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da var: Bu yazı, kitabın ilk baskısın
da yer almamaktadır.
İdeolojinin sanatta nasıl bir yıkı
ma yol açtığına da değinen İsmail
Çetişli, bir yerde Lenin'in görüşleri
ne yer verir: ''Edebiyat, parti edebiyatı
olmalıdır. Kahrolsun partizan olmayan
yazarlar! Kahrolsun edebiyatın üstün
adamı! Edebiyat proleteryanın genel
davranışının bir parçası olmalzdır.IT Sanat eserinin ideolojiye hizmet etmesi
gerektiğine inanan zihnin apaçık bir
fotoğrafıdır bu söz. Kitapta, sadece
bu bölümde değil pek çok yerde ideolojinin edebf eserden kovulmasının
neden zorunlu olduğuna dair ifadeler bulunmaktadır. Çetişii'ye göre
ideolojiler sanatçının düşünme mele-

edebiyatını inkıtaya uğratan bir durumdur. Burada edebi gelenek ve
Türk edebiyatina bir bütün olarak
bakmanın önemi üzerinde duruluyor. Avrupa Birliği'ne girme planlarının yapıldığı bu dönemde, bunu
yapmanın çok daha gereldi olduğu
na işaret ediliyor.

edebiyatının karşılaştığı sıkıntılar

Kitabın üçüncü ve son bölümüne de kısaca değinebiliriz. Çetişli,
buradan sonra edebiyatı bir bilim
olarak ele alacak, ona modem dönemlerde nasıl ve hangi yöntemlerle yakiaşıldığıru arılatacaktır. İlk kı
sımda edebiyat biliminin ne olduğu
üzerinde d uruluyor. Edebiyatı sanat
ve bilim başlıklarına ayıran unsurların neler olduğunu hatırlatıyor. Ardından edebiyat biliminin alt dallan olan edebiyat teorisi, tenkidi, tarihi uzun uzadıya tarhşılıyor. Son
başlıklar ise, edebiyat sosyolojisi,
karşılaştırmalı edebiyat ve edebiyat

ele alınıyor. Söz gelimi, Bahlılaşma
serüveni Çetişii'nin nazarında Türk

Yakup Öztürk'

kesini elinden alır. Ayrıca sanat eseri-

ni şematik hale getirir.
"Küreselleşme Ortamında Edebiyatta Sürekiilik" başlıklı bölümde
ise, küreselleşme sürecinde Türk

eğitimine ayrılıyor.

Attila İlhan Romancılığı Üzerine Kapsanılı Bir Çalışma:
Romancı Yönüyle Attila İlhan**

esR

incelemekte ve bu

omancı Yönüyle Attila İlhan adlı

bağlamda

Attila

İlhan'ın romancı kimliğine dair biz-

çalışma Akçağ Yayırı!arı'ndan

lere, önemli tespitler

çıkınıştır. Çalışmanın

sahibi Dr. Sema Özher, 631 sayfalık bu geniş ve
kapsamlı çalışmasında Attila İlhan
gibi çok geniş bir yelpazede eser veren sanatçının, aynı oranda büyük
bir birikimi barındıran romanlarıru

sunmaktadır.

Romancı Yönüyle Attila İlluın adlı bu
kapsanılı çalışmada ele

alman romansekiz alt başlıkta
değerlendirilmektedir. Bu başlıklar;

lar genel

bağlamda

Romanın Kimliği, İsimden İçeriğe,

* Fatih Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi.
**Dr. Sema Özher, Romancı Yönüyle Attila İllıan, Akçağ Yayınlan, Ankara, 2009, 631 s.
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Olay Örgüsü, Zaman, Mekan, Kişiler
Dünyası, Bakış Açısı ve Anlatıcı, Temalik Kurgu şeklinde bir sıra izlemektedir. Başlıklarm da imleyeceği
üzere, eserde romanların daha çok
'biçim (forme)' ve 'içerik (theme)'lerine yoğunlaşılmakta ve çalışmanın sı
rurlan bu ana iki temel üzerine oturtıılmaktadır.

