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ÖNSÖZ
Bu çalışma 2010’da tamamlanan “Mükerrem Kâmil Su’nun
Romanları ve Romancılığı” başlıklı yüksek lisans teziyle
“Popüler Kültür ve Popüler Edebiyat” adlı makalenin
geliştirilmesi sonucunda elde edilmiştir. Popüler edebiyatı, Türk
yazınında Tanzimat yıllarından 1950’lere kadar popüler romanın
gelişimini ve bir popüler romancı olarak Mükerrem Kâmil
Su’nun romancılığını daha geniş kitlelere ulaştırma isteği bu
incelemelerin kitaba dönüşmesinde başlıca nedenler arasında yer
almaktadır.
“Giriş” ve “Sonuç” dışında çalışma üç bölümden oluşmaktadır.
“Giriş”te popüler romanın ve popüler bir romancı olan
Mükerrem Kâmil Su’nun daha iyi anlaşılması için kültür,
popüler kültür irdelenmiştir. Böylece sonraki bölümlerde ele
alınacak konulara da zemin hazırlanmıştır.
Çalışmanın “Popüler Kültürün Yazındaki Somut Varlığı”
başlıklı bölümünde genelden özele yöntemi uygulanarak
öncelikle popüler yazın sonra da Türk yazınındaki popüler
roman anlayışı ve Tanzimat’tan Cumhuriyet’in ilk yıllarına
kadar geçen sürede popüler roman dünyasında adını duyuran
romancılar ayırt edici biçemleri ve yapıtlarıyla birlikte ele
alınmıştır.
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“Mükerrem Kâmil Su’nun Yaşamı, Yazınsal Kimliği ve
Romanları” adını taşıyan ikinci bölümde yazarın yaşamı,
romancılığı ve romanları üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda
ilk olarak yazarın yaşamı ve yazınsal kimliği ele alınarak
açıklanmaktadır. Sonra yazarın romanları kronolojik olarak
verilmektedir.
“Mükerrem Kâmil Su’nun Romanlarının İncelenmesi” başlıklı
üçüncü bölümde öncelikle Mükerrem Kâmil’in romanları
özetlenmektedir. Sonrasında sırasıyla yazarın romanları yapı,
temalar, anlatım başlıkları altında irdelenmektedir. Çalışmada
özetler uzun tutulduğu için olay örgülerine ayrıca yer
verilmemiştir.
Mükerrem Kâmil’in son romanı olan Günah Yolu, bu çalışma
hazırlanıncaya kadar kitap halinde yayımlanmadığı için Hayat
Mecmuası’nın 1973-1974 yılları arasında çıkan kırk sayısı
taranarak çalışmaya eklenmiştir. Böylece yazarın romanlarında
bir bütünlük sağlanmıştır.
“Sonuç”ta bu çalışmayla ortaya çıkan veriler ışığında popüler
kültür, popüler roman, Mükerrem Kâmil Su’nun romanları ve
romancılığıyla ilgili elde edilenler açıklanmıştır.
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Popüler kültür, popüler roman ve Mükerrem Kâmil Su’nun
romanları üzerine yapılan bu çalışmaya katkı sunan herkese
teşekkür ederim.
Doç. Dr. Ali ALGÜL
Ağrı, 30 Ağustos 2021
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GİRİŞ
Kültür tarih boyunca her çağda ve her toplumda görülür. Bu nedenle
de insanoğlunun sosyal bir varlık olarak en büyük göstergelerinden
biridir. Yüzyıllar boyunca her ulusun kendisine özgü özellikleriyle
harmanlanarak

ortaya

çıkan

kültür,

toplumların

birbirinden

ayrılmasında da bir gösterge durumundadır. Ulusların birbirleriyle
etkileşime geçmesi sonucunda uluslarüstü kültürler de söz konusudur.
Hem uluslara özgü olması hem değişim içermesi hem de zaman
içerisinde farklı coğrafyalara yayılması nedeniyle birden çok kültür
tanımı söz konusudur. Kültürün yüz altmıştan fazla tanımı
bulunmaktadır (Güvenç, 1991, s. 109). Bu tanımlardan bazıları
şunlardır: “1-Kültür; bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi
değerlerin tümüdür. 2-Kültür; bir toplumun yaşayış biçimidir. 3Kültür; bir toplumu diğer toplumlardan ayıran (karakterini oluşturan)
özelliklerin tümüdür. 4-Kültür; insan eseri her şeydir” (Çelikkaya,
1998, s. 120). Bunlara ek olarak kültürün diğer bir tanımı ise şu
şekildedir: “(…) bir topluluğu, bir cemiyeti, bir milleti millet yapan,
onu diğer milletlerden farklı kılan hayat tezahürlerinin bütünüdür”
(Ergin, 1992, s. 19). Kültürün son bir tanımı daha yapılacak olursa
karşımıza sınırları oldukça geniş bir unsur çıkar: “Kültür, insan için,
insanlık için, insanlar tarafından hatta kimi insana rağmen, yaratılmış,
bulunmuş

her

şeydir.

Algılayabildiğimiz,

kavrayabildiğimiz,

düşünebildiğimiz her şey” (a. g. y., s. 10). Türk tarihinde önemli bir
yere sahip olan Ziya Gökalp ise kültürü “hars, bir milletin dinî, ahlâkî,
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hukukî, entelektüel, bedii, lisanî, iktisadî, fennî hayatlarının ahenkli
mecmuasıdır” (Ziya Gökalp, 1976, s. 25) olarak açıklar.
Server Tanilli’nin Oswald Spengler’den aktardığına göre, “Babil,
Mısır, Hint, Çin, Yunan, Arap ve Meksika kültürleri ve son olarak da
Almanya’nın kuzeyindeki ovada (Prusya’da) doğan Faust kültürü”
(Tanilli, 2006, s. 12) olmak üzere günümüze kadar insanlık tarihinde
sekiz orijinal kültür kendini gösterir. Bu görüş de diğer ülkelerin
orijinal kültür yaratmada sorun yaşadıklarını ortaya koyar.
Zaman içerisinde kültür bazen uygarlık ile eş anlamda, bazen de
karşılaştırmalı olarak ayrı bir anlamda da kullanılmıştır (AlemdarErdoğan, 2005, s. 21). Immanuel Kant’ın uygarlık ve kültür kavramı
arasında bir ayrım yapması gibi bu kavramlara da tarih boyunca farklı
yaklaşanlar olmuştur: “N. Ya. Danilevski ile Spengler, Uygarlık’ı1 ve
kültürü birbirine karşıt kavramlar olarak görmüşlerdir. Örneğin,
Spengler, canlı ve organik dünyanın bir alanı olarak kültür ile teknik
ve mekanik öğelerin bir toplamı olarak Uygarlık’ı karşı karşıya
koymuştur” (Çalışlar, 1991, s. 493-494). Görüldüğü gibi tarih boyunca
farklı bakış açıları ve görüşler kendini göstermiştir.
İnsanlık yaşadıkça kültürü de yaşayacaktır; fakat uygarlıkların
gelişmesiyle,

insanların

göçleri

nedeniyle,

savaşlar,

ekonomik

çöküntüler, bakış açılarının değişmesiyle birlikte kültüre karşı farklı
yaklaşımlar ortaya çıkar: “İlk zamanlarda kültür kavramı bir şeyi ekip
1

Orijinal metne bağlı kalınmıştır.
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yetiştirme veya bakma sürecine verilen isim olarak kullanıldı. (…)
Orta çağlardan sonra özellikle aydınlanma çağında, bu tanım insan
beyninin ‘geliştirilmesi’ anlamında kullanılmaya başlandı” (AlemdarErdoğan, 2005, s. 20-21). Günümüzde ise genel olarak kültür maddesel
ve tinsel olarak ikiye ayrılmaktadır. Maddi kültür evrensel bir özellik
taşırken, tinsel/manevi kültür ulusal bir kimliğe sahiptir; fakat bu
sınıflandırmanın dışında da kültür çeşitleri söz konusudur: folk kültürü,
popüler kültür, kitle kültürü vb.
Kültürün çeşitlerinden biri olan popüler kültür, günümüzde oldukça
yaygındır. “Her ne kadar popüler kültürle diğer kültürlerin ayrımı
sanayileşme sonrasında belirginleşmiş olsa da popüler kültürün de bir
tarihi söz konusudur” (Algül, 2019, s.146). Bu kültür türünün ortaya
çıkması farklı gelişmeler sonucunda gerçekleşir. Bu gelişmeleri
açıklamadan önce Latince popülaris sözcüğünden türetilen “popüler”
kavramını irdelemek gerekir. Popüler sözcüğü kök anlamı bakımından
halk, nüfusun büyük çoğunluğu (a. g. y., s. 33) gibi anlamları
içerisinde barındırmaktadır. Neredeyse her dönem farklı bir anlama
gelen popüler kavramı, Romalılar Dönemi’nde halka ait anlamına
gelirken XVI. yüzyılda anlam değişimine uğrayarak aşağı ya da
değersiz anlamına da sahip olur (Özbek, 2000, s. 81-82). Erol Mutlu
“Popüler Kültürü Eleştirmek” adlı makalesinde popüler kültür üzerine
şu değerlendirmeleri yapar: “Popüler kültür kökleri yerel geleneklerde
bulunan halk inançlarını, pratiklerini ve nesnelerini, keza siyasal ve
ticarî merkezlerde üretilen kitlesel inançları, pratikleri ve nesneleri
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içerir; popüler kültürün içeriğinde popülerleştirilmiş seçkin kültürel
biçimlerin yanı sıra müze geleneği düzeyine yükseltilmiş popüler
biçimler de bulunmaktadır” (Mutlu, 2001, s. 27). Bu alıntıda da
vurgulandığı gibi birçok türü olan popüler kültür, bazen folk kültürüyle,
bazen de kitle kültürüyle karıştırılmaktadır. Bu karışıklık popüler
kültürün tanımı için de geçerlidir: “(…) popüler kültür kelime grubu,
kimi zaman halk tarafından üretilen halka ait kültür, kimi zaman halk
tarafından tüketilen kültür, kimi zaman halk tarafından talep edilen
(beğenilen) kültür, kimi zaman halka arz edilen (dayatılan) kültür, kimi
zaman da yaygın kültür, yığın kültürü, kitle kültürü vs. anlamlarına gelir”
(Eşitgin, 2004, s. 27); fakat popüler kültür diğer kültürlerden farklıdır.
Kentlerin ortaya çıkması ve insanların yığın yığın oralara taşınması
sonucunda başlayan karmaşık yaşam, popüler kültürün ortaya
çıkışındaki en önemli etkenlerden biridir. Popüler kültür ilkçağlara
kadar uzanır: “Mısır’ın, Sümer’in, Asur’un ve Roma’nın gevşek
dokulu geniş siyasal dünyalarının düzenlediği toplumsal hayata kadar
uzanan bir geçmişi vardır” (Oskay, 2004, s. 246). Bu yönüyle popüler
kültürün tarihi oldukça eskidir; fakat egemen bir kültüre dönüşmesi ise bir
anda olmaz; uzun yüzyıllar alır.
Durağan bir dönem olan Orta Çağ’dan sonra gelen Rönesans devrinde
kent yaşamında gözle görülür bir değişim başlar. Bu değişim kültüre de
yansır: “16. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa ülkelerinde halk
kültüründen daha gelişkin, daha üretken ve daha özgün yeni bir kültür
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gelişmeye başlamıştır” (Belge, 1982, s. 89). Kentlileşme ve farklılaşan
üretim, türketim biçimi günümüzdeki anlamına yakın popüler kültürü
daha o yüzyıllarda doğurur. Folk kültüründen çok farklı nitelikler
taşıyan kentlileşen halkın kültürü popüler kültür olarak algılanır (a. g.
y., s. 89). Aydınlanma Çağı’nda aklın ve bilimin egemen olmasıyla
birlikte insan düşünme açısından özgürleşir. Dinciliğin, gericiliğin
boyunduruğundan kurtulan akıl, daha yaratıcı ve üretici hâle gelir.
Bilimde büyük gelişmeler yaşanır. Arka arkaya siyasal devrimler
gerçekleşir. Bu siyasal devrimlerin başında gelen ve geleneğe en
büyük darbeyi vuran Fransız Devrimi’yle birlikte insanoğlu hak ve
eşitlik düşüncesinin tadını alır. Artık çağdışı, dine dayalı rejimlerin
yaşama şansı kalmaz. Bu ilkel ve despot rejimler sadece ömürlerini
uzatmak için direnirler.
İnsanoğlunu, ağırlıklı olarak Batılı toplumları, tarım toplumundan
makine toplumuna geçiren Sanayi Devrimi’yle birlikte üretim
fabrikalarda yapılmaya başlanır; ekonomik faaliyetler hızla artar, iş
bölümü

yaygınlaşır,

metropoller

oluşur.

Bunların

sonucunda

toplumsal yapının, norm ve davranışları değişir. Sanayi yatırımlarının
artmasıyla göç hızlanır, kapitalizm kendini göstermeye başlar.
Geleneksel davranışlar geri plan atılır. Bu gelişmeler popüler kültürde
de etkili olur; çünkü geleneksel tüketim ve eğlence anlayışı da yıkılır:
“(…) teknolojiye dayanan eğlence biçimlerine geçilmiş; serbest zaman
düzenlemeleri değişmiş; iletişim biçimleri yenilenmiş; ideoloji
düzeyindeki düzenlemeler, devletin arkaya çekilmesi ile birlikte, sivil
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toplumun değişik kesimlerinde işletilmeye başlanmıştır” (Oskay, 2004,
s. 259-260). Bu büyük değişimler de popüler kültürün yayılmasına
neden olur. Nüfus transferi, farklılaşma, geleneksel kültürden
kopmanın bir sonucu olarak karşımıza çıkan popüler kültür, kâra
dayalı sistemi güçlendirir.
Popüler kültürün özellikleri de diğer kültürlerden farklıdır. Popüler
kültür yapaydır ve kasıtlı olarak üretilir. Amacı kazançtır. Türkiye’de
Popüler Kültür adıyla yazdığı kitapla bu konuda dikkatleri üzerine
çeken Ahmet Oktay’a göre popüler kültürün belirgin özellikleri: “1.
Biçim olarak orta karmaşıklıktadır. 2. Aktarımı ya da iletimi, ortam ve
teknoloji olarak dolaylıdır. 3. Bilinen bir kaynağı ya da üretim süreci
vardır. 4. Kültürel değerleri ve gelenekleri, başka bir forma
dönüştürerek yansıtır. 5. Ürün tüketiciye dönüktür. 6. Oldukça ucuza,
fakat parayla elde edilir” (Oktay, 2002, s. 16). Bunların yanında
popüler kültürün diğer kültürlerden ayrılan en önemli özelliği; dil, ırk,
cinsiyet, kültür, yaş, sınıf, yaşam tarzı, eğitim, gelir gibi farklılıkları
tek kalemde çizerek yok etmesidir. Popüler kültür yavaş yavaş bir
dünyayı anlama yolu haline gelerek herkesi kapsar. Bir başka deyişle
insanlar popüler kültüre mecbur bırakılır. Popüler kültür bugün sanata,
edebiyata ve iletişime kadar birçok alana yayılmıştır:
1. Popüler sanat, popüler mimarlık, 2. Popüler tasarım, 3. Kitle
iletişimi (elektronik iletişim ve internet; film, müzik, radyo,
televizyon, basın, kitap, dergi, reklâmcılık, halkla ilişkiler), 4.
Eğitim, eğitim felsefesi, genel eğitim ve eğitim kurumları,
yiyecek ve halkın yaşam yolları 5. Edebiyat (şiir, roman,
güldürü, korku, macera, detektif, tarihsel kurgu, aşk, bilim-
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kurgu ve fantezi hikayeleri, romanları), 6. Giyecek, vücut ve
görünümü, 7. Koleksiyon olanları toplama, 8. Teknoloji, 9.
Metodoloji, 10. Performans ve tiyatro (dans, müzik, sahne), 11.
Yer ve zaman: etnik kültürler, 12. Fiziksel popüler kültür (eros
ve porno; spor, çocuk edebiyatı), 13. Yaşlılık, ölüm ve ölme,
14. Savaş ve cinayet… (Alemdar –Erdoğan, 2005, s. 40).

Bilimsel ve teknik gelişmeler sonucunda yaşamın içinde geniş bir yer
yere sahip olan popüler kültür, halkı kapitalist sistem içinde,
problemsiz olarak, tutmayı başarır: “Bir yandan bizi sisteme sımsıkı
bağlarken diğer yandan da sisteme karşı başkaldırışımızı dile getirmek
ister gibidir. Ancak bu karşı çıkış, gerçek bir karşı çıkış değildir ve
genellikle popüler kültürün tüketim anıyla sınırlıdır. Ancak popüler
kültür aracılığıyla yaşanan farklılık, başkaldırış ve karşıtlık içinde
bulunulan sistemi kesinlikle tehdit etmeyecek bir dozda ayarlanmıştır”
(Oskay, 2004, s. 156). Bu nedenlerden ötürü popüler kültür, kapitalist
sistemde patronların ve mevcut idarenin kontrolü altındadır. Popüler
kültürde önemli olan doğruyu ve gerçeği sergilemek değil, ürünün
daha çok kişiye ulaşması ve daha çok satmasıdır. Popüler kültürün
doğası gereği ürünün yaratıcısı bilinen bir isimdir.
Popüler kültürün insan hayatındaki yeri dikkate değerdir. Öncelikle
şunu vurgulamak gerekir: Popüler kültür ortak ve reel yaşamın bir
sonucudur. Bu yönüyle zorlayıcı bir yönü de söz konusudur. Öte
yandan günümüzde medyanın ve yarattığı kitlenin gücünün büyüklüğü
tartışılamaz bir gerçektir. Medya çok çeşitli imgeler yaratarak
insanları popüler kültürün içerisine doğru çekmektedir.
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Popüler kültür günümüzdeki işleviyle kitle kültürüne yaklaşır. Onun
ete kemiğe bürünerek görünmesinden başka bir şey değildir: “(…)
pazar tarafından pazarda tüketim için ‘sipariş edilen, ısmarlama’ kitle
kültürünün en çok kullanılan ürünlerini, bu ürünlerin tüketilmesini ve
bu ürünleri teşvik eden düşünceleri ve duyarlılıkları anlatır” (Alemdar
–Erdoğan, 2005, s. 34). Böyle bir amaçla üretildiği için popüler kültür
alıcısına felsefî bir düşünce, bir estetik zevk de vermez. O sadece
haberdar eder: “(…) popüler olan, ‘duydum, haberim var’ demektir.
İdeal bir sanat tavrı, ideal bir okur tavrıyla bakıldığı zaman ‘anlıyorum,
çözümlüyorum, yorumluyorum’ diyemez asla popüler sanatın okurları,
dinleyenleri” (Sağlık, 2004, s. 56). Popüler kültürde esas olan insanı
parasal açıdan sömürmektir. Amacı insanların cebindeki parayı almak
olan kapitalist düzen, yalnızca kârını düşünür. Bu nedenle de hep
kendisine çalışır. Popüler kültür hiçbir zaman onu üreten insanların
olmaz: “Nasıl ki fabrikada çalışan işçinin ‘bizim fabrika’ dediği yer
onun değil, fakat onun varoluş biçiminin belirlendiği yer ise, popüler
kültür ürünlerini satın alıp kullandığı ve ‘benim’ dediği için, popüler
kültür o sınıfa ait olmaz” (Erdoğan, 2004, s. 9). Popüler kültür bu
yönüyle insanları yönlendirmekte ve kullanmaktadır. Bu yönlendirme
ve kullanma da her geçen

gün yoğunlaşarak

devam

eder.

Sanayileşmenin başlangıcında işçilerin boş zamanları kendilerine
aitken kısa bir süre sonra kapitalizm onların boş zamanlarına da el
atar. Sürekli açılan eğlence merkezleri, oyun alanları birer kazanç yeri
durumuna gelirken işçiler serbest zamanlarında da popüler kültüre
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tutsak hale gelirler. Özellikle XX. yüzyılda: “(…) salonlar, dans
salonları, bilardo salonları, roller-skating ringleri, sirkler, eğlence
parkları,

gösteriler,

tiyatrolarda

ucuz

profesyonel
melodramlar

sporlar,
1900’uncu

konser

salonları

yüzyılın

ve

kapitalist

ülkelerinin şehirlerinde hızla yaygınlaştı (Alemdar –Erdoğan, 2005, s.
49-50). Günümüzde ise kapitalizmin insanların boş zamanlarına
önceki dönemlerden daha fazla egemen olduğunu söylemek gerekir.
Reklamlar, festivaller, “sevgililer günü”, “babalar günü” gibi diğer
tüketimi özendirici

etkinliklerle insanların

paraları,

zamanları

alınmaya çalışılmaktadır. Bugünleri es geçmek, görmemek içinde
yaşanılan toplumdan soyutlanmakla eşdeğer tutulur. Bu nedenle
insanlar zorunlu olarak bu özel günlere uyarak; popüler kültür
ürünlerini kullanarak öteki olmaktan çıkarlar. Doğal olarak insanların,
suyun da içine konulan kabın şeklini alması gibi, yaşadıkları topluma
benzedikleri görülür. Bunun için de kendi özlerini saklamak zorunda
kalırlar: “Kot pantolonlar, giyenlerin en azından psikolojik anlamda
baskıcı olan ruh hallerini ya da kişisel duygularını ifade etmekten
kaçınmalarını olanaklı kılan düzmece bir sıradanlık sağlar. (…)
Giysiler en geniş anlamda kişisel duyguları ya da ruh hallerini dışa
vurmak için değil toplumsal anlamları aktarmak için kullanılırlar”
(Fiske, 1999, s. 13). Fiske’nin sözlerinden çıkan sonuçlardan biri,
popüler kültürün gündelik yaşamın kültürü olduğu ve geçici rahatlama
verdiği

iken

diğeri

ise

insanları

kitle

iletişim

araçlarıyla
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toplumsallaştırmasıdır. Yabancılaşan insana popüler kültür ürünleri
gerçeklerden kaçışı sağlayan hayaller sunar.
Bu konuyu bitirirken popüler kültürün halk kültüründen de ayrıldığını
vurgulamak gerekir: “Halk olarak adlandırılan serbest kölenin yaşam
tarzı onun belirlediği, onun biçimlendirdiği ve onun değiştirdiği bir
yaşam tarzı değildir; o yaşam tarzı onunla vardır, onunla yaratılandır,
ama onun özgür iradesinin ifadesi değildir. Popüler kültür geniş iş
bölümü etrafında kurulan kapitalist mal üretimi, pazarlaması, dağıtımı ve
tüketimi biçimlerine dayanan bir kültürdür” (Erdoğan, 2004, s. 9).
Görüldüğü gibi popüler kültürde esas olan ticariliktir. Kapitalist
sistemin işlemesini sağlayan bir araçtır.
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1. POPÜLER KÜLTÜRÜN YAZINDAKİ SOMUT VARLIĞI
1. 1. Popüler Yazın
Popüler yazın popüler kültürün kâr amacıyla hareket etmesi sonucunda
halka yönelik olarak ortaya çıkan yeni bir yazın türüdür. Popüler
yazından önce de yazarların ve şairlerin amacı halka yönelikti.
Aristoteles ve onu izleyenler, XIX. yüzyılın başlarına kadar yazına
öğreticilik ve eğlendiricilik açısından yaklaşmışlardır; fakat popüler
yazını öncekilerden ayıran özelliği kârı esas almasıdır. Bunun ortaya
çıkmasında da başat faktör tüketime ve gelire dayalı kapitalist sistemdir.
Kapitalizmde her şey tüketim içindir ve erek de kazançtır. Durum böyle
olunca da büyük bir okur kitlesi olan yazının popülerleşmesi kaçınılmaz
bir sonuç olur. Zaten güzel sanatlar içerisinde yazın kapitalist düzene en
uygun araçtır. Bir kere üretildikten sonra satışı ve dağıtılması çok kolay
olan yazın, zamanla fabrikalardan çıkan bir mala dönüşür.
Klasik devirde Fransa’da yazınla uğraşmanın bir ayrıcalık olduğunu
söyleyen Bilge Ercilasun’a göre yazın popülerleşmeden önce kitlelerin
malı olur: “18. yüzyılın ortalarından itibaren sosyal yapı değişir ve
farklılaşır. (…) Artık edebiyatçı kalemiyle geçinir bir hale gelmiştir.
Kalemiyle ilk para kazanan ve Avrupa’da krallarla eşit tutulan yazar
bir asır önce Voltaire olmuştu. Böylece edebiyat kitlelerin malı olur”
(Ercilasun, 1997, s. 421-422). Kitlelerin malı haline gelen yazın, artık
boş zamanların keyiflice değerlendirildiği uğraş olarak görülür.
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XIX. yüzyıl bilim ve tekniğin geliştiği bir yüzyıldır. Popüler yazın da bu
gelişmelerden yararlanarak önceki yüzyıla göre daha da yaygınlaşır.
XIX. yüzyıl için popüler yazın yüzyılı denilebilir: “Yığın için yazılan,
yığın halinde basılan kitaplardan geçilmez olmuş. Evlere ödünç kitap
veren kitaplıklar kurulmuş, evlere arabayla kitap sağlayan tüccarlar
türemiş. Yığınları doyurabilmek için, kalın kalın ciltler, sürekli romanlar yazmaya yetişememiş yazarlar” (Uygur, 1977, s. 110).
Avrupa’nın neredeyse her ülkesinde popüler romancılar bulunur. XIX.
yüzyılı özetleyecek olursak ana hatlarıyla şöyle bir tablo karşımıza
çıkar:
İngilizce okuyanlar Miss bilmem kime, Almanca okuyanlar
Fraulein bilmem kime, Fransızlarsa Madame bilmem kime
ilişkin serüvenleri kapış kapış okumuşlar. Birbirini kovalayan
sanayi devrimleriyle 19. yüzyılın okuyucu yığınlarını durmadan
yoğunlaştırıp genişletmiş olduğu herkesçe bilinen bir gerçek.
Uygarlıktaki gücünü öğrenen işçilerin okuyucu sınıfına
katılmasıyla yığın edebiyatı son derece büyük bir kültür
görünümü niteliğine bürünmüştür. Bugün okur-yazar birine, (…)
edebiyatı çevresinden birkaç yapıt say, desek zorluk çekmez
sanıyorum: Rinaldo Rinaldini, Manon Lescuut, Robinson
Crusoe, Monte Christo adları bize dek ulaşan çeşitli değer
düzeyindeki birkaç kitap (a. g. y., s. 110).

Kapitalist düzende asıl amaç kâr olduğu için önceden şekillenmiş bir
yazın anlayışı ortaya çıkar. Sanatçı artık özgür iradesiyle değil de
kendisine verilen/sunulan ölçülere göre yazmaya başlar. İdeal sanat
yapıtı insanı yaratıcılığa iter. Popüler romanlar ise hazır kalıplar
içerisinde üretildiğinden tekrarlara dayanır, sıradan ve günlük
duygulanımlarla iç içedir. Oysa sanat kaygısıyla yapılan yapıtlarda durum
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farklıdır: “Bir heykelin, bir tablonun hayat için doğrudan doğruya hiçbir
faydası yoktur. Bu eserler, faydanın ardında koşmayan bir faaliyetin
ürünüdür. Bu faaliyetin gayesi zaruri bir ihtiyacın giderilmesi değildir;
aksine hayranlık, haz gibi bir ruh halinin uyandırılmasıdır” (Yetkin,
1945, s. 17). Bu sözler de sanatın ereğinin çıkar olmadığını açığa
vurmaktadır; fakat kapitalizm sanatı da kâr sağlamak için araçsallaştırır.
Kapitalizmde söz konusu olan pazar, gelir, ısmarlama, sipariştir. Bu
nedenle popüler yazın bir yönüyle sanat için kazanç değil, bir yitimdir.
Bu durumda ortaya çıkan sonuç; yazının estetik açıdan zayıflamasıdır.
Çünkü popüler yazın gerçeğin keşfiyle, daha önce ortaya konulmamış
bir şeyin araştırılmasıyla, yaratıcılıkla uğraşmaz. Bütün işi mevcudun
kopyalanması

tekrarı,

sağlanmasıdır.
eğlendirmek,

ve

yaratılan

imajın

ayakta

kalmasının

Zaten popüler yazının da amacı sanattan çok
boş

zamanları

değerlendirmek,

satıcısına

para

kazandırmaktır. Bu nedenle de doğal olarak basit, okuyanı yormaz ve
diğer

özellikleri

ise

şöyledir:

“Konu

bakımından

çeşitliliği

engellememekle birlikte, sınırlı bir konu dağarcığı vardır bu
edebiyatın. (…) Aşktır, cinayettir, serüvendir en çok işlenen. Acıklı,
görkemli, eğlendirici, ayrankabartıcı sahnelere sık sık rastlanır. Derin
denen konulara elatılsa bile, bunların yığının anlama ve beğeni
olanakları çerçevesinde geliştirileceği apaçıktır” (Uygur, 1977, s.
113). Bu tutumu doğuran da popüler yazının alıcısıdır. Popüler yapıtları
fonksiyonları bakımından şöyle sınıflandırabiliriz: “1. Eğlendiricilik, 2.
Eğiticilik,

3. Kâr gayesi” (Ercilasun, 1997, s. 422). Ercilasun gibi
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benzer düşünceleri dile getiren Nermi Uygur da popüler yazını eğlence
sektörünün bir parçası olarak görür. Ona göre popüler yazını sanatın
evrensel ölçütleri değil, okuyucunun istekleri ve davranışları belirler:
Tüm özellikleriyle okuyucu edebiyatı gözüyle bakılabilir bu
edebiyata. Olanca varlığını belirleyen okuyucudur da ondan.
Yazar yalnızca, ama yalnızca okuyucunun isteklerine uyan bir
gereç durumundadır bu edebiyatta. Okuyucudur bu edebiyatın
yapımında ölçek. Okuyucu ne istiyorsa o, nasıl istiyorsa öyle
ortaya konur bu edebiyatta her şey. Okuyucu acılı yazılardan mı
hoşlanıyor, her sayfada gözyaşı fırsatı kollar yazar; gülünç
şeylerden hoşlanıyorsa okuyucu, gülüş avcılığına başlar yazar.
Yapıtların mutlu bir sonuca mı bağlanacağı, yoksa bir düzine
kahramanın ardarda ölmesi mi gerekeceği hep okuyucunun eğilimine göre ayarlanır. Okuyucu korkuya, sertliğe düşkünse yontulmamış kuvvetler çıkarır sahneye; çıtkırıldım ilişkiler modaysa,
inceldiği yerde kopacak bağlarla örgütlenir yazılırken olaylar.
Yaşama kavgasında yük azaltan, dünya işlerinin birlikte getirdiği
binbir sıkıntıyı dağıtmayı amaçlayan yapıtlar sürmekle görevlidir
piyasaya (Uygur, 1977, s. 114).

Okurun bu şekilde dikkate alınmasının temel nedeni de hiç kuşkusuz
onun bir müşteri olarak görülmesiyle yakından ilgilidir. Sanat kaygısının
ağır bastığı yazınsal yapıtlarda ise bu durumun tersi söz konusudur.
Yazar önce estetiği düşünür. Ayrıca popüler yazın siyasal kurgu ve
ekonomik çıkar adına üretilmiş yazınsal türdür. Sanatsal yönü ağır
basan yazın, kendi içsel zorunluluklarıyla var olurken, popüler olan ise
destekle zoraki yaratılandır: “Baskı tekniğine sıkı sıkıya bağlıdır bu
edebiyat. Basıp yaymada kolaylık, çabukluk, ucuzlukla işbirliği yapar
yığın edebiyatı; varlığı için zorunludur bu. Ne anımsayıp belleme
kurallarına önem verir, ne de sözlü bildirişme geleneklerine. Kulak değil
gözdür yığın edebiyatının dayandığı organ” (a. g. y., s. 106). Bu
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düşünceleriyle Nermi Uygur edebiyatın popülerleşmesi sırasında gelişen
teknolojiyle ne kadar bağlantılı olduğunu göstermektedir; çünkü
matbaanın geliştirilmesi, basım tekniğinin ilerlemesi ve postacılığın
modern yollarla yapılması popüler edebiyat ürünlerinin dağıtımını
kolaylaştırır.
Popüler yazına farklı bakış açılarıyla yaklaşanlar da bulunmaktadır.
Kimilerine göre popüler kitapların hepsi olmasa da bir kısmı sadece
vakit öldürmek için yazılmadığı gibi törel ve toplumsal kaygılar için
yazılanları da bulunmaktadır (Oktay, 2002, s. 125). Bu adı geçen
yapıtların popüler romanlar içerisinde oldukça sınırlı olduklarını
vurgulamak gerekir. Bu da normal karşılanmalıdır; çünkü bu tarzın
alıcılarının derin siyasal, toplumsal ya da felsefî konulara uzak olduklarını
vurgulamak gerekir. Bu nedenle yazının en önemli özelliklerinden biri
olan okuyucuda estetik bir haz uyandırma popüler bakış açısıyla yazılan
romanlarda gereksiz hale gelir; çünkü Nermi Uygur’un da yukarıda
vurguladığı gibi bundan böyle kitap okurun isteğine göre çıkmaktadır.
Böyle bir anlayışla üretilen roman, hikâye gibi yazın ürünlerine “mal”
denilebilir. Bu durum eserin kalitesini düşürür. Kuşkusuz popüler yazın
okur sayısını genişletmiş ve geniş halk tabakalarının okumaya
yönelmesinde bir katkı sağlamıştır; fakat böyle bir durumda da halk
arasında “Sen şu kitabı okudun mu?”, “Arkadaşım bana bir kitap önerdi
çok ilginçmiş” gibi hiç kitap okumadan yalnızca modaya uymak için
kitap edinen tipler de doğmuştur.
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Popüler yazının içeriğindeki yalınlık dilinde de görülür. Yazınsal yönü
ağır basan yapıtlarda karşımıza çıkan yoğun anlam bu metinlerde
kendisine yer bulamaz. Daha çok günlük dilin kullanıldığı popüler
romanlarda geçen dil ve anlatımın belirgin özellikleri şunlardır:
“Konuşmalar
niteliktedir

sürükleyicidir.
anlatış.

Sanatça

Yığın
özentiye

okuyucusunu
yer

yoktur.

sıkmayacak
(…)

Söz

bölüklerinden en çok sıfatlara, abartıcı sıfatlara başvurulur. Bir
kadının güzel olduğunu söylemek için, salt güzelliğini anlatan bir dizi
sıfat yan yana konur; bir erkeğin yakışıklı olduğunu söylemek için,
yakışıklılık yansıtan tüm sıfatlar göz önüne sergilenir” (a. g. y., s. 112113). Bu özellikleri nedeniyle popüler yazın sanat kaygısı yerine kâr
kaygısını güder. Aslında popüler yazın doğuşunda sanatçı için tam bir
bağımsızlık yoluydu; çünkü romancı geçimini bu tip kitaplarla
sağlamaktaydı. Türk edebiyatında da Peyami Safa’nın ve Kemal
Tahir’in takma adlarla popüler roman yazarlar; fakat zamanla yazınsal
değeri

zayıf

olan

kitapları

okuyan

kitlelerin

gerçek

yazını

anlamadıkları da görülmüştür.
Konuyu sonlandırırken popüler yazının halk yazınıyla bir ilişkisinin
olup olmadığına da değinmek gerekir. Popüler yazın halk yazını kadar
yazınsal nitelikte değildir. Yazın tarihlerinde popüler ürün veren
yazarların bu alandaki yapıtlarının içeriğine değinilmez bile. Halk
yazını anonim bir özelliğe sahipken popüler ürünlerin yaratıcıları
bellidir. Bunların yanında şunlar da söylenebilir: “(…) halk edebiyatı
da hiçbir zaman küçümsenmemiş, ona bir toplumun, bir milletin edebî
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zevkini doyurucu bir sanat olarak bakılmıştır. Popüler edebiyat ise biraz
riskli bir alanda bulunmaktadır. Edebiyat tarihlerinin bazılarında asıl
büyük sanatkârlar ve eserleri takdim edildikten sonra sıra gelirse
popüler edebiyattan da bahsedilebilir” (Okay, 2004, s. 24). Bunların
yanında halk yazını geçmişe aitken; popüler yazın ise günümüze
yöneliktir: “Halk edebiyatı geçmişin bir edebiyat dünyası; yığın
edebiyatıysa çağımızın, günümüzün edebiyatında, beğensek de
beğenmesek de, ağırlığını koyan bir ‘edebiyat’. Belki de gelecekte
herkesi en çok uğraştıracak olan edebiyat gerçekliği” (Uygur, 1977, s.
108). Halk yazını daha eskidir. Buna karşın “(…) halk edebiyatının
yerini popüler edebiyat ele geçirmiştir de denilebilir.” (a. g. y., 108);
çünkü günümüzde popüler yazın halk yazınından daha yaygın ve etkin
bir haldedir. Popüler yazın ürünleri kolay anlaşılır; okuyucudan fazla
bir bilgi istemez. Yine bu ürünlerde karışık söz oyunları, mecazlar
neredeyse yok gibidir. Özetle popüler yazının halk yazınında olmayan
belli başlı özellikleri: “(…) basmakalıp bir yapısı vardır bu edebiyata
giren ürünlerin. Beylik sözler, herkesin olan inanışlar, kimseyi ürkütmeyen düşüncelerle bezenmiştir her yığın yazısı. Yığının
kavrayamayacağı duygu ve düşünceleri dile getirmekten kaçınır bu
edebiyat. (…) Yığının beğendiğini yermeye, sevdiğini kötülemeye,
bağlandığını çürütmeye kalkamaz hiçbir zaman” (a. g. y., s. 112-113).
Bu vurgulamalar da popüler yazının halk yazınından farklarını net bir
biçimde ortaya koymaktadır.
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1930’lu yıllara kadar etkin bir şekilde süren popüler yazın, 1930’larda
gerek sinemanın yaygınlaşmaya başlaması gerek televizyonun
çıkmasıyla etkisini yitirmiş; ama hiçbir zaman ortadan kalkmamıştır.
1950’lerden sonra cep kitaplığı şeklinde varlığını sürdürmüştür.
1. 2. Türk Yazınında Popüler Roman
1839’da başlayan Tanzimat Devri, Türkiye’de yeni yazın bakımından
1860’larda kendini gösterir. Batı’yı yakından tanıma olanağı bulan
başta devlet adamları ve aydınlar olmak üzere yeniye ilgi duyanlar,
çağdaş bir yazının temellerini atarlar; fakat karşılarında okuryazar
durumu çok düşük olan bir halk kitlesi bulunmaktadır. Bu nedenle
Tanzimat’ın birinci dönem şair ve yazarları, yazınsal ürünlerle halkı
eğitmeyi amaç edinirler. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak birçok
edebiyatçı, popüler ürün verir. Yazınsal yönden zayıf; ama yurttaş için
yararlı ürünler yaratırlar. Bu durum onları, ister istemez popüler
yazına yöneltir: “Tanzimat’ın ilk ürünlerinden başlayarak Servet-i
Fünun’a gelinceye kadar edebiyatımız, daha doğrusu romanımız çok
defa popüler edebiyatın sınırları içinde kalır” (Okay, 2004, s. 25).
İntibah gibi birkaç yapıtı bir kenara koyacak olursak, bu devirde
yazılan eserlerin tamamına yakını halk için yazılan popüler
kitaplardır: “Şemseddin Sami, Ahmed Midhat Efendi, Mehmet Celâl,
Hüseyin Rahmi, Ahmed Rasim, Vecihi ve daha adı unutulmuş birçok
yazarın romanları artık hep popüler edebiyat mahsulü sayılır” (a. g. y.,
s. 25). Bu ürünlerin gelişiminde XIX. yüzyılda gazeteler, çeviriler,
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matbaalar, posta teşkilatı ile Batılı tarzda açılan okulların büyük
katkısı olur. Bunlar içerisinde de, popüler romanın ve diğer yazınsal
türlerin yerleşmesinde, en büyük görevi hiç kuşkusuz gazeteler yapar.
Çok önemli bir konuma sahip olan gazeteler, birçok görevi aynı anda
yerine getirir; halka yönelik bilgilendirici yayınlar, yeni türlerin
tanıtımı, Osmanlıcadan Türkçeye dönüş gibi. Bu nedenle şu ifade
oldukça yerindedir: “Hiçbir yerde gazete bizdeki role benzer bir rol
oynamamıştır” (Tanpınar, 2001, s. 250). Bunlar içinde de yazında
oynadıkları rol en başta gelir.
Tanzimat Dönemi’nde hiçbir yazar bilinçli olarak popüler romana
yaklaşmaz; çünkü onların birinci amacı “(…) öncelikle eskinin
reddedilmesi ve yeni bir türün yaratılması düşüncesinin hâkim olmasıdır”
(Yalçın, 1998, s. 64). Bununla birlikte halkı eğitmek ve cahilliği
ortadan kaldırmak da hedefleri arasına girer II. Abdülhamit’e kadar.
Böylece, popülist düşüncelerle eserler ortaya koyarlar: “(…) ortak
hareket noktası ahlâk kurallarının toplumun sosyal yapısı ile
uzlaştırmaktan yanadır. Roman mukaddimelerinde, popüler roman ya da
bu roman kurgusu hakkında özel bilgiler bulunmamakla birlikte, basın
yayın dünyasına dair popülist kimi unsurları yakalamak mümkündür”
(a. g. y., s. 64). Görüldüğü gibi Tanzimat yıllarında dolaylı yoldan
popüler yazına gidilir. Şinasi ve Namık Kemal daha çok gazetelerdeki
yazılarıyla popüler edebiyata hizmet ederken, başta Ahmet Mithat
Efendi ve onu örnek alan yazarlar, romanlarıyla popüler yazın için
çalışırlar. Tanzimat Devri bir yıkma ve kurma dönemi olduğu için
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adını andığımız yazarlar; özellikle okur, roman, gazete, tiyatro
bakımından neredeyse işe sıfırdan başlamışlardır. Bu durum onları
zorunlu olarak popüler yazına yöneltir. Yazınsal ürünler içerisinde de
halka en çabuk ulaşacak olanların başında roman gelir. Bu nedenle
Tanzimat Devri’nde roman öne çıkar.
Tanzimat yıllarında popüler yazının en büyük temsilcisi Ahmet Mithat
Efendi’dir.

Popüler

Türk

romanının

öncüsü

olan

yazarın

temalaştırdığı konuları şöyledir: “Ahmed Midhat'ın hikâye ve romanda ulaşmağa çalıştığı hedef, Türk halkında ‘çağdaş medeniyete
uymayan düşünüş ve yaşayış tarzı’nı değiştirmektir. Bunun içindir ki
hikâye ve romanlarında dikkatini en çok topladığı noktalar; ‘bâtıl
inanışları ve zararlı âdetleri tenkid’, okuyucuya ‘Batı’nın pozitif
dünya görüşü hakkında bilgi vermek’ ve ‘Batı kültürünün ilk
bilgilerini aktarmak’tır” (Akyüz, 1995, s. 72). Yine bu yolda Namık
Kemal’in tiyatro hakkındaki ‘faydalı eğlence’ formülünü hikâye ve
romana da uygulamakta tereddüt etmez (a. g. y., s. 72). Midhat Efendi
biraz da Gil Blas’daki2 doktora benzer diyen Tanpınar, Ahmet Mithat
Efendi’nin, Türk okuruna okumayı öğrettiğini söyler:

“Türk

cemiyetine roman okumayı öğretti, itiraf etmeli ki yaptığı işe sonuna
kadar sadık kaldı ve ömrünce bu saati doldurmağa çalıştı” (Tanpınar,
2001, s. 460). Orhan Okay ise Ahmet Mithat Efendi’nin roman
Alain-René Lesage’in 1715’te pikaresk roman anlayışına uygun olarak yazdığı
yapıtı.
2
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okuyucusunu yarattığını söyler: “Üzerine önemli bir misyonu
yüklenmiş. O, Osmanlı okur-yazarından, bir gazete okuyucusu, daha
sonra tefrika takip edicisi çıkarmasaydı kendisinden sonra gelen elit
romancılar bu alanlarda kolay kolay yüksek tiraj bulamayacaklardı”
(Okay, 2004, s. 25). Ahmet Mithat yaşamı boyunca yazar. Yazarken de
amacı insanları eğitmek olur; çünkü ona göre halkın büyük çoğunluğu
cahilken edebiyat yapmanın pek bir anlamı da yoktur. Bu nedenle
edebiyat yapmayı, Namık Kemallere, Recaizade Ekremlere bıraktığını
belirtir. O, okuru bilgi bakımından besler: “Roman, gazete makalesi,
hikâye, halka indirilmiş bilgi eserleri ile daima bir nevi ailesi saydığı
okuyucu kitlesini bir dev gibi besledi. (…) Öğreticiden eğlendiriciye
geçerken hiç iklim değiştirmiş olmuyordu. Eseri bir halk mektebi gibi
başlar, bir halk ansiklopedisi gibi biter” (Tanpınar, 2001, s. 460).
Ahmet

Mithat

Efendi’nin

bu

başarısında

Tanzimat

Dönemi

edebiyatçıları arasında halk diline en çok yaklaşan yazar olması da
etkili olur. Ahmet Mithat Efendi’nin halkın ruhunu iyi bildiğini
söyleyen İsmail Habib, onun bizde ‘popüler romancılığı’ temsil
ettiğini (Sevük, 1940, s. 566) vurgular.
Tanzimat Yazını ile Servet-i Fünun arasında bir köprü görevi yapan
Ara Nesil bulunmaktadır. Ara Nesil döneminde romantizm ve realizm
tartışması da yaşanır: “Ara Nesil edebi devresi Türk edebiyatında eski
ile yeninin yanında romantizmle realizmin birlikte yaşandığı,
romantizmden realizme geçme çabasının baş gösterdiği bir dönemdir”
(Gariper, 2005, s. 111). Ara Nesil Tanzimat Yazını’nın ikinci
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döneminde kendini gösterir. Eski-yeni çatışmasının en şiddetli olduğu
yıllarda, Ara Nesil grubu Tanzimat yazarlarının ve şairlerinin
etkisinde kalırlar. “Bu nesil mensupları bağlı oldukları edebi ekol
çerçevesinde çeşitli tartışmalara da girişir. Recaizâde M. Ekrem ile
Abdülhak Hâmit’in yakın takipçisi Menemenlizâde Mehmet Tâhir’de
romantik unsurlar ağırlık kazanırken Nâbizâde Nâzım’da realistnaturalist duyuş ve düşünüş öne çıkar” (a. g. y., s. 111). Ara Nesil
romancıları eğlendiriciliği bir kenara itmezler ve popüler roman
alanında da dikkat çeken eserler verirler. Ara Nesil’in popüler roman
yazanları: Mustafa Reşit (1861- 1936), Mehmet Celâl (1867-1912),
Abdullah Zühdü (1869-1925), Mehmet Vecihi (1869-1904), Safvet
Nezihi (1871-1939). Bu edebiyatçıların eserleri popüler romanlarda
sıkça görülen aşk, aldatma, cinayet üzerinedir.
Popüler yazın Servet-i Fünûn yıllarında da sürer. Servet-i Fünûn
Edebiyatı’nın önde gelen romancıları Tanzimat romancılarına göre
birçok bakımdan avantajlara sahiptirler. Birincisi bunlar hazır bir
ortam bulurlar. Kendilerinden önce çok sayıda çeviri yapılmış ve
roman tekniği bakımından zayıf da olsa yerli bir roman geleneği
yaratmıştır. Namık Kemal ile Ahmet Mithat iki farklı seçenek olarak
karşılarındadır. İkincisi neredeyse Servet-i Fünun yazarlarının tamamı
Batılı tarzda, Galatasaray Lisesi gibi, okullardan mezundurlar.
Romanı gerektiğinde birinci elden okuma/inceleme olanağına
sahiptirler. Üçüncü olarak, artık roman okuyacak bir kitle oluşmuştur:
“Gerek Servet-i Fünun’e tekaddüm edenlerin romanları ve hikâyeleri,
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gerek Garbden tercüme edilen binlerce
romanları artık

halkda muasır

cildlik polis ve macera

Avrupalı romanı hazmedecek bir

kitle hazırlamıştı” (Sevük, 1940, s. 569). Buna ek olarak bir de
dönemin siyasal, dinsel baskıları da gelince tamamen kendilerini
sanata verirler. Sosyal konulara da giremeyince aydınlara seslenen üst
düzeyde bir sanat yaratırlar. Popüler yazını değil, yazınsal yönü ağır
basan bir yazını yeğlerler: “Onlar popüler değil san'atkâr, kalabalığa
değil güzide zümreye hitab ediyorlar. Edebiyatımıza tekniği, yapısı,
psikolojisi, her şeyile tam kendi zamanlarının Avrupalı romanını
getirdiler. Bunların en başında Halid Ziya bulunuyor” (a. g. y., s. 569).
Böylece, Batılı anlamda Türk romanı ortaya çıkar.
Servet-i Fünûn edebiyatçıları her ne kadar sanatsal kaygısı ağır basan
yapıtlar ortaya koysalar da popüler yazının varlığını kabul ederler:
“Onlar bu konuya açıklık getirmek için şu sınıflandırmayı yaparlar:
Bir devirde birden fazla edebiyat vardır. Bunlara âlî edebiyat, âdî
edebiyat gibi isimler verilebilir. Kendi tercihlerinin âdî edebiyat değil,
âlî edebiyat olduğunu da belirtirler” (Ercilasun, 1997, s. 437). Servet-i
Fünûn Edebiyatı’nın önde gelen yazarları yazınsal romana yönelince
popüler romanla, yine bu grup içerisinde yer alan Ahmet Hikmet
Müftüoğlu’yla bu grubun dışında kalan, Ahmet Mithat Efendi
geleneğini sürdüren Hüseyin Rahmi, Safveti Ziya, Fazlı Necip gibi
romancılar ilgilenir. Bu nedenle de iki farklı roman anlayışı kendini
açıkça gösterir:
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Servet-i Fünun romancıları Namık Kemal’in açtığı ‘sanatkârâne
roman’ tarzını her bakımdan modern Batılı romanı seviyesine
yükseltirlerken; aynı devirde, Namık Kemal tarzını çok daha basit
bir seviyeye indirerek, romantik maceralarla halkın çok çabuk
harekete geçen acıma duygularından faydalanan romancılar da
(Ahmed Rasim, Mehmed Celâl, Mustafa Reşid, Fatma Aliye,
Safvet Nezihi, Vecihî, Güzide Sabri) kolaylıkla ün kazandılar.
Bunların yanında, Ahmed Midhat’ın yolundan giden ve onun
tarzını geliştirerek romancılıktaki gücü ile büyük bir üne ulaşan
Hüseyin Rahmi yer alır (Akyüz, 1995, s. 140-141).

Kenan Akyüz’ün vurguladığı yazarların yapıtları sonucunda Servet-i
Fünûn Devri’nde popüler roman, yazınsal roman gibi, Tanzimat
dönemine göre daha da genişleyerek devam etmiş ve sistemli hale
gelmiştir. Bu dönemde dikkat çeken yazarların başında gelen Ahmet
Rasim, çağdaş Fransız romanı ile temas kuramamış ve Ahmed
Midhat’la Namık Kemal’in roman ve hikâyelerini okuyarak yetişir (a.
g. y., s. 144). Popüler romanda önemli bir işlev oynar: “Ahmed
Rasim’in ‘Ceb Romanları’ genel adı ile yayımlanan eserlerinde, daha
çok Namık Kemal'in tarzında yürünerek, hasta bir hassasiyetle, acıklı
gönül maceraları ele alınmıştır” (a. g. y., s. 144). Görüldüğü gibi
Servet-i Fünûn Dönemi’nde modern Türk romanı ve şiiri kurulurken
popüler yazın da sansürün gölgesinde alttan alta gelişerek varlığını
sürdürmüştür.
24 Temmuz 1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet’le birlikte oldukça
yoğun bir yazınsal yaşam başlar: “1908 Meşrutiyet inkılabını takip
eden yıllar da o derece canlı, hareketli ve verimli bir çalışma devresi
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olmuştur” (Banarlı, 2001, s. 1099) ve “hürriyet” fikrinin etkileriyle
yeni gazeteler, dergiler ve yazınsal akımlar/gruplar ortaya çıkar.
Siyasal olayların içine fazlasıyla giren yazın, ulusal davaların
işlenmesi ve Genç Kalemler dergisi gibi milliyetçi grupların ve
akımların etkisiyle daha çok insana ulaşır. Bu dönem, Fecr-i Âtî ile
Millî Edebiyatı içermektedir.
Fecr-i Âtî yola sanat, kişisel ve saygındır sözleriyle çıkar; fakat
topluluk üyelerinin hem yaş olarak çok genç olmaları hem de ortaya
çıkan siyasal nedenlerle Fecr-i Âtî Millî Edebiyat’a karşı etkisiz kalır.
İki yıl sonra da Balkan Savaşları çıkınca dağılırlar. Fecr-i Âtî
topluluğunun yazarları arasında Refik Halit, Yakup Kadri, İzzet Melih
Devrim, Cemil Süleyman Alyanakoğlu yer alırlar.
Fecr-i Âtî döneminde birden çok alanda yapıt verilir: “(…) nesrin
çeşitli alanlarında büyük bir çalışma göze çarpar. Bu nesrin Servet-i
Fünûn nesrinden çok farklı özellikler taşımamasına rağmen, -mensur
şiirlerle fanteziler müstesna- hikâye, roman, makale ve deneme gibi”
(Akyüz, 1995, s. 161). Fecr-i Âtî yazınında romancı ve hikâyeci
olarak kalıcı kimse yoktur, denilebilir. Fecr-i Âtî romanının ve
hikâyesinin başlıca konuları aşk ve kadındır. Bu nedenle ortaya konulan bütün yapıtlar duygusal bir yapıya sahiptir. İlk yapıtlarında
Servet-i Fünûn’da olduğu gibi gösterişli, süslü bir dil egemenken,
zamanla yalın bir dil göze çarpar. Örneğin, şiirde görülen yalınlaşma
romanda ve hikâyede de görülür. Türk yazınındaki yerleri şu şekilde
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açıklanabilir: “Edebiyat-ı Cedide dönemi yazarlarının ilkler kuşağından
farkı, mevcut adaptasyonculuk, taklitçilik anlayışında daha görünür bir
mesafe kat ederek, Batı’da da yoğun olarak tartışılan Realizm ve
Natüralizm akımlarını keşfetmeleri ve bu akımlara tabi ürünler meydana
getirmeye çalışmalarıdır” (Lekesiz, 2002, s. 452). Roman ve hikâyede
kalıcı pek bir şey yapamamışlardır: “Halit Ziya Bey gibi Fransızcayı iyi
yazan ve iyi tekellüm eden bir örnekten gereğince yararlanamamış ve
neticede çoğunluğu Ahmet Mithat Efendi’yi tekrarlamaktan öte bir şey
yapamamışlardır” (a. g. y., s. 452). Orta güçte birer romancı ve
hikâyeci olan Cemil Süleyman ve İzzet Melih, Fecr-i Âtî'ye sadık
kalan iki yazardır. Bunlar popüler romanlar kaleme alırlar.
Cemil Süleyman Alyanakoğlu (1886 -1940): Asıl mesleği hekimlik
olduğu için resmî görevlerle uzun süre taşrada dolaşır. İstanbul’dan
sık sık ayrı kalması, Fecr-i Âtî Dönemi’yle kendisini sınırlamasına
neden olur. Fecr-i Âtî’nin özellikle hikâye ve roman alanında tanınan
Alyanakoğlu, daha çok romantik aşk kahramanlarını seçmekle
birlikte romanlarında halk arasından alınmış tiplere de yer vermiştir.
İnhizam (1911), Siyah Gözler (1912) ve Kadın Ruhu (1914) adlı
romanlarında güçlü bir teknik bulunmamakla birlikte psikolojik
tahlilleri dikkat çeker; fakat yazar bu yapıtlarıyla yaşadığı dönemin
sınırlarını aşamaz (Kurdakul, 1986, s. 83).
İzzet Melih Devrim (1887-1966): Fecr-i Âtî’ye bağlı kalan ikinci
yazardır. Hikâye ve romanlarında üzerinde durduğu konuları aşk,
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ayrılık, özlemdir: “Fecr-i Aticilere katıldıktan sonra yazdığı
romanlarında romantik aşkı konu aldı, anlatım açısından da
betimlemelerle dolu süslü bir dili benimsedi. Meşrutiyet döneminde
ilgiyle karşılandıysa da günümüze kalamadı” (Özkırımlı, 1984, s.
372). Tezâd (1912) adlı yapıtı romantik aşk konulu bir romandır.
Bunu 1918’de bastırdığı “Sermed” adındaki büyük hikâyesi izler.
1921’de mensur şiirlerden ve yazınsal mektuplardan oluşan Hüzün ve
Tebessüm yayımlanır ve son olarak da küçük hikâyelerden,
denemelerden, gezi notlarından oluşan Her Güzelliğe Âşık (1938) adlı
eseri gelir.
II. Meşrutiyet yıllarında Fecr-i Âtî’den sonra Millî Edebiyat döneme
egemen olur. O dönemin devleti olan Osmanlıların savunduğu
Ümmetçilik ve Osmanlıcılık devletin tüm zorlamalarına karşın
başarısız olur: “Osmanlı devletine ne din, 3 ne de milliyet bakımından
hiç bir zaman bağlanmamış olan Balkan milletlerini, hatta Arnavutlar
ve Araplar gibi islam dinini tanıyan azınlıkları, kuvvetli bir milliyet
fikri sarmış ve Osmanlı bütünlüğünden, manen dahi olsa, koparmış
bulunuyordu” (Banarlı, 2001, s. 1099). Bu tablo, Osmanlıların uzun
yüzyıllar boyunca yönetimi altında bulunan farklı milletlere ait
unsurları kendine bağlayamadığını, ortak bir ülküde birleştiremediğini
ve sonuç olarak uluslaştıramadığını net biçimde gösterir. Balkan
Savaşları ve peşinden gelen I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte

3

Orijinal metne bağlı kalınmıştır.
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Ümmetçilik ve Osmanlıcılık tarihe karışır 4. Osmanlı Devleti’nin artık
tarihten silineceği anlaşılınca da ulusal kimlik arayışları başlar. Bu
arayışların sonucu olarak Milliyetçilik kısa bir süre sonra Türkçülük
adı altında, dernek ve yayın organlarının (Türk Derneği, Türk Yurdu)
kurulmasıyla daha da geniş alanlara yayılarak etkisini arttırır. Bu
nedenle de Millî Edebiyatı’n doğuşunda milliyetçilik başat rol oynar.
1911’de Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin’in
“Yeni Lisan” adlı makalesinin yayımlanmasıyla, Millî Edebiyat
başlar. Millî Edebiyat Hareketi öncelikle bir dil hareketidir. Yalın
Türkçenin bir dava olarak ele alınması ilk kez bu dergide ortaya
konulur. Dönemin önde gelen romancıları: Halide Edip, Yakup Kadri,
Refik Halit, Aka Gündüz, Reşat Nuri ve Ebubekir Hazım…
Millî Edebiyat Dönemi roman ve öykülerinde sosyal sorunlar ele
alınmış, tarih, milliyetçilik düşüncesi, Kurtuluş Savaşı gibi konulara
girilmiştir. Tanzimat yıllarında bir iki yapıtın ötesine geçemeyen
Osmanlıcılık 1909’da etkisini yitirir: “Esasen ‘31 Mart hadisesinden sonra
Osmanlıcılık fikri eski nüfuzunu kaybetmeğe başlamış evvvelce Abdülhamid’e İslâm
ittihadı fikrini vermiş olan Alman Kayseri ve bu fırsattan istifade ederek,
Sultanahmed meydanında İslâm ittihadı namına bir miting yapılmasını, telkin ve
temin etmişti. Bu hadiseden sonra Türkyede gizli bir İslam birliği faaliyeti
görülmüştü. Genç Türkler, Osmanlıcı ve İttihad-ı İslâm’cı olmak üzere iki karşı kısma
ayrılıyorlardı. Fakat devlet başında bulunan İttihad ve Terakki fırkasının, bir aralık,
Ermenilerden başka, İstiklal davası için harekete geçen Arnavud ve Arab kavimleri
üzerine asker göndermek zorunda kalışı, devletin, İslâm birliği siyasetinde dahi
muvaffak olamıyacağmı açıkça meydana koydu” (Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk
Edebiyatı Tarihi, C. II, MEB Yayınları, Ankara, 2001, s. 1099-1100).
4
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konuların

İstanbul

dışına

çıkarılması

bu

dönemin

belirgin

özelliklerindendir. Ayrıca aşk bu dönem roman ve hikâyesinin de en
önemli konusu olarak dikkati çeker. Türk ulusundan olma bilinci, tarih
içinde süreklilik düşüncesi, olduğu gibi kalarak batılılaşma inancı,
1911-1923 yılları arasındaki Millî Edebiyat’ın temellerini oluşturur.
Dönemin yapıtlarında dil günlük konuşma dilidir. Başlangıçta, Fecr-i
Âtî roman ve öykücüsü olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Refik
Halit Karay gerçek kişiliklerini Millî Edebiyat akımı içerisinde
gösterirler.
Millî Edebiyat Dönemi’nde popüler edebiyat çeşitlenerek sürer. 1900
ile 1923 arasını birlikte ele alan Ercilasun, bu devrin popüler
edebiyatını, Ahmet Mithat ekolünün devamı, Millî Edebiyat eserleri,
marazi hassasiyet romanları olmak üzere üç bölümde incelemektedir
(Ercilasun, 1997, s. 439). Millî Edebiyat Devri’nde mazari aşk
romanları Servet-i Fünûn topluluğundan kalan yazarların katkılarıyla
devam eder. 1900’lerden sonra romantik aşk konuları ağırlık kazanır.
Popüler romancıların sayısı artar. Bu dönemde popüler roman türünde
dikkat çeken yazarlar:
Mehmet Rauf (1875-1931): Mehmet Rauf II. Meşrutiyet’ten sonra
popüler aşk romanları yazar. Zaten bu biçemini hiç terk etmemiştir:
“Bizde Roman başlıklı makalesinde ifade ettiği düşüncelere rağmen
aşk bağlılığından uzaklaşamadığı görülür. Mehmet Rauf'un Servet-i
Fünûn döneminde yazmış olduğu bu makalesinde dile getirdiği
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şikâyetlere, bu makalenin yazılış tarihinden sonra yazdığı onlarca
roman ve hikâyede kendisinin uymamış olması, onun aşk konulu
eserlerde direndiğini açıkça göstermektedir” (Çıkla, 2001, s. 16).
Askerlikteki görevinden atıldıktan sonra hayatının sonuna kadar
popüler aşk romanları yazarak yaşamını sürdürür. Bu yapıtları
arasında Ferda-yı Garam (1913), Karanfil ve Yasemin (1924), Genç
Kız Kalbi (1925), Böğürtlen (1926), Define (1927), Son Yıldız (1927),
Ceriha (1927), Kan Damlası (1928), Halas (1929) bulunur.
Aka Gündüz (1886-1958): Yapıtlarında ulusal bilinci de uyandırmak
isteyen Gündüz, ahlak ve ahlaksızlığı karşılaştırır ve ağırlıklı olarak da
Türk toplumunun Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar geçen büyük
değişimlerini ve sıkıntılarını ele alır. Yazar ayrıca romanlarında geniş
bir mekânı da kullanır: “(…) hikâye ve romanları geniş bir coğrafya
sahasına sahiptir. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, batıdan
doğuya, Kastamonu, Çankırı’dan Toroslara kadar uzanan Anadolu,
İran, Kuzey Afrika ve Avrupa’nın bazı şehirleri ile Malta, roman
konularının geçtiği muhitlerdir” (Doğan, 1989, s. 13). Aka Gündüz’ün
romanları: Kurbağacık (1919), Dikmen Yıldızı (1927), Odun Kokusu
(1928), Tank-Tango (1928), İki Süngü Arasında (1929), Çapkın Kız
(1930), Yaldız (1930), Aysel (1932), Ben Öldürmedim (1933), Onların
Romanı (1933), Üç Kızın Hikâyesi (1933), Kokain (1935), Üvey Ana
(1935), Aşkın Temizi (1937), Çapraz Delikanlı (1938), Zekeriya
Sofrası (1938), Giderayak (1939), Mezar Kazıcılar (1939), Yayla Kızı
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(1940), Bebek (1941), Bir Şoförün Gizli Defteri (1943), Eğer ... Aşk
(1946), Sansaros (1946), Bir Kızın Masalı (1954).
Güzide Sabri Aygün (1886-1946): Popüler aşk romanlarıyla tanınan ilk
kadın yazarımızdır. İlk romanı Münevver’den başlayarak bireysel
konulu duygusal romanlar yazan Güzide Sabri’nin romanlarında sağlam
bir aşk, kahramanları yönlendirir. Romancılığının belli başlı özellikleri
şu şekildedir: “Roman kahramanları genellikle kadındır. Romanlarında
genç kadınları, bunların içine düştüğü sıkıntılı, güç durumları anlatır.
Genellikle kentlerin yoksul çevrelerinden seçilen roman kahramanları
kültürlü kimselerdir. Ancak, ahlak yönünden sağlam olan bu kişileri
kötü bir son bekler. Roman kahramanlarının çevrelerindeki kimseler
bilgisiz ve bencil kişilerden seçilmiştir” (Önertoy, 1984, s. 38). Kişiler
genellikle seçkin çevrelerdendirler: “Roman kahramanları yüksek
tabakadan seçilmiş iyi eğitim görmüş, aşk ve ıstırap ateşiyle yanmakta
olan genç kızlardır. Yazarın da Çamlıca’da, Koşuyolu’ndaki
köşklerinde büyüdüğü hatırlanırsa, bu tiplerin gerçek hayattan alınmış
olduğu da düşünülebilir. Köşk, konak ve yalılarda büyüyen bu kızlar
özel eğitimle yetişmişlerdir” (Doğan, 1993, s. 11). Kadınlara daha çok
yer veren yazar, dili de başarıyla kullanır: “Romanlarında oldukça
temiz bir Türkçe, akıcı bir üslup göze çarpar. Sanat yapmaktan kaçınan
Güzide Sabri’nin üslubu romanlarına romantik bir hava verir. Duygusal
konulu romanları, konuya uygun bir üslupla yazılınca, kırklı yıllarda
oldukça okuyucu bulmuştur” (Önertoy, 1984, s. 38). Dönemin modası
gereği kadın kahramanlardan biri herhangi bir müzik aleti çalmaktadır.
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Güzide Sabri’nin romanlarında piyano, ud gibi müzik aletleri,
Eylül’de olduğu gibi, aşkı yaratan temel araçlar durumundadır:
“Mutlaka bir enstürman çalarlar. Revaçta olan enstürman piyano ile
udtur. Bu musiki unsuru kişilerin duygularına büyük ölçüde tesir eder.
Aşklar musiki ile gelişir, beslenir. Yaban Gülü romanında Leylâ’nın,
kocasının evinde çaldığı piyanonun sesi, Feridun’u her gece ay ışığında
sandalla yalının rıhtımına getirtip kendinden geçirtir. Salonlarda,
akşamları genç kızların çaldıkları piyano diğerlerini eğlendirirken, genç
erkeklerin ruhlarını perişan eder” (Doğan, 1993, s. 11). Birçok kesim
tarafından okunan Güzide Sabri’nin başlıca romanları: Münevver
(1901), Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrûkesi (1905), Yaban Gülü
(1921), Nedret (1923), Hüsran (1928), Hicran Gecesi (1937), Necla
(1941), Mazinin Sesi (1944).
Nezihe Muhittin (1889-1958): Romanlarının çoğunu Cumhuriyet ilan
edildikten sonra yayımlar; fakat II. Meşrutiyet yıllarında da yapıt
verdiği için geçiş dönemi yazarı olduğu söylenebilir Nezihe Muhittin
için. Oldukça üretken bir yazardır: “1911-1944 arasında on yedi
romanın yanı sıra, Boğaziçi, Donanma, Edebiyat-ı Umumiye
Mecmuası, Kadın Yolu ve Resimli Şark dergilerinde hikâyeler ve
mensureler kaleme almıştır” (Doğan, 2018). Türk kadın hareketinin
önemli adlarından olan Nezihe Muhittin, 1924’te cebinden koyduğu
para ile Türk Kadın Yolu Dergisi’ni de kurar. Popüler romanları:
Şebab-ı Tebah (1911), Benliğim Benimdir (1929), Bozkurt Küçük
Mehmed’in Romanı (1933), Güzellik Kraliçesi (1933), Haydudun
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Sonu (1933), İstanbul’da Bir Londra (1934), Kevser Nine (1934), Ateş
Böcekleri (1936), Bir Aşk Böyle Söndü (1939), Avare Kadın (1943),
Bir Yaz Gecesiydi (1943), Çıngıraklı Yılan (1943), İzmir Çocuğu:
Geçen Cihan Harbi Mütareke Seneleri Romanı (1943), Kalbim
Senindir (1943), Gene Geleceksin (1944), Sabah Oluyor (1944), Sus
Kalbim Sus (1944).
Bu romancılarından sonra II. Meşrutiyet dönemi popüler romanının
genel bir değerlendirmesi yapılacak olursa ilk olarak şu noktalar dikkat
çeker: “Batı’daki Realizm ve Natüralizm akımları hakkında bilgi
edinilmesine rağmen, bu akımların niteliklerine uygun tarzlar geliştirilmemiş, ilkler dönemindeki gibi olayların anlatımı öncelenerek,
mevcut teknik ve üslûpta devam edilmiş, giderek bilahare ‘boyalı üslûp’
olarak adlandırılacak süslü cümleler kurma alışkanlığı oluşmaya
başlamıştır” (Lekesiz, 2002, s. 452). Biçemlerinde bu tutumlarıyla
birlikte işledikleri temalar arasında ise aşk öne çıkar: “Kadın-erkek
ilişkilerinde yasak aşkların, aşk acılarının işlenmesine başlanmış, erkek
yazarlarca romantik aşk tabloları, hüzünler, aşk kırgınlıklar öne
çıkarılırken, kadın yazarlarca da masum, aldatılmış, fedakâr, cefakâr ve
özgür kadın imgesi belirgin hatlarla çizilmiştir. Biyografik nitelikli ve
siyasal içerikli kimi önemli denemelerin yanısıra, kahramanlar daha
çok aydın kesimden seçilerek, ilkler döneminin züppe tipi yerine acılı,
hülyalı, hüzünlü romantik tiplere yer verilmiştir” (a. g. y., s. 453).
Oldukça geniş konulara ulaştıkları açıkça görülmektedir. Bunların
yanında II. Meşrutiyet devri popüler romanı, önceki dönemlere göre
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daha başarılıdır. Bu dönemde okuru metne ısındırmak amacıyla, daha
önce görülmeyen mekân çizimleri, betimleme, iç konuşma gibi
unsurlar kullanılmaya başlanır (a. g. y., s. 452). Bu dönemde yapıt
veren popüler romancılar, Türk ulusunun geçirdiği buhranlara karşı
kayıtsız kalamamışlar yer yer ulusal duyguları okşayan yazılar da
kaleme almışlardır. II. Meşrutiyet devri popüler romancıları sayesinde
dilde yalınlaşma da hız kazanmıştır.
Popüler roman Cumhuriyet’in ilanından sonraki yıllarda daha da
yaygınlaşır. 1923’te Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte, Türk
tarihinde yeni bir pencere açılır: “Sevr, boyun eğen eskinin; Lozan,
ulus olma aşamasındaki yeninin simgesiydi. Ortaçağ artıklarına,
iskolastiğe, derebey kalıntılarına, liman burjuvazisine dayanan eski,
tüm kurumları ile çökerken; yeni özellikle kendi niteliğini algılayarak
çıktı tarih sahnesine” (Kurdakul, 1987, s. 9) ve yapılan ilk işlerin
başında egemenliğin padişahtan alınıp halka verilmesi olur. Kısa bir
zaman içinde de teokratik devlet yerini laik devlete bırakır. Bu
değişimden edebiyat da etkilenir. Türk yazınında yeni konular ve yeni
bakış açılarıyla eserler verilmeye başlanır. Romanda, Cumhuriyet’in
ilk yıllarında Anadolu coğrafyası ve halkıyla birlikte devrimler
ağırlıklı olarak ele alınır:
Anadolu ve Anadolu halkı. İlk romanlarda İstanbul dışı ve Ankara
ile savaş bölgeleri; burada yaşayan köylüler ve onlarla karşılaşan
İstanbullu görevliler, aydınlar işlenir. Milli Mücadele ve
inkılâpların anlatılması. İstanbul’dan Anadolu’ya bakış ele alınır.
Eskiye ve İstanbul’a karşı, yeni değerlerin ve Ankara’nın
yüceltilmesi ve Ankara’daki hayat. Zaferle sonuçlanan mücadele
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ve vatanın kurtulması, yeni zaferlerin kazanılacağı umudunu verir.
Bundan doğan iyimserlikle tabiat, yoksulluk ve cehaletle
mücadele hedeflenir (Enginün, 2002, s. 243).

Yazın dille yapılan bir sanattır. Atatürk Dönemi’nde dil üzerine
bilimsel

çalışmalar

yapılır.

Cumhuriyet’ten

önce

başlayan

Osmanlıcadan Türkçeye dönüş, bu devirde ivme kazanır ve
gerçekleştirilen devrimlerle Türkçe büyük oranda kendini yabancı
dillerin boyunduruğundan kurtarır. Yeni Türk alfabesinin kabul
edilmesi, Başöğretmen Atatürk öncülüğünde başlayan okumayazma
seferberliği, millet mekteplerinin açılması gibi yenilikler ülkemizde
okur ve yazar oranının çoğalmasını sağlar 5. Dil alanında yapılan
çalışmalar edebiyatçılar tarafından da desteklenir ve yapıtlarında
başarıyla uygulanır.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında popüler roman anlayışı 1923’ten önce
eser vermeye başlayan Güzide Sabri, Nezihe Muhittin, Aka Gündüz
gibi yazarlar ve yeni romancılarla devam ettirilir. İlerleyen yıllarda
popüler roman birkaç koldan gelişme gösterir: “a) Halk romanları, b)
Duygusal aşk romanları, c) Popüler tarihi romanlar, ç) Polisiye

Cumhuriyet Türkiye’sinin eğitim anlayışı: “Ulusçu, halkçı, devrimci, laik cumhuriyet
vatandaşları yetiştirmek. İlk eğitimi genelleştirmek ve tüm vatandaşlara okuma-yazma
ve temel bilgileri vermek. Yeni yetişen kuşakları ekonomik yaşamda başarılı kılacak
bilgilerle donatmak. Birtakımæ korkulardan doğan zorlama bir ahlak anlayışı yerine
‘özgürlük’ ve ‘düzen’ düşüncelerinin kaynaşmasından doğan gerçek bir ahlak anlayışı
vermek. (…) Türk ulusunu çağdaş uygarlık yolunda ileri götürmek; yeni kuşakları bu
onurlu amacın heyecan, güç ve kudretiyle yetiştirmek” (Toktamış Ateş, Türk Devrim
Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, 1993, s. 364).
5
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romanlar” (Yalçın-Çelik, 2006, s. 385). Bu sınıflandırma da popüler
yazına olan ilgiyi gösterir.
Popüler aşk romanları, Cumhuriyet’ten önce başlar. Gerçek anlamda
popüler tarihi romanlar6 ve çocuklara hitap eden romanlar ise
Cumhuriyet’ten sonra görülür. Bu dönemin popüler edebiyatının ilk
dikkat çeken özellikleri arasında; “Gündelik hayattan seçilen konular
entrika dozu yükseltilerek, okurda heyecan uyandıracak nitelikte
sunulmuştur. Hedef okur kitlesi olarak öncelikle kadınlar, genç kızlar
seçilmiş, çok abartılı romantik aşk tabloları yaratılmış, zengin ve
aristokrat yaşantıya, yasak ilişkilere özentileri besleyen hayat tarzları”
(Lekesiz, 2002, s. 456-457) bulunurken diğer öne çıkan unsurları ise
şöyledir: “Kimi milli, dini kahramanlara olağanüstü fonksiyonlar da
yüklenerek mistik kahramanlar üretme, mazi severlik, geçmişteki
başarılarla avunma, iyi zamanlara sürekli özlem duyma, İslam’ı moral bir
değere indirgeme eğilimleri beslenmiş, geliştirilmiştir. Türklerin İslam
öncesi kültürlerinin yeniden diriltilmesine çalışılmış, (…) ” (a. g. y., s..
456-457). Popüler romanlar sadece tarihe ve kazanılan zaferlere yönelik
değil, aynı zamanda ileriye dönük olarak da içeriğe sahiptir. Hedef halkı
aydınlatma ve bilimsel düşünceyle buluşturmaktır: “Toplumun yenilikler
ve müspet bilim karşısındaki şaşkınlığını, halktan kişileri konuşturarak
vermeye çalışırlar. Konularını zihniyet çatışması üzerine kuran

Popüler bir romancı olan Ahmet Mithat Efendi’nin Yeniçeriler adında tarihsel bir
roman denemesi olmasına karşın sonraki yıllarda konu geliştirilmemiştir. Bu nedenle
bir roman türü olarak tarihsel roman Cumhuriyet’in ilk yıllarında görülür.
6
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romanlar bir bütün olarak düşünüldüğünde, tüm çatışmaların temelinde
pozitivist zihniyet ve bu zihniyetle hayatı düzenleme, yönlendirme
gayretinin varlığı görülür” (Gündüz, 2005, s. 396). Bu alıntılar da
Cumhuriyet Dönemi popüler romancılarının birden çok amaçlarının
olduğunu göstermektedir.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında duygusal aşk romanlarının yazanlarının
neredeyse tamamına yakını Safiye Erol, Peride Celal, Kerime Nadir
Azrak, Muazzez Tahsin Berkant, Suzan Sözen, Ethem İzzet Benice,
Şukûfe Nihal gibi kadınlardan oluşurken popüler tarihsel romancıların
ise çoğunluğu erkek yazarlardan oluşmaktadır. Örneğin; Turhan Tan,
Hüseyin Nihal Atsız, Nizamettin Nazif Tepedenlioğlu, Ragıp Şevki
Yeşim, Abdullah Ziya Kozanoğlu, Murat Sertoğlu, Ercüment Ekrem
Talu, Feridun Fazıl Tülbentçi, Bekir Büyükarkın. Bu durum da kadın
yazarların aşk konuları üzerinde durduklarını; erkek yazarların ise
tarihe yöneldiklerini gösterir. Bu devrin öne çıkan popüler romancıları
incelenirken doğum tarihlerine göre bir sıralama yapılmıştır. Bu
bağlamda ele alınan yazarlar:
Ercüment Ekrem Talu (1886-1956): Cumhuriyet öncesine rastlayan
romanlarında Hüseyin Rahmi geleneğini sürdürmekle birlikte sadece
eğlenceli birtakım olayları vermekle yetinir: “Din ögesinin ve
panturanist eğilimlerin de görüldüğü Ercüment Ekrem Talu’nun
romanları

Halide

Edip

Adıvar’ınkileriyle

birlikte

ilk

‘milli’

romanlardan sayılır. Kan ve İman (1922) Ateşten Gömlek ile aynı
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zamanda y a z ı l m ı ş ve yayımlanmıştır” (Millas, 2000, s. 76).
Yapıtları: Evliyâ-yı Cedîd (1920), Asriler (1922), Gün Batarken
(1922), Kopuk (1922), Sabir Efendi’nin Gelini (1922), Gemi Aslanı
(1928), Meşhedi Aslan Peşinde (1934), Kodaman (1935), Papeloğlu
(1937), Beyaz Şemsiyeli (1939), Çömlekoğlu ve Ailesi (1945).
Osman Cemal Kaygılı (1890-1945): Öyküler de yazmasına karşın
adını popüler alanda yazdığı romanlarla duyurur. Ününü Çingeneler ve
Aygır Fatma romanlarıyla yapan yazar, dikkatsiz biçemiyle İstanbul’un
kıyı mahallelerinin farklı folklorunu da verir ve halk sanatından
yapıtlarında yararlanır: “Halk için yazanların hepsindeki ortak
özellikler onda da görülür. O da Hüseyin Rahmi’nin hattâ anlatış
özellikleri

bakımından

Ahmet

Mithat

Efendi’nin

devamıdır.

Yazılarının büyük kısmı kitaplaşmadan gazete ve dergi sütunlarında
kalmıştır” (Enginün, 2002, s. 280). Yazar tip yaratırken çevresinden
yola çıkar, gerçeğe bağlı kalır: “Ayrıca romanlarının kişi kadrosu
içinde yer alan âşıklar, deliler, sarhoşlar, külhanbeyleri, büyücüler,
dolandırıcılar,

meyhaneciler,

mahalle

karıları

vs.

halkın

alt

tabakalarından seçilmiş kişilerdir. Bu tipler onun görüp tanıdığı
gerçek tiplerdir” (Ayhan, 2006, s. 33). Romanları: Çingeneler (1939),
Aygır Fatma (1938), Bekri Mustafa (1944), Kovuk Palas’ın Esrarı
(2003), Akşamcılar (2003).
Burhan Cahit Morkaya (1892-1949): Bir geçiş dönemi yazarıdır.
Eserlerinde; I. Dünya Savaşı sonrasını ve modernleşen Türkiye’nin
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yaşadığı ikilemlerini ve aşk konularını ele alır. Bu konuları
temalaştırırken de sanat kaygısını geri plana atar (Kurdakul, 1973, s.
267). Romanları: Adam Sarrafı (1925), Aşk Bahçesi (1925), Coşkun
Gönül (1925), Kızıl Serap (1926), Ayten (1927), Harp Dönüşü (1928),
Hizmetçi Buhranı (1928), Komşumuzun Romanı (1929), Aşk Politikası
(1930), Şeyh Zeynullah (1931), Bir Çatı Altında (1932), Köy Hekimi
(1932), Cephe Gerisi (1933), Düğün Gecesi (1933), İhtiyat Zabiti
(1933), Yalı Çapkını (1933), Yüzbaşı Celâl (1933), Dünkülerin Romanı
(1934), Gurbet Yolcusu; Kır Çiçeği (1934), Patron (1935), Gönül
Yuvası (1936), Kurşun Yarası (1936), Nişanlılar (1937), Sevenler Yolu
(1937), Yaprak Aşısı (1939), Köydeki Dost (1939).
Selahattin Enis (1892-1942): I. Dünya Savaşı yıllarının yozlaşan
İstanbul sosyetesini ele alır yapıtlarında. Öne çıkan romanları arasında
Neriman (1912), Bataklık Çiçeği (1924), Zaniyeler (1924), Sara
(1926), Cehennem Yolcuları (1926) bulunur.
Mahmut Yesari (1895-1945): Bir ressam olan Yesari, roman alanında
da kendini göstermiştir: “Romancılıkta şöhretini ilkin Çoban Yıldızı
(1925) ile sağladı. Sosyal ve sosyolojik sorunlara da değindiği
romanlarında gündelik hayat sahnelerini açık, yalın bir dille ve
ustalıkla yansıtmasını bildi, bazı romanlarının konularını sanat ve
eğlence çevrelerinden aldı” (Necatigil, 1995, s. 354-355). Romanları:
Çulluk (1927), Pervin Abla (1927), Ak Saçlı Genç Kız (1928),
Geceleyin Sokaklar (1929), Bağrıyanık Ömer (1930), Kırlangıçlar
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(1930), Su Sinekleri (1932), Kalbimin Suçu (1932), Bahçemde Bir Gül
Açtı (1933), Ölümün Gözleri (1933), Tipi Dindi (1933), Sevda İhtikârı
(1934), Aşk Yarışı (1934), Bir Kadın Geçti (1934), Kanlı Sır (1935),
Yakut Yüzük (1937), Dağ Rüzgârları (1939), Sağnak Altında (1943).
Yesari bu romanlarında aşk üzerinde dururken diğer yandan da renk
değiştirmekte olan bir cemiyetin hayatını karikatürize eden, meraklı
ve realist özelliklerini (Banarlı, 2001, s. 1243) veren bir hedefin
peşindedir.
Turhan Tan (1896-1939): 1930’lu yıllarda yazdığı romanlarında,
tarihsel bir çerçeve içinde dile getirdikleriyle, bir tür Türk kimliği
arayışıyla hareket eder: “Kuvvet ve fütuhat temel kıvanç kaynağıdır.
Hint Denizi maceraları, Batı’nın sadist kralları ve gelenekleri ve
genelde Türklerin politik maceraları bu romanların temel konularıdır”
(Millas, 2000, s. 79). Tan gençliğinde Servet-i Fünûn dergisinde değişik
takma adlarla şiirler, makaleler de yazar. Romanları: Ali Maceralar (1912),
Cehennemden Selâm (1928), Sevinç Han (1931), Gönülden Gönüle (1931),
Kadın Avcısı (1933), Üç Ay Yatakta (1934), Akından Akına (1935), Cem
Sultan (1935), Timurlenk (1935), Viyana Dönüşü (1936), Hürrem Sultan
(1962), Safiye Sultan (1962), Devrilen Kazan (1962), Cengiz Han (1962),
Osmanlı Rasputin’i Cinci Hoca (1962).
Peyami Safa (1899-1961): Server Bedî takma adıyla yazınsallıktan
uzak popüler romanlar da yazan Peyami Safa, yaratmış olduğu Cingöz
Recai adlı popüler roman kişisiyle kendinden söz ettirir. Bu yapıtları
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yazmasındaki amacı da para kazanmaktır: “Bazı eserlerini daha hafif
ve daha çok para kazanmak gayesi ile yazılmış (…)” (Göze, 1987, s.
14). Popüler romanlara giren yapıtlarının başında şunlar gelir: Yürü
Yavrum Yürü (1924), Seni Seviyorum (1924), Resimli Billur Köşk
Hikâyesi (1925)7.
Vedat Örfi Bengü (1900-1953): Sinema ile edebiyat arasında bir
köprü görevi yapan Bengü, yönettiği filmler için birçok polisiye yapıt
çevirisi yapmış ve popüler romanlar yazmıştır: Bir Yuva Böyle Yıkıldı
Yukarıda verilenlerin dışında Ergun Göze’nin yapmış olduğu sınıflandırmaya göre
Peyami Safa’nın Server Bedi adıyla çıkan roman ve hikâyeleri şunlardır: “Hey Kahbe
Dünya (1922, 1944), Cingöz Tehlikede (1924, 1944), Uçurumda İnsanlar (1925),
Unutulmayan Sevgili (1925), Tekinsiz Ev (1925), Yer Altındaki Ölü (1925), Yangın
Yerinde (1926, 1944), Alnımın Kara Yazısı (1926, 1941, 1943), O Kadınlar (1926,
1942), Kanlıca Yakası (1926,1944), Karım ve Metresim (1927, 1941), Sevgiliden
Sevgiliye Mektuplar (1928), Amerika’da bir Türk Çocuğu (1934), Bir Yarmış Bir
Yokmuş (1934), Hep Senin İçin (1934,1944), Arsen Lüpen İstanbul’da (1935) Cingöz
Recai’nin Harikulade Sergüzeştleri (1935), Çalınan Gönül (1935). Sinema Delisi Kız
(1935), Cumbadan Rumbaya (l936- Filme de alınmıştır), Dizlerine Kapansam (1937),
Korkuyorum (1938, 1944), Uçurumda Bir Genç Kız (1940,1943), Rüya Gibi
(1941,1946), Selma ve Gölgesi (1941), Deli Gönlüm (1941-1943), Fırtına Gecesi
(1943), İkimiz (1943), Kanlı Güller (1943), Kucaktan Kucağa (1943), Al Kanlar İçinde
(1944), Sekiz Adım Kala (1944), Anadolu Kavağında Bir Cinayet (1944), Ateşten
Gözler (1944), Cingöz Geldi (1944), Domuz Sokağı Yakası (1944), Elmaslar İçinde
(1944), Esrarlı Dolap (1944), Esrarlı Köşk (1944), Gece Kuşları (1944), Gece Tuzağı
(1944), Han Baskını (1944), İmdat (1944), Cingöz Recai (1944), Karanlıkta Hücum
(1944), Kaybolan Adam (1944), Kumaş Parçası (1944), Polis Tuzağı (1944), Sahte
Şertok (l944), Şeytanî Tuzak (1944), Yerin Dibinden Sesler (1944), Ben Casus Değilim
(1945), O Gece (1947), Beyaz Cehennem (1955), Cingöz Recai’nin En Son Maceraları
(1962), Bir Bektaşi Kızının Hatıraları, Orhan Çakıroğlu, Kartal İhsan, Tilki Leman
vs...” (Ergun Göze, Peyami Safa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987,
s. 16).
7

50 | Doç. Dr. Ali ALGÜL

(1943), Çıldıran Adam (1944), Genç Bir Kızın Çilesi (1944), Seni
Beklerken (1944), Solan Gönüller (1944), Akdeniz İncisi (1944),
Kuduran Canavarlar (1944),

Londra’daki Kan İzleri (1944), Yü-

zükteki Damga (1945), Varşova Yanarken (1945),

Ökse (1945),

Kahire Batakhanelerinden (1946).
Hüseyin Nihal Atsız (1905-1975): Eserlerinde okuyucularını Orta Asya
Türk

tarihine

taşır.

