iqine dalmlgken bir yerde kargislna gerqek
qik~yor.
Mustecapl~ogluise ger~ektentamamen ayrllarak dug dunyaslnda yarattlgl
bir ulkeyi, tanrilari, birtak~myarat~klarlve olaylarl anlatarak fantastik bir roman ornegi vermig.
Bu romanlarl okuyunca Namik Kemal'in yazln~mizdaki hikilyeleri elegtirirken belirledigi elegtiri nedenlerini anlmslyoruz. Bati'daki romanlarln ne
olqude gergekqi, bizim hik8yelerimizinse gerqekten ne olgude uzak oldugunu
gu sozlerle yansltlyor: "Bizim hikilyeler ttlslmla define bulmak, bir yerde
denize bat~pmuellifin hokkaslndan q~kmak,ah ile yanmak, kulunk ile dag
yarmak gibi butun tabiat ve hakikatin haricinde birer mevzuya dayanan, insan
psikolojisine yer vermeyen, onun iqin de roman degil kocakar~masalldlr."
Yazarlarln kullandlklarl gergege uymadlgl iqin yuz elli yil once elegtirilen
olaganustuluklerin, giinumiizde fantazi olarak degerlendirilip yeni bir roman
yazma yontemi olarak degerlendirilmesi dikkat qekiyor. Aslinda dunya
yazlnlnda fantastik roman y a z m a d a ~ genigleme
~
dikkatleri qekiyor. Guniimuzde en qarplcl ornekleri, filmleri de ~ o ilgi
k qeken Yuzuklerin Efendisi ve
Harry Potter romanlar~olan fantastik romanlar, katl gergeklere kargi q~klgya da
katl gerqeklerden kaqlg m~dlr?