Roman içerisinde temalik yapıya
yoldan katkılan alınakla birlikte genel bağlamda kurgusal/biçimsel yapıya hizmet eden ögelerin, incelenen tüm romanlarda aynı sıralama
ya tabi olduğu ve değişınediği görülmektedir. Eserde ele alınan ve yukanda anılan sekiz başlık kapsammda değerlendirilen söz konusu romanlann,
"Tematik Kurgu" başlıklı son bölümlerde içeriksel bütünlüğe paralel olarak değiştiği görülmektedir.
Çalışma kendi içerisinde üç ana
bölüme ayrılmaktadır. Birinci bölümde Attila İlhan'ın hayatına, edebi kişiliğine ve eserlerine; ikinci bölümde romanlannın yapı ve teması
na; üçüncü bölümde ise romanların
da dil ve üslfıp konularına değinil
mektedir.
dolaylı

1.

Hayatı,

gelişmesi

ile ilgili olarak önemli bilgilere yer verilmektedir. Attila İl
han'ın roman yazmaya başlaması ve
bu yeteneğini geliştirmesi ile ilgili
son derece önemli bilgi ve tespitierin
yer aldığı bu bölümlerde, roman
yazma olgusuna bakışı ile ilgili de
çeşitli tespitler bulunmaktadır.
Bunların yaru sıra bu bölüm içerisinde son olarak Attila İlhan'ın eserlerine ait bilgiler yer almaktadır. ilhan'ın eserleri; "Şiir Kitap lan", "Romanlan", "Deneme-Anı", "Aıular ve
Acılar", uAttila İlhan'ın Defteri",
"Cumhuriyet Söyleşileri", "öyküu,
"Çeviriler" başlıklan altında, yayım
tarihleri ile birlikte verilınektedir.
Ayrıca son olarak Attila İlhan'ın film
ve dizi senaryoları ile yaptığı televizyon programlannın adları belirtilmektedir. Bunlar; Yalnızlar Rıhtınu
(sinema senaryosu); Sekiz Sütuna
Manşet, Kartallar Yüksek Uçar, Yarın
Artık Bugündür, Yıldızlar Gece Büyür, Tele Flaş, Baykuş (dizi senaryolan); Çalar Saat, Attila İlhan'la Zamanın İçine Yolculuk (televizyon
programları) biçiminde bir sıra ile
okuyucuya sunulınaktadır.
2. Attila İlhan'ın Romanlarında

Edebi Kişiliği, Eserleri

Eserin bu bölümünde; "Aile Çevresi", "Çocukluğu ve Öğrenim Yılla
n", 11 Paris Yılları ve Sonrası" şeklin
de açılan başlıklarla Attila İlhan'ın
biyografisine yer verilınektedir. Yukarıda arulan başlıklar altında verilen biyografisinin, İlhan'ın özellikle
sanat hayatına ve estetiğine bakan
yönleri, sanat anlayışına etki eden ta-

Yapı

ve Tema

"Attila İlhan'ın Romanlannda Yave Tema" başlıklı ikinci bölüm;
Topluma Yabancılaşnuş Aydın: Tarihsel Bir Tekrar (Sokaktaki Adam,
Zenciler Birbirine Benzemez), Toplumun Yarubaşında Duran Aydın
(Kurtlar Sofrası), Türk Toplum Hayapı

tırun İçindeki Aydın: "Aynanın İçin

dekiler" (Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı,
Yaraya Tuz Basmak, Fena Halde Leman,
Dersaadet'te Sabah Ezanları, O Karanlıkta Biz, Allah'ın Siingiileri-Reis Paşa,

rafları vurgulanmaktadır.
Ayrıca,

"Oluşum Dönemi" ve
ve Olgunluk Dönemi" şek
linde açılan iki başlıkla, Attila İl
han'ın romancı yönü ve bu yönünün
"Gelişim

