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Özet
Romanda yer alan kiĢi/karakter/Ģahıs terimi Almanca “figur”; Latince “figura”, Ġngilizcede “character”
terimi kullanılır. Ayrıca Yunanca “kharakter” iĢaret anlamındadır ve “kharaksein” kökenlidir. Genel
olarak roman incelemelerinde “figür” kavramı için “kiĢi” terimi yaygın olarak ifade edilir. Modern
insanın zamansal süreçte yaĢadığı değiĢim ve dönüĢümler kurmaca evrenin temel yapı unsuru olan
kiĢi/karakter kadrosuna da etki eder. Romanlarda kimlik bulan özne benliklerin kendi kurma süreci farklı
yaklaĢımlarla ele alınmasını da gerektirir. Nitekim her roman metni Ģeyler dünyasının ve insanlığın
varolma -baĢlangıcı Ģimdisi ve gelecekteki- süreçlerini barındırır. Bu yüzden her roman insanlığın kendi
varolma mücadelesinin soylu manzumeler birlikteliğidir. Nitekim anlatı dünyasında yer bulan canlı ve
cansız varlıkların; oluĢ ve kılıĢları ve yapıp ettikleri, anlatı kiĢileri ve kimlikleri üzerinden entrik kurguya
eklemlenir.
Kurmaca evren içinde kimlikleĢen kiĢi-Ģahıs-karakter iĢlevsel açıdan ve yüklendiği sorumluluk açısından
olay örgüsüne verdiği katkı nedeniyle farklı Ģekillerde tasnif edilir. ĠĢlevlerine göre roman/anlatı kiĢileri;
“yalınkat/düz”, “çok yönlü/yuvarlak”;
baĢkiĢi norm karakter, kart karakter ve fon, figüratif;
baĢkahraman, hasım kahraman, istenilen veya istenilmeyen obje, verici kahraman, alıcı kahraman veya
hasım güç, karĢı güç arzu edilen ve korku duyulan nesne, yönlendirici; alıcı; yardımcı olarak farklı
isimlerde sınıflandırılır.
Bu çalıĢmada Türk romanlarında yer alan anlatı kiĢilerini faklı karakter yapılarına göre ele alarak anlatı
içindeki üstlendikleri fonksiyonlarını belirli kılmaktır. Bu hususta roman incelemesine konu olan kiĢilik
ve karakter çözümleme biçimleri Türk romanlarında kurgulanan benliklerin varolma süreçlerini ortaya
koyacaktır.
Anahtar Kelimeler: Roman, insan, kiĢi, karakter, tip, baĢkiĢi, norm karakter…