Romanları:

Dalkavuklar

Gecesi

(1941),

Bozkurtların Ölümü (1946), Bozkurtlar Diriliyor (1949), Deli Kurt
(1958, Ruh Adam (1972).
Abdullah Ziya Kozanoğlu (1906-1966): Romanlarında Türk ulusunu
yüceltmeye

çalışır.

Tarihsel

popüler

romancılığın

öncü

yazarlarındandır: “Edebiyatımızda tarihi roman türünün ilk hatırlanan,
en çok okunan temsilcilerinden biridir. Sekiz on baskı yapan yirmiden
fazla roman yazdı” (Ercilasun, 1997, s. 443). Romanları: Türk
Korsanları (1926), Kızıl Tuğ (1927), Seydi Ali Reis (1927), Seyyid
Battal (1929), Boğaç Han (1929), Kanlıoğlu Kanturalı (1929), Boz
Aygırlı (1929), Kara Çoban (1929), Küçük Korsan (1930), Kolsuz
Kahraman (1930), Savcı Bey (1931), Sarı Benizli Adam (1932),
Malkoçoğlu (1933), Paronalılar (1934), Kurtlar (1935), Küçük
Kahraman (1935), Gültekin Orhun Barkı Kahramanı (1935), Küçük
Uçman-T. Demiray’la (1936), Battal Gazi Destanı (1937), Kuduzlar
Kraliçesi-T.

Demiray'la

(1938),

Kuş

Adamın

Maceraları-T.

Demiray’la (1938), Sencivanoğlu (1938), Atlı Han (1942), Fatih
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Feneri (1949), Karakoldaki Ayna (1950), Dağlar Delisi (1951), Hilâl
ve Salip (1958), Alagayanın Ölümü (1962), Altın Saçlı Kız (1962),
Cengiz Han’ın Hazineleri (1962), Hulagu'nun Gözdesi (1962), Kız
Kulesi Kahramanı (1962), Tibet Canavarı (1962), Kızıl Kadırga
(1962), Ağahan'ın Yüzüğü (1963), Altın Hançer (1963), Bozkurt'un
İntikamı (1963), Arena Kraliçesi (1964), Kubilay Han’ın Gelini
(1966).
Cahit Uçuk (1911-2004): Cumhuriyet’in ilk kadın yazarlarından olan
Uçuk, ikizler serisinin yirmi sekizinci kitabı olan Türk İkizleri ile
Hans Christian Andersen Armağanı’nı kazanır. Bu kitabı, İngilizce
dâhil olmak üzere birkaç dile çevrilmiştir. Yazar romanlarında birçok
temayı ele alır: “Aşk, rüşvet, kadın hakları, kadının erkek ve çocuk
için önemi, kadının toplumdaki yeri, çalışan kadının sorunları, ihanete
uğrayan kadınların maddi ve manevi problemleri, anne-çocuk ilişkisi,
köy insanının karşılaştığı sorunlar, köy hayatının güzel yönleri,
folkloru, gelenek, görenek ve adetleri, insan-hayvan dostluğu, güzel
sanatlar gibi pek çok konu” (Doğan, 1999, s. 175-176). Cahit Uçuk bu
konuları romantik ve realist olmak üzere birden fazla bakış açısıyla (a.
g. y., s. 175-176) ele alır. Romanları: Kirazlı Pınar (1936), Dikenli Çit
(1937), Kırmızı Balıklar (1946), Küçük Ev (1947), Kanlı Düğün
(1956), Siyah Dantelli Şemsiye (1956), Değirmen Taşı (1966),
Gecenin Bu Saatinde (1968), Hep Yarın (1968), Özlem Şarkısı (1968),
Yalçın Kayalar (1971), Bıraktığı Yerden (1973).
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Feridun Fazıl Tülbentçi (1912-1982): Cumhuriyet, Ulus ve Vatan gibi
gazetelerde

yazılar

kaleme

alan

Tülbentçi,

tarihsel

popüler

romanlarıyla ünlenir. Başta gelen romanları arasında Serhadlerin
Çocuğu Sultan Yıldırım Beyazid (1947), Yavuz Sultan Selim Ağlıyor
(1947), Barbaros Hayrettin Geliyor (1949), Osmanoğlulları (1950),
Sultanların Aşkı (1952), İstanbul Kapılarında (1954), Turgut Reis
(1958), Cem Sultan (1959), Hürrem Sultan (1960), Kanuni Sultan
Süleyman (1962), Şanlı Kadırgalar (1964) yer alır.
Oğuz Özdeş (1920-1979): Popüler edebiyat içerisinde hem popüler
aşk hem de popüler tarih romanlarıyla okur karşısına çıkar. Otuzdan
fazla romana imza atar. Öne çıkan romanları: Aşk Istıraptır (1939),
Hasret (1940), Gizlenen Istıraplar (1940), İtiraf; Coşkun Gönüller
(1941), Cennet Yolu (1943), Uçurum (1943), Memnu Meyva (1944),
Kalbimin Güzel Kadınına (1946), Rusya'da Bir Türk Subayı (1957),
Şafak Sökerken (1957), Vatan Borcu (1958), Dağ Başını Duman
Almış (1960), Gecekondu Rüzgârı (1960), Tuna Nehri Akmam Diyor
(1962), Karabaşlı Kadırga (1963), Çölde Açan Zambak (1964), Oğuz
Han (1964), Yavuz'un Pençesi (1964), Karapençe Estergon’da (1966),
Karapençe'nin

İntikamı

(1966),

Karapençe’nin

Oğlu

(1967),

Karapençe Voyvoda'ya Karşı (1967), Liseli Bir Kız Sevdim (1968),
Şebnem (1970), Reyhan (1970), Aşka Dönüş (1970), Aşka Susayan
Dudaklar (1970), Yerdeki Bulutlar (1971), Kızım ve Ben (1972),
Dertli Kadınlar (1972),

Hülya (1972), Herkesten Uzak (1973),

Gülmeyi Unutanlar (1974),

Kıbrıs Kanı (1974), Kader (1975),
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Kadınım (1975), Şeyh Şamil (1977), Gurbet (1981).
Bekir Büyükarkın (1921-1998): Piyeslerinde yaşadığı zamanı ele alan
Büyükarkın, romanlarında ise Türk tarihini işler. Popüler romanları:
Cadıların Kırbacı (1945), Maske (1956), Bir Sel Gibi (1961), Son
Akın (1962), Belki Bir Gün (1964), Suların Gölgesinde (1966),
Tanyeri (1967), Bozkırda Sabah (1969), Yoldaki Adam (1972), Gün
Batarken (1976), Kutludağ (1979), Gece Yarısı (1987).
Cumhuriyet Devri popüler Türk yazını yukarıda da vurgulandığı gibi
çeşitli kollara ayrılarak yaygınlaşmıştır. Gerek dil devriminin
gerçekleştirilmesi gerekse daha kaliteli romancıların yetişmesi ve
geçmişten gelen bir birikimin olması gibi nedenlerle popüler roman
yazarları hazır buldukları ortamı çok iyi değerlendirirler.
Mükerrem Kâmil Su popüler aşk romanları yazdığı için popüler aşk
romancılığı üzerinde durmak gerekir. Böylece çalışmanın asıl
konusunu oluşturan Mükerrem Kâmil Su daha iyi anlaşılacaktır.
Popüler aşk romanları Servet-i Fünûn’la doğar. Bilindiği üzere koyu
bir sansürün egemen olduğu II. Abdülhamit Devri’nde edebiyatçılar
siyasal, sosyal vb. konulara giremeyince suya sabuna dokunmayan
romana yönelirler. Ercilasun, Safvet Nezihî üzerinden bu gelişmeyi şu
şekilde açıklar: “Servet-i Fünun romancılarından olan Saffeti Ziya ile
aynı yıllarda eser vermeye başlayan Safvet Nezihi bu tarz romanın ilk
uygulayıcılarındandır. Kitap olarak basılan ilk örnek de Safvet
Nezihî’nin Zavallı Necdet (1900) romanıdır. Marazî bir aşkı anlatan
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bu eser birkaç nesil okunmuş ve etkili olmuş bir romandır. O kadar ki
Safvet Nezihi ‘Zavallı Necdet yazarı’ olarak tanınmıştır. Safvetî
Ziya’nın Salon Köşelerinde adlı romanı ise aynı türde olmasına ve
1900 yılında Servet-i Fünun dergisinde tefrika edilmesine rağmen
1910’da yayımlandığı için daha sonraya ait sayılabilir” (Ercilasun,
1997, s. 439). II. Meşrutiyet yıllarında bu anlayışı sürdüren yazarlar
bulunur. Cumhuriyet Devri’nde ise popüler aşk romancılığı önceki
dönemlere göre daha özgürce ve daha bilinçli halde yapılarak
yaygınlaşır. Bu tip romanlar: “Servet-i Fünûn’un devamı olan roman
tarzıdır. Bu genel olarak romanlarda görülmekle beraber filmlere de
aksetmiş, kesintisiz bir şekilde bugüne kadar gelmiştir” (a, g, y., s.
441). Cumhuriyet Devri’nde gerek kadınlara seçme seçilme hakkının
verilmesi gerekse eğitim-öğretimin gelişmesiyle birlikte kadınların
toplumun her alanında söz sahibi olmasının da doğal sonucu olarak
popüler aşk romanlarında kadın kahramanlar ön plana çıkar. Kadınlar
yenilmiş ama dürüstlüğü de elden bırakmamış görüntüsüyle romanlara
girerler. Cumhuriyet Devri’nin özelliklerini de bu romanlarda görmek
olanaklıdır: “Popüler Halk Romancılığı adı altında andığımız aşk ve
sevda romanı hüviyetindeki bu eserlerin hemen tamamı, edebî
değerlerinden çok yazıldıkları dönemin sosyal yapısını ve zevkini
yansıtan birer belge olarak edebiyat tarihlerinde yerlerini alırlar”
(Gündüz, 2005, s. 400). Kadın-erkek ilişkilerinin ağırlıkta olduğu
popüler aşk romanlarında genellikle hüzün verici aşklar temalaştırılır:
“Romanlarda kadın erkek ilişkilerinin anlatımında yasak aşkların, aşk
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acılarının, kırgınlıkların dile getirilmesi ön plana çıkartılmış, örtülü bir
cinsellik verilmiştir” (Yalçın-Çelik, 2006, s. 387). Bunların yanında,
“Hülyalı, hüzünlü romantik tipler dikkat çekicidir. Zengin-yoksul,
fakir-zengin, iyi-kötü gibi zıtlıklar, kalıplaşmış bir kurgu içerisinde
yer almaktadır” (a. g. y., s. 387). Popüler aşk romanlarının kendilerini
beslediği de söylenebilir; çünkü bu kitapların bir taraftan sinemaya
aktarılması, öte yandan da günümüzdeki arkası yarınlar gibi
gazetelerde

günübirlik

yayımlanması

sürekliliğini

sağlamıştır.

Çalışmada bu tarz romanlarıyla öne çıkan yazarlar, doğum tarihlerine
göre ele alınmaktadır. Öne çıkan popüler aşk romancıları:
Şukûfe

Nihal

(1896-1973):

Öğretmen

kökenli

bir

yazardır.

Romanlarında öğretmenlik anılarından kadın haklarına kadar birçok
konuya değinir: “Öğretmenlik izlenimlerinin yanı sıra yaşadığı zengin
ve fırtınalı hayatın izlerini de roman ve hikâyelerine yansıtmıştır ve
eserleri biyografik okumaya çok uygundur. Şukûfe Nihal kadınların
evlilikte söz sahibi olmalarını savunan, kadının toplumdaki yerini
araştıran, Anadolu’nun perişan çocuklarını da romanlarında ilk
işleyenlerdendir” (Enginün, 2002, s. 289-290). Romanları: Renksiz
Istırap (1928), Yakut Kayalar (1931), Çöl Güneşi (1933), Yalnız
Dönüyorum (1938), Domaniç Dağlarının Yolcusu (1946), Çölde
Sabah Oluyor (1951).
Muazzez Tahsin Berkant (1900-1984): Öğretmen kökenli olan Berkant,
bir ara Halide Edip’le Suriye’ye de gider. Yalnızca aşk romanı yazan
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Berkant’ın öne çıkan romanları: Sen ve Ben (1933), Aşk Fırtınası
(1935), Bahar Çiçeği (1935), Sonsuz Gece (1937), Bir Genç Kızın
Romanı (1938), O ve Kızı (1940), Kezban (1941), Muallâ (1941),
Bülbül Yuvası (1943), Dağların Esrarı (1943), Perdeler (1943), Aşk ve
İntikam (1943), Aşkla Oynanmaz (1944), Garip Bir İzdivaç (1944),
Kalbin Sesi (1944), Sabah Yıldızı (1944), Küçük Hanımefendi (1945),
Nişan Yüzüğü (1945), Lâle (1947), Büyük Yalan (1948), Çamlar
Altında (1949), Aşk Tılsımı (1949), Gönül Yolu (1950), Sarmâşık
Gülleri (1950, Sevmek Korkusu (1953), Kırılan Ümitler (1957), Bir
Rüya Gibi (1958), Mağrur Kadın (1958), Sevgim ve Gururum (1959),
Yılların Ardından (1960), Işık Yağmuru (1962), Gençlik Rüzgârı
(1963), Kıvılcım ve Ateş (1963), Bir Bahar Akşamı (1966), Bulutlar
Dağılınca (1966), İlk Aşk (1967), Uzayan Yollar (1967), Bir Gün
Sabah Olacak mı? (1972), İki Kalp Arasında (1972), Uğur Böceği
(1974), Yabancı Adam (1980). Bu kadar üretken olmasına kaşrın
döneminin sanat beğenilerinin uzağında kalır (Kurdakul, 1973, s. 91).
Safiye Erol (1900-1964): Yalnız aşk romanları yazmayıp tarihsel
konulara da değinen bir yazardır. Ciğerdelen romanıyla tarih ile
şimdiki zaman arasındaki bağ kuran Safiye Erol’un romanlarında
kadın kahramanlar başta gelir: “Aşk duygusunu kişilerin olgunlaşması
olarak yorumlayan yazar, mistik bir anlayışa sahiptir. Ciğerdelen
kalesinde geçen tutkulu aşk hikâyelerini bugünün tutkulu aşklarını
açıklayan bir anahtar sayar ve tarihteki tecrübelerin bugüne hazırlık
olduğu tezini ileri sürer” (Enginün, 2002, s. 294).

Romanları:
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Kadıköy’ün Romanı (1939), Ülker Fırtınası (1944), Ciğerdelen (1941),
Dineyri Papazı (1955).
Esat Mahmut Karakurt (1902-1977): Popüler aşk romanlarıyla
tanınır. Yapıtları: Vahşi Bir Kız Sevdim (1926), Çölde Bir İstanbul
Kızı (1926), Dağları Bekleyen Kız (1936), Allaha Ismarladık (1936),
Ölünceye Kadar (1937), Son Gece (1938), Kadın Severse (1939), İlk
ve Son (1940), Kocamı Aldatacağım (1940), Sokaktan Gelen Kadın
(1945), Ankara Ekspresi (1946), Bir Kadın Kayboldu (1948),
Ömrümün Tek Gecesi (1949), Erikler Çiçek Açtı (1952), Son Tren
(1954), Kadın İsterse (1960).
Ethem İzzet Benice (1903-1967): Gazeteci, yazar ve milletvekili
kimliklerine sahip olan Benice, döneminde en çok okunan yazarların
başında gelir. Yazar popüler aşk ve serüven içerikli romanlar yazmıştır.
Bu bağlamdaki romanları: Çıldıran Kadın (1927), Istırap Çocuğu
(1927), Yakılacak Kadın (1927), Aşk Güneşi (1930), Gözyaşları
(1932), Beş Hasta Var (1932), On Yılın Romanı (1933), Yosma
(1936), Sen de Seveceksin (1942), Foya (1944), Ben Hiç Sevmedim
(1947), Pota (1956), Adsız Şehit (1964).
Kerime Nadir Azrak (1917-1984): Romantik aşkları konu alan ve
günümüz pembe dizilerinin yerini tutan, birbirine benzer konularıyla
uzun zaman liseli genç kızları gözyaşına boğan bir popüler aşk
romancısıdır: “1940’lardan 70’lere popüler edebiyatın önemli
imzalarından olan Kerime Nadir’in romanlarında ‘aşk’ en önemli
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temadır” (Yeşilyurt, 2013, s. 5). Bu nedenle romanları tefrika olarak
çıktığı Vatan, Demokrat İzmir gibi yayın organlarının daha fazla
satılmasını sağlamıştır. Doğan Hızlan, Kerime Nadir’in yazdığı roman
kişilerine benzediğini “Yazarla eseri arasındaki şeffaf benzerliği
yaşadım. Kendi romanlarının kahramanlarından biriydi. Hisseden
insanlara sevgiyle bakan” (Hızlan, 2001: http://www.hurriyet.com.tr,)
sözleriyle belirtir. Romanları: Yeşil Işıklar (1937), Hıçkırık (1938),
Günah Bende mi? (1939), Seven Ne Yapmaz (1940), Gönül Hırsızı
(1941), Saman Yolu (1941), Kalp Yarası (1941), Gelinlik Kız (1943),
Sonbahar (1943), Solan Ümit (1945), Aşka Tövbe (1945), Uykusuz
Geceler (1945), Kahkaha (1946), Balayı (1946), Ormandan Yapraklar
(1948), O Gün Gelecek mi? (1948), Aşk Rüyası (1949), Posta
Güvercini (1950), Ruh Gurbetinde (1953), Pervane (1955), Son
Hıçkırık (1956), Esir Kuş (1957), Kırık Hayat (1957), Aşk Bekliyor
(1959), Gümüş Selvi (1960), Bir Aşkın Romanı (1962), Boş Yuva
(1962), Dehşet Gecesi (1963), Suya Düşen Hayal (1964), Saadet Tacı
(1966), Sisli Hatıralar (1967), Güller ve Dikenler (1972), Dert Bende
(1973), Karar Gecesi (1973), Zambaklar Açarken (1973), Kaderin
Sırrı (1976), Bir Çatı Altında (1979), Aşk Fısıltıları (1983).
Peride Celal Yönsel (1916-2013) Romancılığının ilk on beş yılında
aşk ve serüven romanlarıyla tanındı: “Üç Kadının Romanı’ndan
itibaren ise yeni anlatım tekniklerini deneyen Peride Celal’in
gözlemciliği artmış ve romancılığında yeni bir devre başlamıştır”
(Enginün, 2002, s. 294). Romanları: Sönen Alev (1938), Yaz Yağmuru
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(1940), Ana Kız (1941), Kızıl Vazo (1941), Ben Vurmadım (1941),
Atmaca (1944), Aşkın Doğuşu (1944), Kırkıncı Tepe (1945), Dar Yol
(1949), Üç Kadının Romanı (1954), Kırkıncı Oda (1958), Gecenin
Ucundaki Işık (1963), Güz Şarkısı (1966), Evli Bir Kadının
Günlüğünden (1971), Üç Yirmi Dört Saat (1977), Üç Kadın (1987),
Kurtlar (1990). Bu romanlar çoğu kez romantik Türk filmlerinin
senaryo gereksinimlerini karşılamış ve yazın tarihleri için malzeme
olmaktan ileri gidememiştir.
Suzan Sözen (?-1996): Fatma Esen takma adıyla aşk romanları
yazmıştır. Romanları: Rahika (1949), Kiralık Ruh (1952), Sahibini
Arayan Kadın (1952), Sana Döneceğimi (1952), Beni Unut (1958),
Sanera (1959), Dördüncü Murat (1962), Batmayan Güneş (1963),
İlâhlar Affetmez (1967).
Popüler aşk romanları, Cumhuriyet Devri’nde çoğunlukla kadın
yazarlar tarafından devam ettirilmiştir. Bu romancıların büyük bir
kısmı da öğretmen kökenlidir. Bu nedenle romanlarda aşk, umut,
özlem, sosyal hayatla birlikte eğitim de ele alınmıştır. Yazarlar
genelde kadınların eğitimini savunurken köylüleri de unutmamışlardır.
Popüler aşk romanlarında ölüm, Kurtuluş Savaşı, II Dünya Savaşı gibi
konular da işlenmiş ve konuşulan günlük Türkçe yeğlenerek
romanlarda başarıyla kullanılmıştır.
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2. MÜKERREM KÂMİL SU’NUN YAŞAMI, YAZINSAL
KİMLİĞİ VE ROMANLARI
2. 1. Yaşamı

Cumhuriyet Devri popüler kadın romancılarından olan Mükerrem
Kâmil Su, 1906’da Bursa’da doğar. Babası eski Nafıa Nezareti
müfettişlerinden Halil Hulusi Bey’dir. Mükerrem Kâmil Su, Balıkesir
Lisesi tarih öğretmenlerinden Kâmil Su ile evlenir. İlk eğitimine
İstanbul’da Taşmektep’te başlar, orta eğitimini ise 1922’de Çapa Kız
Öğretmen Okulunda yapar.
Mükerrem Kâmil Su çok küçük yaşlarında okula gitmek ister. Babası,
küçük Mükerrem’i kıramaz ve onu daha okul yaşına gelmeden ilk
mektebe yazdırır: “Yaşımın küçüklüğü - o zaman mektebe başlangıç
yaşı pek sıkı kontrola tâbi olmadığı için - ilkmekteplerde mahzur
teşkil etmemiştir” (Yazar, 1938, s. 285). Bu erken başlangıç ileriki
yıllarda biraz sorun yaratır: “Çapa Kız Muallim Mektebine girerken
pek büyük bir zorlukla karşılaşılmıştır. Mektebe yazılamazsam,
hastalanacak kadar teessüre kapılacağımı gören halam, yaşımı
büyültmüş, nihayet beni mektebe yazdırmağa muvaffak olmuştur” (a.
g. y., s. 285). Çapa Kız Öğretmen Okulunu bitiren Mükerrem Kâmil
Su,

önce

Balıkesir’e

bağlı

Burhaniye,

Edremit

ilçelerindeki

ilkokullarda öğretmenlik ve başöğretmenlik yapar, yine Balıkesir’de
bulunan Gazi Okulunda müdür yardımcılığı görevinde bulunur.
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Mükerrem Kâmil 1936’da Gazi Eğitim Enstitüsünde açılan sınavı
kazarak Türkçe ve edebiyat öğretmeni olur. Uzun yıllar Balıkesir
Lisesinde öğretmenlik yapan Mükerrem Kâmil, daha sonra Ankara
Kız Lisesi ve Ankara Kolejinde edebiyat öğretmenliğinde bulunur.
Ankara’da Tasvir gazetesinde, günlük köşe yazıları da kaleme alan
Mükerrem Kâmil’in Yarım Ay, Resimli Ay, Hayat, Okul ve Öğretmen
adlı dergilerde yayımlanmış çok sayıda hikâyesi; Cumhuriyet, Yarım
Ay, Hürriyet, Son Posta, Zafer ve Ulus gazetelerinde yayımlandıktan
sonra kitap haline getirilmiş romanları ve hikâyeleri bulunmaktadır.
Yazarın çocuk romanlarına, çocuk öykülerine, genel kültür kitaplarına
ve radyoda oynanmak için hazırladığı çok sayıda çocuk oyununa da
imza attığı görülmektedir.
Mükerrem Kâmil, 1950’de Ankara Radyosu Çocuk Saati’ni yönetmek
üzere görevlendirilir. Kısa bir süre sonra Ankara Radyosu Çocuk Saati
Programı’nın şef redaktörlüğünü üstlenir. 1956’da öğretmenlikten
emekli olan yazar, Atlas Kitabevi’nin yayımladığı Hüseyin Rahmi
Gürpınar’a ait on beş romanı yalınlaştırarak günümüz Türkçesiyle
yayına hazırlar.
Atatürkçü bir duruşa sahip olan Mükerrem Kâmil Su’nun Prof. Dr.
Ahmet Mumcu’yla birlikte kaleme aldıkları Türkiye Cumhuriyeti
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük adlı kitap uzun yıllar boyunca liselerde
ders kitabı olarak okutulmuştur. Mükerrem Kâmil, 1980’de şeref kartı
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sahibi olur. 23 Temmuz 1997’de kronik lösemi nedeniyle aramızdan
ayrılan yazarın kabri Ankara Cebeci Mezarlığı’ndadır.
2.2. Yazınsal Kimliği
Mükerrem Kâmil Su Cumhuriyet Dönemi popüler kadın romancıları
arasında yer alır. 1934’te ilk romanını veren yazar, 1973’te yazdığı son
romanı Günah Yolu da dâhil olmak üzere tüm romanlarında popüler
yazına bağlı kalır.
Her romancının yazmaya başlama hikâyesi vardır. Kimi birinin
yönlendirmesiyle kimi de şans eseri romancı olur. Mükerrem Kâmil de
edebiyat öğretmeninin sözleriyle önce hayal kırıklığına uğrar. Bu
durum şu şekilde gelişir: “Lise sıralarında kompozisyon derslerine
büyük ilgi duyar ve daima 10 alırmış. Bu arada bazı küçük yazı
denemeleri de olmuş, Sonunda romancı olmaya heves etmiş. Etmiş
ama, edebiyat öğretmeni ona ‘10 yıl oku, sonra yazmaya başla’
deyince, hayal kırıklığına uğramış” (Banoğlu, 1973, s. 8); ama sonra
üne kavuşan yazarlardan biri olur. Romancılığa başlamasını bir piyese
bağlar: “tesadüfen okul müsameresi için yazdığı piyesle, birden cazip
bir teklifle karşılaşmış. Oyunu pek beğenen Balıkesir’deki ‘Savaş’
gazetesi yetkilileri, kendisinden bir roman yazmasını istemişler. Yıl
1933... Mükerrem Kâmil Su, böylece ‘Sevgim ve Istırabım’ adlı ilk
romanını yazmış ve eser yayımlandıktan sonra 14 kere basılmış”
(Banoğlu, 1973, s. 9). Sonraki yıllarda da popüler roman alanında
eserlerine devam eder.
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Yazar romanlarında aşkı ana konu olarak ele alırken kimi romanlarında
da ulusal konuları temalaştırır: “Aşk ve ihtiras duygularının işlendiği
olaya dayanan popüler romanın başarılı örneklerini verdi. Sanatta
‘fayda’ ilkesini gözettiği için kimi romanlarının ‘milli ve ahlaki’
kaygılar da içerdiği görülür” (Özkırımlı, 2004, s. 1144). Mükerrem
Kâmil, “Hemen hemen Kerime Nadir’inkilere benzeyen konularda aşk
romanları yazmış... Kimi romanlarında ise ahlâk kaygısıyla birlikte
ulusal kaygının da ön plana çıktığı görülür” (Önertoy, 1984, s. 61).
Yazarın eserlerinde, Kurtuluş Savaşı çok önemli bir yer tutar. Bu tip
romanlarında Türkiye halkının ulusal birlik ve beraberlikle güçlükleri
yenmesi işlenir. Bu nedenle de Millî Mücadele’ye eserlerinde ağırlık
verir ve okuyucularına toplum değerlerini telkin etmekten geri durmaz
(Enginün, 2002, s. 291). Mükerrem Kâmil romanlarında olduğu gibi
öykülerinde de aşk ve ulusal konuları birlikte ele alır.
Her zaman işlenen konulara orijinal bir bakış açısıyla yeniden
yaklaşmayı bilen Mükerrem Kâmil, aşk ve ulusal konularla sınırlı
kalmaz. Özellikle de 1955’ten sonra yazdığı romanlarında kadın, aile
ve sosyal hayat gibi konulara sıkça yer verir. Bu romanlarında
toplumun devamı için ailenin önemi vurgulanırken Türk kadınının
ailesi için yaptığı fedakârlıkları da dillendirilir. Su’nun genellikle bir
mesaj vermeyi, aile ve ulusal konularla sanatta yarar fikrini birlikte
götürmek istemesine karşın, Uyuyan Hatıralar, İhtiras gibi bazı
romanlarında sanat kaygısıyla ahlakı bir kenara iter. Kendisi de kalıcı
sanatın sanat kaygısıyla yaratılacağı bilincindedir. Ona göre sanatta
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başarının yolu sanata ağırlık vermekle olur: “San’ata, sadece san’ata
sarılmak... Münhasıran ona bağlı kalmak mümkün olmadıkça, san’ata
başka işlerin verdiği yorgunluklardan sonra dönme mecburiyeti
devam ettikçe, olgun eser verileceğinden ümitvar değilim” (Yazar,
1938, s. 287). Bu ifadeleriyle de yazar sanatın sanat için yapılmasını
vurgular.
Mükerrem Kâmil sanatın insanı düşündürmesini ister: “Edebi
mesleğime gelince: Ben realist olmak istiyor, buna çalışıyorsam da,
romantiklikten kurtulamadığımı görüyorum. Sanat telakkim ise
şudur: San’at düşündürmelidir” (a. g. y., s. 289). Mükerrem Kâmil
Su, romanlarında duygu ve düşüncelerini gizlemez. Yazarın yer yer
kendini gizleme isteği başarılı olamaz. Bazen ulusal konularda,
bazen bir resim üzerine araya girerek düşüncelerini söyler. Zaten
kendisi de bu gerçeği, üstteki alıntıda da rahatça görüleceği üzere,
kabullenir.
Mükerrem Kâmil hem kendinden önceki Türk yazınıyla ilgili hem de
kendi dönemiyle ilgili düşüncelerini de dile getirir. Hayat
Mecmuası’ndaki mülâkatında popüler aşk romanlarının niçin o
günlerde az okunduğunu şöyle açıklar: “(…) bugün, eski tarzdaki aşk
romanları, yerini daha gerçekçi eserlere bıraktı” (Banoğlu, 1973, s.
9). Mükerrem Kâmil bu ifadelerini verdiği sıralar olan 1970’lerde
Türkiye’de televizyon yaygınlaşmaya başlamıştı. Diziler popüler aşk
romanlarının yerine geçiyordu artık.
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Mükerrem Kâmil Su, 23 Şubat 1938’de Mehmet Behçet Yazar’a
gönderdiği uzun mektubunda yazınla ilgili görüşlerini açıklar.
Öncellikle Doğu’nun sınırlı örneklerini yıkıp Batı’ya dönüş yazını
olarak gördüğü Tanzimat Dönemi’ne değinir. Sonra o yıllarda dilde,
şiirde yapılan devrimin bazı eksikliklerinin bulunduğunu ve buna
karşın büyük bir kazanç olduğunu vurguladıktan sonra şu ifadeleri
kullanır: “Divan Edebiyatının dar çerçevesinden nisbeten geniş
ufuklara uçuş, o gün için çok ileri bir hareketti. Halkın seviyesine
inişleri, gazetecilikleri, yurt severlikleri, içlerinde san’ati gayeleri
yolunda kullananlar olduğu halde, her sahada örnekler vererek, halkı
okumağa ve hür olmağa alıştırmış olmaları Türk Edebiyatının parlak
bir sahifesini teşkil eder” (Yazar, 1938, s. 286). Bu sözleriyle Su,
Tanzimat yazarlarının farklı türlerde yapıtlar vermelerine ve halkı
okumaya yönlendirmelerine dikkat çeker.
Mükerrem Kâmil Servet-i Fünûn üzerinde de durur. Sözlerinin
başında, “Taassubun, jurnalcıların en müthiş zamanında, sansürün
hâkimiyeti altında hiçbir şey yapmanın imkânı olmadığı halde onlar
yine ellerinden geldiği kadar çalıştılar” (a. g. y., s. 286) vurgusunu
yaparak yaşadıkları dönemdeki tutuculuğa ve sansüre karşın yazına
katkıları olduğunu söyler.

Servet-i Fünûncuların Türkiye’ye laik

yazını getirdiklerini de sözlerine ekler: “(…) birçok yeni mefhumlar
getirdikleri de inkâr edilemez. Kozmopolit bir zümreye inhisar etse
de, bıraktıkları eserlerin çoğu kıymetli örneklerdir. En büyük iyilikleri
Türk edebiyatına yeni bir ruh aşılamaları, lâdinî ve lâyik zihniyetini
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getirmiş olmalarıdır” (a. g. y., s. 286). Bu sözler de Mükerrem
Kâmil’in Servet-i Fünûn’un laik anlayışına vurgu yaptığını gösterir.
Mükerrem Kâmil Servet-i Fünûn edebiyatından sonra Fecr-i Âtî’ye de
değinir. Edebiyat-ı Cedide’nin devamı olarak gördüğü bu kısa ömürlü
yazın anlayışını iki açıdan önemli bulur: “Fecriâticilerin sembolistlere
kadar yükselmiş olmaları, Türk edebiyatı için, bir tekâmül sayılabilir.
Millî cereyana tam bir kuvvet olarak iltihak edenler, aralarından
çıktığı için, bu teşekkül bence çok kıymetlidir” (a. g. y., s. 286-287).
Fecr-i Âtî’den sonra dikkatini Millî Edebiyat’a çeviren romancı
“Genç kalemler, bana bugünkü öz dil inkılâbının daha o sıralarda
eskilere nisbetle daha şuurlu ve şümullü bir şekilde harekete geçtiğini
düşündürür” (a. g. y., s. 286-287) sözleriyle Türkçeye olan katkılarına
vurgu yapar. Sonrasında ise
Seyfeddin’i

kaybetmeseydi,

“en kuvvetli rüknü olan ‘Ömer
belki

bugün

Türk

edebiyatında

âlemşümul bir çığır açılmış bulunacaktı” (a. g. y., s. 286-287) diyerek
Millî Edebiyat’ın tam hedeflerine ulaşamadığına ve Ömer Seyfettin’e
dikkat çeker.
Mektubunda son devre sözleriyle yaşadığı dönemin edebiyatına da
değinen Su, ilk olarak Türk şair ve yazarının önceki zamanlara göre
daha iyi bir zemine sahip olduğunu belirtir. Sözlerinin süreğinde
Cumhuriyet

devriminin

getirdiği

olanaklara

vurgu

yapar:

“Cumhuriyetin yurddaşa verdiği haklar çok yüksektir. Herkes için
tahsilini ileri götürmek kolaylaşmıştır. Yazmak için saha bulmak güçse
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de yok değildir. Yabancı dil öğrenme yolu açıktır” (a. g. y., s. 286-287).
Mükerrem Kâmil sözlerini bitirirken geleceğin Türk edebiyatı için
olumlu düşünceler içinde olduğunu da “Türk Edebiyatı büyük bir
kıymet kazanacak, ve bu sahada ileri atılışlar görülecektir” (a. g. y., s.
287) sözleriyle ortaya koyar. Konuyu genişleten Mükerrem Kâmil Su,
düşüncelerini şöyle geliştirir: “Yarın garp kültürünü de hazmetmiş
romancılarımızın

kuvvetli

istidatları

sayesinde

değerli

eserler

verebileceklerini, erginlik savaşından sonra, bilhassa inkılâp hamleleri
içinde bu sahada işlenecek mevzuların memleketimizde çok ve
orijinal olduğunu, millî heyecanla ve realiteye uygun bir şekilde
kaleme

alınacak

romanların

garp

dillerine

de

çevrileceğini

umuyorum” (a. g. y., s. 287). Onda bu güven ve inancın bulunmasının
nedeni Cumhuriyet’in Türk romancısına daha iyi fırsatlar vermesidir:
“Artık eski çağlarda olduğu gibi sansür, sürgünü boylamak ve binbir
garezkârlığa göğüs germek tehlikesi yoktur. San’atkâr tam bir
serbestiye sahiptir. (…) Türk edebiyatı durgunluktan kurtulacak,
bizde de milletler arasında tanınmış edipler yetişecektir” (a. g. y., s.
288). 2021’den geriye doğru baktığımızda Mükerrem Kâmil Su’nun
ileri görüşlü bir yazar olduğu net bir biçimde görülmektedir. Bu
düşüncelerini ifade ettiği 1930’lardan sonraki yıllara bakacak olursak
birçok Türk şair ve romancısının yabancı dillere çevrildiği ve dünya
çapında bir okur kitlesine sahip oldukları görülecektir.
Mükerrem

Kâmil

Su,

mektubunun

ilerleyen

bölümlerinde

edebiyatçıları ikiye ayırır ve onların sadece yazmayla uğraşmasını
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ister: “Biri, profesyonel olanlar: Onlar için bütün mecmualar, gazete
sayfaları açıktır. Yazılarının kapışılarak basılmamasına imkân yoktur,
içlerinde sadece edebiyata bağlı kalanların âtisinden çok şey
bekliyorum. İkinci tip genç yazıcılardır: Onlar için, gazete ve
mecmualarda yer almak çok güç oluyor. Eserlerini bastırmak için,
kitapçılar karşısında bir hayli üzülüyolar” (a. g. y., s. 287). Bu
konudaki sözlerini bitirirken geleceğin bu genç edebiyatçıların
ellerinde olduğunu da söylemekten geri durmaz.
Mükerrem Kâmil’e göre Türkiye’de eleştirmen sorunu söz konusudur.
Gerçek bir eleştirmen çıkmadığı için, edebiyatçılar çok defa ne
kusurlarını, ne de meziyetlerini ayırt edemezler (a. g. y., s. 287). Bu
eleştirmen sorunu yüzünden genç yazarlar geleceğe güvenle
bakamazlar.
Yazar

göstermeye

dayalı

yapıtların

özelliklerine

de

değinir.

Tiyatronun gericiliğin yıkılmasından sonra kendini gösterdiğini
“Taassubu yıktıktan

sonra,

saygı kazanmağa başlıyan

sahne

san’atkârlarına eser yetiştirmek bugün bir zaruret halindedir” (a. g. y.,
s. 288) sözleriyle vurgular. Türk tiyatro yazalarına güvendiğini ise şu
şekilde belirtir: “Tezi kuvvetli eserlerin iyi temsil edildikleri zaman
birçok cilt kitaptan daha iyi tesir yapacaklarına inanıyorum” (a. g. y.,
s. 288).

Tiyatrodan beklentilerini de açıklamaktan geri durmaz.

Yazarların halkın kimi duygularını harekete geçirip onlara çirkini ve
güzeli göstermelerini ister: “Halkın bediî, içtimaî ve fikrî seviyesi
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üzerinde işlemek, heyecanları tahrik etmek, güzelin yanında çirkini,
zevkin yanında ıstırabı tanımak ve tattırmak için bu janrda8 kaleme
alınacak kuvvetli eserlere ihtiyaç çoktur” (a. g. y., s. 289). Bu
vurgusuyla Su sanata toplumsal sorumluluk da yüklediğini gösterir.
Mükerrem Kâmil Su, yapıtlarıyla Türk edebiyatında derin izler
bırakmıştır. Yazarın sayısı kırk beşi bulan kitapları sahip oldukları
yalın Türkçesiyle günümüz okuru tarafından da kolayca anlaşılabilir.
2. 3. Romanları
Bu çalışma Mükerrem Kâmil Su’nun romanları üzerine olduğu için
yazarın öykü9, çocuk kitapları10, tarih, ders kitapları ve genel kültür
kitapları11 ele alınmamıştır. Mükerrem Kâmil Su’nun yirmi bir tane

Tür.
Bir Avuç Kül (1944), Gizlenen Acılar (1944).
10 Meksika Bataklıklarında (1940), Sakarya Yollarında (1940), Yuvasız Çocuk (1940),
Batı Hikâyesi (1940), Doğanın Kamp Hatıraları (1940), Okumaya Başladım (1940),
Malazgirt Zaferi (1971), Küçük Dünyalar (1972), Mutluluk (1972), Millet Malı
(1975), Kurtuluş Savaşı Başlarken (1973), Olaylar Gemisi (1973), Ata’nın Romanı
(1977), Karakız (1977), Atatürk Bizimle (1979), En Büyük Türk’den Bize (1981),
Masal Dünyası (1982), Vatan Toprağı (1982), Dragos’da Tatil (1985).
11 Muradiye Camii: Mimar Sinan’ın Eserlerinden (1940), Tarih, V. Sınıf (1952),
Resimli Yurttaşlık Bilgisi (1953), Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1957), Tarihte Türk
Kadını (1971), Oğuz ve Ergenekon Destanı (1972), Türk Eğitiminde Teftişin Yeri ve
Önemi (1974), Orta Öğretim Kurumları Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi (1982),
Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (1986), Lise ve Dengi Okullar
İçin Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (1990).

8

9
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romanı bulunmaktadır. Su’nun romanları, ilk baskı tarihlerine göre,
şunlardır:
1) Sevgim ve Istırabım, Balıkesir: Savaş Kitabevi, 1934.
2) Bu Kalp Duracak, Balıkesir: Savaş Kitabevi, 1935.
3) Dinmez Ağrı, İstanbul: Semih Lûtfi Kitabevi, 1937.
4) Sus Uyanmasın, İstanbul: Semih Lûtfi Kitabevi, 1938.
5) Istıranca Eteklerinde, İstanbul: Semih Lûtfi Kitabevi, 1939.
6) Çırpınan Sular, İstanbul: Semih Lûtfi kitapevi, 1941.
7) Ateşten Damla, İstanbul: Semih Lûtfi Kitabevi, 1942.
8) Sızı, İstanbul: Semih Lûtfi Kitabevi, 1943.
9) Uyuyan Hatıralar, İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 1944a.
10) Uzaklaşan Yol, İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1944b.
11) Kaybolan Ses, İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1945a.
12) Büyük Rüzgâr, İstanbul: Semih Lûtfi Kitabevi, 1945b.
13) İnandığım Allah, İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 1946.
14) Bir Avuç Hatıra, İstanbul: İnkılâp Kitapevi, 1947.
15) İhtiras, İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1948.
16) Gençliğimin Rüzgârı, İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1955.
17) Özlediğim Kadın, İstanbul: Türkiye Yayınevi 1959.
18) Aynadaki Kız, İstanbul: İnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1962.
19) Ayrı Dünyalar, İstanbul: Arkın Kitabevi, 1964.
20) Ben ve O, İstanbul: İnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1970.
21) Günah Yolu, Hayat Mecmuası, 1973-1974.
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Bu romanların yirmi tanesi yayımlanırken yazarın son romanı olan
Günah Yolu, Hayat Mecmuası’nda tefrika edilmiştir. Bu derginin kırk
sayısı taranarak romanın özeti çalışmaya eklenmiştir
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3. MÜKERREM KÂMİL SU’NUN ROMANLARININ
İNCELENMESİ
3. 1. Romanların Özetleri
3. 1. 1. Sevgim ve Istırabım

Sevgim ve Istırabım yazarın ilk romanı durumundadır. Bu romanda
başkişi olan Gülseren’in aşkı ve ıstırabı anlatılmaktadır.
Gülseren’in okulunu bitinceye kadar saklanan aşk, Gülseren mezun
olduğunda açıklanır ve Pilot Metin’le Gülseren nişanlanırlar. Düğün
hazırlıklarının yapıldığı bir sırada, Ağrı’da, Şark İsyanı çıkar. Pilot
Metin bu isyanın bastırılmasında görev alır. Görev sırasında uçağı
düşen Metin, bir kolunu yitirir ve bastonla yürümek zorunda kalır. Bu
durumu Gülseren’e doğru anlatmaz. Gülseren’e yazdığı bir mektupta,
kendisine yardımcı olan kıza âşık olduğunu söyler ve kendisini
unutmasını ister.
Büyük acılar çeken Gülseren, dertlerini unutmak için isyanlarda görev
alan şehitlerin ve gazilerin çocuklarından üç tanesini evlat edinir.
Evlat edindiği çocuklarla aşk acısından uzaklaşıp kendisini avutmaya
çalışırken Doktor Semih Bey’le tanışır. Semih Bey çocukların
muayenelerini yaparken Gülseren’le samimiyetini ilerletir. Bu durum
zamanla Semih Bey için bir aşka dönüşür; fakat kalbi yaralı olan
Gülseren “hayır” yanıtını verir ona.

74 | Doç. Dr. Ali ALGÜL

Aradan beş yıl geçer. Gülseren, Metin’le ilk buluştukları yere gider.
Orada acılarıyla dertleşmek ister; fakat Metin’in “Gülseren” sesiyle
her şey değişir. Metin beşinci yıllarını unutmamıştır. O da aynı yere
gitmiştir. Büyük bir sevinç yaşayan Gülseren, Metin’in ağzından tüm
gerçeği öğrenir. Metin gitmek ister; ama kendisini hâlâ seven
Gülseren’e hayır diyemez ve kavuşurlar.
3. 1. 2. Bu Kalp Duracak

Bilge, kardeşi Sevgi’den iki yaş büyüktür. Küçük yaşlarında iken
babaları ölür, onlara anneleri Nazan bakmaya başlar. Zamanla yorulan
anne, kızlarını evlendirmeyi düşünür. Bu sırada Bilge’den yirmi yaş
büyük Cevdet adında zengin birisi onu ister. Annesinin bakıcıyla
konuşmasını duyan Bilge, annesine acır ve sevmediği halde Cevdet’le
evlenir. Hemen sonra da Sevgi, Binbaşı Vural’la evlendirilir.
Para yemeye ve kadına düşkün olan Cevdet eşini, sarışın bir Rus
kadınıyla aldatır. Durumu anlayan Bilge, bu olayın şaşkınlığını
yaşarken, Cevdet’in yurt dışından Necip adında yeğeni gelir. Sarışın
Rus kızıyla yaşadığı gizli aşk nedeniyle eve hep geç gelen Cevdet
eşini ihmal eder. Necip, Bilge’ye zamanla ilgi duyar. Erol adında
çocuğu olan Bilge, Necip’e hayır, der. Bir gün iş dönüşü, kazayla,
Necip hayatını kaybeder. Kısa bir süre sonra da Cevdet, sevgilisi Rus
kızını birisiyle yakalar ve önce kızın sevgilisini sonra da kendisini
öldürür. Büyük bunalımlar yaşayan Bilge, kardeşi Sevgi’nin yanına
gider.
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Adı verilmeyen bir kasabada askerlik görevini yapan Binbaşı Vural’la
yaşayan Sevgi, ablasının gelmesiyle çok mutlu olur. Bir gece
kalbinden rahatsızlanan Bilge’nin yardımına Doktor Erdinç yetişir.
Tükel adında bir kızla nişanlı olan Erdinç, bu kasabada şark görevini
yerine getirmektedir. Şimdi nişanlısından uzaktadır.
Doktor Erdinç hastası Bilge’yle yakından ilgilenir. Ona akşamları
kitap okur ve birlikte sohbet ederler. Doktor zamanla Bilge’ye âşık
olur. Bilge ise oğlu Erol’u düşünür ve Erdinç’in teklifini kabul etmez.
Bu duruma kızan Erdinç geçici olarak başka bir yere göreve gider.
Bilge, Erdinç’i düşünür ve gerçekten sevseydi buraları bırakmazdı, der
ve İstanbul’a döner. Bilge’nin kasabadan ayrıldığını duyan Erdinç geri
döner.
Bir gün Bilge Tarabya’da yürüyüş yaparken, Avukat Ahmet’e rastlar
ve onun yanında da Tükel bulunmaktadır. Bilge, Tükel’in dikkatini
çeker ve arkadaş olurlar. Bilge yine kalbinden rahatsızlanır. Durumu
duyan Sevgi, Vural ve Doktor Erdinç İstanbul’a giderler. Erdinç hâlâ
sevdiği Bilge’yle yakından ilgilenirken, Tükel onları beraber yakalar.
Bilge’ye yazdığı uzun mektubunda, tüm mutsuzluğumun sorumlusu
sensin, diyen Tükel bir kaza geçirir. Şişli’de bir hastaneye yatırılır. Bu
mektup üzerine çok düşünen Bilge, Erdinç’e hayır deyip adı
bilinmeyen bir adaya doğru, Erol’la yola çıkar. Doktora mektup
bırakır. Mektubunda hâlâ Necip’i sevdiğini söyler. Tabii bu bir
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yalandır. Bilge’nin amacı Tükel’i mutlu etmektir. Bu da gerçekleşir.
Doktor Erdinç nişanlısına döner.
3. 1. 3. Dinmez Ağrı

Romanda, sevgilisine kızıp Kurtuluş Savaşı’nda, yurt sevgisini
gösteren bir kızın hikâyesi anlatılır.
Üç yıldır aynı lisede okuyan Şerare, tarih öğretmeni Celal’e âşıktır.
Okulda göz göze gelmekten çekinir. Mezuniyet gecesinde “Ayrılık”
adlı bir şiir okur ve ilk kez Celal’le göz göze gelir. Şerare evde
annesine durumu anlatır ve birlikte dertleşirler. Aradan kısa bir süre
geçer ve tarih öğretmeni Celal, Şerare’nin annesine bir zarf
göndererek çok önemli bir konuda konuşmak istediğini söyler.
Celal’in, Şerare’yle nişanlanmak istemesine, Şerare’nin annesi olumlu
bakar ve nişan gerçekleşir. Her hafta cuma günleri akşam beşte,
Celal’in eve gelmesine izin verilir. Bu vakitlerde iki sevgili baş başa
konuşma imkânı bulurlar ve düğünle ilgili planlar yaparlar.
Şerare’nin birkaç tane Ermeni arkadaşı vardır. Annesi, Şerare’ye,
nişanlısı Celal’le dışarıda buluşmasına izin vermezken, Ermeni
arkadaşlarıyla pastanelere gitmesine ses çıkarmaz; fakat Şerare’nin
ödü kopmaktadır, Celal beni dışarıda görürse diye. Bir gün Celal,
Şerare’yi, bir konsolos ve yabancı zabitle birlikte görür ve çok kızar;
çünkü memleket işgal altındadır. Böyle bir durumda hem de nişanlı
bir kızın azınlıklarla dolaşması çok ulusalcı bir kişiliğe sahip olan
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Celal’i çileden çıkarır. Şerare’ye vatansız, namussuz, alçak dedikten
sonra ablasıyla nişan yüzüğünü ve Şerare’nin mektuplarını gönderir.
Celal’in nişanı atması ve Şerare’yi düşmanla dolaşıyor diye suçlaması,
Anadolu’da verilen bağımsızlık mücadelesi için sürekli raporlar yazan
Şerare’nin çok zoruna gider. Hasta kardeşini ve annesini bırakıp Millî
Mücadele’ye katılmak için Anadolu’ya geçer. Geçerken de sürekli
kendisine sorar; Acaba, Celal neden Anadolu’ya gitmiyor?
Şerare, Ankara’ya ulaşıncaya kadar birçok sıkıntı çeker. Durmadan
araba, kılık ve ad değiştirmek zorunda kalır. Adı artık Lale’dir.
Ankara’ya varınca ilk iş olarak bir hastanede hemşirelik yapar. Burada
uzunca bir süre gazilerle yakından ilgilenir. Gözleri sargılı olan
Mülazım Ferit’le samimi olur. Gözlerinin kör olduğunu henüz
bilmeyen Mülazım Ferit, sürekli olarak sevgilisi Muazzez’e mektup
yazmasını ister Lale’den. Yaralı askeri kıramayan Lale, Mülazım
Ferit’in mektuplarını yazar. Lale devamlı sargıların ne zaman
çözüleceğini soran Mülazım Ferit’e gerçeği söyleyemez, onu
avutmaya çalışır.
Bir komutan Şerare’ye yeni bir görevi olduğunu söyler. Adı önce
Lale’ye dönüşen Şerare bundan sonra yeni görevi için Mira olur ve
annesi İngiliz, babası bir Türk olan kıza dönüşür. Yine birçok araba ve
kılık kıyafet değiştirerek İzmir’e, Yunan kumandanının karargâhına
ailesinden kaçan bir kız olarak girmeyi başarır. Orada beni zorla
evlendirecekler diye kendisine acındırır. Yunan kumandanıyla samimi
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olan Mira, fırsat buldukça raporunu yazar. Yunanlıların ne yapacağını
tam olarak öğrenince bir yolunu bulup Yunan kumandanının yanından
kaçar.
Bir Türk köyünde Ali adında bir çocuk, Mira’nın hazırladığı raporu,
Türk askerlerine götürmeyi kabul edip yola çıkar. Ertesi günü, Yunan
askerleri, Mira’nın kaldığı köyü basar ve kızı vermezseniz köyü ateşe
vereceğiz derler. Mira köyün yanmasına razı olmaz, Yunanlılara
teslim olur. Tutulduğu yere Yunan komutanı önce bir imam gönderir,
Şerare’yi konuşturmak için. Bu taktiği işe yaramayınca parayla satın
aldığı iki Türkü gönderir ona. Şerare tüm baskılara karşın konuşmaz.
Kendisini sorgulayan ve Yunanlılar tarafına geçen Türklerden birisini
konuşmalarıyla etkiler. Tam Şerare öldürülmek üzereyken bir bomba
atılır. Bu kargaşa sırasında Ekrem Bey Şerare’yi kaçırıp kurtarır.
Ekrem Bey’in Coşkun adındaki atıyla uzun süren bir yolculuk
yaparlar. Bu sırasında Ekrem Bey’le, Şerare dertleşiler. Ekrem Bey,
ona nasıl olup da Yunan tarafına geçtiğini açıklar. Şerare de
İstanbul’dan Anadolu’ya geçişini anlatır. Bir gün Ekrem Bey,
Şerare’ye âşık olduğunu, onu sevdiğini söyler; fakat karşılık alamaz.
Sonra yolculuk sırasında Türk askerleriyle karşılaşırlar. Şerare
askerlerin yanına giderken Ekrem Bey kaçar.
Komutan Miralay Emin Bey, Şerare’ye ailesi hakkında bilgi verir.
Sonra da Şerare’ye son görevini söyler. Şerare elindeki zarfı teslim
edip görevini tamamlayarak İstanbul’a dönecektir. Kendisine verilen
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zarfı, vereceği yere varınca karşısında Celal’i gören Şerare
mutluluktan büyük bir şaşkınlık yaşar. Zarfı açtığında ise Şerare,
Miralay Emin Bey’in kendilerine mutluluk dileyen satırlarıyla karşı
karşıya gelir. Böylece Şerare ve Celal yeniden kavuşurlar.
3. 1. 4. Sus Uyanmasın

Mükerrem Kami Su bu romanında aşk ile evlilik konusunu
temalaştırır. Mektup tekniği romanda sıkça kullanılmıştır.
Çiğdem henüz beş yaşında iken annesi, sevgilisiyle kaçar. Çiğdem’i
dadısı Nermin yalnız bırakmaz ve sevgiyle büyütür. Aradan yıllar
geçer. Çiğdem liseyi bitirip üniversiteye başlar. Üniversitede edebiyat
okuyan Çiğdem, babasının asistanı Bülent’in sürekli kendilerine
gelmesi nedeniyle onula yakınlaşır. Çiğdem otuz yaşlarındaki
Bülent’e âşık olur. Zamanla Bülent’in de karşılık vermesiyle
aralarında bir aşk başlar.
Bir gün Bülent, Çiğdem’e uzun bir mektup yazar. Bu mektubunda
ilkokul yıllarından üniversitede doçent oluncaya kadar geçen yaşamını
anlatır ve kendisinin ailesinin baskısıyla evlendirildiğini, Ayşe adında
da bir kızı olduğunu söyler. Bu nedenlerden ötürü birleşmelerinin
olanaklı olmadığını vurgular. Bu durum karşısında uzun süre
kendisine gelemeyen Çiğdem iyileştikten sonra, küçük Ayşe’yi
düşünerek, Bülent’e eşine dönmesini söyler. Bülent de memleketine
gider.
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Babasıyla baş başa kalan Çiğdem, annesine bir mektup yazar ve
yaşadıklarını anlatır. Tabii bu mektup, annesinin nerede yaşadığını
bilmediği için, kendisinde kalır. Bir gün cesaretini toplayan Çiğdem,
babasıyla

annesini

konuşur

ve

babası

Çiğdem’e

annesinin

mektuplarını gösterir. Çiğdem mektupları okuduktan sonra annesini
sevmeye başlar. Babasına baskı yapar ve birlikte annesi Meliha’ya
giderler. Hasta olan Meliha kızını gördükten kısa bir süre sonra ölür.
Artık babayla kızın arası düzelmiştir. Birlikte daha huzurlu yaşamaya
başlarlar.
Çiğdem ile babası birkaç aylığına bir Anadolu gezisi yaparlar. Eve
döndüklerinde, dadı, Çiğdem’e iki ay önce Bülent’ten bir mektup
geldiğini söyler. Bülent mektubunda ailesinden kimsenin kalmadığını,
hepsinin bir şekilde öldüğünü yazıp Ayşe ile seni köyün girişindeki
çeşme başında bir umutla bekliyoruz, der. Bu mektuba çok sevinen
Çiğdem, babasını da yanına alarak Bülent’e giderler. Çeşme başında
kızı Ayşe ile Çiğdem’i bekleyen Bülent, Çiğdem’in geldiğini görünce
çok mutlu olur. Ayşe, Çiğdem’e sıcaklık gösterir. Çiğdem de ona çok
yakın bir ilgiyle yaklaşır. Birlikte İstanbul’a dönerler.
3. 1. 5. Istıranca Eteklerinde

Berrin, Istıranca Eteklerinde romanının başkişisidir. Nesrin adında bir
ablası vardır. Berrin altı, Nesrin sekiz yaşında iken babaları ölür.
Anneleri başkasıyla evlenir. Babaannelerinin yanında kalırlar. Bir süre
sonra anneleri kızlarını almak için geri gelir; fakat ona Berrin’i
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verirler. Berrin henüz on beş yaşındayken Yüzbaşı Cevad’la
evlendirilir. On yıl mutlu bir hayat yaşar. Bu sürede Berrin’in Birsen
adında bir kızı ve Tunga adında bir oğlu olur.
Bir yılbaşı gecesi, Cevad’ın, Yüzbaşı Abdi’nin eşi Nesibe’ye âşık
olduğu ortaya çıkar. Bu durum üzerine Berrin’le Cevad tartışırlar ve
Cevad eşine, Nesibe’yle bir daha görüşmeyeceğine dair söz verir.
Berrin bir gün evdeyken bir komşusu gelir ve Cevad’ın Nesibe’yle
birlikte olduğunu söyler. Hicran adındaki Berrin’in komşusu,
Cevad’ın komutanına gidip ona durumu anlatır ve önlem alınmazsa
bir ailenin yıkılacağını söyler. Bu durumu Berrin’in yaptığını sanan
Cevad, eve gelmez. Henüz beş altı aylık bebeği kucağında olan
Berrin, ablası Nesrin’e mektup yazar ve boşanmak istediğini söyler.
Sonra tüm engelleme düşünceleri, Berrin’i yolundan çeviremez ve
Cevad’dan boşanır. Eve dönerken, soğuk bir kış gecesinde, Nesrin
hastalanır ve ölür.
Nesrin’in kocası Nahit, eşine verdiği sözü yerine getirir ve Berrin’i
Paris’e gidip terzilik alanında kendisini geliştirmesi için ekonomik
yönden destekler.
Paris’ten dönen Berrin artık Beyoğlu’nda on tane işçinin çalıştığı bir
mağaza sahibi olur. Bu mağazada çalışanlardan Özden adında bir
kızın diplomat bir ağabeyi vardır. Özden ağabeyi Fuat Deniz’in tüm
çabalarına karşın okumamış; geçici olarak çalışmaktadır. Avrupa’da
iken çeşitli kadınlarla ilişki yaşayan Fuat Deniz, İstanbul’a dönünce
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kardeşi Özden’in Yaman adında bir gençle evlenmeyi düşündüğünü
öğrenir. Yaman’ı tanıdıktan sonra bu evliliğe sıcak bakan Fuat Deniz,
kardeşinin patronu olan Berrin’le de tanışır. Özden’in düğünü
sırasında ve sonrasında aralarında bir arkadaşlık başlar. Bu sırada
Cevad’dan bir mektup gelir. Cevad mektubunda verem olduğunu ve
ölmeden önce son bir kez çocuklarını görmek istediğini belirtir. Bu
düşünceye şiddetle karşı olan Berrin, kardeşi Nesrin’in sözlerini
anımsar; düşüncesini değiştirerek hastaneye çocuklarını Cevad’ın
görmesi için götürür. Cevad Berrin’e yaptıklarından çok pişman
olduğunu söyler ve ondan kendisini affetmesini ister. Zaman zaman
kan kusan Cevad çocukları yanı başındayken ölür.
Fuat Deniz’le görüşmelerini sürdüren Berrin, bir gün çay bahçesinde
Fuat Deniz’den evlenme teklifi alır. Fuat’ın tüm inandırıcılığına karşın
bu isteği geri çevirir. Bu durum üzerine Fuat İzmir’e tayin ister.
İstanbul’dan ayrılacağı gece Berrin’den kendisini uğurlamasını rica
eder. Bu ricaya evet, diyen Berrin, ayrılık gecesi Fuat’a âşık olduğunu
yineler; fakat şu anda Berrin evlenecek durumda değildir; bu yüzden
gözyaşlarıyla ayrılırlar ve Berrin geleceğe umutla bakar.
3. 1. 6. Çırpınan Sular

Nahide hem evli hem de kendisinden büyük olan orta yaşlı birisiyle
evlenir; fakat mutlu olamaz ve kısa bir süre sonra ayrılır. Arkadaşı
Afet’in yanına, Balıkesir’e gider. Burada genç kimyager Sermet’le
karşılaşır. Sermet arkadaşı Mahir’le sürekli Nahide’yi konuşurlar.
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Mahir, Nahide’nin çok tehlikeli bir kadın olduğunu, peşinden ateş,
kan, aşk ve ıstırabın geldiğini söyler.
Sermet, Nahide’ye âşık olur. Gerek arkadaşı Mahir gerek Nahide’nin
yakın dostu Afet’in tüm olumsuz düşüncelerine karşın Sermet ve
Nahide evlenirler. Evliliklerinin ilk günlerinden başlayarak sürekli
gezerler. Bu geziler sırasında birbirilerini daha çok severler. Beş yıl
boyunca mutlu olurlar. Bir gün Sermet, Behin adında bir kızla tanışır.
Kız sürekli Sermet’in önüne çıkar. Zamanla Sermet, Behin’e âşık olur.
Behin henüz on yedi yaşında iken hukuk eğitimi alan birisiyle
nişanlanır. Nişanlandığı genç, evli bir kadına tutulur. Kısa bir süre
sonra da evli kadın kocasından boşanır ve Behin’in nişanlısıyla
evlenir. Bu duruma çok sinirlenen Behin, evliliğini bırakıp genç
erkeklerle evlenen kadınlardan intikam almaya karar verir. Bir gün bir
arkadaş toplantısında Nahide’den haberdar olur. Yine o toplantıda
arkadaşlarına Nahide’nin kocasını ayarlayacağını söyler. Behin kısa
sürede amacına ulaşarak Sermet’le evlenir.
Sermet’le Behin’in evliliği yaklaşık bir yıl sürer. Bir gün bir baloda
Sermet bir kadınla yakından ilgilenir. Bu duruma çok sinirlenen
Behin, Sermet’le tartışır. Sonra da kendisini tutamayan Behin,
Sermet’e, Nahide üzerine oynadığı oyunu itiraf eder. Bu duruma çok
kızan Sermet, Behin’i tokatlar. Böylece evlilikleri biter.
Büyük bir hata yaptığını anlayan Sermet, ilk önce Afet’e koşar ve
Nahide’nin adresini ister. Afet, Sermet’e kızar ve adresi vermez; fakat
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daha sonra Afet’in kocası Sermet’e adresi söyler. Nahide, Sermet’in
tüm yalvarmalarına karşın onu geri çevirir; fakat kendisi de için için
ağlamaktadır.
3. 1. 7. Ateşten Damla

Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen Ateşten Damla, sinemaya da
aktarılmıştır. Su’nun en çok sevilen romanıdır.
Serap

küçük

yaşlarındayken

ailesini

kaybeder.

Köylerinde

öğretmenlik yapan Osman Müfit, Serap’ı evlat edinir. Serap’ın annesi,
ona hamile kalmadan önce köyden kaçmıştır. Bu nedenle Serap’ın
babası belli değildir. Osman Müfit, Serap ilkokul üçüncü sınıfa
geçinceye kadar köyde öğretmenliğe devam eder; fakat okulda
çocukların sürekli Serap’ı aşağılaması ve köylülerin ona “piç” demesi
nedeniyle sıkıntılı günler geçirir. Serap’a sahip çıkan tek çocuk
okulda, çiftlik sahibi Rıza Bey’in oğlu Ahmet’tir. Dedikoduları duyan
Rıza Bey, bir gün Osman Müfit’i çiftliğine çağırır ve köyü terk
etmesini ister. Ahmet’i de okula göndermez.
Osman Müfit, köyü ve öğretmenliği bırakıp kente yerleşir. Burada
ticaretle uğraşan Osman Müfit kısa sürede tüccar olur. Bu arada Serap
da öğretmen okulunu bitirir. Millî Mücadele başlayınca, Osman Müfit,
Balıkesir dolaylarındaki Kuvayı Milliye teşkilatına gönüllü olarak
katılır.
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Kuvayı Milliyeci Ahmet bir gün yol üstünde devrilmiş bir araba görür.
Arabanın içerisinde kendisinden geçmiş halde Serap yatmaktadır.
Ahmet, Serap’ı eve götürür ve kentteki doktor arkadaşı Nafiz’i köye
getirir ve kendisi gizli görevine döner. Doktor Nafiz, Serap’la
ilgilenir. Bu esnada Serap’ın çantasından çıkan mektuplardan ve
defterden, Doktor Nafiz, Serap’ın Ahmet’le çocukluk arkadaşı
olduğunu öğrenir. Yaklaşık bir yıllık süren tedavi sonunda Serap
sağlığına kavuşur. Gerek Doktor Nafiz gerekse annesi Mürşide Hanım
Serap’ı severler. Doktor Nafiz, Serap’a âşık olur. Millî Mücadele’nin
çok şiddetli günleri yaşanmaktadır. Cepheye gidecek olan Doktor
Nafiz, savaş sonrası için Serap’tan söz almak ister. Serap ise ona
bağlayıcı bir şey söylemez. Bir gece yarısı Ahmet, Serap’ı görmeye
gelir. Bu ziyaret sırasında Ahmet ile Serap göz göze gelip
birbirlerinden etkilenirler.
Millî Mücadele zaferle sonuçlanır. Osman Müfit şehit olur. Ahmet
ağır yaralanır. Savaş boyunca Doktor Nafiz ile Serap cephe gerisinde
görev yaparlar. Gözleri sarılı olan Ahmet görmeyecektir. Bu nedenle
Ahmet, Serap’ın bir körle yaşamasını istemez. Doktor Nafiz’le Ahmet
bir plan yaparlar ve Serap, Ahmet’ten soğur, Doktor Nafizlerin evine,
Balıkesir’e döner.
Doktor Nafiz, arkadaşı Ahmet’in kör olarak yaşamasına dayanamaz ve
onu İstanbul’a hocalarına götürerek ameliyat ettirir ve Ahmet’in
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gözleri açılır. Sonra da Serap’a her şey anlatılır ve Ahmet’le Serap
kavuşurlar.
3. 1. 8. Sızı

Çocukluğunda ve gençliğinde çok yaramaz olan ve çok sık karar
değiştiren Seniha, yakın akrabası olan Sinan’la birlikte büyür. Liseyi
bitirdikten sonra aralarında bir aşk başlar. Bir baloda, Sinan,
Seniha’yı kızdırmak için birisiyle dansa kalkar. Her şeyin farkında
olan Seniha, onları görmemezlikten gelir. Bu duruma çok sinirlenen
Sinan, o kızla arkadaşlığı ilerletir, sonra da Seniha’dan uzaklaşır ve
yeni sevgilisiyle nişanlanır. Sinan’ın nişan gecesine babası ve
ablasının zoruyla Seniha da katılır. Bu tabloyu gören Sinan beni
gerçekten sevseydi, bu gece burada olmazdı, der.
Aşkını yitiren Seniha, pilot olmak üzere İnönü’ye uçuş kampına gider.
Bu kampta uçuş eğitimi alan Seniha, uzaktan bir arkadaşının akrabası
olan Şekip’le karşılaşır. Şekip Seniha’ya âşık olduğunu söyler. Kalbi
yaralı olan Seniha Şekip’i geri çevirir ve bir öğretmen adayı olarak
İstanbul’a döner.
Seniha eve döndüğünde babasını hasta olarak görür. Onunla ablası
ilgilenemez. Seniha, babasıyla birlikte Berlin’e gider. Babası
hastanede

yatarken

Seniha,

okul

arkadaşlarından

Melahat’le

karşılaşır. Melahat, Seniha’ya yardımcı olur. İki eski arkadaş uzun
uzun konuşlar, dertleşirler. Melahat, Seniha’ya evlenmek üzere
olduğunu söyler. Kısa bir süre sonra da Melahat evlenir. Seniha da
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onun nikâh şahidi olur. Melahat’ın kocasının Doktor Necdet adında
bir arkadaşı vardır. Gerek Melahat’ın evinde gerekse dışarıdaki
yemeklerde, Doktor Necdet, Seniha’ya yaklaşmak ister. Seniha ise,
hâlâ Sinan’ı sevmektedir. Melahat’tan doktora hayır, yanıtını
gönderir.
Babasıyla İstanbul’a giden Seniha, Ankara’ya dönmeyi düşünür;
çünkü öğretmenlik yapmak ister. Babası ve ablası izin verirler. Seniha
kısa bir süre sonra Cumhuriyet Bayramı törenlerinde gösteri
yapacakların arasına seçilir. Çok coşkulu geçen törenlerde uçaktan
paraşütle atlar. Bu başarısından sonra Seniha yurdun dört bir yanında
gösterilere katılır. Bu yerlerden biri olan Adana’da Sinan’la karşılaşır.
Bu olaydan sonra hâlâ onu unutamadığını ve sevdiğini anlar. Sinan da
Seniha’yı sevmektedir. Sinan ona çok uzun bir mektup gönderir ve
her şeyi anlatır. Sinan’ın nişanlısından ayrıldığını öğrenen Seniha
hemen ona evet, demez.
Seniha bir gün uçuş yaparken aklında hep Sinan olduğu için dalgındır.
Uçak fırtınaya tutulur ve Seniha paraşütüyle kendisini kurtarır; ama
ağır yaralanır. Seniha, hastanede yattığı sürece, Sinan sürekli baş
uçunda bekler. Bir gün Seniha’nın doktoru, Sinan’a bu kız artık yarı
ölü sayılır, ondan vazgeç, der. Bu arada uyuduğu sanılan Seniha
onları dinlemektedir. Sinan, doktora her şeye karşın Seniha’yı
sevdiğini ve onunla evlenmek istediğini söyler. Doktor her şey
şakaydı kızın hiçbir şeyi yok sınavdan geçtin, der Sinan’a. Seniha
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saçlarını okşayan Sinan’a döner, gözlerini açar ve birbirlerine
sarılarak kavuşurlar.
3. 1. 9. Uyuyan Hatıralar

Kadın-erkek ilişkilerine odaklanan Uyuyan Hatıralar’da Sermin
liseden sonra okumamış, saf bir kızdır. Doktor Sermet, Sermin’i
sevmektedir. Bir gün aileler bir araya gelir ve ikisi arasında söz
kesilir. Sermin sürekli hayal kuran, kendi kendine konuşan, kuşkucu
bir yapıya sahiptir. Yine bir gün kafasına Doktor Sermet’in hastalarını
takar. Hastalar içinde genç kızların ve kadınların olacağını sorun
yapan Sermin, sözü atar. Doktor Sermet bu durum sonucunda büyük
bir hayal kırıklığı yaşar.
Bir tüccarın oğlu olan Ali’yle Sermin evlenirler. Ali evliliklerinin ilk
yılında eşinin yanından ayrılmaz. Sermin her şeyden memnundur.
Zamanla işlerinin yoğunluğunu bahane eden Ali, eve geç gelmeye
başlar, hatta bazen hiç gelmez. Sermin uzun günler ve geceler
boyunca derin düşüncelere dalar; ama kocasından hiç şüphelenmez.
Sermin’in liseden arkadaşı Malike öğretmen olmuştur. Zaman zaman
onu

ziyarete

giden

Sermin,

arkadaşının

kitaplarından

ve

konuşmalarından etkilenir.
Sermin bir gün eşinin çalışma odasında, bir kadından gelen ve Ali’yle
buluşma yerinin ve saatinin yazılı olduğu bir kâğıt parçası görür.
Sermin artık her şeyi bilmektedir. Eşinin kendisini aldattığını bildiği
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halde annesinin evine dönmeyen Sermin, zamanla Ali’nin eve geç
gelmesini, kendisini aldatmasını kanıksar.
Ali’nin akraba ve iş ortaklarından birinin eşi olan Rezzan adındaki
kadın, Serminlerde kalmaya başlar. Rezzan dışa dönük bir kişidir.
Sürekli süslenir, yemeyi, içmeyi ve erkeklerden konuşmayı çok sever.
Sermin, Rezzan’ın yanında hiçbir şey bilmeyen toy bir kız gibi kalır.
Sermin bir gün Rezzan’la Ali’nin buluştuklarını gösteren bir mektup
bulur. Ali mektupta, Sermin’in ne kadar saf olduğunu ve kendisinden
habersiz hiçbir şey yapamayacağı gibi şeyler yazıp Sermin’i
küçümser. Sermin kocasının kendisini hiç tanımadığı kadınlarla
aldatmasını kanıksamasına karşın, Rezzan’la yaşadığı bu dost hayatını
içine sindiremez ve eşinden intikam almak ister.
Sermin bunalımda olduğu bir günde hiç tanımadığı bir erkekle sevişir.
Kısa bir süre sonra bu bilinmeyen adamdan hamile kalır. Baba
olacağım diyen kocası, bu duruma çok sevinir. Sermin bir kız dünyaya
getirir. Ali bu kıza çok düşkündür, sürekli onunla ilgilenir. Anne
Sermin ise kızını emzirmez. Bu durum üzerine Ümmüş adında
geçmişi karanlık olan bir kadını sütnine olarak tutarlar. Psikolojik
sorunlar yaşayan Sermin, çok geçmeden bir çocuk dünyaya getirir ve
tüm sevgisini ona vermeye çalışır. Zaman hızla geçer. Beş altı yaşına
giren Işık’a bir gün araba çarpar. Oğlunu kaybeden Sermin, ilgisini ve
sevgisini kızına verir. Zaman geçmiş Sermin kırkına yaklaşmış kızı da
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on sekizine gelmiştir. Artık dayanamaz ve her şeyi kocasına anlatmak
ister; fakat buna cesaret edemez.
Bir

gün

gazetelerin

birisinde

uluslararası

casusluktan

ve

dolandırıcılıktan tutuklanan birisinin fotoğrafını gören Sermin, bu
fotoğrafa dikkatle bakınca yıllar önce birlikte olduğu adamın içeri
atıldığını anlar. Artık Sermin, kızının babasının yerini bilmektedir.
Yıllardır çektiği ıstıraptan kurtulmak için kızına her şeyi anlatır. Bu
durum üzerine kızı Alev onun evden gitmesini ister. Sermin evde
barınamayacağını anlayınca eski sözlüsü Doktor Sermet’e gider ve
beni öldür, der. Bir şaşkınlık yaşayan Doktor Sermet, Sermin’e
sakinleştirici verir. Kısa bir süre sonra kendisine gelen Sermin yaptığı
hataları Doktor Sermet’e anlatır ve ölür.
3. 1. 10. Uzaklaşan Yol

Bir büroda çalışan Cahide, orada biriyle tanışır. Sonraki günlerde bu
adamı sürekli karşısında görür. Zamanla Cahide evli ve bir kız babası
olan bu adama âşık olur. Cahide adamın bir süre sonra her şeyi itiraf
etmesiyle büyük bir şok geçirir; fakat adam asıl sürprizini, Cahide’ye
metreslik teklif ederek yapar. Cahide bu şoklara dayanamaz ve
kendini öldürmek için bir dereye gider. Ressam Aziz adında biri ise,
Cahide’yi takip etmektedir. Yaptığı hatanın pişmanlıklarını yaşayan
Cahide, kendini öldüremez, sürekli ağlar. Uzun süreden beri onu
izleyen Aziz Bey, aniden ona hadi eve gidiyoruz, der. Önce itiraz eden
Cahide, başka seçeneği olmadığı için bu teklifi kabul eder.
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Ressam Aziz Bey evindeki odalardan birisini atelyeye çevirmiştir.
Kısa bir süre sonra da bir sergi açılışı yapacaktır. Bu yüzden kendisini
çalışmalarına verirken, Cahide de alışveriş gibi evin işlerini yapar.
Ressam Aziz Bey geçmişte bir kız arkadaşına zorla sahip olduğu için
onu kaybetmiştir. Aynı şeyi yeniden yaşamak istemeyen Ressam Aziz
Bey, Cahide’ye tecavüz etmek için acele etmez. Bu arada ressamın
arkadaşı Doktor Selim ara sıra onları ziyaret eder. Bir gün ressam,
doktora, Cahide’yle aralarında bir aşktan çok kardeş sevgisi olduğunu
söyler. Doktor Selim, siz evlisiniz diyerek durumu anlamaya çalışır.
Ressam da ben Selda’yı, seviyorum, Cahide de hâlâ o evli adamı
seviyor, der. Zamanla Doktor Selim, Cahide’ye âşık olur. Tam o
sıralarda Ressam Aziz Bey biraz da zorla Cahide’ye sahip olur.
Cahide evi terk etmez; çünkü ilk aşkı olan evli adamın etkisinden
kurtulup ressama ilgi duymaya başlamıştır. Cahide, Doktor Selim’in
Ressam Aziz’i ziyaret ettiği bir günde her şeyi öğrenir ve bir hayal
kırıklığı yaşar.
Erzincan depremi olur. Selda eşiyle Erzincan’da yaşamaktadır.
Ressam Aziz Bey hemen Selda’ya gitmek ister. Doktor Selim,
Cahide’nin durumunu sorar. Ressam Aziz Bey de sana emanet
ediyorum,

der

ve Selda’ya

koşar.

Selda

ailesini

depremde

kaybetmiştir. Kendisi de hastanede yatmaktadır. Ressam Aziz Bey,
Selda iyileşinceye kadar başucunda bekler. Selda kendisine gelince
Ressam Aziz Bey’den her şeyi öğrenir. Bir şaşkınlıktan sonra Selda,
Ressam Aziz Bey’e, Cahide’ye dönmesini söyler. Kendisi de
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kocasından kalan parayla depremden zarar görenler için barınma evi
yaptıracaktır.
Evine dönen Ressam Aziz Bey, Cahide’ye sürpriz yapmak için kendi
anahtarıyla içeri girer. Cahide ise uzun süre Ressam Aziz Bey’in
dönmesini beklemiştir. Hamile olan Cahide, Ressam Aziz Bey’in
gecikmesiyle umutsuzluğa kapılır. Doktor Selim’e giden Cahide,
çocuğunu aldırmak ister; fakat kürtaja karşı olan Doktor Selim,
Cahide’nin durumunu da bildiği için onu oyalayıp zaman kazanmak
ister. Cahide kararlıdır, kesin aldırmak ister. Doktor Selim daha fazla
dayanamaz ve İstiklal Caddesi’nde bir arkadaşının muayenehanesine
onu götürür. Cahide tam çocuğun alınacağı sırada fikrini değiştirir ve
Doktor Selimlerin evine yerleşir.
Ressam Aziz Bey, Cahide’yi evde bulamayınca en yakın arkadaşı
Doktor Selim’e koşar. Ona artık benim için sadece Cahide vardır,
diyen Ressam Aziz Bey’e, Doktor Selim, Cahide’nin yerini gösterir ve
birlikte eve dönerler. Cahide evde hamile olduğunu söyler. Bu haberle
Ressam Aziz Bey büyük bir sevinç yaşar ve ailesiyle barışır.
Cahide’nin doğum sancıları tutar. Ressam Aziz Bey ve ailesi ile
Doktor Selim bir bebek beklemektedirler. Cahide’nin doğumu çok
uzun ve sıkıntılı geçer ve ölü doğum yapar. Biraz sonra kendisine
gelen Cahide, bebeğini görmek ister; fakat bebeği ölüdür. Doktor
Selim, Cahide’ye bir başkasının erkek bebeğini gösterir ve bir oğlun
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oldu, der. Doğum sırasında çok kan kaybeden Cahide kısa bir süre
sonra ölür.
3. 1. 11. Kaybolan Ses

Evlilik ve aşk üzerine yazılan Kaybolan Ses’te Füsun bir zelzelede
ailesini kaybetmiştir. Kimsesiz kalınca Füsun’u Çapa Muallim
Mektebi’ne yatılı olarak verirler. Orayı bir yuva olarak gören Füsun,
çok iyi piyano çalmaktadır. Bir gün içkili bir eğlencede piyano çalar
ve birçok erkekle dans eder. Kısa bir süre sonra okula müfettişler gelip
soruşturma başlatırlar. Koyu bir taassubun egemen olduğu bir
dönemde bir kızın içkili bir mekânda bulunması şikâyet konusu
olmuştur. Okulun yönetimi Füsun’a okuldan kovulacağını söyler.
Kimsesiz olan Füsun’un gideceği bir yer de yoktur. Müdür yardımcısı,
Füsun’a katıldığınız eğlencedeki gençlerden birisi sizinle evlenmek
istiyor, der. Başka seçeneği olmayan Füsun, bu teklifi kabul eder.
Ferdi adındaki bu genç çok iyi niyetli olmasına karşın Füsun’un adı
çıktığı için çok temkinli davranır. Ferdi’nin ablası da sürekli Füsun’a
baskı yapar. Füsun bu koşulları görünce bir zamanlar hastanede
yatarken tanıştığı sanatkâr Bekir Adil’in evine kaçar.
Füsun, Bekir Adil’in evinde üç yıl kalır. Burada piyanonun dışında
çok iyi bir de sesi olduğunu keşfeder. İstanbul bahçelerinden sürekli
davetler alır. Füsun sesiyle büyük bir üne kavuşur ve zenginleşir.
Birçok insanın âşık olduğu Füsun, farklı insanlarla ilişkilere girer;
fakat bir türlü aradığı aşkı bulamaz. Bir gün bankacı Ahmet adında
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biri gelir ve Füsun’a senin için hırsızlık yaptım; katil oldum, der.
Tutuklanan bankacı Ahmet’in borçlarını ödeyen Füsun, aynı zamanda
bankacı Ahmet’in kızı Birim’i evlat edinir ve bir yatılı okula vererek
bütün masraflarını da karşılar.
Birim yatılı okulda Emel adında bir kızla arkadaş olur ve hafta sonu
tatillerinde onunla Füsun’a gidip eğlenir. Bir gün okulda Kızılay için
toplanan yardım paraları çalınır. Okul yönetimi bir sonuca
ulaşamayınca velileri okula çağırır. Bu toplantıda Emel’in ağabeyi
Doktor Ömer’le Füsun tanışırlar. Kızılay için toplanan paraları annesi
çok hasta olan bir öğrenci çalmıştır. Durum kısa süre anlaşılır ve
tatlıya bağlanır. Doktor Ömer sürekli Füsun’u arar. Füsun, Doktor
Ömer’le aralarındaki yaş farkına karşın ilgilenir. Doktor Ömer bir
gün, Füsun’a seni seviyorum, der. Füsun ise ben senden yaşlıyım
diyerek önce geri çevirir; ama zamanla o da Doktor Ömer’e âşık olur.
Bir gün Emel, Füsun’a gidip Birim’in okuldan kaçtığını söyler. Birim
gerçekte Doktor Ömer’e âşıktır, karşılık alamayınca okuldan
kaçmıştır. Bir hastanede bulunan Birim, Doktor Ömer’in evliliğe evet
demesiyle kendisine gelir. Aşkını kalbine gömen Füsun, bu evliliğe
ses çıkarmaz.
3. 1. 12. Büyük Rüzgâr

Mükerrem Kâmil’in diğer romanlarına göre oldukça karışık bir olay
örgüsüne sahip olan Büyük Rüzgâr, evlilik merkezlidir.
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Ferhan küçük yaşlarındayken babası ikinci evliliğini yapar. Ferhan’ın
annesi Güzide bu duruma katlanamaz ve intihar eder. Ferhan üvey
annesi Şadiye Hanım ve onun kızı Melahat’la anlaşamaz. Anne ve kız
bir olup Ferhan’a yüklenirler. Melahat liseyi okuyamaz ve okuldan
ayrılır. Lise sonda olan Ferhan, Melahat okuyamadı diye okuldan
alınır.
Ferhan üvey annesinden ve kızından kurtulmak için evlenmeyi
planlar. Komşularının oğlu Fazıl mühendis olmuştur. Bir gün Fazıl’la
Ferhan nişanlanır. Şadiye Hanım ve kızı Melahat, nişanlısı Ferhan’ın
yanına

gelen

Fazıl’la

yakından

ilgilenirler.