Allah'ın

Süngüleri-Gazi Paşa), İnsarun

Üçüncü Cinsiyeti ve Toplum (Fena
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Halde Leman, Haco Hanım Vay ), Romanlarda Ortak Yapı adlı alt başlık
lardan oluşmaktadır ve yukanda belirtilen romanlar incelenmektedir.
"Topluma Yabancılaşnuş Aydın:
Tarihsel Bir Tekrar" alt başlıklı ilk bölümde Sokaktaki Adam ve Zenciler Birbirine Benzemez

adlı

romanlar incele-

me konusudur. Ana başlıktan da anlaşılacağı üzere İlhan'ın bu iki romanmda kendine, topluma yabancılaş
nuş bireylerin, 'pasif isyan'ları anlahlır. Daha çok modernist akımın izlerinin görüldüğü bu iki eseri tek bir
potada değerlendirmek son derece
isabetli bir tutumdur.
"Topluma Yabancılaşmış Aydın:
Tarihsel Bir Tekrar" adlı bölümde inceleme konusu yapılan ilk roman;
Batılı olınaya çalışmanın çeşitli bunalımlarıru yaşayan, Cumhuriyet
kuşağı içinde yetişen, kendine, topluma ve toplumun değerlerine yabancılaşan bedbin aydın tipi olan
Kamarot Hasan'ın illegal bir olaya
karışmasının ve bunun sonucunda
bir kavgada öldürülınesinin arılahl
dığı Sokaktaki Adam' dır. Aşk, sevgi,
ölüm temalan üzerine yoğıınlaşılan
romanın inceleme anlamındaki ana
eksenini 'yabancılaşma (alienation)'

lüme

gelindiğinde

özellikle Karl
okuduktan sonra Marx'ın
toplumu, tarihsel sürecin bütünlüğü
içinde diyalektik bir yöntemle kavramaya çalışan anlayışından Attila
İlhan'ın etkilendiğini düşünen Dr.
Sema Özher, Türkiye'de elli yıllık
bir süreci verdiğini belirttiği Kurtlar
Sofrası adlı romarn incelemektedir.
Romanın tematik bütünlüğü; sömürü düzeni, tarih ve ben bilinci, sevgi
ve yalnızlık gibi ögelerden oluş

Marx'ı

maktadır.

"Türk Toplum Hayahnm İçindeki
Aydın: Aynanın İçindekiler" alt başlı
ğına sahip üçüncü bölümde inceleme konusu yapılan ilk roman; 27
Mayıs ihtilali öncesi sosyal ve siyasf
olaylara yer verilmesinin yanı sıra,
kişilerin toplumsal ve bireysel yönlerinin yarısıtıldığı Bıçağın Ucu adlı romandır. Bununla birlikte 'kısmi geriye dönüş (flashback)'Ierle Milli Mücadele ve Mütareke yıllanın okuyucuya sunan seferberlik kuşağı temsilcisi Miralay Ferit'in kıılp krizi sonucu
ölmesinin anlatıldığı ikinci roman ise
Sırtlan Payı' dır. Romanın incelenmesi, biçim-içerik yönünden değerlen
dirilerek bitirilmektedir.
Bu serinin ikinci romanı olan

oluşturmaktadır.

Arnlan bölümde inceleme konusu
yapılan

ikinci roman; içinde yetiştiği
toplumu ve değerlerini sorgulayan,
yönsüzlük duygusu içerisinde hocalayan Mehmet Ali'nin Paris'te geçen
günlerini ele alan Zenciler Birbirine
Benzemez adlı romandır. Sokaktaki
Adam romanmda olduğu gibi bu romanda da çeşitli şekillerde ortaya çı
kan yabancılaşma kavranu, başkişi
(protagonist) Mehmet Ali aracılığıyla
ortaya konulınaktadır.
"Toplumun Yarubaşında Duran
Aydın" alt başlığına sahip ikinci bö-

Sırtlan Payı'mn devamı niteliğinde-
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ki Yaraya