1. ROMANDA KĠġĠ-ġAHIS-KARAKTER VE KĠMLĠKSEL AÇILIMLAR
Roman, bireylerin psikolojik, sosyolojik ve kültürel dünyalarını meydana getiren
düĢünce, eylem sorun, durum olgu ve algılarını kurmaca üstgerçeklik evreninde
tasarlamasıdır. Temel ekseni anlatma ve kurgulama üzerine oluĢan romanda ele alınan
olay ya da temel öykü birimcikleri belirli bir mekân, zaman ve karakter/kiĢi/Ģahıslar
üzerinden kurgulanır. Kurgunun baĢarısı, romanda oluĢan öykü birimciklerinin bu
değerler üzerinden tutarlı bir Ģekilde bütünleĢmesi sonucu oluĢur. Romanın en önemli
unsuru olan öyküden sonra temel kurguyu Ģekillendiren unsurlardan biri de hiç
kuĢkusuz karakter/kiĢi/Ģahıslar dünyasıdır.
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Romanda yer alan temel yapı unsuru karakter/kiĢi/Ģahıslar terimi için “Person”
(personel), “Charakter” (karakter), Gestalt (biçim), “Held” (kahraman), Protagonist”
(baĢkahraman), “Aktant” (eyleyen), “Akteuer” (aktör) gibi kavramlar kullanılır.
Romanda yer alan kiĢi/karakter/Ģahıs kavramları, terim açısından Almanca
“figur”; Latince “figura”, Ġngilizce‟de “character” terimi kullanılır. Ayrıca Yunanca
“kharakter” iĢaret anlamındadır ve “kharaksein” kökenlidir. Genel olarak roman
incelemelerinde “figür” kavramı için “kiĢi” terimi yaygın olarak ifade edilir. Modern
insanın zamansal süreçte yaĢadığı değiĢim ve dönüĢümler kurmaca evrenin temel yapı
unsuru olan kiĢi/karakter kadrosuna da etki eder. Romanlarda kimlik bulan “özne
ben”liklerin kendini kurma süreci farklı yaklaĢımlarla ele alınmasını da gerektirir. Bu
yönüyle romanda yaratılan her kurgusal “özne ben”lik -karakter/kiĢi/Ģahıs- onu
kurgulayan kurucu “özne bilinç” tarafından belirli bir karakter tasarlama ve yaratma
süreci sonrasında oluĢur. Zira her yaratıcı bilinç, “güçlü, derin ve yaratılmamıĢ bir
kurgusal “özne ben”i dıĢtan içe ya da içten dıĢa doğru “ storyotype” olarak yapma
peĢindedir. Kimi zaman bu özne kurucu bilinç yaratığı anlatı kiĢilerine hayranlıkla
bakarken, kimi zamanda onunla bir bütün olarak kendini kurmaca evrende var kılar. Bu
bakımdan kurmaca evrende kurmaca “özne ben”likler yaratma kolay bir iĢ olmadığı gibi
aynı zaman büyük bir bilinçsel beceride gerektirir. “Dolayısyla, bir kurmaca karakterin
yaratılması sanatın en büyük mucizelerinden biridir.” (Randall, 1995: 162). Bireysel
ve toplumsal yaĢantı ekseninde görünür kılınan kimi anlatı kiĢileri/ “özne ben”likler,
anlatı içinde kimliksel bir oluĢum sürecine tabii tutuldukça karakterleĢme eğilimine
girer. Bu aynı zamanda sıradan yaĢam içinde her insanın kendine özgü bir varlık ve
karakter olmasından kaynaklanır. Gustuva Flaubert bu dururumu; “herkesin hayatı bir
roman olmayı hak eder” (Randall, 1995: 120) Ģeklinde ifade eder. Nitekim kurmaca
“özne ben”likler -insanlar- bizim için birer karakterdir ve hayatımızda büyük bir
gerçekli yer edinirler.
Romanda olayların temel üstlenici gücü olan karakter/kiĢi/Ģahıslar, düĢünce ve
eylemlerini belirli bir uzam içinde görüntü düzeyine taĢır. Kurmaca evrenin en karmaĢık
ve en uzun anlatı türü olan romanda olay, durum, olgu ve algıların gerçeklik boyutuna
yakın bir görüntü düzeyine taĢınması, anlatı içindeki karakter/kiĢi/Ģahısların üstlendiği
görev ya da uzam içerisinde tutarlı/tutarsız iliĢkiler kurmasıyla ilintilidir. Olayların
kimin baĢından geçtiği ve nasıl bir süreç ilerlediği, anlatı kiĢilerinin kimliksel
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dönüĢümü ile ilgilidir. Yazar anlatı kiĢilerinin kimliklerini öykünü içinde kurgularken
aynı zamanda o kiĢilerin psikolojik, sosyolojik ve kültürel tutumları hakkında da bizim
merak duymamızı sağlar. Roman içinde kimlik bulan anlatı kiĢileri genellikle insan
olmakla birlikte kimi zaman bir hayvan veya bir nesne olarak kimlikleĢerek
belirginleĢir. Bu açıdan;
“Eyleyenin, mutlaka insan olması gerekmez… Ġnsan kimliği kazandırılmıĢ( teĢhis
edilmiĢ) her Ģey ve -canlı cansız- her varlık kiĢi olarak kabul edilir, kabul
edilmelidir… Tercih onundur ve o, insandan hayvana, eĢyadan kavrama kadar
birçok öğeyi fail/eyleyen konumuna çıkarabilir. Romancıların bu konuda genel ve
baskın tercihi, doğal olarak insandır. Romanda kahraman dediğimizde karĢımız
tip