Zamanla

Fazıl’ı

Ferhan’dan uzaklaştırıp Melahat’la evlendirirler. Tüm bu gelişmeler
üzerine Ferhan dayısının çiftliğine gider.
Hüsnü Bey, kardeşinin kızı Ferhan’la yakından ilgilenir. Çiftlikte
kendisini toparlayan Ferhan, dışarıdan bitirme sınavlarına girerek
yarım kalan okulunu bitirir. Sınav için bulunduğu İstanbul’da liseden
arkadaşı Kamran’la karşılaşan Ferhan, onunla dertleşir. Kamran
evlenmek üzeredir. Ferhan arkadaşının ısrarlarını geri çeviremez ve
onun düğününe katılır. Düğünde Fazıl’ı ve Melahat’i gören Ferhan bir
şaşkınlık yaşar. Hava almak için dışarı çıktığında Fazıl’la karşılaşan
Ferhan, ne yapacağını bilemez ve kendisine sorulan sorulara yanıt
veremez. Fazıl’la göze göze gelen Ferhan’ın imdadına gazeteci Necmi
Ziya yetişir ve Ferhan’ın konuşmasına fırsat vermeden onu dansa
götürür.
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Çiftliğe döndükten sonra bir uğraş arayan Ferhan, dayısıyla konuşup
kimsesiz çocuklar için bir ev yapılmasını sağlar. Çocuk evinin her
şeyiyle yakından ilgilenen Ferhan, yirmi tane çocuğu topluma
kazandırmak için gece gündüz çalışır. Bir gün çiftliğe uçak düşer.
Uçağın pilotu Galip yaralı olarak kurtulur. Galip’in bacağı kırıldığı
için tedavi çiftlikte yapılır. Ferhan, Galip’le yakından ilgilenir ve onun
sıkılmaması için ona kitap okur. Galip’in İstanbul’da Macide adında
bir sevgilisi vardır. Macide’nin annesinin kızını bir pilota vermek
istememesine karşın Galip’le kız mektuplaşır. Galip çiftlikte iki aya
yakın kalır. Macide’den umutsuz olan Galip, Ferhan’a seni seviyorum,
der. Ferhan ise iki ayda sevgilisini bırakıp yeni tanıdığı birine âşık
olan Galip’i ciddi bulmaz.
Çocuk evinin hasta bakıcısı Şükriye Hanım, Galip’ten gelen
mektupları saklar. Ferhan ancak son mektubu görebilir. Bu
mektubunda Galip kış boyu yazdım; ama sen yanıt vermedin ben de
Macide ile evleniyorum, der. Şükriye Hanım bir gün her şeyi itiraf
eder ve Ferhan içi kan ağlayarak onu affeder.
Gazeteci Necmi Ziya bir gün çiftliğe gelir ve Ferhan’a evlenme
teklifinde bulunur. Ferhan kendisinden yirmi yaş kadar büyük olan
Necmi Ziya’ya hayır, yanıtını verir; fakat onu yolcu ederken de bir
gün seninle evlenmesek de birlikte olacağız, der.
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3. 1. 13. İnandığım Allah

Gediz daha çocuk yaşlarındayken önce babasını sonra da annesini
yitirir. Eniştesi tarafından korunan Gediz, fakülteyi bitirerek edebiyat
öğretmeni olur. Diplomayı aldığı gün eniştesi kalp krizi geçirir ve kısa
bir süre sonra da ölür. Gediz’in ablası da kocasının ölümüne çok
üzülür ve hastalanır; uzun zaman geçmeden o da ölür. Gediz koskoca
dünyada yapayalnız kalır. Gediz’in fakülteden arkadaşı olan Şükrü,
bir buluşmalarında ona evlenme teklifinde bulunur. Gediz, Şükrü’yü
bir sevgiliden çok bir arkadaş, dost olarak sevmiştir. Bu teklife şaşırır
ve kabul etmez.
Uzak bir Anadolu kasabasında öğretmenlik yapmak isteyen Gediz,
İstanbul’dan ayrılmayı düşünür. Bir gün hayali gerçek olur ve
edebiyat öğretmeni olarak bir kasabada öğretmenliğe başlar. Bu
kasabada yalnızca öğretmenlikle uğraşmayan Gediz, Halkevi’nin
toplantılarına aktif olarak katılır ve kadın haklarıyla ilgili konularda
topluluklar önünde konuşur. Gediz kasabada tanınan simalardan biri
olarak öne çıkar. Bir gün kasabada bir adam eşini ve çocuğunu
öldürür. Bu olay herkesin ilgisini çeker. Gediz de bu olayın görüldüğü
mahkemeye gider. Mahkemede Ekrem Sel adındaki bir avukat adamın
cinayeti niçin işlediğini açıklar ve müvekkilinin suçsuz olduğunu
söyleyerek müthiş bir savunma yapar. Avukatın yaptığı savunmadan
Gediz çok etkilenir ve Ekrem Sel’le göz göze gelir. İlerleyen günlerde
ikisi arasında bir yakınlaşma başlar ve evlenirler.
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Avukat Ekrem Sel’le Gediz’in evlilikleri mutlulukla bir süre devam
eder. Ara sıra Ankara’ya giden Ekrem Sel’i eşi merakla bekler ve
uykusuz geceler geçirir. Avukat Ekrem Sel bir çocuk sahibi olmak
ister; fakat bir türlü çocukları olmaz. İstanbul’a gidip çeşitli
profesörlere başvururlar. Yapılan incelemeler sonucunda Gediz’in
anne olamayacağı gerçeği ortaya çıkar. Avukat Ekrem Sel, eşinden
ayrılmayı düşünmez; ama Gediz ayrılmak ister. Ekrem Sel’in tüm
itirazlarına karşın Gediz kararlıdır ve evlilikleri biter. Gediz’i çok
sevmesine karşın bir cahil kızla evlenen Avukat Ekrem Sel, kısa
sürede çocuk sahibi olur.
Tatil bittikten sonra okuluna dönen Gediz, artık kasabalının diline
düşmüştür. Herkes dedikodu yapmaktadır. Yalnızca ev sahibi Sıddıka
Hanım’a gerçeği söyleyen Gediz, adının kötüye çıkmasına karşın bir
süre daha öğretmenlik yapar. Okuldaki söylentiler müdürle Gediz
arasında şiddetli bir tartışmaya dönüşür. Öğretmenliği, öğrencileri çok
seven Gediz, ağlaya ağlaya istifa eder ve İstanbul’a gider.
İstanbul’da eniştesinden kalan dükkânların, evlerin kiralarıyla yaşayan
Gediz, Pendik’ten bir ev alır ve orada kendisini yazmaya verir. Küçük
öyküleri kimi gazetelerde yayımlanan Gediz’e okul arkadaşı Şükrü
gelip tekrar evlenme teklifinde bulunur. Gediz artık benden eş olmaz
diyerek, Şükrü’yü reddeder. Daha sonra Şükrü annesini gönderir.
Şükrü’nün annesini dinleyen Gediz kibarca onu da geri çevirir.
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Pendik’teki evinde Reşide adındaki yaşlı bir kadınla yaşayan Gediz,
bir gün karşısında Ekrem Sel’i görür. Avukat Ekrem Sel’in çocukları
ölmüştür.

Kendisi de mide kanserine yakalanmıştır. Gediz, eski

kocasını dinler, onun teklifine yine hayır, der. Ekrem Sel hasta hasta
Pendik’ten ayrılıp Gediz’le İstanbul’a geldiklerinde kaldıkları otele
gider. Yaptığı hatayı anlayan Gediz rehberden otelin telefon
numarasını bulup hemen orayı arar. Otelci, Gediz’e Ekrem Sel’in
hasta olduğunu söyler. Gediz hemen otele gidip Ekrem Sel’i evine
getirir. Birçok tanınmış doktordan yardım alır; fakat sonuç
değişmeyecektir. Ekrem Sel’in hastalığı için çok geç kalınmıştır ve o
kısa süre sonra ölecektir. Ekrem Sel ölmeden önce Gediz’e Şükrü ile
evlenmesini söyler. Gediz ise bizim geleneğimizde ilk kocadan sonra
evlenmek yasak diyerek onu geri çevirir. Avukat Ekrem Sel bir gece
ölür.
3. 1. 14. Bir Avuç Hatıra

Olayların bir bölümünün Almanya’da geçtiği Bir Avuç Hatıra’da
Nilüfer lise sonda okumaktadır. Nilüfer’in ailesi yoksul olduğu için
Bayan Müjgan’ın evine temizliğe gider. Hem okuluna devam edip
hem de ailesine yardımcı olan Nilüfer, oldukça zengin olan Bayan
Müjgan’ın dikkatini çeker. Bayan Müjgan üç evlat sahibidir. Bunların
en büyüğü olan Orhan mühendistir. Tatilden sonra Avrupa’ya gidip
staj yapacak olan Orhan iki hafta evde, annesiyle kalacak, sonra da
tatilinin kalanını Anadolu’yu gezerek değerlendirecektir.
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Düzenli bir şekilde evlerine temizliğe gelen Nilüfer, genç mühendis
Orhan’ın ilgi alanına girer. Orhan çeşitli oyunlar sonucunda Nilüfer’le
arkadaş olmayı başarır. Nilüfer evine oldukça bağlıdır. Orhan’ı
tanıyıncaya kadar hayatında hiçbir erkek olmayan Nilüfer, artık
heyecanlı günler yaşamaya başlar. Orhan, Berlin’e staja gitmeden
önce Nilüfer’le sevgili olur. Nilüfer, Orhan’ı Berlin’e yolcu eder.
Orhan, Almanya’da liseden arkadaşlarıyla buluşur. Bir pansiyona
yerleşen Orhan, Nilüfer’e düzenli olarak mektup gönderir.
Aradan aylar geçer. Tatil için İstanbul’a gelen Orhan’ın annesi ölür.
Orhan tatilinin son gününü Nilüfer’e ayırır. Kentin dışında bir
ormanlık alanda piknik yapan iki sevgili birbirine yaklaşır. Nilüfer’in
tüm itirazlarına karşın Orhan ona sahip olur. Berlin’e giderken
Nilüfer, Orhan’a onu sevdiğini söyler.
Orhan, Berlin’e tekrar gittikten sonra Nilüfer’e bir süre daha mektup
yazar. Nilüfer’in babası ölür. Evin tüm masraflarını yüklenen Nilüfer,
Orhan’ın mektupları azaltmasıyla sıkıntılı günler geçirir. Nihayet bir
gün Orhan ayrılık mektubunu gönderir.
Bir dairede işe başlayan Nilüfer, burada şeflik yapan Kadri Tem’in
başını döndürür. Kadri Tem kısa sürede Nilüfer’e tutulur. Yine bu
dairede çalışan Ayten adındaki bir kadın, şefi sevmektedir. Nilüfer, bir
gün Kadri Tem’e geçmişini anlatan bir mektup verir. Mektupta
cahildim, bir hataya düştüm ve sevdiğim adam buraları bırakıp gitti
gibi, Nilüfer’in geçmişini anlatan ifadeler yer almaktadır. Ayten bir
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gün hırsızlıkla Nilüfer’in mektubunu elde eder. Kısa bir sürede
dairede artık Nilüfer’in geçmişini bilmeyen kalmaz. Nilüfer, Kadri
Tem’e gidip size güvenmiştim, der. Kadri Tem olayı öğrendiğinde
büyük bir üzüntü yaşar ve Ayten’le tartışır; işten ayrılır.
Nilüfer’in annesi Zehra Hanım oldukça gerici bir kadındır. Kızının
durumunu öğrendikten sonra ne onun getirdiği paraya mahkûm
olduğunu ne de kızının başına gelecekleri düşünür. Onu evden kovar.
Nilüfer artık Ankara’da yaşama olanağının olmadığını anlar ve
İstanbul’a gider. Çoğunluğunu Hıristiyanların oluşturduğu bir
mahalleye yerleşen Nilüfer, bir şirkette iş bulur ve bir pansiyonda
yaşamaya başlar.
Hayatı normal devam ederken bir gün Galata’da gazeteci bir çocuk
Nilüfer’in dikkatini çeker. Önünde giden çocuk tam düşeceği sırada
Nilüfer onu kolundan çekip kurtarır; ama kendisi yola düşer.
Hastaneye kaldırılan Nilüfer’in yanına, bir buçuk ay boyunca yalnızca
romancı İzzet Yalım gelir. Romancı kazayı görmüş ve cankurtaranın
peşinden hastaneye gitmiştir. Nilüfer hastaneden çıktığı gün yine
karşısında İzzet Yalım’ı görür. Nilüfer romancıyı önce geri çevirmek
ister; fakat hem işinden atılmıştır hem de odası başkasına verilmiştir.
Sokakta yalnız kalınca İzzet Yalım’ın teklifini kabul eder. İzzet Yalım
eski ününü yitirmiş, yaşamını sürdürmek için gazetelere yazı
gönderen, sıradan romanlar yazan biridir. Nilüfer romancıya yardımcı
olmaya çalışır. İzzet Yalım ağır bir hastalık geçirmektedir. Yazar son
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romanına büyük bir umut bağlamıştır; ama hastalığı yüzünden onu
rahat yazamaz. Zorluk çektiği durumlarda Nilüfer yazı makinesine
geçer. Romancı söyler. O da yazar. Bir müddet sonra roman
tamamlanır. Kimi yayınevlerinden teklifler alan İzzet Yalım, bir ara
düzelir gibi olur. Nilüfer yazarın yanında yaşamayı sürdürür. İzzet
Yalım eşinden boşanmış ve bir çocuk sahibidir. Bir gün kitaplarımla
romanlarımı çocuğuma ve eşime bırakıyorum diyen İzzet Yalım,
Nilüfer’e, sana da bu son romanın telif haklarını bırakıyorum, der.
Hastalığı ilerleyen yazar, Yakacık’ta bir sanatoryuma kaldırıldıktan
kısa bir süre sonra ölür ve resmiyete dökülmeyen vasiyetinden Nilüfer
hiçbir şey alamaz.
Orhan Kaya, Almanya’da Martha Körper adındaki bir Alman hayat
kadınıyla evlenir ve bir çocuk sahibi olur. Alman kadın oldukça
kültürlüdür. Sürekli çocuğuyla ilgilenir, kitap okur, evinin temizliğini
eksiksiz yapar. Martha Körper kocasının ara sıra kendisini
aldatmasına ve eve geç gelmesine de sesini çıkarmaz. Bu iki
yabancının evlilikleri hiç beklenilmedik şekilde yolunda devam
ederken, İkinci Dünya Savaşı’nın çıkacağı dedikoduları yayılır. Artık
bu söylentilerden sonra evde sorunlar da başlar. Martha Körper müthiş
derecede bir Hitler hayranıdır ve Alman ırkının üstünlüğüne inanır.
Orhan Kaya ise eşine savaş çıkarsa Türkiye’ye döneceğini söyler.
Martha Körper bu düşünceye şiddetle karşı çıkar. Medeniyeti bırakıp
ne ben ne de oğlum bir yere gidemeyiz, der. Orhan Kaya oğlunun
Hitler’in kamplarında yetişeceği kaygısına kapılır ve çocuğu yurt
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dışına çıkarmanın yollarını arar. Orhan’ın çocukla Türkiye’ye dönme
konusunda yaptığı çalışmalar olumlu sonuçlar vermez. Bir gün Martha
Körper’in başka bir kentte oturan teyzesi hastalanır. Onun gittiği gece,
Orhan Kaya çocuğu öldürür, bir ırmağa atar ve Almanya’dan kaçar.
Nilüfer artık bir metres olmuştur, kim çok para verirse onunla yatar,
kalkar. Harun Bey adındaki bir kadın düşkünü Nilüfer’in güzelliği
karşısında etkilenir ve ona bir apartmanda daire alır. Zaman zaman
daireye gelip Nilüfer’le sevişen Harun Bey, onu kıskanmaktadır.
Sürekli benimsin diyerek onu sahiplenir. Nilüfer’in apartman
dairesinde olduğu bir gün Harun Bey’in on beş yaşındaki kızı gelir.
Nilüfer kızı çok sever ve böyle bir kızın annesi daha fazla üzülmesin
diye, evi terk eder.
İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı günlerdir. Orhan Kaya, Nilüfer’i
bulur ve evlenmek ister. Hala Orhan Kaya’yı sevmekte olan Nilüfer
ben artık eski temiz kız değilim diyerek onu reddeder.
Nilüfer’in hayat kadınlığına devam ettiği günlerde, yanına Kadri Tem
gelir.

Kadri Tem

unutmadığını

sıkıntılı günler yaşamıştır.

söyler.

Her

şeye

karşın

Nilüfer’e onu

onunla

evlenme

düşüncesindedir. Nilüfer bu konuda çok düşünür. Zaman zaman bu
belki de kurtulmam için son şans diye düşünür; fakat Kadri Tem gibi
dürüst birini de lekelemek istemez. Ona yazdığı kısa mektubunda
hayır yanıtını verir. Nilüfer bir gün belirsiz bir yolculuğa çıkar.
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3. 1. 15. İhtiras

İhtiras barındırdığı tesadüf teması bakımından Şemsettin Sami’nin
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı romanını çağrıştırır.
Roman kişilerinden Atıf Biran çok çapkın bir insandır. İhtirasları için
kimseye acımaz. Bir gün öğretmen adayı Züleyha ile nişanlanan Atıf
Biran, akrabalarının kızı Nuran’ı evde tek görünce dayanamaz ve ona
tecavüz eder. Nuran, Züleyha’ya gerçeği söyleyemez, saklar. İlerleyen
günlerde, başka nedenlerden dolayı, Züleyha ile Atıf Biran
anlaşamazlar ve nişanı atarlar. Atıf Biran hayatına farklı kadınlarla
yaşayarak devam eder.
Nuran çok zengin biri olan Nedim’le görücü usulüyle evlenir.
Düğünden sonra Nedim, Nuran’ı çok heyecanlı görünce istersen
gerdeğe daha sonra girelim, der. Böylece bir hafta geçer. Bu bir hafta
içerisinde liseli âşıklar gibi dolaşırlar, kırlara giderler, en güzel
yemekleri yerler. Nedim, Nuran’a âşık olur. Bir haftanın sonunda artık
Nedim daha fazla beklemez ve gerdeğe girerler; ancak Nuran bakire
değildir. Bu durum Nedim’i çileden çıkarır. Gece sabaha kadar biri bir
köşede diğeri başka bir köşede beklerler. Nedim ona ya babana geri
gönderileceksin ya da delirmiş rolünü kabul edeceksin, der. Nedim,
Nuran’a tercih yapmasını söyler. Bu utançla babasına dönmeyi kabul
edemeyen Nuran, Nedim’in isteklerini kabul eder.
Nedim, İstanbul’da bir ev kiralar. Eve sağır ve dilsiz bir de hizmetçi
alır. Nuran’ın evden çıkması yasaktır. Kısa bir süre sonra Nuran,
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uğradığı tecavüzden hamile kaldığını anlar. Bir şekilde bu durumu
Nedim’e söyler. Nedim çok kızar ve iki üç günde bir uğradığı eve bir
hafta gelmez. Nuran, Nedim’in kararını merakla bekler. Nedim ondan
çocuğu doğurmasını ister. Ona göre Nuran’ın namussuzluğunu çocuğu
da büyüyünce öğrenecek ve ondan nefret edecektir. Nuran bu kapalı
kaldığı evde bir kız dünyaya getirir. Kızın adını Handan koyar. Nedim
bazen üç dört günde bir bazen de haftada bir eve gelir çalışma
odasında evraklarına bakar ve yatar. Böylece altı yıl geçer. Handan’ı
bir gün Nedim yatılı okula verir.
Nuran kızım büyüdüğü zaman beni bir fahişe olarak bilecek diye
kaygılanır. Geçmişini tek bilen ve kızına anlatacak olan sadece
Nedim’dir. Bir gün Nuran, Nedim’i öldürürsem, Handan’a kimse bir
şey anlatamaz diye düşünür. Nuran, Nedim’i öldürmek için çıkardığı
yangında kendisi de yanarak ölür.
Aradan yıllar geçer. Atıf Biran kırk üç yaşına girmiştir. Birçok
serüven yaşayan Atıf Biran, evlenmeyi planlamaktadır. Bir gün
İstanbul’da plajda gördüğü kırmızı mayolu kızı unutamaz. Bir işini
halletmek için avukat arkadaşı Necdet Hün’e gittiğinde bir şaşkınlık
yaşar; çünkü bu hukuk bürosunda unutamadığı kırmızı mayolu kız
çalışmaktadır. Atıf Biran sürekli bu büroya giderek adı Handan Esen
olan kızla arkadaş olur. Artık yaşının ne anlama geldiğini kavrayan
Atıf Biran, yirmi bir yaşındaki Handan Esen’le evlenmeye karar verir.
Tam nikâhın olduğu gün Atıf Biran’ın eski nişanlısı Züleyha çıkıp
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gelir ve siz evlenemezsiniz, der. Sonra Atıf Biran’ın evine giderler ve
Züleyha, ona Nuran’ın, Nedim’i öldürmeden önce kendisine yazdığı
birçok mektubu gösterir. Artık her şey ortaya çıkmış, Handan
Esen’nin babası Atıf Biran’dır. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Atıf
Biran, içine kapanır.
3. 1. 16. Gençliğimin Rüzgârı

Kocasına ve kızı Sevinç’e çok bağlı bir kadın olan Asuman, bir roman
yazmak ister. Sürekli kitap okuyan ve evden fazla dışarı çıkmayan
Asuman’ı kaynanası Müzeyyen Hanım hiç sevmez. Müzeyyen,
Asuman’ı roman yazma düşüncesinden vazgeçirtir. Müzeyyen
Hanım’a göre gelini evin işlerine bakmalı, çocuğuyla ilgilenmelidir.
Ayrıca roman erkeklerin işidir.
Asuman hem ilkokulda hem de lisede öğretmenlik yapar. Lisede
öğretmenlik yapmasına karşın romancı olarak tanınan Naime Sel’le
tanışır ve ondan etkilenir. Kızını düşünen Asuman bir yıl sonra
öğretmenliği bırakır. Asuman’ın kızı Sevinç çok yetenekli bir
çocuktur. Dünyaca ünlü sanatkârların yapıtlarını çalar. Kız ve anne
arasında normalin çok üstünde bir bağ vardır. Annesi, Sevinç’in
mutluluğu için her şeyi göze alır.
Doktor Kenan mesleğinde başarıyı yakalamış biridir. Gazetelerde,
dergilerde, sürekli makaleleri yayımlanır ve etrafında birçok kadın
döner.

Asuman’ın

okul

arkadaşlarından

Perran’la

Kenan

sevişmektedirler. Zamanla bu durumu başta Asuman olmak üzere tüm
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ailesi ve çevresi öğrenir. Asuman’ı çok sevmeyen Doktor Kenan’ın
annesi Müzeyyen Hanım, oğlunun başka kadınlarla adının çıkmasına,
Asuman için değil de oğlum saygınlığını yitirecek ve daha az para
kazanacak diye üzülür.
Küçük yaşlarında okuldan ayrılan Perran, renkli gözlü, çekici,
cömerttir. Kısacası bir erkeğin bir kadında aradığı tüm özelliklere
sahiptir. Kimsesiz olduğu için sürekli dışlanan ve horlanan Perran,
hayat kadınlığında ustalaşır. Bir erkeğin ne isteyebileceğini bilir ve
onu kendisine kolayca bağlar. Perran, Doktor Kenan’a kadar kimseyle
evlenmeyi düşünmemiştir. Artık bu düşüncesini değiştirir ve onunla
evlenmeyi planlar. Asuman, Perran’la zaman zaman karşılaşır; hiçbir
şekilde kocasıyla olan ilişkisine değinmez. Kocasının Perran’la olan
hayatına kızı Sevinç’in okulunu bitirmesine kadar sesini çıkarmaz.
Bir gün Asuman, Perran’ın Kavaklıdere’deki evine gider. Hizmetçi,
Asuman’a yer gösterir. Bir başkasıyla olan Perran, Asuman’ın
geldiğini hizmetçiden öğrenince onun karşısına oldukça şeffaf bir
naylon gecelikle çıkar. Asuman, vücut hatları tamamen belli olan
Perran’ı görünce Kenan’ı da yatak odasında sanır; fakat Kenan biraz
sonra gelecektir. Perran bu durumu bir fırsat olarak görür. İki kadın
arasında Kenan üzerinden şiddetli bir tartışma çıkar. Perran tartışmayı
bilinçli olarak uzatır. Böylece Asuman, Kenan’ın ona geldiğini
görecektir. Her şey Perran’ın düşündüğü gibi gerçekleşir. Kenan gelir.
Asuman, Kenan’ı görünce bir hayal kırıklığı yaşar. Perran büyük bir
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sevinçle Kenan’a doğru hareketlenir; ama Kenan ona bakmaz bile,
eşine yönelir, onu arabaya bindirip eve döner.
Sevinç büyük bir programda konser verir. Bu konser radyodan canlı
yayımlanır. Annesi çok mutlu olur, büyük bir sevinç yaşar. Doktor
Kenan da konseri dinler. Asuman konser bittikten sonra Kenan’a
buraya kadar, der. Asuman kızının okulunu bitirmesini beklemiştir
Kenan’dan boşanmak için. Kenan, Asuman’ı en yakın arkadaşlarından
biriyle aldatmıştır. Bu durum yıllarca sürmüştür. Artık Sevinç okulunu
bitirip kendini kanıtladığına göre evlilik çok rahat bitebilir. Kenan
kesinlikle boşanmak istemez. Aralarında tartışma çıkar. Bir telefon
gelir ve Kenan bir hastaya bakmak için gider. Evde eşyalarını
hazırlamaya başlayan Asuman, derin bir üzüntü içerisinde iken telefon
tekrar çalar. Biri, Kenan’ın başına sopayla vurmuştur. Ameliyat edilen
Kenan kurtulur; fakat hafızasını yitirir. Asuman boşanmaktan
vazgeçer. Kenan’a yardımcı olmaya başlar.
Asuman, Müzeyyen Hanım yüzünden yazamadığı romanını yazmayı
düşünür; ama kararsızdır. Hem öğretmen hem de romancı olan Naime
Sel’in yönlendirmesiyle bir yayıneviyle sözleşme imzalayan Asuman,
romanını yazmaya başlar.
3. 1. 17. Özlediğim Kadın

Bu yapıtta da Mükerrem Kâmil’in önceki romanlarında olduğu gibi
evlilik başta gelir.
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Kızı Serap ve annesi Nihayet Hanım’la birlikte yaşayan Nazlı Sur, bir
hukuk

bürosuna

ortaktır.

Ortağı

Avukat

Halil

Kent

eşini

sevmemektedir. Aralarında geçmişten gelen sorunlar vardır. Halil
Kent’in kızı Selmin, Bülent adında bir gençle nişanlıdır. Avukat Halil
Kent’in çocukluk arkadaşı olan yüksek mimar-mühendis Celal Berk
sürekli büroya gelir ve Halil Berk’le konuşur. Zamanla Celal Berk’in
büroya Nazlı Sur için geldiği öğrenilir. Adı çapkına çıkan Celal
Berk’in bu ilgisine başlangıçta Nazlı şiddetle karşı çıkar. Hukuk
bürosunda günler böyle geçer.
Nazlı Sur gençken annesi tarafından tüccar Şekip Başarır’a para
karşılığı satılmıştır. Tüccarın evinde önceki eşinden olan çocukları ve
kocasından boşanan kız kardeşi bulunmaktadır. Nazlı Sur burada rahat
edemez ve eşinden boşanır. Kızı Serap’la birlikte annesinin evine
yerleşir.
Avukat Halil Kent gençliğinde birçok kadınla birlikte olur.

Bu

ilişkilerin birisinden kızı Selmin dünyaya gelir. Selmin’in gerçek
annesi Helga Loren’dir. Helga Loren’in gerçek adı ise Vedia’dır.
Vedia küçük yaşlarında iken kötü yollara düşer. Bu kötü günlerinin
birinde Avukat Halil Kent’le sevişir. Selmin dünyaya geldiği zaman,
Avukat Halil Kent önce onu çocuğu olarak kabul etmez; ama
Vedia’nın uzun uğraşları sonunda ikna olur. Eşinin çocuğu olmayan
Avukat Halil Kent, eve Vedia’yı getirir. Vedia, Avukat Halil Kent’in

110 | Doç. Dr. Ali ALGÜL

ilk eşinin baskılarına dayanamaz ve Selmin’e bakmaları koşuluyla evi
terk eder.
Vedia, Anadolu’yu karış karış dolaşan bir tuluat topluluğuna katılır.
Bu topluluğun en önemli sanatçısı Helga Loren’dir. Bu kadın,
Vedia’yı çok sever, ona sahip çıkar ve ölürken adıyla birlikte tüm mal
varlığını da Vedia’ya bırakır. Bu tarihten sonra Vedia’nın adı Helga
Loren olur.
Bülent’le Selmin nişanlanırlar. Yıllar sonra Selmin’in gerçek
annesinin çıkıp gelmesi, Selmin’i zor durumda bırakır. Nişanı atmayı
düşünen Selmin’i Nazlı Sur ikna eder. Kısa bir süre sonra Selmin’le
Bülent evlenirler ve İskenderun’a giderler.
Avukat Halil Kent, Vedia’yı bir türlü kızını görme düşüncesinden
vazgeçirtemez. Yıllardır tanıdığı, ortağı Nazlı Sur’dan bu konuda
yardım ister. Nazlı Sur, Vedia’yla iletişime geçer. İki kadın uzun süre
dertleşirler. Sonunda bir kez Vedia’nın kızını görmesine karar verilir.
Vedia kızını görmeye gittiği gün asansörün düşmesi nedeniyle ölür.
Bu durum gerek kızı Selmin’de gerekse Nazlı Sur’da büyük üzüntü
yaratır.
Yüksek Mühendis Celal Berk, Nazlı Nur’a tekrar evlenme teklifinde
bulunur. Bu teklifi değerlendiren Nazlı Sur, evlenmeye karar verir.
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3. 1. 18. Aynadaki Kız

Sibel San ailesini bir uçak kazasında kaybetmiştir. Birçok işte bulunan
Sibel San, son olarak bir gazetede çalışmaktadır. Bu gazetede çeşitli
konularda yazılar kaleme alan Sibel San, bir çatı katında yalnız
yaşamaktadır. Sibel San otuz yaşına yeni girmiştir. Artık evlenmeyi
planlar.
Evdeki zamanlarında sık sık geçmişe gidip eski günlerini anımsayan
Sibel San, iki kez âşık olmuştur. Bunlardan biri hala sürmektedir.
Sibel San henüz on beş yaşındayken dünyaca ünlü viyolonist Nezih
Bir’e âşık olur. Onu sürekli izlemeye çalışır. Bir keresinde aynı trende
yolculuk yaparlar ve aynı masada yemek yerler. Yaşı otuzu bulmasına
karşın Nezih Bir’e olan aşkı ilk günkü gibi devam eder. Sibel San
sonra on sekiz yaşındayken de tıp fakültesinde okuyan Ali Erdem
adında bir gence âşık olur. İkisi çok iyi anlaşır. Hatta aralarında söz
bile keserler. Ali’nin annesi nişanlanmalarını engeller ve ilişkileri
sonlanır.
Bir gün Sibel San yalnız yürürken eski okul arkadaşlarından Ferda
İz’le karşılaşır. Yurt dışında çalışan Ferda İz, tatil için Ankara’ya
gelmiştir. Sibel San’ın güzelliği ve konuşmaları karşısında etkilenen
Ferda İz, Sibel San’ın işyerinin ve evinin telefon numarasını alır.
Ferda İz sürekli Sibel San’ı arar ve kendisinden çok etkilendiğini
söyler. Bir akşam yemeğe çıkarlar. Ferda İz bu yemekte Sibel San’a
evlenme teklifinde bulunur. Bu yemek sırasında Sibel San’ın eski iş
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yerinin ikinci müdürü olan Necdet Rey de aynı restorandadır. Ferda
İz’in lavaboda olduğu bir sırada Necdet Rey, Sibel San’a yaklaşıp onu
burada gördüğüne hem şaşırdığını hem de çok sevindiğini söyler.
Ferda İz’in tatilinin bitmesine üç gün vardır. Sibel San bu süre
içerisinde yanıtını verecektir. Üçüncü günün sonunda Sibel San
olumsuz yanıt verir. Bir yemek daha yiyip ayrılırlar.
Sibel San sürekli Nezih Bir’i düşünür. Necdet Rey eşiyle mutsuz bir
yaşam sürmektedir. Bu nedenle onu bırakıp Sibel San’la evlenmeyi
planlar. Sibel San eski arkadaşım diye Necdet Rey’le yemeğe çıkar ve
ondan evlenme teklifi alır; ama olumlu yanıt vermez. Sibel San, Nezih
Bir’den söz edince Necdet Rey onu tanıdığını söyler. Bir gün bir bale
gösterisinde Necdet Rey, Sibel San’ı ünlü viyolonist Nezih Bir’le
tanıştırır. Bale gösterisi boyunca birkaç kez göz göze gelirler.
Sibel San’ı çalıştığı gazete Avrupa gezisine gönderir. Bu gezi boyunca
neredeyse tüm Avrupa’yı dolaşacak olan Sibel San, izlenimlerini
gazeteye gönderecektir. Londra gezisi sırasında Nezih Bir’le
karşılaşır. Birkaç kez buluşlar. Son buluşmalarına Nezih Bir gelmez.
Bu duruma Sibel San çok üzülür. Londra’dan Roma’ya geçen Sibel
San, buranın tarihsel yerlerini dolaşırken Nezih Bir’le yine karşılaşır.
Artık iki sevgili gibi dolaşırlar. Bir gün Roma’ya yakın bir köyde üç
gün birlikte kalırlar. Nezih Bir önce Madrid’e gidecek sonra da New
York’a geçip konser verecektir. Sibel San ise gemiyle İstanbul’a
dönecektir. Nezih Bir, Atlantik’in üstünden geçerken bindiği uçak
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okyanusa düşer ve kendisi de ölür. Bu haberi İstanbul yolundayken
duyan Sibel San, büyük bir üzüntü yaşar.
Sibel San hamiledir. Nezih Bir’in ailesi onu büyük bir sevgiyle
karşılayıp evlerine yerleştirirler. Sibel San hastanede çocuğunu
doğurur ve kısa bir süre sonra da ölür.
3. 1. 19. Ayrı Dünyalar

Mükerrem Kâmil Su’nun aşkı ikinci plana atıp aileyi ön plana
çıkardığı Ayrı Dünyalar’da çocukları için sıkıntılara katlanan Güzide
Yücel’in hikâyesi anlatılır.
Güzide, Aslı ve Murat adlarını taşıyan çocuklarının her şeyiyle
ilgilenir. Aslı fakülteye giderken Murat da koleje devam etmektedir.
Güzide’nin kocası Ulvi Bey bir iş adamıdır ve işleri çok yoğun olduğu
için çocuklarıyla ilgilenemez; ama bir metresi vardır, eve geç gelir.
Güzide Çapa Öğretmen Okulunda öğretmenlik yaparken bir tatil
yolculuğu sırasında Ulvi Bey’le tanışır. Zamanla aşkları evliliğe kadar
gider. Ulvi mesleğinde yükselmek için yurt dışına gitmeyi düşünür.
Güzide hem öğretmenliğe devam eder hem de kızı Aslı’ya bakar.
Güzide Ulvi’nin önünde engel olmak istemez. Ulvi yurt dışına gidiş
işlemlerini tamamlar ve yola çıkar. Güzide ikinci çocuğu ile
yapayalnız kalır. Ulvi yurt dışında birkaç yere bakıp ev arar, sonra bu
düşüncesinden vazgeçer.
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Güzide okulunda çeşitli dedikodularla karşılaşır. Güzide’nin okuldan
arkadaşı Meral sürekli ona yaptığın yanlış, der durur. Bir gün iki eski
arkadaş bu konuda şiddetli bir tartışma yaşar ve arkadaşlıkları
sonlanır.
Güzide yedi yıl boyunca çocuklarına bakar. Ulvi tam yedi yıl sonra
yurt dışından döner. Öğretmenliği bırakmış olan Ulvi, artık bir iş
adamıdır. Sürekli çalışır. Zaman zaman Bursa’ya kadar gider ve
işlerini yürütür.
Güzide Ulvi’nin dönmesiyle birlikte öğretmenliği bırakır. Artık
çocuklarının sorunlarıyla ilgilenir. Aslı bir gün annesine dört tane
farklı özelliklere sahip olan gençten söz edip aralarında karar
veremediğini söyler. Murat ise evli ve bir çocuk annesi olan bir
kadınla evlenmek ister. Annesi, Murat’ı bu evliliğin yersiz ve yanlış
olduğuna inandırmakta zorlanır. Murat Sevda adındaki kadınla gizli
gizli buluşmalarını sürdürür. Güzide bir araştırma yaptırır Sevda
hakkında. Yapılan soruşturma sonunda Sevda’nın kocasını dinlemeyip
çeşitli adamlarla ilişkiye girdiği ortaya çıkar. Murat bir gün Sevda’yı
kırmızı bir arabaya binerken görür. Onu bir taksi ile izleyen Murat,
adamla Sevda’nın bir apartmana girdiklerine tanık olur. Eve dönen
Murat sakinleşir ve annesine hak vererek Sevda’dan vazgeçer.
Güzide bir rahatsızlık hisseder. Bir gün bir hastaneye giderek
muayene olmak ister. Hastanede eski mahallelerinden Cahit Ersu ile
karşılaşır. Kısa bir tereddütten sonra birbirlerini anımsarlar. Cahit Ersu
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profesör olmuştur. Güzide’nin tetkikleri sonucunda kanser olduğu
anlaşılır. Çok az ömrü kalan Güzide, kimseye bir şey söylemeden
evine döner.
Koleji bitiren Murat, sınavlarını kazanıp tıp fakültesine girer. Aslı
gençlerden birini seçer. Güzide çocuklarındaki bu olumlu değişim
karşısında çok mutlu olur. Hastalığı gün geçtikte ilerleyen Güzide,
evdekilere bir tatile gereksinim duyuyorum, der. Böylece çocukları ve
kocası yavaş yavaş ölümünü görmeyeceklerdir. Güzide’yi ailesi
istasyondan yolcu eder. Güzide trende giderken bir bunalım yaşar ve
kararını değiştirerek ilk istasyonda tren değiştirip tekrar eve döner.
Kocası ve çocukları tiyatrodadır. Güzide evin içine saklanır ve onlar
dönünce gizlice çocuklarına ve kocasına son bir kez daha bakar.
Herkesin yattığından emin olunca evi sessizce terk edip gider.
3. 1. 20. Ben ve O

Romanda üç kişi arasında yaşanan aşk hikâyesi anlatılır. Suna ES-A
Yayınevi’nde dokuz yıldır sekreterlik yapmaktadır. Yayınevinin
sahibi Faruk Bey, Balıkesir Halkevi’nin başındayken soruşturmalar
geçirir. Balıkesir’de polis baskısından bıkan Faruk Bey, oradan
ayrılarak Ankara’ya yerleşir. Ankara’da ES-A Yayınevi’ne sekreter
olarak

giren

Akademisi’nde

Suna,

işe

başladığı

okumaktadır.

Faruk

yıllarda
Bey’in

Güzel
de

Sanatlar

yardımlarıyla

akademiyi bitiren Suna, yayınevinin tanınmasında ve gelişmesinde
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çok fazla katkıda bulunur. Suna hem çeviri kitaplara resimler
çizmektedir hem de çocuk kitapları yazmaktadır.
Faruk Bey evli ve bir çocuk babasıdır. Eşinin hasta olması Faruk
Bey’i, Suna’yla ilişkiye iter. Zamanla Suna ile Faruk Bey arasında
büyük bir aşk başlar. Faruk Bey’in yakın arkadaşı fabrikatör Ali San,
sürekli yayınevine gelip gider. Ali San, Suna’yı sevmektedir. Yeri
geldikçe Suna’ya laf değdirir. ES-A Yayınevi’nde günler bu şekilde
geçerken bir gün Faruk Bey eşinin tedavisi için onu Avrupa’ya
götürür. Suna sevgilisi yurt dışındayken ilişkilerini derinlemesine
düşünür. Faruk Bey’in kızı, Suna’ya bir telefon açarak siz babamın
metresi misiniz, diye sormuştur. Sürekli de aklına Faruk Bey’in
kızının ettiği telefon gelir. Bu arada Ali San açık olarak Suna’ya
evlenme teklifinde bulunur.
Suna Faruk Bey’den ayrılmaya kesin olarak karar verir. Ona bir
mektup bırakıp uzun bir geziye çıkar. Bu gezi İstanbul’dan başlayıp
İskenderun’a kadar uzanıp tekrar İstanbul’da bitecektir. Suna bu gezi
sırasında Helga Bach adında bir Alman kadınla arkadaş olur. Helga
Bach II. Dünya Savaşı yıllarında çok sıkıntı çekmiştir. Annesini ve
kızını bir bombalama sırasında yitiren Helga Bach, kocasını da
cepheye göndermiştir. Bir gün kocası gelir. Ona tüm birlik öldü ben
de eve döndüm, der. Kısa bir süre sonra polise kocasının askerden
kaçtığı ihbarı yapılır. Helga Bach’in kocası polislerce götürülür ve
kendisi ondan bir daha haber alamaz.
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Suna İskenderun’dayken Ali San’la karşılaşır. Ali San uzun süre onu
izler; ama aşkın dayanılmaz etkisiyle daha fazla bekleyemeden
karşısına çıkar. İstanbul’a kadar Alman Helga Bach, Suna ve Ali San
konuşarak, tartışarak dönerler. Bu gezi sırasında Suna, Faruk Bey’den
ayrılıp Ali San’la evlenmeye kesin kararını verir.
Ali San ile Suna evlenirler. Kısa bir süre sonra Faruk Bey’in
hastalandığı haberi gelir. Suna hâlâ Faruk Bey’i sevmektedir. Ağır bir
ameliyattan çıkan Faruk Bey, iyileşemez, az bir zaman sonra da ölür.
Faruk Bey’in hastalığı boyunca Suna başında beklemiştir. Hayat
devam eder. Artık Suna ile Ali San evli bir çifttirler.
3. 1. 21. Günah Yolu

Avukat Feyzi Gürel’in büyük kızı Yıldız, koleji bitirdikten sonra
yüksekokula gitmemiştir. Kendisinden yirmi yaş büyük dünyaca ünlü
rejisör

Fahir

Orel’le

evlenen

Yıldız,

yaz

tatilini

babasının

Suadiye’deki yalısında geçirmektedir. Fahir Orel bir yıllığına mesleki
incelemelerde bulunmak için Kanada’ya gider.
Yıldız kardeşi Günseli ile bazen plajda güneşlenerek bazen de eğlence
yerlerine giderek zaman geçirmektedirler. Yıldız bir gün plajda
güneşlenirken babasının yanında önceden staj yapmış olan Cihat Çığ
ile karşılaşır. Avukat Cihat Bey eşiyle mutlu olamamıştır. Hamile olan
eşi doğum yapmak için yurt dışına gitmiştir. Cihat Çığ, Yıldız’a
yaşadığı yalnızlığı anlatır.
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Yıldız’ın kardeşi Günseli plajda güneşlenirken kendisine yatla şaka
yapan genç Doktor Altan’a tutulur. Kısa bir süre sonra da Altan’la
Günseli nişanlanırlar. Nişana gelen Cihat Çığ, Yıldız’la dans eder.
Dans sırasında ikisi birbirlerine iyice yakınlaşırlar; ama Yıldız
kocasını sevdiği için durması gereken yerde durur.
Yıldız bir gün amcasının Boğaziçi’ndeki yalısına birkaç günlüğüne
gider. Bu konukluk sırasında yengesiyle dertleşir. Amcası gençliğinde
yengesini aldatmıştır. Yengesi sabırla eşinin kendisine dönmesini
beklemiştir. Yıldız eşinin kendisini aldatmasına dayanamayacağını
belirtip yengesine çağın değiştiğini söyler. Yengesiyle denize girip
güneşlenen Yıldız’a kardeşi Günseli telefon açıp Fahir Orel’den
büyükçe bir zarfın geldiğini söyler. Uzun süredir kocasından mektup
alamayan Yıldız, bu haber üzerine çok heyecanlanır.
Yıldız zarftan çıkan fotoğrafları görünce büyük bir bunalıma girer;
çünkü evlenmeden önce kocasına âşık olan kadınla kocasının birlikte
denizde, piknikte ve barlarda çekilmiş olan fotoğrafları kendisine
gönderilmiştir. Yıldız hemen kendisine âşık olan Avukat Cihat Çığ’a
koşar. Amacı onunla sevişerek kocasından intikam almaktır; ama
oldukça zeki ve düşünceli olan Cihat Çığ bu durumu bir fırsat olarak
görmez ve Yıldız’ı alarak Boğaziçi’nde bir geziye çıkarlar. Bu gezi
sırasında her şeyi konuşurlar. Akşam olunca Yıldız, Cihat Çığ’a
teşekkür ederek evine döner.
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Avukat Cihat Çığ’ın eşi ölü doğum yapar. Cihat Çığ eşine daha fazla
dayanamaz ve boşanırlar. Bir gün kulüpte Yıldız’a her şeyi anlatan
Cihat Çığ, hâlâ onu sevmektedir; ama Yıldız’ın babasının yanında
çalıştığı için fazla ileri gidemez. İkisi bir dost olarak kalır. Ünlü rejisör
Fahir Orel eşi Yıldız’ı çok sevmektedir. Sevgilisinden ayrılıp
İstanbul’a döner. Yıldız önce kocasıyla konuşmak istemez; fakat Fahir
Orel’i çok sevdiği için onu affeder.
3. 2. Yapı
3. 2. 1. Kişiler

Anlatmaya bağlı metinlerin başında gelen romanlarda kişiler önemli
yer tutar. Romanın ortaya çıkmasından Mükerrem Kâmil’in yapıtlarını
vermeye başladığı 1930’lara kadar geçen zamanda romanlarda geçen
kişilerin işlevinde değişiklikler yaşanmıştır. Öncelikle bu romanlarda
geçen kahramanlar artık kişiye dönüşürler. Böylece XVII-XIX.
yüzyıllarda her şeyi yapabilen kahramanlar, XX. yüzyılın başlarıyla
birlikte yaşadıkları olaylar karşısında, devlet karşısında zayıf figürlere
dönüşürler. Popüler aşk romanlarında ise bu kişilerin daha da zayıf
karakterlere dönüştükleri görülmektedir. Su’nun romanlarında geçen
kişiler de, sayısı iki üçü geçmeyenler romanlarındaki kişileri bir
kenara bırakacak olursak, popüler aşk romanlarında geçen kişilerin
tutumlarını gösterirler.
Meslek

gruplarına

göre

baktığımızda

Mükerrem

Kâmil’in

eserlerindeki kişilerin dikkati çeken özelliklerinin başında o dönemde

120 | Doç. Dr. Ali ALGÜL

popüler olan; doktorluk, askerlik, mimarlık, öğretmenlik, avukatlık,
kimyagerlik ve pilotluk gibi mesleklere sahip oldukları görülür. Erkek
kahramanlar genellikle mesleklerini yaparken kadın kahramanların
çok azı mesleklerini yaparlar.
Sevgim ve Istırabım’da Semih Bey eğitimini Amerika’da yapan bir
doktor olarak okura sunulur. Bu Kalp Duracak’ta Erdinç de doktordur.
Ateşten Damla’da, asıl erkek kahramanlardan Ahmet’in arkadaşı
Nafiz doktordur. Sızı’da, Seniha’nın arkadaşı Nazan’ın kocası Suad,
Berlin’de doktorluk yapmaktadır. Yine Sızı’da, Seniha ile evlenmek
isteyen Necdet doktordur. Uyuyan Hatıralar romanında Sermin’in ilk
sevgilisi Servet doktordur. Uzaklaşan Yol’da erkek kahramanlardan
Selim doktordur. Kaybolan Ses’te hem asıl kadın kahraman olan
Füsun’un hem de onun evlat edindiği Birim’in âşık olduğu Ömer’in
mesleği doktorluktur. İnandığım Allah adlı romanda Leyla’nın
nişanlısı

askeri

doktordur.

Gençliğimin

Rüzgarı’nda

erkek

kahramanlardan Kenan başarılı bir doktordur. Özlediğim Kadın adlı
romanda erkek kahramanlardan doktor olarak karşımıza Halil Uluğ
çıkar. Aynadaki Kız’da Sibel San’a âşık olanlardan Ali Erdem, önce
tıp fakültesinde öğrenci olarak karşımıza çıkarken romanın ilerleyen
bölümlerinde doktor olarak görülür. Ayrı Dünyalar’da Güzide’nin
çocukluk arkadaşı Cahit Ersu sonradan doktor olarak karşımıza çıkar.
Ben ve O adlı romanda kadın kahramanlardan Ayfer’in kocası İlhami
Bey bir doktordur. Günah Yolu’nda Günseli’nin nişanlısı Altan Giz
genç bir doktordur.
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Mükerrem Kâmil romanlarında dikkat çeken bir diğer meslek de
Öğretmenliktir.

Dinmez Ağrı’da Şerare öğretmen okulunu bitirir;

fakat öğretmenlik yapmaz. Yine bu romanda Celal tarih öğretmenidir.
Ateşten Damla’da asıl kadın kahraman Serap ve ona bakan Osman
Müfit

öğretmendirler.

Sızı’da

asıl

kadın

kahraman

Seniha

öğretmendir. İnandığım Allah’ta Gediz ile Şükrü öğretmendirler.
İhtiras’ta asıl kahraman Züleyha ve Vasıf Ülkü öğretmendirler.
Gençliğimin Rüzgârı’nda Asuman öğretmendir; ama mesleğini bir yıl
yaptıktan sonra bırakmıştır. Yine Gençliğimin Rüzgârı’nda Naime Sel
hem romancı hem de edebiyat öğretmenidir. Ayrı Dünyalar’da
romanının asıl kahramanları olan Güzide ile eşi Ulvi öğretmen
olmalarına karşın ikisi de mesleklerini yapmazlar. Güzide ev hanımı;
eşi Ulvi Bey ise iş adamı olur.
Avukatlar da Mükerrem Kâmil’in romanlarında sıkça geçer. Istıranca
Etekleri romanında, Tükel’in babası Ahmet avukattır.

İnandığım

Allah adlı romanda asıl erkek kahraman Ekrem Sel bir avukattır.
İhtiras’ta Atıf Biran hukuk okumasına karşın mesleğini yapmazken
yakın arkadaşı Necdet Hün çok tanınan bir avukattır. Gençliğimin
Rüzgârı’nda, Asuman’ı sürekli seven Ali Mümtaz bir avukattır.
Özlediğim Kadın adlı romanda asıl kadın kahraman Nazlı Nur’la
erkek kahramanlardan Halil Kent avukattırlar. Ben ve O adlı romanda
Faruk Bey avukattır; ama editörlük yapmaktadır. Günah Yolu’nda asıl
kadın kahraman Yıldız’ın babası Feyzi Gürel mesleğinde başarılı bir
avukattır.
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Mimarların ve Mühendisler’in de Su’da yer aldığı görülmektedir.
Sızı’da asıl erkek kahraman Sinan mühendistir. Uzaklaşan Yol’da
Aziz’in eski sevgilisi Selda’nın kocası bir mühendistir. Büyük
Rüzgâr’da Ferhan’ın ilk nişanlısı Fazıl mühendistir. Bir Avuç Hatıra
adlı romanda, Nilüfer’in sevgilisi Orhan Kaya bir mühendis olarak
karşımıza çıkar. Özlediğim Kadın adlı romanda erkek kahramanlardan
Celal Berk yüksek mimar-müteahhittir. Aynadaki Kız’da Sibel San’a
âşık olanlardan Amerikalı Edward Mayers bir mühendistir. Ben ve
O’da Faruk Bey’in arkadaşı Bülent Çam mimardır.
Kurtuluş Savaşı’nın sıkça konu edinildiği Mükerrem Kâmil’in
romanlarında askerler de kendilerine yer bulur. Yazar askerlik
mesleğine Sevgim ve Istırabım’da Metin adlı roman kişisini bir askeri
pilot göstererek girer. Dinmez Ağrı’da Emin Bey miralay rütbesinde
bir subaydır. Istıranca Eteklerinde romanında Cevdet yüzbaşıdır.
Sızı’da, Seniha’nın babası asker emeklisidir. Yine Sızı’da Şekip yedek
subay okulunda okumaktadır. Kaybolan Ses romanında asıl kadın
kahraman Füsun’u seven Şinasi askeri pilottur. Mükerrem Kâmil,
Büyük Rüzgâr adlı romanında kadınları derinden etkileyen Zühtü
Bey’i bir miralay olarak karşımıza çıkarır. İnandığım Allah adlı
romanda Gediz’in öğrencisi Süleyman subay olur.
Diplomatlar da Mükerrem Kâmil’in meslek olarak dikkatinden
kaçmamıştır.

Sevgim

ve

Istırabım’da

Gülseren’in

babası

bir
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diplomattır. Istıranca Eteklerinde romanında erkek kahramanlardan
Fuat Deniz bir diplomat olarak okura sunulur.
Mükerrem Kâmil yukarıda ayrıntılı olarak verilen mesleklerin dışında
başka meslek gruplarına da romanlarında yer verir. Istıranca Etekleri
romanında, Berrin sonradan işveren olur. Bu Kalp Duracak’ta Bay
Cevdet patrondur. İhtiras adlı romanda Nedim bir patrondur.
Gençliğimin Rüzgârı’nda Kerim işverendir. Ayrı Dünyalar’da
Güzide’nin kocası öğretmenliği bırakıp iş adamı olur. Ben ve O adlı
romanda, Suna’ya âşık olan ve romanın sonunda onunla evlenen Ali
San, bir fabrikatördür. Uzaklaşan Yol romanında asıl erkek kahraman
Aziz bir ressamdır. Kaybolan Ses’te kadın kahraman Füsun şarkıcıdır.
Bir Avuç Hatıra romanında Nilüfer’e yardımcı olan İzzet Yalım bir
romancıdır. Aynadaki Kız’da Sibel San’ın âşık olduğu Nezih Bir çok
ünlü bir viyolonist olarak karşımıza çıkar. Günah Yolu’nda asıl kadın
kahraman Yıldız’ın kocası Fahir Orel dünyaca ünlü bir rejisördür. Sus
Uyanmasın’da Bülent bir doçenttir. Yine bu romanda Çiğdem’in
babası Cezmi ise bir profesördür. Uyuyan Hatıralar’da Ali babası gibi
bir tüccardır. Çırpınan Sular’da Sermet bir kimyagerdir. Kaybolan
Ses’te Füsun’a âşık olan Ahmet bankacıdır. Büyük Rüzgâr’da Hüsnü
Bey önce çiftçi sonra da bir tüccar olarak karşımıza çıkarken yine bu
romanda Ferhan’a âşık olan Necmi Ziya bir gazetecidir. Bir Avuç
Hatıra romanında çok popüler olan meslekler yok gibidir. Kadın
kahramanlardan Nilüfer önce bir büroda çalışan olarak karşımıza
çıkarken sonraları metreslik yapmaya başlar. Yine Bir Avuç Hatıra’da
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Kadri Tem karşımıza şef olarak çıkar. Aynadaki Kız’da Sibel San bir
gazetecidir. Ayrı Dünyalar’da asıl kadın kahraman Güzide’nin eski
arkadaşı ile oğlu Murat’ın âşık olduğu kadın hayat kadınıdırlar.
Haliyle hayat kadınlığı da bir meslek olarak karşımıza çıkar. Ben ve O
adlı romanda Suna Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Editör
Faruk Bey’in ES-A yayınevinde çalışmaktadır. Günah Yolu’nda asıl
kadın kahraman Yıldız’ın kardeşi Suat, üniversiteyi yarıda bırakarak
tayfalığa başlamıştır.
Yukarıdaki açıklamalarda da görüldüğü gibi Mükerrem Kâmil’de
popüler meslekler daha çoktur. Cumhuriyet’le birlikte kadınlarımız da
erkekler gibi çeşitli mesleklerde kendilerini gösterirler. Genellikle bir
lise mezunu olan kadın kahramanlar, bir mesleğe girerler. Bazıları
çalışırlar bazıları ise meslek sahibi olmalarına karşın çalışmazlar.
Kimi kahramanlar da evi terk edip kendi mesleklerini dışarıda ararlar.
Erkeklerin çoğu doktor, mühendis, mimar, ressam olurken, kadınlar
daha

çok

öğretmenlik

mesleğinde

kendilerini

gösterirler.

Kahramanların meslekleri arasında gazetecilik de önemli yer tutar.
Bunun nedeni de Mükerrem Kâmil’in gazetelerde fıkra, öykü ve
tefrika roman yazması olabilir.
Kişilerin fiziksel özelliklerine göre Mükerrem Kâmil’in romanlarına
baktığımızda kadınlar ön plandadır. Kadın roman kişileri oldukça şık
giyinerek dikkatleri üzerlerine çekmesini bilirler. Cumhuriyet’in
vermiş olduğu haklarla Türk kadını sosyal yaşamdaki yerini alır.
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Eğitim-öğretimin karma ve laik olması sonucunda, kadınlar küçük
yaşlarından itibaren erkeklerle eşit koşullarda yetişmeye başlarlar.
Genellikle kendi kararlarını kendileri verirler. Bu eşitlik kendini
Medeni Kanun’un kabulünden sonra evlilikte de gösterir.
Sevgim ve Istırabım romanının asıl kahramanı Gülseren; spora
düşkün, güçlü kuvvetli birisidir. Bu Kalp Duracak romanında Bay
Cevdet’in sevgilisi olan sarışın Rus kızı, baştan çıkarıcı tüm
özelliklere sahiptir. Öyle ki, Cevdet’in aldatılan eşi bile bu gerçeği
kabul eder: “Kocasının ceketinde kaç defa birer tel saç bulmuş, kaç
defa ceplerinde sarışın Rus güzelinin resimlerini görmüştü. Kadın
sahiden güzeldi. Öyle muhteşem omuzları, öyle zengin göğsü vardı
ki... Narin boynu bir kuğuyu andırıyor; gözlerinde bayıltan, eriten..
tutuşturan mânalar okunuyordu” (a. g. y., s. 27). Sus Uyanmasın’da
asıl kadın kahraman olan Çiğdem’in fiziksel özellikleri beş
yaşındayken verilir. Çiğdem o yaşlarda şu özelliklere sahiptir:
“Yuvarlak yüzlü, belirsiz çukur çeneli, kaşları azıcık çatık, ağzı küçük,
pek küçük.. bir karanfil yaprağının kıvrımı gibi… Güzel minik eli
göğsünün üstünde…” (Su, 1938, s. 3). Istıranca Etekleride romanında
Berrin güzel bir vücuda sahiptir: “Uzun boylu, ince, düzgün vücutlu
bir kadın. Kulaklarının arkasında topladığı siyah dalgalı saçları, açık
esmer alnı üstünde hareketli kaşları, canlı kara gözleri var” (Su, 1939,
s. 4). Yine Istıranca Eteklerinde romanının en dikkat çeken
kahramanlarından Nesibe, fiziksel yönden erkekleri baştan çıkarır:
“Dudaklarında biraz önce duyduğu sonsuz ateş, damarlarında büyük
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bir heyecan ve ihtiras şimşekleniyordu. Nesibe, baktıkça içi ürperten
mavi bakışları, pembe yüzü, gülen ve ateş veren dudakları ile.. İnsanın
göğsü üstünde, kollarında bir ipek yığını gibi dağılan, bir alev kamçısı
gibi kıvrılan, yumuşak bir yılan gibi dolanan kıvrak vücudu ile kendisi
için bütün bir âlem bütün bir yaşama kaynağı idi” (a. g. y., s. 96).
Çırpınan Sular romanında yazar asıl kahraman olan Nahide’yi
ayrıntılarıyla fiziksel yönden tanıtır. Yazar ilk önce “Yemek salonuna
geçileceği sırada gelmişti. Kapıda görünür görünmez bütün gruplarda
bir heyecan rüzgârının esişi belli oldu. Başlar ona doğru çevrildi.
Birçok kalplerde çırpıntı başladığı kolayca sezilebiliyordu” (Su, 1941,
s. 3) vurgusunu yaparak insanlar üzerinde yarattığı etkiye değinir.
Sonra fiziksel yönlerine girer:
Üstünde zarif bir gece elbisesi vardı. Boynu, saçlarının siyah
dalgası ile robunun siyah ipeği arasında nefîs, beyaz bir çizgi
halinde görünüyordu. İnce ve pek düzgün vücudunu yumuşak
okşamalarla saran ipeğin, gecenin karanlığına dökülen bir
çağlıyan şeklinde belden aşağı inişi vardı. Arkası çok açıktı.
Kollarının açık kalan kısmile sırtının mat rengi gözleri
kamaştırıyordu. Az dalgalı, parlak saçlarını yandan ayırarak
ensesinde toplamıştı. Geniş, esmer alnı üstünde ince, uzun
kaşları, düz ve sık kirpikleri, harikulade canlı ve büyük gözleri
vardı. Burnu, eski Yunan güzellerinin burunlarındandı.
Pürüzsüz esmer yüzünde kızıl dudaklar ihtiras yaratıyordu.
Çenesinde güler ve konuşurken beliren tatlı bir çukur göze
çarpıyordu. Bir bakışta çeken, sürükliyen, kendine bağlıyan ve
geri alınmaz aşkları basıp geçen bir yaradılışı vardı. Yüzünün
çizgileri ayrı ayrı incelense, belki hiç de güzel değildi. Fakat
geniş alnı üstünde kaşları harekete geçince, o alın manasını
büsbütün değiştiriyor; biribirine dolanan gür kirpikleri
aralanınca siyah elmaslardan daha koyu ve ışıklı gözleri
harikulade canlı bakışlarile ona herkesten ayrı bir mana
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veriyordu. Kapalı iken sadece arzuyu ateşliyen dudakları,
güler, konuşurken o kadar değişiyordu ki... Küçük, biraz seyrek, çok fazla parlak dişleri insana o anda nefîs bir inci
yağmuru başlıyacak hissini veriyordu. Sesi biraz kalın ve tahrik
ediciydi (a. g. y., s. 3-4).

Ateşten

Damla’da Serap

sarışındır.

Gözleri laciverttir: “Gür

kirpiklerinin arasında süzüle süzüle bakan lacivert gözlerinde…” (Su,
1942, s. 44). Sızı’da, Mükerrem Kâmil, Seniha ve ablasının fiziksel
özelliklerini birlikte verir: “Kalın bir örgü halinde başına doladığı
kumral saçları, duru bakışlı koyu yeşil izleri, sakin ve şefkatli yüz ile
muhakkak ki, ablan fevkalâde güzel bir kadındı. Fakat sen, sen... O
simsiyah çekik gözlerinle, bebeklerinde gökyüzünün bütün ışıkları bir
araya toplanarak bir anda tutuşuvermiş hissini veren o büyülü
gözlerinle o kadar tehlikeliydin ki... Dünyanın ilk devesrinde
yaşasaydın sana mutlak bir Tanrı diye taparlardı Seniha. O kadar
çekici, o kadar değişik bir tipin vardı” (Su, 1943, s. 135). Uyuyan
Hatıralar’da Sermin’in fiziksel yönü eşine yetecek kadardır. Zaten
erkek kahraman Ali için gözlerine hitap edecek bir kadın olması
yeterlidir. Sermin gereksinimlerine karşılık verecek kadar güzeldir:
“Sermin, içinde renkler kaynaşan biraz yukarıya doğru çekik gözleri,
duru yüzü, biçimli başı, arkasını bir ipek pelerin gibi örten şahane
kumsal saçları ve düzgün vücudu ile bu ihtiyacına fazlasıyla karşılık
veriyordu” (Su, 1944a, s. 16). Uzaklaşan Yol romanında kadın
kahramanlardan Cahide, geniş omuzlarıyla Doktor Selim’in dikkatini
çeker: “Ne kadar sade giyinmişti. İnce çiçekli basmadan kendi diktiği
bu sade ev elbisesi içinde bile ne kadar muhteşem bir görünüşü vardı.
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Geniş omuzları, incecik beli, pürüzsüz boynu ve o tertemiz yüziyle ne
kadar güzel ve cazipti” (Su, 1944b, s. 62). Kaybolan Ses’te Füsun
kendisini sevdiği için içeri atılan bankacı Ahmet’in kızına sahip çıkar.
Yazar, Birim’in fiziksel özelliklerini asıl kadın kahraman Füsun’un
ağzından verir: “Birim, İlkokulu bitirmiş, zeki, sevimli, kumral bir
kızdı. Yüzünün çizgileri muntazam değildi. Küçük burnu biraz
yukarıya kalkıktı. Geniş bir alnı, hafif dalgalı kumral saçları, biraz
büyükçe ağzı, bembeyaz ve seyrek dişleri vardı.(…) Güldükçe sol yanağı çukurlaşıyor, gözlerinde yeşille sarı arası renkte kızıltılı benekler
uçuşuyordu” (Su, 1945a, s. 102). Büyük Rüzgâr adlı romanda
Ferhan’ın nişanlısını elinden alan Şadiye Hanım’ın kızı Melahat’in
fiziksel yönü ön plana çıkarılır. Melahat annesini güzellikte ve
çekicilikte geride bırakmıştır: “Gelin de annesi kadar, belki de ondan
çok fazla güzeldi. Annede hatlar olgunlaşmıştı. Bakışlar, baş, yüz ve
vücut hakikî ifadesini almıştı. Fakat kız, yaşının verdiği hava ile daha
hoş, kıvrak, cazip ye pek göz alıcı idi” (Su, 1945b, s. 46). Erkekler
ona hayran olmaktan kurtulamazlar:
Geniş omuzları, incecik beli, biçimli, küçük yuvarlak göğsü,
narin boynu, biraz uzunca yüzünü süsleyen annesinin zümrüt
gözleri ve bıraktığı zaman bir sel gibi beline kadar inen parlak
saçları vardı. Yüzü insana özene özene işlenmiş bir oya hissini
veriyordu. Kısa kıvrık kirpikleri titrerken, burun kanatları tatlı
ürpertilerle kabarıp inerken, dudakları kımıldarken ve mavimsi
ışıklar saçan dişlerinin sedefi görünürken onu beğenmemek,
ona hayran olmamak kabil değildi (a. g. y., s. 46).

TÜRK YAZININDA POPÜLER ROMAN VE MÜKERREM KÂMİL SU’NUN ROMANCILIĞI | 129

Bu betimlemelerle yetinmeyen yazar, Melahat’ın ayırt edici fiziksel
özelliklerini açıklamayı şu ifadelerle sürdürür. “Göz kapakları
örtüldüğü zaman bu yüzde masum bir ifade beliriyordu. O zaman
insan bu küçük yüzü göğsüne bastırmak, parmak uçları ile hafif hafif
okşamak ihtiyacını duyuyordu. Fakat bu kısa kıvırcık kirpikler
aralanıp, anneden gelen o yeşil gözler bütün ışıklarını tutuşmuş bir
halde harekete geçince, insan bu melek yüzün harikulade bir sür’atle
şeytanlaştığını görüyor, bu gözlerde tutuşan renklerden, kıvılcımlanan
beneklerden, fışkıran alevden divaneye dönüyordu” (a. g. y., s. 46).
İnandığım Allah’ta asıl kadın kahraman Gediz’in fiziksel özellikleri
sık sık geçer. Bunların dikkate değer olanı Gediz’in bir aynanın
karşısında kendini incelemesidir:
Gediz sabahlığını çıkardıktan sonra gardrobun önünde durdu.
Gömleğinin askılarını sıyırdı. Omuzlarına, göğsüne baktı.
Yüzünün çizgilerini, gözlerinin içini dikkatle muayene etti. Dudakları tatlı bir gülümseme ile aralandı. Dişlerinin mavimsi bir
aydınlıkla yanan o pürüzsüz beyazlığı içine ferahlık verdi. Biraz zayıflamakla beraber hiç de bozulmamıştı. Yüzü biraz uzamış, gözleri irileşmiş, göz kapaklarının morluğu, mat yüzüne
seven bir kadının mes’ut yorgunluğunu aksettirmişti. İki elini
birden saçlarına daldırdı. Yüzünün çizgileri yukarıya doğru çekildi. Bu hareketi mihaniki olmuştu. Birdenbire yine Ekrem’i
düşündü. Bazı geceler başucuna gelip oturur, saçlarını yukarıya
doğru çekerek gergin yüzüne, çekik gözlerine dikkatle bakardı
(Su, 1946, s. 81).

Yazar, Gediz’in evlilikten sonraki fiziksel özelliklerine de değinir.
Boşanan Gediz’de Şükrü eski canlılığını göremez: “Istırap, sanatkâr
eli ile onun yüzünde durmuş; bakışlarına, yüzünün ifadesine
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harikulade bir mâna işlemişti. Şimdi çok daha güzeldi. Bakışlarının
tesiri artmış, daha tehlikeli bir hal almıştı. Bu yüz düşünen, ıstırap
çeken, ölesiye seven bir kadının, asırlar arasında nadir yetişen vefalı
ve sabırlı bir kadının yüzü idi. Göz kapakları düşük ve bakışlarını
kaçırarak konuşmayı itiyat edinmişti” (a. g. y., s. 132-133). Çocuğu
olmayan Gediz, fiziksel yönden daha da olgunlaşmış, hislerini
saklamada da ustalaşmıştır: “O zamanki gözler, duygularını gizlemeyi
beceremezlerdi. Genç kızın ruhu bir aynaya vurmuş gibi o lâcivert
benekli kurşunî denizde; kendini gösterirdi. Zaman en fazla onların
üstünde durmuş; uykusuzlukla, düşüncelerle, ıstıraplarla gecen
gecelerin koyuluğunu ve derinliğini bu gözlere işlemişti. Şimdi bu
gözler, genç adama çok daha fazla tesir ediyor, bu gözlerin karşısında
yıllarca devam eden aşkını ve hasretini bir gözyaşı halinde dökmek
ihtiyacını duyuyordu” (a. g. y., s. 132-133). Bir Avuç Hatıra’da
Nilüfer asıl kadın kahramandır. Romanın başlarında erkeklerin
dikkatini çekecek özellikleriyle sunulur:
Sarışın bir kızdı. Yumuşak, parlak, az dalgalı altın sarısı
saçları, koyu mavi gözleri, duru bir teni vardı. Alnı açıktı.
Burnu hafifçe yukarıya kalkıktı. Ağzı biraz büyükçe idi. Etli ve
renkli dudakları açıldıkça sıhhatli dişleri pırıl pırıl parlardı.
Omuzları genişti. Göğsü iyi teşekkül etmişti. Çerkes ninesinden tevarüs ettiği pek biçimli bir vücuda sahipti. Bilhassa
bacakları ince bilekli ve kusursuzdu (Su, 1947, s. 4).

İhtiras adlı romanda fiziksel özellikleri dikkat çeken kadınlar, aynı
zamanda Atıf Biran’ın da dikkatini çekenlerdir. Bunların başında Atıf
Biran’a âşık olan Mahmure gelir. Mahmure’ye babasının ölümünden
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sonra annesi bu dünyada artık ikimiz kaldık, derslerine çalışıp okulunu
bitir, der. Fakat okuldan çok dışarıda gözü olan Mahmure,
sokaklarındaki erkek çocuklarla oynamaktan zevk alır. Okulu bırakıp
çalışmaya başlayan Mahmure, kısa sürede ustabaşlarının gözüne
girmenin yollarını vücudunun güzelliğiyle keşfeder: “Fabrikada hayat
güzel ve eğlenceli idi. Atelye şefinin gözüne girdikten, ustabaşının
gönlünü hoş etmeğe çalıştıktan sonra mesele yoktu. Mahmure yaşına
rağmen erkekleri ne şekilde ve ne suretle yola getirebileceğini
anlıyordu. On üç yaşından itibaren güzelliğini bir silâh gibi
kullanmağa başladı ve kuvvetinin dişiliğinden geldiğini anladı” (Su,
1948, s. 8). Gençliğimin Rüzgârı adlı romanda fiziki yönleriyle ön
plana çıkan iki kadın kahraman vardır. Birincisi Doktor Kenan’ın eşi
Asuman diğeri ise metreslik yapan ve Asuman’ın okul arkadaşı olan
Perran’dır. Yazar ilk olarak Asuman’ın fiziki portresini verir: “Kızın
gri mavi gözleri mat yüzünde bir mücevher gibi parlıyor, koyu siyah
saçları omuzlarında dalgalanıyordu. Siyah saten önlüğünün kollarını
dirseklerine kadar çekmişti. Konuştukça heyecandan yüzünün rengi
penbeleşiyordu. Hareketlerinde bir yumuşaklık; bir tatlılık vardı.
Kalbinde doğan ilk aşkın derinliği içinde idi” (Su, 1955, s. 3). Perran,
Gençliğimin Rüzgârı’nda erkekleri baştan çıkaran fiziki özellikleriyle
ön planda yer alır. Onun çekim alanına giren bir daha geri çıkamaz:
Elbisesinin eteği diz kapaklarının üstüne kadar çekilmiş,
bacaklarının kusursuz güzelliği ne kadar göz alıcı, varlığı
bakışlarında toplanmış. Mevcudiyetinin bütün zerreleri ile
kendisine ram etmek istediği erkeği yanına çağırıyor. Bu çok
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tehlikeli bir andır. Kaç kişinin kaderi bu ânın derinliğinde
titriyor, sallanıyor. Atılacak adım çok mühim. Bu adım telâfisi
imkânsız kayıplara sebep olabilir (a. g. y., s. 195).

Özlediğim Kadın adlı romanda kadınların fiziksel yönlerine pek
değinilmemiştir. Yalnızca kadın kahramanlardan Hülya İke üzerinde
durulur. Hülya İke güzelliğiyle dertler açmaktadır: “Hülya İke
muhitçe tanınmış, ismi etrafımda daimî bir alâka, ve hareket
uyandıran kadınlardandı. Bu güzel ve şık kadın bazı deliller ve
mektuplar getirmek üzere büroya gelecekti. Güzelliğinin birçok
kimsenin başına dertler açtığını söyliyenler, her mevsim Paris’e
yaptığı seyahatlerle gardrobunu yenilemesinin onda bir hastalık haline
geldiğini iddia edenler vardı” (Su, 1959, s. 100). Bu özelliklere sahip
olan Hülya’nın fiziksel betimlemesi ise şu şekilde yapılır: “Deniz dibi
yeşili tok bir ipekliden nefis bir tuvalet giymişti. Sırtı, omuzları
tamamiyle açıktı. Elbiselerinin ön eteği gayet dardı, vücudunun
kusursuz güzelliğini gözlere seriyordu. Arka etek birkaç kat ve
uzundu. Uzun boyu, incecik beli, fildişinden yapılmış hafif yuvarlak
omuzları ve dümdüz sırtı ile hakikaten güzel, şahane bir kadındı” (a.
g. y., s. 100). Aynadaki Kız’da Sibel San neredeyse tek kadın
kahraman durumundadır. Yazar, Sibel San’ın psikolojik durumuna
ağırlık verir; fiziksel yönünü ikinci plana atar.
Ayrı Dünyalar’da yazar kadın kahramanların fiziki özelliklerine fazla
değinmemiştir. Hayat kadınlığı yapan Meral’le Sevda’nın erkekleri
baştan çıkarıcı oldukları vurgulanır. Güzide’nin kızı Aslı’nın fiziksel
yönü verilir: “Aslı ayağa kalktı. İncecik vücudu, başının üstünde
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toplanmış azıcık dağınık, karışık saçları, çizgileri öfke ile gerilen yüzü, içleri pırıl pırıl gözleri, o ucu hafif yukarıya kalkık burnu, kabarık,
aralık dudakları, duruşu, yürüyüşü, her şeyi ile tatlı ve güzel olan kızı”
(Su, 1964, s. 93). Ben ve O adlı romanda kadın roman kişileri içinde
Suna dikkat çeker. Yazar, Suna’nın etrafında geliştirdiği romanında
onun fiziksel portresini görmezlikten gelmemiştir. Okuyucuda cinsel
yönden bir izlenim bırakmak için Suna’yı banyoda iken kısaca anlatır.
Böylece okurun onu hayalinde düşünmesini istemiştir diyebiliriz:
Onunla geçirdiğimiz bu son geceyi hatırlamak içimi alt üst etti.
Yüzüm, avuçlarımın içi, bütün vücudum yanıyordu. Banyoya
geçtim. Acele acele soyundum. Soğuk bir duş iyi gelebilirdi.
Uykum kaçardı ama olsun. Banyonun bir duvarını boydan boya
kaplıyan aynada kendime bakıyordum. Bu vücuda tam dokuz
yıl yalnız o sahip oldu. Ama bundan sonra olmıyacak,
olamıyacak... (Su, 1970, s. 52).

Günah Yolu’nda kişiler arasında öne çıkan Yıldız’ın fiziki
özelliklerine dikkat çekecek bir biçimde değinilmez. Yalnız romanın
başlarında Avukat Cihat Çığ plajda yıllar sonra Yıldız’ı görünce bir
şaşkınlık yaşar ve onun güzelliğinden etkilenir: “O, şimdi iki saç
örgüsü omuzlarında, lâcivert etekli, beyaz blûzlu, kolejli küçük kız
değildi. Büyümüş, serpilmiş, çok değişmişti. O incecik, soluk çocuğun
böyle şahane bir kadın olacağı o zamanlar aklının ucundan bile
geçmemişti” (Su, 1973, s. 29). Günah Yolu romanında asıl kadın
kahraman Yıldız’ın dışında, Fahir Orel’in sevgilisinin fiziksel yönü ön
plana çıkarılmıştır. Yıldız kendisine gönderilen fotoğraflardan
kocasının sevgilisini görür ve uzun uzun yorumlar yapar:
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Kadın, kelimenin tam anlamıyle bir dişiydi. Kalabalık plajda
bütün gözleri üstüne çekiyordu. Açık pembe renkli bir bikini
giymişti. Vücudunun kusursuz güzelliği, göz kamaştırıyordu.
Oval bir yüz. Uskumru sırtını hatırlatan renklerde yeşil mi, sarı
mı, mavi, ya da lâcivert mi kesinlikle ad verilemeyen renkte
gözler. Görenleri ilk bakışla büyüleyen bu gözlerdeki manalar.
Ve konuşan bakışlar. Ucu hafif yukarıya kalkık bir burun.
Büyükçe bir ağız, etli, kalın dudaklar ve sedef gibi aydınlık,
temiz dişler. Görenleri bir anda kendine çeken, güzelliği
gönülleri etkileyen bu kadın Fahir Orel’e hiçbir şey ifade
etmiyordu. Bir dişiydi o kadar... (a. g. y., s. 46).

Mükerrem Kâmil Su’da kadın kahramanlar genellikle güzel ve
etkileyicidirler. Özellikle fiziksel yönleri, yukarıda da örnekleriyle
verildiği gibi, ön plana çıkarılır. Mükerrem Kâmil kadın kahramanları
dikkat çekici ve bakımlı olarak sunmasına karşın, bu kadınlar bir
şekilde güzelliklerinin kurbanı olurlar. Kimi romanlarında da kadın
kahramanların fiziksel yönlerini görmezlikten gelen Su, ara sıra da
kadın kahramanı banyo yaparken verir, ayrıntıya girmez.
Erkek roman kişileri de fiziksel açından Mükerrem Kâmil’in
romanlarında görülürler. İlk romanı olan Sevgim ve Istırabım’da Pilot
Metin, fiziksel yönden bir askerde olması gereken bütün özelliklere
sahiptir: “(…) sözleri, duruşu, herşeyi askerdi. Vakur, ciddî biraz sert
ve hâkim hayatımızı ana hatlarıyla çizdi” (Su, 1934, s. 10). Bu Kalp
Duracak’ta erkek kahraman Cevdet; yaşını göstermediği gibi dikkat
çekici bir fiziğe de sahiptir: “Bay Cevdet, geniş omuzlu, hâkim yüzlü,
saçına kır düşmüş bir adamdı. Konuşması ve giyinmesi zarifti. Zaten
pek yıpranmamıştı. Yaşını o kadar göstermiyordu” (Su, 1935, s. 16-
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17). Sus Uyanmasın’da Bülent doçenttir. Yazar otuzunu yeni geçen
Bülent’i betimler: “Bülent otuzunu yeni geçmiş bir erkek. Koyu
kumral saçları, tatlı, altın gibi parlak, yumuşak gözleri var. Alnı daima
bir düşünce ile bulutlu gibidir” (Su, 1938, s. 64). Istıranca Etekleride
romanında yazar erkek kahramanlardan biri olarak karşımıza çıkardığı
Cevad’ın yaşını vermez; ama onun fiziki özelliklerine girer: “Çok
koyu esmer rengi için ilk zamanlar aileden birisi ona: ‘Çikolata zabit’
demişti. Koyu siyah, parlak saçları.. Yine çok kara gözleri, gayet
büyük bir ağzı var” (Su, 1939, s. 5-6). Ateşten Damla’da bir Kuva-yı
Milliyeci olan Ahmet, fiziksel yönden oldukça güçlü görünür: “Fakat
çok yakınında at koşturan, bu kuvvetli erkek, ondaki bu tutuşup
dökülmek isteğini sindiriyor, dudakları büyük sırrının çözülmesi için
bir türlü açılamıyordu” (Su, 1942, s. 79). Uyuyan Hatıralar’da erkek
kahramanlar içinde uzun boylu Ali Bey ön plana çıkar: “(…) iri yapılı,
fazla seyahat etmiş, zengin bir adamdı. Yakında bu yabancı kendisi
için herşey olacaktı. Yüzünün çizgilerini, gözlerinin rengini tahayyül
edemediği, uzun boylu, iri yapılı bir adam kendisine doğru yaklaşıyor,
yüzündeki incecik duvağı kaldırıyor ve sonra sıcak nefeslerin yüzünü
yaktığını hissediyordu” (Su, 1944a, s. 7). Uzaklaşan Yol romanında
asıl erkek kahraman Aziz’in fiziki yönü güven veren bir özelliğe
sahiptir:
Genç kız bakışlarını karşısındaki yabancı adamın yüzüne
kaldırdı. Ayın mavimsi aydınlığında gözlerine saplanan iki
siyah gözle karşılaştı. Adamın sert ve hâkim bakışları vardı.
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Mevcudiyetinden insanı bir anda emniyete alan bir ifade, bir
hava yükselmekte idi (Su, 1944b, s. 12).

Kaybolan Ses’te erkek kahramanların fiziki yönleri üzerinde
durulmamıştır. Büyük Rüzgâr romanında Pilot Galip’in bacağı kırılır
ve iki ay gibi kısa bir sürede iyileşir. Vücutça sağlam bir yapıya sahip
olan Galip’in fiziksel özellikleri başta dadı olmak üzere çiftliktekileri
etkiler: “Delikanlı yakışıklı ve bir erkeğe yakışır şekilde sertti. İnsanı
şaşırtan, insana hürmet telkin eden bakışları vardı. İri yapılı idi. Dadı
adamın bileklerinde dağ devirecek bir kuvvet vehmediyordu. Ferhan
gibi uysal, yumuşak başlı bir kız için erkeğin böylesi lâzımdı” (Su,
1945b, s. 82). İnandığım Allah’ta Avukat Ekrem Sel bir davada
savunmasını yaparken karşımıza çıkarılır:
Bütün bir dikkatle onu dinlemiye koyuldu. Bu yorgun yüzlü,
hâkim bakışlı bir adamdı.
Şakaklarına doğru ağarmıya
başlamış olan saçlarını arkaya taramıştı. Geniş alnında
konuşurken sıra sıra çizgiler beliriyordu. Yüzünün bütün
çizgileri keskindi. Uzaktan gözlerinin rengi seçilmiyordu. Sesi
dokunaklı idi. Konuştukça heyecanı artıyor ve bu heyecan
yavaş yavaş dinleyicilere ve yargılayanlara da geçiyordu (Su
1946: 23).

Bir Avuç Hatıra’da Orhan Kaya fiziki özellikleriyle ilk görüşte
Nilüfer’in dikkatini çeker. Yazar, Nilüfer’in gözünden Orhan
Kaya’nın fiziki portresini belirtir: “Genç kız, evin büyük oğlunu ilk
defa görüyor. Yakışıklı, güzel gözlü bir genç adam... Tatlı bir sesi var.
İri kemikli ellerindeki sıcaklıktan bir parça kızın ellerinde kalmış
gibi... Nilüfer, gözlerinin içine bakarak selâm veren genç yabancıyı
yol boyunca düşünüyor” (Su, 1947, s. 10-11). İhtiras’ta Mükerrem
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Kâmil, güzelliğe karşı zaafı bulunan ve başat roman kişisi olan Atıf
Biran’ın fiziki özelliklerine değinmez. Roman sanatı bakımından bu
bir eksikliktir. Diğer bir figür olan Nedim’in fiziki yönüne yoğunlaşır.
Nuran’la evlenen Nedim’in fiziksel betimlemesini yazar, Nuran’ın
ağzından aktarır okuyucuya: “Titreyerek yüzüne bakıyorum. Gözgöze
geliyoruz. Ne çekici bir yüzü var. Saçları itina ile taranmış, biçimli bir
baş. Gür kaşlar. İki koyu renkli göz. Düzgün bir burun. Tatlı bir
gülümseme ile aralanmış büyükçe bir ağız ve bakımlı dişler…” (Su,
1948, s. 86-87). Gençliğimin Rüzgârı adlı romanda tıpkı kadın
kahramanlarda olduğu gibi iki erkek kahraman fiziksel yönden ön
plana çıkarılır. Biri Doktor Kenan diğeri ise Avukat Ali Mümtaz’dır.
Yazar, Ali Mümtaz’ın fiziksel özelliklerini romanın başında verir:
“Erkek de cana yakın, yakışıklı bir gençti. Hukuk Fakültesini bitirmek
üzere idi. Zeki bakışlarında içten gelen bir kudretin ifadesi
okunuyordu. Hareketlerinde kırıcı olmıyan tabiî bir sertlik göze
çarpıyordu” (Su, 1955, s. 3). Özlediğim Kadın adlı romanda erkek
kahramanlar içerisinde Avukat Halil Kent’le Mimar Celal Berk fiziki
yönleriyle de verilirler. Nazlı Nur’a âşık olan Celal Berk’in görünüşü
şu şekildedir: “Kır saçlı, yakışıklı bir adamdı. Alnı genişti. Yeşil
gözlerinin derin bir bakışı, yüzünün manalı çizgileri vardı. Sosyetede
kendisinden kadının hayatına karıştığı iddia edilen bir şahsiyetti. İşleri
iyi gidiyor, çok kazandığı söyleniyordu” (Su, 1959, s. 32). Aynadaki
Kız’da kadın kahramanların olduğu gibi erkek kahramanların da fiziki
yönleri göz ardı edilmiştir. Yazar bir yerde Amerikalı mühendisin
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uzun boylu olmasına değinir: “Uzun boylu Amerikalıya elimi uzattım”
(Su, 1962, s. 94). Ben ve O’da erkek kahraman olarak Ali San’la
Faruk Bey dikkat çekerler. Yazar, Ali San üzerinde durur. Ali San’ın
özellikleri şöyledir: “Öyle pek genç değildi ama çok yakışıklı idi.
Görgülü ve kültürlü idi. İyi giyinirdi. Dünyayı gezmiş, görmüş
adamdı. Sırasında piyasayı etkiliyen başarılı bir iş adamı idi. Fabrikası
her yıl biraz daha büyüyüp genişliyordu” (Su, 1970, s. 22). Günah
Yolu’nda asıl erkek kahramanlardan Fahir Orel’ın oldukça yakışıklı
olduğu söylenir:
Baba, uzun boylu, geniş omuzlu,
kibar görünüşlüydü.
Yüzüne bakınca insana ilk defa çirkin bir adam hissini
veriyordu. Ama saçlarının taranış biçimi, giyimi, beyaz
gömleği, bilerek seçilmiş kravatı, ince siyah ayakkabıları ve
her haliyle bu çirkinliği ilk anda siliyor, hele konuşmaya
başlayınca bu çirkinlik tamamıyle kayboluyor âdeta alımlı,
yakışıklı bir adam oluyordu (Su, 1973, s. 36).