Tılz

Basmak adlı roman da,

aynı değerlendirme metotları

şantısı

üzerine kurguladığı bu serinin
birinci kitabında 1960'lara ulaşan çerçevede İzmir, geriye dönüşlerle de Paris'teki işgal sonrası; ikincisinde Birinci
Dünya Savaşı, Şam ve işgal İzmir'i;
üçüncüsünde ise 1930'lu yılların İz
mir'ini yazmayı planladığını belirtmiş
tir. Bu roman dizisinde yine sosyal konuları ele aldığını ancak bunu 'cinsel diyalektiği' de gündeme getirerek yazdığı
nı söyleyen Attila İlhan üçüncü romanı

ile in-

celenmektedir.
"Aynanın İçindekiler''. serisi içeri-

sinde inceleme konusu yapılan, bu serinin dördüncü sırasında yer alan ve

1908 öncesi tüccar bir Müslüman ailesini konu edinen roman Dersaadette
Sabah Ezanları' dır. Anılan bu roman
da, seriye ait diğer romanlarda olduğu gibi, taşıdığı kimi özellikler bağla
mında değerlendirilrnektedir.

nı yazamamıştır." şeklinde bir

diğer

romanlar; ll. Dünya

tespitte

bulunmaktadır.

Son olarak bu bölümde incelenen

Bu bölümde incelenen iki romandan ilki Fena Halde Leman' dır. Olay

Savaşı'nın

dışında

kalmak isteyen Türkiye'nin
harcadığı çabayı anlatan O Karanlıkta
Biz; TBMM'nin açılmasıyla birlikte
düzenli ordunun kurulmasını ve
Kurtuluş Savaşı mücadelesini ele
alan Allah'ın Süııgüleri: Reis Paşa;
Başkomutanlık Meydan Savaşı ile

örgüsü, romana

adını

veren Le-

man' ın ekseninde şekillenrnektedir.
27 Mayıs 1960 sonrası dönernde
yurtta, özellikle İzrnir'i temel düzlern olarak belirleyen İlhan, yurtdı
şında

da Paris'i ve

Lernan'ın

orada

Kurtuluş Savaşı'nın başanya ulaşan

yaşanuş olduğu eşcinsel hayatı

yönünü ele alan ve Attila !lhan'ın
son romanı olan Allah'ın Süngüleri:
Gazi Paşa' dır.
"İnsanın Üçüncü Cil').siyeti ve
Toplum" alt başlıklı dördüncü bölümde Fena Halde Leman ve Haco Hanım Vay adlı romanlar incelenmektedir. Attila İlhan'ın döneminde çokça
eleştirilmesine rağmen, toplum içinde karşılaşılması muhtemel olan 'eş
cinsellik' olgusuna eğilrnesi, bu bölümde romanlar ekseninde değerlen
dirilmektedir. Dr. Sema Özher, bu seri ye ait olarak İclal adlı üçüncü bir
romandan da bahsetrnektedir.

almaktadır.

Serinin ikincisi ise Haco

Vay

ele

Hanım

adlı rornandır.

Bu romanda bir
Osrnaniı aydıru olan Feridun Hakkı'nın bastırılnuş kişiliği ve Şam defterdannın eşi

çıkan

konumunda

Haco'nun gizemli

karşımıza

hayatı

ele

alınmaktadır.

Yukarıda anılan
ğer romanların

iki roman da, diincelenmesinde kul-

lamlan yöntem ve tekniklerle irdelenmiştir. Özellikle cinsellik ekseninde yapılan kimi değerlendirme

Dr. Sema Özher, "İnsanın Üçüncü

ler,

romanların

nın

çok daha

sağlamaktadır
açısı

bilinen

kapsamları

genişlemesine

imkan

ve romanlara farklı

Cinsiyeti ve Toplum" başlıkiı bu bölümde ele alıp incelerne konusu yaptığı Feııa Halde Leman ve Haco Hanım
Vay adlı romanlar ile bu seriye ait ol-

bir bakış

getirrnernize yardırncı

ması düşünülen; ancak Attila İl
han'ın yazamadığı İclal adlı roman
için; "Sanatçı, Aynanın İçindekiler dizisiyle uğraştığı bir dönemde İzmir ya-

la İlhan'ın roman yazmaya başlama
serüveni ve roman yazmasındaki temel etkenler üzerinde kısaca durul-

olmaktadır.