ve

karakter

tanımları

çıkar,

yani

romanın

kimi

anlattığı

değil,

anlattığını/insanı nasıl yarattığı ve nasıl ifade ettiği sorunu karĢımıza çıkar.”
(Tekin, 2002: 71).
Romanda insan dıĢında yer alan kurgusal özne kimlikler, ana öykünün oluĢum ve
geliĢim sürecinde kendi reel kimliklerinin ötesinde yeniden tasarlanıp yaratılarak insanı
duygular yüklenip, varlık tabakları arasında bir dönüĢüme tabii tutulup insani özellikler
kazanarak kimlikleĢir. AĢağıda ismi zikredilen yazarların romanlarının anlatı
karakter/kiĢi/Ģahısları böyle anlatı kimlikleridir;
Jack London “Sevginin Katıksızı” (Köpek), “Beyaz DiĢ” ( kurt); George Orwell,
“Hayvan Çiftliği” (Koca Major, Napeleon, Benjamin vd.); Cengiz Aytmatov,
“DiĢi Kurdun Rüyaları” (Kurt-Akbar, Kurt-TaĢçaynar), “Elveda Gülsarı”,
(Gülsarı-At); Faruk Duman, “Köpekler Ġçin Gece Müziği” (Orman vd.), “Kırk”
(Atmaca, güvercin, BaykuĢ), Recaizada Mahmut Ekrem, “Araba Sevdası”
(Araba); Peyami Safa, “Matmazel Noraliya‟nın Koltuğu” (Koltuk); Tahsin Yücel
“Kumru Ġle Kumru”, (Buz Dolabı) vd… böyle kimliklerdir.
Zira her roman metni, Ģeyler dünyası ve insanlığın varolma -baĢlangıcı Ģimdisi ve
gelecekteki- süreçlerini barındırır. Bu yüzden her roman insanlığın kendi varolma
mücadelesinin soylu manzumeler birlikteliğidir. Nitekim anlatı dünyasında yer bulan
canlı ve cansız varlıkların; oluĢ ve kılıĢları ve yapıp ettikleri, anlatı kiĢileri ve kimlikleri
üzerinden entrik kurguya eklemlenir. Varlık ve kiĢilerin varlığını ve varolma süreçlerini
yaratıcı bir ruhla bünyesinde ele alan roman(lar)da anlatı kiĢilerinin yapısal bir değer
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olarak kendilerine alan bulduğu kurmaca iklimidir. Bu açıdan romandaki kiĢiler
düzlemi, entrik kurgu ve dramatik aksiyonu yönlendiren ve oluĢturan güçlerin en
önemlisidir. Anlatmaya bağlı metinlerde bireysel ve toplumsal olgu ve iliĢkileri somut
bir Ģekilde sunmayı sağlayan karakterler, anlatılarda yapısal ve izleksel açıdan bir iliĢki
ağı oluĢturur. OluĢturulan bu iliĢkiler düzlemi içerisinde anlatıları anlamlı kılan; kimlik
kazanan ve oluĢturan kiĢiler, eylem olarak karĢılaĢıp kendi duygu, düĢünce ve amaçları
hakkında kavram, simge değerler yaratır. Böylece anlatılarda kiĢiler, kendi varlık ve
değer alanlarını iĢlevsel açıdan karakter kategorisi oluĢturur. Korkmaz‟a göre;
“Romandaki kiĢiler düzlemi, entrik kurguyu oluĢturan güçlerin en görünür
yüzüdür; iyiliğin ve kötülüğün, cesaretin ve ihanetin, inancın ve tereddüdün
okuyucuyla doğrudan konuĢtuğu, yaratıcı ruhun (etymon spirtuel) ete-kemiğe
bürünmüĢ biçimleridir. O yüzden kiĢiler dünyasına bağlı anlatılar, özellikle
karakter unsurunun sentezleyici olmadığı romanlarda entrik kurguyu doğrudan
açımlayan ve anlatının derinliğini, gizemini çabucak ele veren yapılardır;
yalnızca karaktere dayalı anlatıların doğrudanlığı, eserin gücünü zayıflatır ve
okuyucudaki merak duygusuna zarar verir.” (Korkmaz, 2018: 12).
Kurmaca evren içinde kimlikleĢen kiĢi-Ģahı-karakterler, iĢlevsel açısından yüklendiği sorumluluk açısından- olay örgüsüne verdiği katkı nedeniyle farklı Ģekillerde
tasnif edilir. Bu da anlatı kiĢilerinin farklı sınıflandırmalara tabii tutulmasını, onların
anlatı içinde düĢünsel ve eylemsel (psikolojik, sosyolojik, ontolojik, varoluĢsal ve
kültürel) olarak farklı karakterizasyonlarının ortaya konmasını gerekli kılar.
1.1. ĠĢlev ve Karakter Yapılarına Göre Roman KiĢileri
Romanın dramatik aksiyonu ve entrik kurgusunu Ģekillendiren unsurlardan olan
karakter/kiĢi/Ģahıslar, kurmaca evrende üstlendiği görev açısından farklı Ģekillerde
sınıflandırılarak isimlendirilir.
Romanda yer alan karakter/kiĢi/Ģahısların belirli bir zaman, mekân ve kurgu
içinde yapıp etikleri ve tasarladıkları, durum, düĢünce ve eylemler o karakterlerin entrik
kurguda yeni iĢlevler ve kimlikler üstlenmesine zemin oluĢturur. Bu açıdan bir kurmaca
evren olan romanlarda da anlatı kiĢileri anlatı boyunca bir düĢünce, değer, algı ve
olgunun görevli tek yönlü kimlikleri olduğu gibi anlatının içinde değiĢip dönüĢen anlatı
içindeki yeni değerler düzlemini ve geliĢmeleri orantılı olarak benimseyip karakter
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yönünden atılımlarda bulunur. Bu durum romanın tek boyutlu kurmaca yapısını çok
yönlü, çok boyutlu ve çok katmanlı hale getirir. Romanda oluĢturulan tek boyutluluk,
düz ve karĢıt değerler, bu değerleri savunan anlatı kiĢilerinin üstlendiği ya da yerine
getirdiği görevler dâhilinde kavram ve simge değerler üzerinden iĢlevsellik kazanırken;
diğer taraftan da çok boyutlu geliĢmeye müsait geliĢip değiĢtikçe metin içinde yeni
üstkurmaca hayatlar ve değerler düzlemi oluĢması sağlanır. Bu açıdan romanda
karakter/kiĢi/Ģahıslar, anlatı içinde üstlendiği iĢlev, değer, görev açısından farklı
Ģekillerde ve kimliklerde karĢımıza çıkar. Romanın temel kurucu unsurlarında olan
karakter/kiĢi/Ģahıslar, anlatı içinde üstlendiği yeni isim, iĢlev, değer, görev açısından
farklı çalıĢmalarda konu edinilir.
Edward