Eserde Günseli’nin nişanlısı Altan Giz’le babasının fiziki yönü verilir:
“Doktor Altan boyunu babasından, yüz çizgilerini ve gözlerinin
güzelliğini annesinden almıştı. Heyecanını gizlemeye, çalışıyordu.
Belli ki imtihana giren bir çocuk gibi biraz kuşkulu, biraz endişeliydi”
(a. g. y., s. 36). Görüldüğü gibi yazar fiziksel özellikleriyle ruhsal
durumunu da vermiştir. Böylece bir bütünlük sağlamayı başarır.
Mükerrem Kâmil Su’nun eserlerinde erkek kahramanların fiziki
yönden dikkat çekici özelliklere sahip oldukları hemen görülür. Yazar
erkeklerin fiziksel özelliklerini genellikle kadınların ağzından verir.
Popüler mesleklere sahip olan erkekler fiziksel yönden de farklıdır ve
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dikkat çekicidirler. Fiziki yönü güçlü olan erkek kahraman aynı
zamanda ekonomik olarak da güçlüdür. Yazar kimi romanlarında da
erkek kahramanların fiziki yönlerine değinmezken bazı romanlarında
ise asıl erkek kahramanları geri plana atarak silik tiplerin fiziki
yönlerini okura verir.
Psikolojik

özelliklerine

göre

de

Mükerrem

Kâmil

kişilerini

okuyucularına sunar. Kişilerin birçoğu, özellikle kadınlar aşk acısı
çekerler ya da kocaları tarafından aldatılırlar. Bu nedenle psikolojik
yönden bunalımdadırlar. Zaten kadın kahramanların büyük bir bölümü
ya ailesini yitirmiştir ya da roman içerisinde olayların akışı sırasında
yalnız kalırlar.
Kadın kahramanların psikolojik özelliklerine baktığımızda genellikle
ruh hallerinin olumsuz olduğu görülür. Sevgim ve Istırabım’da kadın
kahraman olan Gülseren, mutlu bir gençlik devresi geçirir. Pilot
Metin’le evlenir. Metin Ağrı’da çıkan isyandan dönmeyince bunalıma
girer, kaygılanır: “Metanet mi? Kalbim tutuşurken, vücudum destere
ile doğranırken, gözlerimde yuvamın çatıları çökerken metanet mi?
Yerlere kapanıyorum. Saatlerce hıçkırıyorum” (Su, 1934, s. 41). Bu
Kalp Duracak’ta Bilge ve Sevgi iki kardeş olmalarına karşın farklı
psikolojik özelliklere sahiptirler: “Bilge-Sevgi… Bu iki kardeş, tip ve
karakter itibariyle tamamen ayrı, tamamen yekdiğerine zıt birer
kutupturlar. Sevgi’nin sessiz, sevimli hüviyeti, loş kiliselerde
gülümsiyen Meryem resimleri gibi tatlı ve teselli vericidir. Bilgenin
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dalgalı ruhunda ise, boğulmadan yol almak her yolcu için imkansız
olmuştur” (Su, 1935, s. 11).Yine Bu Kalp Duracak romanında hem
kocasının kendisini aldatması hem de Necip’in aşkı Bilge’nin
yaşamında bunalımlara neden olur. Bilge, Necip’e evet demediği için
pişmanlık duyar: “Onu asıl sarsan, asıl iliklerine kadar ezâ ile
ürperten, Necib’in ölümü idi. Keşki, bu genç adamı bırakmasaydı.
Ona biraz ümit verse, bekle deseydi. Bunu düşünürken, kocalarının
hayatında randevudan randevuya koşan, birçok kadın gölgesi
hayalinde gülüyor; Sen aptalsın... Sen boş akidelere bağlanmış bir
akılsızsın, diyordu” (Su, 1935, s. 39). Bu Kalp Duracak’ta genç ve saf
Tükel, Doktor Erdinç’le nişanlıdır. Babası Ahmet aracılığıyla asıl
kadın kahraman Bilge’yi tanıyan Tükel, başlangıçta nişanlısıyla
Bilge’nin aşkını bilmez; fakat bir gün nişanlısıyla Bilge arasındaki
ilişkiyi öğrenir ve Bilge’ye çok uzun bir mektup yazarak bir genç
kızın hayallerini elinden aldığını belirtir:
Sizde ne var ki, böyle, olmaz, olmıyacak şeyleri sizden
beklemiş, ummuştum. Bilmem ki.?.. Meğer beni dertlerimden
yıkamak değil, dertlerimin, çukuruna atan, tekmeliyen, boğan
sizmişsiniz. Aşkımı çalan, saadetimi yıkan, ömrümü paçavraya
çeviren sizmişsiniz. Ne olursa, olsun, size hak veremiyeceğim.
Ve sizi affedemiyeceğim. (…) (Su, 1935, s. 103).

Dinmez Ağrı’da romanın başkahramanı durumundaki Şerare, Ermeni
kökenli arkadaşlarıyla çay partilerine gider. Bu durumu öğrenen
nişanlısı Celal, Şerare’ye vatansız, namussuz sözleriyle saldırır.
Nişanlısının hakaretleri sonunda Şerare sıkıntılı günler geçirir. Daha
sonra annesini ve hasta kardeşini geride bırakıp gönüllü olarak

TÜRK YAZININDA POPÜLER ROMAN VE MÜKERREM KÂMİL SU’NUN ROMANCILIĞI | 141

Anadolu’ya geçer (Su, 1937, s. 48). Sızı’da, Seniha uzak akrabası olan
Sinan’la birlikte yaşar. Zamanla ikisi arasında bir ilişki başlar. Sinan
bir gün evlerinde verilen bir partide güzel bir kızla dans eder. Bu
durum üzerine Sinan’la Seniha ayrılırlar. Aradan uzun yıllar geçer.
Adana’da Seniha eski sevgilisini hiç beklemediği bir anda karşısında
görünce bunalıma girer:
Şimdi burada ve bana yabancı olan binlerce insan arasında
onunla umulmadık bir dakikada karşılaşıvermek beni allak
bullak etti. Gayriihtiyarî titredim. Önce müthiş sarardığımı,
sonra da kızardığımı hissediyordum. Adımlarım dolaşmağa
başladı. Düşmemek, perişanlığımı yabancı gözlerden gizlemek
için irademi sonuna kadar kullanıyor, âdeta insan kuvvetinin
üstünde bir şey sarf ediyordum (Su, 1943, s. 123).

Uyuyan Hatıralar’da Sermin kocasının kendisini aldatmasıyla şoka
girer ve ondan intikam almak için tanımadığı biriyle yatar. Bu gizli
ilişkiden olan kızını ise hiç sevmez. Aradan yıllar geçer ve kocasından
bir oğlu olur. Ölürcesine sevdiği oğlunun bir arabanın altında kalarak
ölmesi üzerine bunalıma girer: “(…) Genç kadın duyanları ve
görenleri ürperten bir çığlıkla, korkunç bir perişanlık içinde
yavrusunun üstüne kapandı. Ağlıyor, çırpınıyor. Saçlarını koparıyor:
‘Ölmedi, değil mi?’ diye etrafına bakınıyordu” (Su, 1944a, s. 108).
Uzaklaşan Yol romanında Cahide evli bir adamı sever. Zamanla
umutları boşa çıkınca annesinin ölümünü bile bu sonu olmayan aşka
bağlar:
Cahide yalnız kalınca bütün ümitlerini kaybetmiş, fevkalâde
meyus bir insan haliyle bir koltuğa çöktü. Ağlıyordu. Bir aşk
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yüzünden tertemiz hayatım mahkûm edişine, mazisine ve daha
birçok şeye ağlıyordu. Bir zamanlar kendisini ölüme itecek
kadar büyük gördüğü aşkın yok oluşuna da ağlamak istiyordu.
Şerefi ve hayatı bu yüzden kırılmış, belki annesinin ölümüne
bile bu macera sebeb olmuştu (Su, 1944b, s. 73).

Kaybolan Ses’te öne çıkan kadın kahramanlar Füsun ve onun evlat
edindiği Birim’dir. Füsun, Doktor Ömer’i sevmektedir; ama evlat
edindiği Birim bir anda Doktor Ömer’le evlenir. Bu durum Füsun’u
derinden etkiler ve psikolojisini bozar: “Korkunç bir kalb çarpıntısı.
Göz bebeklerimde donan yaşlar. (…) Sanatkâr susuyor. Göz kapakları
örtülmüş, yüzü solmuştur. Şimdi bu muntazam çizgili yüzde
nihayetsiz bir kederin gölgeleri titremektedir. Bir sıra ipek saçak gibi
göz kapaklarını çevrelenmiş olan simsiyah kirpiklerinde gözyaşları
parlıvor. Damlalar yavaş yavaş ve birbirini kovalıyarak iniyor.
Sevilmiş, gülmüş ve ağlamış bu güzel, bu manalı yüz şimdi gözyaşları
ile ıslaktır” (Su, 1945a, 147-148).
Büyük Rüzgâr’da Ferhan’ın babası ikinci kez evlenir. Üvey annesi
Ferhan’a bir oyun oynar ve nişanlısını kendi kızına alır: “İşte
Ferhan’ın üvey annesi bu tıynette bir kadındı ve kızını, üvey kızının
kalbini parçalayarak elinden aldığı nişanlısı ile evlendirirken acaip bir
zevk duyuyordu” (Su, 1945b, s. 46). Bu olay Ferhan’da büyük
yıkıntıyı ve moral bozukluğunu beraberinde getirir: “Ferhan, hayatının
iç yüzünü görüp öğrendiği için çileden çıkıyordu. İkiyüzlü hayatını
onun gözlerinden gizlemeğe muvaffak olamamıştı. Bunun içindir ki,
ona olan düşmanlığı artmış, onu betbaht etmiş, yere vurmak için ne
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yapmak lazımsa yapmış, her türlü çareye başvurmaktan geri
kalmamıştı” (Su, 1945b, s. 46).
İnandığım Allah adlı romanda Gediz ile Ekrem Sel’in bir türlü
çocukları olmaz. İstanbul’a kontrole giderler. Ekrem Sel sorunun
kendisinde olmadığını öğrenince Gediz’in yanına gelip sevincini
fazlasıyla hissettirir: “Nihayet Ekrem gazinonun kapısında göründü.
Hızla kendine doğru geliyordu. Yüzünde büyük, çok büyük bir
sevincin ifadesi vardı. Yanına geldiği zaman iki elini birden uzatarak
karısının ellerini tuttu: —Ooh, dedi, ooh, ne kadar mes’udum
bilmezsin. Mahkûm olmaktan öyle korkuyordum ki...” (Su, 1946, s.
84). Ekrem Sel’in böyle kendisinden geçercesine sevinmesi Gediz’i
psikolojik yönden derinlemesine etkiler:
Genç kadın kalbinin deli deli çarptığını hissetti, sanki göğsünü
yararak dışarı fırlıyacaktı. Rengi kül gibi olmuştu. (…)
Yanakları hafif kızarmıştı. Gözleri cam gibi parlıyordu.
Şakaklarında damarlarının attığı belli oluyordu. Garsonu çağırırken sesinde tam bir zafer, ölçüsüz bir saadet ahengi vardı (a.
g. y., s. 84).

O, artık o günü unutmayacaktır: “Gediz içinden, onun bu halini hiç
unutmıyacağım, dedi. Ölünceye kadar bu yüz, bu sahne gözlerimin
önünden gitmiyecek…” (a. g. y., s. 84). Bir Avuç Hatıra romanında da
yazar kahramanların psikolojik yönlerine değinir. Asıl kadın
kahraman olan Nilüfer’in romanın başlarındaki ruhsal özellikleri
şöyledir: “Onun yüzü gibi güzel bir ahlâkı vardı. Ağır başlı, itaatli bir
kızdı. Küçük yaştanberi annesinin yardımcısı olmuş, sevdikleri için
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çalışmayı zevk edinmişti. Onun kalbinde veren, vermekten haz duyan,
almayı düşünmeden vermeyi bilen bir kaynak vardı” (Su, 1947, s. 4).
Nilüfer’in ruhsal yöndeki değişimi çok olumsuz olur. Almanya’ya
gidecek olan Orhan Kaya, tatilinin son gününde Nilüfer’e tecavüz
eder. Ondan sonraki gün Nilüfer, Orhan Kaya’yı yolcu eder. Orhan
Kaya’nın tüm ısrarlarına karşın konuşmaz: “Susma, rica ederim böyle
susma Nilüfer. Beni korkutuyorsun. Bana söyliyecek hiç mi sözün
yok? Konuşmak içinden gelmiyor mu?” (a. g. y., s. 73); çünkü
psikolojik açıdan bunalıma girmiştir:
Nilüfer dili tutulmuş gibi duruyor. Susuyor, yüzüne bakıyor.
Gülümsemek ve bir şeyler söylemek istiyor. Lâkin gülmiye,
konuşmaya, herhangi bir şey yapmıya muktedir değil. Sanki
benliği çürümüş, ölmüştür. Tek düşüncesi, herşeyini kaybetmiş
olduğudur. Şakakları zonkluyor. Kuvvetli bir çekiç ölçülü
vuruşlarla kafasına iniyor: Herşeyini kaybettin artık (a. g. y., s.
73).

İhtiras’ta Öğretmen Züleyha ile Atıf Biran nişanlanırlar. Züleyha’nın
düğün elbiseleri için çarşıda olduğu bir gün Atıf Biran akrabalarından
Nuran’ı evde tek yakalar. Nuran biraz hasta olduğu için çarşıya
inememiştir. Atıf Biran, Nuran’a tecavüz eder. Nuran Züleyha’ya
yazdığı mektupta bu olayı açıklar: “O gün vaziyeti kısmen de olsa
düzeltebilirim ümidi ile söylediğim sözlerin hepsi yalandır. Aslında
Atıf alçağın biridir. Bir sokak kadınına olduğu gibi bana gelen, beni
mahveden odur. Ölmek üzereyim, inan bana. Şerefimle oynıyan, beni
yeni yuvama yüzkarası ile yollıyan ve beni betbaht eden odur” (Su,
1948, s. 80). Bu durum onun ruh halinde büyük kırılmalar meydana
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getirir: “Bu satırları yazarken o meşum günü yaşıyor gibiyim. O
sahneyi hiçbir zaman kafamdan silemedim. Bu öyle bir hâtıra ki,
ruhumu uçsuz bucaksız bir bataklık haline getirdi. Bir zamanlar
içimde iyi ve güzel diye yaşamış olan herşey bu bataklıkta gömüldü,
kaldı. Bu hatıra mevcudiyetimin her zerresine bir karapençe gibi
yapışmıştır” (Su, 1948, s. 81). İhtiras romanında Atıf Biran’la
evlenmenin eşiğinden dönen Öğretmen Züleyha’nın da psikolojik
durumu dikkat çeker. Kendisiyle evlenmek isteyen Vasıf Bey’e
yazdığı bir mektupta Züleyha, psikolojik yönlerinin bir kısmını verir:
İster pencereyi açar, geç vakitlere kadar gökyüzüne bakıp hayal
kurarım. İster yemek yemeden yatağa girer, bir kitaba dalarım.
Gecenin bir vaktinde kalkar, uykum kaçmışsa evi temizlemeğe
başlarım. Saatim saatime uymaz. Dışarda ne kadar programlı
hareket edersem evde o kadar derbederimdir. Zaman olur
ziyaretçilerden zevk alırım. Zaman olur ki gelene gidene
tahammül edemem. Evde olduğum halde kapıyı açmadığım
vâkidir. Sigara dumanına, kahve pişirmeğe, su vermeğe
tahammül edemem. Bazı anlarım olur, sual sorulmasına
gelemem. Bazan tenkidler karşısında son derece munis, bazan
en haklı bir söz karşısında aşırı saygısızımdır. Modaya göre
giyinmek, renk, kumaş peşinde koşmak yapamıyacağım şeydir.
Bu yüzden etrafımdakilerin hakkımda ne düşündüklerine
aldırış ettiğim yoktur. Kapımı kapayıp evimin yalnızlığında
kendi kendimle başbaşa kalınca bu eşiğin ötesinde kalan dünya
umurumda bile değildir (a. g. y., s. 60).

Gençliğimin Rüzgârı’nda Asuman psikolojik yönden birçok değişime
uğrar. Kocası tarafından aldatıldığını bildiği halde kızı için evliliğini
bırakmayan Asuman, kızının okulunu bitirmesiyle önce

“Doktor

olarak da sana ihtiyacım yok. İlâç istemiyorum. Yıllar yılı içimde
biriken acıları, zaptedilmiş isyanları... (Su, 1955, s. 293) ifadelerini
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dile getirir. Sonra Doktor Kenan’dan boşanmak için harekete geçer:
“—Rica ederim, artık bana böyle hitap etme. Beklediğim ân geldi. İşte
şimdi biz de müşterek hayatımızın sonuna ermek üzereyiz” (a. g. y., s.
293). Özlediğim Kadın adlı romanda kadınlar psikolojik yönlerden
değişim geçirirler. Başta Nazlı Nur olmak üzere Vedia ve Avukat
Halil Kent’in kızı Selmin yaşadıkları olaylardan sonra ruhsal yönden
ya bunalıma girerler ya da mutluluk yaşarlar. Selmin annesinin başka
biri olduğunu öğrendiğinde büyük bir şaşkınlığa uğrar:
Selmin beynine müthiş bir yumruk inmiş gibi olduğu yerde
sendeledi. Vücudunu bir titreme aldı. Bakışları dehşetle dolu,
gözleri iri iri açılmış olarak annesinin yüzüne bakı yordu (…)
Sesi boğuldu, boğazı kurudu, vücudu gerildi kaskatı oldu.
Oturduğu yerden yuvarlandı. Halının üstünde ihtilâçlar içinde
çırpınmağa başladı. Selmin çılgın gibi odadan fırlayıp telefona
sarıldı (Su, 1959, s. 135).

Aynadaki Kız adlı romanda Sibel San birkaç kez ruhsal yönden ya çok
mutlu olur ya da bir çıkmaza girer. Bu psikolojik hallerin başında
Sibel San’ın yıllardır sevdiği Nezih Bir’le tanışması yer alır: “Nihayet,
beklenen dakika geldi. Necdet Bey, Nezih Bir’i bizim grupa getirdi.
Bizleri, ona tanıtırken ne dedi, neler söyledi farkında değildim.
Kalbim çarpıyor değil, çırpınıyordu. Kulaklarımda bir uğultu, şakaklarımda bir zonklama... Hafif bir baş dönmesi. Sesleri ayırdedemez,
sözleri anlıyamaz bir haldeydim” (Su, 1962, s. 62). Böylece roman
kişisinin ruh durumu başarılı bir biçimde okura sunulur.
Birçok romanında kadın kahramanların psikolojilerini derinden ele
alan yazar, Ben ve O romanında da Suna’yı ruhsal yönleriyle okura
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sunar. Suna tam dokuz yıl boyunca evli bir erkekle yatar. Genç
kızlığından olgunluğa kadar geçen bu sürede zaman zaman psikolojik
durumlar da geçirir. Suna, Ali San’la evlenmeye karar verir. Tam da
evlilik hazırlıklarının yapıldığı günlerde Faruk Bey’den bir mektup
alır. Mektuptan Ali San’ın, Faruk Bey’le kendi durumlarını
konuştuklarını öğrenince çılgına döner. Evliliği ertelemeyi düşünen
Suna, Ali San’a çok sinirlenir: “Ah hain diye çırpınıyor, korkunç bir
öfke içinde çıldıracak gibi oluyordum. İnsanlar demek ki, öfkelerini
kontrol altına alamayınca katil oluyorlardı? Bu dakikada Ali San’ı
öldürmekten başka birşey düşünmüyor, düşünemiyordum” (Su, 1970,
s. 184). Günah Yolu’nda asıl kadın kahraman Yıldız’ın psikolojik
yönü ön plana çıkarılır. Eşinin bir yıllığına mesleki incelemelerde
bulunmak için Kanada’ya gitmesi Yıldız’da başlangıçta sorun olmaz;
fakat zamanla bu ayrılık kendisinde ruhsal bunalımlara neden olur. Bu
yetmiyormuş gibi bir de Yıldız’a kocasının eski sevgilisiyle birlikte
çekilen fotoğrafları gönderilir. Bu durum onda derin sıkıntılar doğurur
ve ölümle yaşam onun için aynı duruma gelir: “Gözlerinde bir damla
yaş yoktu. Başı dönüyor, gözleri kararıyor, midesi bulanıyordu. Elleri,
buz gibiydi. Hayatı altüst olmuştu şu anda... Gözünde her şey birden
bire yıkılmış, çökmüş, yaşamanın tadı tuzu kalmamıştı. Bundan sonra
yaşamak niçindi? Kim içindi? Yaşamak ve ölmek... Bu dakikada ikisi
de ve her şey de ona anlamsız görünüyordu” (Su, 1974, s. 36). Bu
tablo da insanlardaki kimi psikolojik sorunların temelinin diğer
insanlardan kaynaklandığını göstermektedir.
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Mükerrem Kâmil Su’nun romanlarında kadınlar ruhsal sorunları
derinden yaşarlar. Onların başına gelen olumlu ve olumsuz her şey
kendilerinde büyük bir değişim yaratır. Yazar kadınlarını romanın
başlarında ruhsal yönden iyi gösterirken ilerleyen bölümlerde işler
tersine döner ve kadın kahramanları zor anlar bekler. Kimi romanlarda
kadın kahramanlar bozulan psikolojilerine karşın ya aileleri için ya da
çocukları için sıkıntılara katlanırlar; ellerine fırsat geçince de
ertelediklerini yapmak için, Gençliğimin Rüzgârı’da olduğu gibi,
harekete

geçerler.

Mükerrem

Kâmil

kimi

romanlarında

kahramanlarının gerçek annelerini ve babalarını sonradan açıklayarak
onların ruhsal değişim geçirmelerini sağlar. Bazı romanlarda da kadın
kahramanlar iki erkek arasında kalırlar. Böyle bir durumun olumsuz
sonuçlarını yaşarlar.
Kadın roman kişileri gibi erkeklerin de psikolojik özellikleri Mükerrem
Kâmil’de net bir biçimde gözükür. Sus Uyanmasın romanında Bülent
babası ile annesinin baskısı sonucunda amcasının kızı Zehra’yla
evlenmek zorunda kalır. Asıl kadın kahraman durumundaki Çiğdem’i
seven Bülent, Zehra ile evlendikten sonra sıkıntılı günler geçirmeye
başlar. Hem kendisi hem de köylü kızı Zehra için üzülür: “Sen ve ben
iki zavallı.. Uzak birer kutuptan başka bir şey değiliz. Yollarımız çok
ayrıdır. Günün birinde onların birleşmesi, umulmıyacak kadar akla
sığmaz bir şeydir. Bana kıyan eller sana da kıydılar. Keşke ya ben
okumasaydım ya sen köyünün delikanlılarından biriyle evleneydin”
(Su, 1938, s. 37). Bu bunalımdan kendisini kurtaramayan Bülent, ne
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kadar kitabı varsa tümünü yakmaya karar verir. İlk önce Zehra’yla
kitapların ilişkisizliğine vurgu yapar: “Benim odama, kitaplarıma hiç
el sürülmemiş. Elimi kolumu sıvayarak çalıştığım odaya çıktım. Yine
Zehra bir gölge gibi arkamdaydı. Hemen işe başladım. Koca koca
kitapları avluya taşıyordum. Ne olacağını, ne yapacağımı kestiremiyen
Zehra, ötedenberi kitaplarıma dokunmaktan korktuğu için, şaşkın
şaşkın bir köşede duruyordu” (a. g. y., s. 116). Kitaplarını bahçeye
çıkarır: “İlkmektepten beri sakladığım, her yıl köye gelirken büyük bir
istekle aldığım kitaplar bahçede kocaman bir yığın yaptı. —Biraz gaz
getir Zehra. Sonra bir kibrit” (a. g. y., s. 116). Sonrasında kitaplarını
tutuşturur: “Avlunun ortasında acı çırpıntılarla ciltler bükülerek,
kıvranarak: ‘yaptığın deliliktir, cinayettir’ diye ses vererek yanmağa
başladı” (a. g. y., s. 116). Bülent gerçekte yaptığının doğru olmadığını
bilir: “—Artık herşey bitti, diye döndüm. Bir zamanlar bir kitapta
okuduğum ve hiç doğru bulmadığım bir işi şimdi ben yaptım. Fakat bu
lâzımdı. Bugünün buhranları içinde başka türlü düşünmek elimden
gelemezdi” (a. g. y., s. 116); fakat içine girdiği bunalım onu bu olaya
iter ve yaşamdan beklentisi de kalmaz:
Düşünerek, okuyarak, yazarak ve duyarak geçen otuz üç yıllık
bir ömür, bugün karşıda rüzgârla savrulacak bu kurşunî
yığından başka birşey değildir. Artık herşey bitti. Sevmek,
aramak, mes’ut olmak, onu beklemek, ondan yaşamak için
kuvvet istemek., hepsi, hepsi bitti artık (a. g. y., s. 116).

Istıranca Eteklerinde’de Cevad, Nesibe adında evli bir kadına âşık
olur ve aşkın etkisiyle on yıllık evliliğini sonlandırır. Cevad bu olayın
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insanlığa ders olmasını ister: “O da, ben de lâyık olduğumuz derecelere düşmüş iki insanız. Birgün bizim bu yüz kızartıcı, tüyler
ürpertici maceramızı çocuklarıma anlat Berrin. Babalarının çamur ve
ne talihsiz bir adam olduğunu bilsinler; hayatta çirkin ve kuvvetli bir
şekilde yaşanmış bu uğursuz şeyi dinlemeleri en sağlam bir ders
yerine geçecektir. Elimde olsaydı ben bu faciayı dünyaya duyurmak
isterdim” (a. g. y., s. 203). Çırpınan Sular’da erkek kahramanlardan
Sermet, büyük uğraşlar sonucunda evlenmeye ikna edebildiği
Nahide’yi, Behin adındaki genç bir kızın kıskançlıklarına kurban eder.
Behin evlilikleri daha bir yılı doldurmadan Sermet’e bir inat uğruna
seninle evlendim, der. Bu duruma çok kızan Sermet, Behin’i tokatlar,
sonra da terk eder. Kısa bir süre sonra Nahide’ye koşan Sermet, hayır
yanıtını alınca sıkıntılı anlar yaşamaya başlar: “Sermet ölü gibi bir
koltuğa yığıldı. Dehşetle onu dinliyordu. Gözlerinin, ona bakmıya
kanamıyan bir ifadesi vardı: —Çekilip gitmemi istiyorsun. Fakat dinle
beni, diye inledi. Beni bir kere daha dinle” (Su, 1941, s. 230). Ateşten
Damla romanında ilkokul öğretmeni olan Osman Müfit, kötü yollara
düşen Emine adındaki bir kadının kızını evlat edinir. Bu nedenle
gerici köylülerin aşağılamaklarına, saldırılarına uğrar. Bunların en
kötüsü de evlatlığını okulda en çok seven Ahmet’i, çiftlik sahibi olan
babası Rıza Bey’in okuldan alması olur:
Rıza Bey oğlunu böyle şerefsiz bir adamın mektebine
gönderecek kadar düşük olmadığını haykıra haykıra söylüyor;
işin vilâyete yazıldığını, müfettiş getirteceklerini de ilâve
ederek beni tehdit ediyordu. Rıza Beyi en çok sinirlendiren
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noktalardan biri de, oğlunun sana, günah çocuğu diye
ifadelendirdiği sana, yakınlık göstermiş olması idi (Su, 1942, s.
28).

Rıza Bey çocuğunu okuldan almakla da yetinmez, Osman Müfit’i de
tüm olayların sorumlusu olarak da görür.

Üst üste gelen bu

olumsuzluklar karşısında Osman Müfit bunalıma girer; katil olmayı
bile düşünür: “Zavallı Serap ve zavallı Ahmetçik demekten kendimi
alamadım- Eve geldiğim zaman dünyayı kapkara görüyordum.
İnsanlardan

nefret

etmiştim.

Yıllardan

sonra

başkaldıran

bu

dedikoduyu kimin ortaya attığını bilsem, belki öldürür, katil olurdum”
(Su, 1942, s. 29). Yine Ateşten Damla’da, erkek kahramanlardan
Doktor Nafiz, Serap’ın Ahmet için yanıp tutuştuğunu görünce yıkılır:
“Doktor Nafiz parçalanan içinin sızısını ona belli etmemek için
dişlerini sıkıyordu. Sevdiği kızın itirafı, bir başkasına duyduğu aşkı
pervasızca dile düşürmesi onu yıkmıştı” (Su, 1942, s. 97). Yazar şu
şekilde sözlerine devam ederek bu durumun Doktor Nafiz için bir
yazgıya dönüştüğünü vurgular: “Şimdiye kadar hep zayıf bir ümidin
ışığı ile yaşayanlara, inleyenlere, acı çekenlere, ateş içinde kavrulanlara şifa sunmağa çalışan genç doktor, yeniden büyük bir savaşın
kendi gönlünde başgösterdiğini hissetti. Sevgi ve sevginin peşini
bırakmıyan ıstırap, ruhunun boşluklarında uğulduyordu” (Su, 1942, s.
98). Sızı adlı romanda Sinan, Seniha’ya aşkını anlatamamıştır. Yıllar
boyunca Seniha’yı unutamaz. Zamanla kendisinde ortaya çıkan
pişmanlığı, Seniha’ya yazdığı bir mektupta itiraf eder:
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Seni nasıl tanımalı, nasıl anlamalıydım? Kalbine ne suretle
sokulmalı ve nihayet sevgimi sana ne şekilde, hangi çareye
başvurarak, hangi yoldan yürüyerek itiraf etmeliydim? O
zaman aptallığımın, beceriksizliğimin kat’iyyen farkında
değildim. Fakat şimdi, seni kaybedişimin üstünden bu kadar
yıllar geçtikten sonra nasıl budala, nasıl şayanı hayret
derecelerde sıkılgan bir adam olduğumu kabul ediyorum.
Şimdi sana bu uzun mektubumu yazarken gene başımı budala,
ah koca budala diye yumruklamak ihtiyacını duyuyorum (Su,
1943, s. 138-139).

Uyuyan Hatıralar’da Ali yıllarca eşini aldatır: “Evet, onu ihmal
etmiş, bir sene çılgınlar gibi sevdikten, üstüne titredikten, onu ateşten
bir aşka, büyük heyecanlara ve ihtiraslara alıştırdıktan sonra bir
köşede âdeta unutuvermişti. Maceralar yapmış, güzel kadınlar
peşinde koşmuş, bir gecelik kadınlara avuç dolusu para dökmüş,
karısının kalbini, gururunu katiyen hesaba katmamıştı” (Su, 1944a, s.
75). Ve bir gün Sermin hastalanır: “Ali, karısının kısılan muztarip
ağzına, renksiz yüzüne, üfleniyormuş gibi titriyen kirpiklerine
hüzünle baktı. O kadar genç, o kadar güzel ve cana yakın olan
Sermi’nin bu hale gelişine hayret etti. Bu görünüş onun aslında çok
merhametli olan kalbini sızlatıyor, içine azap veriyordu” (Su, 1944a,
s. 75). Ali yatakta çok kötü görünen Sermin’in durumuna üzülür ve
yaptıkları için pişmanlık duymaya başlar:
İlk defa o dakikada onun kendi yüzünden ıstırap çektiğini
kabul etti ve bu, onu fena halde sarstı. Şimdi, derin bir elemle
yatağa serilen, gözü dünyayı görmiyen son derece bedbaht ve
kederli olan karısının huzurunda, yaptıklarını, ona reva
gördüklerini birer birer hatırlıyarak utanıyor, içini büyük bir
pişmanlık sarıyordu (Su, 1944a, s. 75-76).
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Ali’nin yaptıklarına karşın Sermin aşkını korumuştur: “Onu
sinirlendirmekten çekinerek son derece ihtiyatlı bir jestle elini uzattı.
Karısının kumral örgülerinden birini aldı ve yavaşça öptü. Sermin
ağır ağır kımıldadı. Kirpiklerinin arasından kısık bir bakışla kocasının
yüzüne baktı. Bu bakışta, korka korka, temiz şeylere lâyık olmadığını
bile bile seven bir kalbin hazin ifadesi vardı” (Su, 1944a, s. 75-76).
Uzaklaşan Yol’da, Ressam Aziz bir yer sarsıntısında ailesini yitiren
eski sevgilisi Selda’ya koşar. Selda depremden yaralı kurtulur; ama
kocasını ve kızını kaybeder. Selda’nın ben iyiyim, demesi üzerine
evine dönen Aziz Bey, eşi Cahide’nin hamile olduğunu öğrenince
büyük bir sevinç yaşar: Artık kötü düşünceleri, sıkıntıları ve geçmişi
unutmayı düşünür: “Genç adam önce bir şey anlıyamadı. Fakat sonra,
işin farkına varınca, yerinden fırladı. Delice bir sevinçle karısının
ellerini yakaladı. Yine en heyecanlı dakikalarda olduğu gibi, çenesini
tutarak başını biraz yukarıya doğru kaldırdı. Göz göze geldiler. Bu
bakışlarda artık o mukaddes ışık tutuşmuştu. Gözlerinde en güzel
duyguların pırıltılı akisleri vardı. (…) Yeni hayatımızın ilk gecesinde
öyle bir müjde ile karşılaştım ki. Cahide, Cahidecik demek?” (Su,
1944b, s. 137-138). Bu örnekte de görüldüğü gibi Su roman
kişilerinin psikolojik özelliklerini çizerken olumlu yönlerini de
dikkatlere sunar.
Kaybolan Ses romanında Şinasi ruhsal yönden Füsun’a bağlıdır. Onu
kızdırmamak için çok dikkatli davranır. Mesleğinde ise gerektiği gibi
tutum sergiler: “Kışı onunla geçirdim. Çağırdığım zaman gelir, yalnız
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kalmak istediğimi hisseder etmez çekilirdi. Çok kıskançtı. Bunu
bilirdim. Fakat herhangi bir müdahalesi, bir sözü veya bir bakışı beni
usandırır endişesi ile daima temkinli ve terbiyeli hareket ederdi. Beni
kaybetmekten korkardı. Uçuş saatlerinde, vazife esnasında demir gibi
bir asker olduğunu, (…)” (Su, 1945a, s. 58). Büyük Rüzgâr’da,
Ferhan’ı bırakıp Melahat’le evlenen Fazıl, zamanla hem eşinin hem
de annesi Şadiye’nin iç yüzünü öğrenir; ama artık çok geçtir. Melahat
cinsel yönden doyumsuzdur. Her fırsatta kocasını aldatır. Bir gün
işinden İstanbul’a dönen Fazıl, eşinin kürtajla çocuğunu aldırdığını
öğrenir. Çok sinirlenen Fazıl, Melahat’in üzerine gittikçe büyük bir
şok yaşar; çünkü Melahat çocuğun ondan olup olmadığını
bilmediğini söyler. Oda kapısını kapatıp Melahat’i döven Fazıl,
psikolojik olarak yıpranmış durumdadır. Melahat son olarak da frengi
olduğunu belirtir. Fazıl bu hastalığın nedenini öğrenmek ister.
Melahat susar:
Neden sonra kendisine hastalığı aşılayan alçağı öğrenmek
istedim. Susuyordu. Yaşlı gözlerle önüne bakıyordu. Belki bu
hali de hesaplı idi. Bir roldü. Bir tuzaktı. Bu korkunç lekenin
örtbas edilmesi için böyle mazlum ve bedbaht görünüyordu.
Beni zayıf tarafımdan yakalamak, ismimden istifade etmek
istiyordu. Onu tedavi ettireceğimi, bu büyük ayıptan onu
kurtaracağımı umuyordu. Onu bir türlü söyletemedim (a. g.
y., s. 119).

Fazıl daha sonra yaşadıklarını roman kişilerinden Ferhan’a yazdığı
mektubunda anlatır: “Damarlarımda iğrenç bir mikrobun dolaştığını,
derimin bulaşıcı bir hastalıkla yandığını bilmek bana yeryüzünde
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cehennem azabını tattırdı. Bir mecnun gibi sokağa uğradım. Birkaç
yere başvurdum. Onun hakkında öyle iğrenç şeyler öğrendim ki
meğer

ben

yıllardanberi

uyuyormuşum.

Budalalığın,

vurdumduymazlığın, aşağılığın bu derecesi görülmemişti” (a. g. y., s.
119). Fazıl sözlerinin devamında da “Meğer adımı taşıyan bu kadın
neler yapıyormuş da ben farkında bile değilmişim” (a. g. y., s. 119)
diyerek bir bakıma saflığını ortaya koyar.
İnandığım Allah’ta erkek kahramanlardan hem Şükrü hem de Ekrem
Sel, Gediz yüzünden psikolojik sorunlar yaşarlar. Şükrü iki kere
Gediz’den hayır yanıtı alır. Avukat Ekrem Sel, Gediz’den çocuk
sahibi olamayacağını öğrenince çok üzülür. Kısa bir süre sonra Gediz
boşanmak ister. Bu istek üzerine Ekrem Sel ikileme düşer. Ne
Gediz’den ne de çocuk sahibi olmaktan vazgeçmeyi düşünür:
Ondan ayrılmak düşüncesi zehirli bir iğne ucu gibi yüreğine acı
ve fenalık verdi. Ondan ayrılmak... Bu, kendisi için ölümden
beter bir şeydi. Onu kelimenin tam mânası ile seviyordu. Aşkın
bir sınır, bir ölçü mevcut değildi. (…) Ne çocuksuz ölmiye, ne
Gediz’siz yaşamıya razı olabilecekti. İki uç ortasında kaldığını
bütün vuzuhu ile anlıyordu. Beklenilmiyen, hiç düşünülmiyen
bir hâdise yüzünden hayatı kırılmıştı. Artık mes'ut değildi.
Gediz’le beraber yaşamıya devam etse de ömrü boyunca büyük
bir huzursuzluk ve eksiklik duyacağı muhakkaktı. Ondan
ayrılıp saadetini, daha doğrusu baba olmak saadetini bir
başkasında arasa da yine tam mânası ile mes’ut olamazdı.
Yaşadığı müddetçe onu, hayatının en büyük hazinesi olan bu
kadını arıyacağı, özliyeceği, onsuz geçen zamana tahammül
edemiyeceği âşıkârdı (Su, 1946, s. 90).

Bir Avuç Hatıra adlı romanda Orhan Kaya ile Kadri Tem’in
psikolojik yönleri ön plana çıkarılır. Kadri Tem Nilüfer nedeniyle
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ruhsal sorunlar yaşarken Orhan Kaya hem Nilüfer hem de Alman eşi
nedeniyle psikolojik sorunlarla karşılaşır. Bir türlü mutluluğu
bulamayan Orhan Kaya, II. Dünya Savaşı başlayınca çocuğuyla
birlikte yurda dönmek ister; fakat Alman yasaları ona izin vermez.
Hitler zihniyetine oğlunu teslim etmek istemeyen Orhan Kaya,
çocuğunu öldürüp bir ırmağa atar ve kaçıp Türkiye’ye gelir: “(…)
Hitler gençliği teşkilâtında kendi gibi bir sürü gayrımeşru çocukla
beraber büyümek herhalde çocuk için hayırlı bir şey olmıyacaktı. Ve
böylece bir takım karışık ve korkunç duyguların, düşüncelerin
pençesinde kıvranarak çocuğunu öldürdü, nehre attı ve memleketten
kaçtı” (Su, 1947, 135). Bu eylemi de Orhan Kaya’nın psikolojisinin
bozulduğunu gösterir.
İhtiras romanında erkek kahramanlardan Atıf Biran, mutlu bir kırk üç
yıllık hayat geçirmiştir. Diğer erkek kahramanlar ise ya ölürler ya da
yaşamları boyunca sıkıntı çekerler. Acı çekenlerin başında Nuran
nedeniyle Nedim gelir: “Bir gece nihayetsiz bir azap içinde
kıvranarak bunu ona söyledim. Sadece o dakikanın buhranı, eğer
adaletli bir Allah varsa, Atıf’ın ebediyen ıstırap çekmesi için kâfidir.
Nedim gebe olduğumu öğrenir öğrenmez deli gibi oldu, İki eli ile
birden bileklerimi kavrıyarak: ‘Ne diyorsun? Doğru mu söylüyorsun?
Olamaz, işte bu olamaz!’ diye bağırmağa başladı” (Su, 1948, s. 108).
Bu tepkisinden sonra Nedim artık ne yapacağını bilemez halde bulur
kendini: “Suçlu suçlu önüme bakıyor, susuyordum. Bileklerimi o kadar kuvvetle sıkıyordu ki, can acısından gözlerimden yaşlar boşandı.
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Neden sonra: ‘Bunu düşünmeli idim, bunu beklemeli idim’ diye
odanın içinde dolaşmağa başladı. Karşısında yüzlerce insan varmış
gibi yüksek sesle konuşuyor, geniş adımlarla odada bir aşağı bir
yukarı dolaşıyordu” (a. g. y., s. 108). Yazar bu ifadeleriyle sorumsuz
kadınların erkeklerini düşürdükleri durumu gözler önüne serer.
Gençliğimin Rüzgârı adını verdiği romanında Mükerrem Kâmil,
erkek kahramanların psikolojik değişimlerine yakından değinir.
Kenan eşini çok sever: “Doktor karısını yanı başında, sakin, vakur ve
gene birçok gözü üstüne çeken, başlar döndürüp baktıran o tesirli
güzelliği ile görmekten acı bir saadet duyuyordu. İşte gene pek
yakınında idi. (…) Güzel, dürüst, seviyeli ve karakterli bir kadına bu
benim

karımdır

diyebilmenin

bahtiyarlığını

duyuyor,

bunun

kıymetini pekâlâ takdir ediyordu” (Su, 1955, s. 193). Buna karşın bir
hayat kadını olan Perran’la yatar kalkar. Bu durum Doktor Kenan’da
bir çatışma yaratır ve kendini bir çıkmaza sokar:
Bütün bunlara rağmen ötekine karşı duyduğu bu müthiş ihtiras
ne idi? Onunla karşılaştığı zaman niçin sinirlerini, iradesini
altüst eden bir zaafa düşüyordu? Kalbi karısının aşkı ile
çarparken, karısı bütün mevcudiyetinde tesirini muhafaza
ederken nasıl oluyordu bu? Öteki ile düşüp kalkmanın zilletini
duyduğu halde, onun sadece bir güzel dişi olduğunu kabul
ettiği, onu asla bir kadın seviyesine lâyık göremediği halde
niçin bu macerayı devam ettiriyordu? Kalble hiçbir alâkası
olmıyan bu münasebeti bertaraf etmeğe neden muktedir
değildi? Hayatının ikiye bölünmesi, ikiyüzlü bir ömür sürmesi
nasıl oluyor da mümkün olabiliyordu? (a. g. y., s. 193).
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Özlediğim Kadın adlı romanda Avukat Halil Kent erkek kahramanlar
içerisinde en çok ruhsal yönden değişime uğrayandır. Kızı gerçek
annesini yıllar sonra öğrenir; ama annesini göremez. Bu durum
Avukat Halil Kent’te büyük bir acı yaratır: “O gün Avukat Halil Kent
için hayatının en karanlık günü oldu. Hiçbir zaman bu kadar bedbin
olduğunu hatırlamıyordu. Kendini affedemiyor işlediği günahın
büyüklüğü karşısında eziliyordu. Bundan sonra ne yapsa ne türlü
hareket etse hatalarını tashih edemez, kayıplarını yerine getiremezdi”
(Su, 1959, s. 198). Bu bunalımdan çıkmakta zorlanan Halil Kent,
kendini bir suçlu olarak görür: “Kendisine yaklaşan iki kadını da
mahvetmişti. Ben katilim, ben cemiyet içinde açık alınla yaşama
hakkını kaybetmiş bir adamım diye bağırmamak için kendini
tutuyordu” (a. g. y., s. 198). Yazar kişilerine bu pişmanlık, suçluluk
duygusunu yaratarak okurun ders almasını da hedefler.
Aynadaki Kız adlı romanda erkek kahramanlardan Ferda İz, Sibel
San’la evlenmek ister. Sibel San’la birlikteyken eski sevgilisini
görür: “Otobüse bindik. Kalabalıktı. Taksiyi reddettiğime pişman
oldum. Sıhhiye’de yeşil ışığı beklerken, otobüsün yanında bir yeşil
Chevrolet durdu. Arabayı genç bir kadın kullanıyordu. Ferda, bana
doğru eğildi Yavaşça: — Naz, dedi” (Su, 1962, s. 64). Bu duruma
kaşrın Ferda İz, gerçek psikolojisini saklamayı bilir: “Yüzüne baktım.
Ne renginde, ne yüzünün çizgilerinde hiçbir değişiklik yoktu.
Sarsılmadı, dedim içimden... Bu eski aşkın tesirinden kurtulmuşa
benziyor. Bununla beraber bu, rol de olabilirdi. Ferda İz, soğukkanlı
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adamdı. Hislerini açığa vurmıyabilir, kendini idare ederdi” (a. g. y., s.
64). Mükerrem Kâmil bu tutumuyla zaman zaman roman kişilerinin
ruh dünyalarını vermemeyi yeğlediğini gösterir.
Ayrı Dünyalar romanında erkek kahramanlar arasında ruhsal yönleri
verilenler Ulvi Bey ve oğlu Murat’tır. Murat kendinden yaşça büyük
bir bayanı sevmesi nedeniyle psikolojik sorunlar yaşarken babası
Ulvi Bey eşiyle ilgilenmediği için benzer problemleri yaşar. Bir gün
Murat delicesine sevdiği kadını bir başkasıyla görünce çılgına döner.
Gözünde insanlar korkunç bir hal alırlar: “Şu anda hayatının en acı,
en zorlu denemesini yaşıyordu. Gözünde bütün değer ölçüleri
değişiyor, dünya değişiyor, insanlar korkunçlaşıyordu. Yalandı
demek bütün o söyledikleri ve yaptıkları? Numara idi. Karmakarışık
duyguların etkisi altında, içi altüst olmuş bir halde, yorgun ve kırgın
eve geldi” (Su, 1964, s. 114). Murat evlerine döndükten sonra da
gördüğü durumun etkisinden kurtulamaz: “Doğru odasına çıktı.
Masanın önüne oturdu. Dirseklerini masaya dayadı. Başını ellerinin
arasına aldı. Gözlerini kapadı. Sevda, çıplaklığı, edepsizliği,
sevişmeyi bir sanat haline getiren o ateşli dişiliği ile bir başka adamın
kolları arasında idi. O kusursuz vücudunu başkalarına sunuyordu. Bu
sahneler gözlerinin önüne geldikçe deli gibi oluyordu. Bağırmak, bir
şeyleri kırıp parçalamak. Ölmek, öldürmek...” (a. g. y., s. 115). Bu
örnek de Su’nun kimi romanlarında erkeklerin psikolojisini
yaşadıkları aşkların bozduğunu gösterir.
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Ben ve O adlı romanda yazar erkek kahramanlardan Faruk Bey’le Ali
San üzerinde durur. Faruk Bey evli ve bir çocuk babasıdır. Yanında
çalışan Suna’yla aşk hayatı yaşar, bir türlü hasta eşini bırakıp
Suna’yla da evlenemez. Hem Suna’yla yaşama isteği hem de ailesine
düşkünlüğü Faruk Bey’de psikolojik sorunlara neden olur. Faruk Bey
bir de gençliğinde, Balıkesir Halkevi’nde başkanlık yaparken polis
tarafından sürekli gözetim altında tutulmuştur: “Onun Balıkesir’de
haksızlığa uğradığını, bu yüzden parlak bir geleceği feda ettiğini
söylerdin. (…) Özel hayatında da mutlu olmadığı, talihsizliğe
uğradığı için yazık oldu ona diyordun” (Su, 1970, s. 87). Romanının
erkek kahramanlarından Ali San da ruhsal yönden sorunlar yaşar. Ali
San arkadaşının sevgilisine âşık olur ve onunla da evlenir. Bu işin
başlaması ve bitmesi Ali San’da büyük değişimler yaratır. Ali San,
Suna’nın peşine düşer ve Adana’da karşılaşırlar: “Arkamda ayak
sesleri belirdi. Başımı çevirip bakmadım. Yalnız kalmak, bu sabah
saatlarini kendi kendime geçirmek istiyordum. Ayak sesleri yaklaştı.
Solumda bir gölge belirdi. Yan gözle baktım. Gördüğüme inanmak
istemedim. Başımı çevirip baktım. O da durmuş, heyecanla bana
bakıyordu. Nasıl karşılanacağını merak eden, biraz şaşırmış, biraz
ürkümüş bir çocuk bakışı ile gözlerimin içine bakıyordu” (a. g. y., s.
154). Uzun bir takipten sonra sevdiği kadınla göz göze gelen Ali San,
ne söyleyeceğini bilemez:
— Günaydın Suna.
— Günaydın.
— Bir iş çıktı. Uçakla Adana’ya geldim. Çabuk bitti. Hadi
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dedim, bir tatil yapayım.
Tutuk tutuk konuşuyordu. Yalan söylediğinin anlaşılması
gücüne gidecekti. Ayfer olsa, hadi canım, numara yapma, bal
gibi peşimden geldin işte, diyebilirdi.
Ali San sözlerinin sonunu getiremedi, sustu. Gülmeğe çalıştı.
— Beceremedim işte. Yol boyunca hep sana bu yolculuğun
izahını nasıl yapacağımı tasarlamış, söyleyeceğim şeyleri
ezberlemiştim. Ama şimdi hepsi de kafamdan uçtu gitti. İşin
doğrusu, sen bu vapurdasın diye geldim ben de… (a. g. y., s.
154).

Günah Yolu’nda erkek kahramanlar da kadın kahramanlar gibi
psikolojik sorunlar yaşarlar. Kanada’ya bir yıllığına mesleki
incelemelerde bulunmak için giden Fahir Orel, eşinden mektuplarına
yanıt alamayınca sıkıntılara girer ve daha fazla beklemeden
İstanbul’a döner. Avukat Cihat Çığ çocuk sevgisiyle dolup
taşmaktadır. Eşi Jale doğum için İsviçre’ye gider. Hamileliği
hamallık olarak gören Jale, ölü doğum yapar. Eşinden bebeğin ölü
doğduğu haberini alan Avukat Cihat Çığ, büyük bir bunalıma girer.
Hayatı kararır, evliliği anlamsız hale gelir: “Cihat Çığ, yıllardır
istediği çocuğun doğarken ölmesine çok üzüldü. Bu çocuk, onun için
son umuttu ve kendisini bu evliliğe bağlayan tek kuvvetti. Onun
sevgisiyle yeni bir hayata başlayacağını, çocuğun ona taze bir yaşama
gücü kazandıracağını ümit ediyordu. Bu kötü haberi aldığı zaman,
dünyasının karardığını hissetti” (Su, 1973, s. 39). Bu örnek de
gösteriyor ki bir kişinin mutluluğa ulaşması kolay olmamaktadır.
Konuyu toparlayacak olursak Mükerrem Kâmil’de erkek kahramanlar
psikolojik olarak genellikle kendi yaptıkları hatalarla ve eşlerinden,
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sevgililerinden aldıkları darbelerle karşımıza çıkarlar. Birçoğu
romanın ilerleyen bölümlerinde hatalarını anlayıp ilk eşlerine
dönmek isterler; fakat köprünün altından çok sular akmıştır.
Romanlarda asıl erkek kahramanların eğitim düzeyleri de yüksektir.
Yazar son romanlarında genç erkeklerin de ruhsal yönlerine değinir.
Kendilerinden yaşça büyük kadınlara âşık olan genç erkekler,
psikolojik yönden olumsuz etkilenirler.
3. 2. 2. Mekân

Mükerrem Kâmil romanlarında hem iç hem de dış mekânı
ayrıntılarıyla verir. Romanlarda en çok görülen yerler, Ankara,
İstanbul, Balıkesir, İzmir ve Eskişehir’dir. Bunlar içerisinde de
Ankara başta gelir. Amerika ile Avrupa az da olsa mekân olarak
görülür. Yurt dışı mekânları çoğunlukla eğitim, iş, gezi ya da tatil için
kullanılır. Yazar mekânları kahramanların psikolojik durumlarına göre
de değerlendirir.
Sevgim ve Istırabım romanının ana mekânı Eskişehir’dir. Aynı
zamanda İstanbul, Diyarbakır, Ağrı Dağı da mekân olarak karşımıza
çıkar. Bu Kalp Duracak’ta mekân unsuru romanda iki şekilde
karşımıza çıkar. Birincisi bilinen diğeri ise bilinmeyen mekânlardır.
Örneğin, Bilge’nin yaşadığı yerler, İstanbul gibi verilirken, Binbaşı
Vural’ın görev yaptığı yer, neresi olduğu belirsiz bir kasabadır.
Türkiye’nin dışında Amerika, Paris, Viyana, Roma ve Nis sahilleri
gibi yerler de mekândır. Dinmez Ağrı’da mekân ağırlıklı olarak
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Anadolu’dur. Romanın zamanı Kurtuluş Savaşı yılları olduğu için
başta Ankara, İzmir, İnebolu, Karadeniz, İstanbul önemli mekânlardır.
Sus Uyanmasın’da mekân olarak çoğunlukla İstanbul kullanılır.
Istıranca Eteklerinde’de mekân olarak Istıranca eteklerinde adı
verilmeyen bir köyle İstanbul’dur. Çırpınan Sular’da mekân genelde
Balıkesir’dir. Buranın dışında ise Ankara, İstanbul, İslâhiye gibi
yerlerdir. Ateşten Damla’da mekân Balıkesir ve yöresiyle birlikte
İzmir ve Ankara’dır. Sızı’da Berlin, İstanbul ve Ankara mekân olarak
kullanılmıştır. Uyuyan Hatıralar’da mekân İstanbul’dur. Uzaklaşan
Yol’da mekân İstanbul’dur; fakat erkek kahramanlardan Ressam Aziz
Bey Erzincan depremi nedeniyle eski sevgilisi Selda’yı ziyaret etmek
için Erzincan’a gider. Kaybolan Ses’te olaylar Ankara ve İstanbul’da
geçer. Mükerrem Kâmil Su Büyük Rüzgâr adlı romanında İstanbul’la
nerede olduğu belli olmayan bir kasabayı mekân olarak seçer.
İnandığım Allah adlı romanda mekân İstanbul ve adı verilmeyen bir
kasabadır. Ayrıca Ankara ve Avrupa karşımıza çıkan diğer yerlerdir.
Bir Avuç Hatıra’da Ankara, İstanbul ve Berlin önemli mekânlardır.
İhtiras’ta diğer romalarda olduğu gibi Ankara ve İstanbul belli başlı
yerlerdir. Gençliğimin Rüzgârı’nda mekân eğitim için Avrupa’ya
gidenleri bir yana bırakırsak tümüyle Ankara’dır. Özlediğim Kadın
romanında mekân Ankara’dır. Aynadaki Kız’da mekân geniş bir alana
yayılır. Başta Ankara gelir. Ankara içinde de Kavaklıdere ve Kızılay
kahramanların en çok uğradığı yerlerdir. Çalıştığı gazete tarafından
Avrupa’ya gönderilen Sibel San, Paris, Roma, Venedik, Londra, Atina
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gibi mekânları gezer ve izlenimlerini gazeteye gönderirken özellikle
Roma onun için bir aşk yuvasına dönüşür; çünkü burada yıllardır
sevdiği Nezih Bir’le buluşup sevgili hayatı yaşar. Ayrı Dünyalar’da
mekân Ankara ve İstanbul’dur. Kadın kahramanlardan Güzide, Çapa
Öğretmen Okulunda öğretmenlik yapar.
Ben

ve O

romanında mekân

İstanbul’dur.

Romanda kadın

kahramanlardan Suna, İstanbul’dan İskenderun’a kadar olan bir
geziye katılır. Dönüş yolunda erkek kahramanlardan Ali San’ın da
katıldığı bu gezi, okura Adana, Antalya, Marmaris ve İzmir’i gösterir.
Günah Yolu’da mekân ağırlıklı olarak erkek kahramanlardan Feyzi
Gürel’in Suadiye’de bulunan yalısıdır. Bunun yanında kadın
oyunculardan Yıldız Orel’in amcasının Boğaziçi’nde bulunan köşkü
de mekânlardan biridir. Erkek kahramanlardan ünlü rejisör Fahir Orel,
Kanada’ya mesleki incelemelerde bulunmak için gider.
Dış Mekânlar Su romanlarında dikkat çeker. Sevgim ve Istırabım’da
Gülseren’in okulu İstanbul’dadır. Ailesi ise Eskişehir’de yaşar. Bu
nedenle Gülseren sık sık yolculuk yapar. Erkek kahramanlardan
Metin, doğuda çıkan isyanda yaralanınca uzun süre Eskişehir’e
dönmez ve Diyarbakır’da yaşamaya başlar. Diyarbakır sokaklarında
sevgili bulur. Romanda Gülseren dünyaya geldiği yeri abartarak verir:
Günün birinde babam resmî bir yolsuzluğa fena halde
içerlemiş; sıhhî mazeret göstererek işinden çekilmiş.
Eskişehir’e gelmişler. Burası babamın babasından kalma arazi,
kendisinin sonradan mükemmelleştirdiği çiftliği ile kendilerine
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merkez olmuş ve ben burada dünyaya gelmişim (Su, 1934, s.
5).

Yazarın ikinci romanı olan Bu Kalp Duracak’ta dış mekânlar arasında
İstanbul, Toroslar, Sapanca, bir kasaba, Paris, Viyana ve Roma
bulunur. Romanda bir asker olan Vural’ın görev yeri bir kasabadır.
Mükerrem Kâmil, Binbaşı Vural’ın görev yaptığı yeri betimler:
“Sineması, tiyatrosu, herhangi bir eğlence yeri olmıyan kasaba
erkekleri, (…) Şarkın bu sakin köşesi, bir avuç askeri bağrında
yaşatmakla şenleniyordu. Şayet bir gece garnizon başka bir yere
nakletse, geniş ovalarda, gölgeli dere kıyılarında örgülü saçlı köy
kızları ile alınlarında altınlar sallanan esmer kadınlardan, yerli
erkeklerden başka bir şey görülmeyecek, birkaç inek ve birkaç keçi
sesinden başka bir şey işitilmeyecekti” (Su, 1935, s. 3). Bu sakin
yerde Binbaşı Vural’la eşi Sevgi mutluluk içinde yaşarken Bilge’nin
gelişiyle kasaba hareketlenir.
Bu Kalp Duracak’ta Bilge’nin Bay Cevdet’le Avrupa gezisi de
vurgulanır: “Parisi,

Viyanayı, Romayı dolaştılar… Bilge, büyük

operalarda, muhteşem konserlerde (…) Güzel şehirlerde, binbir çeşit
eğlence yerlerinde, Nis sahillerinde, tam bir yıl balayı gezintisi
yaparlar. Ve bu gezintiden döndükleri zaman, Yeniköyün en güzel
yalılarından birine yerleştiler” (a. g. y., s. 16). Bilge doğduğu yeri
bırakmak istemez: “Aşkını, canından çok sevdiği erkeği bıraktıktan
sonra bir de güzel İstanbulu… Çocukluğunun, gençliğinin geçtiği bu
sevgili şehri bırakıp gitmek… Düşüncesi bu noktaya gelince, genç
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kadın, acıdan katılaşıyor, bir külçe haline geliyordu”( a. g. y., s. 113).
Yine bu romanda neresi olduğu belli olmayan mekânlar da söz
konusudur: “(…) Ertesi akşam Bay Vural, sofrada, doktordan bir
tezkere aldığını, acele bir emirle hududa yakın bir köye hareket
ettiğini, Bayan Bilge’nin tedavisini diğer doktora bıraktığı için
teessürünü bildirdiğini söylüyordu” (a. g. y., s. 62). Yazar bu
ifadeleriyle mekâna verdiği önemi de gösterir.
Dinmez Ağrı’da mekân ağırlıklı olarak Anadolu’dur. Zaman da
Kurtuluş Savaşı yılları olduğu için başta Ankara, İzmir, İnebolu,
Karadeniz, İstanbul önemli dış mekânlardır. Şerare, İstanbul’da yaşar.
Milli Mücadele’ye gönüllü olarak katılınca İstanbul’dan ayrılır:
“Anadolu’nun iç şehirlerinde oturan bir tüccar kızıyım. Adım; Lâle..
Uzun bir hastalık geçirmişim. İstanbul’da bir sıhhat yurdunda
iyileştikten sonra evime dönüyorum. Yol kâğıtlarım, vesikalarım; her
şeyim ona göre yapılmış. Vapur, beni hırçın Karadeniz’den geçirerek
İnebolu’ya bırakacak” (Su, 1937, s. 22). Sus Uyanmasın’da ise mekân
olarak çoğunlukla İstanbul kullanılır. İstanbul’da da Adalar, Marmara
Denizi, Boğaziçi’nde bir yalı karşımıza çıkar. Bu romanda Mükerrem
Kâmil dış mekânlara yoğunlaşır: “İstanbul pırıl pırıl yanan ışıklariyle
gittikçe uzaklaşmaktadır. Adaları geçtik. Marmara gece ne güzel,
nefis bir ayışığı da var. Kamaraya çekilmek istemiyorum. İçimde
doğan yeni bir hayatın güneşi damarlarıma öyle bir yaşama kuvveti
veriyor ki...” (Su, 1938, s. 124). Yazar ilerleyen sayfalarda da benzer
tutumunu sürdürür.
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Istıranca Eteklerinde romanı iki bölümden oluşmaktadır. Bu nedenle
romanın iki tane önemli dış mekânı söz konusudur. Bunlardan
birincisi erkek kahramanlardan Cevad’ın görev yaptığı Istıranca
eteklerinde adı verilmeyen bir köy, Poyralı ve Kırklareli’dir. Diğeri
ise kadın kahramanlardan Berrin’in İstanbul’da yaşadığı yerlerdir.
İstanbul ile Kırklareli’nin yanında, Paris, Londra ve Budapeşte de
mekân olarak kullanılır. Yazar, Cevad’ın görev yaptığı köyün adını
vermemiştir. Köyün adı geçerken sürekli parantez içinde üç nokta
kullanır:
Yol kıvrıla kıvrıla uzuyor. Bir buçuk saattir hep döne döne
yokuş aşağı iniyorlar. Yeşil ağaç dallarının arasından (...köyün)
büyük kışlası zaman zaman görünüyor, yine kayboluyor. — (...
köye) giriş biraz da hayal oyunlarına benziyor, Cevad. İnsan
bütün yapılariyle memleketi görünce yaklaştığını, artık
geldiğini sanıyor. Sonra yine dönemeçli bir yol yöreyi
tamamen değiştiriyor (Su, 1939, s. 50).

Kaybolan Ses’te de görülen bu tumuyla Su, bazen gerçek yerleri
vermekten de kaçındığını göstermektedir.
Çırpınan Sular’da mekân genelde Balıkesir’dir. Buranın dışında da
Ankara, İstanbul, İslâhiye gelir. Mekâna biraz daha yakından
baktığımızda şunları görürüz: Balıkesir’de Anafartalar Caddesi,
Millikuvvetler Caddesi. Mükerrem Kâmil roman kişilerinin çevre
üzerinde yorum yapmalarına izin verir. Böylece kahramanlar
yaşadıkları mekânı bir bakıma kendileri yaratırlar:
Bahri Doğru:
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—Eski belediyeyi kuş kafesine, minimini bir köşke benzetenler
çoktur, dedi. Siz de onu bir seyyah gemisi diye isimlendirdiniz.
Şu halde farzedersiniz ki gemi, bir başka iskeleye uğramak
üzere yola çıkmıştır.
Hep gülüştüler. Nahide tekrar:
— İnsanlar, hayatlarında, kalplerinde yer eden hatıralara bazan
sarsılmaz bir kuvvetle bağlanıyorlar, dedi. Maamafih şimdi
burası eskisine nazaran şüphesiz ki fena olmamış. Lâkin ben,
aziz Atatürk’ün heykeli bu meydanı kıymetlendirmedikçe ona
güzel diyemiyeceğim.
Bahri Doğru, âbide için müzakereler yapıldığını, pek
muhteşem bir şey istendiği için gecikmiş olduklarını
söylüyordu. Yeni şehir plânı hakkında biraz izahat verdi (Su,
1941, s. 89).

Ateşten Damla’da da zaman Dinmez Ağrı olduğu gibi Kurtuluş Savaşı
yılları olduğu için, başta Balıkesir, İzmir, Ankara ve İstanbul önemli
dış mekânlardır. Bunlar içerisinde de ağırlık Balıkesir’dedir:
“Balıkesir en korkulu günler içinde çalkandığı halde çetelerin zulmü
ve yaklaşan düşman tehlikesiyle bağrı yanan halktan çoğu yine dünya
işleri ve bir başkasına ait hâdiselerle uğraşmak, hiç olmazsa onları
düşünmek imkânını buluyordu” (Su, 1942, s. 46). Yazar diğer
mekânların pek ayrıntısına girmez.
Sızı’da olaylar İstanbul, Ankara, Berlin ve Eskişehir’de geçer. Seniha
planör kampından İstanbul’a dönerken farklı duygular içerisindedir.
Bunun nedeni de hem mutluluğu hem de mutsuzluğu İstanbul’da
yaşamasıdır:
Aylardan sonra sevdiğim şehre dönmek bana hem acı, hem de
tatlı duygular veriyor. Acılanıyorum: Onunla karşılaşmaktan,
ona ait haberler almaktan korktuğum için... Bir ferahlık
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hissediyorum: Çocukluğumu ve ilk geçliğimi içinde geçirdiğim
bu güzel, bu kıymetli şehre kavuşuyorum diye... (…) İstanbula
yaklaştıkça içim içime sığmıyor, dünyanın bu en güzel şehri
gözlerimin hududu içinde artık. Ben bu şehirde sevdim ve bu
şehirde bedbaht oldum. Ama ona küskün değilim (Su, 1943, s.
74-75).

Uyuyan Hatıralar’da ise mekân İstanbul’dur. Romanın kadın
kahramanlarından Sermin, yeni bir çevre edinmek için İstanbul’dan
uzaklaşmak ister: “Muhit değiştirmek, başka başka yerlerde çalışmak,
memleketi ve insanları tanımak bakımından olduğu kadar, hayatı
anlamak bakımından da faydalıdır, Sermin. Şimdilik burada kalmağa
mecbur olmasam taşraya çoktan çıkardım...” (Su, 1944a, s. 38). Yazar,
Sermin’in gidebileceği yerin adını vermez. Uzaklaşan Yol’da mekân
İstanbul’dur. İstiklal Caddesi ve çevresi önemli dış mekân olarak
karşımıza çıkar. Kaybolan Ses’te dış mekân olarak karşımıza
Akdeniz’de bir kasaba çıkar. Yazara göre burası sakinliğiyle
dinlendirici bir yerdir:
Kışı Akdeniz kıyısında, küçük bir kasabada, geçirdim. Güneşin
pırıltısı üstünden eksilmiyen sulara bakarak, portakal, limon
bahçelerinde dolaşarak, elime bir kitap alıp bir köşeye sinerek,
okuduğum anlamadan, düşüncelerimin ucunu yakalıyamadan,
kalbimin ümitsizliğini gideremeden, fakat sakin ve dinlendirici,
oldukça güzel bir mevsim geçirdim... (Su, 1945a, s. 85).

Kaybolan Ses romanında Füsun şarkıcıdır. Bu nedenle bahçeler, halka
açık konser alanları dikkat çeker. Füsun buralarda kendisini gösterip
sanatını gerçekleştirir; tanınır ve peşinden teklifler yağar: “Sahne arkasındaki odama döndüğüm zaman orasını İstanbulun en güzel, en
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nadide çiçekleri ile dolu bulurdum. Çiçeklerin arasına tutturulan
kartvizitler, bir mücevhere eklenmiş yemek davetleri, arzularla dolu
heyecanlı mektuplar... Neler, neler... Muvaffak olmuş, şöhret yapmış
bir sanatkâra gösterilen sempati, iltifat ve bir takım teklifler...” (a. g.
y., s. 56).
Büyük Rüzgâr’da dış mekân olarak İstanbul ve Avrupa karşımıza
çıkar. Dayısıyla bir çiftlikte yaşayan Ferhan, İstanbul’a olgunluk
sınavları için gider. Yanında dadısı Cemile kadın da bulunmaktadır.
Cemile kadın dinsel tarafı ağır basan biridir. Bu nedenle Ferhan’dan
camileri göstermesini ister: “Hele ihtiyar kadın Eyüp Sultan’a
gitmeden, Hazreti Halid’in türbesini ziyaret etmeden şuradan şuraya
adım atmıyacağmı söylemişti. Cami avlusunda güvercinlere yem
atmadan, Kapalıçarşı’yı baştan aşağı dolaşmadan, Gülhane parkında
şöyle denize karşı oturup bir nefes almadan İstanbul’dan dönülür mü
idi?” (Su, 1945b, s. 58). İnandığım Allah adlı romanda ise dış
mekânların başında yeri belirsiz bir kasaba, İstanbul ve Ankara yer
alır. Yazar bunlar üzerinde dikkate değer bir şekilde durmamıştır.
Bir Avuç Hatıra’da dış mekânın merkezi Ankara’dır. Ankara
içerisinde de bazı meydanlarla Cebeci sırtları dikkat çeker. Asıl kadın
kahraman olan Nilüfer’in adı çıkınca İstanbul’a taşınır. Yerleştiği
mahallenin çoğunluğu azınlıklardan oluşmaktadır. Böylece Nilüfer
daha rahat yaşamaya başlar. Erkek kahramanlardan Orhan Kaya, staj
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için Almanya’ya gider. Bir Hollandalı ile sohbet eden Orhan Kaya,
henüz Almanya’ya girerken orası hakkında fikir sahibi olur:
Berlin’e yaklaşmışlardı. Orhan babasının hazırladığı plâna göre
üçüncü istasyonda inecekti. Bir yandan Hollandalıyı dinliyor,
bir yandan da evrilip çevrilip şehri baştanbaşa dolaşan kanalın
karanlık sularında oynaşan renkli ışıklara bakıyor; çamaşır
sularının, seyahat acentelerinin, Bayer’in, biranın çeşitli
reklâmlarını hayran hayran seyrediyordu (Su, 1947, s. 51).

İhtiras’ta dış mekânları başında kahramanların çoğunun yaşadığı
Ankara gelir. İkinci dış mekân ise İstanbul’dur. Atıf Biran burayı
eğlenmek için kullanırken İstanbul, Nuran için bir zindandır. Bir diğer
dış mekân ise Öğretmen Züleyha’nın yaşadığı Akdeniz kıyılarıdır:
“Aynı gece... Ankara’da bekâr bir kadının mazisini dile getirdiği,
İstanbul’da anlaşmış bir karı kocanın rahat rahat uykuya daldıkları
gece... Akdeniz kıyılarında küçük bir kasabanın küçücük bir evinde
bir kadın, elindeki mektubu dikkatle okuyordu (…)” (Su, 1948, s. 41).
Gençliğimin

Rüzgârı’nda

Ulus

Meydanı,

Dikmen,

Keçiören,

Hamamönü gibi Ankara’nın çeşitli yerleri dış mekân olarak kullanılır.
Yazar dış mekânları anlatırken tarafsız kalamaz, duygu ve
düşüncelerini de katar. Romanda hem öğretmen hem de yazar olarak
karşımıza çıkarılan Naima Sel, kadın kahramanlardan Asuman’la
yaptığı bir konuşmada Ankara’daki değişimi anlatır:
Ben de yürüyüşü severim, dedi. Bilhassa Ankara’nın yolları
buna pek müsaittir. Epey var ki, şehrin hayatını onunla beraber
yaşıyorum, inkişafını görüyorum. Ankara her geçen günle
değişiyor, büyüyor, genişliyor. Şurada yeni bir asfalt yol ötede
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bir tutam yeşillik, daha biraz iletide muhteşem bir bina, bir
park, bir havuz, bir heykel. Bu inkişafı seyretmek zevk veriyor
insana. Tıpkı dünyaya getirdiğiniz bir çocuğun büyüyüp
gelişmesini takip eder gibi heyecanlı bir şey (Su, 1955, s. 102).

Özlediğim Kadın’da dış mekân genel olarak Ankara’dır. Yazar zaman
zaman Dikimevi’ndeki bir terziden söz eder. Burada kahramanlardan
birinin kardeşleri çalışmaktadır. Yazar, Dikimevi ile birlikte
Ankara’nın sokaklarına da değinir: “Selmin’in arabası arkada günlerce
konuşulacak, münakaşası yapılacak bir hâtıra bırakarak sokaktan
ayrıldı. Caddeye çıktıkları zaman pırıl pırıl ışıklar altında uzayıp giden
bulvar onları sanki başka bir dünyadan ayırıyordu” (Su, 1959, s. 89).
Aynadaki Kız adlı roman dış mekân yönünden çok zengindir. Ankara,
İzmir ve neredeyse Avrupa’nın birçok kenti dış mekân olarak sunulur.
Kadın kişilerden olan Sibel San, gemiyle Avrupa yolcuğuna çıkar.
Ege adını taşıyan gemi İzmir’de durur. Sibel San İzmir’in
güzelliklerine dikkat çeker: “Ege, İzmir’de epeyce kalacak. Alacağı
yükün mühim bir kısmı burada. Bir arabaya atlayıp, Kadifekale’ye
çıktım. Buraya çıkıp, şu şehrin, a canım denizi, şu harikulade
Karşıyaka’yı görmiyen, dünyanın en güzel manzaralarından birini
görme fırsatını kaçırmış demektir” (Su, 1962, s. 113). Sibel San
İzmir’den sonra Atina’ya geçer. Burada da eski Yunan’dan kalan
tarihi yerleri gezer:
Atina sokakları epey kalabalık. Vitrinleri itina ile tanzim
edilmiş büyük mağazalar. Kıral Sarayı. Tanınmış zenginlerden
Averof’un kendisini yetiştiren toprağa bir şükran nişanesi
olmak üzere, yaptırdığı mermer stadyum... Yolcular, ellerinde
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küçük Afrodit heykelleri, bebekler, Akropol hatiralariyle
vapura dönüyorlar (a. g. y., s. 114).

Ayrı Dünyalar’da İstanbul ve Ankara dış mekânların merkezi
konumundadır. Güzide hastane çıkışında Gençlik Parkı’na gider:
“Yolunu değiştirdi. Gençlik Parkı’na girdi. Ağaçlar yeşermişti.
Havuzlardaki sular temizdi. Kum döşeli yollarda ağır ağır yürüdü.
Kahvelerden birine girdi. Hava biraz serindi. İş günü olduğu için park
tenha idi. Çayını içerken doktorun söylediklerini düşünmemek
istiyordu. Aklına bir zamanlar seyrettiği bir film geldi” (Su, 1964, s.
34). Ben ve O romanında dış mekânlara fazlasıyla yer verilir. Yazar
İstanbul’u dış mekânların merkezi olarak kullanır. Faruk Bey sevgilisi
Suna için boğaza hâkim bir noktada bir çatı katı kiralar: “Az sonra
Boğazın öteki kıyısının üzerinden güneş doğmağa başlıyacaktı. Sular
durgundu. Taka sesleri kesilmişti. Bence burası İstanbul’un en güzel
yeri idi. Boğaz’ın Rumeli yakasında kocaman bir kayanın üstüne
oturtulmuş bir apartımanın çatı katı...” (Su, 1970, s. 83). Yazar bu
mekânı betimlemeye devam ederek okurun gözünde eksiksiz
canlanmasını sağlar:
Boğaz sularına karşı, Anadolu yakasının yeşil korularına
bakan, bir yüzü boydan boya geniş bir teras, Bebek koyunu,
Hisar’ları alan geniş bir ufuk... Manzara ikimizi de
büyülemişti. Sokak kapısından girince terasa kadar bütün
kapılar açıksa insan kendini büyük bir gemi güvertesinde sanıyordu (Su, 1970, s. 83).

Suna romanın ilerleyen bölümlerinde Ali San’la birlikte olmaya
başlar. Yazar Boğaziçi’nden İstiklal Caddesi’ne geçer. Okuyucu

174 | Doç. Dr. Ali ALGÜL

böylece İstanbul’un ara sokaklarına götürülür: “Ali San’ın yeni aldığı
arabasında kendi kendimi yadırgıyarak yerimi aldım. İstiklâl
Caddesi’ne girdik. Caddeye girebilmek için arka yollardan dolaştık.
Vitrinler, sinema ilânları, ışıklı reklâmlar, trafik ve insan seli. Ne
düşündüklerini, ne yaptıklarını, mutlu olup olmadıklarını bilmediğim
insanlar. Taksim. Anıtlar. Hâlâ tamamlanmamış Opera binası” (Su,
1970, s. 188). Yazar bu tümceleriyle İstanbul’un dikkat çeken
mekânlarını eleştirel bir biçimde okura sunar.
Yazarın son romanı olan Günah Yolu’da dış mekânları Ankara’dakiler
ve İstanbul’dakiler diye ikiye ayırabiliriz. Yazar romanın başında
Yıldız’ın bu yaz tatilini babasının Suadiye’de bulunan yalısında
geçireceğini belirtir. İstanbul’da plajlar ve Boğaziçi önemli dış
mekânlardır. Yıldız, Avukat Cihat Çığ ile Boğaz gezisi yapar.
Romanın erkek kahramanlarından Fahir Orel, mesleğinde kendini
geliştirmek için Kanada’ya gider. Sık sık Kanada’nın adı geçmesine
karşın, yazar burasıyla ilgili bir ayrıntıya girmez. Romanda,
Mükerrem Kâmil geriye dönüş tekniğini kullanarak Yıldız’la ünlü
Rejisör Fahir Orel’in evlenmelerini anlatır. Henüz kolejin son
sınıfında bulunan Yıldız, Fahir Orel’e âşık olur. Fahir Orel’in
Kavaklıdere-Çankaya yolunda her gün koşu yaptığını öğrenen Yıldız,
onu görebilmek için sık sık bu yola gider. Üçüncü gidişinde
karşılaşırlar: “Kalbi çarpa çarpa yürüyordu. İşte o idi. Kendisini
görmüş, adımlarını sıklaştırmıştı. Titremeye başladı. Daha bir adım
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bile atacak hali kalmamıştı. Durdu. Donmuş gibi olduğu yerde kaldı”
(Su, 1973, s. 30). Böylece mekân araçsallaştırılır.
Mükerrem Kâmil Su dış mekânları verirken duygu ve düşüncelerini
katar. Bu mekânlar içerisinde öncelik Ankara’dadır. Ankara içinde de
Ulus Meydanı, Gençlik Parkı, Cebeci sırtları, Kavaklıdere, Çankaya
önemli dış mekânlardır. Sonra İstanbul, İzmir, Balıkesir, Eskişehir ve
kimi Avrupa kentleri gelir. Figürlerin gözünden dış mekândaki
farklılaşmayı okuruna yansıtan yazar, dış mekânlar içerisinde
İstanbul’u anlatırken Boğaziçi’ne, İstiklal Caddesi’ne ve Suadiye’ye
ağırlık verir. Kimi romanlarında da İstanbul’dan İskenderun’a kadar
kahramanları yolculuk ettiren Mükerrem Kâmil Su, Akdeniz ve Ege
kıyılarını da okuyucusuna verir.
İç mekânlar Mükerrem Kâmil Su’nun romanlarında dış mekânlardan
daha çok görünmektedir. Bu Kalp Duracak’ta iç mekân olarak,
hastaneler, salonlar, evler vb. yerler kullanılır. Asıl erkek kahraman
olan Bay Cevdet, Necip’in ölüm haberini bir salonda verir: “Bay
Cevdet, karışık bir yüzle salonda görününce, Bilge fena halde ürktü.
Yine ne vardı acaba? Başını işinden, kaldırmamakla beraber, yan
gözle ona sararmış yüzünden, düşük omuzlarından mânalar çıkarmağa
çalışıyordu” (Su, 1935, s. 36). Bilge kardeşi Sevgi’nin evinde aniden
hastalanır. Doktor Erdinç çağrılır. Doktor odaya girince aşağıdaki
tabloyla karşılaşır: “Perdeleri indirilmiş, geniş yatak odası… Büyük
ceviz karyola… Beyaz örtüler… Gece dolabının üstünde uçuk mavi
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gece kandili… Derin bir sessizlik… Beyaz örtüler altında hiç
kımıldamayan bir vücut, insana ölü hissini veriyor…” (Su, 1935, s.
40). Yazar bu biçemiyle başarılı bir iç mekân ortaya koyar.
Dinmez Ağrı romanının başkahramanı Şerare Anadolu’ya geçtiğinde
küçük bir köy odasında kalır: “Küçük köy odasında bana bir yer
yatağı yaptılar. Belki yastıklar katı, yorgan yamalı. Fakat hepsi temiz,
mis gibi sabun kokulu. Arabacı burada beş saat kadar kalacağımızı,
sonra yine yola çıkacağımızı söyledi. Ocakta akşamdan kalma
alevlerin bıraktığı kor yığını var. Beyaz yün yumağı gibi kocaman bir
kedi tencerelere, kapaklı sahanlara başka bir mana veriyor” (Su, 1937,
s. 28). Yazarın gerçekçi bir tutum takındığı görülmekte ifadelerinden.
Sus Uyanmasın’da dış mekândan çok iç mekânların betimlenmesi ön
plana çıkar. Yazar iç mekânları kahramanların psikolojik hallerine
göre verir. Başta Çiğdem’in yatak odası gelir; çünkü annesi evi terk
etmeden önce Çiğdem’i son bir kez görmek ister. Burada yazarın
yaptığı iç mekân betimlemesi dikkat çekicidir: “Duvarları, tavanı gök
mavisi küçük bir yatak odası... Tül cibinliği indirilmiş minik bir çocuk
karyolası... Yerdeki ince ipek halıya uzak göklerden süzülür gibi,
nereden geldiği belli olmayan mavi bir ışık iniyor. Bu mavi oda;
küçük Çiğdem’in yatak odasıdır” (Su, 1938, s. 122). Romanda iç
mekân sıkça kullanmıştır. Çiğdem’in babası Cezmi kendini tamamen
mesleğine verince eşine çok fazla zaman ayıramaz. Bu durum zamanla
onların ayrılmasına neden olur.

Cezmi eşinin ölümünden sonra
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odasını dağıtır ve onun bir portresini yerleştirir: “Ömrünü kocaman
dolapları, sıra sıra rafları dolduran kitaplar arasında, geniş yazı
masasının başında geçiren ve bu uğurda dünyanın en büyük saadetini
ayak altına alan babam; bu odayı ne hale getirmiş!.. Çıplak bir oda,
bomboş duvarlar, bir maroken koltuk, boş yazı masası, o kadar.. O
kadar değil, masanın karşısındaki duvarda annemin büyük bir portresi.
İşte babamın benden uzak kaldığı zamanlarda sığındığı yer” (a. g. y.,
s. 101). Yazar bu biçemiyle iç mekânlar arasındaki sürekliliği
sağlamaya çalışır.
Istıranca Eteklerinde’de iç mekânlar genellikle kişilerin o anki
durumlarına ve psikolojilerine göre çizilmiştir: “Odanın ortasındaki
büyük karyolada baştanbaşa çekilmiş beyaz örtüler var. Ev, odalar,
salonlar sanki boşalmış, pencerelerinden ışık ve müzik saçılan,
dünyanın en iyi anlaşmış iki insanın büyük saadetlerine sahne olan bu
yerlerde., bir fırtına birçok şeyi yakıp, yıkmıştır. (…) Ne
düşündükleri, niçin sustukları belli değil. Bu boş yatağın kıyılarında
neyi, kimi bekliyorlar?!.. Genç kadın arada sırada küçük, solgun elleri
ile örtüleri okşuyor; gözlerinden yaşlar, ince, gergin tellere takılmış
yağmur damlaları gibi düşüyor; toplanıyor; yine düşüyor” (Su, 1939,
s. 125). Yazar görüldüğü gibi roman kişilerindeki sessizliği odanın
sessizliğiyle bütünleştirmeyi başarır.
Çırpınan Sular’da iç mekânlar diğer romanlarda olduğu gibi ele alınır.
Yazar yeri geldikçe iç mekânların betimlemesini yapar: “İki büyük
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sobanın kuvvetli ateşi salonu iyice ısınmıştı. Köşelerden birer demet
çiçek halinde renkli ampuller sarkıyordu. Masaların beyaz örtüleri
itinalı bir şekilde kolalanmıştı. Kabartmalı tavanın lâmbalarından
masa üstlerindeki yeşilliklere ve renkli çiçeklere bir ışık çağlıyanı
dökülüyordu. Büyüklere ait resimler, vakur çerçeveleri içinde bu süslü
salona uzaktan gülümsüyorlardı. Masalar erkenden kapatılmıya
başlamıştı” (Su, 1941, s. 89). Çırpınan Sular’da bazen iç mekânlarda
duyulan bir sesle ortam değişebilir. Roman kişileri iç mekânlar
sayesinde geçmişe gidebilirler: “Nahide bir aralık odada yalnız kaldı.
Radyoda tatlı bir müzik vardı. (…) Kalbinin en gizli tellerini
karıştıran, titreten., bir iniltiyi, bir hıçkırık ve bir hicranlı aşkı andıran
kitar sesi odanın havasını sarmıştı. Genç kadının gözlerinden belki
farkında olmadığı halde bütün bir mazi parça parça akmıya başladı.
Hâtıralar!” (a. g. y., s. 102). Kısacası Nahide için iç mekân kendisiyle
baş başa kalmaktır.
Sızı romanında Caddebostan’daki yalı önemli iç mekânlardandır.
Burada kadın kahraman Seniha’nın babasının kitaplarla dolu olan
odası dikkatini çeker: “Babam çalışma odasını itina ile döşemişti.
Raflar, dolaplar, etajerler, büyük, kalın ciltlerle doluydu. Geniş bir
yazı masası vardı. Üstü lüzumlu yazı aletlerile doluydu. Bu odaya
girdiğim zaman babam okuyorsa kitabını, yazıyorsa kalemini derhal
bırakır, benimle meşgul olmağa başlardı. Kat’iyyen gözlerini benden
ayıramazdı” (Su, 1943, s. 31).
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Uyuyan Hatıralar romanında iç mekânlar önemli yer tutar. Ali
babasından kalan bir apartmanın iki dairesini birleştirir: “Âli, babasına
ait bir apartmanın iki dairesini birleştirerek kendilerine tahsis etmişti.
Her yere ince ipek halılar serilmişti. Tül, kristal, gümüş, tablo, antika
eşya ile dolu vitrinler... Bu muhteşem apartmanda bunların hepsi
vardı. Ve hepsi ustalıkla yerlerini almış, her birinin üstünde anlıyan
bir göz durmuş, bilen bir el dolaşmıştı” (Su, 1944a, s. 9). Öğretmen
Malike’nin odası da başkahraman Sermin’in dikkatini çeker. Bu oda
Malike için ayrı bir dünyadır. Malike zaman zaman odasında
öğrencilerine özel dersler verir:
İyi bir ailenin yanında oturuyordu. Kendisine büyükçe bir oda
vermişlerdi. Sermin bu odaya girdiği zaman, bu odadaki
mütevazı eşyayı bir bir gözden geçirdikçe hayretlere düşerdi.
İnce çiçekli basma perdeler, aynı basmadan yapılmış kocaman
bir divan, süssüz birkaç iri tüy yastık, divanın kenarlarında
kitap rafları, altında çamaşırlarını yerleştirdiği geniş
çekmeceler... Bir tarafta zarif bir paravan. Arkasında genç kızın
basit yemek malzemesi ve masanın üstünden hiç eksik olmıyan
pirinç semaver. Duvarlarda yine kitap rafları. Divana yakın bir
köşede birkaç alçak koltuk ve bir masa. Üstü bol büzmeli bir
perde ile kapanmış büyük yerli bir dolap. Bu oda daima derli
toplu dururdu. Pencerelerden biri her zaman açık tutulduğu için
havası taze ve serindi. Malike bu odaya ‘Benim dünyam,
cennetim’ derdi. Bayram günlerinde, bazı hafta sonu
tatillerinde burasını onun en çok sevdiği talebeler doldururdu.
Onlarla konuşmak, onların büyüklere daima biraz kapalı ve
meçhul kalmış olan ruhlarını tanımağa çalışmak, dertlerine
ortak olmak onun için bir zevkti (a. g. y., s. 12).