"Rornanlarda Ortak Yapı" alt baş
sahip bu son bölümünde Atti-

lığına

rnaktadır. Attila İlhan'ın roman anla-
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yışının

ne dahil eden), montaj, edebi alıntı,
leitınotiv, bireyin iç dünyasmda yaşamış olduğu karmaşayı vurgulamak ve bu karmaşayı açığa çıkarmak
için kullamlan bilinç akımı tekniği
şeklinde toplanabilir. Bu teknikierin
Attila İlhan romancılığına katkısını
ve sanatçının bu teknikleri kullanmasındaki temel amaçlar, romanlardan alıntılanan dayanak niteliğinde
ki çeşitli pasajlada belirtilmektedir.
"Romanlarda Arılatım Biçinıleri"
başlıklı bölüme gelindiğinde yazarın
kullammş olduğu kimi anlatım biçinıleri vurgulanmaktadır. Attila İl
han'ın romanlannda, kurguya daha
geniş bir pencereden bakınaya imkan
sağlayan hakim bakış açısı ve yazar
anlatıcı gibi çeşitli anlatım teknikierini özellikle kullammş olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Attila İlhan romanlarmda mekan ile insan arasında kunılan mutlak bir bağdan söz eden Özher, rneklin ile insan arasındaki bağın,
daha sonralan ulusal bir boyuta taşm
makla mekan unsurunun kültürel bir
bellek ögesi olarak kullanmış olması
na dikkatleri çekınektedir.
"Romanlarda Anialım Yöntemleri"ne gelindiğinde İlhan romanları
mn anialım yöntemleri bağlamında
sahip olduğu en karakteristik özelliğin, Marksizm literatürünün temel
kavramlanndan 'diyalektik' i banndı
rıyor olması belirtilmektedir. Aym
zamanda Dr. Sema Özher, Attila İl
han' ın gerçeklik duygusunu artır
mak için, yaşanan iki farklı olayı iç
içe vermiş olduğu tespitine ulaşmak

tarihi olaylar düzleminde

ilerlediğini

ve romanlarda klasik va-

ka düzeninin hakim olduğunu belirten Özher, sanatçının romanlanndaki yapı, tema ve üslCıba ait ortak

özellikleri sıralama yolunu seçmektedir. Bu ortak özellikler; sanatçuun
daha çok hakim bakış açısını ve yazar

anlahcıyı kullanması,

romanlar-

da en geniş biçimde İstanbul' un mekan olarak seçilmesi, insanlar arasındaki eytişimsel ilişkinin çok başa
rılı

bir biçimde verilmesi, romanlar-

da vaka zamanuun kısa tutulması,
anlatılan olaylan yansıtınak amacıy
la bazen kurgusal bazen de tarihf
gerçek kişilere yer verilmesi, kadın
karakteriere özellikle eğilmesi ve onları çeşitli yönleriyle vurgulaması,

sanatçuun anlatılan tarihf döneme
koşul bir dil kullanınuna gitınesi,
anlatım tekniği bağlammda kullamlan ortak yöntemlerden birinin de
montaj olması gibi çok geniş bir kapsamda verilmektedir.