Morgan

Forster‟e

göre

romanlarda

kimlikleĢen

kurmaca

karakter/kiĢi/Ģahısları iki guruba ayrılır. Bunlar;
A. “Yalınkat/düz” karakter/kiĢi/Ģahıslar,
B. “Çok yönlü/yuvarlak” karakter/kiĢi/Ģahıslardır.
Çok boyutlu kurmaca metinlerde çok yönlü/yuvarlak karakter/kiĢi/Ģahıslar kadar
yalınkat/düz

karakter/kiĢi/Ģahıslar

yönlü/yuvarlak”

da

önemlidir.

Bu

“yalınkat/düz”

ve

“çok

karakter/kiĢi/Ģahıslar arasında meydana gelen çatıĢma düzeyleri

anlatının entrik ve dramatik yönünü belirgin kılar.
A. “Yalınkat/düz” karakter/kiĢi/Ģahıslar
Düz/yalınkat karakterler, basit tek boyutlu kendisine çok az görev kiĢilik özelliği
verilmiĢ, davranıĢ ve düĢünce dünyası açısından okuyucunun öngörülerini hemen
karĢılayan tip, “Ģablon karakter”lerdir. Anlatıda düz, “Ģablon karakter” özelliği gösteren
kiĢi/karakter/Ģahıslar, anlatı boyunca değiĢmeye kapalıdır. Anlatıda koĢullar değiĢse de
bu kimliğe sahip kiĢiler, anlatı boyunca çok fazla değiĢmeden tek boyutlu olarak
varlıklarını sürdürür. Romanda iĢlevsel ve karakter açısından düz/yalınkat görev ve
kimlikler üstlenen kiĢiler, birkaç nitelikten oluĢan, okuyucuyu hiçbir zaman
ĢaĢırtamayan tek bir cümleyle özetlenebilen kurmaca kiĢilerdir. E.M. Forster,
“yalınkat/düz” -kiĢi/karakter/Ģahısları Ģöyle tanımlar;
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“Yalınkat kiĢiler, birkaç nitelikten oluĢan, tek bir tümceyle özetlenebilen
kimselerdir. Roman boyunca ne zaman ortaya çıksalar, hep baĢtaki o birkaç
nitelikleriyle görünürler ve hiç değiĢmeden kalırlar.” (Forster, 2001: 25).