Uzaklaşan Yol romanında iç mekânlar önemli yer tutar. Ressam Aziz
Bey’in evi iç mekânların başında gelir. Aziz Bey evin bir odasını
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atelye olarak kullanır. Resimlerini burada yapar: “Evin büyük odası
atelye olarak kullanılmakla idi. Burada zarif bir paravan, divan,
krokiler, paletler, boyalar; fırçalar; tablolar; masa ve sehpalar
karmakarışık bir halde bulunuyordu. Odanın havası bozuktu.
Cahidenin isimlerini bilmediği ilâçların, boyaların falan kokusu, bu
havaya alışık olmıyanlara garip bir baş dönmesi veriyordu” (Su,
1944b, s. 17). Bu kadar çok amaçlı kullanılan odada dağınıklık da
kaçınılmaz olur: “Ressamın yattığı oda da basit bir şekilde döşenmişti.
Her şey temiz olmakla beraber dehşetli dağınıktı. Bu karışıklık insana
iç sıkıntısı veriyordu. Öteki odalar toz, toprak içinde, örümcek ağları
ile dolu, terkedilmiş vaziyette idi. Mutfak da şimdiye kadar hiç
kullanılmamıştı. Ev gibi, bahçe de bakımsızdı” (a. g. y., s. 17). Yazar
bu tavrıyla mekâna gerçekçi yaklaşmasını diğer romanlarında olduğu
gibi burada da gösterir.
Kaybolan Ses’te genellikle bahçelerin ve deniz kenarlarının dikkat
çekmesine karşın, yazar yer yer iç mekânlara da değinir. Bu iç
mekânların başında Füsun’un okuldan atılmasına neden olan ev gelir.
Füsun bu evde eğlenceye katılıp piyano çalar ve derinlemesine oradan
etkilenir. Evin dikkat çeken yönleri şöyledir: “Ev, o zamana kadar bir
eşine rastlamadığım şekilde süslü ve muhteşemdi. Geniş merdivenlere
varıncıya kadar her taraf halı ile kaplı idi. Tavanlardan salkım, salkım
avizeler sarkıyordu. Duvarlarda yüksek aynalar vardı. Kendimi rüyada
sanıyordum. Tablolara, sedef kakmalı ceviz oda takımlarına, üstleri
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ağır ipek kumaşlarla örtülü alçak geniş sedirlere hayran hayran
bakıyordum” (Su, 1945a, s. 20).
Büyük Rüzgâr adlı romanda Hüsnü Bey’in çiftliği önemli bir yer tutar.
Ferhan bu çiftliğe dayısının olanaklarını kullanarak kimsesiz çocuklar
için bir ev yaptırır: “Müesseseye bir ad vermek istemediler. Ona
sadece ev diyorlardı. Bir kadın evin temizliği, intizamı ve bütün
ihtiyaçları ile alâkadar oluyordu. Onun emrinde bir aşçı ile yamağı, bir
çamaşırcı, iki orta hizmetçisi bulunuyordu. Kapıcı müstakildi. Bir
hastabakıcı, iki dadı vardı. Kasabadaki doktorlardan biri ile
anlaşmışlardı. Haftada bir gün çiftliğe gelecek, çocuklarla meşgul
olacaktı” (Su 1945b: 75). Sürekli bir şey yapma isteğinde olan Ferhan,
çocukevinin her şeyiyle yakında ilgilenir: “Ev gayet sade bir şekilde
düşenmişti. Alt salon ikiye bölünmüştü. Bir tarafında yemek yenecek,
ötede dinlenilecek ve oyunlar oynanacaktı. Hususî çalışmalar için
odalar ayrılmıştı. Kitap odası çok büyüktü. Kitap henüz azdı. Esasen
şimdilik çocukların kitaba ihtiyaçları da yoktu” (a. g. y., s. 75). Yazar
bu ifadeleriyle bir bakıma mekânı roman kişisine yaratır. Benzer
durum İnandığım Allah’ta da geçer. Yapıtta mekân ağırlıklı olarak
Gediz’in eniştesinden kalan Pendik’teki evdir: “Evin denize bakan
yüzünü baştanbaşa bir veranda kaplıyordu. Adam buraya iyi bir tente
yaptırmış ve birkaç saksı çiçeği giderken almamıştı. Ev orta
büyüklükte bir hol ye kocaman bir salonla, bir hizmetçi odası, mutfak,
kiler ve banyodan ibaretti. Bodrum odundan, kömürden başka bir
takım, fazla eşyayı da alıyordu. Pencereler geniş, tavan yüksekti.
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Nereden bakılsa ya deniz, ya koru görünüyordu. Ev apaydınlıktı” (a.
g. y., s. 146). Gediz öğretmenlikten istifa ettikten sonra gelip bu eve
yerleşir ve orayı düzenler:
Gediz hole bir hasır takım aldı, masanın üstüne büyük bir saksı
kaktüs koydu. Salonun bir tarafını yatak odası haline getirdi, iri
dallı ve büzmeli bir basma perde ile burasını gözden gizledi.
Deniz tarafındaki köşelerin birine, bir tarafında kitap rafları
olan bir divan yerleştirdi, bir etajer, bir masa koydu. Öbür
köşeyi üç alçak koltuk ve yine bir masa ile başka sitilde döşedi.
Yere küçük bir kaç seccade serdi, pencerelere ince perdeler
astı. Mutfağı halasının pırıl pırıl kalaylı bakır takımları ile pek
sevimli bir hale getirdi. Banyo odasına basit tuvalet eşyasını
taşıdı. Duvarlarda ne bir tablo, ne bir fotoğraf vardı. Hatta
radyo alırken bile bir hayli tereddüt etti. O tam mânası ile bir
münzevî gibi burada yaşamak istiyordu. Fakat bazı
alışkanlıklar, onu herhangi bir iç üzüntüsü ile dağlara çıkan
veyahut ormanlar içinde bir kulubeciğe sığnan hakikî
münzevilerden ayırıyordu (Su, 1946, s. 146).

Bu değişiklikleri yaptıktan sonra Gediz’in amacı tek başına yaşamak
ve kendisini unutturmak olur: “Genç kadın verandaya çıkıp ta karşıki
Adalara, önündeki daracık kumsala sokulup çekilen denize ve
bulutsuz gökyüzüne bakınca içinin ferahladığını hissediyordu. Burada
okuyacak, burada eserler çevirecek, kendini unutturacaktı” (a. g. y., s.
146). Romanda öne çıkan diğer iç mekânlar: Halkevi Kütüphanesi, bir
mahkeme salonu.
Bir Avuç Hatıra’da öne çıkan iç mekânlar arasında, Nilüfer’in doğup
büyüdüğü ev, Müjgan Hanımların apartman dairesi, Nilüfer’in
çalıştığı büro ve yine Nilüfer’in hayat kadınlığına başladıktan sonra
kaldığı randevuevi yer alır. Yıllar sonra Orhan Kaya ile Nilüfer
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karşılaşırlar ve Nilüfer ona randevuevini anlatır: “Şimdilik gizli bir
evde, vesikasız, muayenesiz icrayı sanat etmekteyim. Nihayet burası
bir randevu evi. Şık, konforlu, görünüşe göre mazbut bir apartıman...
Belli başlı kimselerin, kodamanların kabul edildikleri bir yer” (Su,
1947, s. 114). Yapıtta ileride mekânlarda yaşanabileceklere de
değinilir. “ (…) —Yarın bu da olacak. Dispanser koridorlarında,
polislerin nezareti altında, doktorların hakaret dolu bakışları önünde
ve kaba elleri arasında daha neler olacak. Bıçaklanmalar, dövülmeler,
sürüklenmeler. Sarhoş tekmeleri altında iğrenç sahneler. Siz merak
edip de gazetelerin zabıta sütunlarını okumaz mısınız?” (a. g. y., s.
115). Su mekânlara bu şekilde yaklaşarak ânda görülen mekânla
gelecekte aynı mekânda yaşanacakları birlikte vermeyi başarır.
İhtiras’ta en önemli mekân Nedim’in Nuran’ı kapattığı evdir. Burada
sağır ve dilsiz bir kadınla yaşamak zorunda kalır: “Evde sağır ve dilsiz
bir kadın vardı. Son derece çirkin, haşin bir ihtiyardı. Her hareketimi
acayip bakışlarla takibediyor, benim sahiden deli olduğumu sanarak
âdeta tetikte duruyordu” (Su, 1948, s. 104). Nuran bunalımlı günler
geçirir. Yazar Nuran’ın gözünden evi okuyucuya anlatır: “Uzun bir
otomobil yolculuğundan sonra yüksek duvarlı, kocaman bir bahçenin
ortasında, ağaçlar arasında gizlenmiş kalmış bir eve yerleştik. Burası
da oldukça iyi döşenmişti. Bıraktığımız evdeki muhteşem eşya buraya
taşınmamıştı. Nedim belki de hâtıralardan kaçıyor, başına gelen şeyi
unutmak için maziye ait ne varsa hepsini gözünden uzak tutmak is-

184 | Doç. Dr. Ali ALGÜL

tiyordu” (a. g. y., s. 104). Böyle bir mekân da işlenen konuya uygun
düşer.
Gençliğimin Rüzgârı’nda iç mekân olarak Asuman’ın öğretmenlik
yaptığı okullar ve kaldığı evle birlikte Naima Sel’in evi yer alır:
“Bakımlı bir bahçenin tahta parmaklıklı kapısını itti. İri iri taşlarla
döşenmiş ince, muntazam bir yoldan geçti. Burası tek katlı, şimal
memleketlerindeki evleri hatırlatan sivri çatılı, etrafı boydan boya
veranda ile çevrili, pembe boyalı küçük bir evdi. Hafifçe zile
dokundu. Kapıyı on yaşlarında kadar sevimli bir küçük kız açtı,
arkasından hemen öğretmen Naime Sel göründü” (Su, 1955, s. 98).
Bir gün Asuman, Naima Sel’i ziyaret eder ve onun bu evinden
derinlemesine etkilenir: “Odada ilk göze çarpan şey kitaplardı. Hemen
her köşede küçük, zarif etejerler, divanın yanlarında ve arka tarafında
kitap rafları vardı. Renk renk ciltletilmiş kitaplar düzgün bir sıra
halinde dizilmişlerdi. Üçü beşi bir arada, bazıları düz ve dik bazıları
birbirine yaslanmış gibi yerleştirilmişlerdi. Kitap blokları arasında
zarif biblolar, minik vazolar, heykelcikler yerlerine pek yakışmış
görünüyorlardı” (a. g. y., s. 98).
Özlediğim Kadın adlı roman da iç mekân bakımından zengindir.
Avukat Halil Kent’in hukuk bürosu, Dikimevi’ndeki kır kahvesiyle
Celal Berk’in Bahçelievler’deki bahçelievi önde gelen mekânlardır.
Yazar bu evi şu şekilde açıklar: “Nazlı muhtelif vesilelerle birkaç defa
Bahçelievler’e gelmişti. Kime ait olduğunu bilmediği bu ev birden
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dikkatini çekmiş, bilhassa durup bahçeye hayran hayran bakmaktan
kendini alamamıştı. Mavi çamların en güzel güllerin geleni geçeni
teşhir ettiği bu bahçe ve bu bahçenin ortasında çok zevkli bir şekilde
inşa edilmiş geniş geniş teraslı güzel ev (…)” (Su, 1959, s. 286). Nazlı
için Celal Berk’in evine yerleşmek bir hayalin gerçekleşmesidir: “(…)
kim derdi ki, bir gün kendisine ait olacak? O zaman böyle bir şey aklından geçecek olsa, kimbilir buna nasıl gülerdi. Bu kadar güzel
hayaller kurmağa alışmış değildi” (a. g. y., s. 286). Nazlı’nın eve
ulaşmasıyla birlikte yaşananlar şöyle geçer eserde:
İnce çakıllarla döşenmiş bir yoldan el ele geçtiler. Geniş
mermer merdivenlerden çıktılar. Kapı açıldı. Palmiyelerin kauçukların süslediği holde hizmetliler sıralanmış, mimarla karısını bekliyorlardı. Mimar karısına aşçıyı, orta işlerine bakan
tiril tiril beyaz önlüklü, temiz yüzlü bir kadını, şoförü ve
bahçıvanı tanıttı. Evin her yerinde birbirinden güzel vazolar
içinde çiçekler vardı. Nazlı şapkasını, eldivenlerini çıkardı.
Saçlarını düzeltti. Elindeki çiçekleri Venedik işi zarif bir
vazoya yerleştirdi. Akşam çayını içmek üzere mükellef bir
şekilde hazırlanmış sofraya karşılıklı oturdular (a. g. y., s. 286).

Aynadaki Kız romanı iç mekân yönünden dikkat çekicidir. Kadın
kahramanlardan Sibel San’ın çalıştığı gazete, Viyana opera binası,
Goethe’nin evi öne çıkan iç mekânların başında gelir. Sibel San
Avrupa gezisi sırasında Viyana’ya da uğrar ve buradaki opera
binasından derinlemesine etkilenir. Öncelikle şimdiki zamanı ve tarihi
birlikte verir:
Viyana’nın operası, bina olarak da zevkle görülmeğe değer.
Yılbaşlarında parterdeki koltukları kaldırıp, ananevi balolarını
bu salonda verirlermiş. Güzel sanatların yedi temsilcisi (…) ve

186 | Doç. Dr. Ali ALGÜL

bütün meşhur müzisyenlerin büstleriyle süslenmiş, muhteşem
bir bina. İmparatoriçe Elizabeth’in temsillerden sonra, çay
içtiği mavi salon. Kara Mustafa Paşa kumandasındaki Osmanlı
Orduları, Viyana’ya girerken, halk buraya sığınıp, operanın
pencerelerinden Türkleri seyretmişler. İşte, adım başında tarih
(Su, 1962, s. 125).

Sibel San opera binasının içine ve izlediği oyuna “Perde açılmadan
önce, partere, kat kat localara ve âdeta tavana değecek kadar yüksekte
bulunan balkonlara baktım. Kristal avizelerden dökülen bol ışık
altında her şey, herkes gözüme pırıl pırıl göründü. Mozart’ın
(Saraydan Kız Kaçırması) o kadar kuvvetli bir eser olmamakla beraber
sesler çok güzel olduğu için, ilgiyle takip ettim operayı” (Su, 1962, s.
125) sözleriyle birlikte değinir.
Mükerrem Kâmil Su, Viyana’yla yetinmez. Avrupa’da başka
mekânlara da kahramanını gönderir. Bu yerlerin de en dikkat
çekenlerinin başında Goethe’nin evi gelir. İlk olarak şunları söyler:
“Frankfurt’tan Goethe’nin evini ziyaret etmeden ayrılamazdım. Hareket saatimi değiştirdim. Goethe’nin doğduğu ev de harpte bombalanmış. İsabetki daha önceden evin eşyasını ve o muazzam kitaplığı
başka taraflara kaçırmışlar. Bu sayede evi tekrar orijinaline uygun
olarak tanzim etmek mümkün olmuş” (Su, 1962, s. 144). Sonra
Goethe’nin evinin ayrıntısına geçer: “Doğduğu odada, doğduğu yere
bir büstünü koymuşlar. Büstün önünde Alman Hükümeti’nin güzel
sözleri ihtiva eden çelengi ile İngiltere’den Shakspeare evinden
gönderilmiş bir çelenk, bir köşede ziyaretçi kartları ile dolu bir sepet
vardı. Kartımı çıkardım. ‘Sanatkârların başka bir topraktan yaratılmış
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olduğuna inanan birinden Verter’in yaratıcısına’ diye yazıp sepete bıraktım” (a. g. y., s. 144). Sibel San evin diğer katlarını da gezer: “Evin
üçüncü katı beni daha çok ilgilendirdi. Charlot’un gölgeden profili ile
veda mektubu, sevgililerinin ve nişanlısının resimleri hep bu katta.
Odaları dolaşırken o ilk aşkı, o ilk ümitsizliği Goethe’nin odasına
sinmiş buldum âdeta. Bir oda da Faust’a tahsis edilmiş. Faust ve
Goethe!” (a. g. y., s. 144). Bu ifadelerden de Goethe’nin tek bir ulusa
değil de ulusların bir yazarına dönüştüğü rahatça anlaşılabilir.
Ayrı Dünyalar bir aile romanıdır. Bu nedenle yazar sık sık evin -bir
yuvanın- sıcaklığını vurgulama gereği duyar. Güzide ile Ulvi Bey
evlendiklerinde İstanbul’da iki odalı bir evin üst katına taşınırlar: “Alt
katta ev sahibi oturuyordu. Pek hoş bir kadındı. Ev işlerinde
Güzide’ye yardım ederdi. İki odaları vardı. Geceleri çiçekli basma
perdeleri çekerlerdi dış âleme. Bir somyeleri, küçük bir masaları vardı
yatak odasında. Güzide: ‘Yerli gömme dolap var’ diye o evi ilk
görüşte beğenmişti. Öteki odada, bir sedir, birkaç iskemle, hem yemek
yerken, hem çalışırken kullandıkları bir masa” (Su, 1964, s. 63). Yazar
bu anlatımıyla sıcak bir evi çizmeyi başarır.
Ben ve O romanında da Mükerrem Kâmil mekânlara önem verir. Asıl
kadın kahraman Suna’nın kaldığı halasının evinden Damlataşı
Mağaraları’na kadar okuyucuyu götürür. Ayrıca romanın erkek
kahramanlarından Faruk Bey, Balıkesir’de yaşarken Halkevi’nin
başkanlığını da yapmıştır. Yazar orayı da gözardı etmez okura, tanıtır.

188 | Doç. Dr. Ali ALGÜL

Kuşkusuz romanda en önemli iç mekânların başında ES-A yayınevi
gelir. Suna bu yayınevinde dokuz yıl çalışmıştır.

Bu nedenle

yayınevinin eski ve yeni binalarını karşılaştırır. İlk önce eski yeri
açıklar: “O tarihte bir ara sokakta, karanlık, eski bir hanın ikinci
katında küçücük bir yerdi. O daracık loş koridorla, o iç içe iki odacığı,
o iki odanın arasına sıkışmış camdan bölmeyi bugünkü yayınevi ile
kıyaslamak bile olmazdı” (Su, 1970, s. 59-60). Sonra yeni taşındıkları
yeri “Şimdi Ankara Caddesi’nin yeni binalarından birinin beş katını
birden işgal ediyorduk. Giriş yerinde caddeyi renkli, düzenli
vitrinleriyle değerlendiren satış yeri. En alt katta matbaa gürül gürül
işliyordu. Üstte iki kat depolanmış ES-A yayınları ile dolup dolup
boşalırdı. Beşinci katta idi büro. Odam odası ile iç içe” (a. g. y., s. 5960) biçimindeki sözleriyle belirtir.
Mükerrem

Kâmil

Su,

Ben

ve

O

romanında

İzmir

Devlet

Tiyatrosu’ndan da söz eder ve İzmir’le Ankara’yı sahip oldukları
tiyatro potansiyelleri bakımından karşılaştırır: “İzmir Devlet Tiyatrosu
deniz kıyısında, bakımlı bir bahçe içinde, küçük, sevimli birşey..
Bence

Ankara’nın

en

büyük

özelliği

Devlet

Tiyatroları’dır.

Sanatçıların en genci, okuldan yeni çıkmışı bile başarılıdır, seyirciyi
etkiler” (a. g. y., s. 131). Bu sözler de Ankara’nın sahip olduğu
potensiyali göstermesi bakımından önemlidir.
Günah Yolu adlı romanda iç mekânlar arasında Feyzi Gürel’in yalısı,
Avukat Cihat Çığ’ın evi ve hukuk bürosu ile otel ve bir gazino öne
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çıkar. Romanın iç mekânının merkezi deniz kenarında bulunan ve
plaja da açılan Feyzi Gürel’in yalısıdır. Yıldız yaz tatilini bu yalıda
geçirir. Yazar yalının tanıtımını yapmamıştır. Daha çok Suadiye ön
plana çıkarılır. Avukat Cihat Çığ’ın evine Yıldız ve kardeşi Günseli
konuk olarak giderler. Boğaz manzaralı olan daire Yıldız’ı etkiler:
“Tahmin ettiği gibi de oldu. Cihat Çığ onları neşe ile karşıladı.
Oturduğu daire güzeldi. Zarif bir biçimde döşenmişti. Kapıdan girince
insanın içine ferahlık veren bir havası vardı. Terastan ve öndeki
odaların bütün pencerelerinden Boğaz’ın büyük bir parçası bütün
güzelliği ve ihtişamıyle görünüyordu” (Su, 1973, s. 50). Yazar bu son
romanında diğer mekânlara fazla girmez üstte de vurgulandığı gibi.
Mükerrem

Kâmil

Su

iç

mekânları

kahramanların

psikolojik

özelliklerine göre verir. Popüler mesleklere sahip olan kahramanların
yaşadıkları mekânlar da zamanının her türlü konforuna sahiptir. Yazar
iç mekânları ele alırken sınır tanımaz. Türkiye’de bir yazarın evi
olabileceği gibi bir yabancı yazarın yaşadığı yeri de iç mekân olarak
kullanır. Mükerrem Kâmil, yeri geldikçe Avrupa’daki tarihi binaları
da tanıtır. İç mekânları verirken duygularını da katan yazar, Damlataşı
Mağaraları’na kadar iç mekânları vermiştir.
Mekân-insan ilişkisi de Mükerrem Kâmil’in romanlarında dikkat
çekecek bir şekilde karşımıza çıkar. Romanlarında Su, Ankara ve
İstanbul’da geçen hayatların birçoğunu mekânla öne çıkarır.
Ankara’daki roman kişileri genellikle bir apartman dairesinde
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yaşarlar. Kişilerin ekonomik durumlarına göre bu daireler Ankara’nın
lüks yerlerinde de Cebeci sırtları gibi geri bölgelerinde de olabilir.
Dinmez Ağrı’da yazar ülkenin durumuyla mekân arasında bağlantı
kurar. Şöyle ki, memleket yokluk ve sıkıntı içerisindedir. Bu, çevreye
de yansır: “Bu çıplak, fakir Ankara odası gözüme çok sevimli geldi.
Pencereden göz alabildiğine sarı yüzlü kırlar uzayıp gidiyordu (Su,
1937, s. 49).
Sus Uyanmasın’da ise dikkat çeken mekân, Çiğdem’in annesi
Meliha’nın öldüğü odadır. Ölüm havası odaya yansır. Yazar mekâninsan

ilişkisini

kurmakta

usta

olduğunu

gösterir.

Kadın

kahramanlardan Çiğdem’le ölünün odası birlikte betimlenir: “Evde
hiç ses yok. Yalnız küçük bir ışık. Sönük, titrek yeşil bir ışık. Annem
o odada ölüyor mu? Mermer merdivenlerden nasıl çıktık, geniş sofaları nasıl geçtik ve parlak bir kapı tokmağını nasıl çevirdik. Bunları
kalbimin vuruşundan hiç seçemiyordum. Kocaman bir oda. Havası
ilâç kokusu ile dolu. Köşede büyük bir karyola, tülleri yukarı doğru
toplanmış. Yeşil ipek saçaklı gece lâmbası odaya loş bir ışık veriyor.
Bu, beyaz örtüler altında yatan benim annem mi?” (Su, 1938, s. 89).
Ölüler sessizdirler. Alıntının girişinde ve süreğinde de görüldüğü gibi
yazar mekânı da sessiz olarak çizer.
Istıranca Eteklerinde’de Cevad’ın görev yerinde ya bahar ya da kış
söz konusudur. Yazar mekân ile kişiler arasındaki ilişkiyi sağlam bir
biçimde kurar; çünkü burada Cevad ve sevgilisi birbirini delicesine
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sevmişler ve ayrılmışlardır. Yani ortası yoktur. Romanın ikinci önemli
mekânı ise Taksim’de bulunan Berrin’in iş yeridir: “Taksim’deki şık
apartmanlardan birinin birinci katı.. Geniş pencerelerde incecik tül
perdeler rüzgârla şakalaşmakta... Büyük salonun ortasındaki masanın
kenarlarına biri-birinden güzel on kız sıralanmış; ellerinde renk renk
kumaş ve parmaklarında pırıldayan iğnelerde uzayan iplikler... ” (Su,
1939, s. 131). Yazar ilerleyen satırlarda iş yerini ayrıntılarıyla
betimlemeye çalışır: “Salonun en uygun yerlerine gelişigüzel
serpilmiş hissini verecek bir şekilde yerleştirilmiş - mavi ipek
koltuklar... Koltukların aralarına yerleştirilmiş irili ufaklı sigara
masaları... Bir köşede büyük etajer. Üstünde renk renk salon ve moda
mecmuaları... Yığın yığın modeller. Diğer köşede rugan deriler gibi
parlayan iyi marka bir piyano... Radyo ve karanfiller, kıpkızıl
karanfillerle dolu vazolar... Pencerelerde incecik mavi tüller...” (a. g.
y., s. 132). Yazar daha da ayrıntıya girerek duvardaki tablolar
hakkında da bilgi verir: “Duvarlarda Avrupa ve Ankara sergilerinden
alınmış

değerli

birkaç

tablo...

Rönesans

san’atkârlarının

en

meşhurlarının ibda ettiklen eserlerin kopyaları... Üstüne siyah tül
çekilmiş genç bir kadın portresi... (…) (a. g. y., s. 133). Bu ifadeler de
hiç kuşkusuz o yıllardaki Taksim’in

evrensel kimliğini de

göstermektedir.
Çırpınan Sular romanında da benzer durum görülür. Romanın asıl
kadın kişilerinden Nahide ile Sarayburnu kıyıları arasında kurulan
bağlantı dikkat çekicidir. Nahide ilk önce oraya nasıl gittiğini belirtir:
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“Babam, İstanbul’a yaptığımız seyahatlerden birinde beni Gülhane
parkına götürmüştü. Ağaçlar arasından yavaş yavaş deniz kenarına
indik. Orada bir müddet oyalandım. Rüzgâra kanat açan yelkenleriyle,
kürek çeken kayıkçılara, gelip geçen Ada ve Boğaziçi vapurlarına
bakıyordum. Birdenbire sıkıldım: ‘Baba, gidelim!’ diye bağırdım”
(Su, 1941, s. 89). Nahide sözlerinin devamında da iç dünyasıyla
çırpınan sular arasında bir ilişki kurar:
Babam elimden tutarak beni banklardan birine oturttu.
Sarayburnu’nun durmadan çırpınan dalgalarını göstererek: ‘Şu
sular gibisin, dedi. Tıpkı çırpınan sular gibi! Bir dalda karar
kılamıyor, hiçbir şeyle avunamıyorsun. Bazan bebeklerinle
oynar, mektep vazifelerini yaparken sana dikkat ediyorum.
Birini eline alıp birini bırakıyor, hiçbir ile belki beş dakika
meşgul olamıyorsun. Herhangi bir şeyi istiyorsun. Ve daima
müşkül şeyleri! Bin zorlukla eline geçirdikten sonra ayni
dakikada o kadar istediğin şeyden vazgeçiyor, belki de içinden:
‘Çektiğim bütün emekler bunun için miydi?’ diye esef
ediyorsun (Su, 1941, s. 89).

Yazar mekânı anlatırken, orada yaşanan değişimi de anlatır. Bu
değişimle birlikte kahramanların dünyaya bakışlarında da farklılıklar
meydana gelmiştir: “Mekan unsurundan kahramanın kimliğiyle
birlikte içinde yaşanılan ortamın sosyo/kültürel portresinin çizimi
yönünden de yararlanılır” (Tekin, 2004, s. 148). Yine Çırpınan
Sular’da Nahide, çevrenin bakış açısından gençliğinde olumsuz
etkilenmiştir: “Lâkin dünyada tam huzuru bulmanın imkânı var mı? O
zamanlar Balıkesir şimdiki gibi inkılâp mefhumunu tam manasile
kavramış değildi. Gezmem kabahat oldu, gülmem ve giyinmem fazla
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görüldü. Yıllarca muhitin dedikodu mevzuu ben oldum. Muhayyel
âşıklarım,

muhayyel

maceralarım

ağızdan

ağıza

değişerek,

genişliyerek koca memleketi alâkalandırdı” (Su, 1941, s. 89). Bu
örnek mekânın birey üzerinde mahalle baskısı da yaptığını açığa
vurur. Aynı konu İnandığım Allah adlı romanda da temalaştırılır.
Yapıtta mekân-insan ilişkisine çevrenin kendilerinden farklı olan
insanlara baskı yaptığını göstermek için değinilir. Gediz küçük bir
kasabada öğretmenliğe başlar. Yalnız başına sokağa çıkamaz. Bu
duruma alışmakta sorunlar yaşar. Kadınların tek başına geceleri dışarı
çıkmalarının iyi karşılanmadığı yerde Gediz dışarı çıkar: “Genç kız,
bacak kadar oğlanın refakatine muhtaç olduğunu düşündükçe hem
gülüyor, hem bu hale, muhite uymak, telâkkilere hürmet etmek
keyfiyetine sinirleniyordu. Ona geceleri, yalnız sokağa çıkamamak
pek acayip, geliyordu. Fakat Sıdıka teyze, böyle bir şey yapacak
olursa dile düşeceğini, dedikoduyu uğrayacağını, başına çeşitli belâ
geleceğini türlü misaller vererek ona kabul ettirmişti” (Su, 1946, s.
26). Benzer durum farklı bir biçimde Büyük Rüzgâr’da da görülür;
fakat burada kadının ekonomik özgürlüğü yeni yasaların verdiği
haklarla donatılır. Romanda Şadiye Hanım cazibe yönünden çok
şanslıdır. Birçok erkeği kendisine çeken Şadiye Hanım, Tüccar
Abdullah

Halim’i baştan

çıkarır.

Sevmediği halde Abdullah

Halim’den bir çocuk sahibi olur. Böylece tüccarın malına mülküne
sahip olacaktır. Tüccar Abdullah Halim’in kısa sürede ölmesiyle
Şadiye Hanım hedefine ulaşır. Zaman değişmiştir. Kılık-kıyafet
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devrimiyle kadınlara her alanda özgürlük verilir. Mekânlarda artık
kadınlar çağdaş kılık-kıyafetle dolaşabilir hale gelmişlerdir. Şadiye
Hanım

yaşadığı

mekânlarda

istediklerini/aradıklarını

bulmakta

zorlanmaz: “Artık çarşaf kalkmış, kadınlar birçok bakımdan serbestliğe kavuşmuşlardı. Bütün gezinti yerlerinde bir sultan gibi görünüyor,
giyinip kuşanıp kendini teşhir ediyordu. Evinde toplantılar yapmağa
başlamıştı. Ve bu gezintilerde, toplantılarda vücudunun susturulmaz
isteklerine cevap verecek kimseleri bulmakta gecikmedi” (Su, 1945b,
s. 42-43). Bu alıntıda görülen eskiyle yeninin karşılaştırılması
Çırpınan Sular’da da söz konusudur12.
Mükerrem Kâmil mekânların tarihsel özelliklerine, o yerin bir ulus
için ne ifade ettiğine de değinir. Sızı romanında kadın kahramanlardan
Seniha, sevgilisinden ayrılınca İnönü Kampı’na gider. Yazar,
İnönü’nün Türk tarihi bakımından önemini anlatır. “İstasyona ayak
basar basmaz tarihe iki büyük şeref sahifesi kazandıran meydan
muharebelerinin sesini içimde duyar gibi oldum” (Su, 1943, s. 50)
diyen Su, sözlerine, “İşte İnönü... Bir zamanlar adı çok az geçen ve
herkesçe bilinmeyen bu kasabacık bugün tarihin malıdır. İnönü
denince orada iki defa elde edilen zaferin eşsiz heyecanını duymamak
kabil mi?” (a. g. y., s. 50) şeklindeki ifadeleriyle devam eder. Su’nun
belirttiği bu heyecanı o günleri yaşayan Yakup Kadri, Ergenekon adlı
eserinde ayrıntılı bir biçimde ele alır. İsmet İnönü’nün kazandığı

12

Bkz. Su, 1941, s. 89.
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zaferlerin İstanbul’un fethinden de önemli olduğunu vurgulayan
Yakup Kadri, şunları söyler: “Zamanımızın Haçlı savaşçıları bugün
sekiz yüz yıl önce Sakarya Vâdisi’de Haçlılara başarıyla karşı koyan
Kılıçarslan’ın Selçukluları, yani Anadolu Türkleri yerinde bugün
İsmet

Paşa’nın

orduları,

yani

Anadolu

Türkleri

bulunuyor”

(Karaosmanoğlu, 2010, s. 84). Yakup Kadri’nin açık bir biçimde dile
getirdiği bu başarının zor koşullar altında elde edildiğini Mükerrem
Kâmil yapıtında şu şekilde anlatır: “Garp cephesi kumandanı bu
tepelerden dünyanın zorlu savaşını seyretti. Mukaddes bir dava için
harekete geçen Türk ordusu, açlığa, her türlü yokluğa ve daima
tazelenen, beslenen kuvvetlere göğüs vererek burada istiklâlinin
özünü eline aldı” (Su, 1943, s. 50). Mükerrem Kâmil İnönü’nün
kazandığı savaşlarla birlikte Türk ordusunun şahlanışa geçtiğini
vurgular: “Bu geniş topraklar üstünde dünyayı şaşırtan ve sürprizlerin
en parlağını veren iki zafer kazanıldı. Bu havanın içine girer girmez
insan, Türk ordusunun şahlanan havalarını görüyor, kıvılcımlar saçan
nal seslerini duyar gibi oluyor” (Su, 1943, s. 50). I. ve II. İnönü
Savaşları’nın getirdiği başarı Mustafa Kemal’i sevindirir: “Asıl sevinç
Mustafa Kemal’de idi. Birinci İnönü Zaferi olunca: ‘Bu muharebe ile
pek çok şey kurtarılmıştır!’ demiş, sonra bu sözünü şöyle
tamamlamıştı: ‘Hayır, her şey kurtarılmıştır!’” (Atay, 2012, s. 329).
Bu zaferlerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasette daha gür
konuşmaya başlar: “(...) kılıcını yeteri kadar keskin hisseden Anadolu
artık siyaset yapmakta bir mahzur” (Karaosmanoğlu, 2010, s. 168) da
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bulmaz ve saray muhatap alınmamaya başlanır: “Birinci İnönü ile
Kuva-yı Milliye nin başıbozuk devri son bulduktan, Ordu ve Meclis
otoritesi kurulduktan sonra, Mustafa Kemal, saray ve Bab-ı Âli ile her
türlü pazarlığı kesti. Artık hakiki Devlet Reisi idi” (Atay, 2012, s.
317). Mustafa Kemal Paşa’nın bir devlet başkanı konumuna getiren
İnönü Zaferleri diğer yandan da Anadolu’da çete devrinden
çıkıldığının (Atay, 2012, s. 331)
kurulduğunun

somut

kanıtı

ve düzenli bir ordunun da

durumundadır.

Sızı’nın

ilerleyen

sayfalarında Su, İsmet İnönü’nün Mustafa Kemal’in kendisini
kutlamak için gönderdiği mesajı da zafere ulaştığı tepelerde
okuduğunu sözlerine ekler: “Bugün, başardığı, büyük işin hâtırasını
isminde taşıyan güler yüzlü, zengin gönüllü kumandan ayni tepelerde
ebedî Atanın tarihî mektubunu okudu. O mektubun birer parlak ışık
halinde tarihe geçen satırları arasında biri yüksek biri düstur şeklinde
nesillerin malı oldu” (Su, 1943, s. 50). Su’nun burada söylemiş olduğu
mektup, İsmet İnönü’yü kutlamak için Mustafa Kemal Paşa’nın
göndermiş olduğu telgraftır13.
Uzaklaşan Yol’da yazar mezarlığı bir mekân olarak kullanır. Cahide
annesinin mezarına gider ve onunla konuşmaya çalışır. Yaşarken
söylemeye cesaret edemediklerini mezarın başında dillendirir:
Telgrafın içeriği şöyledir: “Bu muvaffakiyetin mukaddes topraklarımızı düşman
istilâsından kamilen kurtaracak olan kesin zafere bir hayırlı başlangıç olmasını
Allah’tan diler ve bu tebrikâtın umum Batı Ordusu er ve subaylarına iletilmesini rica
ederim” (Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 19181938, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1983, s. 227).
13
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Bu taze toprak yığınını okşuyor, karıştırıyor, orada ağlıyor ve
yavaş yavaş konuşuyordu. Ona, sağlığında söyliyemediği
şeyleri, tâ çocukluğundanberi kalbine dolan üzüntüleri,
sevinçleri, hicranları; beklenilmedik bir aşk inkisarına nasıl
uğradığını, döktüğü gözyaşlarını tane tane anlatıyor; bütün
dertlerini dökmekten âdeta derin bir rahatlık duyuyordu (Su,
1944b, s. 56).

Mezarlık Cahide için rahatladığı, huzur bulduğu bir mekâna dönüşür:
“Memnu bir aşkın mevcudiyeti üzerinde yaptığı korkunç tesiri izah
ederek, düştüğü perişanlığı, büyük bir çaresizlik içinde kıvrandığı
günü bütün teferruatı ile anlatarak ferahladığını hissediyordu. Şimdi
bu mezar, onun mukaddes bir uğrağı olmuştu. Gidecek bir yeri olması,
bu kadar hazin bir yer olmakla beraber, yine de ne kadar iyi idi” (a. g.
y., s. 56). Yazar roman kişisine mezarlıkta huzur buldurarak çok
başarılı bir tezat durumu yaratmayı başarır; çünkü normal şarlar
altında mezarlık insanların korktuğu, sonunun gösterildiği bir yerdir.
Uyuyan Hatıralar’da da yer yer mekânla kahramanın psikolojik
özellikleri arasında bağlantı kurulur. Asıl kadın kahraman Sermin bir
bunalıma girer, kocasından intikam almak için hiç tanımadığı bir
adamla sevişir. Bu hareketi kendisinde bir bunalım, bir ne yapacağını
bilememe duygusu yansıtır. Kişinin ruh haliyle içinde bulunduğu
mekân birbiriyle örtüşür: “Ateşle, kıskançlıklarla kıvranan bir kalb
gibi çırpınan, titreyen ve kımıldayan sulara bir daha eğilip baktı. O
gün Marmara hırçın, âsi ve kararsızdı. Belki biraz kendisi gibi...
İçinden o eski Sermin’i, o saf, sade ve basit küçük kadını bu sulara
gömdüğünü, onu müebbeden kaybettiğini tekrarladı” (Su, 1944a, s.
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63). Bu sahne de Çırpınan Sular’ın Nahide’sinin Sarayburnu’nda
yaşadığı rul halinin bir bakıma tekrarı durumundadır.
Kaybolan Ses romanında ise mekân-insan ilişkisi bakımından iki yer
dikkat çeker. Bunlardan birincisi Füsun’un okuluyken diğeri ise onun
konser verdiği bahçelerdir. Füsun kimsesiz olduğu için bir okulda
yatılı olarak kalır. Onun için orası her şeydir: “Üstüste her sene sınıfta
bıraksalar da ne olacaktı sanki?.. Gidecek yerim yoktu. Mektep benim
evimdi. Hattâ bir gün diploma almıya muvaffak olsam bile eminim
elime

bavulumu

verip

beni

bir

taraflara

yollamıya

cesaret

edemiyeceklerdi. Adetâ ben ömrümü o çatı altında tamamlamıya
mahkûm gibi idim” (Su, 1945a, s. 10). Bir öğrenci ve yurtsuz olan
roman kişisinin okuluna bağlılığı net bir biçimde bu ifadelerle
romanda vurgulanmış olur.
Bir Avuç Hatıra’da mekân-insan ilişkisine fazla dikkat edilmemiştir.
Daha çok insanların ekonomik durumlarıyla oturdukları yerler
arasındaki bağlantı verilmiştir denilebilir. Nilüfer, Cebeci sırtlarında
bir apartmanın alt katında otururken zengin Müjgan daha lüks bir
apartmanda yaşar. İş arayan Nilüfer, Müjgan Hanımların apartmanına
gider: “Nilüfer şehrin en güzel apartımanının beyaz merdivenleri
önünde durdu. İki taraflı mermerlere zevkle baktı. Palmiyelerle süslü
geniş antreyi geçti. Hafifçe kapının ziline dokundu. Beyaz önlüklü,
süslü beyaz başlıklı besleme kız gülümseyerek kapıyı açtı. Nilüfer’in
çantasını alıp öne düştü. Genç kız salonun kapısına kadar Dilber’in
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arkasından yürüdü. Sonra bir türlü alışamadığı hanımefendinin
karşısında yüreğinde bir çarpıntı ile durdu, selâm verdi, yerine oturdu”
(Su, 1947, s. 6). Yazar konuyu daha fazla geliştirmez.
İhtiras’ta erkek kahramanlardan Nedim’in Nuran’ı kapattığı ev dikkat
çekicidir. Nedim gerdek gecesinde Nuran’ın bakire olmadığını
öğrenince çılgına döner. Bu durum üzerine Nedim onu alıp ailesinden
uzaklaştırır. Başka bir yerde bir eve onu hapseder. Uğradığı
tecavüzden hamile kalan Nuran, yapayalnız kaldığı evde bunalımlı
günler geçir. Nuran’ın yanındaki kadın sağır ve dilsizdir. Evin
bulunduğu çevrede tek olması ve Nuran’ın ruhsal yalnızlığıyla birlikte
mekân-insan ilişkisi ortaya çıkar: “Günler ve aylar geçiyordu. Bir
arayanım, soranım yoktu. Oturduğum evin kapısı çalınmıyor, kalın
duvarların arkasında bir mahkûm hayatı süren bu kadını düşünen
olmuyordu. Ne bir postacı, ne bir gazete müvezzii uğruyordu. Nazife
kadının haşin yüzüne, her hareketimi kötü bir tecessüsle takibeden bakışlarına tahammül edemiyordum. Sadece bu kadınla bir çatı altında
yaşamak benim için bir işkence idi” (Su, 1948, s. 111). Görüldüğü
gibi Nuran’ın yalnızlığı ve evin tekliği başarılı bir mekân-insan
ilkişkisi yaratmaktadır.
Gençliğimin Rüzgârı’nda Asuman kocasından ayrılmaya karar verir.
Konuyu tartışırlar. O sırada bir telefon gelir ve Kenan hastasına gider.
Evle baş başa kalan Asuman, orayla bütünleştiğini düşünür:
“Sevinç’in müziği hâlâ kulaklarında. Bütün dip bucak ona ait
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hâtıralarla dolu. Niçin içinde yaşanılan şu evler de insanlardan bir
parça

oluyor?

Niçin

evler

ve

eşyalar

sahiplerinin

ruhunu

benimsemektedirler?” (Su, 1955, s. 295). Su’nun bir sonraki romanı
olan Özlediğim Kadın’da ise mekân-insan ilişkisinde dikkate değer bir
bölüm yoktur.
Aynadaki Kız adlı romanda mekân-insan ilişkisine değinilir.
Kahramanlar yaşadıkları mekânın özelliğine göre hareket etmek
zorunda kalırlar ve bir yerde konuşulan kısa sürede yayılır: “—Onu
demek istemedim. Hakkınız var. Demin, Kızılay’da öksürür aksi Ulus
Meydanı’nda duyulur, demiştiniz. Ferda ile rastlaşmamızın üstünden o
kadar az bir zaman geçti ki. —Çevrenin dikkatini çekmek için, bir
yerde üstüste iki kere görünmek yeter. Kaldı ki siz epeyce...” (Su,
1962, s. 76). Aynadaki Kız’da kimileyin kahramanlar yaşadıkları
büyük

olaylardan

sonra

mekâna,

çevreye

başkaldırıp

onları

değiştirmek isterler. Bunu başaramayınca da kendilerini suçlu
hissederler. Sibel San bu duyguları Nezih Bir’in ölümünden sonra
derinlemesine yaşar:
Bütün kıymet ölçülerimi kaybetmiş gibiydim. Fakat onun gidişi
ile dünyada hiçbir şey değişmedi. Beni üzen, müteessir eden
şeylerden biri de bu. Güneş aynı güneş. Rüzgârlar aynı
rüzgârlar. Geceleri gökyüzü yine yıldızlarla pırıl pırıl. Ay, her
zamanki gibi. Neden tabiat bu telâfisi imkânsız, bu büyük
kayıp karşısında kayıtsız, sakin ve her zamanki gibi? Güneşin
ışığı ve sıcaklığı biraz eksilmeli, rüzgâr biraz şaşkına dönmeli
değil miydi? Yıldızlar, onun gibisi kayıp gittikten sonra hâlâ
nasıl böyle gök kubbeyi süsliyebiliyorlar? (Su, 1962, s. 191).
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Bu

tutumuyla yazar,

yarattığı roman

kişisinin

psikolojisinin

değişimine göre mekâna yaklaşımındaki değişimi de gösterir.
Ayrı Dünyalar’da asıl kadın kişisi durumunda olan Güzide, kansere
yakalanır. Çocuklarını, kocasını ve kaldığı mekânı bırakıp gitmeyi
düşünür. Yıllarca yaşadığı odada derin duygulara gömülür. Mekâninsan ilişkisi bakımından dikkat çeken bu odayı Güzide bırakmakta
zorluk çeker: “Genç kadın, kalktı. Odanın içinde gezinmeye başladı.
Duvarlara, köşelere, bütün eşyaya hüzünle bakıyordu. Uzun yıllardır
bu dört duvar, kadınca yalnızlığının dünyası olmuştu. Küçük
çerçevelerdeki duvar resimlerine baktı. Beyaz köpüklü dalgaları
arasında bütün yelkenlerini fora etmiş, denizlerle cenkleşen bir
yelkenli” (Su, 1964, s. 150).
Ben ve O adlı romanda ise mekân-insan ilişkisine kahramanların
kişisel

özellikleri

ölçüsünde

değinilir.

Yazar

mekâna

diğer

romanlarından farklı bir bakış açısı getirir. Roman kişisi yaşadığı yeri
bir mekânın ötesinde sanatsal bir yapıt olarak da görür. Faruk Bey’in
arkadaşı Mimar Bülent Çam yaşayacağı yeri yıllarca uğraşarak yapar:
“Evi o buldu. Mimar bir arkadaşına aitti. Dev gibi bir kayanın üstüne
oturtulmuş büyük bir apartımanın çekme katı. Mimar Bülent Çam tam
iki yıl bu kayanın işlenmesiyle uğraşmıştı. Mesleğinin tutkunu idi.
Sanat aşkı, güzelliklere karşı tutkusu, kazanç hırsını arka plâna atardı.
Yoktan meydana getirdiği bir yapının, eser denilmeğe lâyık olmasını
isterdi” (Su, 1970, s. 92).
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Su’nun son romanı olan Günah Yolu’nda ise mekân-insan ilişkisi
kişilerin ekonomik ve sosyal konumlarına göre sunulur. Mesleğinde
başarılı olan Feyzi Gürel, Suadiye’de deniz kenarında bir yalıda yaşar.
Öte yandan Boğaziçi’ne hâkim bir dairesi olan Avukat Cihat Çığ’ın
hukuk bürosu da kendi kişiliğini yansıtır. Böylece mekân-insan ilişkisi
tamamlanır: “Cihat’ın bürosu zevkle döşenmişti. Bütün eşya, yerlerini
bulmuştu. Hepsinde de onun soyluluğu, ince zevki göze çarpıyordu.
Duvardaki bir tabloya bakarken kapı açıldı. Cihat Çığ, uzun boyu, o
kibar haliyle kapıda göründü” (Su, 1973, s. 34). Yine Günah Yolu’da
yazar tam geliştirmemekle birlikte mekân-insan çatışmasına da
değinir. Eşinin kendini aldattığını öğrenen Yıldız, etrafındaki
güzellikleri anlayabilmenin de bir mutluluk olduğunu belirtmesine
karşın kendisi mutlu değildir: “—Ah içimdeki yıkıntıyı bir bilseniz.
Bunu bir görseniz. Bakın, belki karşımızdaki şu güzelliklerin bir eşi,
bir benzeri yoktur bu dünyada... Boğaz, kıyılardan ayrı güzel; böyle
yüksek bir tepeden bakınca bambaşka güzel... Tanrı bu güzellikleri
bize dört elle vermiş. Bu güzellikleri sezebilmek bile başlı başına bir
mutluluk... Ama gerçek şu ki, ben mutlu değilim” (Su, 1974, s. 39).
Bu ifadelerle yazar, yukarıda sözü edilen kimi romanlarında olduğu
gibi, karşıtlık yaratmayı da başarır.
Mükerrem Kâmil mekân-insan ilişkisinde daha çok ev ve insan
bütünleşmesini anlatır. Kahramanların psikolojik durumları mekânla
genellikle örtüşür. Çok az romanda insan-mekân çatışması yaşanır. Su
romanlarında çevrenin kahramanlara baskı yaptığını gözler önüne
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serer. Öğretmen kökenli kadın kişiler yaşadıkları mekânı değiştirme
gereksinimi duyarlar. Yine Su’nun romanlarında genellikle bir
kahraman

yıllarca

yaşadığı

yerden

ayrılırken

zorlanır.

Kimi

romanlarında ise erkek kahramanlar metreslerine ev tutarlar. Bu evde
yaşayan kadınlar, belirli bir zaman geçtikten sonra mutlu olamayıp
kendilerine başka yerler ararlar.
3. 2. 3. Zaman

Zaman roman için olmazsa olmaz unsurlardan birisidir. Her yazar
zamanı kendi yeteneği, bilgi birikimi ve ele aldığı romanın içeriğine
göre belirler.
Mükerrem Kâmil romanlarında zamanı genellikle kronolojik olarak
verir. Buna karşın kahramanların geçmişlerine giderek zamanda
geriye dönüşler de yapar.

Bunun en büyük nedeni de kişilerin

geçmişlerinin roman sanatı için önemidir. Okur hazır olarak bulduğu
roman kişisinin geçmişini de bilirse onu daha iyi tanıyabilir. Su’nun
romanlarında zaman 1920’lerden başlayıp 1970’lerin ortalarına kadar
geçen süredir. Ayrıca birçok romanda bir şekilde Kurtuluş Savaşı
dönemine gidilir. Olay zamanları ise romanlara göre değişiklik
gösterir.
Romanlarda geçen gerçek tarihlere baktığımızda yazarın ilk romanı
olan Sevgim ve Istırabım’ın zamanı açık olarak verilmemiştir; fakat
erkek kahramanlardan Metin, Şark İsyanı’nda görev alır. Bu isyanın
diğer adı birçok kaynakta Ağrı Dağı İsyanı diye geçer. Bunun tarihi de
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1930’tur. Böylece romanda geçen gerçek zaman 1930’ların başı
olarak ortaya çıkar: “Şark isyanı bir daha açılmamak üzere tarihe
gömüldü. İstiklal harbinde kanını seve seve akıtan kahramanların
yanına, Ağrıdağından da birkaç arkadaş yetişti Ağrıdağları.. Hey..
Ağrıdağları.” (Su, 1934, s. 41). Zaten, zaman kavramını, “(…) bizzat
zamanı ifade eden, hatırlatan iz ve işaretlerle okuyucuya duyurabileceğimiz gibi, zamanın dışında kalan birtakım olgularla da duyurabiliriz”
(Tekin, 2004, s. 126). Bu olgular zamanın açık olarak verilmediği Bu
Kalp Duracak’ta da söz konusudur. Romanda geriye dönüşlerde, iki
yerde Binbaşı Vural’ın İstiklal Savaşı’nda görev aldığına değinilir:
“İstiklal savaşının sayılı adamlarından biri olan Vural, karısını, ilk
gördüğü dakikada sevmişti. Mektep sıralarından harbe atılan genç
adam, Sakarya’da, Afyon’da gösterdiği yararlıklar yüzünden çabucak
binbaşı olmuştu” (Su, 1935, s. 9). Geriye dönük olarak verilen bu
ipuçları da romanın Cumhuriyet’in ilanından sonra yazıldığını
gösterir. Bu nedenle gerek yukarıdaki verilenlerden gerekse Binbaşı
Vural’ın evlilikte geçen zamandan hareket edecek olursak romanın
yazıldığı tarih, Bu Kalp Duracak’ta 1930’lar olarak karşımıza çıkar;
fakat bu tarih net değildir.
Dinmez Ağrı ve Ateşten Damla romanlarında gerçek zaman Kurtuluş
Savaşı yıllarıdır. Anadolu’da Millî Mücadele yapılmaktadır. Dinmez
Ağrı’da bu zaman “Fırtınadan, yangından, zelzeleden kaçar gibi Türk
ordusunun

önünden

akıyorlar.

Eriyorlar.

Türk

topraklarını

bırakıyorlar. Çok geçmeden burasını da boşaltacaklar gibi… Müjdeniz
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çok büyük Ekrem Bey. Demek Türk ordusu pek yakında İzmir’e
varacak, en büyüğümüzün dediği gibi düşmanı denize dökecek ha?”
(Su, 1937, s. 81) ifadeleri geçerken Ateşten Damla’da “Vak’alar,
hâdiseler birbirini çabuk çabuk kovaladı Günlerce kızıla boyanan
Sakarya, harp tarihinde müdafaanın kudretini tebarüz ettirdi. Ve
Dumlupınar sırtlarında bozgun veren düşman ordusu yenilmez bir
sürü halinde Akdenize doğru akarken ideal diye bağlandıkları
kuvvetin gülünçlüğünü acı acı hissettiler” (Su, 1942, s. 95).
Sus Uyanmasın’da Mükerrem Kâmil Su, zamanı açık olarak vermez.
Olayların hangi tarihte geçtiği net değildir. Romanda iki yerde radyo
geçer. Bunlardan biri 102. sayfada “İçi kuştüyü yastıklarla beslenmiş
geniş hasır koltuklar. Büyük bir çay masası Nermin içerde radyoyu
açıyor. Baba kız karşılıklı kendimizi temiz bir müziğe bırakarak
dinlenmeğe ve unutmıya çalışıyoruz..” (Su, 1938, S. 102) şeklinde
ifade edilirken diğeri ise “Radyoda dalgalanan bir vals gönül
kanatlarını çırpındırıyor. Akşamın esmerliği ile büyülenen bu
yaseminli geceden uzaklara çok uzaklara, İzmir köylerinden birine;
temiz bir köye gidiyorum” (a. g. y., s. 104-105) sözleriyle yer alır.
Ülkemizde resmi kayıtlara göre ilk radyo yayını 6 Mayıs 1927’de
görülür. Demek ki romandaki olayların gerçek zamanı 1927
sonrasında

gerçekleşmiştir.

Mükerrem

Kâmil

Su

Istıranca

Eteklerinde’de zamanı çeşitli siyasal ve sosyal olaylarla verir.
Örneğin, Şeyh Sait İsyanı, Medeni Kanun, Ağrı Harekâtı gibi.
Romanda olay zamanı 1924 ile 1939 arasıdır: “—Mecburiyet vardı
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Nesrin. Şeyh Sait isyanı, Diyarbekirdeki vaziyetimi unutuyorsun” (Su,
1939, s. 28). Mehmet Tekin’e göre bir dönemdeki sosyal ve tarihi
olaylarla da yazma tarihine gidilebilir: “Sözgelimi bir dönem moda
olan giysi, eşya, mobilya tarzı ve toplumsal alışkanlıklarla da zamanı
somutlaştırmak

mümkündür. Örnekleyecek

olursak: ‘Şapka'nın

inkılâp yılları ve sonrasını, maksi pardesünün 1970’lı yılları, (…)”
(Tekin, 2004, s. 127).
Çırpınan Sular’da olayların başladığı tarih, 24 Şubat 1933’te kurulan
Balıkesir Halkevi’nin açıldığı tarihle Atatürk’ün Balıkesir’i 15 Nisan
1934’te ziyaret ettiği tarihlerdir: “Halkevlerinin resmen açılması
yaklaşmıştı. Hararetli bir çalışma göze çarpıyordu. Birçok şeyde
olduğu gibi, yine öğretmenler ön safta bulunuyorlardı” (Su, 1941, s.
24). Sızı’da ise zaman bütün insanlığı derinden etkileyen II. Dünya
Savaşı’nın başladığı yıllardır: “Nihayet görünürde pek basit olan bir
koridor meselesiyle otuz dokuz harbi patlak vermiş oldu” (Su, 1943, s.
129). Görüldüğü gibi yazar otuz dokuz harbi ifadesiyle zamanı verir.
1944’te ilk kez yayımlanan Uyuyan Hatıralar’da olayların yaşandığı
zamanlar birebir olarak verilmemiştir.
Yazar genelde yaşadığı dönemde öne çıkan tarihsel, sosyal, ekonomik
ve savaş gibi olayları bir şekilde romanlarında kullanır. Uzaklaşan Yol
romanı bu anlayışın en tipik örneklerinden biridir. Bu romanın zamanı
1939’da Erzincan’da depremin olduğu yıldır:
— Hayır, merak etme, onda bir şey yok. Zelzeleden haberin
var değil mi?
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— Tabiî. Ne felâket, ne korkunç şey. Müthiş ölü ve yaralı
varmış.
— Selda oradaydı.
— A, evet, bak bu aklıma gelmemişti. Vah vah, inşallah
kurtulmuştur. Onu arıyacak mısın?
—Yıldırım verdim. Cevap alamadım. Hatlar ya bozuldu,
yahut pek meşgul. Cahide gitmemi tavsiye ediyor.
— Erzincan’a mı? (Su, 1944, s. 103).

Kaybolan Ses’te yazar sık sık geriye dönüşler yapar. Romanda geçen
olayların tarihi verilmemiştir. Yazar bir yerde nerde ve ne zaman
yaşadığı belli olmayan bir zelzeleden söz eder. Büyük Rüzgâr’da
zaman İkinci Dünya Savaşı yıllarıdır: “Hele ikinci dünya harbi 14,
milletlerin hak ve kuvvet hakkındaki kanaatlerini ne kadar açık bir
şekilde belirtmişti. Bir milletin yaşaması çok çalışmasına ve birçok
şeye bağlı idi” (Su, 1945b, s. 73-74). İnandığım Allah’ta romanın
yazıldığı zaman belirsizdir. Ancak Halkevlerinin sık sık geçmesi
olayların 1933’ten sonra yaşandığını göstermektedir; çünkü Halkevleri
1933’te açılmıştır.
Bir Avuç Hatıra’da zaman İkinci Dünya Savaşı yıllarıdır. Romanın
asıl erkek kahramanı için bu savaş Almanya’dan kaçmak için de bir
fırsat olur. İhtiras romanının zamanı belirsizdir. Gençliğimin Rüzgârı
romanında olayların zamanı 14 Mayıs 1950 seçimlerinden sonraki
yıllardır. Kahramanlar üzerinde hâlâ seçim sonuçları etkilerini
sürdürmektedir: “Işınsu bunları kendine mahsus o nükteli konuşması
ile tatlı tatlı anlattıktan sonra 14 Mayısa geçti: —Memleket üç gün
14

Orijinal metne bağlı kalınmıştır.
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gece derin bir heyecan içinde çalkalandı” (Su, 1955, s. 255).
Özlediğim Kadın’da olayların zamanı 1958’lerdir. Yazarın sık sık geri
dönüşleri

söz

konusudur.

Romanda,

yazar

Münir

Müeyyet

Bekman’nın “Katib” adlı yapıtından söz eder. Adı geçen eserin
radyoda söylenmesinin tarihi de 1958’dir. Yazar ilk önce şu ifadeleri
kullanır: “Anahtarlıktaki en küçük anahtarla kasayı açtı. Karısına aile
yadigârlarını gösterdi. Sedef’le işlenmiş bir küçük cevizi çekmeceden
çıkardı. Çekmece açılınca Kâtibim şarkısını çalıyordu” (Su, 1959, s.
289). Sonrasında da “‘Annem zannederim bu eski İstanbul şarkısını
dinlemek için sık sık bu çekmeceyi açardı. Ben de severim şarkıyı. Bir
eski zaman aşkının şarkısı.’ ‘Şimdi de çok sevilen bir şarkı’” (a. g. y.,
s. 289) der roman kişileri üzerinden.
Aynadaki Kız adlı romanda olayların yaşandığı zaman çeşitli tarihi
olaylardan hareketle çıkarılabilir. Yazar okura iki tane de ipucu verir.
Bunlardan birincisi Kore Savaşı sonrasıdır. Sibel San, Nezih Bir’le
Japoya üzerine konuşurken şunları söyler: “Benim Japonya hakkında
bütün bildiklerim coğrafyadan, birkaç kitaptan, bir de Kore’ye gidip
gelenlerden dinlediklerim. Sonra tabiî Madam Batrflay, sahi, bir de
film gördüm. Sefaret Müsteşarının evinde. O akşam, Japon bahçelerini
adım adım gezmiş gibi olduk hepimiz. Harikulade bahçeler. Japon
kızlarını siz de çok güzel buluyor musunuz?” (Su, 1962, s. 167). Sibel
San çalıştığı gazete için Londra’da bulunduğu sırada tiyatroya gider.
Burada 1950’lerin Diana’sı diyebileceğimiz Prenses Margaret’i de
görür: “Ertesi gün, kahvaltıda, bütün pansiyondakiler, bana geceye
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dair bir şeyler soruyorlardı. Oyunu, Prenses Margaret’i mi, Kıraliçeyi
mi, daha sempatik bulduğumu ve Nezih Bir’i (…) ” (a. g. y., s. 170).
Bu ipuçları da bize romanın zamanını 1950’lerin ortaları olduğunu
göstermektedir.
Ayrı Dünyalar romanının yazıldığı tarih belirsizdir. Yazar yalnızca bir
yerde II. Dünya Savaşı sonrasından söz eder: “İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra bir problem olmuştu gençlik, bütün dünyada. Bir
asi gençlik türemişti yer yer, bölge bölge. İş arkadaşlarının bazıları da
aynı şeyden şikayetçi idiler” (Su, 1964, s. 126-127).
Ben ve O adlı romanın yazıldığı zaman, 1961 sonrasıdır. Kuşkusuz
yazar geriye dönüşlerle roman kişilerinin geçmişine gider; ama
olayların tarihi, Berlin Duvarı’nın 15 yapımından sonradır. Erkek
kahramanlardan Ali San doktorasını Almanya’da yapar: “Helga Bach
Ali San’la çok iyi anlaşıyor. Ali San’ın Almanya’da doktorasını
yapmış olması, onun dilini iyi bilmesi aralarında çabucak dostluk
kurulmasına yardım etti. Birbirlerine eski Berlin’i anlatıyorlar. Utanç
“Utanç duvarı olarak da bilinen Berlin duvarı, 1961 – 1989 yılları arasında Doğu
Almanya ile Batı Almanya arasında yer alan, Doğu Almanya vatandaşlarının Batı
Almanya’ya göç ve kaçışlarını engellemek amacıyla inşa ettirilmiş olan duvardır.
Halkın göç etmesinin sebepleri arasında yönetimin baskıları, ekonomik problemler,
kısıtlanma hissi ve korku gibi etkenler bulunmaktadır. Yıllarca unutulamayan bu olay
birçok aile bireyinin birbirini görememesine, hatta birçok bireyin hayatını
kaybetmesine sebep olmuştur” (https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/berlinduvari, Erişim Tarihi: 10 Nisan 2021).
15
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Duvarını, bu duvarın önünde oynanan dramları hatırlayıp eski güzel
günleri daha derin bir hasretle anıyorlar” (Su, 1970, s. 156).
Günah Yolu’nda yazar olayların gerçek zamanını dönemin siyasi
haraketleriyle birlikte vermiştir. Romanın zamanı 1970’lerdir.
Kolejden

sonra

okumayı

düşünmeyen

Günseli,

ablasına

üniversitelerdeki öğrenci ayaklanmalarını bahane eder. Sözlerine şu
şekilde başlar: “—Sınıflarda kalmadık. Bu kadar değil. Sürü ile genç,
kızı oğlanı birbirini yiyor. Sağ - sol çatışması gırla gidiyor. İşgaller,
boykotlar, Molotof kokteylleri... Patlayan bombalar. Anarşik olayların
türlüsü... (Su, 1973, s. 29). Sözlerine ablasının öğrencilik yıllarıyla
kendi dönemini karşılaştırarak devam eder: “Sizin öğrenci olduğunuz
sıralarda bütün bunlar yoktu. İşiniz kolaydı. Ama bugün... Kendimi bu
aşırı sağ - aşırı sol dalgalarından, sonu bilinmeyen akımlardan
korumam, bu havaya kapılmamam, sürüklenmemiş olmam bile bir
şeydir” (a. g. y., s. 29). Bu ifadeler de yazarın yapıtında yaşadığı
zamana bağlı kaldığını gösterir.
Mükerrem Kâmil Su yukarıda da görüldüğü gibi romanlarının
çoğunda olayların zamanını verir. Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet’in ilk
yılları, İkinci Dünya Savaşı romanlarda önemli yer tutar. Yazar kimi
romanlarında Berlin Duvarı’nın yapımından sonraki tarihleri de ele
alır. Son romanlarında döneminin öğrenci hareketlerini ve siyasal
gelişmelerini de veren Mükerrem Kâmil, kimi romanlarında da
olayların yazıldığı tarihi net olarak vermez.
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Romanlarda geçen olayların zamanı yazarın yarattığı yapay zamandır.
Mükerrem Kâmil Su’nun romanlarında yer alan birçok olay geriye
dönüş tekniği kullanılarak anlatılır. Anlatılan olayların zamanını,
Kurtuluş Savaşı, çocukluk ve gençlik yıllarında yaşanan olaylarla
şimdiki zamanda yaşanan sorunlar oluşturmaktadır. Yazar kimi
romanlarında mektup tekniğinden de yararlanır. Bu nedenle bazı
romanlardaki zamanı izlemek kolay olurken bazı romanlarda da
ilerleyen zaman belirsiz olarak verilir. Bunun nedeni de yazarın bir
yaz günüydü, bahar yaklaşırken, tam üç yıl sonra, aradan yıllar geçti
gibi zamanları kullanmasıdır.
Sevgim ve Istırabım’da olayların zamanı beş yılı bulur. Romanın
başlarında Gülseren lise sona geçmiştir. Okul bitince Metin’le
nişanlanır. Metin, Ağrı Dağı İsyanı’ndan beş yıl sonra Gülseren’e
döner: “Beş sene.. Beş uzun sene. Geçmek bilmeyen, sarsak adımlarla
ilerleyen beş uzun sene” (Su, 1934, s. 71). Yazar romanda sık sık
geriye dönüşler yapar.
Dinmez Ağrı’da yazar zaman zaman kimi askerleri tanıtmak için
geriye dönüşler yapmasına karşın olaylar kronolojiktir ve iki yıllık
sürede tamamlanır. Sus Uyanmasın’da geçen olaylar on sekiz yıllık bir
sürede gerçekleşir. Şöyle ki, Çiğdem beş yaşındadır, annesi bırakıp
gittiğinde. Çiğdem’in çocukluğu, yaşadığı sıkıntılar anlatılır. Sonra
Çiğdem sırasıyla okulları bitirir: “İşte böyle yıllar geçti. Çiğdem sıra
ile okulları bitirdi. Güzel bir Fransızca öğrendi. Mükemmel piyano
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çaldı, üniversiteye geçti” (Su, 1938, s. 11). Bülent’ten ayrıldıktan
sonra da üç yıl geçer. Böylece romandaki olayların zamanı ortaya
çıkar: “Üç yıl oldu Bülend’den ayrılalı. Annemin ölümü, benim
hastalığım ve tedavim. Sonra uzun yolculuklarla geçen üç yıl..” (a. g.
y., s. s. 110). Istıranca Eteklerinde’de anlatı zamanı, Tunga’nın
doğumuyla başlar ve Fuat Deniz’in İzmir’e gidişine kadar sürer.
Böylece anlatı zamanının geriye dönüşlerle birlikte altı yıl sürdüğünü
söyleyebiliriz. Şeyh Sait İsyanı Şubat-Nisan 1925’te çıkmıştır. Birinci
Ağrı Harekâtı ise 1926’da yapılır. Eğer, Cevad bu bir yıllık sürede
Berrin’i ablasına bıraktıysa,

evliliklerinin başlangıcını 1924’e

götürebiliriz. On yıl mutlulukla geçen bir evlilik dönemleri
bulunmaktadır. On yılın sonunda, hangi yıl olduğu belli olmayan bir
yılbaşı gecesi mutlulukları sonlanmaya başlar. Berrin boşandıktan
sonra Paris’e gider: “Beş yıl önce hastalansaydı o böyle mi olacaktı?”
(Su, 1939, s. 196). Bu cümle de gösteriyor ki, Cevad beş yıl sonra
Berrin’e döner. On yıl da mutlulukla geçen evlilikleri vardır. Sonuç
olarak vaka zamanı 1924’ten 1939’a kadar geçen zamandır. Zaten bu
roman da 1939’da yayınlamıştır.
Çırpınan Sular’da sık sık geriye dönüşler görülmektedir. Gerek
Nahide gerekse Sermet geçmişlerini anlatırlar. Olayların sürdüğü tarih
aşağı yukarı altı yıldır. Sermet’le Nahide beş yıl evli kalırlar: “…Beş
uzun yıl. Koca bir ömür bu. Ve onu hep beraber, hep baş başa
geçirdik. Henüz sen yorulup usanmadın mı Sermet?” (Su, 1941, s.
164). Sermet’le Nahide’nin evliliği beşinci yılın sonunda noktalanır.
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Daha sonra Behin’le evlenen Sermet, ondan da bir yıl olmadan ayrılır:
“Üstünden henüz bir yıl geçmemiş böyle bir evlilik hayatından insana
hayır gelir miydi?” (Su, 1941, s. 205). Sermet’in Nahide’ye
dönmesiyle de roman biter. Böylece altı yıl ortaya çıkar.
Ateşten Damla’da zaman Kurtuluş Savaş’ından Lozan antlaşmasına
kadar

geçen

süredir.

Romanda,

Osman

Müfit’in

mektupları

aracılığıyla Serap’ın geçmişine dönüş yapılır. Sızı’da ise olaylar
kronolojik olarak dört yıllık sürede gerçekleşirken geriye dönüşlerle
yazar kahramanlar hakkında bilgi verir.
Uyuyan Hatıralar’da Sermin’in Ali’yle evlenmesiyle başlayan olaylar
kronolojik olarak gerçekleşir. Bu süre yaklâşık yirmi yılı bulur:
“Kendisini o kadar mazinin o güzel ve canlı günlerine kaptırmıştı ki,
yirmi seneye yakın

bir zamandanberi ondan

ayrı kaldığını

unutuvermişti. Karşısında uzanmış yatan bu küçük kadını hâlâ o
günlerin gözleriyle görür gibi idi. Ağarmağa başlıyan saçlarına, o
yorgun ve harap görünüşüne rağmen...” (Su, 1944a, s. 146).
Uzaklaşan Yol’da ise olaylar Erzincan depremi öncesi ve sonrası
olmak üzere üç yıllık bir sürede yaşanır.
Kaybolan Ses’te asıl kadın kahraman olan Füsun, ne zaman olduğu
belli olmayan bir zelzelede ailesini yitirmiştir. Büyük Rüzgâr
romanında İkinci Dünya Savaşı yılları zamanı oluşturmaktadır. Yazar,
Hüsnü Bey’in ağzından sık sık geri dönüşler yaparak Cumhuriyet’in
ilk yıllarına gider. İnandığım Allah’ta fakülteyi bitirdikten sonra
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Anadolu’da bir kasabada öğretmenlik yapan Gediz’in bu kasabada ve
tatillerde İstanbul’da geçen beş yıllık yaşamı anlatılır. Bir Avuç Hatıra
adlı romanda İkinci Dünya Savaşı’dan önceki iki yıl ve savaşın
başladığı yıllar anlatılır. Yazarın kimi kahramanları tanıtmak için geri
dönüşler yapmasına karşın, olaylar üç yıllık sürede yaşanır. İhtiras’ta
olaylar yirmi bir yıllık sürede gerçekleşir.
Özlediğim Kadın adlı romanda yazar olayların süresini açık ya da gizli
olarak vermemiştir. Ancak olayların yaşandığı süreye baktığımızda
zamanın iki yıllık süre olduğu hissedilmektedir. Yazar bu romanında
sık sık, diğer romanlarında yapmadığı bir biçimde, geçmiş zamanla
şimdiki zamanı karışık olarak verir:
Bilmem ki. Zaman zaman kötü bir şüphenin tesiri altında
kalıyorum. Benim çocukluğum ve gençliğim mahrumiyetler
içinde geçti Nazlı. Şekeri, çikolatayı başkalarının elinde
gördüm. Hiçbir zaman oynıyacak tek oyuncağım olmadı.
Küçük yaştan hayat yükünü yüklendim. Annem beni okutsun
diye en ağır işlere koşar, ben ona yardımım olsun diye mektep
dönüşleri çarşı esnafına ayak hizmetleri görürdüm.
Bu
yüzdendir ki, kızıma fazla şefkat ve ihtimam gösterdim. Dünyada sevecek çok az şeyi olan bir kalbin bütün aşkı, bütün harareti ile evlâdımı sevdim. Onun hiçbir şeyden mahrum olmaması için gece gündüz çalıştım. Gençliğimde, çok para
kazanma ihtirasım vardı. Bu hırsın menşeini benim bu
hissimde aramak lâzım gelir (Su, 1959, s. 27).

Aynadaki Kız romanında olaylar yaklaşık iki yıllık sürede gerçekleşir.
Yazar romanın birkaç yerinde asıl kadın kahraman Sibel San’ın
otuzuna girmekte olduğunu belirtir ve ilerleyen sayfalarda Sibel San
otuzuna girdiğini söyler: “Evet, bugün benim yaş günüm. Otuz
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yaşıma giriyorum. Bu sene de evlenmezsem, artık hiç evlenemem gibi
değişmez bir fikre saplanmışım. İçimden geçenleri, isteklerimi ne
diye kendi kendimden gizlemiye çalışayım? Artık evlenmek istiyorum
ve evlenememekten korkuyorum” (Su, 1962, s. 18).
Ayrı Dünyalar’da olayların zamanı net olmamakla birlikte iki yıllık
sürede gerçekleşir. Roman başladığı zaman Güzide Yücel’in
çocukları kolejde okumaktadırlar. Murat son sınıftadır. Roman
içerisinde, Murat koleji bitirir ve tıp fakültesi sınavlarını kazanarak
üniversiteye geçer: “Murat Tıp Fakültesi’nin imtihanlarını kazandı.
Fakülteler açıldı. Hayatları belli bir düzen içinde devam ediyordu.
Son bahardı şimdi. Tunç rengini almış yapraklar dökülüyordu yerlere
sapır sapır” (Su, 1964, s. 148). Mükerrem Kâmil, Ayrı Dünyalar
romanında kahramanların geçmişine de gider. Birkaç yerde Ulvi
Bey’in yurt dışından yedi yıl gelmediği vurgulanır. Bu süre boyunca
Güzide güçlükleri yenerek çocuklarına bakmıştır.
Ben ve O’da da olaylar bir iki yıllık bir sürede gerçekleşir. Yazar
kadın kahramanlardan Suna’nın dokuz yıl önceki haline sık sık gider.
Suna zaman zaman dokuz yılını Faruk Bey’le geçirdiği için üzülür:
“Budala, ah budala diye yüzümü tokatlamak, kafamı taşlara, duvarlara
vurmak istiyordum. On yedi yaşımda idim sevdim onu. Sonunu
düşünmeden, farkında olmadan bağlandım ona. Bu duygu yıllarca
bilinçaltında kaldı (…) Dokuz yılımı verdim ona. Gençliğimin en
güzel yıllarını... Ve şimdi” (Su, 1970, s. 23).
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Günah Yolu romanı tam bir tatil romanıdır. Olay zamanı bakımından
Mehmet Rauf’un Eylül adlı eserine benzer. Romanda olaylar yaz
tatiliyle başlar ve tatilin sona ermesiyle de biter. Yazar romanda
geriye dönüş tekniğini kullanarak yedi yıl öncesine gider. Günah
Yolu’nda asıl kadın roman kişisi konumunda olan Yıldız, yedi yıl
önce ünlü rejisör Fahir Orel’le evlenmiştir. Bu süre boyunca
evlilikleri problemsiz devam eder.
Mükerrem Kâmil yeri geldikçe olayların zamanını uzatır ya da kısaltır.
Kimi romanlarda olayların zamanını açık olarak verirken kimilerinde
ise vermez. Yazar romanlarda zamanı bazen anılardan bazen de
mektuplardan vermiştir, çoğu romanında olayı bir iki yıllık süreye
sıkıştırır. Bu tip romanlarında da kahramanların geçmişine dönüş
yapar.
Zaman-insan ilişkisi de romanlarda önemli bir yere sahiptir. Bu önemi
nedeniyle Mükerrem Kâmil’in de zaman-insan ilişkisine sık sık
değindiği görülmektedir. 1920’lerden 1970’lerin ortalarına kadar
gerek yurdumuzda gerekse dünyada yaşanan önemli olayların insanlar
üzerindeki etkileri yazarın romanlarında görülmektedir.
Su’nun ilk romanlarında daha çok Cumhuriyet Devri’nin etkileri göze
çarpar. Kahramanlar ya Millî Mücadele’de görev almışlardır ya da
yeni yapılan bir devrimin etkilerini yaşamaktadırlar. Bu durumun da
iki nedeni söz konusudur: “Çapa İlk Öğretmen Okulunda okuduğu
yıllarda İstanbul’un işgaline tanık olmuştur ve çok etkilenmiştir.
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İngiliz askerlerinin işgal sırasında halka kötü davranışlarını hep anlatır
ve

özgürlüğün

değerine

ve

önemine

değinirdi.

Kendisi

de

Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden idi, bu çok önemlidir, çünkü o
nesil son derece idealist, açık fikirli ve aydındır. Cumhuriyetin ilanını
takip eden devrimlerin tamamını iş başında bir öğretmen olarak
yaşamıştır. Anlaşılacağı gibi Atatürk’ten çok etkilenmiştir” (aktaran
Fakı, 2010, s. 24-25). Görüldüğü gibi Mükerrem Kâmil’in işgalleri
görmesi ve Atatürk’ün gericiliği yıkarak Türk ulusunu çağdaş
uygarlığa çıkarmak için yaptığı devrimler onun roman anlayışını
etkiler.
Medeni Kanun öncesi zamanda yaşayan kadınların durumu şu
şekildedir:
— Kocam olacak o taş yürekli herif Maviş’i üstüme aldığı
zaman ben neler çektim. Bu acıyı bilirim. Ölüm acısından
beterdir. O zaman şimdiki gibi kanun yoktu. Dörde kadar kadın
almak haktı. Birşeycikler diyemedim. Bütün hıncımı
gözlerimden aldım. Ağladım, yandım, dövündüm. Baksana
halime, insan kılığından çıktım. Kaç para eder (Su, 1939, s.
90).

Medeni Kanun sonrasında ise “Olan oldu bir kere., fakat şimdi öyle
değil hanımım. Nikâh üstüne nikâh olmuyor. Şimdi boşanmak çok
zor. Niçin susuyorsun, niçin iki paralık bir kan için gençliğine yazık
ediyorsun? Bak ne hale gelmişsin. Nasıl sararıp solmuş, eriyip
gitmişsin” (a. g. y., s. 90). Görüldüğü gibi değişen zaman ve anlayış
bireylerin yaşamlarını da değiştirerek onları etkilemektedir. Benzer
durum

Çırpınan

Sular’da

da

karşımıza

çıkar.

Bu

yapıtta
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Cumhuriyet’in kılık-kıyafet alanında yaptığı devrimler, zaman-insan
ilişkisi bakımından dikkat çeker. Baloların sıkça yapıldığı bir
dönemde yazılan Çırpınan Sular’da zamanın giyiniş tarzı kişilere
yansımıştır. Yine romanda Halkevleri’nin döneminde ne kadar etkin
olduğu görülmektedir: “Memlekette kıyafet balosu hazırlığı almış
yürümüştü. Sık sık Halkevinde toplantılar yapılıyor, bazan partide
muhtelif işler için ayrılmış olan komiteler hararetli münakaşalara
girişiyorlardı. Yoksullar birliği, balo fikrini ortaya attığı zaman
Atatürk parkında yapılması arzusunu da izhar etmişti” (Su, 1941, s.
131). Yine bu romanda mevsimler de insanların yaşamları üzerinde
etkili olur: “Uzun kış kapalı evlerde, hafta başı geceleri klüp
salonunda aile toplantıları yaparak, Halkevinin müsamere, konser ve
konferanslarına giderek vakit geçiren şehir halkı, muhakkak ki bu kır
balosundan memnun olacaktı” (a. g. y., s. 132). Burada görüldüğü gibi
Su birden çok yapıtında zaman unsurunun kişilerin yaşamını
şekillendirdiğini gösterir.
Sızı’da zaman Milli Şef16 dönemidir. Atatürk’ün sağ kolu II. Dünya
Savaşı yıllarında Türk ulusuna güven verir. Öte yandan devlet
önlemleri de elden bırakmaz. Yazar sözlerine Atatürk’ün ileri
görüşlülüğüyle başlar: “Canım Ata, betondan, demirden vücude
getirilen harikalı istihkâmların arkasında insan yoksa bütün bu teknik
kuvvetinin hiçbir şey ifade edemiyeceğini ne kadar evvel keşfetmiş.

16

İsmet İnönü’nün Cumhuraşkanı olduğu yıllar.
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Biz böyle uzağı gören ve derinleri ölçen bir Şef’in yarattığı vatan
çocuklarıyız” (Su, 1943, s. 157). Su’nun şu ifadeleri yaşanabilecek bir
savaşın insanları etkileyeceğini gösterir: “Ruhu göklerimizin üstünde
mukaddes ve ilâhî bir kanat gibi titredikçe, sağ kolu başımızda Şef
oldukça hiçbir şeyden korkumuz yok. Yoktan varoluşu öğrenmiş
bulunuyoruz. Bu yüzdendir ki yurdumuzdaki hazırlık manalıdır.
Tehlikenin yakın veya uzak olduğuna göre her türlü tedbir alınmakta.
Cephe kadar cephe gerisi de faal ve uyanık” (a. g. y., s. 157).
Görüldüğü gibi Atatürk’ün engin düşünceleri sayesinde ve İsmet
Paşa’nın yönetiminde Türk ulusu uzun süren II. Dünya Savaşı
yıllarında rahat eder.
Uyuyan Hatıralar adlı romanda Sermin kocasının kendisini aldattığını
öğrendikten sonra bir bahar gününde karşısına çıkan güzelliğe
inanmaz. Yazar zamanla insan psikolojisinin çatışmasını yakalayarak
tezat yaratmayı başarır: “Bir bahar günü idi. Yağmur dinmiş, gökyüzü
yıkanmış, etraf, temiz bir çocuk yüzü gibi parlaktı. Sokakta, kaynaşan
kalabalığa, gülen insanlara, hızla kayan otomobillere ve raylarda
gıcırtılar çıkararak ilerliyen tramvaylara baktı. Hayatın güzel birşey
olduğuna artık inanmıyor; insanlardan, eşyadan, tabiatten, her şeyden
iğreniyordu” (Su, 1944a, s. 58). Bu örnek de her zaman roman
kişisinin psikolojisiyle dış dünyanın örtüşmediğini gösterir.
Uzaklaşan Yol’da zaman karakterlerin birbirlerini tanımaları için
kullanılır: “Şimdi yanındaki adamdan nasıl, amma nasıl nefret
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ediyordu. Bir aydır onu tetkik etmiş, her hareketini ölçüp biçmiş,
hükmünü vermişti. Şüphesiz o çok iyi, nazik, terbiyeli bir adamdı.
Şefkatli idi de. Lâkin o kadar. Ona alışamıyacağını, onunla geçecek
bir hayatın karanlığına ısınamıyacağını içinden birçok defa tekrar ediyordu” (Su, 1944, s. 33). Burada aynı zamanda zamanın bazı kişileri
değiştiremeyeceği de vurgulanırken Kaybolan Ses’te ise tersi
vurgulanır. Yazar zamanı dakikalara, saatlere kadar indirerek ele alır.
Zamanın aşama aşama geçmesi gibi insandaki değişim de kademe
kademe olur: “Dakikalar, saatler geçiyor. Zaman, kâfi rüzgâr
bulamamış bir değirmen kanadına takılmış gibi ağır ağır, döne döne
akıp gidiyor. Akşam oluyor. Dışarıdan gelen hafif bir ışık altında,
denizin sesini dinliye dinliye hâlâ bekliyoruz. İçimizde ölüm, yalnız
ölüm korkusu var. Sonra kapı çalınıyor. Ömer, sararmış, solmuş,
yorulmuş, bitmiş. Ömer, iki elini birden bize uzatıyor” (Su, 1945a, s.
138-139). Benzer durum Büyük Rüzgâr’da da görülür. Zamanın
değişimiyle insanların da değiştiği vurgulanır. Romanda erkek
kahramanlardan biri olan Hüsnü Bey, zamanla değişime uğrar. On beş
yaşında bir yabancıya kaçan kardeşini geçen sürede affeder: “Şimdi
kendisi de Güzide’yi mazur görüyordu. Henüz on beş yaşında idi.
İyiyi kötüyü ayırt edemiyecek kadar hayata yabancı ve hazırlıksızdı.
Onun bir genç zabitin iğfal edici sözlerine, vaidlerine kanip gitmesini
o günkü gibi korkunç bir iffetsizlik, bir aile lekesi olarak telâkki
edemiyordu” (Su, 1945b, s. 73). Yazar sözlerine şu şekilde devam
eder: “Zaman hükmünü sürmüş, yıllar, telâkkilere, an’anelere, inanış
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ve bağlanışlara bambaşka bir renk, bir çeşni vermişti. Kalbinin sesine
uyarak bir yabancının arkasında yollara düşen, o küçük, o kafasız kızı
artık lanetle anmıyacaktı. Olan olmuştu” (a. g. y., s. 73). Bu ifadeler
de bir olaya bakışın zamanla değiştiğini kanıtlar. Yine Büyük
Rüzgâr’da, Hüsnü Bey gençliğinde çevrenin çok fazla etkisinde
kalmıştır. Gerek Türkiye’de yeni bir devletin kurulması gerekse
yetişen gençliğin gelecek için umut vermesi, zamanın değiştiğinin bir
işaretidir:
Zaman sür’atle değişiyor, hâdiseler birbirini kovalıyor, bir
takım âdetler çöküyor; eskinin yerini daha sağlam ve yeni
prensipler alıyordu.. İmparatorluk çöktükten sonra çok şeyler
olmuştu. Harp sonrası bütün milletlerde olduğu gibi Türkiye’de
de tesirini göstermişti. Hele ikinci dünya harbi17, milletlerin
hak ve kuvvet hakkındaki kanaatlerini ne kadar açık bir şekilde
belirtmişti. Bir milletin yaşaması çok çalışmasına ve birçok
şeye bağlı idi (a. g. y., s. 73-74).

Bu alıntı da XX. yüzyılın ilk yarısında insanlığın geçirmiş olduğu
hızlı değişimi gözler önüne serer.
İnandığım Allah’ta asıl kadın kahraman olan Gediz’in çocuğu olmaz.
Eşinden ayrılınca aşkının hiç bitmeyeceğini sanır; fakat zaman yine
galip çıkar. Gediz’in ölmez aşkı hayatın hükmüne mağlup olur ve
Gediz yaşama tutunmaya çalışır:
Ve şimdi yıllardan sonra onu solgun, zayıf, epeyce çökmüş ve
hattâ ihtiyarlamış olarak karşısında görüyordu. Zaman
hâtıraların eski renklerini ve şekillerini değiştirmiş, hislerini
yıpratmıştı. Yüreğinde ölünceye kadar yanmakta devam
17

Orijinal metne bağlı kalınmıştır.
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edeceğini sandığı ateş küllenmişti. Derslerine, yazılarına
dalmış, ilk senelerde garip bir titizlikle sığındığı köşeden, o
ruhunu daraltan inzivadan kendini kurtarmıştı. Ne olsa hayat
hükmünü icra ediyordu. Gençti, okuyan, duyan, yazan bir
kadındı. Kendini gençliğinin tabiî haklarından budalaca
mahrum edemezdi. Şehir hayatından kaçmak için ortada hiçbir
sebep yoktu. Zaman zaman yine arkadaşları ile buluşuyordu.
Bazıları evlenmiş, başka memleketlere gidenler olmuş, çoluk
çocuğa karışmışlardı. Aralarında evlenip ayrılanlar, hiç
evlenmiyenler de vardı (Su, 1946, s. 150-151).