3. Attila İlhan'ın Romanlarında
Dil ve Üs!Up
Çalışmamn
han'ın

bu bölümü, Attila İl

roman yazmaya başlamasın

daki temel etmenierin sınıflandmldı
ğı "Hazırlık Dönemi" ile başlamak
tadır. Bu bölümde, İlhan'ın roman
yazma serüveni çeşitli etmenler ışı
ğında değerlendirilmekle ve bu etmenierin genel bağlamda yazann romanlanna ne düzeyde etki ettiği incelenmektedir.
"Romanlarda Aniabm Teknikleri"
adlı ikinci bölümde Attila İlhan'ın
sanata, dolayısıyla roman sanabna
bakışı belirtildikten sonra, romanlannda kullanmış olduğu kimi roman
tekniklerine yer verilmektedir. Bu
teknikler genel olarak iç monolog,
diyalog (genellikle okuyucuyu met-

tadır. Bunların yanı sıra insan-eşya
arasındaki ilişkiden, zaman unsurunun önemini vurgulamak amacıyla
romanlarm çeşitli bölümlerinin ay ya
da giin adlanyla başlamasından bahsedilerek anlatım yöntemlerine ait
tespitler kuvvetlendirilmektedir.
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"Romanlarda Söz Dizimi" adlı
son bölümde Dr. Sema Özher'in,
Attila İlhan' ın romanlarında belimlerneye önem verdiği ve bu önemin
şair kimliğinden ileri geldiği şeklin
dek! tespiti, romanların ilk sayfalarından alınan 100 sözcük üzerinden
yapılan çeşitli istatistiksel verilerle
desteklenmekte ve bu verilerin dökümü yüzdelik ifadelerle belirtilmektedir.
Romancı Yönüyle Attila İlhan baş
lıklı bu hacimli çalışmada kullamlan
"Kaynakça" nın çok geniş bir kapsamı ihtiva ettiği görülmektedir. "Kaynakça" da kendi içinde, kullanılan
kaynakların niteliklerine göre alt
başlıklara ayrılmaktadır. "Kaynakça"ya ait bu alt başlıklar; Attila İl
han' ın Kendi Kitapları, Attila İl
han'la İlgili Tezler, Makale ve Söyleşiler ve Genel Kaynaklar şeklinde bir
sıra

izlemektedir.
"Roman Teorisi/ Kuramı" çerçevesinde, bu çalışma için başvurulan
teorik eserler "Genel Kaynaklar"
başlığı altında verilmektedir. Romancı Yönüyle Attila İlhan adlı eserin
muhteva bakınundan ve yapılan tespitierin çapı itibarıyla bu denli hacimli ve yetkin olmasında, bu başlık
alhnda referans gösterilen yerli ve
yabancı teorik 1 kuramsal eserlerin
payı büyüktür. Dr. Sema Özher bu

bağlarnda

roman, roman teorisi ve
metin tahlilleri üzerine çalışan Şerif
Aktaş, Gürsel Aytaç, Murat Belge,
İnci Enginün, Mehmet Kaplan, Jale
Parla gibi yerli araştırmacıların yaıu
sıra; Mihail Bakhtin, Roland Barthes,
Terry Eagleton, E. M. Forster, Milan
Kundera, Philip Stevick, Tzvetan Todorov, Michel Foucault, Sigmund
Freud, Soren Kierkegaard gibi Batılı
psikolog, sosyolog, felsefeci, roman
sanalı ve roman teorisi üzerine çalış
malar yapan teorisyenlere yer vermiştir. "Kaynakça" mn özellikle bu
kısmı, eserin kuramsal bağlamda
çok güçlü bir yapıya sahip olmasına
inıkan sağlayıp boyutlarım ve evrenini çok daha geniş bir kapsama
ulaştırmıştır.

Sonuç olarak edebiyatırnızın birçok dalında kalem oynatan ve bunu
çok yetkin bir biçlınde yapan, modem edebiyatınuzın çok önemli temsilcilerinden olan Attila İihan'ın romancı yönü ile ilgili özenli ve titiz çalışmanın bir ürünü olan bu hacimli
eserin; gerek Türk romanı, gerekse
de Attila İlhan romancılığı üzerine
bilimsel çalışmalar yapacak olan
araşhrmacıların başvuracakları temel kaynaklardan biri olma özelliği
ni taşıdığı kanaatindeyiz.
Emir Ali Çevinne*

*Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyalı Bölümü Mezunu.
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