Yalınkat/düz “Ģablon” karakterler “tek bir fikrin ya da niteliğin sembolüdür.
Buna Örnek verecek olursak; “TaaĢuk‟u Tal‟at ve Fitanat” Hacı Baba; “Ġntibah”
Mâhpeyker; “Araba Sevdası” Bihruz Bey; “Zehra” Ürani; Felâtun Beyle Râkım Efedi”
Felâtun; “AĢkı Memnu” Firdevs Hanım; “Yaban”, Salih Ağa, ġeyh Yusuf; “Vurun
Kahpeye” Hacı Fettah Efendi, Kantarcıların Hüseyin Efendi; “Üç Ġstanbul” Belkıs;
“Kürk Mantolu Madonna” Raif Efendi‟nin Babası, “Kuyucaklı Yusuf” ġahinde;
“Ġçimizdeki ġeytan” Ġsmet ġerif; “Yeni Hayat” Dr. Narin; “Kumral Ada Mavi Tuna”
Üsteğmen Birol, Tuğgeneral Turhan Özsoy; vb.. gibi kiĢiler anlatı boyunca çok fazla
değiĢmeden tek boyutlu olarak varlıklarını sürdüren kiĢilerdir.
“Yaban” romanında yalınkat/düz “Ģablon karakter” özelliğini gösteren kiĢiler,
anlatının baĢından sonuna kadar hiçbir değiĢim göstermeden varlıklarını devam ettirir.
Bu kiĢiler anlatı boyunca eğiĢime ve dönüĢüme uğramaz. “Yaban”da Anadolu köylüsü
düz yalınkat bir özellik gösterir. Ahmet Celâl‟in köye geliĢinden itibaren baĢlayan
çatıĢma Ahmet Celâl‟in köyden gidiĢine kadar devam eder. Romanda Mehmet Ali‟nin
kardeĢi Ġsmail, Zeynep kadın, muhtar, Salih Ağa, ġeyh Yusuf ve Yunan askerleri düz
yalınkat kimliklerdir. Romanda;
“ġimdi bütün köy halkı karĢısında bir düĢmanlık halkası gibidir. Gürültüyü
iĢiten geliyor. Çoluk çocuk, karı kızan, hepsi geliyor. Bütün tanıdığım yüzleri bir kâbus
bulutu arkasından görüyorum. ĠĢte Ġsmail kuĢağında haylaz haylaz duruyor. ĠĢte muhtar
aç çakal gözleriyle bana bakıyor. ĠĢte biraz uzakta Zeynep kadın küçük kaya parçasının
ardından gözleriyle bana bakıyor.”… (Karaosmanoğlu, 2001: 166) … “ġeyh Yusuf gitti
fakat zehrini köye bıraktı gitti. Hava bir uzun süre onun nefesi ile doldu, kaldı.”
(Karaosmanoğlu, 2001: 48)… “Salih Ağa‟nın bir ayak sesi duyunca yuvasından kaçan
bir sansardan farkı yok.” (Karaosmanoğlu, 2001: 63).
diyen anlatıcı, tek bir düĢünce ve fikrin güçlerin sembolü haline gelen karakterlerin
kiĢiliklerini ortaya koyar.
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Anlatıda ġeyh Yusuf, dini kullanarak köylüyü sömürürken, Salih Ağa köylüyü
kendi kıskacına almıĢ acımasız bir kiĢi olarak ortaya çıkar.
Romanda Salih Ağa ekonomik/maddî sömürünün simgesel düzeyle kiĢisi iken
dini/manevi sömürünün temsilcisi ise ġeyh Yusuf‟tur. ġeyh Yusuf, Tanrı buyruğunun
ne olduğunu bilmez. Dine körü körüne inanan kiĢilerin manevi duygularını kendi lehine
yönetir; ne pozitif ne de sosyal bilimlerde herhangi bir eğitimi olmayan kiĢileri din
hususunda bilinçlendirmek yerine kendi etkisi altına almayı tercih eder (Öksüz GüneĢ,
2018: 127).
Ancak Ahmet Celâl‟in karĢısında karĢıt güçleri simgeleyen en güçlü değer
Ġsmail‟dir. Bu düz/yalınkat tek bir düĢüncenin temsilcisi olan bu karakterler,
kahramanın bütün ülküsel değerlerini zaafa uğratır. Ġsmail, Ahmet Celâl‟in elinden
sevgilisini alan; davranıĢları tehditkâr ve asi yapıya sahip bir karakterdir. Ġsmail, on, on
iki yaĢında olmasına rağmen köydeki diğer çocuklar gibi yüzü ve bakıĢları olgundur.
Günlük iĢleri yapmanın eğitimin üzerinde tutulduğu bir yerde doğan Ġsmail,
çocukluğunu yaĢayamadan, çocukluk kavramının ne olduğunu bilmeden yetiĢkinlerin
görevlerini üstlenir. Romanda Ahmet Celal, Ġsmail ile yakınlaĢmak istemesine rağmen
onula sağlıklı iliĢki kuramaz.
“Yaban” romanında yer alan yalınkat/düz kimler entrik kurgunun oluĢmasında
temel güç olarak karĢımıza çıksa da anlatıda kendilerine verilmiĢ giydirme kimliklerin
ötesine geçemezler.
Forster‟e göre romanlarda kimlikleĢen karakter/kiĢi/Ģahıslar, düz