Gediz zamana teslim olup boşandıktan sonra bir daha evlenmez.
Ekrem Sel kanser hastası olduktan sonra eski eşi Gediz’e gider. Gediz
sevgilisi çocuk sahibi olsun diye ondan boşanmıştır; ama hasta Ekrem
Sel, eski eşinin evine gelir ve ölür. Bu acılara baş kaldıran Gediz,
artık zamanın durmasını ister: “Onun dünyası yıkıldıktan sonra, bütün
manzumesi ile güneşin, yerin peşinde giden ayın, sayısız yıldızların,
rüzgârın, suyun var olması neye yarar? Hem bu haksızlık değil mi?,,
Artık kuşlar ötmesinler. Çiçekler açılmasın. İnsanlar, baştan başa bir
mücadeleden ibaret olan bir hayatın peşinde sürüklenmesinler. Zaman
dursun” (Su, 1946, s. 164-165). Yazar sözlerini bitirirken yarattığı
roman kişisine “Tabiatte de kendi varlığında kopan kıyametin bir
sarsıntısı görülsün” (a. g. y., s. 165) ifadelerini söyleterek zamanın
psikolojik durumuna göre şekillenmesini istediğini gösterir.
Mükerrem Kâmil Su’nun romanlarında taassuba ve gericiliğe karşı
çıktığı görülür. Gelecekte bu geri düşüncelerin değişeceğini düşünür.
İnsanların beceriksizliklerini yazgıya bağlamalarına isyan eden
Mükerrem Kâmil, bu kısır döngüyü ancak geleceğin akılla çözeceğini
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vurgular: “—Biz insanlar, kader, kader diye bir şey tutturmuş gidiyoruz. Bizzat kaderi yaptığımızın farkında değiliz... Eskiler, ne gelirse
Allah’tan, demişler. Biz suçlarımızı kadere yüklemiye çalışıyoruz.
Belki bizden sonra gelenler daha akli selim sahibi olacaklardır.
Herşeyi yapan da, yıkan da benim, insandır, diyecekler” (Su, 1947, s.
155). Yazar bu sözleriyle gelecekte insanoğlunun yazgıcılıktan
vazgeçeceğini vurgulamak ister.
İhtiras’ta çapkınlığı ile öne çıkan Atıf Biran, yaşı ilerledikçe zamana
teslim olur. Kırklı yaşlara geldikçe durgunlaşır ve zamanın bizi
yaşlandırmak bir yana olgunlaştırdığı kanısına varır: “Muhakkak ki en
büyük mektep hayattı ve insan ancak onun çarkında yetişiyor;
yaşadıkça, görüp öğrendikçe her sahada tecrübe sahibi oluyordu.
Zamana, ihtiyarlatıyor diye kafa tutmaktansa, olgunlaştırdığı için
minnettar olmak lazımdı” (Su, 1948, s. 24-25).
Gençliğimin Rüzgârı adlı romanda zaman-insan ilişkisine 14 Mayıs
1950 seçimleri damgasını vurur. İsmet İnönü’nün; henüz altyapısını
oluşturmandan, demokrasi bilincinin ve kültürünün oluşmasını
beklemeden çok erken bir biçimde ülkeyi seçimlere götürmesi
memleketi ikiye böler: “—Son yıllarda memleket indifaa hazır bir
yanardağ gibi idi. İki parti de hummalı bir şekilde çalışıyordu.
Kahveler bile ikiye ayrıldı. Yalnız kahveler mi? Görüş farkı aileleri de
ikiye ayırdı. Bizim aile de bu yüzden birbirine girdi. Ekrem demokrat,
görümcemin kocası halkçı. Hafta tatillerinde hısım akrabanın
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Ekremlerde toplanması âdet olmuş. Bakarsınız, yemekte bile bir
particilik münakaşası çıkar” (Su, 1955, s. 254). Bu ifadeler de
demokrasilerin vazgeçilmezi olan toleransın, karşı tarafın görüşlerine
katlanmanın, Türkiye’de oluşmadığını göstermektedir.
Özlediğim Kadın adlı romanda da zamanın insanlar üzerindeki
etkisine değinilmiştir. Kimi dertlerin ve sıkıntıların zamanla
çözüleceği vurgusu ağır basar. Geçmişinde çapkınlıkların en
aşırılarını yapan Avukat Halil Kent, kızının annesi Vedia’nın bir
asansör kazası geçirmesiyle şoka girer, üzülür: “Nazlı’ya baktı. O da
kendisini yese kaptırmış, sessiz sessiz ağlıyordu. İçinden ‘O bile beni
kurtaramaz artık’ diye söylendi. Onu da bir hayal kadın olarak
kaybetmeğe mahkûmdu. Temizlenmesine imkân olmıyan bir mazi ile
onun huzuruna çıkmağa, ondan bir şey beklemeğe hakkım yoktu” (Su,
1959, s. 198). Halil Kent’in şoktan çıkmasının çözümü zamandır:
“Günler geçti. Zaman hükmünü icra ediyor, günlük işler, birbirini
takip eden hâdiseler acıları yavaş yavaş azaltıyordu. Avukatın karısı
hususî bir hastahaneye nakledilmişti. Ara sıra krizler geliyorsa da
umumiyetle sakindi” (a. g. y., s. 198). Avukat Halil Kent’in kızı
Selmin, gerçek annesinin ölmesiyle nişanı atmak ister; ama Selmin’in
nişanlısı Bülend Serdar, “(…) dikkatle gene kızın yüzüne baktı.
İnandırıcı bir sesle: ‘Biz insanlar,’ dedi, ‘oldukça şüpheciyizdir Selmin. İyi şeylerden ziyade kötü haberlere inanırız. Böyle bir şüphenin
ruhunu zehirlemesine müsaade etmemeliyiz canım” (Su, 1959, s. 183)
vurgusunu yaptıktan sonra nişanlısına mevsimlerin değişimini işaret
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ederek zamanla büyük dertlerin de çözüleceğini söylemek ister: “Bak
şu bahçeye. Renk renk çiçeğin süslediği bu güzel tabiat parçasına
dikkat et. Büyük bir kışın tesiri kalmış mı? Karlardan buzlardan bir
eser var mı? Genciz. Hayat mücadelesi için hazırlanmış insanlarız.
İyide kötüde, acıda tatlıda beraber olmağa karar vermişiz” (Su, 1959,
s. 183). Bahar bu yönüyle onlara umut olur.
Aynadaki Kız’da Mükerrem Kâmil, zaman-insan ilişkisine, önceki
romanlarda olduğu gibi, mevsimler üzerinden yaklaşır. Yazar bu
romanında diğerlerinde olmadığı kadar mevsimlerin üzerinde durur.
Kış, ilkbahar, yaz ve güz ya iç içe ya da ayrı ayrı insanların
yaşamlarıyla bağlantı kurularak verir. Sibel San ünlü viyolonist
Necdet Bir’e âşıktır. Ona kavuşması kendisi için önceleri bir hayaldir:
“Ellerimi uzatıyorum. Bu eller bir an boşlukta kalıyor. Artık hayal
sahne kapanmış, gerçek hayat başlamıştır. Bu benim kendi hislerime,
kendi zevkime ve arzularıma göre uydurulmuş hayalî bir konuşmadır”
(Su, 1962, s. 4) ve mevsimler geçer:
Sonbahar böylece geçip gidiyor. Onu ancak sokakta görüyor,
kemanını dinliyor, geceleri yatağımın içinde hep onun üzerine
binbir hayal kuruyorum. Kış geliyor. Onlar başka bir yere
gidiyorlar. Bir kere başını çevirip yüzüme bakmadan,
kendisinin benim için ne olduğunu, ne ifade ettiğini bilmeden,
mevcudiyetimi farkatmeden, sevgimi sezmeden bizim sokaktan
çıkıp gidiyor. Bütün bir kış gözyaşı, ümitsizlik. Neşem,
canlılığım, hayata karşı duyduğum alâka ve bağlılık, bütün
yaşama arzum, hepsi, her şey onunla beraber uçup gitmiştir.
Kendimi öldürmeği düşünüyorum. Hattâ buna teşebbüs bile
ediyorum. Yağmurlu bir gece. Yatağımdan usulca çıkıyorum.
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Bahçedeyim. Bir taşın üstüne oturuyorum, ince ince yağan
yağmur altında gözlerim kapalı, bu kapalı göz kapaklarının
arkasında O... Onu düşünerek kendimi ölüme bırakıyorum (a.
g. y., s. 4).

Romanın ilerleyen bölümlerinde Sibel San hayaline kavuşur, Necdet
Bir’le evlenir ve ondan hamile kalır. Geçen süreçte Necdet Bir uçak
kazasında

yaşamını

yitirir.

Sibel

San

karnındaki

çocuğuyla

mevsimlere dalar ve ruhunda fazla bir şeyin değişmediği ortaya çıkar.
Yazar romanın adı olan “Aynadaki Kız” sözcük grubunu dikkat
çekecek kadar çok kullanır ve yine mevsimler arka arkaya gelir;
okuyucunun mevsimleri karıştırabileceğini hesaba katmadan sıralar
onları:
Kış dümdüz geçti. Sürüngenler gibi, kış uykusuna yatmamıştım
o kadar. Makine gibi çalışıyor, evimle, işim arasında gidip geliyordum. Beni tanıyanlar değişmiş olduğumu söylüyorlardı. Az
gülüyordum. Bende bir şeyler kaybolup gidiyordu. Hep bir
şeyler kaybetmişim gibi bir hal içindeydim. Aranıyor, neyi
aradığımı bilemiyor ve bekliyordum. Arasıra aynadaki kıza
bakıyordum. Kimselere söyleyemediklerimi, ona anlatmağa
çalışıyordum. Çoğu zaman, benim aptallığıma gülüyor, beni
yaşadığım yüz yıla lâyık bulmuyordu. Bazan Polonyalı
piyanisti hatırlıyordum. ‘On dokuz yaşımda İtalya'ya geldim.
Bir bardak şampanya içtim. Bir kız sevdim. Bütün gece onu
kollarımda tuttum, Dans ettim.’ Şu aynadaki kız, o kadarına
bile muvaffak olamamıştı ya... Ve böylece kış geçti.
Ankara’nın yağmurlu, serin baharı başlarken bitti ve birdenbire
yaz geldi (a. g. y., s. 172-173).

Ayrı Dünyalar ortalarından itibaren bir zaman romanına dönüşür;
çünkü romanın asıl kadın kahramanı Güzide bir kanser hastasıdır ve
kısa bir zaman sonra ölecektir. Güzide kanser olduğunu öğrenince
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psikolojik yönden bir çıkmaza girer. Zaman bir bahar günüdür ve
herkeste bir yaşama sevinci görür. Güzide ilk kez böyle bir zamanda
hayatın yaşamaya değer olduğunu anlar:
Güzide Yücel, doktorun muayenehanesinden çıktıktan sonra,
hemen eve gitmek istemedi. Bulvardaki kalabalığa baktı.
İçlerinde hiçbiri, şüphesiz, bu dakikada kendisinin hissettiklerine benzer şeyler hissetmiyordu. Bu bahar gününde herkeste
bir yaşama arzusunun canlandığı göze çarpıyordu. Kendisi de
yaşamak istiyordu. Hayatın yaşamaya değer olduğunu hiçbir
zaman bugünkü kadar anlamamıştı (Su, 1964, s. 34).

Yazar, Ayrı Dünyalar’da sık sık dünyanın değiştiğinden de söz eder:
“Onları denemesini, yakından tanımak için fırsatlar kollamasını,
duyguları ile değil, insanları kafası ile görmesini tavsiye etmişti.
Dünya değişmişti. İnsanlar değişmişti. Hemen inanıvermemeli,
kapılmamalı idi görünüşe...” (a. g. y., s. 97). İlerleyen sayfalarda yine
aynı ifadeleri kullanır: “Kızların yabancı bir erkeği seçmesi niçin
alışılmışın dışında sayılıyordu? Dünya değişmişti. Her gelen günle
şartlar değişiyordu” (a. g. y., s. 100). Yazar bu tekrarlarla vermek
istediği iletiyi pekiştirir.
Ben ve O adlı romanda yazarın iki nedenden ötürü zaman-insan
ilişkisine değindiği görülür. Bunlardan birincisi zamanın kimi
sorunları çözdüğünü göstermek içindir. Suna dokuz yıl boyunca
sevdiği Faruk Bey’den ayrılır. Halası ona bozulan psikolojisinin
zamanla düzeleceğini kendi yaşamından alıntılar yaparak söyler: “—
Yara henüz taze... Zaman hangi yarayı kapatmamış ki? İnanır mısın,
bazan eğilip içime bakıyorum. Başımı geçmişe çeviriyorum. Çektiğim

228 | Doç. Dr. Ali ALGÜL

acılar, döktüğüm gözyaşlarını, içine düştüğüm o büyük ateşi,
ümitsizliklerimi bir bir hatırlıyorum. Hatırlıyorum da sonra bütün
bunları yaşıyan, bu geçitlerden geçen ben miydim diyorum” (Su,
1970, s. 119). Yazar ikinci olarak da kahramanların hangi zamanda
yaşadıklarını anımsatmak için bu yola başvurur. Suna ve Ali San
konuşurlar. Ali San yaşadıkları çağın ne anlama geldiğini açıklar: “—
Yaşadığımız yüzyıl gerçeklere dayanan bir karakter gösteriyor. Atom
çağı, uzay çalışmaları çok şey değiştirdi. Hayalin, aşkın adı kaldı, tadı
unutuldu. Ama ben kırk yaşını çoktan aşmış adamım. Bugün
gençlerin çizdiği sınırı çoktan aşmışım” (Su, 1970, s. 192).
Günah Yolu’nda yazar zaman-insan ilişkisine sık sık geçmişle
günümüzü karşılaştırmak ve bakış açısının kadınlar lehine değiştiğini
vurgulamak için değinir; kimi siyasal hareketlerin eğitim-öğretimi
olumsuz etkilediğini de belirtir. Böylece o zamanda yaşayan
insanların

ruh

hallerini

vermeye

çalışır.

Romanın

ilerleyen

sayfalarında zaman-insan ilişkisini yaşlılıkla açıklarken bilimin
gelişmesi sonucunda yaşlanmanın önüne geçilebileceğini söyler: “—
İnsana yaşlandığını belirten şeyler. Ağarmaya başlayan saçlar.
Yüzdeki çizgiler. Yorgunluklar. Daha bir sürü şey işte. Saçını
boyatırsın. Dişleri taktırırsın. Yüzünü, göğüslerini çektirir, burnunun
biçimini beğenmiyorsan estetik bir ameliyatla yüzüne yakışan bir burana

sahip

olursun.

Vitaminler

alırsın.

Yaşadığımız yüzyılda

yaşlanmayı geciktiren, insanın gerçek yaşını göstermeyen teknik
imkânlar var” (Su, 1973, s. 42). Su, Ateşten Damla’da ise halkın
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yaşanan zamana uymadığına ona direndiğine de değinir. Balıkesir’de
halk savaşa karşın dünya işleriyle ilgilenmeye çalışır: “Balıkesir en
korkulu günler içinde çalkandığı halde çetelerin zulmü ve yaklaşan
düşman tehlikesiyle bağrı yanan halktan çoğu yine dünya işleri ve bir
başkasına ait hâdiselerle uğraşmak, hiç olmazsa onları düşünmek imkânını buluyordu” (Su, 1942, s. 46). Mükerrem Kâmil romanın
ilerleyen sayfalarda konuyu genişletir: “Memlekette dağa kaldırılan,
eşkıya kurşunile can veren bir sürü mazlum insan vardı. Yurt
felâketine şahsi acılar da karışınca hayat büsbütün karanlık bir
uçurum, berbat bir çamur yığınına dönüyordu. Böyle olduğu halde
çok güzel bir kız olan hastanın hususiyetile meşgul olanlar da eksik
değildi” (a. g. y., s. 46). Bu ifadeler de zaman zaman roman
kişilerinin yaşanan reel zamana karşı durduklarını gösterir.
Mükerrem Kâmil zaman-insan ilişkisine romanlarında sıkça yer verir.
Bu konuya zamanın kimi dertleri unutturacağı anlayışıyla ve kişilerin
hangi zamanda yaşadıklarını anımsatmak için başvurur yazar. Kadın
kahramanlar yaşadıkları problemler için birbirlerine çözüm olarak
geleceği gösterirken erkek kahramanlar ise olaylara daha gerçekçi
yaklaşıp şimdiki zamanı anımsatırlar. Yazar kimi romanlarında
tarihsel olayların o zamanda yaşayan insanlar üzerindeki etkilerine de
değinir. Kurtuluş Savaşı’nın Türk ulusu üzerinde moral ve gurur verici
sonuçları, II. Dünya Savaşı’nın getirdiği acılar ve 14 Mayıs 1950
seçimlerinin olumsuz etkileri zaman-insan ilişkisi bakımından ele
alınır.
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Mükerrem Kâmil Su romanlarında zamanı kronolojik olarak verirken,
kahramanların geçmişlerine de giderek geri dönüş tekniğini kullanır.
Yazar mevsimlere çok dikkat eder. Kimi romanlarda mevsimlerle
birlikte insan da değişime uğrar. Bu değişim kahramanların
psikolojilerine göre de değişiklik gösterir. Kimi romanlarda kıştan
bahara geçince doğadaki olumlu gelişme insanlar için de umut
oluşturmaktadır. Doğaya bakan insan benim de bunalımlı zamanlarım
geçecek ve güzel günler göreceğim düşüncesine kapılır.
3. 3. Temalar
Mükerrem Kâmil romanlarında birçok konu temalaştırılır: aşk, evlilik,
sevgi, eğitim, ölüm, Türklük, Kurtuluş Savaşı vb18. Yazarın son
romanlarında da sosyal konular öne çıkar.
Cumhuriyet dönemi popüler romanlarında aşk en çok işlenen konudur.
Kerime Nadir, Esat Mahmut Karakurt, Muazzez Tahsin Berkant gibi
popüler romancıların vazgeçilmez konularının başında aşk yer alır.
“Tema: Bir yapıt ya da yaratının anlamca sürdürdüğü temel yönelimleri.
Konudan farklı bir kavramdır tema. Farklılıkları konunun, işlenmeden önce
var oluşu, temanınsa konunun işlenirken belirleneceği ya da doğacağı;
konunun genel, somut nitelik taşımasına karşın temanın soyut, içe yönelik
olduğu yönündedir. (…) Sözgelimi, kuşaklar arasındaki çatışma bir konudur.
Bu süreç içinde gençlerin bunalıma düşmesi, başkaldırısı, yaşlılara karşı
duydukları öfke birer temadır” (Özdemir, 1990, s. 275). Bu konuda Selçuk
Çıkla da şunları ifade eder: “Konular nasıl genel ve evrenselse, temalar da
tam aksine özel ve belli bir ana, belli bir ruh hâline tekabül ederler” (Çıkla,
2012, s. 76).
18
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Aşk zaten Türk edebiyatında her dönem görülmüştür. Tanzimat
dönemi öncesinde varlığını gösteren halk ve divan edebiyatlarından
aşk her zaman başta gelen konular arasındadır. Tanzimat sonrasında
başlayan Yeni Türk Edebiyatı’nda da aşk başta gelen konulardan
biridir. Üstelik aşk insanların ilgisini çekmesi bakımından da hem
sanat kaygısı taşıyan hem de popüler amaçla yazılan romanlarda sıkça
okura sunulur. Cumhuriyet’imizin kurulmasından sonra sayısı oldukça
artan popüler yazarlar, duygusallığı da genellikle aşkla sağlamışlardır.
Mükerrem Kâmil romanlarında aşkı merkeze alır. Tüm romanlarında
aşk vardır. Kimi romanlarında âşık olan kadınlar, çocukları nedeniyle
aşklarından vazgeçerler. Kadın kahramanlar genellikle âşık oldukları
kişileri beklerler. Sabreden, acı çeken kadınlar, genellikle de
sevgililerine sadık kalırlar.
Sevgim ve Istırabım romanında aşk teması başta gelir. En çok seven,
güçlüklere katlanan hep Gülseren olur. Metin, Şark İsyanı’yla beraber
Gülseren’den ayrı kalır; fakat aşkları bitmez. Bu arada Semih Bey,
Gülseren’e âşık olur. Metin’i delicesine seven Gülseren, başkasını
sevemez ve romanın sonunda da beş yıl aradan sonra Metin ona
döner:
—Sizin burada ne işiniz var, bu yıldönümünden size ne?
—Gidiniz buradan, diyor. Hemen uzaklaşınız. Birbirimizi
kırmamak için konuşmıyalım.
—Kırmamak mı? Lâkin nelerden bahsediyorsunuz Metin Bey?
Bütün bir hayatı kırdıktan sonra daha kırılacak ne var ki, ondan
bahsediyorsunuz.
Sesi zebun ve yaşlarla dolu:
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— Gülseren, Gülseren diyor. Yanılıyorsun. Ben seni daima
sevdim. Seni sevdiğim içindir ki sana o zehirli mektubu
yolladım. Senden gelecek her şeye razı idim; (…).
—Bana biraz yaklaşır mısın? (Su, 1934, s. 73).

Bu Kalp Duracak’ta, Bilge hem seven hem de sevilendir. Yapıtta ilk
aşk Necip’le Bilge arasında başlar. Bilge ekonomik kaygılarını
giderebilmek için Cevdet’le evlenmiştir. Yurt dışından gelip
kendileriyle kalan kocasının yeğeni Necip, Bilge’ye âşık olur: “Bu
mazlum yüzde, derin bir hummanın alev aldığı güzel gözlerde öyle bir
çaresizlik vardı ki, genç adam, ona asıl bu hali için çılgın gibi
tutulmuştu..” (Su, 1935, s. 22). Oğlu Erol’un olması, Bilge’nin bu aşkı
açığa çıkarmasına engel olunca ilk adım Necip’ten gelir: “Ve Necip,
bir gece, dalgaların yalıyı dövdüğü, lodosun camlardan uğuldadığı
fırtınalı bir gecede, Bilge’nin kulağına her şeyi söylemişti” (a. g. y., s.
27). Bilge kocasının bu kadar yakın akrabası olan Necip’e evet demez,
diyemez; çünkü: “Necip, eğer kocasının en yakın bir akrabası
olmasaydı, eğer bir gün Erol’un karşısında büyük bir utançla başını
eğmek mecburiyetinde olmasaydı. Bilge, onun sevgisini kabul edecek,
açacağı hayat yolunda onunla beraber olacaktı. Fakat bu aşk,
memnuydu. Bu yanlışlığa düşerse, onunla, uzak, yakın herkes
alakadar olacak, eğlenecek, saygılarını geri alacaklardı” (a. g. y., s.
28). Bilge henüz Necip’e tam bir karşılık veremeden onun bir kazayla
öldüğü haberini alır. Bu durum da kendisinde büyük bir üzüntü
yaratır.
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Bu Kalp Duracak’ta bir diğer aşk Doktor Erdinç’in Bilge’ye olan
aşkıdır. Kardeşinin evine taşınan Bilge, bir gece aniden hastalanır ve
onunla yakından ilgilenen Doktor Erdinç, Bilge’ye âşık olduktan
sonra nişanlısı Tükel’i bırakmak ister: “Ve, diğer taraftan Doktor
Erdinç, daha fazla, daha hesapsız ve hudutsuz bir sevgi ile kalbini
Bilge’nin ayakları altına atmakta devam ediyordu” (Su, 1935, s. 53).
Bilge, Doktor Erdinç’i geri çevirir: “Ömründe yakıcı bir aşkın sesini
ilk

defa

duyan

hasta

kadın,

ahlaktan,

kanundan,

yuva

mesuliyetlerinden ürkerek onu reddediyordu; onu ümitsiz bırakarak
günün birinde canına kıyıyordu…” (a. g. y., s. 58). Romanda öne
çıkan diğer bir aşk ise Tükel’in, Doktor Erdinç’i sevmesidir; fakat bu
aşk çok genç bir kızın; saf, masum bir aşkıdır: “On sekiz yaşının
bütün saflığı, tecrübesizliğiyle bir şeye hüküm veremiyen Tükel,
onun, hasta olmasından korkuyor; çünkü o, o kadar temiz, o kadar şen
bir kızdır ki, çapraşık hayat muadelelerine, çetin gönül işkencelerine
hiç aklı ermez” (a. g. y., s. 47). Bu toyluğun doğal sonucu olarak
Doktor Erdinç’in de kendisi gibi sevdiğini düşünür: “Tükel, nasıl
doktoru sevdiğinden eminse, doktorun da kendisini ayni ateşle
sevdiğine inanmaktadır. Herhangi bir hâdise, herhangi bir tesadüf
karşısında, sevgi denen, şekil değiştirmeğe, uçup kaçmağa herşeyden
çok müsait bu şeyin felsefesini, çetinliğini, bu genç kız düşünemiyor.
Nasıl düşünsün ki... Erdinç onun ilk aşkıdır” (a. g. y., s. 47). Tükel
Bilge’ye uzun bir mektup yazar ve onu sevenleri ayıran insan olarak
görür. Bilge bu mektuba karşı ilgisiz kalamaz ve hayatıma bir doktor
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olarak girdiniz, yine bir doktor olarak uzaklaşmanız lazım gelir
sözleriyle Doktor Erdinç’i kabul etmez.
Bu Kalp Duracak’ta bir başka aşk hikâyesi de Bay Cevdet’in sarışın
Rus kızına olan aşkıdır. Cevdet bu kız için her şeyi göze almış,
kendisinden geçmiştir: “Bay Cevdet, son metresine bu defa bütün
varlığı ile tutulmuştu. Bu sarışın Rus kadınını öyle delice, öyle önüne
geçilmez bir şekilde seviyordu ki…Yuvası, karısı, çocuğu karanlık
odalarda sönmeğe mahkum hayaller gibi kendisini terk etmişlerdi” (a.
g. y., s. 26). Yazar aynı roman içerisinde farklı figürlerin aşklarını öne
çıkararak bu temayı güçlü bir biçimde gerçekleştirmeyi başarır.
Dinmez Ağrı’da Şerare ile Celal Bey arasında aşk yaşanır. Şerare
liseden tarih öğretmeni olan Celal’e âşıktır. Her ikisi de ayrı kalırlar;
ama birbirlerini hiç unutmazlar. Özellikle, Şerare her adımında, her
anında Celal’i düşünür ve bir gün nişanlanırlar: “Nişan gecesi o
ablasını alıp, geldi. Biz de Nazan ablamı çağırdık. Dostça bir
yemekten sonra bebek oynar gibi kendi kendimize yüzükleri taktık”
(Su, 1937, s. 12). Haftada bir kez Şerare ile konuşma izni olan Celal,
hiç beklemediği bir yerde Şerare’yi, kim olduğu tam olarak
verilmeyen bir konsolosun yanında, ecnebi bir zabitle görür. Bu
durum ülkesini çok seven Celal’de şok etkisi yaratır ve araştırıp
incelemeden nişanı atar. Şerare Anadolu’ya geçip Kurtuluş Savaşı’nda
görev alır. Celal de Anadolu’dadır. Şerare hiçbir zaman Celal’i
unutmaz: “Kardeşimin resmini zarfın içinden gözlerime güler görünce
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bir çocuk gibi sevincimden çırpınışım. Celâl için başımı yastıklara
saklıyarak döktüğüm gözyaşları” (a. g. y., s. 46). Bu aşkı öğrenen
Miralay Emin Bey, Celal Bey’i de Milli Mücadele yıllarında
tanımıştır. Birbirini seven bu iki insanı birleştirir:
Miralay babam, aziz dostum bana yazıyordu: ‘Savaş kızı, ‘Sana
verilecek başka iş kalmamıştı. Düşündüm, taşındım. Daha
İstanbul’a dönmemize az da olsa kısa da olsa yine bir zaman
var. Şu halde bu zamanın boş geçmemesi için seni ihtiyat zabiti
Celâl Bey’e yardımcı yolladım. Yazılacak rapor falan kaldıysa
başbaşa verir yazarsınız. Şakayı bırakayım Şerareciğim. Geniş,
nihayetsiz bir sevgi kaynağı taşıyan mert bir delikanlının,
istiklâl savaşının en yılmaz, en zorlu çocuğunun eli ile elini
yeniden bağlıyorum. Bu bağlanış; ölümlerin çözemiyeceği bir
düğüm gibi görünüyor bana.. Mes’ut olunuz çocuklar.... (a. g.
y., s. 102).

Dinmez Ağrı’da bir başka aşk hikâyesi de Mülazım Ferit Bey’indir.
Yaralı Mülazım Ferit Bey tüm duygularını kendisine yardım eden
Şerare’ye anlatır. Muazzez’le ne kadar birbirlerini sevdiklerini
vurgular: “Çok, çok seviştik onunla hemşire Lale. Güneşin batışlarını;
ayın doğuşlarını; denizin bin bir güzelliğini onunla beraber, baş başa,
elele kaç defa seyrettik. Her buluştuğumuz dakikada sevinçten
kanatlanır, her ayrılacağımız saniyede daha çözülmez bir düğümle
bağlanırdık. Yurdumu Muazzez’den çok sevmeseydim kabil değil
ondan ayrılamazdım hemşire Lale. Ayrılmazdım ondan..’” (a. g. y., s.
42). Bu ifadeler de romanda aşk konusunu ete kemiğe büründürerek
temalaştırıldığını göstermeye yeter.
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Sus Uyanmasın romanında asıl kahraman19 olan Çiğdem, zamanla
babasının asistanı Bülent’e âşık olur. Bülent’in derslerinde göz göze
gelmekten korkmasına karşın onu sever: “Onu; o olduğu için
seviyordum. Ben de onun için sadece bir talebe idim” (Su, 1938, s.
21). Bu aşk şiddetlenerek artar. Çiğdem’in aşkı karşılıksız kalmaz ve
kısa bir süre sonra Bülent de ona âşık olduğunu söyler: “O gece
Bülend’in dili çözüldü. Büyük serin elleri başımda, beni ne kadar ve
nasıl sevdiğini söyledi” (a. g. y., s. 29). Bu aşk mutluluk
getirmeyecektir; çünkü Bülent’in memleketinde eşi ve Ayşe adında bir
kızı vardır. Çiğdem, Bülent’in yazdığı uzun mektubu okuduktan sonra
aşkından vazgeçmeye karar verir. Aşkını bırakmasının en önemli
nedeni Ayşe’dir. Çiğdem de Ayşe gibi küçükken annesiz kalmıştır. Bu
yüzden büyük sıkıntılar çekmiştir. Benzer dertleri Ayşe’nin de
yaşamasına gönlü razı olamaz. Bülent’e yazdığı bir mektupta
duygularını dile getirir. İlk önce kendi durumunu özetler:
Az yaşamış, az görmüş, hayat hakkındaki bütün telâkkileri
sadece birkaç cilt kitapla, birkaç mecmua yaprağından gelen bir
genç kız olmakla beraber, yıllar yaşamış, güngörmüş, çetin
hayat muadelelerini halletmiş bir insan gibiyim sanki... Çünkü
ben, hayat tokatını yemiş, lüzumundan fazla acı çekmiş ve
şenliği küçük göğsünün içinde uyuşturulmuş talihsiz bir kızım
(a. g. y., s. 55).

“Asıl kahraman veya birinci derecedeki kahraman: Her çatışma, oyunu idare eden
biri tarafından tah rik edilir. Bu, Souriau'nun tematik güç olarak adlandır dıgı vakaya
ilk dramatik hamleyi veren şahıstır. Asıl kahramamn hareketi, bir arzudan bir
ihtiyaçtan veya bir endişeden kaynaklanabilir” (Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman
İncelemesine Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara, 1991, s. 153).
19
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Sonra da kendisi gibi olmasını istemediği Ayşe için düşüncelerini
açıklar: “Ayşe de böyle olmasın. Uzun kış gecelerinde, okulda
arkadaşları arasında ve hayatta herhangi bir yenilik, değişiklik karşısında ah annem yahut da babacığım diye inlemesin Bülend. Ne onu
hayatımıza alıp Zehra’yı en kuvvetli yerinden vurmağa hakkımız
vardır, ne de orada bırakıp bir köy çocuğu olarak kalmasına
katlanabiliriz” (a. g. y., s. 56). Çiğdem’in bu mektubundan sonra
Bülent köyüne döner ve eşi Zehra ile mutlu olmaya çalışır.
Tüm kitaplarını yakan Bülent, artık çiftliğinde uğraşmaktadır. Hiç
beklenilmedik bir şekilde arka arkaya babasını, annesini ve eşi
Zehra’yı yitirir. Acılar içinde yaşarken Çiğdem’e mektup yazıp her
şeyi anlatır ve aşklarının yeniden yeşermesini sağlar. Romanda dikkat
çeken diğer bir aşk ise Çiğdem’in annesi Meliha’nın aşkıdır.
Evlenmesinden yaklaşık üç ay sonra kocasının kendisini derslere
kaptırmasıyla boşluğa düşen Meliha, genç birine âşık olur. Yine bu
aşkın doğmasında eşiyle aralarındaki yirmi yılı aşan yaş farkı da
önemli bir nedendir; çünkü eşi Cezmi kendisini anlamamaktadır.
Istıranca Eteklerinde’de aşk romanın ilerleyen bölümlerinde ortaya
çıkar. Birinci derecede kadın kahraman olan Berrin, Cevad’la
evlendiğinde daha on beş yaşındadır. Bu iki kahramanın evlenmeden
önce aralarında herhangi bir aşk söz konusu değildir. Ortak yaşamları
aşkı doğurur. Sonra Berrin’in Cevad’a olan aşkı romanın gidişini
belirler. Tunga’nın doğumundan sonra, Istıranca eteklerinde, Berrin
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ile Cevad aşk üzerine konuşurlar ve ikisi de yaşlandıklarında aşkları
sayesinde mutlu olacaklarını vurgularlar: “—O, bizim, için değil
sevgilim., sevişen, anlaşan iki kalp için böyle şeyler akla bile gelmez.
Sen bence yaş aldıkça güzelliği beliren, manası derinleşen bir
kadınsın. Bir an için bu kumral saçlarının bembeyaz olduklarını
düşünüyorum. Yüzün bu çerçeve içinde öyle asîl oluyor ki... Seni o
zaman daha çok seveceğimi sanıyorum” (Su, 1939, s. 42). Bu sözlere
karşın on yıl süren aşkları bir yılbaşı gecesi bitmeye başlar. Cevad,
Yüzbaşı Abdi’nin eşi Nesibe’ye âşık olur. Berrin kendisine âşık olan
Fuat’ı geri çevirir; çünkü o, yaşadıklarından sonra artık, aşka inanmaz:
“Hislerimizin coşkunlaştığı sıralarda daima kanunları ve herşeyi
onların isteğine uygun bir kalıba dökmeğe kalkarız. Aşk bence gözleri
bağlı, körebe oyununa çıkan başıboş genç bir çocuktur. Gözlerindeki
örtüyü indirip de yakaladığı şeye baktığı zaman, çok defa ne kadar
yanıldığını anlar. Fakat iş işten geçmiştir artık.. Geri dönmek bazan o
kadar mümkün değildir ki...” (a. g. y., s. 209). Mükerrem Kâmil,
böylece aşkın bir zamanı olduğunu ve karşılıklı olması halinde
varlığını sürdürebileceğini bize göstermek ister.
Aşk Çırpınan Sular’daki en önemli konudur. Romanda Sermet ile
Nahide’nin aşkı kendisini derinlemesine hissettirir. Nahide, Sermet’in
uzun süren direnişlerine daha fazla dayanamaz ve aşka aşkla karşılık
verir. İkisi arasında ilk aşk kıvılcımları Sermet’te görülür: “Nahide’yi
görür görmez hislerinin kamaşması ötekilerle ölçülecek mahiyette
değildi. Garip bir baş dönmesine tutulmuştu. Bakışları genç kadının
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bakışlarına değdikçe bulanıyor, kalbinde güç isim verilecek bir
karşılık oluyordu” (Su, 1941, s. 6). Aşk her ikisinde de mutluluğun
gözyaşları olarak kendisini gösterir. Nahide Sermet’ten aldığı bir
mektubu okuduktan sonra aşk için ağlar: “Genç kadın bu mazlum sese
ruhunun kapılarını ardına kadar açtı ve ılık, bol gözyaşları ile ağladı,
ağladı” (a. g. y., s. 92). Aşk zamanla Sermet için bir vereme dönüşür
ve Nahide’yle evlenmesiyle sonlanır. Sermet’in yakın arkadaşı Mahir
önceden Nahide’ye âşık olur. Bu durum sonucunda da acılar çeker:
“—Onu seviyor musun? Bir zamanlar sevdin mi diye sormalıydın;
çünkü az daha bir felâkete doğru gözü kapalı gidiyordum. Bu, sade bir
şeydir, tek cepheli bir aşk ve ihtiras hikâyesi...” (a. g. y., s. 16).
Sermet’le Nahide’nin aşkı bir geç kızın ihtiraslarıyla son bulur.
Ateşten Damla’da ağırlıklı olarak Millî Mücadele yılları işlenir. Yazar
savaşın çok şiddetli yaşandığı yıllar olmasına karşın aşkı göz ardı
etmez.

Romanda

Serap’la

Ahmet

arasında

aşk

yaşanır:

“Yolculuklarının sonunda ikisi de bir kere daha kuvvetle anladılar ki,
hiçbir düşüncenin sarsamıyacağı, hiçbir kuvvetin engel olamıyacağı
bir şekilde yekdiğeriğerlerine bağlanmışlardır” (Su, 1942, s. 79). Yine
Ateşten Damla’da Doktor Nafiz’in, Serap’a tek yönlü aşkı da söz
konusudur. Doktor Nafiz arkadaşı Ahmet’in Serap’la aşkını bildiği
için tüm aşkını kalbine gömer ve onların kavuşması için çalışır. Serap
Ahmet’e olan aşkını Doktor Nafiz’le arasında geçen şu konuşmada
açıkça vurgular:
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(…) o kadar sevdiği, düşündüğü genç kızı bu perişanlık içinde
görünce ölü gibi sarardı. Üzüntülü bir sesle:
— Serap Hanım, diye haykırdı- Nereden çıktınız? Neniz var?
Bu haliniz nedir?
— Görüyorsunuz ki, ölüyorum. Ne olduğumun farkında
değilim. Herşey bitti artık. Bitti, bitti herşey… Tutunacak tek
dalım kalmadı
Doktor genç kızın ıstırabının nereden geldiğini anlamakta
gecikmedi. Yumuşak ve gözyaşlı bir sesle:
— Zavallı yavrum, diye genç kızın saçlarını okşadı. Zavallı
yavrum. Sakin ol biraz.
— Öldü değil mi? Lâkin nereye gömdüler onu? Söyleyin bana
ondan bir mezar bile kalmadı mı yoksa?. O da babam gibi
taşsız ve mezarsız gönlümde mi gömülü kalacak?
Doktor Nafiz parçalanan içinin sızısını ona belli etmemek için
dişlerini sıkıyordu. Sevdiği kızın itirafı, bir başkasına duyduğu
aşkı pervasızca dile düşürmesi onu yıkmıştı (Su, 1942, s. 97).

Yazar aşkın gücüne inanır. Birçok romanında kişiler arasında geçen
aşkı ele alan Mükerrem Kâmil, kimileyin aşk üzerine etkili sözler de
söyler: “Nihayet, ne mukadderse o olacaktı. Hayatta en büyük
mucizeler yaratan kuvvet aşk değil midir? Belki bu genç kızın, yürek
parçalıyan sevgisi, tesirini gösterecek, zabit sakatlıktan kurtulacaktır”
(a. g. y., s. 138). Bu alıntıda geçen tümceler de gösteriyor ki, aşk
sevenlere umut da vermektedir.
Sızı’da aşk Seniha ile uzak akrabası Sinan arasında yaşanır. Sinan’la
Seniha çocukluklarını beraber yaşamışlardır. Büyüdükleri zaman
birbirlerine âşık olduklarını anlarlar. Bir gece Sinan güzel bir kızla
dans eder ve Seniha vurdumduymaz davranır. “Dans teklifi ortaya
atılınca

derhal

yanındakilerle

yan

gözle

konuşuyor,

sana

baktım.

kat’iyyen

Hararetli
benimle

hararetli
alâkadar
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görünmüyordun. O anda içimde mel’un bir hissin başkaldırdığını
korkunç bir şeytanın harekete geçtiğini farkettim. Seni tahrik etmek
ihtiyacı içinde yanarak sarhoş gibi ötekine gittim. Dansederken arasıra
senden

tarafa

dönüyor

ve

dikkatle

sana

bakıyordum,

Bizi

görmüyormuş gibi hâlâ yanındakilerle öyle bir konuşusun vardı ki...”
20

(Su, 1943, s. 138). Aşk bu ilgisizlik sonucunda nefrete dönüşür. Sinan,
Seniha’dan ayrılma kararı alır: “O zaman müthiş bir öfkeye tutuldum.
O dakika ruhî bir çalkanışla, korkunç bir silkinişle bütün duygularım
şahlandılar. Ne pahasına olursa olsun, kalbimi senden çekip
kurtarmağa ve gözlerimi hayata çevirmeğe karar verdim” (a. g. y., s.
138). Seniha o geceden sonra Sinan’ı nişanlanırken görür ve İnönü
kampına pilot olmaya gider. Orada okul arkadaşlarından Feriha ile
karşılaşan Seniha, artık herhangi bir şeye inanmaz:
—Bir zamanlar bana da zulmedenler oldu. Bırak söyletme beni
Feriha. İçimdeki küllenen ateşi karıştırmağa kalkma. Ben
inanışlarını kaybetmiş bir kızım. Ne sevgiye, ne söze, ne
saadete ve ne de ıstıraba inanıyorum. İçimde insan denilen şeye
ayırabileceğim en küçük bir duygu bile kalmamıştır (a. g. y., s.
56).

Aradan yıllar geçer ne Sinan ne de Seniha birbirlerini unuturlar. Uçuş
kampında Seniha’ya eski tanıdıklarından Şekip âşık olur. Seniha hâlâ
Sinan’ı sevdiği için onu geri çevirir. Adana’da bir gösteride
bulunduğu sırada Seniha Sinan’la karşılaşır. Bu karşılaşmayı
anlatmadan önce içinde bulunduğu duyguları “Ben ki, yaptığım yüze

20

Orijinal metne ait sözcük.
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yakın uçuş esnasında ve her atlayışımda daima bir hayal oyunu içinde
yüzer, kendi kendimi aldatırdım. İnişlerimin birinde onunla,
karşılaşacağımı umar ve bu ümitsiz ümide sonra kendim de güler,
kızardım” (a. g. y., s. 123) diye açıklarken karşılaşmalarını ve
sonrasında hissettiklerini de “Bugün ki, kat’iyyen böyle bir şey
düşünmemiştim. Adana’nın, yakıcı güneşi, engin ve bulutsuz gökleri
altında ona rastlayacağımı aklımdan bile geçirmemiştim. Epey bir
zaman vardı ki, onu düşünmemeğe muvaffak oluyordum. Herhangi bir
hâtırasile sarsıldığım, anda varlığımı bir sürü mânâsız tedainin peşine
takmıyor;

mutlak

bir

başka

şeye

tutunarak

onu

kafamdan

uzaklaştırmağa çalışıyordum” (a. g. y., s. 123) şeklindeki ifadeleriyle
ortaya koyar. Seniha bu şaşkınlıkları daha üzerinden atamadan Sinan
Seniha’ya yazdığı uzun mektubunda onu unutamadığını söyler: “Senin
tesirin bende bir şimşek, hız ile başlamadığı için varlığıma kök saldı.
İşte şimdi yıllardan sonra, bunu kat’iyyetle sana itiraf edebiliyorum:
Beni senin o müthiş tesirinden ancak ölüm kurtarabilir Seniha. Eğer
ruhların ölmezlikleri doğru ise belki ölüm bile bu mucizeyi
gösteremiyecektir. İnan bana!” (a. g. y., s. 138). Seniha bir gün uçuş
sırasında hep Sinan’ı düşünür, bu arada uçağı fırtınaya yakalanır.
Durumu Seniha çok geç fark eder. Kendisini paraşütle atlayarak
kurtarır. Kolu ve bacağı kırılır. Sinan iki ay boyunca hastaneden
ayrılmaz. Doktorun tuzak sorularına sürekli Seniha için her şeyi
yapacağını söyleyince aralarında hiçbir engel kalmaz: “Artık hayat
bizimdi. Aşk ve saadet bizimdi. Kuşlar gibi, rüzgârlar gibi hafif
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yaşıyacaktık. Omuzlarımızdan bizi yıllarca ümitsizlik dünyalarında
yaşatmış

olan,

bize

en

büyük

ıstırapların

tadını

tanıtan

anlaşamamazlık yükü kalkmıştı” (a. g. y., s. 189). Bu sözlerle de
büyük güçlüklere meydan okuyan aşkın mutlu sonla bittiği görülür.
Uyuyan Hatıralar’da Sermin’i kocası aldatır. Buna karşın Sermin onu
terk etmeyi de geçmişe dönmeyi de düşünmez; bir çaresizlik yaşadığı
da ortadadır: “Kaçmak... Aklına gelen ilk şey buydu. Babasının evine
dönmek ve bir daha buralara ayak basmamak. Fakat onu seviyordu.
Onsuz yapamıyacağını anlıyordu. Çocukluğunu geçirdiği yerlere
dönmekle, eski aile bağlarına tutunmakla mesele halledilmiş
olmıyacaktı. Onu düşündürmeyecek, onu hatırlatmayacak ve hiç
aratmayacak bir yer olmalıydı. Fakat nasıl bir yer ve nerede?” (Su,
1944a, s. 20). Sermin kocasının çapkınlıklarına daha fazla dayanamaz
ve evi terk eder. Aradan bir süre geçer ve genç Ali’yi ne kadar
sevdiğini fark eder: “Bu ayrılık Sermin’e bir tecrübe oldu. Kocasından
ayrı geçen günlerde, o sabahı yokmuş gibi uzayıp giden müthiş
gecelerde ona ne köklü bir şekilde bağlanmış olduğunu, onu nasıl
sevdiğini, onsuz yapamıyacağını yana yana anladı” (a. g. y., s. 33).
Sermin, Ali’den gelen mektupları inandırıcı bulmasa bile yine de çok
mutlu olur. Yazar öncelikle “On gün sonra kapıcı, kocasından bir
büyük demet çiçek, birkaç satırlık bir mektup ve bir kutu çikulata
getirdi” (a. g. y., s. 33) diyerek Ali’den gelen mektuba değinir.
Sonrasında Ali’nin mektubuna nasıl başladığını açıklar: “Ali: ‘Canım
karıcığım, diyordu. Seni öyle özledim ki... Sensiz ev boşalmış bir

244 | Doç. Dr. Ali ALGÜL

dünyaya benzedi...’” (a. g. y., s. 33). Bu mektuba Sermin’in verdiği
tepkiyi ise şöyle açıklar: “Ve daha birkaç kompilmandan sonra hafta
içinde gelip kendisini alacağını söylüyordu. Genç kadın bu satırların
yalan havası içinde isyanla çırpınırken, bir taraftan da mesut
olduğunu, yalan bile olsa onun böyle konuşmasını, bunları yazmasını
istediğini kendine itiraf etti” (a. g. y., s. 33). Bu sözler de sevenler
arasındaki olumlu eylemin önemini vurgulamaya yöneliktir.
Uzaklaşan Yol’da bir büroda çalışan Cahide, evli ve bir çocuk babası
olan bir adama âşık olur: “Seviyordu, çok seviyordu, o kadar... Onun
göğsüne başını saklıyarak göklere yükseldiğini, yeryüzünde hiçbir
fâninin ayak basmadığı köşelere, keşfedilmemiş iklimlere onunla
beraber gittiğini hayal ediyordu” (Su, 1944b, s. 22-23).

Sevdiği

adam Cahide’ye evlilik yerine metreslik teklifinde bulunur: “(…)
açıkça metresi olmamı istedi. Gözlerden gizlenmiş bir ev...
Karısından, kızından uzaklaşmak imkanını buldukça oraya bir hırsız
gibi devam edecek adam. Ve şerefini, lekesiz aile adını ona fedaya
hazır toy bir kız... Evet, onun telâkkisine göre bu kız fedakâr olmağa
mecburdur. Mademki seviyor. (a. g. y., s. 23). Cahide bu durum
üzerine bir hayal kırıklığı yaşar:
Kulaklarından ruhuna dolan o sıcak sesle genç vücudu
ürperiyor; kalbine sığdıramıyacağından korktuğu sonsuz bir
saadetle tatlı tatlı ağlıyordu.(…) Sanki benliğimi koyu bir
duman sarmış, daha bir gece evvel çılgınlar gibi sevdiği erkek
bu dumanın arkasında kalmıştı. (…) Ve genç kız bu sözleri her
hatırlayışında ürperiyor, çıldıracak gibi oluyordu (a. g. y., s. 2223).
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Sonra da aşkı tanımlamaya çalışır: “Aşk hesaplaşmaktan nefret eder.
Akıl, mantık denilen şeyler onun düşmanıdır. Seven kayıtsız ve şartsız
sevmeyi bilir. Hakiki bir sevginin ne mazisi, ne de atisi bahis
mevzuudur” (a. g. y., s. 23). Bir roman figürü olarak Cahide’nin
yaptığı aşkla ilgili bu değerlendirmeler, aşka bakışın psikolojik
duruma göre değiştiğini gösterir.
Uzaklaşan Yol’un ilerleyen bölümlerinde, Aziz Bey ve Selim,
Cahide’nin evli bir adama âşık olmasıyla ilgili yorum yaparlar.
Öncelikle “Kalb denilen o acayip şey, öyle pek hesaba kitaba gelmiyor ki...” (a. g. y., s. 61) diyerek aşkın söz dinlemeyeceği üzerinde
dururlar. Sonra da Cahide’ye geçerler:
Evet, birini sevmiş. Hem de pek çok. Halbuki evlenmelerine
imkân yoktu. İsabet ki de yoktu. Çünkü bedbaht olacaktı.
Düşün, aralarında yirmi beş yıldan fazla yaş farkı vardı. Biri
hayatı görmüş, tanımış, maceralarla dolu bir ömür sürmüş,
kalbini, sinirlerini yıpratmış, her türlü zevki tatmış. Kısaca
doymuş bir adam... Öteki de henüz çocuk yaşta bir kız.
Birleşmelerine imkân olsaydı. Sorarım sana, sonları ne
olacaktı? (a. g. y., s. 61).

Her ikisini bu şekilde karşılaştırdıktan sonra âşıkların da zamanla
gözlerinin açılacağını belirtirler. “ ‘Aşkın gözü kördür.’ derler ama, bu
kör gözün bir gün açılacağını hiç düşünmezler. Bence asıl bunu
önceden hesaba katmalı. Şüphesiz, evlenselerdi sonraları ikisi de azap
çekecekti. Günün birinde tabiat hükmünü icra edecek, kız daha genç
arzuların,

daha büyük heyecanların peşinden sürüklenecekti.

Temizliğine kıymasa bile her halde arzulanmaz şeyler, buhranlar,
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mücadeleler olacaktı” (a. g. y., s. 61). Yazar bu sözleriyle roman
kişileri üzerinden dengi olmayan insanların evlenmeleriyle ortaya
çıkabilecek sorunlara dikkat çeker.
Kaybolan Ses’te sanatkâr olan Bekir Adil, sevdiği kişinin ölmesine
karşın aşkının devam ettiğini söyler. Romanın diğer bir kişisi olan
Füsun ise aşkı farklı yorumlar. Ona göre aşk karşılıklı olduğu sürece
yaşar: “Bence aşk, bir kadınla bir erkeğin yekdiğerinden hoşlandıkları
müddetçe yaşıyabilen bir kuvvetti. Taraflardan biri aradan çekilince
bu kuvvet tükenmeğe mahkûmdu. Karşılıksız sevgiden bir şey
anlamıyor, aşk yüzünden cana kıyılabileceğini, ölünceye kadar bir
insana bağlı kalmağı, hele kendi kalbini ayakaltına alarak bir
başkasının saadetine çalışmayı hiç kafam almıyordu” (Su, 1945a, s.
47). Kaybolan Ses’in ilerleyen sayfalarında yazar aşk konusuna tekrar
döner. Evli olan Hasan, Füsun’a âşıktır. Aralarındaki konuşmada
Hasan Füsun’a, “Güzel, tehlikeli, zeki ve müthiş surette çekici bir
kadınsın. Elbet bir gün senin kalbinde çarpacak yavrum. O zaman
ümit ederim ki, beni çok daha iyi anlıyacaksın” (a. g. y., s. 75) der. Bu
sözlere karşı çıkan Füsun, “(…) ilk gençliğimde benim de aşklarım
oldu Hasan. Ben de sevdim, hem de kaç defa. Bekir Âdil’i sevdim.
Şinasi’yi sevdim” (a. g. y., s. 75) diyerek daha önce birkaç kez âşık
olduğunu vurgular. Hasan ona şiddetle karşı çıkar ve aşkın tekliğine
gönderme yapar: “Onlara sevgi adını vermekle aşka hakaret etmiş
oluyorsun. Bir kalb ancak bir defa sevebilir. Bir kalbin ancak bir defa
sevmeğe kudreti yeter. Sonrasını geç Füsun... (a. g. y., s. 75). Bu
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sözlerine Füsun birkaç kez aşkı yaşadığını söyler. Hasan bu sözlere de
“Doğru olamaz” (a. g. y., s. 75) diyerek karşılık verir.
Büyük Rüzgâr’da annesini erken yaşta yitiren Ferhan, önce mühendis
Fazıl’a sonra da Pilot Galip’e âşık olur. Ferhan yaşadığı aşklardan
olumlu sonuçlara ulaşamaz. Birincisine üvey annesi, diğerine de açtığı
çocuk evinde çalışan hasta bakıcı Şükran Hanım engel olur. Pilot
Galip İstanbul’a döndükten sonra Ferhan’dan mektuplarına yanıt
alamaz: “Aziz Ferhan, çok bekledim. Uzun mektubuma da, itirafıma,
olduğu

gibi

kıymet

vermedin.

Sana

kalbimi

açtım.

Sensiz

yapamıyacağımı isbat etmek için bütün hayatımı apaçık anlattım.
Tasavvurlarımdan bahsetmeğe seni ikna edeceğimi sanıyordum.
Olmadı. Beni anlamak istemedin. Bana inanmadın. Belki; belki diye
uzun zaman bekledim” (Su, 1945b, s. 101). Sonuç olarak Macide ile
evlenen Galip, Ferhan’a yazdığı son mektupta aşkını ve düşüncelerini
açıklar: Eğer sen de beni, benim seni sevdiğim gibi sevseydin
mukavemet

edemezdin.

Büyük

bir

aşkı,

büyük

bir

saadeti

kaybediyoruz gibi geliyordu bana Ferhan. Fakat şimdi düşünüyorum
ki, ben yanılmışım. Senin beni sevmene imkân olmıyacağını daha
evvelden anlamalı imişim. Ne çare, mademki kaderim elinde idi ve
onu sen geri çevirdin. Öyle ise allaha ısmarladık. Macide ile
evleniyorum” (a. g. y., s. 101). Yapmaya karar verdiği bir evlilik
olmasına karşın Ferhan’ı sevmeye devam edeceğini “Fakat aşkım
sensin. Bir gün hatırla ki, seni ölümlerin yenemiyeceği bir aşkla
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sevmiştim. Nerede olursam olayım, kalbim senin yanında çarpacaktır
aziz sevgilim!” (a. g. y., s. 101) sözleriyle ortaya koyar.
İnandığım Allah romanında asıl kadın kahraman Gediz’in çevresinde
dönen aşklar söz konusudur. Avukat Ekrem Sel’le Gediz’in sınıf
arkadaşı Şükrü, Gediz’e âşık olur. Gediz ise bu erkeklerden Ekrem
Sel’i sever. Mükerrem Kami Su’nun önceki romanlarında olduğu gibi
burada da kadın kahraman acı çeker; mutlu olamaz.
İnandığım Allah’ta ilk aşk teması Gediz’le Şükrü arasında çıkar.
Üniversiteden mezun oldukları gün, bir çay bahçesinde Şükrü uzun
yıllardan beri Gediz’e âşık olduğunu belirtir:
—Evet, beni şaşırtan büsbütün başka bir şey! Sana bir şey
söylemek istiyorum, ben seni seviyorum Gediz!
Genç kız hiç beklemediği bir şeyle karşılaşmaktan gelen bir
şaşkınlığa uğradı. Yüzü dalga dalga kızardı. Bakışlarını
arkadaşının gözlerinden kaçırarak bir müddet sustu. Sonra
yavaş yavaş:
— Bunu beklemiyordum Şükrü! diyebildi.
—Ben yıllardır bu dakikayı bekledim Gediz. İyi anlaşmış
arkadaşız. Bu arkadaşlığı ilerde de, bütün hayatımız boyunca
da devam ettirebiliriz diye düşünmüştüm (Su, 1946, s. 5).

Şükrü’ye olumlu yanıt vermeyen Gediz, şunları da sözlerine ekler:
“Evet, iki iyi arkadaşlık diye konuştu. Erkek arkadaşlarımın içinde en
çok güvendiğim ve kendime yakın bulduğum da sendin. Fakat ben
böyle bir şey düşünmemiştim Şükrü. Beni anlıyorsun değil mi?” (a. g.
y., s. 6). Bu sözler şu şekilde noktalanır: “ —Kat’iyen red mi Gediz?
—Evet” (a. g. y., s. 6). Gediz aşkı çok farklı görür. Ona göre aşk
insanı kendisinden almalıdır. Kendi başına düşünen ve aşk üzerine
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kafa yoran Gediz, kendine göre aşkı yorumlar: “Genç kız
düşüncesinin bu noktasında hırçın hırçın başını salladı. O sevmek,
başka türlü sevmek istiyordu. Kalbinde mahiyetini tahlil edemediği bir
duygu çırpınmakta idi. Kendisine yeni bir şey getirmiyecek olan bir
evlilik hayatına bel bağlamak onu ürkütüyordu. Ben aşkı aramak
isterim diye içinden söylendi. Aşk, bana, beni benden alacak bir
kudretle çarpmalı” (a. g. y., s. 12). Gediz romanın ilerleyen
sayfalarında benzer görüşlerini yineler; fakat bu kez âşık olmuştur.
Avukat Ekrem Sel onu etkilemiştir:
Yatağa girdiği zaman, galiba onu seviyorum, dedi. Dünyada
bundan daha gülünç bir şey olmıyacağını, eski zaman kızları
gibi bir bakışta âşık olmanın saçmalığını kendi kendine
anlatmıya çalışıyor, kalbini bu acaip hissin sarsıntısından
kurtarmak lâzım geldiğini düşünüyordu. Hislerinin tek taraflı
kalması onun için bir felâket olurdu. Kalbini taşa çarpmaktan
korkuyordu. Bir zamanlar büyük bir şey beklediğini düşündü.
Aşk, bana, seni benden alacak bir kudretle çarpmalı, dediğini
hatırladı, gülümsedi ve uyudu (a. g. y., s. 30).

Yıllar sonra Gediz’e dönen Avukat Ekrem Sel, aşkını korumaktadır.
Her şeye karşın Gediz’i sevmiş ve sevmeye de devam etmektedir:
“Her zaman seni sevdim, dün de, bugün de sevdiğim tek kadın
sensin... Ölüm bile bu aşkın büyüklüğüne bir tesir yapamaz, hiçbir şey
sana ait duygularımın arasına giremez Gediz” (a. g. y., s. 152).
Avukatın bu ifadeleri de onun kararlığını açığa vurur.
Aşka ağırlık veren Bir Avuç Hatıra’nın merkezinde Nilüfer
bulunmaktadır. Bu nedenle yaşanan aşklar da ister istemez onun

250 | Doç. Dr. Ali ALGÜL

çevresinde gelişir. Nilüfer, Orhan Kaya’ya âşık olur. Bu aşk aklını
başından alır. Teyzesiyle bir konuşmasında Nilüfer büyük aşkını
anlatır: “— Oooh teyze, içimden geçenleri bir bilsen. Bunu ifade
edemiyorum. Büyük duyguların dili olmazmış meğer. Evet, onu aklım
duracak, kalbim duracak gibi seviyorum. Allah gibi seviyorum onu”
(Su 1947: 59). Romanın ilerleyen bölümlerinde, Yazar, Nilüfer
üzerinden aşkı Allah’tan üstün duruma çıkarır: “Aşkının kanatlarına
yaslanan genç kız uzun müddet, gökyüzünde uçmuş, kendisine
yıldızlar kadar cazip, uzak ve erişilmez görünmüştü. Onun
parmaklarının ucuna dokunmakla saadetten öleceğini sandığı geceler
geçirmişti.

Onunla

evlenemezsem

yaşıyamam

diye

yatağında

kıvrandığı Allah sevgisi bile ondan sonra gelir, diye kendinden geçtiği
çok olmuştu” (a. g. y., s. 79). Yazar bu ifadeleriyle aşkın yoğunluğunu
vurgulamak ister.
İhtiras romanında ciddi anlamda tek aşk Züleyha’nın Atıf Biran’a
duyduğu kara sevdadır. Bunun dışında Atıf Biran’ın aşk oyunları
vardır. Oldukça zengin olan Atıf Biran, kızlara hevesi geçinceye kadar
âşık olur. Öğretmen Züleyha’nın okulunu bitirmesine çok az kaldığı
günlerin birinde, Atıf Biran’la sohbet eder. On yedi yaş üzerinde
dururlar. Züleyha Atıf Biran’a âşıktır; fakat onlarda kaldığı için aşkını
bir türlü söyleyemez: “Ona sizsiniz, kendimi bildim bileli bu sizsiniz
demeyi ne kadar isterdi. Fakat gülünç olmak, acıklı bir duruma
düşmek endişesi onu susmağa mecbur ediyordu. Bir kapı kulunun kızı
ekmeğini yediği, tahsilini, terbiyesini, hattâ yakında alacağı diplomayı
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bile kendilerine borçlu olduğu kimselere bu türlü bir nankörlük
gösterebilir mi idi? Haddini bilmesi, bu masun aşkı ölünciye kadar
gizlemesi lâzımdı” (Su, 1948, s. 50). Bu durum da bazı aşkların uzun
süre gizli kaldığını örnekler.
Gençliğimin Rüzgârı’nda İhtiras’a göre daha yoğun bir aşk söz
konusudur. Doktor Kenan, Asuman ve Avukat Ali Mümtaz aşkla ilgili
konularda kesişirler. Ali Mümtaz gençliğinde Asuman’a âşık olur;
fakat bu aşk karşılık görmez. Hatta onu ailesi yurt dışına bile gönderir.
Ali Mümtaz ülkeye döndükten sonra da Asuman’ı sevmeye devam
eder: “Ailesi doktorasını yapması için Avrupaya yolladıkları zaman bu
seyahatin Mümtaza bu gençlik aşkını unutturabileceğini sanmışlardı.
Halbuki bu ümitleri boşa çıktı. Avukat Mümtaz Eren Asuman’a ebedî
bir aşkla bağlı olduğunu hayatı ile ispat etti. İstanbul’da ihtiyar bir
kalfa ile yaşıyordu. Kendisini tamamen işlerine vermişti. Hayalindeki
kadına sadıktı. Rastladığı kadınların hiçbiriyle devamlı bir münasebet
tesisine yanaşmıyor,(…)” (Su, 1955, s. 230).
Uzaktan uzağa Asuman’ı izleyen Ali Mümtaz, onu mutlu gördükçe
kendi de mutlu olur. “Asuma’nın saadeti, saadeti olmuştu. Çocuk
bahçelerine uğrayıp zaman zaman uzaktan onu kızı ile bir tablo gibi
seyrederdi. Zamanla Sevinç’e de bağlanmıştı.. Küçük kız ondan bir
parça, bir eserdi. Bu itibarla onu da kendine yakın buluyordu. Onun
müzik sahasındaki harikulade başarılarını dikkatle, hassasiyetle
takibediyordu” (a. g. y., s. 230). Ali Mümtaz için ayrı da olsa
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sevdiğinin mutluluğu kendi mutluluğundan daha önemlidir: “O
sevdiğini kayıtsız şartsız seven, kendi bedbahtlığı bahasına da olsa,
sevdiği kimsenin saadetini bütün hayatına bedel tutan tiplerdendi” (a.
g. y., s. 231). Bir gün Doktor Kenan’ın, Asuman’ı aldattığını duyan
Ali Mümtaz, çok sinirlenir; ama Asuman istemeden de bir şey
yapamaz:

“Asuman’ın

kenarında

çırpındığı

bu

uçuruma

yuvarlanmasına mâni olmak. O adi bir fahişenin kaprislerine hedef
olamaz. Mademki doktor Kenan kendini, kurtaramıyor, o düşkün
kadının pençesinde çukurdan çukura düşüyor. Şu halde onu kaderi ile
baş başa bırakmak, öbürlerini kurtarmak lâzımdır. Bu uğurda göze
almıyacağı bir mücadele, kaçınacağı bir fedakârlık bahis mevzuu
olamaz. Yeter ki Asuman istesin, evet desin” (a. g. y., s. 230-231).
Görüldüğü gibi seven bir erkek, bir kadının küçük işaretlerine bile razı
olur harekete geçmek için.
Özlediğim Kadın adlı romanda Nazlı Nur’la yüksek mimar-mühendis
Celal Berk arasında aşk vardır. Hukukçu Halil Kent de Nazlı Nur’a
âşıktır; ama evli ve çocuk sahibi olduğu için aşkını gizli tutar. Nazlı
Nur’a

göre

insanlar

aşk

için

taçlarından,

tahtlarından

vazgeçmektedirler: “ —‘Büyük bir aşk için bunlar engel sayılamaz.
Âlem bir aşk uğruna tacından tahtından vaz geçiyor’” (Su, 1959, s.
222). Aşkın ağır sonuçları olduğu bu sözlerle vurgulanır.
Aynadaki Kız aşk üzerine kurulmuş bir romandır. Yazar, Sibel San
etrafında aşkı derinlemesine inceler. Hayatında iki kez âşık olan Sibel
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San, ilk olarak on beş yaşındayken ünlü viyolonist Nezih Bir’e tutulur.
On sekizinde iken de tıp fakültesine giden Ali Erdem’e tutulur.
Ali’nin annesi onların birleşmelerini engeller. Sibel San otuz yaşına
kadar Nezih Bir’i unutamaz. Romanın ilerleyen sayfalarında Sibel
San’ın okul arkadaşlarından Ferda İz, Sibel San’a âşık olur ve kısa bir
süre sonra da evlenmek ister. Yazar, Sibel San’ın ağzından yıldırım
aşklara inanmadığını söyler: “Şimdi ben onun için neyim? Ne ifade
ediyorum? Bana âşık olduğunu iddia edebilir mi? Tesadüfen Çankaya
yollarında birbirimizi görmeseydik, bu dünyada bir Sibel’in var
olduğundan haberi bile olmıyacaktı. (…) Bir yıldırım aşkı bahis
mevzuu olamazdı. Hem ben zaten böyle yıldırımlı, şimşekli aşklara
inanmıyordum” (Su, 1962, s. 54). Aynadaki Kız’ın ilerleyen
bölümlerinde Sibel San’ın hayalleri gerçekleşir. On beş yaşından beri
sevdiği Nezih Bir’le birlikte olmaya başlayan Sibel San, çok
mutludur: “Yatağıma uzandığım zaman, başım ateşler içindeydi.
Gözlerimi yumuyor, sevdiğim adamın nefeslerini, ateş gibi, değdiği
yeri yakan dudaklarını yüzümde, boynumda hissediyordum” (a. g. y.,
s. 179). Sonra aşkla ölümü karşılaştırarak kendi kendine konuşmaya
devam eder: “Aşk, bu muydu? Şimdi hissettiklerim, aşktan da,
ölümden, de kuvvetli bir şeydi. Korkunç bir ihtirasın pençesine
düştüğümü anlıyordum, Arzu, vücudumu zerre zerre yakıp dağlıyordu.
Baştan ayağa bir ateşe düşmüştüm. Bu hissin sonunu, bu arzunun
arkasından gelebilecek şeyleri düşünmüyordum, kafam durmuştu.
Sadece duygularımın, sinirlerimin, vücudumun esiriydim artık” (a. g.
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y., s. 179). Bu ifadeler de aşkın kişi üzerinde müthiş bir duygu
yoğunluğu yarattığını da gösterir.
Ayrı Dünyalar romanında yazar bir geçlik aşkına yer vermiştir
denilebilir. Daha çok ailenin ağır bastığı romanda Güzide’nin oğlu
Murat kendisinden yaşça büyük birine âşık olur: “İlk aşkı idi Sevda.
Büyük aşktı bu! Bir kadın sevmenin, bir kadınla yaşamanın, bir
kadınla münasebet kurmanın ne olduğunu o öğretmişti ona...” (Su,
1964, s. 113). Bu aşk annesinde bir heyecan, bir panik yaratır. Sevda
adındaki kadının çekiciliği ve etkileyiciliği, Murat’ın âşık olmasında
önemli rol oynar: “Güzel, çekici, ateşli kadındı. Kendisini baştan
çıkarmak, kendisini böyle delice bağlamak için neler yapmamıştı? İlk
günlerde böyle olacağını aklına bile getirmemişti. Onun ilgisine, onun
takiplerine bir süre önem vermemişti. Ama sonraları bu kadar güzel,
bu kadar sükseli bir kadın tarafından beğenilmiş olmak gururunu
okşamış, şaka eder gibi başlamıştı bu maceraya” (a. g. y., s. 113).
Murat artık âşık olduğu kadından ayrı bir dünya düşünemez: “Lâkin
onu yakından tanıdıktan, onunla konuşup buluşmaya başladıktan
sonra, işin rengi değişmişti. Fena halde tutulmuştu ona. Onun hastası
haline gelmişti, ilk günlerde, o : ‘Sensiz, yaşıyamam. Bir gün
görmeden olamam seni’ diyordu. Şimdi de aynı şeyleri kendisi
tekrarlıyordu... (a. g. y., s. 113). Bu örnek de aşkın zaman zaman yaş
tanımadığını gözler önüne serer.
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Ben ve O adlı roman da aşk üzerine kurulmuştur. Romanın asıl
kahramanları Suna, Faruk Bey ve Ali San arasında yaşanan aşk,
ağırlıklı işlenen konudur. Suna, Faruk Bey’e âşıktır ve bu durum
romanda sık sık vurgulanır. Yazar, romanın başlarında Suna’nın aşkını
verir. Faruk Bey eşini tedavi için yurt dışına götürür. Onlar uçağa
binerlerken

Suna

farklı

duygular

içerisindedir:

“Uçağın

merdivenlerine doğru yürürlerken arkalarından bakıyordum. İkisinin
arasında gidiyordu. Bu kadın benim yaşama sevincimi alıp
götürüyordu. Aşkım, ümitlerim, beni ben yapan herşeyim bir anda
paramparça olmuştu. Böylece artık herşey bitmiş oluyordu. Sevdiğim
adam ona aitti” (Su, 1970, s. 5). Sözlerinin devamında ise kendisinin
boşluğa düştüğünü vurgular. “Ya ben? Ya benim arada bunca olup
bitenden sonra neyim vardı? Ne kalıyordu bana?” (a. g. y., s. 5). Ali
San, Suna’ya âşıktır. Uygun zaman kovalayan Ali San, bulduğu ilk
fırsatta Suna’ya olan aşkını itiraf edip evlenmek ister. Suna ise hala
Faruk Bey’i sevdiği için olumsuz yanıt verir; fakat Ali San aşkından
vazgeçmeyecek ve romanın sonunda da Suna ile evlenecektir. Suna,
Faruk Bey’den ayrılır. Ruhsal yönden sıkıntılıdır; ama aşkı yaşadığı
için

de

mutludur.

Yazar

aşkı

tatmamış

insanların

yaşadım

diyemeyeceğini savunur. Ona göre aşkı yaşayanın gözü geride
kalmaz:
Dokuz yıl sonra şu çatıda bütün geceyi onu düşünerek uykusuz
geçirdim. Büyük şair: ‘Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan
derler.’ demiş. Doğru… Herşeye rağmen pişman değilim.
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Çünkü aşkı yakından tanıdım ben. Bir gün ölürken yaşamadan
öldüm demiyeceğim… (a. g. y., s. 98).

Mükerrem Kâmil Su birçok romanında yaptığı gibi burada da kadın
kahramanını ilk aşkına sadık bırakmıştır. Romanın sonlarına doğru
Faruk Bey hastalanınca Suna hastaneye ilk gidenlerin başında gelir.
Suna eski sevgilisinin başucunda bekler, onu dinlendirmeye,
avutmaya çalışır:
—Yoruyorsun Suna. Tüketiyorsun kendini benim için.
— Hiç de değil. Yanında rahatım. Kendimi çok iyi
hissediyorum. Sen de iyisin değil mi?
— İyiyim. Çok iyiyim.
— Her gün iyiye gidiyorsun. Bunu gayet iyi görüyorum.
Göreceksin,
ameliyatın
yorgunluğu geçsin,
çabucak
toparlanacaksın.
— Çok borçlanıyorum sana. Senin bu haklarını nasıl
ödeyeceğim ben?
Böyle konuşmasını istemiyorum. Elimi dudaklarına
götürüyorum.
— Böyle düşünmemeli, böyle konuşmamalısın. O zaman
aramıza yabancılık girer Faruk (Su, 1970, s. 205).

Günah Yolu’nda konu yalnız aşkla sınırlandırılmıştır denilebilir.
Yazarın kitap halinde basılmayan bu romanı, Hayat Mecmuası’nda
tefrika edilir. Kadın kahramanların hemen hepsi âşıktır. Erkek
kahramanlardan Cihat Çığ ile Fahir Orel sevgililerine sadık kalırlar.
Yıldız kocası Fahir Orel’e gençliğe adımını atarken âşık olur:
“Büyülenmişti. Kendinde değildi. Baloda yine onu görecekti. Bu ümit,
içinde sevinç, heyecan ve mutluluk yaratıyordu. (…) Şimdi Yıldız tam
anlamıyle bir genç kızdı. İlk aşkı yaşayan, sevmenin ne demek
olduğunu öğrenen, bu yepyeni büyük duygunun sıcaklığı içinde dün-
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yayı ve her şeyi başka bir gözle gören bir genç kız.. (Su, 1973, s. 36).
Yapıtın ilerleyen sayfalarında Yıldız’ın kocası başka bir kadınla olup
eşini aldatır. Yıldız kocasından intikam almak isteyip kendisini seven
Avukat Cihat Çığ’a koşar; ama gerek Yıldız’ın durumu gerekse Cihat
Çığ’ın dürüstlüğü nedenleriyle bu istek gerçekleşmez.
Mükerrem Kâmil Su aşkı ele alırken kadınların sosyal kimliklerine ve
mesleklerine fazla dikkat etmez. Her romanında kadın kahramanlar
âşık olurlar. Bu durumun doğal sonucu olarak mutluluğu ya da
mutsuzluğu

yaşarlar.

Aşkların

sonuçlarına

baktığımızda

ilk

romanlardan son romanlara doğru, karşımıza çıkan tablo şudur: İlk
romanlarda mutlu son daha fazlayken gittikçe romanların neredeyse
hepsinde mutsuz son karşımıza çıkar. Kimi romanlarda da kadınları
kocaları

aldatır;

aldatılan

kadınların

arkasında-

Gençliğimin

Rüzgârı’nda olduğu gibi- güçlü erkekler vardır. Yazar kimi
romanlarında da sıradan insanları ünlülere âşık eder. Bu halkın
içindeki insanlar uzun acılar sonucunda hayallerine kavuşurlar.
Mükerrem Kâmil Su birçok romanında asıl kadın kahramanına birden
fazla erkeği âşık eder. Bu kadınlar ilk aşklarına sadık kalmakla birlikte
yanlış erkekle evlenirler.
Mükerrem Kâmil Su, romanlarında yoğun bir biçimde evlilik
konusunu da temalaştırır. Ona göre evliliğin mutlulukla devam
edebilmesinin ön koşulu eşlerin birbirini sevmesidir. Roman
kişilerinin istekleri dışında gerçekleşen evlilikler genellikle acı sonla

258 | Doç. Dr. Ali ALGÜL

biter. Kimi romanlarda da eşler arasına bir üçüncü kişi girer ve evliliği
bitirir.
Sevgim ve Istırabım romanında Gülseren çok istemesine karşın hemen
evlenemez. Nişanlısı Metin Ağrı İsyanı’nda görev alır ve eve dönmez.
Metin kendisine yaralıyken yardımcı olan Diyarbakırlı bir köylü kızla
evlenir; fakat bu evlilikten istediği sonucu alamaz. Bunun nedeni ise
Gülseren’i seviyor olmasıdır. Gülseren beş yıl bekler ve evlilik ondan
sonra gerçekleşir.
Bu Kalp Duracak’ta Bilge ekonomik nedenlerden ötürü kendisinden
neredeyse yirmi yaş büyük birisiyle evlendirilir. Çok zengin olan Bay
Cevdet, Erol adında bir çocuğu olmasına karşın evini göz ardı eder ve
hayat kadınlarıyla yatar. Bilge bu evlilikten memnun değildir. Yurt
dışında eğitimini tamamlayan Necip, yengesi Bilge’ye âşık olur; ama
Bilge ile kavuşamaz. Hem Bilge hayır, der hem de kısa bir zaman
sonra Necip bir kazada ölür.
Sus Uyanmasın’da Bülent ile köylü kızı Zehra’nın problemli
evlilikleri söz konusudur. Bu romanda okumuş bir kızla, cahil bir
kızın evlilikteki durumları bir bakıma ele alınır. Bülent’in ailesi
evlenecek olan insanların birbirlerini tanımasına, anlaşmasına değil de
Zehra’nın açıkta kalıp kalmamasına dikkat eder. Köylü kızı Zehra ne
denirse onu yapar. Zorla yapılan evliliğin sonu da hüsran olur.
Zehra’nın tam tersine liseyi bitirip üniversiteye giden Çiğdem, sevdiği
kişiyle olabilmek için onun düzeyine çıkmaya çalışır: “Derslerime deli
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gibi sarılmıştım. Okuyordum. Çok okuyordum, bu içi belli olmayan,
kafası çok işlemiş erkeğe, kafamla eş olabilmek için didiniyordum”
(Su, 1938, s. 23). Görüldüğü gibi okuyan kadınlar, yazgılarına razı
olmayıp

sürekli

zorlarlarken

cahil

kadınlar

yazgılarına

razı

olmaktadırlar.
Istıranca Eteklerinde romanında gerek asıl kadın kahraman Berrin’in
gerekse kocası Cevad’ın hayatı evliliğin bitmesiyle zora girer. Hatta
Cevad vereme tutularak yaşamını yitirir. On yıllık evliliği bitiren ise
sarışın, evli Nesibe olur. Cevad, Nesibe’yle ilişkiye girdikten sonra
eşini ve çocuklarını terk eder.
Istıranca Eteklerinde romanında evlilikte diğer romanlara göre dikkat
çeken konu ise artık kadınların Medeni Kanun’u bilmeleridir. Medeni
Kanun’dan öncesinde büyük acılar çeker Türk kadını, Cumhuriyet’le
birlikte, önceden görmeyi bırakınız, hayal bile edemeyeceği haklara
sahip olurlar:
Kocam olacak o taş yürekli herif Maviş’i üstüme aldığı zaman
ben neler çektim. Bu acıyı bilirim, ölüm acısından beterdir. O
zaman şimdiki gibi kanun yoktu. Dörde kadar kadın almak
haktı. Birşeycikler diyemedim. Bütün hıncımı gözlerimden
aldım. Ağladım, yandım, dövündüm. Baksana halime.. insan
kılığından çıktım. Kaç para eder. Olan oldu bir kere, fakat
şimdi öyle değil hanımım. Nikâh üstüne nikâh olmuyor. Şimdi
boşanmak çok zor. Niçin susuyorsun, niçin iki paralık bir karı
için gençliğine yazık ediyorsun? Bak ne hale gelmişsin. Nasıl
sararıp solmuş, eriyip gitmişsin (Su, 1939, s. 90).

Çırpınan Sular’da da evlilik
kahramanların

evlilikleri

konusu işlenir.

mutsuzlukla

biter.

Romanda asıl

Gerek

Sermet’le
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Nahide’nin evliliği ve gerekse Sermet’le Behin’in evliliği kötü bir
şekilde sonlanır.
Ateşten Damla’da evlilik herkesi etkileyen savaşın sonrasına bırakılır:
“Çok iyi bir gençsiniz doktor. Fakat sizin de işaret ettiğiniz gibi öyle
buhranlı günler içindeyiz ki... Memleketin muhtelif köşelerinde yer
yer vuruşanlar, kan dökenler, kurtuluşu bulmak için kafa yoranlar var.
Herkes ıstırap içinde...” (Su, 1942, s. 52). Savaşa, “Zaten ben de, kan
ve ölüm kokan bu topraklar üstünde hayatımızın en büyük dönümünü
geçelim demek istemiyorum Serap Hanım” (a. g. y., s. 52) vurgusuyla
dikkat çeken Doktor Nafiz, savaştan sonra Serap’la evlenmek ister;
fakat memleketin durumu evlenmeleri için uygun değildir. Serap’a
göre önce vatan kurtarılmalıdır: “Kurtarınız memleketi ve siz de
kurtulunuz doktor!. O zaman bu mevzu üzerinde daha serbest
konuşabileceğimizi umarım” (a. g. y., s. 52). Ateşten Damla’nın
ilerleyen bölümlerinde Doktor Nafiz evliliği şansa bağlarken Serap
evliliğin sevgiyle gelmesini ister:
— Evlenmek pek güç bir iştir Serap. İnsan, aşk evlenmesi
yapar, yanılır; menfaat birleşmesi diye birine el uzatır, onda da
yanılır. Yalnız, kafa anlaşmasile ise, bir yuvanın uzun
beraberliği çekilmez- Nihayet fazla düşünen, ince eleyip sık
dokuyan bir insan - ister erkek olsun, ister kadın - bu oyuna
pek kolay kolay yanaşamaz.
— Siz, evlenmeyi oyun mu telâkki edersiniz doktor?
— İzdivaç, bir piyango meselesidir, derler. Şans işi. Ne basit
birleşmeler vardır ki, insanı dörtbaşı mamur bir saadete
ulaştırır. Ne hesaplı, temkinli, kalb ve kafa vasıfları gözönünde
tutularak yapılmış izdivaçlar da vardır ki, kısa bir an içinde
inanışın ve saadetin ömürsüzlüğünü açığa vururlar.
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—Ben, hissimin açtığı yolda yürümekle saadetin bütününe
varacağımı sanmıştım- Sevdiğim adamı yalnız, sevmiyor,
beğenmiyordum da. Onunla yaptığım uzun gece yolculukları
karakteri hakkında bana tam bir inan vermişti (a. g. y., s.108109).

Mükerrem Kâmil romanlarında bazen de evlenecek insanların
özelliklerini belirtir. Bu anlayışına en tip örneklerden biri Sızı’da
geçer: “Kültürlü bir kızsın. Kampta muvaffak olanlar arasındasın. Elin
her işe yakışır. Gezintilerde iyi bir yol arkadaşısın. Kır sofraları
hazırlanırken derli toplu bir ev kadını görünüşündesin. Yalan
söylemeğe alışmamış, gönül oyunlarile sarhoşluklar geçirmemiş;
mazisi tertemiz, karakteri mes’ut bir sekile teşekkül etmiş bir insansın.
Seninle evlenen erkek maddî ve manevî huzuru sonuna kadar duyacak
mes’udum, diyebilecektir” (Su, 1943, s. 64). Sızı’nın ilerleyen
sayfalarında kadın figürlerden Melahat’ın kocası, II. Dünya Savaşı’nın
çıkması nedeniyle, evlendikleri gün evden ayrılmak zorunda kalır. Bu
da savaşın insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden biridir.
Yazar bazen evliliği çocukla anlamlı duruma getirir. Uyuyan
Hatıralar’da öğretmen olarak karşımıza çıkan Malike, çocuksuz
evliliğe

karşıdır.

Yazar

bu

düşüncesini

Sermin’le

Malike’yi

konuşturarak verir. Bu kişilerin konuşmaları şu şekilde sonlanır: “—
Ne demek bilmem. Çocuk olmadıktan sonra evliliğin ne mânası
kalıyor, bunu ben anlıyamıyorum” (Su,

1944a, s. 40-41). Su’nun

çocuğu öne çıkarması o yıllardaki bakış açısını da ortaya koyar.
Çocuksuz evlilik evlilik olarak düşünülemez.
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Uzaklaşan Yol’da evlilik beklenmedik bir durumda gerçekleşir.
Cahide evli bir adamı severken sürpriz bir biçimde Ressam Aziz
Bey’le hayatını birleştirir. Aziz Bey ise Cahide’yle evlendiğinde Selda
adında bir kadını seviyordur. Aziz Bey’in ailesi özellikle de babası
oğlunun kendisinden habersiz evlenmesine çok kızar; ama oğlunun bir
çocuğu olduğu haberi gelince araları düzelir: “Kalfa çayları getirdi.
Yaşlı kadın kocasının çayına biraz süt karıştırdı. Fincanı uzatırken de
müjdeyi verdi. Bu haber, adamın üstünde âdeta bir büyü tesiri
yaptı.(…) Karısına dönerek: —Telefonları var mı?” diye sordu (Su,
1944b, s.140). Böylece sorunlu başlayan evlilik sorunsuz tamamlanır.
Kaybolan Ses’te evlilik teması iki kere karşımıza çıkar. Bunlardan
birincisi romanın asıl kadın kişisi olan Füsun’un mecbur kaldığı için
evlenmesidir. Diğeri ise Birim’le Doktor Ömer’in evliliğidir.
Füsun’un evlatlık edindiği Birim’in Doktor Ömer’e âşık olması
Füsun’da şok etkisi yaratır; ama Füsun evlatlığının mutluluğuna engel
olmaz.
Romanda Füsun’un ilk evliliği çok kısa sürer. Ferdi, Füsun’un adı
çıkması nedeniyle çok kaygı duyar ve eşine piyanoyu bile yasaklar.
Geleneklerin dışına çıkarlar: “Muhitin gürültüsüne aldırmıyarak,
an’aneleri, aile bağlarını, bütün telâkkileri çiğneyerek evleniyoruz.
İçimi çektim. Oh, ne olursun söyleme. Sen bari kırma beni bunlardan
sen olsun bahsetme bana, der gibi yüzüne baktım” (Su, 1945a, s. 29).
Bir taraftan Ferdi öte yandan da ablaları işe karışınca baskıya
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dayanamayan Füsun, eşiyle bir konuşmasından sonra evden ayrılmayı
planlar:
—Sen maalesef herkesin gözünde nasıl söyliyeyim, şey... Yâni
şüpheli!
—Lekeli ve günahkâr demeniz daha doğru olur.
İrkilerek yüzüme baktı:
—Fakat ben sizin temizliğinize inanıyorum. Çünkü sizi seviyorum Füsun!
—Kendinizi feda ediyorsunuz.
—Bundan şikâyetçi değilim.
Derhal kararımı verdim. Ne bahasına olursa olsun onun karısı
olmıyacak, asla onunla bir çatı altında gecelemiyecektim (a. g.
y., s. 29).

Büyük Rüzgâr romanında evlilik konusu kadınların gözüyle ele alınır.
Ferhan’ın annesi kocasının ikinci kez evlenmesi üzerine kahrından
ölür. Burada sıkıntıyı Ferhan çeker. Yazar evlilikte boşanmayla asıl
olumsuz sonuçları yaşayanların çocuklar olduğunu vurgulamak ister.
Ferhan dayısının çiftliğine kaçar. Orada dayısına babasının ikinci
eşinden ve onun kızından çektiği eziyetleri anlatır: “—Asıl ben ondan
çektim dayı diye devam etti. Bana neler yaptı. Evde olduğu gibi
mektepte de bana rahat vermezdi. Vazifelerimi karalar, kitaplarımı,
defterlerimi yırtar, arkadaşlarımın yanında bana bir evlâtlık muamelesi
yapardı” (Su, 1945b, s. 31). Dengesiz bir evliliğin aileyi yıkması
gözler önüne serilir:
Onun bu hücumlarını mektepte kimse hoş görmüyordu. O beni
hırpaladıkça hocalar ve arkadaşlarım ona çıkışırlardı. Bu
yüzden bana düşmanlığı artar, evde intikam alırdı. Ah annesine
öyle şeyler söylerdi ki... İkisi bir olup beni döverlerdi. İğneleri,
maşayı kızdırıp etlerimi yakmaktan zevk alırlardı. (…) Zaten
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yediğim dayakların tesiri ile bir budaladan farkım yoktu. Fakat
korkmadan mektebi bırakmayacağımı, bu hususta bana bir şey
yapamıyacaklarını söyledim, ilk defa onlara karşı koymak
cesaretini buldum. Bana güldüler. ‘Elinden geleni geri koyma!’
dediler (a. g. y., s. 32).

İnandığım Allah romanında evlilik ve çocuk sahibi olma isteği iç içe
verilmiştir. Avukat Ekrem Sel’le Gediz birbirlerini severek evlenirler.
Aradan zaman geçer ve çocukları olmaz. Bu durum aileyi temelden
sarsar. Ekrem Sel’de müthiş derecede çocuk sevgisi vardır. Gediz’in
çocuğu olmayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Ekrem Sel, yine
de evliliği sürdürmek ister; fakat Gediz farklı düşünmektedir ve
Ekrem Sel’den boşanır: “O tatil kanuni yollara başvurarak kocasından
resmen, ayrıldı. Bu defa artık Ekrem için de her şey bitmiş,
müebbeden bitmiş oluyordu. Bu darbenin sarsıntısı ile çileden
çıkmıştı” Su, 1946, s. 112). Ekrem Sel bu durumu kabullenmek
istemez:

“Gururunun

kırıldığını

vehmediyor,

karısını

ithama

kalkışıyor, birtakım delilikler yapmak ihtiyacı içinde kıvranıyordu.
Onu kıskanıyordu. Onu çok seviyor, ondan ayrı yaşamıya tahammül
edemiyordu. Bu kadar yalvardığı, kendisinden ayrılmak istemediğini
en kuvvetli sözlerle, duygularının en derin tahlilleri ile ispata
kalkıştığı halde yine de onu iknaa muvaffak olamamıştı” (a. g. y., s.
112). Görüldüğü gibi Sel’in çabaları boşa çıkar.
Bir Avuç Hatıra romanında Mükerrem Kâmil, dengesiz bir şekilde
yapılan evliliklerin acı sonlarını işler. Romanda dikkat çeken evlilik
ise Orhan Kaya’nın Alman bir kadınla yaptığı evliliktir. Bir noktaya
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kadar iyi giden evlilik II. Dünya Savaşı’nın belirmesiyle birlikte feci
şekilde sona erer. Oğlunu Hitler’in kampında görmek istemeyen
Orhan Kaya, çocuğunu öldürüp bir ırmağa atar. Evlilik konusunda
ikinci nokta ise bir hayat kadınının evlenip evlenememesi durumudur.
Kadri Tem için evlilik şu anlamları içermektedir: “Genç adam, güzel,
küçük bir evimiz olacak, diyordu. Ev işlerini yapacak bir kadın
bulacaktı. Beraber düşünecek, birbirlerine dayanarak yaşıyacaklardı.
Sonra çocukları olacaktı. Ay ışığında gezecekler, yıldızlara bakarak,
deniz kıyısında dolaşarak hayatın tadını çıkaracaklardı. Birbirinden
güzel tasavvurları, renk renk emelleri vardı. Onu dinlerken çocuk gibi
seviniyordu” (Su, 1947, s. 158). Nilüfer’i çok sevmesine karşın onunla
evlenemez. Bu durumun nedenleri Kadri Tem açısından şöyle
sıralanır:
Kadri Tem işine giderken eskisi gibi başı dik yürüyemiyecekti.
Yanında çalışanların, karşılaştığı bütün iş adamlarının gizli
gizli kendisinden bahsettiklerini, mazisi berbat bir kadınla
evlendiği için kendisini küçümsiyeceklerini düşünecek, mustarip olacaktı. Mahallede, komşular arasında dedikodu alıp yürüyecek, kadın kıtlığı varmış gibi, (…) Birbirlerini
küçültmekten, tazip etmekten hoşlanan insanlar bazan manalı
bir bakış, bazan ortadan attıkları bir söz, bazan yarıda kestikleri
bir sohbetle onlara rahat vermiyeceklerdi. Cehennemi
yeryüzüne çıkarmanın mânası var mı idi? (Su, 1947, s. 158).

Sözlerine “Kadri ne yapsa kendisindeki aşağılık duygusunu, onun iyilikleri karşısında düşeceği perişanlığı, küçülme hissini yenemiyecekti”
(a. g. y., s. 158) diyerek devam eden yazarın evliliğe engel olarak ileri
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sürdüğü bu düşünceler de toplumsal baskının bireylerin verdikleri
kararları etkilediğini gözler önüne serer.
İhtiras romanında sıkıntılı evlilikler söz konusudur. Romanda erkek
figürlerden biri olan ve mutsuz evliliklerin doğmasına neden olan Atıf
Biran, kendisine güzel gözüken Züleyha’ya evlenme teklifinde
bulunur: “Ayağa kalktı. Yanına kadar geldi. Eğilip yüzüne, gözlerinin
içine dikkatle baktı. Sonra gayet tabiî bir şeyden bahsediyoruş gibi:
Benimle evlenir misin Züleyha? diye sordu” (Su, 1948, s. 51). Henüz
on yedisinde olan Züleyha bir şaşkınlık yaşayıp ne söyleyeceğini
bilemez. Ve Züleyha Güzide Hanım’ı gündeme getirir: “Cesaret
edemedi. Birtakım fikirler ilham etmiş olmalı diye cümlesini
tamamladı. Herkes gibi ben de sizin Güzide Hanım’la evlenmenizi
bekliyorum efendim” (a. g. y., s. 51-52). Bu izdivaç olmayacak diyen
Atıf Biran, sözlerine şu şekilde devam eder: —Evet, bu izdivaç bahis
mevzuu değil artık. O Saut’le evlenecek (a. g. y., s. 52); fakat bu
evlilik isteği, Atıf Biran’ın davranışları yüzünden nişanlılığın ötesine
geçemeyecektir. Bu romandaki ikinci evlilik girişimi ise yine Züleyha
ile erkek kahramanlardan Vasıf Bey arasında yaşanır. Yazar,
Züleyha’nın ağzından aşka dayanmayan evliliği kabullenmediğini
söyler: “Hem geçirdiğim o çok acı tecrübeye rağmen gene de şu
noktada karar kılıyor ve ısrar ediyorum: Aşka dayanmıyan izdivaç,
hayatı bir step haline getirmekten başka bir işe yaramaz. Bu
bakımdansa ikimiz de fakiriz dostum. Bu türlü bir âlem bize kapan-
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mıştır. Artık geç, çok geçtir Vasıf Bey!” (a. g. y., s. 61). Bu ifadeler de
evlilikte aşkın önemine vurgu yapması bakımından önemlidir.
İhtiras adlı romanda en problemli evlilik Nedim’le Nuran’ın arasında
gerçekleşir. Atıf Biran, Nuran’a tecavüz eder. Nuran görücü usulüyle
evlendiği Nedim’e evlenmeden önce gerçeği söyleyemez. Nedim,
Nuran’ın bakire olmadığını öğrendiğinde büyük bir şok geçirir. Önce
Nuran’ı babasına göndermeyi düşünen Nedim, sonra fikrini değiştirir
ve onu bir eve hapseder. Böylece uzun yıllar sürecek olan bunalımlı
evlilik başlar. Yazar böyle bir olay yaratarak hem dengesiz erkek
davranışlarını hem de görücü usulüyle evlenmeyi eleştirir.
Gençliğimin Rüzgârı’nda evlilik çok önemli bir yer tutar. Yedi yıl
sonra üç yüz sayfalık bir romanla okurunun karşısına yeniden çıkan
Mükerrem Kâmil, bu romanında evlilik üzerine dersler verir. Evliliği
çeşitli yönlerden ele alan yazar, yaşanacak sıkıntıları ve çözümlerini
göstermeye çalışır. Su evlilerin bir noktaya kadar kavga etmelerini
normal de bulur:
— Arasıra biz de kavga eder miyiz dersin?
— Etmesek her halde çok daha iyi olur. Ben senin canını
sıkmamağa dikkat ederim. Hoşlanmadığın şeyleri yapmam.
Hem mutlak kavga etmek lâzım mıdır?
Mümtaz gülüyor, kızın iri iri açılan gözlerine, bebeklerinde
durmadan bir yıldızın yanıp söner gibi olduğu gri renkli
gözlerine hayranlıkla bakıyor:
— Bilmem ki, belki etmiyebiliriz de... Ama bana öyle geliyor
ki, karı koca olunca arasıra biraz da kavga edilir. Bir gün
annemin bir ahbabı anlatıyordu, duydum. Zaman zaman
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çatışmalar, münakaşalar evliliğin tuzu biberi imiş. Evde
değişiklik olurmuş (Su, 1955, s. 6).

Erkek kahramanın evlilikte kavgayı normal görmesine karşın kadın bu
duruma karşı çıkar: “Genç kız böyle bir değişikliğin hoşuna
gitmiyeceğini söylemek istiyor” (Su, 1955, s.

6). Su kadın kişisi

üzerinden evlilikte yaşanan kavgalarda kadınların isteksiz oldukları
mesajını vererek kadınları tuttuğunu gösteren Mükerrem Kâmil,
evliliği bir okul olarak da görmektedir. Asıl kadın kahraman
Asuman’dan yaşça büyük olan binbaşının eşi, bilgi birikimi ve
deneyimleriyle etkileyici konuşur. Evlilikte de insanların geliştiğini
vurgular: “—Hayat muazzam bir mektep Asuman Hanım. Adım
başında kürsüsü, öğretmeni olan kocaman bir dershane. Gezmek,
görmek, dinlemek, yaşamak çok şey öğretiyor insana. Evlenince
insanın zevci biraz da hocası oluyor. Ev derseniz bu hayat mektebinin
mühim bir parçası, insan pişiyor onda, pekâlâ yetişiyor yahut
yetişebiliyor. İşte yirmi yıldır memleket memleket dolaşarak geçinip
gidiyoruz. Okumayı da severim” (Su, 1955, s. 140). Mükerrem Kâmil
romanda neden ve sonuçlara da dikkat eder. Asuman’ın eski okul
arkadaşı eşinin annesi yüzünden boşanmak zorunda kalır: “Kocasına
bunları içinden söylerken eski mektep arkadaşlarından bir başkası
aklına geliyor. Onun mahkemeden boşanma kararını aldığı gün nasıl
kendisine uğradığını, sinir

buhranları geçirerek nasıl derdini

döktüğünü hatırlıyor. Onun şikâyetle sızlıyan sesi bu geceden
kulaklarında

çınlıvor: ‘Evimi

annesi

yıktı

Asuman.

Kocamı
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seviyordum” (a. g. y., s. 170). Yazar bu ifadeleriyle çekirdek aileye
gönderme yaparak onun gerekli olduğunu vurgular.
Mükerrem Kâmil evlilikte kadının oynadığı role de dikkat çeker. Bu
konuya eşini aldatan Kenan üzerinden girer. Öncelikle Kenan evde
göreceği kadındaki özellikleri belirtir: “Eve gelirken öylesine
rahatımdır ki... çünkü bilirim, güler yüzlü, halden anlar bir kadın
yoluma bakmaktadır. Beni yüzünden eksik olmıyan o tatlı tebessümü
ile karşılıyacak, elime verdiği kahve ile o tadına doyulmaz
konuşmaları ile bütün yorgunluklarımı üstümden atacaktır” (a. g. y., s.
199). Bu sözlerden sonra evde bekleyen, güler yüzlü bir kadının
ailesine

ve

kocasına

kazandırdıklarına

değinen

Su,

evliliğin

devamında kadının yapıcılığının önemine vurgu yapar: “ ‘İnsanın evi
bir yuva haline getiren bir karısı olması, sabahları uyanınca onun
güzel yüzü ile güne başlaması, akşamları yolunun beklenmesi... İşte
hakikî hayat, saadet budur’” (Su, 1955, s. 199). Mükerrem Kâmil bu
sözleriyle de aynı zamanda evde bekleyen kadın imajıyla kadınları eve
mahkûm etmektedir. Ayrıca kadından fazla fedakârlık beklediği de bir
gerçektir. Benzer tutumu Gençliğimin Rüzgârı’nda da sürdüren yazar,
yaşamın kolay olmadığını vurgular; kimi bayanları yeri geldikçe
kocasını ve ailesini kurtaranlar olarak karşımıza çıkarır: “Bahis
mevzuu olan evimdir, yuvamın selâmeti, çocuklarımın saadetidir.
Kocamın bu münasebeti alel’âde bir macera mahiyetini kaybetmiştir,
ben bu rabıtada müthiş bir tehlike seziyorum. Kocamı da kurtarmam
lâzım. Çocuklarımın haklarını korumak, onları analı babalı öksüz
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etmemek için elimden geleni yapacağım. Ben giriştiğim bu
mücadeleyi sonuna kadar götüreceğim” (a. g. y., s. 213). Yazar bu
sözleriyle kadınların kurtarıcı ve yapıcı özelliklerine gönderme yapar.
Özlediğim Kadın adlı romanda, Mükerrem Kâmil Su’nun aşkla
evliliği aynı anda götürdüğü görülür. Kadın roman kişilerinden
Nazlı Nur, evlilik öncesi acele etmenin yanlış olduğunu vurgular.
Hazırlıksız ve eşitlikten uzak yapılan evliliklerin sonunun kötü
bittiğini belirtir: “Nazlı’nın içindeki mücadeleyi anlıyordu. Hayatî
bir mesele idi bu. İyice düşünülmeden atılan bir adım bu insanları
bedbaht edebilirdi. Taraflar arasında bir muvazene kurulmadıkça
yapılan izdivaçların çoğu fiyasko veriyordu” (Su, 1959, s. 223).
Boşanma sonucunda ise en büyük sıkıntıyı çocukların çektiğini, ilk
romanlarında olduğu gibi burada da yineler: “Kadınla erkek arasında
başlıyan anlaşmazlığın asıl zararını çocuklar görüyor, evlerde
başlıyan facianın son perdesi mahkemelerde kapanıyordu” (a. g. y.,
s. 223). Yazar bu tutumuyla evliliğe bütüncül yaklaştığını gösterir.
Yani evlenme öncesi, sonrasında yaşananlar olmak üzere.
Aynadaki Kız romanında yazar yabancıyla evlilik konusuna değinir.
Kadın kahramanlardan Sibel San, kendisiyle evlenmek isteyen
Amerikalı Edward Mayers’i geri çevirir: “Şunu kabul etmelisin ki
Jacky, onunla aramızda müşterek hiçbir şey yok. Dilimiz ayrı,
dinimiz ayrı. Birçok bakımdan, şu görenek geleneklerimiz, ahlâk
prensiplerimiz, alışkanlıklarımız, yetişme tarzımız bakımından, biz
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birbirimize tamamiyle yabancıyız, iki ayrı iklimin çocuklarıyız.
Ortada bu evlenmeyi hoş gösterecek bir aşk bile yok” (Su, 1962, s.
109). Edward’ın aşkını ileri sürmesi üzerine Sibel San şunları
söyler:

“Aşkla

arzuyu,

aşkla

sevgiyi,

sempatiyi

birbirine

karıştırmamalı Jacky” (a. g. y., s. 109). Kahramanlarını bu şekilde
konuşturarak insanlar arasında aşkın olabileceğini kabul eden
Mükerrem Kâmil Su, yabancıyla evlenmeye ise sıcak bakmadığını
gösterir21. Bu bakış açısı da Su için normaldir; çünkü yazar ideolijik
açıdan ulusal bir çizgide yer alır. Öte yandan yabancıyla evliliğe
sıcak bakmayan Sibel San’nın evliliği acı sonla biter. Roma’da
Nezih Bir’le evlenen Sibel San, düşünü gerçekleştirir; ama önce
kocası bir uçak kazasında ölür. Sonra da kendi Nezih Bir’in
çocuğunu doğurur ve fazla zaman geçmeden de ölür. Benzer bir
biçimde Ayrı Dünyalar romanında da yazar yabancıyla evliliğe karşı
çıkar. Başat roman kişisi durumundaki Güzide’nin kızı Aslı bir
yabancıyla evlenmek ister. Mükerrem Kâmil Su dil, din farklarını
ileri sürerek bu tür evliliklere sıcak bakmadığını gösterir.
Ben ve O romanında da evlilik konusuna yer verildiği görülür. Erkek
kahramanlardan Faruk Bey evli ve çocuklu olmasına karşın, sekreteri

Benzer bir durum popüler aşk romanlarıyla tanınan Muazzez Tahsin
Berkand’da görülür. (Bkz., Alpay Doğan Yıldız, Kerime Nadir, Mahmut Esat
Bozkurt, Muazzez Tahsin Berkand Örneklerinde 1930-1950 Popüler Türk
Romanları Üzerine Tematik Bir İnceleme, T. C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Türkçe, Samsun, 2005, s. 113).
21
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Suna’yla sevişmektedir. Faruk Bey eşinden ayrılmayınca Suna ondan
ayrılmaya karar verir. Romanın asıl kadın kişisi olan Suna başlangıçta
sevgisiz evliliğe karşı çıkar: “—Hayır, evlenmek istemiyorum (…)
Kiminle olursa olsun, evlenmiş olmak için evlenmek hoş birşey değil.
Ben onu sevmiyerek, ondan soğuyarak ayrılıyor değilim” (Su, 1970, s.
102-103). Suna sonra fikrini değiştirir ve sürekli peşinde olan Ali
San’la evliliğin denemeye değer olduğunu düşünür. Bu düşünceye
geleneksel yöntemlerle evlenen halası şiddetle karşı çıkar: “Denemek
mi? Yani yanıldığını anlayınca, yapamayınca... Böyle şey olmaz.
Böyle bir pazarlığa aklım ermez benim” (a. g. y., s. 177). Halasınden
gelen tepki üzerine Suna şunları söyler: “—Onunla biz ikimiz aşağı
yukarı herşeyimizi biliyoruz Hala. Yıllardır bana bağlı kalmaktan
usanmadı. İstese benden çok daha iyisiyle, güzeliyle evlenebilirdi. Yine de evlenebilir. Onun sevgisinin ciddiliğine inanıyorum. Herşeyi
bile bile evleneceğiz şayet evlenirsek... Belki zamanla ona
alışabilirim” (Su, 1970, s. 177). Bu düşünceleri belirten Suna, daha
sonra Ali San’la evlenir. Ali San yıllarca Suna’yı sevmiştir. Suna ise
Faruk Bey’de istediğini bulamayınca onu bırakıp Ali San’a evet
demiştir. “Pek az nikâha gitmişimdir. Ve her gittiğim nikâhtan da içim
burkularak hüzünle dönmüşümdür. Şimdi kendi nikâhımdayım” (a. g.
y., s. 187) diyen Suna, sözlerinin süreğinde kendininkini de sıradan bir
nikâh olarak görür:
Benim şahidim Ayfer. Ali San’ınki eski bir okul arkadaşı.
Salon kalabalık. Kürsünün etrafını çiçekler sarmış. Sepetlerin
biri oturduğum yere çok yakın, merdivenin üst basamağına
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konmuş. Siyah güllerle dolu muhteşem bir sepet. Kartın
üstünde ES-A bir çarpıyor gözüme bir kayboluyor. İyi ki
Halam bana o iki tableti verdi. Yoksa bu siyah güller beni
burada çocuk gibi ağlatabilirdi. Klişeleşmiş sorular. Alışılmış
evetler. Kalın kaplı deftere atılan imzalar. Ve tebrikler... Eller
sıkıyorum. Yüzümü öpenler oluyor. Mutluluk dilekleri. Bir
yastıkta kocama dilekleri... Gülümsemeler, teşekkürler (Su,
1970, s. 187).

Yazarın son romanı olan Günah Yolu’da evlilik konusu eşlerin
birbirlerine olan sevgileri ve bağlılıkları üzerinden işlenir. Roman
kişilerinden Yıldız, kocasının kendisini aldatmasına karşın onunla
yaşamaya devam eder. Avukat Cihat Çığ ise evlenmeden önce
annesini de düşünmek zorunda kalır: “Babası öldükten sonra annesiyle
çok yoksul kalmışlardı. Ağır bir yaşama kavgasına girmişti ikisi de.
Kendisini yetiştirmek için annesinin ne ağır işlere katlandığını
unutamazdı. O, böylesine fedakâr olmasaydı bugünkü Cihat
olmayacaktı. Bu, unutulamazdı” (Su, 1973, s. 28). Ayrıca annesi
çocuğu için geleceğini göz ardı eder: “Annesinin, kendisinden başka
kimsesi yoktu. Genç yaşta dul kaldığı ve isteyenleri de olduğu halde
evlenmemiş, kendisine yeni bir hayat kurmamıştı. Oğlu için, oğlunu
kendi gücüne dayanarak yetiştirmek için...” (a. g. y., s. 28). Annesinin
bu durumun dışında Avukat Cihat Çığ, gelin-kaynana kavgalarından
da çekinir: “Bir evde iki kadının, erkeğin annesiyle karısının dirlik,
düzenlik içinde yaşayabileceklerini düşünemiyordu. Bu konuda
çevrede verilecek örnekler çoktu. Özellikle kendisi çoğu zaman
boşanma davaları ile uğraşıyordu. Kaynana - gelin anlaşmazlığının ne
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türlü felâketlere yol açtığını yakından görüyor, biliyordu” (a. g. y., s.
28). Bunlara ek olarak Cihat Çığ bir aşk evliliği peşinde koşar: “(…)
bir aşk evlenmesi yapmak istiyordu. Bir kızı sevmek, uğrunda çok şey
yapmayı göze alabilecek ölçüde sevmek istiyordu” (Su, 1973, s. 28).
Tüm bunlar da evliliğin zorluğunu gözler önüne serer.
Cumhuriyet’le birlikte kadınlar, sosyal, siyasal alanlarda ve ekonomik
yaşamda varlıklarını daha etkin bir şekilde göstermeye başlamışlardır.
Türk kadını 1920 ve 1930’larda gerek evlilik kararı alınırken gerekse
evliliğin bitmesi sırasında erkeklerle eşit duruma gelirler. Bu
gelişmelerin birçoğunu gençlik yıllarında yaşayan Mükerrem Kâmil,
romanlarında kadınların Cumhuriyet’in verdiği hakları kullandığını
gösterir.
Evlilikte aşkı unutmayan yazar, genellikle aşk evliliği istemesine
karşın zaman zaman bu düşüncesinin tersini de verir. Kimi
kahramanlar ya sevdiklerinden beklentilerini göremeyince ya zorla ya
ekonomik nedenlerle ya da gelenek gereği sevmedikleriyle evlenmek
zorunda kalırlar. Bu nedenle evlilikte toplumdaki egemen anlayışa
teslim olunduğu zamanlar da söz konusu olur. Yazar evlilik
konusunda çocukları da unutmaz. Kimi romanlarda anneler çocukları
için sıkıntılara katlanırlar.
Mükerrem Kâmil Su’nun eserlerinde popüler romanların vazgeçilmez
konuları arasında bulunan çocuk, anne, vatan sevgisi; kişilerin
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birbirlerine karşı hissettikleri sevgi de temaya dönüştürülerek okura
sunulur.
Sevgim ve Istırabım romanında sevgi iki şekilde karşımıza çıkar: vatan
sevgisi, çocuk sevgisi. Bu Kalp Duracak’ta Bilge oğlu Erol’a büyük
bir sevgi duyar. İki kez Erol nedeniyle evlenmez. Hep kafasındaki
soru Erol büyüyünce ne der, sorusudur. Bu Kalp Duracak romanında
ayrıca, Doktor Erdinç hastaları için her şeyi göze alır. Hatta Tükel’e
göre Doktor Erdinç için nişanlısı üçüncü sıradadır: “Onun lekesiz
alnının arkasında bir tek yalan barınamaz. Kitapların, fennin, bilginin
zenginleştirdiği yüksek kafasında bir tek günah boy veremez
diyordum. Onu üçe bölüyordum: Kitaplarının… Hastalarının…
Kendimin..” (Su, 1935, s. 101). Dinmez Ağrı’da ise Miralay Emin
Bey’le Şerare arasında bir sevgi söz konusudur. Hiç çocuğu olmayan
Miralay Emin Bey, Şerare’ye kızım, der. O da ona baba, der: “Miralay
babam, aziz dostum bana yazıyordu” (Su 1937: 102). Bu ifadeler de
kişiler arasında yaşanan sevginin en somut örneklerindendir.
Sus Uyanmasın romanında asıl kadın kahraman olan Meliha, kızı
Çiğdem’in

sevgisi nedeniyle aşkından vazgeçer.

Çiğdem

de

büyüyünce annesi gibi duygusal ve çocukları seven biri olur. Bülent
adındaki sevgilisi evli ve Ayşe adında bir kıza sahiptir. Çiğdem
sevgilisi Bülent’i kızı Ayşe için terk eder; aşkını kalbine gömer:
“Nerede küçük bir çocuğu görsem yüreğim kalkıyor. Bülend’in kızı
böyle bir çocuk mu acaba? Diye gözlerimi üstünden alamıyorum.
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Ayşe bir gün hayattaki değerini anlayacak mı acaba?” (Su, 1938, s.
62). Yazar roman kişisine bunları söyleterek çocuklara değer
verilmesini öne çıkarmaktadır. Yine Sus Uyanmasın’da Cezmi ile
Bülent’in okuma sevgileri de dikkat çekmektedir. Her ikisi de
akademik çalışmalar yüzünden ailelerinde mutsuz olmuşlardır.
Sevgiye verdiği ağırlıkla Istıranca Eteklerinde adlı romanı da Su’nun
dikkat çeken romanları arasındadır. Bu romanda Nesrin kardeşi
Berrin’e çok düşkündür ve onun için sürekli kaygılanır. Bir gün
Berrin’in mutluluğu için, Istıranca dağlarını aşar ve ona yardım eder.
Dönüş yolunda da yaşamını yitirir. Yapıtta ayrıca Cevad’ın yurt; Fuat
Deniz’in kardeş sevgisi önemli yer tutmaktadır.
Sızı’da sevgi Seniha ile ablası arasındadır. Ablası yerine göre
kardeşine annelik bile yapar: “Ablam aramızda yaş farkı pek de çok
olmamakla beraber bana anne olmuş, çok kahrımı, nazımı çekmiş iyi
yürekli, fedakâr ve olgun bir kadındır” (Su, 1943, s. 6). Seniha ne
zaman sıkışsa ablası ona yetişir: “Ayağa kalktın, ablana doğru
yürüdün. Elindeki işin beceremiyeceğin bir yerine gelmiştin. Burasını
onun yapmasını rica ediyordun. Ablanın o dakikada ne sıcak bir
gülüşü ve sana nasıl da harikulade şefkatli bir anne gibi bilmediğin
şeyleri öğretişi vardı” (Su, 1943, s. 135).
Kaybolan Ses’te Füsun kendisine âşık olan adam içeri atılınca adamın
kızı olan Birim’e sahip çıkar: “Hafta arası pastalar, şekerlemeler
götürür, sık sık telefonla hatırını sorardım. Hiçbir şeyden mahrum
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olmaması, iyi yetişmesi, sıhhatine ve derslerine son derece itina
edilmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamayı kafama koymuştum”
(Su, 1945a, s. 104). Birim’in tüm gereksinimlerini karşılayarak çocuk
sevgisini gösterir, emek verir: “Evet. Birim için çok uğraştığım, ona
maddî manevî birçok şey verdiğim, en nadide bir eser gibi üstüne
titrediğim doğrudur. Sonra ona daha neyi ve neleri de vermedim
ki?!..” (a. g. y., s. 104) sözleriyle yaptıklarını somutlaştırır.
Ayrı Dünyalar’da Mükerrem Kâmil çocuk sevgisini ele alır.
Romanda Güzide kocasını yedi yıl boyunca bekler. Zaman zaman
dedikodularla da karşılaşan Güzide, kocasının kendisini aldatmasına
karşın evliliğini bitirmez ve çocukları için her şeye katlanır: “Sen
yedi yıl bir rahibe hayatı yaşadın. Çocuklardan sadece ve yalnız sen
sorumlu imişsin gibi bütün yükü yüklendin. Çile çektin. Didindin,
kendini tükettin. Çocuklar için harcadın kendini, hem de kıyasıya
harcadın” (Su, 1964, s. 86). Güzide ile eski arkadaşlarından Meral
çocuk konusu nedeniyle şiddetlice tartışırlar ve Güzide yaptığının
doğru olduğunu savunur: “Ama Güzide böyle düşünmüyordu.
Harcanmış saymıyordu hayatını. Çocukları olmasaydı, hayatında nesi
olurdu? Yaşama gücünü, çalışma gücünü nerde bulabilirdi? Darbelere
nasıl dayanırdı sallanmadan, düşmeden?” (a. g. y., s. 86). Meral ise
sözlerini şu şekilde sürdürür: “Belki de çocuğum olmadığı için seni
anlıyamıyorum. Ama ben, zaten doğurmak istemedim. Doğursaydım,
damgalı çocuk olacaktı. Aklı başına gelince, büyüdükçe benden
utanacak, yaşadığım yılların, maceralarımın hesabını soracaktı” (Su,
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1964, s. 86). Meral’in bu tümceleri de çocuk sevgisini tatmadığını,
bilmediğini gösterir.
Gençliğimin Rüzgârı adlı romanda sevgi birkaç unsur üzerinden
verilmiştir. Asuman ile kızı Sevinç arasındaki sevgi, Doktor Kenan’ın
mesleğine karşı sevgisi kayda değerdir. Sevinç annesine çok
düşkündür. Bu durum Asuman’ın kaynanasının hoşuna gitmez. Yazar
nefreti ve sevgiyi aynı anda verir. Önce Müzeyyen’in düşüncelerini
açıklar: “Müzeyyen hanım öfke ile torununa baktı. Gün geçtikçe
ondan da yavaş yavaş soğuyordu. Sevinç'in annesine karşı gösterdiği
düşkünlük, o aşırı sevgi ihtiyar kadını rahatsız ediyordu” (a. g. y., s.
155). Büyükanne ve torun arasında geçen zıt duygular verilir:
— Benim hiç canım sıkılmaz büyükanneciğim.
— Bacak kadar çocukların canlarının sıkıldığı ne duyulmuş,
ne de görülmüştür.
— Yediğin önünde, yemediğin ardında. Püf desen keçi oluyor.
Bundan iyisi can sağlığı (Su, 1955, s. 155).

İnandığım Allah’ta yazar öğretmenlik mesleğine duyulan sevgiye
değinir. Avukat Ekrem Sel’le evlenen Gediz’in çocuğu olmaz ve
eşinden bir yaz tatilinde boşanır. Öğretmenlik yaptığı küçük kasabada
bu durum dedikodulara neden olur. Ev sahibinden başka kimseye
kısır olduğunu söyleyemeyen Gediz, dedikodulara duyarsız kalır;
fakat çalıştığı okulda bile kulağına söylentiler gelince morali bozulur.
Bir gün okul müdürü istifanın onun için bir kurtuluş yolu olacağını
söyler. Büyük bir acıyla Gediz çok sevdiği öğretmenliği ve
öğrencileri bırakır: “Zile bastı. Odaya giren hademe ile kâtibi çağırttı.
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Az sonra istifa hazırdı. Gediz kâğıdı okumadan imzaladı. Artık bu da
bitmişti. Mesleğine, o kadar çok sevdiği işine veda ediyordu. Bu,
genç kadına ölümden çok, çok daha acı geldi” (Su, 1946, s. 130).
Aynı zamanda bir öğretmen olan Mükerrem Kâmil, roman kişileri
üzerinden öğretmenliğe verdiği saygıyı da sevgiyi de gösterir.
Uyuyan Hatıralar’da öğretmen olarak karşımıza çıkan Malike
mesleğine âşıktır. Okulda olmadığı zamanlar öğrencilerini düşünür:
“İşte böyle bir hayat tasavvur edince cesaretim kırılıyor. Çünkü
mektebe geldiğim zaman, dersimi verirken aklımın evde kalmasını
arzu etmiyorum. Çocuklara bakılıyor mu, üşüdüler mi, ateşe mi
düştüler, hastalandılar mı?” (Su, 1944a, s. 42). Öğrencileri için
planlar yapar, evliliği bile düşünmez:
— Şu halde zengin bir adamla evlenir, mektebi bırakırsın.
— Bırakamam. Çünkü mesleğimi seviyorum.
— Öyleyse evlenmekten vazgeçiyorsun demek?
— Bu hususta pek kat’î konuşmak, tam bir karar almak
şüphesiz sakat bir şey olur. Fakat şunu tereddütsüz
söyliyebilirim ki, daha birkaç yıl burada, bu şekilde
yaşıyacağım (Su, 1944a, s. 42).

Ateşten Damla’da yurt sevgisi ağır basar: “Mademki, hayır demediniz.
Bu da bana, yeter Serap Hanım. Ben bekliyebilirim. Sizden gelen bu
sıcak ümide bağlanarak ben yıllarca vuruşur, öldürür veya ölürüm”
(Su, 1942, s. 52). Memleket için evlilikler ertelenir: “Kurtarınız
memleketi ve siz de kurtulunuz doktor!. O zaman bu mevzu üzerinde
daha serbest konuşabileceğimizi umarım” (a. g. y., s. 52). Evliliğin
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yaşayabilmesi için üzerinde barınabileceği bir memleket şarttır. Bu
nedenle önce memleket gerekir.
Bir Avuç Hatıra’da yazar sevgi konusuna pek değinmemiştir. Yalnız
birkaç yerde yurt özleminden söz açar. Böylece dolaylı olarak
memleket sevgisi işlenir. Orhan Kaya, Almanya yolculuğunun daha
ikinci gününde vatan özlemini derinden duyumsar: “Bir gün evvel
ayrıldığı memleketi şimdiden gözlerinde tütüyor. Eğer sahiden bir
Allah varsa ve eskilerin inandıkları gibi bir de cennet bahis mevzuu
ise, o mutlak vatanımdır diye düşünüyor” (Su, 1947, s. 49). Yazar
ilerleyen tümcelerde Orhan Kaya’nın sevdiği, özlemeye başladığı
yerleri “(…) her şeyi ile güzel olan İstanbul, Bozkırın göğsünde
uyanan Ankara geceleyin bir tepeden bakıldığı zaman yeryüzüne
serpilmiş yıldızlar gibi ışıl ışıl yanan İzmir, karlı dağları, çağıl çağıl
akan suları, insan emeğini ve alınterini boş çevirmiyen verimli
toprakları ile güzel, büyük memleket, tarihin doğduğu, hâtıralar
ülkesi aziz toprak... ”(a. g. y., s. 49) diye somut hale getirirken
“Bakışları yabancı ufuklarda, fakat Kalbi, bütün ruhu ile vatanında...
Yüreğini yakan bir ateş, vücudunu saran ateşten bir gömlek var” (a.
g. y., s. 49) vurgusuyla da sözlerini tamamlar.
Büyük Rüzgâr romanında Miralay Hüsnü Bey geçmişe giderek
Ferhan’a toprak sevgisini anlatır. Millî Mücadele yıllarında toprağa
verilen değerin her şeyin üzerinde olduğunu söyler. İzmir’in
kurtuluşundan sonraki sevincini Ferhan’la paylaşan Hüsnü Bey;
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yıkılan, yanan evlerin, köylerin önemli olmadığını, asıl önemli olanın
toprak olduğunu vurgular: “Şehir, zafer şenlikleri yapıyordu.
Düşman, Kordon’u baştan başa yakmıştı. Kimse şahsî kaybını
düşünmüyordu. Vatan kurtulduktan sonra bu şahsî zararlar kimsenin
umurunda değildi. Düşmanın kaçarken yakıp yıktığı köyler, şehirler
yeniden kurulabilirdi. Yeter ki esas toprak elde kalsındı... (Su, 1945b,
s. 27). Ferhan vatan sevgisinin tadını çıkarırken diğer yandan da
geleceği üzerine planlar da yapmaya başlar: “Ben bir taraftan bu millî
şenliklerle gururlanıyor, bir taraftan da yeniden hayatımı yapacağımı
ve bunun için de güçlük çekmiyeceğimi düşünerek çocuk gibi
seviniyordum” (a. g. y., s. 27). Su bu tutumuyla güzel bir gelecek için
öncelikle vatan sahibi olunması gerektiğini de vurgular. Aynadaki
Kız’da da yurt sevgisi ön plana çıkarılmıştır. Yazar, Avrupa’ya giden
Sibel San aracılığıyla ülkesine duyduğu sevgiyi dile getirir.
Mükerrem Kâmil Su romanlarında ağırlıklı olarak çocuk, öğretmenlik
ve yurt sevgisi üzerinde durur. Yazar kimi romanlarında çocuk
sevgisi nedeniyle annelerin sıkıntı çekmesine göz yumar. Çocuklar
genellikle küçük ve babalarını yitiren kişilerdir. Birçok romanda da
çocuklar tüm ailelerini ya bir depremde ya da bir kazada
yitirmişlerdir; fakat çocukların büyük bir bölümü ya bir akrabasının
yanında ya da yatılı bir okulda yaşayarak eğitimlerini tamamlarlar.
Çocuklar romanların birçoğunda büyürler ve ileriki yaşlarında acı
çekerler.
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Yurt sevgisi ise genellikle üç şekilde karşımıza çıkar. Birinci olarak
olaylar, Dinmez Ağrı ve Ateşten Damla’da vb. romanlarda olduğu
gibi Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşanır. Roman kişileri bir şekilde
savaşa katılıp yurdun kurtulmasında rol oynarlar. İkinci olarak ise
kahramanların anılarından yararlanılır. Geçmişe dönen roman kişisi
Millî Mücadele yıllarındaki yurt sevgisini gösterir. Üçüncü olarak ise
romanlarda kimi kahramanlar Avrupa’ya, özellikle de Almanya’ya,
giderler. Orada iken memleket sevgisi, özlemi kendini gösterir.
Eğitim, aynı zamanda bir öğretmen de olan Mükerrem Kâmil
romanlarında yer alan en önemli konulardan biridir. Yazarın yaşamı
anlatılırken

de değinildiği gibi kendisi Anadolu’da yıllarca

öğretmenlik yapmıştır. Su’nun gençlik yılları Cumhuriyet devriminin
de eğitimde yenilikler yaptığı yıllara denk gelir. Romanlarda erkekler
de kadınlar da aynı eğitim hakkına sahiptir ve eğitimciler genellikle
olumlu

olarak

sunulurlar;

ama

birkaç

romanda

özellikle

akademisyenlerin ailelerini göz ardı etmeleri, okul yöneticilerinin
yanlışları olumsuz olarak gösterilir.
Sevgim ve Istırabım’da asıl kadın kahraman olan Gülseren, bir lise
öğrencisidir. Doktor Semih Bey tahsilini Amerika’da yapar: “Uzak
akrabamızdan olan bu genç; uzun seneler devam eden Amerika’daki
tahsilini bitirdikten sonra memlekete dönmüş, vazifesine başlamadan
evvel bizi de ziyaret etmişti. Ne şekilde uğraşıldığını bilmiyorum. Bir
kolayını bularak burada kaldı. Babamın bütün ısrarına rağmen ayrı
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bir ev tuttu” (Su, 1934, s. 62). Sevgim ve Istırabım’da ayrıca eğitimin
ulusal olması vurgulanır: “Babam beni halis bir Türk kızı olarak
yetiştirmek istediği için öyle Fransız, İngiliz filan mürebbiyelere
lüzum görmemiş. Annemin evlenirken getirdiği çeyiz halayığı benim
dadım olmuş” (a. g. y., s. 5).
Bu Kalp Duracak romanında eğitimle ilgili mesajlar, Öğretmen Celal
üzerinden verilir. Bir öğretmen tarihi güzel anlatırsa öğrencilerin
tarih sevgisinin oluşabileceği vurgulanır. Sus Uyanmasın’da roman
kişilerinden hem Cezmi hem de Bülent akademisyendirler; fakat, bu
kahramanların aile hayatları çok kötüdür. Yazar insanların eğitim
yaparken geride kalanları unutmalarını eleştirmektedir.
Istıranca Eteklerinde’de eğitim üzerine dikkatle gidilmektedir.
Eğitimin önemi sürekli vurgulanır. Berrin terzi olmak için Paris’e
gitmek zorunda kalır. Yine bu romanda okulda verilen eğitimin
çocukların psikolojilerine uygun olması öne çıkarılır ve Birsen’in
yaşadığı sıkıntı ele alınır: “Birsen okuldan soğumuştu. İki öğretmen
yanyana gelip aralarında bir şey konuşsa, üç beş çocuk baş başa verip
yüzüne baksa içerliyor: babasının o fena kadına düşkünlüğünü
söylüyorlar sanıyordu” (Su, 1939, s. 94). Öte taraftan Fuat Deniz zor
koşullar altında okuyup diplomat olmuştur. Bu da okuyucuya
eğitimin kazandırdıklarına örnek olarak sunulmaktadır.
Ateşten Damla’da hem romanın kadın kahramanı Serap hem de onu
büyüten Osman Müfit öğretmendirler. Kimsenin kabul etmediği bir
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çocuğu öğretmen sahiplenir ve büyütür. Bununla da yazar eğitimin
bireyi, topluma kazandırabileceğini göstermek ister.
Sızı’da, Mükerrem Kâmil eğitimdeki eşitliğe vurgu yapar. Türk
devrimleriyle

kadının

eğitime

kavuştuğunu

“Yeniden

mektep

hayatına, bir kere daha talebeliğe kavuşmaktan gelen bir sevinç
içindeyim. Muhitim yeni, arkadaşları yeni, öğretmenler yeni ve
nihayet atıldığım saha yalnız benim için değil, Türk kadını için
yepyeni bir şey... (Su, 1943, s. 51) sözleriyle vuguladıktan sonra diğer
alanlarda da olanaklara kavuştuğu vurgulanır: “Kızların kafes
arkalarında, gergef başlarında günlerini birkaç tel ipeğe bağlıyarak
geçen ömürlerile bugünkü neslin yaşayış tarzı arasında baş döndüren
farklar var. Hiçbir millet inkılâp işlerinde bu kadar uyanık ve sürat
sahibi değildi. Ve gene hiçbir millet bizim İstiklâl Savaşında
yarattığımız harikaların benzerini tarihleri boyunca gösteremedi” (Su,
1943, s. 51). Yazar bu vurgusuyla da Türk devriminin kısa sürede
büyük işlere imza attığını gözler önüne serer.
Mükerrem Kâmil Su, Uyuyan Hatıralar’da eğitim-öğretim hayatında
kimi idarecilerin ve öğretmenlerin yanlış tutumları nedeniyle
insanların okuldan soğuduklarını söyler. “Mektepte haşarı ve haylaz
bir talebe olarak tanınmıştı. Fakat müthiş bir zekâya malikti. Onu arka
sırada, elinde bir çakı veya herhangi bir şeyle oynarken yakalıyan
hocalar, birdenbire sordukları suallere gayet doğru cevaplar alınca bir
hayli hayrete düşerlerdi. Liseyi bitirememişti. Bir gün muavinlerden
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birine fena halde kafa tutmuş, müdürün yüzüne kapıyı çarparak
mektebi terketmişti. (Su, 1944a, s. 47). Görüldüğü gibi eğitimi
verenler, insanların yaşamında çok önemli bir yere sahiptirler.
Alacakları her kararda ince eleyip sık dokumalıdırlar.
Mükerrem Kâmil Su birçok romanında eğitimi öne çıkarırken
taassuba da değinir. Uyuyan Hatıralar bu konuda dikkate değer bir
romandır: “Anadolu’nun bir köşesinde, bir mektebin başında
bulunuyordu. Arada sırada mektuplaşıyorlardı. Malike kendini
tamamile işine vermişti. Eski zihniyetle, kötü alışkanlıklarla, batıl
itikatlarla, memlekette birçok şeyle mücadele ediyordu” (Su, 1944a,
s. 16). Bir idealist öğretmen olan Malike, geleceğin insanını
yetiştirmek ister: “Talebesini tam mânasile ele almak, arkadaşlarını dilediği yola getirmek istiyordu. Çocukları ve arkadaşlarını kazandıktan
sonra ötekilerin birbirlerinin ardından zincirleme geleceklerine
inanıyor, çocuk kalblerini elde etmekle ana ve babaları da ülküsüne
bağlıyacağını biliyordu” (a. g. y., s. 16). Bu nedenle tatillerinde bile
eğitim verdiği yerden uzaklaşmaz. Gericilikle mücadele eder:
“Muhitin telâkkileri ile, taassubuyla, bir takım saçma âdetlerle
çarpışmak onu yıldırmıyordu. Engeller karşısında kaldıkça sabrı
tükeneceğine, tersine bir kuvvet kazanıyor; daha büyük bir ateşle
eskiye savaş açıyordu. Tatillerde bile İstanbula gelmiyor, eserinin
baltalanmasından, yaratmağa çalıştıklarının sarsıntıya uğramasından
korkuyordu” (a. g. y., s. 16). Bu sözler de Atatürk’ün “Öğretmenler
gelecek nesil sizin eseriniz olacaktır” özdeyişiyle örtüşmektedir.
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Uyuyan Hatıralar’dan önce yazılan Çalışkuşu, Vurun Kahpeye ve
Yeşil Gece romanlarında da gericiliğin eleştirisi yapılır. Bir öğretmen
olan Mükerrem Kamil Su’nun bu romanları okuduğunu düşünecek
olursak onlardan etkilendiği de kolayca anlaşılır.
Bağnazlıkla mücadele Kaybolan Ses romanında da işlenir. Yapıtta
eğitimdeki ve toplumdaki gericiliğin birey üzerindeki olumsuz
sonuçlarına

değinilir.

Böylece

yazar

eğitimin

ilerici

olması

gerekliliğine gönderme yapar. Gericilik yüzünden Füsun önce okulunu
sonra da eşini kaybeder. Bir gün eğlenceli bir toplantıya katılır. Orada
şarkı söyler ve eğlenir. Ertesi gün bu eğlence şikâyet edilir: “O zaman
böyle toplantılar. Kadınla erkeğin bir salonda oturup konuşması, bir
arada yemek yemek, hele içmek affedilmez bir günah telâkki edilirdi.
Nitekim çok geçmeden bu masal gecesi mektep muhitinde hoşa
gitmiyen akisler yaptı. Bire bin katılarak anlatılan hâdise maarife de
sızdı. Vaziyeti tahkik için müfettişler gelip gitmeğe başladılar” (Su,
1945a, s. 22). Füsun kendisinin soruşturulmasını anlamakta zorlanır,
şaşırır: “Mektep İdaresi telâş içinde idi. İnzibat Meclisi kuruldu.
İfadelerimiz alındı. Ben hâlâ işin fecaatini anlamıyor, birtakım
yabancı adamların şaşırtıcı suallerine maruz kaldıkça meseleyi biraz
da alaya vuruyordum. Bütün bu haller, mektebin havasında garip bir
değişiklik yaptığı için hattâ hoşuma bile gidiyordu” (a. g. y., s. 22). Ve
sonunda bir kadın olarak eğlenceye katılmanın bedelini mesleğinden
atılarak öder:
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Fakat bir akşam, beni çok seven müdür muavini, teessürden
âdeta gözleri dolarak beni karşısına aldı. O toplantıda bulunan
arkadaşlarımın mekteple alâkalarının kesildiğini söyledi. Güzel
yüzü solarak, sesi titriyerek benim de mahkûmiyetimi bildirdi:
—Zavallı çocuğum, maalesef artık seni de kaybediyoruz,
Başıma ağır bir demirle vurulmuş gibi oldu. Gözlerim
kararıyor, kulaklarım uğulduyordu (Su, 1945a, s. 22).

İşten atılan Füsun’un “Dünyada onlardan başka kimim vardı? Beni
nereye

yollıyabilirlerdi?

Ağlamamak

için

dişlerimi

sıkıyor,

pencereden dolan akşam güneşinin kızıl ışığına bakıyordum” (Su,
1945a, s. 23) ifadelerinde de dile getirdiği gibi artık onun için karanlık
bir yaşam başlar. Bu Orta Çağ zihniyeti olan örnek de bağnaz
düşüncenin farklı olanı, farklı davrananı yok saydığını net bir biçimde
ortaya koyar. Cumhuiyet öncesinde hayat böyleydi. Eğer egemen
geleneksel yapıya uyarsan problem yaşamazsın. Uymazsan yok
sayılır. Çünkü Orta Çağ zihniyeti bireyi yok sayar.
Büyük Rüzgâr’da eğitimin insanların hayatını geçindirmek için
verilmesi gerektiği vurgulanır. Üvey annesinden zulüm gören Ferhan,
liseyi bitirerek yaşamını garantiye almak ister: “— Halbuki ben liseyi
bitirdikten sonra bir iş bulmak, o evi terk etmek, bir aile yanına
sığınarak hayatımı kazanmak istiyordum. Gördüğüm hakaretlere daha
fazla tahammül edemiyeceğimi anlıyordum” (Su, 1945b, s. 31-32).
İnandığım Allah romanında ise eğitim temasına bir mesaj verecek
şekilde değinilmemiştir. Yazar birkaç yerde karma eğitime gönderme
yapar. Yer yer de erkek çocuklarının eğitim alanında daha şanslı
olduklarını vurgular.
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Bir Avuç Hatıra adlı romanda eğitim konusu farklı bir şekilde işlenir.
Orhan gittiği Almanya’da, Türk arkadaşlarından uzak kalır. Yazar
insanların yabancı dil öğrenmek için yurt dışında yaşadıkları sorunlara
değinerek bu sorunun çözülmesine gönderme yapar: “İlk günlerde bir
hayli sıkılacaksın. Gurbet hissi müthiş bir şey! Fakat aldırma,
alışılıyor. Her şeyden önce ortalığı simsiyah değil, apaydınlık görmiye
alışmalısın, bunu unutma. Seni Türk lokantasına götürürüm, fakat her
zaman için orasını tavsiye etmem. Gerçi yemekler ucuz. Amma o
kadar çok Türk geliyor ki, dil öğrenme bakımından bu mahzurlu bir
şey” (Su, 1947, s. 53). Su bu sözleriyle yurt dışındaki eğitime de
değindiğini gösterir.
Uzaklaşan Yol adlı romanda kızlar için zorunlu durumlarda lise
eğitiminin yeterli olacağı düşüncesinin belirtilmesine karşın, roman
kişilerinden Cahide’nin annesi kızındaki rahatsızlıkları eğitime devam
edememesine bağlar:
O kızındaki durgunluğu, bu perişan ve kararsız halleri tahsiline
devam edememekten gelen bir kırıklığa atfediyordu. Dayısı, bir
kız için lise tahsilinin yeter olduğunu söylemiş; bir müddet
dışarıda çalışmasına müsaade ettikten sonra, kimbilir hangi
düşüncelerin tesiri altında onu iş hayatından da çekerek artık
tamamile eve kapamıştı (Su, 1944b, s. 21).

İhtiras’ta da eğitim teması az olmakla birlikte yer almaktadır.
Herkesin dikkatini çekmeyi başaran Avukat Necdet Hün’ün tüm
çocukları okumakla kalmaz bir kısmı da yüksek eğitim için Amerika
ve Avrupa’ya giderler. Böylece yazar örnek insanların çocuklarını da
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okuttukları iletisini okuyucuya vermek ister: “Büyük oğlunu
Amerika’da okutuyor, ikinci numarayı hukuk doktorası için fakülteyi
bitirdikten sonra İsviçre’ye yollamayı düşünüyordu. Büyüğü liseyi
bitirir bitirmez yabancı bir memlekete yolladığına pişmandı. Oğlanın
koluna bir ecnebi kız takıp gelmesinden endişeleniyordu. Kızların
birini enstitüye vermişti, en küçük de ilkokula gidiyordu” (Su, 1948, s.
145). Görüldüğü gibi herkes bir şekilde okulludur.
Gençliğimin Rüzgârı’nda da eğitime değinilir. Yazar ilk olarak bir
insanın geri kalmış bölgede uzun süre kalmasıyla oraya benzediğini
belirtir: “Ne yapsın zavallı, dedi. Yıllar yılı bu köyde kalmış gitmiş.
Bir zamanlar bir kitapta okumuştum. İnsanlar beş yıl kadar iptidaî bir
muhitte kalırlarsa görgü ile, tahsil ve terbiye ile iktisap etmiş oldukları
birçok şeyi kaybeder, kendileri de basitleşirler, yeni hayatlarına
gömülüp giderlermiş” (Su, 1955, s. 146-147). Yazar bu ifadelerinin
devamında köylere kitap konusunda yardım edilmesinin gerekliliği
üzerinde durur: “Ah Kenancığım, şaka bir tarafa, elimde olsa önüme
gelenden rica ederdim, okuduğunuz bazı kitapları, gazeteleri
postalayın, köylere gönderin, isim yazmağa, uzun boylu adres
yazmağa lüzum yok, köyün bağlı olduğu kazayı yazın, köyün adını
yazın, köy öğretmenine deyin kâfi. Hayatınızın belli başlı iyi
işlerinden birini yapmış olursunuz, demek isterdim” (a. g. y., s. 147).
Yazar böylece yarattığı kişisinin ağzından köy okullarına yapılmasını
istediği yardımı başarılı bir biçimde verir. Bir öğretmen olan
Mükerrem Kâmil Su, romanın ilerleyen sayfalarında eğitimle ilgili
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ikinci iletisini bir öğretmenler kurulu toplantısında verir. İlk olarak
“Lise müdürü toplantıyı açtı. Gündemde bulunan maddeler birer birer
gözden geçirildi. İdareciler nöbet işinin aksadığını ileri sürdüler” (a. g.
y., s. 257) sözleriyle konuya giriş yapar. Bir dönem Paris’te de
bulunan yabancı dil öğretmeni Naime Sel üzerinden iletisini vermeye
başlayan Su, öğrenciye yüklenen bilgi yığınını eleştirir:
Çocuklarımıza her şeyden önce şahsiyet kazandırmağa
çalışmalıyız. Sadece müfredat programını tatbik etmekle vazifemiz bitmiş olamaz. Çocuğun kafasına bir yığın bilgi tıkmak
kafi değildir. Çocuğa yapacağı ve yapmayacağı şeylere dair bir
hudut çizmek, önüne yasaklar yığmak modası geçmiş, eski bir
zihniyetin ifadesidir (a. g. y., s. 257).

Naime Sel aracılığıyla Mükerrem Kâmil eğitim üzerine düşüncelerini
şu ifadelerle geliştirir: “Biz ideal sahibi gençler yetiştirmek istiyoruz.
Biz demokratik bir zihniyetle yetişmiş, ileri görüşlü, cemiyet
nizamlarına, kanunlara saygı gösteren, hak, vazife ve mes’uliyetlerini
idrak etmiş medenî fertler yetiştirmek istiyoruz. Karakterinin
teşekkülü çağında bize emanet edilen çocuklara, karşı, onları itimatla
bize tevdi eden ailelere karşı büyük bir mes’uliyet yüklenmiş
bulunuyoruz. Talebenin bekçiye ihtiyacı olmamalı, o kendi kendini
idare etmelidir” (a. g. y., s. 257). Son sözlerinde de görüldüğü gibi
yazara göre özgüveni olan bireyler yetiştirmek eğitimin temel hedefi
olmalıdır. Yazarın benzer tutumu asıl roman kişilerinden Güzide ile
Ulvi Bey’in öğretmen olduğu Ayrı Dünyalar’da da görülür. Her iki
kahramanın eğitim üzerine sık sık konuşup tartışmaları söz konusudur.
Öne çıkan düşünce ise eğitimin özgür bireyler yetiştirmesidir. Su,
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çocukları kararlarını vermede özgür bırakmanın gerekliliği üzerinde
durur: “Etrafında bulunan kimseleri duygularınla değil, kafanla
görmeye, tanımaya çalışacaktın. Acele etmiyecektin. Biliyorsun ki,
Kolej'i bitirdikten sonra seni serbest bıraktık. Yükseköğrenim yapıp
yapmama hususunda senin kendi kendine karar vermeni uygun
bulduk. Kız evlâtsın. Bir lise öğrenimini yeter görebilirsin. Müziği
seversin, istidadın da var. Belki müzikle meşgul olmayı tercih edersin.
Belki Akşam Sanat Okuluna gidip dikiş öğrenirsin” (Su, 1964, s. 89).
Bu sözler açıkça eğitimlilere karar vermede çevrenin baskı yapmadığı
gerçeğini de ortaya koyar.
Eğitim konusu Özlediğim Kadın’da az olmakla birlikte görülmektedir.
Yazar, kadın kahramanlardan Nazlı Nur’un ağzından eğitimle ilgili
iletilerini verir. İnsanların gençliğinde birçok hataya düştüğünü
belirten Nazlı Nur, her yerde gençlik çağında doğan sorunların
öğretilmesinin gerekliliğini söyler: “Gençlik rüzgârlarının tehlikesini
insanlara daha çocuk yaşlarında iken telkin etmeli. Evde, mektepte,
derslerden çok buna ehemmiyet vermeli. Her türlü neşriyatla çocukları
hayata iyi hazırlamalı. Hislerini iyi terbiye etmeli. İrade zaaflarını bir
hastalık gibi ele alıp tedavisine bakmalı. Pedagokların, fikir
adamlarının, öğretmenlerin gençlik için yapacakları çok şey var” (Su,
1959, s. 197-198). Aynadaki Kız adlı romanda ise eğitime sistem
üzerinden değinilir. Eserde günümüz eğitim sistemiyle eskisi
karşılaştırılır. “Bizler, bundan şikâyet edemeyiz. Bizden öncekilere
konuşmak bile çok görülürmüş. Ayıp saydırmış. Beterin beteri var”
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(Su, 1962, s. 159). Bu sözler de Türkiye’de eğitimin zamanla
değiştiğini gösterir. Diğer yandan da, Ayrı Dünyalar’da olduğu gibi,
kadının aldığı eğitim ne olursa olsun “Üniversiteyi bitir, istersen
doktora yap, ev bark sahibi olunca ev işi, bir evin sorumluluğu kadın
için daima ön plâna geçiyor” (Su, 1964, s. 89) ifadelerinde geçtiği gibi
ilk görevinin evi olduğu vurgusundan da yazarın kurtulamadığı
ortadadır.
Mükerrem Kâmil’in kendisi de bir eğitimcidir. Bu nedenle
romanlarında, yukarıda da açıklandığı gibi, eğitim konusu önemli yer
tutar. Yeni kurulan ulusal devletin eğitim politikasına uygun olarak
eğitim konusunu işleyen yazar, eğitim sisteminin gençleri geleceğe
özgürce hazırlamasını ister.
Ölüm, Mükerrem Kâmil’de önemli konulardan biridir. Kimi
romanlarda ölüm insanları üzerken kimilerinde ise bir ölüm
sonucunda, kavuşamayanlar birbirlerine kavuşurlar. Asıl roman
kişilerinin çoğu ailesini kaybetmiş olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle
de yalnızlık içinde yaşayan kişiler, romanın ilerleyen bölümlerinde ya
eski okul arkadaşlarıyla karşılaşırlar ya da evlenerek yalnızlıktan
kurtulurlar.
Sevgim ve Istırabım’da kadın karakterlerden Gülseren, babasıyla
yaşamaktadır. Annesi onu doğururken ölür: “Ve zavallı annem ben
doğarken ölmüş” (Su, 1934, s. 5). Bu Kalp Duracak romanında,
Bilge’nin babası Yılmaz, annesi Nazan ile küçük kardeşi Güler ölür.
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Yine bu romanda, Bilge’nin müzik öğretmeni, Bay Cevdet, Necip,
Rus kızı ölürler. Doktor Erdinç’in Fatma adındaki hastası ölür. Bu
kadar çok ölümün olduğu romanda ister istemez ağır bir hava
hakimdir. Necip trafik kazasında ölür. Bu haber Cevdet’in ağzından
romanın sayfalarına yayılır:
O zaman. Bay Cevdet, ömründe belki ilk defa duyduğu acı ile;
— Necip bir kazaya kurban gitti. Diye anlatmağa başladı.
Şimdi ıstırap, genç kadının iliklerine kadar bir acı yayılmış,
göğsünü bir çığlık parçalamıştı. Soruyor, anlamak istiyor ve
durmadan ağlıyordu. Okumuştu. Evet, iki saat evvel aldığı bir
telgraftan öğrenmişti. Necip, fabrikaları teftişten dönerken bir
otomobil kazasına uğramış, uçurumdan yuvarlanmış ve
ölmüştü. Bilge, bu acı haberle, birden, o kadar bitmiş,
tükenmişti ki… İçinden kuruyan bir ağaç gibi hemen olduğu
yerde çürümüş zannedilebilirdi. Gözlerinden, ayrıldıkları
dakikadaki Necib’in sararmış yüzü, bulanmış gözleri gitmiyor,
hep sanki kulaklarında:
—Hayatımda sizden başka, kadın olmıyacak Bilge,.,, Diyen
sesi ağlıyordu.
Ve o gece, o geceden sonra gelen birkaç ay, Bilge’nin
hayatında, unutulmayacak bir ümitsizlik ânı, dayanılmıyacak
bir kâbus olup kaldı (Su, 1935, s. 36-37).

Eserde eşini aldatan Bay Cevdet, sevgilisi için ölümü göze alır: “Bay
Cevdet, güzel Rus kadınını genç âşıkile yakalayınca dayanamamış,
deliye dönmüş, kadını vurduktan son âşıkını da ağırca, bir şeklîde
yaralamış, sonra da kendini öldürmüştü” (a. g. y., s. 37). Böylece
intihara neden olan unsurun kıskançlık olduğu ortaya çıkar.
Dinmez Ağrı’da ölüm konusu savaş üzerinden verilir. Şerare’nin
babası Kurtuluş Savaşı’nda hayatını kaybeder. Asker Ömer Ali ölür.
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Bu ölüme Şerare tanıklık eder. Ölmek üzere olan yaralı Ömer Ali,
sevdiği Fatma adındaki kadını sayıklar: “Hele Ömer Ali’nin ıztıraplı
ölümü. Üç gün, üç gece nasıl kıvranmış, can verememişti. Durmadan
dinlenmeden Fatma’sını çağırıyordu. Artık onun acısına, ölümün bu
nazlı gelişine dayanamadım. Bir gece, günah ve ayıp olacağını
düşünmeden ona Fatma’sının sevgi dolu sesi ile cevap verdim” (Su,
1937, s. 46). Kendisini Fatma olarak gösteren Şerare, yaşadıklarını
“Ah bu ölümle karşı karşıya gelen ateşli bakışlardaki derin sevinç ve
saadet. Bu bakışı, Fatma’yı bulmaktan gelen bu sonsuz saadeti ömrüm
oldukça hatırlıyacağım. Buz gibi soğuyan elleri ile ellerimi yakaladı;
göğsüne bastırdı: — Fatma’m, Fatma’m gelmiyeceksin diye çok
korktumdu” (a. g. y., s. 46) sözleriyle belirttikten sonraki tabloyu ise
şu şekilde özetler: “Sonra yüzü aydınlandı. Pembeleşti. Gözleri ve
bütün ruhu güldü. —Fatma düğünümüz yakında olacak. Diyerek
gözlerini yumdu” (a. g. y., s. 47). Askerin bu acılı ölümü Şerare’yi
derinlemesine etkiler: “O gece sabaha kadar uyumamış. Ömer Ali’nin
ölüsü başında duyduğum büyük acının sarsıntısını bütün benliğimde
duymuştum” (a. g. y., s. 47). Romanda bu ölümün dışında Şerare’nin
İzmir’den getirdiği raporu Türk askerlerine ileten küçük Ali’nin
babası da hayatta değildir. Şerare Ali’ye babası olup olmadığını sorar.
Bu soruya Ali’nin “babam Çanakkalede kalmış” (a. g. y., s. 71) yanıtı
gelir.
Sus Uyanmasın’da da Mükerrem Kâmil Su ölüm konusunu işler. Dadı
Nermin’in babası, asıl kadın roman kişisi durumunda olan Meliha’nın
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annesi ve babası ölmüştür: “Balolardan, çaylardan, toplantılardan
kaçıyordun. Belki annemle babam o kadar çabuk ölüp gitmeselerdi..
Onları benden alan hiyanet deniz motörlerinde bari ben de varken el
uzatsaydı da onlarla beraber sönüp gitseydi” (Su, 1938, s. 72).
Meliha’nın aşkı bir tren kazasında ölür. Sonra da Meliha ölür.
Çiğdem’in büyükannesiyle büyükbabası da ölür. Bülent’in ailesi de
ölür. Romanda Zehra’nın annesinin ve kendi ölümü şu şekilde
gerçekleşir:
Hep birden söyleniyorlardı. Birden annemle Zehra’nın içerde
kaldıklarının farkına vardık. Evi dört yandan saran alevlere
daldım. Zehra, merdivenin alt basamağında saçını başını
yoluyor:
— Kurtaramadım. Çatır çatır yandı
annem!... Diye
haykırıyordu. Gözleri büyümüş; elleri, yüzü, elbisesi yer yer
yanmıştı. Beni görünce büsbütün bağırmağa başladı. Şimdiye
kadar soluk rengi ve sessiz hali ile gölge kadar silik görünen
Zehra, yaralı bir hayvan gibi haykırıyor, üstünü başını
paralıyordu. Kollarıma alarak gözlerimizi yakan, genzimizi
tıkayan dumandan ve hızla ilerliyen alevlerden kurtardım onu.
Zehra korku ile kendinden geçmişti. Baygınlığı ve ateşi
hastalığı uzun sürdü. Yangının nasıl çıktığını, annemi
kurtarmak için nasıl kendisini ateşe attığını sayıklamalarından
öğrendik, Nihayet bir gece:
—Ayşe’me iyi bakın. Ağlatmayın onu, boynu bükük yavrumu
ağlatmayın, diye yumdu gözlerini (a. g. y., s. 119).

Çırpınan Sular’da kadın kahramanlardan Nahide’nin babası Galip
Bey ölünce Nahide en büyük dayanağını da yitir. Galip Bey’in annesi,
Zehra’nın kocası da ölmüştür. Ateşten Damla’da Serap’ın hem gerçek
babası hem de onu sonradan büyüten ve baba olarak bildiği Osman
Müfit ölür. Ayrıca Serap’ın annesi de kendini asar. Asıl erkek
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kahraman Kuvayı Milliyeci Ahmet’in annesi ve babası ölür. Romanda
Ahmet Millî Mücadele’yi desteklerken babası İstanbul Hükümeti’ni
destekler.

Memleketin

kurtuluşu

için

tartışırlar.

Bu

tartışma

şiddetlenir. Rıza Bey oğlunu öldürmek için silahına sarılır. Bu sırada
Mürşide Hanım araya girer ve kurşunun hedefi olur:
—Ona kıyma Rıza Bey, o benim herşeyimdir.
İnliyen, parçalanan yüreğinin son sözü boğazında düğümlendi.
Göz açıp kapama kadar kısa bir ân içinde ömrünün biricik
tesellisi olan oğlunun dizleri dibine yığıldı. Gençliğini av
peşinde geçiren Rıza Bey’in hareketi o kadar çabuk olmuştu ki,
hassalarının bütün uyanıklığına rağmen genç adam boş
bulundu. Önünde kanlara bulanan anasını görür görmez aklına
silâha sarılmak değil, aziz ölünün üstüne kapanmak geldi:
—Annem, anne. Talihsiz annem! Aç gözlerini... Onun henüz
soğumıyan kanlı vücudunu kollarına alarak yüzünde bir damla
hayat izi ararken ötede bir gürültü daha oldu. İri bir ağaç
devrilmesi gibi birşey...
Korku ile başını çevirdiği zaman babasının yere yuvarlanmış
olduğunu gördü. Silâh sesine uyanan çiftlik halkı, acı
çığlıklarla merdivenlerden, sofalardan koşa koşa geliyorlardı.
Seyis Ömer Ağa, efendisinin üstüne atıldı. Kemikleşmiş elleri
velinimetinin göğsü üstünde bir hayli oyalandı. Sonra dehşetle
yerinden fırladı:
— Bey ölmüş...
Ahmet, ıstırap, gözyaşı ve katlanılmaz gönül buhranları içinde
sabahleyin erkenden babasının kurşunile vurulan annesile kalb
sektesinden ölen babasını çiftliğin küçük mezarlığına bıraktı
(Su, 1942, s. 94-95).

Görüldüğü gibi yapıtta ölüm; savaşlar, bireysel tutumlar, aile
içindeki kavgalardan ortaya çıkar. Yazarın bu çoğulcu biçemi de
ölümün gerçekleşmesini tekdüzelikten kurtarır.
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Sızı’da asıl kadın kişilerden olan Seniha, tayyarecilik kampına
gitmek ister. Seniha’nın babası ve ablası bu fikre karşı çıkarlar.
Seniha kendini ve düşüncesini şu şekilde savunur: “Siz de ablam
gibi tecrübesiz bir çocuğun bu muazzam işe burnunu sokması
gülünç olur, diye düşünüyorsunuz herhalde baba! Ama ben macera
yapmak hevesiyle hareket, etmiyorum ki... İnsanlar, ne şekilde
olursa olsun, yahut kabiliyetleri nisbetinde yurtlarına, yakınlarına
faydalı olmağa çalışmalıdırlar. Bunu sizden öğrendim babacığım.
Ben de elimden ne gelebileceğini düşündüm. İstidadımı yokladım”
(Su, 1943, s. 10-11). Bu sözlerinden sonra bir işe yarayabileceği
yolda devam edeceğini vurgulayan Seniha, ölümün eninde sonunda
herkes için geçerli olduğunu söyleyerek kampa kesinlikle
gideceğini belirtiyor: “Evet, seçtiğim mesleğin cazibesi nispetinde
güç, hattâ biraz da tehlikeli olduğunu biliyorum. Lâkin ölüm
insanlar için mukadder değil mi? Mademki, bir gün hepimiz
öleceğiz.

Hem gün geçtikçe bu tehlike azalmıyor mu? Yeni

usuller, yeni yetişme tarzları sayesinde... Biraz uyanık ve tedbirli
davranmak kâfi... Sonra... İnsan yürürken de ölebilir, su içerken
de...” (a. g. y., s. 10-11). Bu ifadeleriyle Seniha ölümün üzerine
yürüyebilen bir figür olarak belirir.
Uyuyan Hatıralar’da ölüm konusu önemli yer tutar. Sermin’in
babası ve taparcasına sevdiği oğlu Işık’la kendisi ölür. Romanda ilk
olarak karşımıza Sermin’in babasının ölümü çıkar: “Komşu doktoru
getirdiler. Kalbe kuvvet verecek iğneler yapıldı. İhtiyar adam ilk
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krizi atlatmağa muvaffak oldu. Fakat gece yarısı bir baygınlık daha
geldi. Onu atlatamadı ve ansızın uçtu, gitti. Genç kadın kalbinde
büyük bir yanma hissiyle babasının odasına girdi. Annesi ölünün
başucundaki koltukta ezilmiş, çökmüş bir halde, hareketsiz
oturuyordu” (Su, 1944a, s. 66). Yazar ilk ölümü bu sözlerle okura
sunduktan sonra roman kişilerinden Işık’ın ölümünü anlatır. Eserde
Sermin kocasının kendisini aldatmasıyla bir bunalıma girer ve o da
kocasını aldatır. Bu gizli ilişkiden Sermin’in bir kızı olur. Sermin
bu kızını hiç sevmez. Zamanla kocasından bir erkek çocuğu olan
Sermin, onu delicesine sever. Bir gün oğlu Işık’la yürürken oğlu bir
arabanın altında kalarak ölür. Bu olayın gelişimi şu şekilde başlar:
Sonra bir müddet sessiz sessiz yürüdüler. Nasıl oldu, ne oldu?
Birdenbire Işık’ın elinden kurtulduğunu, caddenin ortasına
doğru kaydığını, arkadan gelen gürültüleri, acı bir korna sesini
farketti. Çocuğun karşı tarafa geçmek için çabaladığını hayal
meyal seçti. Gözlerinin önünde o müthiş vaka cereyan, etti.
Kendisi de tıpkı bir deli gibi, büyük bir perişanlık içinde
sokağın ortasına serildi (a. g. y., s. 107).

Oğlunun yanına giden Sermin, büyük bir şaşkınlık ve acı yaşar:
“Başucunda birtakım insanlar vardı. Kazanın nasıl vukua geldiğini
yavaş

yavaş

birbirlerine

anlatıyor,

konuşuyor,

hükümler

çıkarıyorlardı. Bir el nabzını tutuyordu. Etrafında bir kaynaşma
oluyordu. Birdenbire doğruldu. Gözleri dehşetten büyüyerek, sesi
bir feryat halinde: ‘Evlâdım. Işık, Işık. Yavrum benim!’ diye ileriye
atıldı..” (a. g. y., s. 107-108). Kalabağın içerisinden bir doktor çıkar:
“Otomobil duruyor, halk toplanıyordu. Polis gelmişti. Kalabalığın
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arasından bir adam çıktı. Doktor

olduğunu söylüyordu. Çocuğu

kaldırımın yanında kanlar içinde yatıyordu” (a. g. y., s. 107-108);
fakat çocuk kurtarılamaz. Sermin büyük bir üzüntünün içinde
yoğrulur: “Genç kadın duyanları ve görenleri ürperten bir çığlıkla,
korkunç bir perişanlık içinde yavrusunun üstüne kapandı. Ağlıyor,
çırpınıyor. Saçlarını koparıyor: ‘Ölmedi, değil mi?’ diye etrafına
bakınıyordu” (a. g. y., s. 108). Artık yaşadığı hayattan yorulan
Sermin, romanın sonunda ölmek için Doktor Servet’e gider. Servet
gençken Sermin’i sevmiştir; ama Sermin ona güvenmediği için
evlenememiştir. Şimdi yıllar sonra kendisini öldürmesi için Servet’e
gitmiştir. Doktor önce Sermin’in sakinleştirir. Elinden pek bir şey
gelmez:
Profesör; hayatı unutan, mazisini, hâtıralarını, bağlı olduğu
insanları ve vazifelerini tamamile unutan bu talihsiz kadına
yardım edememenin, birşey yapmağa muktedir olmamanın
azabı içinde kıvranıyordu. Bu mezarsız ölüye, daha bir müddet
bu topraklar üstünde mukadder ömrünü hazin bir şekilde
tamamlamağa mahkûm olan bu sevgili kadına rikkatle bakıyor,
ona özlediği ölümü veremeyişin hicranı içinde sarsılıyordu (a.
g. y., s. 108).

Sermin yavaş yavaş ilk aşkının yanında ölür: “Kalbinin sesini
dinliyerek buraya koşup gelen genç kız içeriye süzüldü. Burada bir
mazinin yıkıldığını gördü. Büyük bir aşkın son çırpınışlarını sezdi.
Derin bir şefkatle profesörün dizlerinin dibine oturdu ve onun
titreyen ellerinin üstüne kapandı. Bu suretle facialı bir ömrün son
yaprağı kapanırken o ömrün hazin hâtırasına birkaç damla gözyaşı
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daha karıştı...” (a. g. y., s. 108). Su böyle bir kurguya giderek
Sermin’in güvenli bir yerde ölmesini sağlar.
Uzaklaşan Yol adlı romanda ölüm asıl kadın kişisi durumunda olan
Cahide için bir kurtuluş, bir umuttur. Sevdiği insan kendisine
metreslik teklif edince Cahide ölmek ister. Kendisini kurtaran Aziz
Bey’e yazdığı bir notta ölümün kendisi için daha iyi olacağını
söyler: “Beni ölümden kurtarmak istediniz diye, yazdı. Bunun için
size teşekkür edemiyeceğim. Çünkü benim vaziyetimde bir kız için
ölüm kurtuluş telâkki edilir. İkimiz de biribirimizi tanımıyoruz.
Uğursuz bir tesadüf beni yolunuza çıkardı” (Su, 1944b, s. 24). Yine
Uzaklaşan Yol’da, Aziz Bey’in önceki sevgilisi depremde ailesini
kaybetmiştir. Kendisini derinden etkileyen bu acı olayı figürlerden
Cahide’ye anlatır. İlk olarak gerçekleşen yersarsıntısını dile getirir:
Bir felâketi bekler gibi, korku içinde yatağa girdim. Neden
sonra uyumuşum. Müthiş bir gürültü ile uyandım. Yerin
altından korkunç sesler, gümbürtüler geliyordu. Top sesleri,
gök gürültüsü gibi bir şeyler. Sonra ev sallanmağa başladı.
Kocam çılgın gibi kapıda göründü. O zaman işin farkına
vardım. Beni değil, Sevinci kurtar, ona koş, diye feryada
başladım (a. g. y., s. 24).

Önce eşini kurtardıktan sonra tekrar eve giren koca, bir daha geri
çıkamaz: “Kocam beni kollarına alarak merdivenlere atıldı.
Kendimi karların üstünde buldum. O derhal eve dönmüştü. Az
sonra müthiş bir çatırtı koptu. Evin çöktüğünü, ağır bir şey altında
kaldığımı hissettim. Ondan ötesini artık hatırlıyamıyorum. Çadırda
kaldığım sıralarda onların, hepsinin öldüğünü duydum” (a. g. y., s.
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24). Ölüm konusunu ayrıntılı bir biçimde işleyen Su, Uzaklaşan
Yol’da roman kişilerinden Cahide’ye ölü doğum da yaptırtarak
farklı bir yolla da bu konuya girmeyi başarır. Cahide kendisine
geldikten sonra çocuğunu ister; fakat ona başka birinin çocuğu
verilir. Doğum sırasında çok kan yitiren Cahide, kısa bir süre sonra
ölür: “Artık bir daha konuşmıyacak, bir daha o kadar sevdiği
hayata, tabiata ve sevdiklerine bakmıyacaktı” (a. g. y., s. 158). Bu
ölüm üzerine Ressam Aziz Bey büyük bir acı yaşar: “Ne hazin bir
gidiş, ne erken bir sönüştü bu?.. Ve onunla beraber kendi hayatının
da ışıkları sönmüştü. Yarattıkları o güzel küçük dünya yıkıldıktan
sonra yaşamak, neye, kim için yaşamak?.. Onsuz kalan topraklar
üstünde...” (a. g. y., s. 158). Aziz Bey’in içinden geçirdikleri şöyle
devam eder: “Bir zamanlar onunla hayatı bir yola benzettiklerini
düşündü. Bir yol ki, şimdi ona ait bir yolcuyu, o en sevgili yolcuyu
kendisinden alarak uzanıp gidiyor; kalbi onun arkasından koşmak,
izinde yürümek için çırpındığı halde bu uzaklaşan yol ucunda
şaşkın ve perişan, tıpkı bir taş gibi duruyordu...” (a. g. y., s. 158).
Bu ölümden sonra Aziz Bey’in yaşamı artık eskisi gibi olamaz.
Kaybolan Ses’te asıl kadın figürlerden Füsun’un ailesi bir zelzelede
ölmüştür. Sanatkâr Bekir Adil ölür: “Ve sonra yine bir akşam, sanki
hiçbir şey olmamış gibi kendimi sahnede buldum. Bir genç adamın
ölümü ile dünya seyrini değiştirmemişti” (Su, 1945a, s. 62) diyen
yazar, romanın çeşitli yerlerinde ölüme bakışını yansıtır. Bunlardan
birincisini Pilot Şinasi’nin ölümünden sonra söyler: “İnsanlar ölüme
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mahkûm oldukça neticenin erken veya geç gelmiş olmasında hiçbir
fark göremiyordum. Şinasi öldüğü için belki mes’uttu. Belki
toprakların üstünde iken bulamadığı sükûnu, ötelerde bulmuştu” (a.
g. y., s. 62-63). Yazara göre yaşam ancak güzel olursa yaşamaya
değerdir: “Istırap çekenlerin ölüme hasret duydukları sanıyor ve
yaşamanın, ancak büyük kederlere, göz yaşlarına ve bedbahtlıklara
mal olmadıkça güzel ve manalı bir şey olacağını kabul ediyorum”
(a. g. y., s. 63). Mükerrem Kâmil bu sözleriyle ölümün acı
çekenlere gelmesi gerektiği düşüncesine sahip olduğunu gösterir.
Aynı zamanda ölümün bu dünyada bulunmayan mutluluğu
verebileceğini vurgulayan Su, romanın ilerleyen bölümlerinde kadın
kahraman Füsun’un ağzından ölümü yine bir çözüm olarak görür:
“Denizin, fırtınanın korkunç elleri altında hırpalanışını tahayyül
ediyordum. Kabaran dalgalara gömülmek, beyaz köpüklerin
kucağında dinlenmek arzusu sinirlerimi tutuşturuyordu. Ölümün
kurtarıcı bir şey olduğunu o gece çok düşündüm. Ölmeyi, sularda
kaybolmayı, bilinmeyen bir deniz altı âleminde dinlenmeyi o kadar
özlüyordum ki...” (a. g. y., s. 89). Roman kişisinin bu tutumu
gerçeklerden kaçma olarak da kabul edilebilir.
Büyük Rüzgâr’da ölüm teması önemli yer tutmaktadır. Kadın
kahramanlardan Ferhan’ın annesi ölür. Pilot Galip’in ailesi
ölmüştür. Ferhan’a sahip çıkan dayısı da ölür: “Hüsnü Bey
zatürreeden kurtulamadı. Cemile dadı, hastanın baş ucundan
ayrılmıyor, göz yaşı döküyordu” (Su, 1945b, s. 123). İnandığım
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Allah romanında da ölüm öne çıkar. Gediz’in ailesi ölmüştür.
Ayrıca yine Gediz’in ablası ve eniştesi de ölürler. Yapıtta Ekrem
Sel ikinci evliliğinde mutlu olamaz. Arka arkaya çocukları ölür.
Yıllar sonra Gediz’e dönen Ekrem Sel, kansere yakalanmıştır. Önce
Gediz bu durumu kavrayamaz; ama o kısa bir süre sonra ölecektir.
Ekrem Sel’in acı çekmesine dayanamaz:
Evet, nasıl olsa ölecekti. Buna mahkûmdu. Kurtuluşuna dair
en küçük bir ümidi doktorlar verememişlerdi. Hepsi de geç
kalındığı keyfiyeti üzerinde duruyor, hastalığın bu korkunç
ilerleyişine mâni olunamayacağını söylüyorlardı. Şu halde
niçin bu acılara katlanmalı? Her şeyin bir an evvel olup
bitmesi daha hayırlı değil mi? Doktorlar bunu niçin kabul
etmiyorlar? Neden hastalarını son nefeslerinde rahata
kavuşturmuyorlardı? (Su, 1946, s. 163).

Bu düşünceleri ileri süren Gediz, bir ara onu öldürmeyi bile
düşünür: “Onların yapmaktan kaçındıkları şeyi kendisi yapacaktı.
Bu yüzden başına neler gelirse gelsindi. Evet, bir kere sabah olsun,
gidip zehiri getirecek. Ekrem’i öldürecekti” (a. g. y., s. 163). Ekrem
Sel’in ölümü Gediz’i derinden etkiler: “Kriz bir saatten fazla sürdü
ve genç kadın her geçen dakikaya ömrünün bir parçasını verdi.
Gözyaşı döke döke, oradan oraya koşarak ve Reşide kadınla beraber
Ekrem’i tutmıya, yatırmaya uğraşarak tükendi, harap oldu. Gece
yarısına doğru ev derin bir sessizliğe gömüldü, hasta koma haline
girdi, sabaha karşı elleri Gediz’in ellerinin içinde soğudu” (a. g. y.,
s. 163). Yazar böyle bir tablo yaratarak geride kalanların
psikolojisini de unutmadığını gösterir.
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Bir Avuç Hatıra adlı romanda Orhan Kaya’nın annesi Müjgan ve
Nilüfer’in babası ölür. Nilüfer’in babasının ölümüyle tüm yük ona
biner. Nilüfer işine dört elle sarılmaya başlar. Orhan Kaya Alman
eşinden olan oğlunun geleceğini düşünür: “Belki de çocuğu
öldürmekle hattâ bizzat ona iyilik edecekti. Babasız kalmak,
barlarda veya cephe gerilerinde çalışacak bir kadının arzusuna göre
yetiştirilmek, Hitler gençliği teşkilâtında kendi gibi bir sürü
gayrımeşru çocukla beraber büyümek herhalde çocuk için hayırlı
bir şey olmıyacaktı” (Su, 1947, s. 135). Girdiği bu kötümser
duygudan kurtulamayan Orhan Kaya, çocuğunu öldürür: “Ve
böylece birtakım karışık ve korkunç duyguların, düşüncelerin
pençesinde kıvranarak çocuğunu öldürdü, nehre attı ve memleketten
kaçtı” (a. g. y., s. 135). Mükerrem Kâmil ölümün şeklini böyle
farklı bir biçimde yazarak farklı bir yolu da denemiş olur.
İhtiras’ta da ölüm temasına diğer romanlarda olduğu gibi yer
verilir. Kadın kahramanlardan Mahmure’nin evleneceği adamın ilk
eşi ölür. Mahmure’nin babası ölür. Öğretmen Züleyha’nın annesi
ölür; ama ona yetişemez. Nuran’ın babası kalpten ölmüştür. Nuran
evde çıkardığı yangında hem kendini hem de Nedim’i öldürür.
Gençliğimin Rüzgârı’nda ölüm temasına cılız bir şekilde değinilir.
Kadın kahramanlardan Asuman başkasının yanında büyümüştür.
Asuman annesini tanıdığında artık çok geç kalmıştır; çünkü annesi
ölmek üzeredir: “Asuman yatağın ucuna diz çöktü, incecik birkaç
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kemikten ibaretmiş gibi görünen bu zavallı eli tuttu: —Anneciğim,
anne, anne! diye ağlamağa başladı. Hasta kadın bu sesi duymadı,
bakışları boş, ruhu bomboştu artık... Başı yana düşmüş, komaya
girmişti” (Su, 1955, s. 46). Asuman bu ölünün başında neredeyse
kendinden geçer: “Asuman yerinden kımıldıyamıyordu. Buz gibi
soğuyan bu kemikten ele baktı, baktı, yanağını bu renksiz elin
üstüne koydu. Kalbi derin bir acı ile çırpınıyor, gözlerinden yaşlar
süzülüyordu. Bütün kuvveti tükenmiş gibi idi. Bu elle arasında bir
kan bağı, bir kader birliği varmış gibi garip bir hissin tesiri altında
titriyordu. Birdenbire kafasında sanki bir şimşek çaktı” (a. g. y., s.
46-47). Kendine geldiğinde “ —Yıllar yılı benim için mevcut
olmıyan bir anneyi bana gösterdiniz. Hem de nerede? Hem de ne
zaman? O benim annemdir değil mi? Benim kendi annem o...” (a. g.
y., s. 47) ifadeleriyle yanındakilere sert tepki gösterir.
Özlediğim Kadın’da Vedia’yı büyüten kadın ölür. Romanda okurun
dikkatini çeken ölüm ise Vedia’nın kızını görmeye giderken asansör
düşmesi sonucunda hayatını yitirmesidir: “Avukat Halil Kent'in
müzahereti ile Nazlı her şeyi tertipledi. Fakat Vedia kızını
göremedi. Kalbi heyecanla, hasretle çarparak bu hazin randevuya,
kızını birkaç dakikacık, bir kapı arkasından görmeğe giderken bir
asansör kazasında feci şekilde öldü” (Su, 1959, s. 196). Yazarın
diğer romanlarında olduğu gibi Aynadaki Kız adlı romanında da
ölüm konusuna değinilmiştir. Asıl kadın kahraman Sibel San’ın
ailesi bir uçak kazasında ölmüştür. Sibel San’nın sevgilisi Nezih
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Bir, New York’a giderken uçağı düşmesi sonucunda hayatını
kaybeder. Romanın sonunda Sibel San da ölür. Yazar ilk önce şu
ifadeleri kullanarak Sibel San’ın ölüm sonrasını anlatır:
Doktorlar odaya girdiler. Biri, o narin bileğini tuttu. Biri başını
göğsüne kovdu. Sonra bir hemşire, beyaz örtüyü üstüne çekti.
Anlatacak bir şey kalmadı, Ferda'yı düşündüm. Ali Erdem
aklıma geldi. İkisi de bu örtünün altında yatanı sevmişler, ona
beyaz elbiseler giydirmek istemişlerdi. Sonra Nezih... Ve
sonra... Bir başkası da... (Su, 1962, s. 207).