“Ģablon

karakterin” ötesinde birden fazla niteliklere sahip ise çok yönü/ yuvarlak karakterlerdir.
Romanda kimlik bulan çok yönlü karakter/kiĢi/Ģahıslar, tüm yönleriyle karmaĢık
yaratılmıĢ geliĢime ve değiĢime açık; psikolojik, felsefi derinliği olan kimselerdir.
B. “Çok yönlü/yuvarlak” karakter/kiĢi/Ģahıslar
Edward Morgan Forster‟e göre iĢlev ve karakter yapılarına göre diğer bir
roman kiĢisi çok yönlü/yuvarlak ve geliĢmeye açık olan boyutlu kurmaca kimlikler,
anlatı boyunca sürekli olarak kendi değerleri ve karĢıt değerler arasında çatıĢma yaĢar.
Bu kimliğe sahip karakter/kiĢi/Ģahısların çatıĢma durumu, anlatıda oluĢan olay örgüsünü
derinleĢtirmesinin yanında, anlatı içinde birçok öykü birimciği ve katman da oluĢturur;
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“Çok yönlü kiĢiler, tüm yönleriyle yaratılmıĢ karmaĢık kimselerdir. Çok yönlü
roman kiĢileri, bizi inandırıcı bir biçimde ĢaĢırtabilen kiĢilerdir, çünkü gerçek
yaĢamın «hesaba kitaba uymayan değiĢkenliğine» sahiptirler.” (Forster, 2001:
25).
Romanda içerisinde yer alan ve karmaĢık bir yapıya sahip olan çok
yönlü/yuvarlak ve boyutlu karakter/kiĢi/Ģahıslar, dıĢa açık psikolojik derinliği olan
kendisini ve içinde yaĢadığı dünyanın değer yargılarını algılama, tasarlama, değiĢtirme
ve dönüĢtürme eğiliminde olan kimliklerdir. Anlatı boyunca dinamik bir Ģekilde varlık
göstermeye çalıĢan yuvarlak/çok yönlü kiĢiler içe çekildikçe kendi “öz ben”likleri
yeniden kurarak kurmaca evrende güçlü kimlikler haline gelir. Çok yönlü kiĢiler,
modern yaĢamın insanı çepeçevre saran sorunlarını aĢmaya çalıĢan bunu da yaparken
kendi öz ben”liğini zaman ve mekânı uygun olarak yeniden oluĢturan kimi zamanda bu
değerleri yıkma eğiliminde olan kiĢilerdir.
Oğuz Atay‟ın “Tehlikeli Oyunlar” romanının çok yönü geliĢen ve içinde
bulunduğu durumlarda kendini var eden çok kimlikli boyutlu Hikmet Benol‟dur.
Hikmet Benol, gerçek ile hayal arasında kendi kimliğini yeniden kurmaya çalıĢır.
Hikmet Benol, anlatının çok yönlü kiĢisi olarak hem kendi yaĢamını hem de kurmaca
evrendeki yaĢamının derinleĢtirir. Hikmet Benol, kendi olmak için eĢi Sevgi‟den
ayrılarak gecekonduda/ bilinçaltında yaĢamayı tercih eder. Hikmet Benol, çevresindeki,
eĢya ve insanlarla kavgalıdır.
Çık yönlü anlatı kiĢisi Hikmet Benol, kendini ötekileĢmiĢ olarak hissettiği
dünyanın bir eseridir. O, iliĢki ve iletiĢimlerini kurma yetisinin elinde olmadığı bir
dünyada yaĢadığını fark eder. Hikmet Benol yuvarlak/çok yönlü “özne ben” olarak içe
çekildikçe kendi “öz ben”likleri yeniden kurarak ötekinin ve ötekileĢen değerler
dünyasından kurtulmak için ötekiler grubundan ayrılarak benini bulmaya yönelir. Bu
yüzden gecekonduya gelerek, kendi “iç ben”i olan, Hüsamettin Tombay ile (Albay)
oyunlar oynama ve yazmaya koyulur. Hikmet Benol kendi “beni”yle oyunlar oynaması
onun yaĢamın baskı ve ötekiliğinden uzaklaĢıp kendi yeni bir kurmaca evren
kurmasıdır. Çok boyutlu özne kimlik olan Hikmet Benol‟un insanın iliĢkilerinde
yetersiz kalması, onun içsel çatıĢma yayarak kendine içinde bulunduğu yaĢama,

549

yabancılaĢmasını neden olur. Hikmet Benol da ötekileĢtiği için iliĢkilerinde sığlaĢma,
çatıĢma ve zıtlaĢma yaĢar. Hikmet Benol, Albay‟a;
“Tıpkı oyunlardaki gibi çeliĢik duygularının altında eziliyor. Fakat benim de
sevmeğe hakkım yok mu Albayım Yok. Peki Albayım. Ben de susarım o zaman
gecekonduda oturur, anlaĢılmayı beklerim. Fakat Albayım, adresimi bilmeden
beni nasıl bulup anlayacaklar

Sorarım size: Nasıl

Kim bilecek benim

insanlardan kaçtığımı Ben ölmek istiyorum Albayım ölmek” (Atay, 2004: 259)
der. Anlatıda Hikmet Benol‟un oyun sahası, yani oyunlarını oynadığı yer neresidir?
Elbette bütün büyük sanatçılar gibi oyun yazarları da oyunlarını ilk olarak düĢsel
yuvalarında kurgular ve daha sonra kâğıda aktarırlar. Hikmet Benol da böyle yapmıĢtır.
Ancak Hikmet Benol, oyununu yozlaĢan ve bozulan dünyadan kaçarak kendi düĢsel
dünyasında oynar. Hikmet Benol‟un benine çekiliĢi, olumsuz öteki ve değerlerinden bir
kaçıĢtır. Her kaçıĢ sonunda bir yuvaya sığınma ihtiyacı hissedilir. Hikmet Benol da
kendini var etmek, kendi ben/ol olmak için kaçar. Yalnız bu kaçıĢ, düĢünsel yuvadaki
yabancının, ötekinin eĢliğinde gerçekleĢir (ġahin, 2010: 28-29).
“Tehlikeli Oyunlar” romanın çok yönlü ve boyutlu “özne ben”i olan Hikmet
Benol, benlik ve varolma sorunsalını, kendi içsel yolculuğuyla bütünleĢtirerek dıĢ
dünyanın gerçeklikleriyla var eder. Bu durum iĢlevsel açısından onun çok katmanlı ve
boyutlu yuvarlak kimliğinin derinliğini ortaya koyar.
Sonuç olarak romanda çok yönlü/ yuvarlak kimlik ve kiĢiliğe sahip olan Hikmet
Benol, modern dünyanın kendine/kendilik değerlerine yabancılaĢtırdığı maddeler
dünyasında kendini eksik hisseden ve bu durumu aĢmaya çalıĢan çok boyutlu kiĢidir.
Anlatı boyunca sürekli dıĢ ve iç dünyası arasındaki çatıĢmalar yaĢayan boyutlu kimlik
Hikmet Benol, her benlik bölünmesi ve parçalanmasında roman içinde yeni bir öykü
birimciğinin oluĢmasını sağlar.
YaĢar Kemal‟in “Ortadirek” romandaki olay ve olguların merkezinde olan
kahraman Meryemce‟dir. Anlatıda Meryemce Gök Hacı‟nın kızı Ġbrahim karısı ve
Uzunca Ali‟nin annesidir. Meryemce kocasını genç yaĢta kaybetmiĢ ve kendisini her
açıdan oğluna adamıĢ bir annedir. Fedâkar Anadolu annesinin bir yansıması olan
Meryemce annelik rolünün yanında babalık rolünü de oynar. Hayata karĢı sağlam duran
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Meryemce üçüncü dünya kadının temsilcisidir. Meryemce aslında romanın anlattığı
ortadireğin kendisidir. Meryemce evin ortadireğidir. Ailenin hem annesi hem babasıdır.
Meryemce, romanda daha çok oğlu Ali ile olan çatıĢmalarıyla yer alır.
Meryemce‟nin oğlu ile iliĢkileri iniĢli çıkıĢlıdır. Meryemce istediği Ģey yapılmayınca
herkese küsen, kızan ve söylenen biridir. Çukurova‟ya olan yolculukta Ali,
Meryemce‟yi dinlemez ve Koca Halil‟i arabaya -ata- bindirir. Koca Halil‟in
binmesinden bir süre sonra at ölünce Meryemce çılgına döner ve oğluna küser.
Meryemce kızdığı kiĢi ile genellikle diyaloga girmez. Onun yerine yakınındaki
nesnelerle konuĢmaya çalıĢarak hitap ettiği kiĢiyi iğneler;
“YokuĢ, yokuĢ sana diyorum. Ölsem de ben seni çıkarım. Söyle de yokuĢ, sütümü
haram ettiğim beni sırtından indirsin, indirsin.” (Kemal, 2013: 100).
Anlatı kiĢisi Meryemce‟nin en belirgin özelliklerinden biri de inatçı oluĢudur.
Romanda Meryemce‟nin bu özelliği Koca Halil‟in ağzından aktarılır; “Ben ne yapayım,
sen Gök Hacı‟nın kızısın. Siz inatçı bir soysunuz.” (Kemal, 2013: 73).
Bu inatçılığı ile yolculuk boyunca oğluyla konuĢmayan Meryemce, vicdanına
rağmen inatçılığı galip gelir ve oğluyla konuĢmayarak yolculuğu tamamlar.
Meryemce‟nin davranıĢlarını Ģekillendiren tek Ģeyi onun inatçı mizahıyla açıklamak
yetersizdir. Uzunca Ali ile yaĢadığı gerginlik ve tartıĢmaların altında yatan bir sebep de
Meryemce‟nin sosyal durumudur. Bütün köylülerde olduğu gibi Meryemce de
ekonomik olarak kötü durumdadır. Ekonomik Ģartların getirdiği huzursuzluk onda
hissedilir. YaĢlılığın getirdiği yorgunluk Meryemce‟nin davranıĢlarını etkileyen
faktörleri baĢında gelir.
Meryemce‟nin önemli özelliklerinden biri de bir çeĢit halk hekimi olmasıdır. Bir
tek doktorun bile olmadığı bu köyde Meryemce tabiatın Ģifalarından faydalanmasını
bilen çok görmüĢ geçirmiĢ köy büyüklerindendir. Yolculuk sırasında oğlunun
ayaklarının ĢiĢmesi üzerine çam sakızı, kekik ve mezdeğe sakızından oluĢan bir kür
yapar ve Uzunca Ali‟nin ayaklarına sürer.
Meryemce diğer köylüler gibi sosyal, ekonomik, kültürel açıdan eksiktir. Çok
zor Ģartlarda yaĢayan biridir. Tüm bunlar Meryemce‟nin trajedisinin sebepleridir. Hatta
yaĢlılığı da bu sebeplere ekleyebiliriz.
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Meryemce romanda sık sık birçok varlıktan medet umar. Allah‟a yakarıĢlarında
Allah‟ın sureti ile ilgili çocukça ifadeler kullanır. Allah‟a beĢeri özellikler atfeder; “Hey
koca Allah‟ım, kara gözlü güzel Allah‟ım, ben tüm dediklerimi geri alıyorum.” (Kemal,
2013: 134). Meryemce‟nin Allah‟ı bu Ģekilde anması tanrılara insani özellikler veren
Ġslam öncesi inanıĢlara göndermedir. Aslında din konusundaki eksikliğini de
göstermektedir
Romanda anlatı kiĢilerinin üstlendiği görev ve karakter yapıları kahramanın
kurmaca evrende üstelendiği görev örtüĢür. Bu açıdan roman içinde kimlikleĢen
karakter/kiĢi/Ģahıslar üstlendiği görev açısından ayrı fonksiyon ve öneme sahiptir.
Anlatı içinde yer alan karakter/kiĢi/Ģahıslar, hayatın içinden ödünç alınan kimliklerdir.
Bu kimler anlatının gerçeğimsi bir kurguya ulaĢmasında görevli kiĢilerdir.

SONUÇ
Romanın dramatik aksiyonu ve entrik kurgusunu Ģekillendiren unsurlardan olan
karakter/kiĢi/Ģahıslar, kurmaca evrende üstlendiği görev açısından farklı Ģekillerde
sınıflandırılarak isimlendirilir.
E.M. Forster, roman kiĢilerini “yuvarlak” ve “düz” karakterler olarak
sınıflandırır. Yuvarlak karakter, geliĢime ve değiĢime açıktır; psikolojik, felsefi derinliği
bulunur. Düz karakter ise “tek bir fikrin ya da niteliğin sembolüdür. Eğer düz
karakterler birden fazla nitelik unsura sahip olmaya baĢlarlarsa yuvarlak karakterler
olmaya da baĢlarlar.
Çok boyutlu kurmaca metinlerde çok yönlü/yuvarlak karakter/kiĢi/Ģahıslar kadar
yalınkat/düz

karakter/kiĢi/Ģahıslar

yönlü/yuvarlak”

da

önemlidir.

Bu

“yalınkat/düz”

ve

“çok

karakter/kiĢi/Ģahıslar arasında meydana gelen çatıĢma düzeyleri

anlatının entrik ve dramatik yönünü belirgin kılar.
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