Sonra roman kişisinin ağzından şu ifadeler dile getirilir: “Onlar,
çocuğu alıp gittiler. Sibel, sanki yalnız bu çocuk için dünyaya
gelmiş,

vazifesini

yaptıktan

sonra

gitmişti.

Yanından

ayrılamıyordum. Bir an örtünün ucunu kaldırdım. Sonsuz bir
muhabbetle ve anlatılmaz, yaşanmadıkça bilinemez bir acı ile bu
güzel vüzü seyrettim. Sakindi. Bir çocuk gibi uyuyordu, Artık
öteye, sevdiklerinin yanına geçmişti” (a. g. y., s. 207). Bu sözler de
ölen birinin fiziksel yönünü oldukça başarılı bir biçimde
göstermektedir.
Ölüm teması Ayrı Dünyalar’da da işlenir. Romanda kadın cinayeti
görülür. Aslı kadın roman kişisi durumunda olan Güzide kanserdir ve
çok az bir ömrü kalmıştır. Güzide’nin eski arkadaşı Meral’in babası ve
eşi ölür.
Güzide’nin

oğlu

Murat

Sevda’ya

âşıktır.

Yazar

bu

aşkı

magazinleştirerek şu şekilde verir: “Gazeteler olanı biteni bütün
ayrıntılarıyla uzun uzun yazmışlardı. Sevda’nın özel hayatı didik didik
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didiklenmişti. Son günlerde bir iş adamı ile ahbaplık ettiğini, onun
arabası ile şuraya buraya gittiklerini, Yıldırım Beyazıt taraflarında, bir
apartmanın çatı katında, Sevda’nın bir arkadaşına ait evde, garsoniyer
gibi kullanılan bir evde, buluştuklarını yazıyorlardı hep (Su, 1964, s.
130). Sevda’nın kocası daha fazla bu haberlere dayanamaz:
“Sevda'nın kocasına gönderilen imzasız mektuplardan, edilen telefonlardan bahsediyorlardı. Sonunda da işte olan olmuştu böylece.
Kocası kendisini takibetmiş, yapılan ihbarların yalan olmadığını
anlamış, bir fırsatını kollayıp yakalamıştı onları suçüstü ve
öldürtmüştü” (a. g. y., s. 131). Böylece Sevda’nın yaşamı son bulur.
Ben ve O’da da Mükerrem Kâmil Su diğer romanlarda olduğu gibi
ölüm konusuna değinir. Asıl kadın kahraman Suna’nın ailesi bir
uçak kazasında ölmüştür. Bu onu bir bakıma halasına mahkum
eder: “Ve sonra o yıl annemle babamı kaybettim. İkisini birden,
aynı günde... Babamı annemle birlikte dış memleketlerden birine
davet etmişlerdi. Ders yılının sonu yaklaşmıştı. Halama telgraf
çektiler. Hemen geldi. Beni onunla bırakıp gittiler. Bindikleri uçak
Alp’lere çarptı, o karlı dağlarda kurtulan olmadı. Halamla ikimiz
çok perişandık” (Su, 1970, s. 35). Ben ve O romanında erkek
kahramanlardan Faruk Bey de ölür. Bu ölüm Suna’yı derinden
etkiler:
Sonra her şey bitti. Artık
bu
dünyanın gözleriyle
bakmıyordu. Karşısında taş gibi katılaştığımı bu korkunç son
karsısında feci şekilde şaşırdığımı görmüyordu. Doktorlar
yatağının etrafında toplandılar. O güzel gülümsemeli genç
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Hemşire yüzü sapsarı, beyaz örtüyü başına kadar çekti. Doktor
İlhami elimden tuttu: — Çıkalım artık... (a. g. y., s. 207).

Günah Yolu adlı romanda yazar ölüm temasını göz ardı etmez.
Erkek kahramanlardan Cihat Çığ’ın annesi ölür. Yıldız’ın ağabeyi
Suat kazayla sevdiği kızı öldürmüştür: “Ama o trafik kazası her şeyi
yıktı geçti. Arabayı kendisi kullandığı için Suat bu kazadan hep
kendisini suçlu hissetti. Oysa suç arabasını sollayan o taksi
şoföründeydi. Araştırma, inceleme, soruşturma ve sonuç... Suçsuz
olduğu ispat edilmiş. Neye yarar? O yaşamıyor olduktan sonra...”
(Su, 1973, s. 42). Suat uzun süre bu olayın etkisinde kalır: “Aylarca,
sinir krizleri geçirdi. Birkaç defa kendini öldürmeye kalktı. Geceleri, ‘Suçluyum. Onu ben öldürdüm,’ diye haykırarak uyanır,
sabahlara kadar deliler gibi çırpınırdı. ” (a. g. y., s. 42). Kazadan
suçsuz olarak çıkmasına karşın Suat, üniversiteyi yarıda bırakıp
tayfalığa başlar: “Bu yüzden fakülteyi yarıda bıraktı. Bir yabancı
şilepte tayfalığa başladı. Ağır işler yaparak, kendi çevresinden
olmayan kaba saba adamların arasında kırık hayatını sürdürmeye
çalışıyordu” (Su, 1973, s. 42). Bu kararıyla Suat kendisini bir
bakıma cezalandırır.
Ölüm Mükerrem Kâmil Su için vazgeçilmez konulardan biridir.
Neredeyse her romanında asıl kahramanların ailelerinden ölenler
olur. Kimi romanlarda kadın kahramanların aileleri ya roman içinde
ya da olayların akışı içinde ölürler. Böylece asıl kadın roman
kişileri yalnız kalırlar. Romanların çoğunda erkek kahramanlar,
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genellikle hastalıktan ötürü ölüler. Yazar son romanlarında da
sevgilisinin ölümüne neden olan erkek kahramanların psikolojisini
de işler. Ölüm nedeniyle birçok hayat değişir.
Mükerrem Kâmil’in romanlarında Türk-Türklük konusu da görülür.
Bu konuyu çoğunlukla Kurtuluş Savaşı yıllarının anlatıldığı
romanlarda belirgin olarak görmek olanaklıdır. Özellikle de Dinmez
Ağrı, Ateşten Damla gibi romanlarda Türklük öne çıkar. Millî
Mücadele’nin kazanılması Türk ulusunun büyüklüğüne, ordusuna,
gücüne bağlanarak gösterilirken Türk ulusunun Kurtuluş Savaşı’ndaki
olağanüstü çabası ve bağımsızlığı için canını seve seve vermesi
vurgulanır. Yazarın bu konuları oldukça istekli bir biçimde
temalaştırması oldukça normaldir: “O, Atatürk döneminin idealist
ruhunun tipik bir temsilcisidir. Yaşadığı dönemin koşulları, tanık
olduğu tarihsel süreç onun hayatını büyük ölçüde etkilemiştir. Yazar,
kendi neslinin hemen tamamında olduğu gibi, vatan ve millet
mefhumlarında oldukça derin bir hassasiyete sahiptir” (Gündoğan,
2018, s. 17). Mükerrem Kâmil’i ulusal konulara ağırlık verdiği
romanları diğer popüler aşk romancılarından ayırır; farkı da bu
yönüyle ortaya çıkar.
Dinmez Ağrı’da olaylar tamamen Kurtuluş Savaşı yıllarında geçer. Bu
romanda sürekli olarak Türk ulusunun üstünlüğü, yenilmezliği,
savaşçı kimliğiyle Türk ordusunun gücü vurgulanır. Romanın birçok
yerinde Türk kavramı temalaştırılır: “Sakarya’nın büyük destanı,
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nesilden nesile aynı ateş, ayni heyecan ve ayni yürek duyuşu ile
okunacak mı? Sel gibi akan orduları, kıran, durduran, ölüme seren.,
dünyada bir eşi daha olmıyan kudretli bir kafanın sağlam, sarsılmaz,
aşınmaz iradesi.. Ve bu iradenin arkasında hızla istiklâl davasına çıkan
özü, sözü, duyuşu, maksadı bir Türk ordusudur” (Su, 1937, s. 38).
Yazar Türk gücünün üstünlüğünü vurgular. Düşmanın gücü ne olursa
olsun, tüm sıkıntılarına karşın Türklerin savaşı kazanacağını
belirtirken öncelikle şöyle bir tablo çizer:
Türk’ün kalbi olan, Türk nabzı gibi vuran büyük işin plânını
bağrında saklıyan Ankara hedef öyle mi? Buna gülmek lâzım.
Fakat hele iş bir bitsin de öyle,. Onlarda da geceli gündüzlü
büyük hazırlıklar varmış. Ordularının eksiklerini bütün güçleri
ile tamamlıyorlarmış. Onlar topla, tüfekle, tayyare ile ve bol
yiyecekleri, kuvvetli giyinişleri ile Türkten çok, çok kuvvetli
olabilirler (a. g. y., s. 37).

Fakat düşmanın bu hazırlığı Türkleri yenmek için yeterli olamaz.
Mükerrem Kâmil’e göre Türkleri zafere götürecek özellikleri
şunlardır: “Bence Türk’e üstünlüğü temin edecek, onun yılmaz
benliği, sarsılmaz, aşınmaz, yılmazlığı ve yurd severliğidir” (a. g. y.,
s. 37).

Yazar “topları ile, tüfekleri ile, kamyonları, otomobilleri,

ellerinde tuttukları iki şimendifer yolu ile ve arkalarını zengin İngiliz
hazinelerine dayıyarak (…)” (a. g. y., s. 37) sözleriyle yeniden
Yunanlıların saldırdığına değindikten sonra Türklerin durumunu
özetler: “O Türk ordusuna ki.. iki tane tayyareciği var.. Azıcık top,
tüfek, bir avuç makineli.. Kamyon, otomobil yerine kağnı; erkeği
cephede savaşan Türk kanının, Türk’ün köylü kadınının sırtı.. Yirmi
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dört saatte bir kuru tayın ekmeğine razı olan, açlıktan, çıplaklıktan
yılmıyan, gözü yangınlı Türk askeri..” (a. g. y., s. 37-38). Savaş
alanındaki bu eşitsizliklere karşın Türk ulusunun savaş alanlarındaki
üstünlükleri Atatürk’ün Sakarya Meydan Muharebesi’nde ifade ettiği
sözlerden 22 de alıntılar yapılarak gözler önüne serilir:
Fennin kudreti, hastalıkta, ölümde, medenî yaşayışta, hayatın
herhangi bir dönümünde mutlakki insan kuvvetine üstün
olacaktır ve üstündür. Fakat savaşta asla.. Buna inanmıyan, buna gülen, böyle şey olur mu diyen, Sakarya kıyılarında yirmi
iki gün yirmi iki gece hiç durmadan, dinlenmeden çarpışan iki
ordunun uğradığı âkibeti görmeli, düşünmeli..
Fennin kaidelerini değiştiriyor. Hayır, değiştirmiyor. Harb
fennine yeni bir kaide kazandırıyor. Yurdu müdafaa için hattı
müdafaa yok. Sathı müdafaa vardır. İşte korunacak o yüz, o
büyük ülke, Türk yurdudur. Türk topraklarıdır. Ve orada eli
silâh tutan herkes, silâhı olmıyan taşla, değnekle, balta ile, ne
bileyim kendini koruyacak bin bir vasıta ile uğraşacak (a. g. y.,
s. 37-38).

Romanında Türk ulusunun asaletini öne çıkarırken İstanbul’daki
işbirlikçileri de unutmayan Mükerrem Kâmil, şerefsizliğin somut
göstergesi olarak gördüğü vatan haini Vahdettin’in ve yandaşlarının
ulus savaşta iken keyf sürmelerine de vurgu yapar: “Saray denen o
şerefsizlik çukurunda bütün ışıklar yanmıştı. Oraya bakmadığım halde
“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her
karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. Onun için küçük,
büyük her cüzütamı, bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük, büyük her cüzütam
ilk durabildiği noktada, tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam
eder. Yanındaki cüzütamın çekilmeye mecbur olduğunu gören cüzütamlar, ona tabi
olamaz. Bulunduğu mevzide nihayete kadar sebat ve mukavemete mecburdur”
(https://www.ktb.gov.tr/TR-96465/milli-mucadele.html, Erişim Tarihi: 19 Mayıs
2021).
22

312 | Doç. Dr. Ali ALGÜL

içini görür gibi oluyordum. Boş odalarında genç kızların boğulduğu,
çocukların boğazlandığı, paşa boyunlarının vurulduğu; bin bir tuzağın
uçurumu olan o kanlı duvarlara.. kuruldu kurulalı.. kan, riya; leke;
şerefsizlik gören o duvarlara bakıyorum” (a. g. y., s. 22). Sözlerinin
devamında konuyu genişleten yazar, kahramanının ağzından Osmanlı
sarayını şu şekilde çizer:
Düşündüm:
Boğazın nazlı suları, bu duvarları öperken kirleniyor mu? Nasıl
o mavi, yeşil, beyaz köpüklü sular, bu duvarlardan zehir alarak
kuruyup gitmiyorlar? Şimdi içinde ışıklar tutuşan bu sarayda
Padişah adlı maskara kimbilir nasıl kurum kurumlur? İçki
sofraları hazırlanmıştır.
Cariyeler, güzel çerkes, gürcü kızları meze taşırlar. Saz
çalarlar. Bel kıvırarak oynarlar.
Sultan adlı, başı damarları, kalbleri boş o kadın yapılı kuklalar,
uzun ipek
eteklerini
sürüyerek: başlarının
üstünde,
göğüslerinde, bileklerinde, parmaklarında göz kamaştıran taşlarla pırıl pırıl dolaşırlar. Yüzleri güzeldir. İçleri çirkin olduğu
kadar. Sesleri tatlıdır. Konuşuşlarının bayalığı, hiçliği ve
şerefsizliği nisbetinde.. Burada bilinen bir tek şey vardır:
Milleti soymak.
Bir şerefsiz tac, bir temelsiz taht için burada her şeye boyun
eğilir. Hattâ yurd kapılarını düşmanlara açıp buyurun demeğe
bile... Halbuki bu suların arkasında, bu saray duvarlarının az
çok uzağında düşünenler: çarpışanlar; yurd kurtuluşuna
çalışanlar var. (a. g. y., s. 22-23).

Türk ulusu varlık- yokluk savaşı verirken, Mükerrem Kâmil’in
mikroba bezettiği saraylarda alem yapanlara zamanı geldiğinde hesap
sorulacağı da romanda vurgulanır: “Bir gün kazançlı başları ile bir sel
gibi buralara akıp gelirlerse., bu beyaz duvarlı saraylarda

içkinin,
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kadının zevkin; sefahatin esip geçtiği bu yerlerde neler olur? Neler
olacak?! ‘Türküm’ diyenler: daha ne zamana kadar bu iç mikroplarına
katlanabilecekler? Onları saçlarından tutup, kollarından fırlatıp, yurd
dışına atma saati daha çalmıyacak mı?” (a. g. y., s. 23). Yazarın bu
ifadeleri de Millî Mücadele yıllarında düşmanla işbirliği yapan
padişahın ve çevresinin Türk ulusunda uyandırdığı nefreti göstermesi
bakımından dikkat çekicidir. Kurtuluş Savaşı ve sonraki yıllarda Türk
ulusunun duygularının ve düşüncelerinin somut göstergesi olan
Atatürk, Çanakkale’de Mehmetçik’i şehit eden, Kurtuluş Savaşı’nda
Yunanlıları destekleyen İngilizlerin gemisiyle kaçan vatan haini
Vahdettin için şu ifadeleri kullanır:
Hakikaten, her ne sebep ve suretle olursa olsun, Vahdettin gibi
hürriyet ve hayatını milleti içinde tehlikede görebilecek kadar
adi bir mahlukun, bir dakika dahi olsa, bir milletin başında
bulunduğunu düşünmek ne hazindir! Teşekküre değerdir ki, bu
alçak, kendisine miras kalan saltanat makamından millet
tarafından düşürüldükten sonra, alçaklığını tamamlamış
bulunuyor. Türk milletinin bu erken davranışı elbette takdire
layıktır. Aciz, adi, his ve idraktan mahrum bir mahluk, kabul
eden herhangi bir yabancının himayesine girebilir; fakat, böyle
bir mahlukun bütün İslamların halifesi sıfatına sahip
bulunduğunu ifade etmek elbette uygun değildir. Böyle bir
anlayışın doğru olabilmesi, evvelemirde bütün İslam
kütlelerinin esir olmaları şartına bağlıdır. Halbuki cihanda
hakikat böyle midir? Biz Türkler, bütün tarihi hayatımızca
hürriyet ve bağımsızlığa timsal olmuş bir milletiz! Kıymetsiz
hayatlarını iki buçuk gün fazla, sefilce sürükleyebilmek için
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her türlü aşağılığı mubah gören halifeler oyununu da sahneden
kaldırabildiğimizi gösterdik (Atatürk, 2015, s. 530)23.

Saray sadece düşmanla iş birliği yapmaz. Öte yandan babayla oğul
arasını açarak ailelerin parçalanmasına da neden olur. Ateşten
Damla’da Ahmet, Millî Mücadele’yi desteklerken babası ise hem
padişahçıdır hem de Kuvayı Milliyecileri düşman olarak görür. Rıza
Bey, Gavur İmam’ın yanında Kuvayı Milliyecilere karşı savaşır,
Anzavur’un adamlarını çiftliğinde besler. Bir gün Ahmet evlerine
döner, babası Rıza Bey’le tartışmaya başlar:
Yüzü fena bir sarılık almıştı. Hele yaptığı marifetleri duydukça
kendisini yerlere geçiren oğlunu karşısında görünce öfkesi
korkunç bir hal aldı.
Ahmet, bir heykel gibi hareketsiz ayakta duruyor, annesi
fırtınaya tutulmuş bir dal gibi sallanıyordu. Rıza Beyin bütün
gün kanını tutuşturan, kafasını binbir burgu ile yoran haberler
tekrar kulaklarında uğultular gibi oldu.
Cephane kaçırmağa kalkışan o. Bir kurşunda iki Anzavur
askerini yere seren o. Müdafaa teşkilâtı kuranların sağ kolu
yine o... Padişah ve Halife düşmanı hain evlât! Şimdi utanıp
sıkılmadan buralara kadar sokulmuştu ha...
Vahşi hayvan sesini andıran bir gürleme ile:
—Ne işin var burada alçak, dedi. Neyi ve kimi görmeğe geldin
buraya? Ahmet, annesinin ölü rengini andıran sarı yüzüne
bakarak karşılık vermedi.
—Söyle canavar, burada da yapacak bir işin, çevirecek bir
dolabın bir mel’anetin mi vardı?
Genç Kuvayı Milliyeci ağzını açacak gibi olunca annesi üstüne
atıldı:
Bu konuda ayrıca bkz., Falih Rıfkı Atay, Mustafa Kemal’in Ağzından
Vahdettin, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2005; Emre Kongar, “Atatürk,
Nutuk’ta Vahdettin’in Kaçışını Anlatıyor”, www.cumhuriyet.com.tr; Sinan
Meydan, “ ‘Kara Sultan’ı Aklamak”, www.sozcu.com.tr.
23
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—Çık git evlâdım buradan. Yalvarırım karşılık verme.
Babandır. Onu saymağa mecbursun.
—Kim demiş? Halt işlemişsin sen... Hangi babadan, evlâttan
bahsediyorsun? Reddettim onu. Hâlâ anlamıyor musun kadın?
Ahmet adlı evlâdım yok diye barbar bağırmadım mı sana?..
—Sakin ol Rıza Bey, rica ederim. En sevgili ölülerinin ruhları
ve hatıralarıile dolu olan. bu yerlerde böyle müthiş şeyler
düşünüp söyleme. O senin oğlundur- inkâr edemezsin bunuOnun kanı senin kanındır- ileri varma...
—İleri varırsam ne olurmuş, ne olabilirmiş söyle bakalım?
—Belki çok şey, belki de hiçbir şey...
—Bırak şu İstanbullu ağzını. Yıllar geçti. Kocadın gittin, hâlâ
nazeninliği bırakmadın.
Ahmet bir su çiçeği kadar hisli ve ince annesinin bu kadar
incitilmesine dayanamadı. Kısık, fakat kat’î bir sesle:
—Baba, dedi, anneme ağır şeyler söyleme. Anam için de
vatanıma olduğu gibi saygı ve sevgi beklerim.
—Sen sözü uzatıp maksadını gizliyeceğine mert ol. Arkadan
vuran kahpedir. Bunu öğrenmedin mi yoksa? (Su, 1942, s. 9091).

Bu tartışmanın sonu kanlı biter. Oğlunu öldürmek için ateş eden Rıza
Bey’i engellemek isteyen eşi kurşunların hedefi olur. Daha sonra da
kalp sektesinden Rıza Bey ölür. Aile içerisinde yaşanan bu olay,
aslında o yıllarda memleket içindeki iç savaşın da özeti durumundadır.
Ateşten Damla’da Osman Müfit, öncelikle Batılıların sömürgesi
durumuna düşmüş olan Osmanlı zihniyetini çöktüğünü “Artık
düşmana kolaylık gösteren, aldığı notalardan ürken, zora gelince, işi
Mondros mütarekesinin bir şartı imiş gibi ileri süren saltanat ordusu
felce uğramıştır” (Su, 1942, s. 13) sözleriyle vurguladıktan sonra Türk
ulusunun kararını verdiğini ve Millî Mücadele’yi başarmak için yola
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çıktığını vurgular: “Artık Türkün kendi bünyesinden aldığı kudretle
ileri atılmak saatı çalmış bulunuyor. Ok yaydan fırladı bir kere. Geri
dönülmez. Bu şerefli mücadeleye atılmak, bana nihayetsiz bir sevinç
veriyor” (a. g. y., s. 13). Bu ifadeler de o yıllarda Türk ulusundaki
bağımsızlık düşüncesinin padişahın engellerine karşın varlığını
koruduğunu gösterir. Benzer durum Büyük Rüzgâr’da da yer alır.
Yazar, roman kişilerinden Miralay Hüsnü Bey’in ağzından Türk
ulusunun millî birlik ve beraberlik içerisinde yurdunu nasıl
kurtardığını belirtirken Türk kadınını da unutmaz:
İstiklal harbinde Türk köylüsünün, Türk kadınının ne harikalar
yarattığını, ne büyük kahramanlıklar gösterdiğini tarih
kitaplarında okumuşsundur. Hocaların şüphesiz bu ölüm, dirim
savaşında bütün bir milletin el ele, kalp kalbe nasıl bir cephe
kurduğunu sana anlatmışlardır. İşte çocuğum, kağnı süren, ağır
yaralılara bir yudum su, bir kaşık ayran içiren, kendi hayatını
hiçe sayarak tâ ateş hattına kadar sokulup mermi yetiştiren bu
isimsiz kadınlardan biri de Cemile’dir (Su, 1945b, s. 25-26).

Sevgim ve Istırabım romanı yazıldığı dönemde henüz Kurtuluş Savaşı
coşkusundan çok da uzaklaşılmadığı için Mükerrem Kâmil Türk
ulusunun kahramanlık duygusunu ele alır: “Ne mutlu çocuklar size.
Ne mutlu ki Türk’sünüz, ve bugüne erdiniz. Bütün mektep haykırdık:
Türk’üz; Ve Türk’üz diye övünmekten yerden göğe kadar haklıyız”
(Su, 1934, s. 17). Ağrı’da çıkan isyanda Metin görev alacaktır.
Askerleri göndermeden önce yapılan törende Türk ulsunun gücüne
vurgu yapılır: “Silâh ve hava arkadaşlarım. Gittiğiniz yol açık olsun.
Siz omuzlarında ve kanında büyük zaferler, şerefler taşıyan bir

TÜRK YAZININDA POPÜLER ROMAN VE MÜKERREM KÂMİL SU’NUN ROMANCILIĞI | 317

milletsiniz. Türk, korku nedir bilmez. Türkün bir savaş meydanında
düşündüğü yalnız ve yalnız zaferdir. Gözlerinizde henüz çok yakın bir
savaşın istiklal mücadelesinin ışığını taşıyorsunuz” (a. g. y., s. 36). Bu
ifadeler de o yıllardaki Türklük bilincinin öne çıktığını yansıtır.
Mükerrem Kâmil Türk ulusuna geriye dönüş tekniğine başvurarak Bir
Avuç Hatıra’da da değinir. Yapıtta zaman II. Dünya Savaşı yıllarıdır.
Orhan Kaya ile Alman eşi tartışırlar. Yazar roman kişilerinden Martha
Körper’in ağzından Türk tarihinin büyüklüğüne gönderme yapar: “—
Bilirsin ki Türkleri severim. Sen büyük bir mazisi ve eski bir tarihi
olan şerefli bir millete mensupsun. Beni affet. Seni, mensup olduğun
milleti tahkir etmek aklımdan bile geçmez” (Su, 1947, s. 131). Türk
ulusunun

büyüklüğü

Kurtuluş

Savaşı’nı

kazandıktan

sonra

gerçekleştirilen devrimler yapılırken de kendini gösterir. Sızı’da bu
konu somutlaştırılır: “Hiçbir millet inkılâp işlerinde bu kadar uyanık
ve sürat sahibi değildi. Ve gene hiçbir millet bizim İstiklâl Savaşı’nda
yarattığımız harikaların benzerini tarihleri boyunca gösteremedi” (Su,
1943, s. 51). Bu vurgu da Atatürk’ün “kısa zamanda büyük ve önemli
işler” yaptık ifadeleriyle örtüşmektedir.
Liseler için Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
adında ders kitapları da yazan Mükerrem Kâmil Su, özellikle ilk
romanlarında Türklük temasını ağırlıklı olarak işlemiştir. Dinmez Ağrı
ile Ateşten Damla’nın neredeyse tamamı Türklük üzerine yazılmış
romanlardır. Yazar Türk ulusunun Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği
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olağanüstü başarıyı işler ve Atatürk’ün büyük dehasına ve Türk ulusu
için oynadığı role dikkat çeker.
Mükerrem Kâmil Su yukarıda açıklanan konularında dışında deniz,
orman, özlem, hastalık, aldatma gibi konuları da temalaştırmıştır;
fakat bunları derinlemesine ele almadığı için bu konulara çalışmada
yer verilmemiştir.
3. 4. Anlatım
3. 4. 1. Anlatıcı ve bakış açı

Anlatıya dayalı türlerde her zaman bir anlatıcı olmuştur. Yazılı
edebiyata geçilince anlatıcalar şu özelliklere sahip olur: “İlk önceleri,
kendileri, daha önceki dönemlerin gerçek birer insan olan anlatıcıların
işlevlerini üstlenmeye kalkıştılar. Sanki karşısında dinleyiciler varmış
gibi bir anlatma tarzı oluşturma gayreti içine girdiler. Bu çerçevede
onlarla karşılıklı diyaloga girip sık sık sorular sordular; sohbet ettiler”
(Çetişli, 2004, s. 80). XIX. yüzyılla birlikte realizmin, rasyonalizm ve
pozitivizm etkileriyle anlatıcı kurmaca bir dünyaya geçer: “(…) realizmin
en temel ilkelerinden biri ‘objektiflik’ti. Zaten ‘modern’ dönemin
okuyucusunun böyle bir anlatıcıya tahammülü de yoktu artık. İşte bu noktada roman/hikâye ile yazar arasındaki göbek bağının bütünüyle koparılması; yazarın elini roman/hikâyenin dünyasından çekmesi gündeme geldi.
Böylece önce reel anlatıcının, daha sonra da yazarın bırakmak zorunda
kaldığı anlatıcılık görevini ‘irreel/itibari anlatıcı’lar devraldılar” (a. g. y.,
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s. 80). Bu gelişmelere bağlı olarak da bakış açısı ortaya çıkar. Zaten
bütün sanat yapıtlarında bakış açısı yer alır: “Her sanat dalı birtakım
seçme ve düzenlemelerle kullandığı hammaddeyi belli bir bakış
açısından biçimlendirerek sunar” (Forster, 1985, s. 15). Edebiyat
sanatının en çok sevilen türlerinin başında gelen ve konu olarak
insanı ele alan romanlarda da bakış açısı kaçınılmaz olarak yer alır.
Bakış açısının tanımı konusunda farklı görüşler söz konusudur. Bu
görüşlerden birisi de Şerif Aktaş’ındır: “Bakış açısı anlatma esasına
bağlı metinlerde vak’a zincirlerinin ve bu zincirin meydana
gelmesinde kullanılan mekân, zaman, şahıs kadrosu gibi unsurların
kim tarafından görüldüğü, idrâk edildiği ve kim tarafından, kime
nakledilmekte olduğu sorularına verilen cevaptır” (Aktaş, 1991, s.
84). Görüldüğü gibi bakış açısı farklı unsurların birlikteliğinden
oluşmaktadır.
Mükerrem Kâmil romanlarında tekil bakış açısıyla tanrısal bakış
açısının ağırlığı dikkat çeker. Yazar kimi romanlarında da bakış
açılarının birkaçını birlikte kullanmıştır.
Tanrısal bakış açısında anlatıcı her şeyi bilir. Kahramanların
geçmişlerini, o anda kafalarındaki düşüncelerin ne olduğunu
okuyucuyla paylaşır. Mehmet Tekin’ e göre tanrısal bakış açısı: “(…)
bir anlamda destandan romana intikal etmiş bir yöntemdir. Temel
karakteri itibariyle ‘her şeyi bilme’ esasına dayanan bu bakış açısı
yazara geniş imkânlar sunmaktadır. Böyle bir imkânla donatılmış
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(techîz~edilmiş) anlatıcı figür, adeta ‘Tanrı gibi’, her şeyi bilir, görür,
sezer; geçmişten ve gelecekten haberler verir (Tekin, 2004, s. 50). Bu
bakış açısının yazara büyük olanaklar tanıdığını belirten Tekin, “O,
Tanrısal

konumu

(olympian

position)

itibariyle

hem

anlatı

dünyasındaki karakterleri, hem de anlatının dışında kalan okuyucuyu
yönlendirebilir” (a. g. y.,

s.

50) vurgusunu da yaptıktan sonra

sözlerine şöyle devam eder: “Bütün bu yetenek ve yönlendirmeler,
onun doğal yapısının gereğidir kuşkusuz. Bir romancı, isterse, onun
söz konusu gücünden en geniş ölçüde yararlanabilir” (a. g. y., s. 50).
Görüldüğü gibi yazara büyük olanaklar sağlanmaktadır.
Mükerrem Kâmil Su yirmi bir romanın on ikisinde tanrısal bakış
açısını kullanmıştır. Yazar özellikle son romanları olmak üzere, Bu
Kalp Duracak, Çırpınan Sular, Ateşten Damla, Uyuyan Hatıralar,
Uzaklaşan Yol, Büyük Rüzgâr, İnandığım Allah, Bir Avuç Hatıra,
İhtiras, Gençliğimin Rüzgârı, Özlediğim Kadın, Ayrı Dünyalar ve
Günah Yolu’nda tanrısal bakış açısına yer verir.
Bu Kalp Duracak’ta ağırlıklı olarak tanrısal bakış açısını kullanır
Romandan örnek: “Akşâm yemeklerinden sonra öyle güzel başbaşa
kalışları vardı ki... Her mevzu üzerinde konuşuyorlar, müzik
yapıyorlar, denize çıkıyorlardı, Genç adam, bu kadından fazla bir şey
istemiyecek, gençliğini, istikbalini onu uzaktan sevmeğe bağlıyacaktı.
(…) Taziz ettiği bu can kadını, bir iğri bakışla kirletmekten dahi
çekiniyordu” (Su, 1935, s. 23). Anlatıcı görüldüğü gibi roman
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kişisinin en ince düşüncelerini bilmektedir. Bu durum şu şekilde
devam eder: “Şimdi genç adam böyle, yorgunum, diye kendini
tamamen yeise bırakan bu aziz kadını kollarına almak, onu uzaklara
kaçırtmak, insan ellerinin yaptığı kanunlardan kurtararak tabiatin
kucağında saklamak istiyordu. Ah, ne kadar istiyordu ki, onunla
uzaklara gitsinler, sakin bir yuvaları olsun, sevişsinler, mesut
olsunlar” (Su, 1935, s. 23). Bu Kalp Duracak’ta, tanrısal bakış açısı
kendisini öyle gösterir ki, Bilge’nin ileride nasıl yaşayacağını bile
öğreniriz: “Yalnız çocuğu ile yaşıyacak... O büyüyecek... Okuyacak...
Yetişecek.,. Adam olacak” (Su, 1935, s. 121). Çırpınan Sular’da da
ağırlıklı olarak tanrısal bakış açısı kullanılmıştır. Romanın başlarından
bir örnek:
(…) bir kadının güzel gözlerine bağlanır, haftalarca, aylarca
her gözlerini kapayışta bu bir çift gözün rüyasını görürdü.
Sonra bir başkasının nefis vücudu, bir diğerinin biçimli başı ve
nihayet yine birinin saçlarının rengi onu bağlandığı güzelden
uzaklaştırıverirdi. Ve bu, yirmi beş yıllık hayatı içinde daima
böyle olmuştu. Büyük boşluk içinde müddetini doldurup da
sönen yıldızlar gibi, hiçbir zaman aşk diye isimlendirilmiyecek
hevesler, istekler, sevgi sanılan iğreti hisler gelip geçmiş ve
genç adam daima kendi kurduğu hayal cihanı içinde tatlı bir
gençlik hayatı sürmüştü. Fakat Nâhide’yi görür görmez
hislerinin kamaşması ötekilerle ölçülecek mahiyette değildi.
Garip bir baş dönmesine tutulmuştu. Bakışları genç kadının
bakışlarına değdikçe bulanıyor, kalbinde güç isim verilecek bir
karışıklık oluyordu. Yemekte tam onun karşısına oturmayı
büyük bir şans olarak kabul etti. İçinde biribirini kovalıyan zıt
hisler vardı. Bu hislerin en kuvvetlileri sonsuz bir hayranlık ve
korku ile ifadelendirilebilirdi. Ona, bir bakışta hayran olduğu
muhakkaktı. Fakat niçin korkuyordu? O da, şimdiye kadar

322 | Doç. Dr. Ali ALGÜL

hayalinde çakıp sönenler gibi gelip geçici bir hevesten, bir gün
kaybedilmesi pek tabiî olan bir eski rüyadan başka bir şey mi
olacaktı? Tanımadığı, fakat elinde elmadan varlığı etrafında
zincirlenip kaldığı kadının bakışlarındaki ışıklı karanlığa dalan
gözleri kendini tutamasa yaşlarla dolacaktı. Niçin? (Su, 1941,
s. 6).

Yazar İnandığım Allah adlı romanında da tanrısal bakış açısını
kullanır. Anlatıcı, Gediz’in düşüncelerini, neyi sevdiğini, neye
üzüldüğünü, bildiğini gösterir, “(…) kelimeler dudaklarına dokunur
dokunmaz donuyor, soğuk, mânâsız ve ölü bir hal alıyorlardı. Zile
bastı. Odaya giren hademe ile kâtibi çağırttı. Az sonra istifa hazırdı.
Gediz kâğıdı okumadan imzaladı. Artık bu da bitmişti. Mesleğine, o
kadar çok sevdiği işine veda ediyordu. Bu genç kadına ölümden çok,
çok daha acı geldi” (Su, 1946, s. 130) ve Gediz’e insanların verdiği
zararları ortaya koyar:
İçinde içli, ezgili bir ses sanki şöyle söylüyordu: ‘Mesleğim
var, bundan sonra işime çok daha fazla sarılır, avunmıya bakarım. Talebelerim bundan sonra benim biraz da çocuklarım olurlar.’ Ekrem’den ayrılırken, hayatının en büyük fedakârlığını
yaparken ona böyle söylemişti. Kendini derin bir ıstıraba
atarken tutunduğu yegâne dal bu idi. Ve insanlar, birtakım
duygusuz kimseler bu dalı baltalamış, onu yüzüstü, eli kolu
boş, bomboş bir vaziyette sokağın ortasında bırakıvermişlerdi.
Bundan sonra yaşamak ne içindi? Neye dayanarak ömrünün
sonunu bekleyecek, kime tutunarak kimden ve neyinden kuvvet
alarak karşısına çıkan felâketlere mukavemet gösterecekti? (a.
g. y., s. 130).

Yazarın 1959’da yayımlanan Özlediğim Kadın adlı romanında Nazlı
Nur’un iç buhranlarını dile getirilmesi sırasında tanrısal bakış
açısının tüm olanaklarından yararlanılır: “Nazlı Sur kendisini hiç iyi
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hissetmiyordu. Sebebini tahlil edemediği bir can sıkıntısı ile yerinden
kalktı. Gittikçe sinirlerim zayıflıyor diye düşündü. Odanın içinde
dolaşmağa başladı. İçinde bir boşluk, bir bezginlik vardı. Hayatı
sevimsiz gördüğü günlerden biri idi” (Su, 1959, s. 244).

Nazlı

Nur’un daha sonra yaşadıkları ise bu bakış açısıyla şu şekilde verilir:
Öğleden sonra iş kendisine daha da ağır gelmeğe başlamıştı.
Her telefonu açışında içinde bir huzursuzluk duyuyordu.
Yemek yerken içine bir ateş düşmüştü. Şimdi içindeki o ateşten
nokta büyüyor, tesir sahasını genişletiyordu. Gayriihtiyarî
birkaç gecedir nasıl rüyalar gördüğünü hatırlamağa çalıştı.
Hatırlayamıyordu. Önsezilere ehemiyet vermemek lâzım
geldiği fikri üstünde durdu, sakinleşmedi. Tetkik ettiği
dosyaları birer birer kaldırdı. Dolabı kilitledi. Bloknotu gözden
gezdirdi. Avukatın bir randevusu üstünde yapılacak değişikliği
hatırladı. Kapıya iki kere vuruldu ve hemen kapı açıldı (a. g. y.,
s. 244).

Yukarıda verilen örnek metinlerde de görüldüğü gibi Mükerrem
Kâmil Su tanrısal bakış açısını romanlarında sıkça kullanır. Bu anlatıcı
sayesinde romanlarında yarattığı kişileri okuyucusuna bir bütün olarak
vermeyi başarır.
Mükerrem Kâmil romanlarında büyük oranda tanrısal bakış açısını
kullanmıştır. Buna karşın yazar, Dinmez Ağrı, Sus Uyanmasın, Sızı,
Kaybolan Ses ve Aynadaki Kız adlı romanlarında tekil bakış açısından
yararlanır. Bu bakış açısıyla yazılan romanlarda, kahramanlardan
birinin gözünden olaylar, durumlar anlatılır. Kısacası yaşayan ve
anlatan aynı kişidir. Bu nedenle bu tarzın yeğlendiği romanlarda,
birçok yazın bilimcisine göre dar bir bakış açısı söz konusudur; çünkü
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olayları anlatan bir kişidir: “Anlatıcı iki ayrı kimlikle çıkar
okuyucunun karşısına: Olayların yaşandığı zamanki kimliği ve
bunların anlatıldığı sıradaki kişiliği. Anlatım, anlatıcının bilgi ve
yeneteğiyle sınırlıdır” (Boynukara, 1997, s. 118). Okur ona bağlıdır,
onun gözünden olayları görür. Bu darlığa karşın olayları yaşayan
birisinin anlatıcı olarak çıkması romana bir sıcaklık bir inandırıcılık
getirir (a. g. y., s. 118-119). Bu durumlar nedeniyle kahraman anlatıcının
roman sanatı için artı eksi özellikleri söz konusudur.
Dinmez Ağrı’da anlatan ile anlatıcı aynı kişidir. Olaylar, çevre ve
kahramanların durumları hep başkişi durumunda olan Şerare’nin
gözünden anlatılır: “Köyde üç düşman nöbetçisi varmış. Onlar da
şimdi kimbilir ne tarafta geziyorlar? Sabaha zaten çok az var. Hüseyin
çavuş gündüz köyü dolaşıp beni buradan çıkarmanın kolayını bulacak.
Muhakkak ki artık bütün yollar sarılmıştır” (Su, 1937, s. 70). Şerare
anlatıcılık görevini şu şekilde sürdürür:
Dakikalar geçtikçe korku çemberi daha sıkışmış oluyor. Fakat
çare yok, beklemeli. Günüm, Fadime ninenin (…) rutubetli
toprak odacığında binbir üzüntü ile geçti. Her dakika dışarıda
bir yaprak çıtırdısı olsa, bir köpek havlasa, biri öksürse kalbim
fırlayacakmış gibi çarpıyor (a. g. y., s. 70).

Sus Uyanmasın romanında da kahraman-anlatıcı vardır. Romanda
Çiğdem’in bakış açısıyla olaylar anlatılır: “Son düdük öttü. Zil sesi ile
rıhtıma inenler, yolcularına acı acı bakıyorlar. Şimdiye kadar
yaptığımız yolculuklarda ikimiz de hasta gibi bir köşeye çekilir,
ayrılıp buluşanlara, ağlaşıp gülenlere hep başka dünyanın insanları
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imiş gibi yabancı gözlerle bakardık” (Su, 1938, s. 124). Sızı’da da
Mükerrem Kâmil tekil bakış açısını kullanmıştır: “Geçen gün mektep
arkadaşlarımdan Melâhat’e rastladım. Fevkalâde telâşlıydı. Yardım
Sevenler Cemiyetinde çalıştığını, pek meşgul olduğunu söyledi.
Telefon

numarasını verdi.

Benimle uzun uzadıya konuşmak

ihtiyacında olduğunu ileri sürerek, mutlak en kısa bir zamanda
kendisini aramamı rica etti” (Su, 1943, s. 157). Kaybolan Ses’te de
romanın asıl kadın kahramanı Füsun, hayatını anlatır. Tekil bakış
açısının egemen olduğu romanda olaylar kahraman tarafından verilir:
“Ondan sonra hayatıma acaip bir adam, müthiş zengin, cömert, atak,
arzularımı bakışlarımdan anlıyan; önüme elması, ipeği, lüksü ve
ihtişamı bol bol seren bir müteahhit karıştı. Taksim’de konforlu bir
apartımana yerleşmiştim. Otomobilim ve şoförüm vardı. Geceleri bir
saat çalışıyordum. Yine bahçelerin birinde gece yarısına doğru üç
şarkı, o kadar...” (Su, 1945, s. 63). Bu örnek metinlerde de görüldüğü
gibi bu bakış açısında daha çok anlatıcı olan kahramanların
yaşadıkları, gördükleri ve duydukları yer almaktadır.
Yazarların gerek hâkim bakış açılı anlatıcılardan gerekse kahraman
bakış açılı anlatıcılardan vazgeçme istekleri gözlemci bakış açısını
doğurmuştur

denilebilir.

Gözlemci

bakış

açısında

anlatıcı

kahramanların geçmişini ya da kafalarının içindeki düşünceleri
bilemez: “(…) çok daha az bilgilidir. Onun bilme, görme, duyma
yetenekleri geçmiş ve geleceğe uzanamadığı gibi, kahramanların ruh
hâllerine de yetişemez” (Çetişli, 2004, s. 87). O yalnızca olanları
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yansız bir şekilde anlatmak için bulunur: “Müşahit/gözlemci bakış
açılı anlatıcı, itibarî dünyada olup bitenleri, sadece müşahede etmekle
yetinir. İkinci aşamada da gözlemlerini âdeta bir kamera tarafsızlığı ile
okuyucuya nakleder. Bu fonksiyonu ile o, itibarî dünyada olup bitenleri
okuyucuya aktaran bir ‘yansıtıcı’ konumundadır” (a. g. y., s. 87). Öte
yandan da okurun ve edebiyat araştırmacısının gözlemci bakış açısını
diğerlerinden ayırmak için dikkatli olması gerekir: “Müşahit bakış açılı
anlatıcı, hem üçüncü tekil (o) hem de birinci tekil (ben) olabilir. Bu
sebeple yukarıdakilere karışma ihtimali mevcuttur. Çünkü dilleri
ortaktır” (a. g. y., s. 87). Bu ifadeler de bakış açılarının dikkatli
gözlemlenmesini zorunlu hale getirmektedir.
Mükerrem Kâmil Su romanlarında tek başına gözlemci bakış açısını
kullanmamıştır. O, gözlemci bakış açısı yerine diyalog tekniğinden
yararlanır. Yalnız kimi romanlarda yer yer bu bakış açısına
başvurmuştur. Istıranca Eteklerinde’de tanrısal bakış açısının
yanında yeri geldikçe gözlemci bakış açısından da yararlanılır.
Bilindiği üzere gözlemci bakış açısında anlatıcı yansızdır. Olayı
gördüğü gibi anlatır. Romandaki kahramanlardan biri olan Nesrin,
zaman zaman ortaya çıkar, okurun konuyu daha iyi anlaması için
açıklayıcı bilgiler verir. Böylece anlatımdaki tekdüzelik ortadan
kaldırılmak istenir: “O zaman Berrin altı yaşlarında pembe, beyaz,
yuvarlak bir kızdı. İki kardeşi gözden geçiren herkes küçüğü beğenirdi. Fakat Nesrin’de, daha çocukluğundan beri kendini saydıran,
konuştukça gönülleri üstüne çeken bir hal vardı. O, bu odadaki kadın
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ve erkek kalabalığına, bambaşka bir âlemin insanlarına bakıyormuş
gibi, uzak ve kayıtsız bakıyordu. Annesini kucaklıyan yeşil gözlü
kadın, onun üvey annesi idi” (Su, 1939, s. 20). Bu örnek de Su’nun
anlatıcıyı oldukça başarılı bir biçimde kurguladığını gösterir.
Romancılar okurları sıkmamak için farklı bakış açıları arayışını
girerler. Bu arayışlar sonucunda ve modern romanla çoğul bakış
açısı24 ortaya çıkar ve çok da ilgi görür. Bu ilginin nedeni de tanrısal
bakış açısındaki eksikliklerden ve tekil bakış açısının tekdüzeliğinden
kurtulma isteğidir.
Mükerrem Kâmil Su’nun romanlarına tanrısal bakış açısı hâkimdir.
Yazarın birkaç romanında basit çoğul bakış açısı görülür. Ben ve O ile
Sevgim ve Istırabım adlı romanlarda tekil bakış açısı ağırlıktadır; ama
yazar çok az olmakla birlikte her iki romanda da tanrısal bakış
açısından yararlanır. Bu romanlardan tekil bakış açısının yoğunlukta
olduğu Sevgim ve Istırabım’da çoğul bakış açısı da görülür. Olaylar,
“Benim hayat kitabımda gözyaşımın, ıstırabın, içli düşüncelerin, gizli

Çoğul bakış açısı basit ve asıl çoğul bakış açısı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Asıl çoğul bakış açısında kahramanlar da dâhil olmak üzere birçok bakış açısına yer
verilirken basit çoğul bakış açısı: “Yazar isterse roman ve hikâyesinde hem hâkim, hem
müşahit, hem de kahraman bakış açılı anlatıcıyı kullanabilir. Böylece o eserde çoğulcu
bakış açısı gündeme gelmiş olur. Zira eserdeki herhangi bir olay, insan veya varlık,
birden fazla bakış açısı ve buna sahip olan anlatıcılar tarafından anlatılacaktır. Tekrar
vurgulayalım ki, bu tür, basit bir çoğulcu bakış açısı tarzıdır” (İsmail Çetişli, Metin
Tahlillerine Giriş / 2 Hikaye - Roman – Tiyatro. Akçağ Yayınları, Ankara, 2004, s.
88).
24
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tutulmuş işlerin yeri yoktur. Ben ahlâkına güvenilir, iradesi sağlam,
düşündüğü gibi söyliyen, yaşadığı gibi hüviyet taşıyan bir insanım”
(Su, 1934, s. 7) sözleriyle kendini tanıtan Gülseren’in ağzından
anlatılır: “Babam bana o kadar arkadaş, o kadar herşey ki, günün
birinde onu fena halde sıkacak bir aykırı hareketim dahi olsa, onu
önce benden işiteceği şüphesizdir. İlk tahsilimi kendisi verdi. Ve beni
yaşımdan aykırı bilgiç bir çocuk olarak yetiştirmeği asla düşünmedi.
Bazı dostları beni bir ecnebi mektebine vermesini tavsiye ederlerdi”
(a. g. y., s. 7). Yazar, yapıtın bir başka yeride de tanrısal bakış
açısından yararlanır:
Sanki bir el genç kız ruhlarının üstünden geçiyor. Onların
kafasında hayatî ve şeytanî ne varsa hepsini silip süpürüyor. O
an için talebenin hayatında hâkim olan kitabı, korktuğu
mümeyyiz gölgeleri, beklediği sınıf geçme numarasıdır.
Bunların haricinde ne varsa yalan.. Veya kaybedilmiş bir
rüyadır. Gülseren de böyle olmuştu. Muvaffakiyetli bir imtihan
vermek onun yegâne emeli idi. Bunun haricinde her şey
silinmiş, hattâ bizzat Metin bile örtü arkasına saklanmış, bir
resim çerçevesi halini almıştı. Sıra sıra imtihan günleri. Çetin
cebir muadeleleri, tarih sualleri, fizik tecrübeleri, güzel
edebiyat imtihanı. Bütün bunlar şimdi tatlı bir rüya gibi genç
kızı tekrar sarıyor, büyüsüne alıyordu. Talebelik ne güzel şey...
Şimdi, ondan ayrıldıktan sonra Gülseren onu daha çok
sevdiğini anlıyordu. Öyle ki, az daha keşke bir senem daha
olsaydı diyecek kadar mektebinin sıralarının cazibesine,
uyandırılmış rüyasına kendisini kaptırmıştı (Su, 1934, s. 2324).

Üstte verilen son örneklerde de görüleceğe üzere yazar az olmakla
birlikte romanlarında çoğulcu bakış açısına da yer vermiştir. Bunda da
başarılı olduğunu belirtmek gerekir.
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Mükerrem Kâmil romanlarında ağırlıklı olarak tanrısal bakış açısını
kullanır;

fakat

birkaç

romanında

da

tekil

bakış

açısından

yararlanmıştır. Yazar bir iki romanında çoğul bakış açısına yer
verirken gözlemci bakış açısını tek başına hiç kullanmamıştır.
3. 4. 2. Dil

Dil bir romanı meydana getirirken en çok üzerinde durulması gereken
noktalardan birisidir; çünkü roman dille gerçekleştirilen bir sanattır:
“Roman inşa edilmiş bir yapıdır. Nitelik itibariyle ‘kurmaca’ olan bu
yapı, birtakım parçaların bileşkesidir: İnsan, mekân, vak’a, zaman…
gibi dış dünyadan alınan elemanlarla kurulan (kompoze edilen) bu
yapıyı işlevsel kılan araç, dildir hiç kuşkusuz” (Tekin, 2004, s. 156).
Yazarın biçemi onu diğerlerinden ayırır. Güzel ve sanatlı bir dil
vücuda getirmek, iyi bir roman için yeterli değildir. Yazar aynı
zamanda tema ve vermek istediği düşünceyle de dil ve anlatımı
örtüştürebilmelidir: “Romancı, günlük hayatta basit bir anlatım aracı
olan dili, sanatın sağladığı imkânlarla, günlük konuşmanın ötesine
taşır ve dile yeni bir boyut kazandırır. Bu yönüyle dil, bilgi ve gerçeği
değiştirme, iletme yeteneğine kavuşur” (a. g. y., s. 156). Bunlardan
biri bile eksik olursa orada mükemmellikten söz edilemez.
Mükerrem Kâmil, romanlarında Türkçenin kullanımına dikkat eder.
1930’larla birlikte gelen Türk dilindeki yalınlaşma hareketlerini
destekler ve romanlarında da öztürkçeyi kullanmaya özen gösterir.
Eserleriyle Türk diline büyük hizmetlerde bulunur: “Herhalde

330 | Doç. Dr. Ali ALGÜL

bugünkü Türk dilinin zevkli mimarları arasında özel bir mevkiin
sahibi olan Mükerrem Kâmil Su imzası, roman ve hikâye
edebiyatımızın yarınına gün geçtikçe daha olgun eserler kazandırmış
bir san’at merhalesine ulaşmış bir durumdadır” (Banarlı, 2001, s.
1236). Bunlara ek olarak Halit Ziya Uşaklıgil’in bazı yapıtlarını da
yalınlaştırarak günümüz Türkçesine aktarır.
Mükerrem Kâmil roman kişilerini genellikle standart Türkçeye göre
konuşturur. Hizmetçiler de köylüler de eğitimli insanlar gibi
konuşurlar. Yazarın çok az romanında yerel ağızlara izin verdiği
görülür.

Bu

durumu

Sevgim

ve

Istırabım’dan

bir

örnekle

somutlaştıralım: “O, bu sözlerimden bir şey anlamayıp üstüste: —
Nele söliyo bu ayo..

Nele söliyo ayo.. ları çektikçe babamı bile

kahkahadan kırıp geçiriyordum” (Su, 1934, s. 12). Dinmez Ağrı’da da
kimi kişiler yerel ağızla konuşur: “(…) Kaç kere bu soru dudaklarıma
geliyor. Fakat bu iri yapılı köy delikanlısından korkuyorum. İçimden:.
‘Garı gısmı değil mi? Böyle gorhah olur. Deyiverecek diye ödüm
kopuyor” (Su 1937: 27). İnandığım Allah adlı romanda da yazar
birkaç yerde kahramanları ait oldukları konumlara göre konuşturur.
Romanın kadın kişilerinden Gediz, bir kasabada öğretmenlik yapar.
Gediz’in ev sahibi yaşadığı bölgenin ağızıyla konuşur. Bu durum
romana bir içtenlik, bir inandırıcılık getirir: “Fatma bir yandan yemek
masasını toplar, bir yandan da bu misafirliğin genç kızı rahatsız
edeceğini düşünerek: —Her gece mi gı? İşiniz mi yok sizin, de
bakayım, başka kapıya derdi” (Su, 1946, s. 20). Yapıtın ilerleyen
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sayfalarında yine yerel ağızdan yararlanılır: “Otomobil kapıda durunca
bazı pencerelerin ve aralanan kapıların arkasında birtakım başlar
belirdi. Makbule ineği çıkarıyordu. Gedizi görünce ortalığı çınlatan
sesi ile avaz, avaz bağırarak eve daldı. O anda Fatma ile Gülsüm
kapıya koştular. İçerden Sıdıka teyzenin sesi geliyordu: — A. a...
Sahi mi gı?” (a. g. y., s. 67). Bu biçem de eserdeki tekdüzeliliği kırar.
Yazarın neredeyse her romanında sözcüklerin, tümcelerin yerine
noktalama imlerini de kullandığı görülür. Romanlarda görülen bu
duruma örnekler:
(…)
— Bu halde imkân yok,
— ......
— Susuyorsunuz...
— Evet. Ben de, uzun yolculuğa çıkmasını pek mümkün
görmüyorum.
— Şu halde?
— ......
— Şu halde doktor?..
— Tedavisini üstüme alıyorum (Su, 1935, s. 43).

Mükerrem Kâmil genellikle kurallı tümceleri kullanır: “Berrin, çene
kemiklerini kıracak gibi dişlerini sıkıyor. Elleri Nesrinin avuçları
içinde.. titreye titreye bakışıyorlar. (…) Nesrin gözlerini ebenin
sürmeli mavi gözlerine çeviriyor. Aksamdan beri halinde büyük bir
güven ve serinkanlılık görünen Bayan Ferihada, gizlemeğe çalıştığı
bir telâş var. (…) Genç kadının elleri Nesrinin bileklerine sarılıyor.
Var kuvvetile sıktığı bu narin kollar kızıl, mor lekeler içinde. (…)
İkisi de pencere başındalar” (Su, 1939, s. 8-9). Bazen de bir devrik

332 | Doç. Dr. Ali ALGÜL

tümce bir kurallı tümce şeklinde yazar. İnandığım Allah adlı roman
devrik tümce yönünden çok zengindir: “Senin bir gün kiminle
evleneceğini zaman zaman düşünmüşümdür Şükrü. Gözlerimin
önünden bütün akraba çocuklarım, uzak yakın tanıdığım bütün ahbap
kızlarını geçirmişimdir. Fakat belki biraz tuhaf, hiçbirini de sana lâyık
göremezdim yavrum. Bu, belki de seni öbür çocuklarımdan daha fazla
sevdiğim için böyledir” (Su, 1946, s. 10). Yazar, Ayrı Dünyalar adını
taşıyan romanında da devrik tümce kullanmaya devam eder. Bazen
kurallı tümceyle başlar ve devrik tümceyle sürdürür: “O günden sonra
başını çevirip Doğan’ın yüzüne bile bakmadı. İlk adımda yalan
söyliyebilen biri idi o. Nasıl güvenilirdi böyle birine? Bu hikâye de
böylece bitmişti işte...” (Su, 1964, s. 99). Yazarın bu tarz tutumu da
biçemini renklendirir.
Türkçeyi çok seven ve bunu da yapıtlarıyla ortaya koyan Mükerrem
Kâmil’in kimi romanlarında “Bu feci akıbet dedemin yüreğine
indirmiş” (Su, 1934, s. 5). (…) O sanki dünyaya yalnız kitaplarını
okumak ve hastalarını iyi etmek için gelmiş gibi başka bir tek şey
düşünmüyordu (Su, 1935, s. 100) (…) Taze süt, yumurta içiyoruz”
(Su, 1939, s. 49). Örneklerinde görüldüğü gibi anlatım bozuklukları da
görülmektedir. Yazarın farklı romanlarından yapılan aşağıdaki
alıntılar, bu durumun oldukça fazla olduğunu gösterir:
Şimdi de burada kuruntu olduğunu anlamanın bir kuruntu
olduğunu teslim edersin, mesele kalmaz (Su 1943: 153). (…)
Kızlar annelerine cevap vermeye hazırlanırlarken yabancı bir
adamın Gedizin elinden tutarak eve doğru yürürken görünce
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dona kaldılar (Su 1946: 67). (…) Aşkın bir sınır, bir ölçü
mevcut değildi (Su, 1946, s. 90). (…) Hüsnü Bey, heyet
reisinin bu sözlerini gülümseyerek kesti. Burası bir hastayı
bakmaktan, bir yolcuyu misafir etmekten aciz bir yer değildir
(Su, 1945b, s. 80). (…) —Onu eskisi gibi sevdiğimi sanmayın.
Belki de hiç sevmiyorum artık. Beni onun hayatında daha bir
müddet kalmağa mecbur eden şey kızımdır, yoksa ona karşı
duyduğum bir sevgi değil... (Su, 1955, s. 231).

Mükerrem Kâmil, romanlarında genellikle özel adlara gelen çekim
eklerinin yazımına dikkat etmez. “Parisi, Londrayı dolaşmışlar,
ikisinin de sevgiyi ve bağlılığı âdeta tecessüm ettiren bir halleri
varmış” (Su, 1934, s. 5) ile “Sakaryada, Afyonda gösterdiği yararlıklar
yüzünden çabucak binbaşı olmuştu. (…) Yeniköyün en güzel
yalılarından birine yerleştiler” (Su, 1935, s. 9, 16) (…) “O bir iş için
Anadoluya geçti” (Su, 1935, s. 114) ve
Karadenizden

geçirerek

İneboluya

“Vapur, beni hırçın

bırakacak.

Orada

Lâleyi

parmağımdaki tek taşlı yüzükten tanıyacaklar” (Su, 1937, s. 22)
örneklerinde olduğu gibi. Yazar bu konuda bir kararsızlık içindedir.
İlk romanlarında özel adlara gelen çekim eklerini neredeyse hiç
ayırmadan yazarken son romanlarında bu durumun biraz değiştiği
görülmektedir. Yazarın kimi romanlarda da aynı özel ad bir yerde
çekim ekiyle birlikte yazılırken romanın başka bir yerinde ayrı yazılır.
“Ne onu hayatımıza alıp Zehrayı en kuvvetli yerinden vurmağa
hakkımız vardır, ne de orada bırakıp bir köy çocuğu olarak kalmasına
katlanabiliriz” (Su, 1938, s. 56) ve “Fakat tabii ki, İstanbulun
tanınmış, beğenilmiş bir terzisinden fikir almak çok kıymetli idi” (Su,
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1939, s. 134) tümcelerinde görüldüğü gibi. Yine Gençliğimin
Rüzgârı’nda yazarın ikilemi aynı sayfada kendini gösterir; bazen özel
adlara gelen çekim eklerini ayırır bazen de ayırmaz: “Rastladığı
kadınların hiçbiriyle devamlı bir münasebet tesisine yanaşmıyor, bir
kadınla ikinci bir defa buluşmak lüzumunu duymuyordu. Asumanın
saadeti, saadeti olmuştu. Çocuk bahçelerine uğrayıp zaman zaman
uzaktan onu kızı ile bir tablo gibi seyrederdi. Zamanla Sevinç’e de
bağlanmıştı.. Küçük kız ondan bir parça, bir eserdi” (Su 1955: 230).
Görüldüğü gibi Asuman’a gelen ek bitişik yazılırken Sevinç’e gelen
ek ayrı yazılmıştır. Bu anlayışı yazarın dil va anlatım bakımından en
çok açık verdiği yerlerdir.
Dil ve üslup konusunda, Su’nun en dikkatsiz olduğu noktalar arasında
“mı” soru ekinde ve “da/de” bağlacının yazımı bulunur. Istıranca
Eteklerinde romanından bağlaç olan da’nın yanlış kullanılmasına
bakalım: “(…)Yavrularımızı yetiştirmek, onların birer iyi insan
olmalarına çalışmaktır. Buda o kadar önemli bir iş ki Nesrin..” (Su
1939: 30). İkinci tümcede “da” bağlaç olduğu için ayrı yazılması
gerekirken kendinden önce sözcükle birleşir. Diğe bir örnek ise
şöyledir: “Fakat Berrin, otobüsten inip te Poyralının kargılardan,
çitlerden, topraktan yapılmış küçük penceresiz evlerini görünce, içine
nihayetsiz bir acı çökmüş; köy odasında yalnız kalınca ağlamağa
başlamıştı” (a. g. y. ,s. 45). Görüldüğü gibi bağlaç olan “de”, “te”
şeklinde yazılmıştır. Benzer durum Bir Avuç Hatıra adlı romanda da
görülür: “Nilüfer yolcuların arasına katılarak bu büyük şehrin
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gürültüsünden, kalabalığından ne kadar şaşırdığını etrafa belli
etmemiye çalışarak, yürüyor. Buna yürümek demek te tuhaf. İtiliyor,
sürükleniyor” (Su, 1947, s. 32). Yine “Sizde mi geldiniz sizde mi
berabersiniz?” (Su, 1939, s.100) tümcesinde “de” bağlacının yanlış
yazıldığı gözlerden kaçmaz.
Soru eki “mı”nın yanlış yazımına örnekler: “Hicran.. ben.. ben bütün
bunlara layıkmıydım? Allo, allo.. Bay Fuat, ‘Benim’Berrin.. Hemen
şimdi bir otomobile atlayarak gelebilirmisiniz?” (a. g. y., s. 192).
Yine bu romanından yirmi yıl sonra yazdığı Özlediğim Kadın’da
geçen (…) “Ondan elinde olmıyan şeyleri isteğe hakkın varmı?” (Su,
1959, s. 80) tümcesinde olduğu gibi aynı yanlışa düşer.
Mükerrem Kâmil “atasözleri”ne, “deyimler”e romanlarında fazlasıyla
yer verir. Kimi romanlarında ise aşırıya kaçar. 1948’de yayımlanan
İhtiras adlı romanında yarım sayfa boyunca atasözleriyle deyimler iç
içe kullanır:
...İşte ikiciğimiz kaldık. İki eksik etek. Âlemin dili uzundur.
Dilin kemiği yoktur. Herkes istediğini söyler. Ağız torba değil
ki büzesin. Başımızda baban varken hal başka idi. Ama şimdi
iş değişti. Dul kadının düşmanı çok olur. Bana lâf gelmez.
Baksana biryol insan kılığından çıktım. Ama sen yeni
yetişiyorsun. Aklını çelmeğe çalışan olur, yüzüne gülüp
arkandan kuyunu kazarlar. Aklını başına almalı, kendine söz
getirmemelisin kızım. Bundan böyle yan baktı kabahat, adım
attı lâf olur. Göreyim seni, kendini idare et. Çamaşırcılıkta iş
kalmadı bana, hizmetçiliğe yaramam. Ama garip kuşun
yuvasını Allah yapar. Aç boğaz açıkta kalmaz. Elbet ben de
kendime göre bir iş bulurum. Hamal olduktan sonra semer
vuran çok olur. Sen okuyasın diye, ben her mihnete katlanırım
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Mahmure. Göreyim seni, senden bir isteğim çalışmaktır.
Geceyi güne kat, derslerine çalış. Benim gibi el kapılarında
sürünme evlatçığım (Su, 1948, s. 7-8).

Gençliğimin Rüzgârı’nda da deyimleri ve atasözlerini birlikte
kullanmayı sürdürür: “Müzeyyen hanıma gelince, kan başına vurunca
söylediği sözler öyle pek yalanır yutulur cinsinden olmasa da... Eh,
çiğnemeden ekmek bile yutulmuyordu. Gül dikensiz olur mu? Şimdi,
küstüğü için karnını doyurmadan sofradan kalkan, sonra da ah
çağırsalar da sofraya dönsem diyen bazı garip huylu çocukların ruh
hali vardı Hanife kadında” (Su, 1955, s. 59). Yazarın kimi
romanlarında konuya uygun birçok atasözünü arka arkaya sıraladığı
da görülür. Atasözlerinin gücüyle okur, verilmek istenen iletiyi
anlamakta zorlanmaz: “ ‘Elin ağzı torba değil ki, büzesin. Dilin
kemiği yok. Söylüyorlar işte. Elâleme çiğniyecek sakız lâzım.
Dedikodu tatlıdır. Sonra pek de elegüne yüklenmemeli. Ateş olmadık
yerden duman çıkmaz.’ Nazlı Sur annesinin kulağına bazı şeylerin
aksetmiş olduğunu düşündü. Hiç sesini çıkarmadı” (Su, 1959, s. 231).
Görüldüğü gibi yazar atasözlerini sıkça kullanmaktadır.
Türkçeyi kullanırken genelde başarılı olmasına karşın biraz dağınık
olan yazar, birkaç romanında Türkçeyi başarılı kullanmıştır; ama
yazarın kimi romanlarında dil ve anlatımla ilgili olarak fazla bir özen
göstermediği de görülür. Bu durum normal karşılanabilir; çünkü
popüler yazın okuyucusu yazarın hedef kitlesidir.
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3. 4. 3. Anlatım teknikleri

Ağırlıklı olarak insanı ve toplumu konu edinen romancılar, her
dönemde farklı bilim dallarındaki gelişmeler ve dünyaya bakıştaki
değişmeler sonucunda yenilenerek varsıllaşan anlatım tekniklerine
başvururlar: “Dünden bugüne uzanan süreçte, sayıları giderek artan
anlatım teknikleri, romancı için yeni fırsatların, yeni imkânların kapısı
olmuştur” (Tekin, 2004, s. 186). Hatta konunun romanlaştırılmasında
anlatım teknikleri vazgeçilmezdir: “(…) konuyu işleyen teknik yoksa,
işlenen konu da yoktur. Ortada sadece sosyal tarih kalır” (Stevick,
2004, s. 69). Bu nedenle de anlatım teknikleri yazarın bir bakıma en
büyük yardımcısı olur: “Anlatım teknikleri, anlatıma çeşitlilik,
dinamizm ve derinlik kazandırmıştır. Bu bağlamda, özellikle bireyi
anlatmada önemli mesafeler katedilmiş, insan, daha sıcak ve daha
doğal bir konumda karşımıza çıkarılmıştır” (Tekin, 2004, s. 186).
Yazarın yeteneğine, bakış açısına ve bilgi birikimine göre; romanın
içeriğine, biçimine ve türüne göre kimi yazarlar birkaç anlatım
tekniğiyle yetinirken kimileri ise daha fazlasına başvurur: “(…) durum
ve şartların o anlatım tarzına lüzum göstermesi; anlatım tarzının bu lüzum
doğrultusunda başarılı bir biçimde kullanılabilmesi; birden fazla anlatım
tarzının bir metin içindeki sentezinden de sağlam ve estetik bir bütünlük
elde edilebilmesidir” (Çetişli, 2004, s. 89). Kısacası anlatım teknikleri
yazarın elini rahatlatan ve onun daha zor konuları romanlaştırarak
okura sunmasını sağlayan anlatım teknikleridir.
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Mükerrem Kâmil Su romanlarında birden çok anlatım tekniğine
başvurur.

Bu teknikler içerisinde en çok kullandıkları; anlatma-

gösterme tekniği, mektup tekniği, otobiyografik teknik, diyalog
tekniği, iç monolog, geriye dönüş, özetleme ve montaj tekniğidir.
Anlatma tekniği romanın doğuşundan önceki çağlara kadar gider.
Destanda, masalda, halk hikâyesinde anlatma yöntemi kullanılır.
Anlatma tanrısal bakış açısının kullanıldığı romanlarda daha çok göze
çapar. Bunun nedeni de her şeyi bilen, hâkim bakış açısıdır. Anlatma
ve gösterme teknikleri hemen hemen her romanda görülmektedir. Bu
kadar yoğun kullanılmasının nedeni de roman sanatının, anlatmaya
dayalı bir sanat olmasıdır (Tekin, 2004, s. 197). Tekil bakış açısı ve
tanrısal bakış açısıyla yazılan romanlarda anlatma tekniği ağır
basmaktadır.
Mükerrem Kâmil Su’da görülen tanrısal bakış açısıyla yazılmış
anlatma tekniğine örnek: “İstanbul’dan, bu kadar tatlı hatıralarla
bağlandığı bütün bu sevgili şeylerden ayrılış, genç kızın hayatında
yağmurlarla dolu, boşanmağa bir fiske isteyen bir bulut halinde
kalıyor. Şimdi Eskişehir'e, evine dönüş sevincini kamçılamak için
sevgili babasının yüzünü, Şengül dadıyı, Müjgân bacıyı ayrı ayrı
düşünüyor, evi, beyaz yatak odası, küçük çalışma salonu, babası ilebaşbaşa çay içtikleri kameriye, bütün bunlardan sonra sevgili
tayyarecisi” (Su, 1934, s. 25). Sus Uyanmasın’dan anlatma tekniğe
örnek:
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Kimbilir duvardaki bu resimlere bakmak onu nasıl için için
öldürüyor, bu resimler karşısında duydukları nedir? Annemi
hâlâ seviyor mu, yaptığı büyük yanlışlığın tesellisini ne ile
bulacak? Geçen gün ben albümü karıştırırken başı doğru
eğilmiş olarak odadan çıktı. Öyle zavallı bir görünüşü vardı ki..
Ne kitap, ne yazı; artık hiç, hiç çalışmıyor. Annemin ölüm
döşeği başında içtiği andı yerine getirmek için olacak. Hep
başucumda.. Keşke annem bizi çok daha evvel çağırsaydı.. fakat o zaman babam ona inanmıyacak, gitmiyeceği gibi., elbet
beni de göndermiyecekti. Zaten zavallı annem, yazıları başına
fırlatılıp atılmaktan korktuğu içindir ki yıllarca kendisini öldüren bu hasreti içinde çekmiş. Ev içinde dolaşmıya başladım.
Ayaklarım yeni yürümeye başlıyan bebeklerinki gibi titrek.
Günümün birçok saatimi pencere başındaki geniş koltukta
geçiriyorum. Gündüzleri babam kitap okuyor; geceleri de
Nermi’nin ince, yanık sesli türküleri ile uykuya dalıyorum (Su,
1938, s.100-101).

Mükerrem Kâmil gösterme/sahneleme tekniğinden de yararlanır.
Gösterme tekniği okuru yazarın tek boyutlu anlatıcı özelliğinden
kurtarır; çünkü anlatma tekniğinin eksiklikleri söz konusudur: “Bir
anlatıda,

eğer

dikkatler

mutlak

anlamda

anlatıcı

üzerinde

yoğunlaşıyorsa, o anlatıda, ‘anlatma’ (telling) ağırlıklı bir anlatım
biçimi uygulanıyor demektir. Bu yöntemde, anlatıcı, hikâyeyi
sunuşuyla, sunuş sırasında yaptığı açıklama ve yorumlarıyla
okuyucunun dikkatini metne değil, kendi üzerine çeker” (Tekin,
2004, s. 190). Bu nedenle gösterme tekniği okura hava aldırır.
Gerçekçilere kadar anlatma tekniği egemendir. Onlarla birlikte
gösterme tekniği ortaya çıkar. Bu ortaya çıkışta yazarın nesnelliği
verme kaygısının etkili olduğunu vurgulamak gerekir (Çetin, 2006, s.
119). Gösterme tekniği tiyatrodan alınmıştır: “Tiyatrodan ödünç
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olarak alınan ve genellikle ‘anlatma’ ile birlikte kullanılan ‘gösterme’
yöntemiyle, roman sanatının yapısı değişir; daha önce işaret edilen
anlatıcının ağırlığı nispeten zayıflar ve anlatım, daha objektif
ölçülerde gerçekleşir” (Tekin, 2004, s. 190). Gösterme tekniği
zamanla bazı tekniklerden daha üstün kabul edilir: “Anlatıcı aradan
çekilerek roman kişisinin düşünce sürecini görünür kılarsa, onu somut,
canlı ve etkili bir biçimde sunmak olanağını bulacağı için, gerek iç
konuşma, gerekse bilinç akımı (ruhsal gerçeklik açısından da, sanat
açısından da) iç çözümleme tekniğine üstün görülmüştür” (Moran,
2004, s. 65). Gösterme tekniği uygulanırken. okuyucu ile olay
arasında üçüncü bir kişi/anlatıcı bulunmaz:
— Ali baban var mı?
—Çanakkalede kalmış.
—Ağabeyin?
—Üç tane
—Ne işteler?
—Savaşıyorlar.
—Ya sen Ali?
—Ben de bazı köyden geçen adamlara yol gösteriyorum…(Su,
1937, s. 71).

Gösterme tekniğinin ikinci şeklinde olaylar okuyucunun zihninde
canlandırılır. Su bu tekniği romanlarında sıkça kullanır: “Araba,
Karabey mahallesinin iğri büğrü taşları üstünde sarsıl sarsıla
ilerliyordu. Kışın bol yağmurları ile sık sık taşan, üstü hâlâ açık
derenin suyu pek azdı. Kirli renkte çakıllar, birikmiş çamur yığınları,
yan sokaklardan dökülmüş süprüntüler ve hepsinin üstüne konup
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kalkan yüzlerce, binlerce sinek o kadar sevdiği şehrin bu semtini ne
kadar çirkinleştiriyorlardı” (Su, 1941, s. 95-96). Görüldüğü gibi yazar
oldukça başarılı bir sahneleme tekniği kullanmaktadır.
Mükerrem Kâmil bazen de gösterme-anlatma- gösterme ya da
anlatma-gösterme-anlatma tekniklerini birlikte kullanır:
Avukat Bahri Doğru, haberi alır almaz, eve koştu. İşte o zaman
bir âlemdir başladı. Şakalar, nükteler, biribirini takip eden zarif
buluşlar... Ev sanki bayram yerine dönmüştü. Afet’in küçük
oğlu Aygün bile meşhur kovboy oyunlarını bırakmış,
bahçedeki arkadaşlarını dağıtmıştı. Bütün bu şenliğe,
kahkahalara rağmen iki arkadaş bir an evvel yalnız kalmak,
uzun uzun konuşmak istiyorlardı. O meşhur bir saniyelik
bakışları ile yine eskiden olduğu gibi anlaştılar. Âfet kocasına
programlarını bildirdi. Bahri Doğru, Sermedi alıp çıkacak, saat
dörtte Belediyede buluşacaklardı.
— Yemeğe de gelmiyecek miyiz? diye karısının, yüzüne
manalı bir şekilde bakarak konuşan avukata Nahide cevap
verdi:
— Sermet, Turan aşevinin yemeklerini özlemiştir, dedi.
Bugünlük onun hatırı için evinizin nefîs yemeklerinden
mahrum kalacaksınız.
Sonra, bu en sevdiği aile fertleri arasında, sevdiği adamın
ismini söylemekle ona karşı duyduğu yakınlığı ilân etmiş
olduğunu farketti. Birden kıpkırmızı oldu. Erkekler çıktılar,
Afet, Nahide’nin beğendiği yemekleri hazırlaması için
Emine’ye talimat verdi. Emel’i odasına, Aygün’ü de bahçeye
yolladı (Su, 1941, s. 98).

Gösterme tekniğini başarıyla uygulayan yazar, yalnızca diyalogla
yetinmez; kahramanların tepkilerini ve düşüncelerini de, oldukça
yetkin bir biçimde, okura yansıtır:
Yazdığı mektuplarda ondan bahseden bir tek satır bile yoktu.
Şu halde?!...
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—Yorulmadınız mı Serap Hanım,
—Hayır. Şunu da bitirmeden yatmak istemiyorum.
—Sizinle biraz konuşmak istiyorum.
—Buyurun.
Ellerimin
işlediğine
bakmayınız.
Sizi
dinliyebilirim.
—Çok buhranlı günler içindeyiz, Serap Hanım. Yurdun
felâketi arasında, dökülen kanlan hesaba katmadan şahsî bir
düşünceye hayalimizde bile yer vermek doğru, değil.
Genç kız, gözlerini işinden çekerek doktorun yüzüne baktı. Bu
bakışla büsbütün sararan doktor:
—Fakat buna rağmen sizden bir ümit almadan buradan gitmek
bana çok güç gelecek.
Serabın elindeki yün çorap dizlerinin üstüne kaydı. Parmakları,
boynuna doladığı ipi çekip düzeltmeğe uğraşır gibi idi. Göz
kapakları, gözlerinin lâciverdine kumral saçaklı örtüsünü çekti.
—Sizi kırmak istemiyorum,. Kalbimdeki yerinizi bilmenizi ve
bana sadece küçük bir ümit vermenizi rica ediyorum. Benimle
evlenebilir misiniz, Serap Hanım?
Genç kızın yüzü gün doğuşunda göklere serpilen bir kızıllıkla
yandı. Yine bir şey söylemedi.
— Gerçi bunu söylemek icap etmezdi. Beklemeliydim. Bu
büyük isteğimi açığa vurmak için daha müsait bir zaman
seçmek. Fakat... Fakat dayanamadım Serap Hanım (Su, 1942,
s. 51).

Bu örnekler de Su’nun anlatma ve göstermek tekniklerini
romanlarında ayrı ayrı ve içiçe oldukça başarılı bir biçimde
kullanabildiğini açık bir biçimde göstermektedir.
Otobiyografik teknik de Mükerrem Kâmil’de görülür. Otobiyografik
teknik bir bakıma biyografiye dayanır: “Romancıların, biyografiden,
anlatı düzeyinde yararlanmak istemeleri, ‘otobiyografik’ yöntemi
gündeme getirmiştir. Otobiyografik yöntem, biyografi eksenli bir
sunuş, bir anlatım biçimidir” (Tekin, 2004, s. 249). Anlatıcı birinci
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tekil kişidir. Tekil bakış açısı ister istemez egemen olur: “Bir diğer
deyişle, ‘anlatan’ (anlatıcı) ile ‘anlatılan’ (hikâye edilen) aynı kişidir.
Tekniğin esası bu temele dayanmaktadır. Hal böyle olunca, anlatı
sisteminde yer alan her şey, bu anlatıcının bakış açısından okuyucuya
yansır” (Tekin, 2004, s. 249). Bu tekniği dar ve sınırlı olarak görenler
olduğu gibi yazarla okur arasında bir içtenlik yarattığını düşünenler
de bulunmaktadır.
Mükerrem Kâmil 1922’de Çapa Muallim Mektebini bitirir. Bu okul,
yazarın

birkaç

romanında

geçer.

Kaybolan

Ses’te

kadın

kahramanlardan Füsun, burada okur: “Yeryüzünde yapayalnız kalmış
olan bu küçük kızı yatılı mektebine yerleştirdiler. Siz Çapa Muallim
Mektebi’ni gidip gezdiniz mi? Ben... Sonra... Bir daha oraya
gidemedim. Hem bunu istemedim de... Belki tuhaf bulursunuz. Fakat
bende yaşanmış yerlere, maziye, eski hatıralara karşı bir ürkeklik
vardır” (Su, 1945, s. 6). Yazarın kendisi de burada okuduğu için bu
durum otobiyografik yönteme örnektir.
İnsanlık tarihine baktığımızda mektubun çok önemli bir yerinin
olduğu açıkça görülebilir. Firavun’a, Democthenes’e, Cicero’ya ait
mektuplar iletişim aracının en somut örnekleri olarak kendini
göstermektedir. Kişioğlunun yaşamında bu kadar önemli olan
mektup, zamanla romancıların da ilgi alanına girer. Mektuplu roman
türü özellikle Avrupa’da büyük bir ilgi görür. Mektup tekniği, yeni bir
tür olan romanın daha da yaygınlaşmasına yol açar. Yoğun bir
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biçimde de XVII. yüzyılla birlikte romanın yazılma tekniğini
değiştirir; varsıllaştırır. Goethe, Flaubert, Stendhal, Puşkin, Fyodor
Dostoyevski, Gorki vb. birçok romancı bu teknikten yararlanır.
Türk yazınında mektup tekniğini 1870’te basılan Felsefe-i Zenan adlı
romanıyla ilk kullanan Ahmet Mithat Efendi’dir. Daha sonra Fatma
Aliye Hanım’ın Levayih-i Hayat’ı ve bu romanla aynı yıl çıkan
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Mutallâka’sıyla bir yıl sonra basılan
Sevda Peşinde adlı yapıtı gelir. İlerleyen yıllarda Halide Edip Adıvar,
Reşat Nuri Güntekin gibi birçok yazar bu tekniğe başvurur.
Mektup tekniğinde olayın anlatılması kişilere bırakılır ve amaç da
okuyucuya ilk elden ulaşmaktır. Böylece öyküye gerçekçilik boyutu
da eklenir (Deveci, 2014, s. 269). Bu özellikleri nedeniyle mektup
tekniği romana okuyucuyu daha fazla çeker.
Mektup tekniği Mükerrem Kâmil’de en çok kullanılan tekniklerin
başında gelir. Yazar mektup tekniğini çeşitli amaçlar için
kullanmaktadır. Bu mektuplar genellikle aşk mektupları olmakla
birlikte bir babanın kızına yazdığı mektup, Avrupa’ya giden birinin
ailesi için yazdığı mektup, bir savaş ortamında önemli bir görevi
yerine getirmek için yazılan mektup olabileceği gibi iki arkadaş
arasında haberleşmek amacıyla yazılan mektup da olabilir.
Sevgim ve Istırabım’da mektup en çok kullanılan tekniklerden biridir.
Mektuplar içerisinde en önemlileri Gülseren’e gelen mektuplardır.
Birincisi Sema adlı roman kişisinin bulunduğu yerde yaşananları
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anlatmasıyla ilgilidir: “Gülseren, diyor. Yaylada hareket emri bir
bomba tesiri yaptı. Her dakika gramofon, ut, keman sesleri, çocuk
gürültüleri ve kahkahalarla pürhayat olan çadırlara isimsiz bir kuvvet
sanki isimsiz bir yeis serpti. Münir, sararmış yüzü ile karşımda
durdukça kendimi tutamıyor, ağlıyordum” (Su, 1934, s. 38).
Mükerrem Kâmil, Bu Kalp Duracak’ta da mektup tekniğini çokça
kullanır. 122 sayfalık romanın anlatımında mektup önemli yer tutar.
Roman kişileri arasında mektuplaşmayı çoğunlukla Doktor Erdinç ile
nişanlısı Tükel yapar. İki nişanlı arasındaki mektuplaşma trafiği
Doktor Erdinç’in Bilge’ye âşık olmasıyla birlikte azalır ve birkaç
tümceye düşer: “Aylar vardı ki, mektuplar değişmiş, eski uzun
satırlar yerine birkaç cümle, birkaç soğuk kelime yer tutmağa
başlamıştı” (Su, 1935, s. 52). Yazar Dinmez Ağrı, Sus Uyanmasın,
Istıranca Eteklerinde ve Çırpınan Sular’da da mektup tekniğinden
yararlanır. Ateşten Damla romanında asıl kahraman olan Serap’a
Osman Müfit sevgilerini, özlemlerini ve memleketin de içinde
bulunduğu durumu içeren şu mektubu gönderir:
Sevgili Serap,
Balıkesir’e döndüğün zaman beni bulamıyacaksın çocuğum.
Çünkü bugün kendi işlerimden daha mühim şeylere girişmek
saati çalmış bulunuyor. Birkaç arkadaşımla, düşman akınını
durdurmak, memleketimize kadar saldırmalarını önlemek için
çete teşkil etmeğe çalışıyorum. Memleketi müdafaa edeceğiz.
Tutacağımız yolun, pek te emin bir şey olduğunu iddia
edemiyeceğim. Fakat eli kolu bağlı yaşamaktan, bir esir
hayatının yüz kızartıcı icaplarına boyun eğmektense, ölmek
elbet daha iyi.
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Sana biraz para yolladım. Mektebini bitirmek üzeresin. Müdür
Bey kolayını bulup seni rahatça buraya ulaştıracaktır. Tayin
edildiğin zaman mektep işlerini eline alarak kuvvetle
başaracağına inanıyorum. Elim değerse ve gönderecek emin bir
vasıta bulursam, sana yine yazarım yavrum. Tanrı’ya emanet
ediyorum seni. Şimdilik müstakil bir vatan yok ki, ona
emanetsin diyeyim. Cesaretini, neşeni katiyen kaybetme Serap.
Herşeye rağmen geleceğe umutla bak. İyi günlerimiz ilerdedir.
Kurtulmaz ve kurtaramazsak öleceğiz. Ölüm de her an bizi
beklıyen bir akıbet. Er veya geç gelişinde hiçbir fark ve kıymet
yoktur. Gözlerini öper, seni hasretle bağrıma basarım yavrum.
Baban: Osman Müfit (Su, 1942, s. 12).

Büyük Rüzgâr adlı romanda da mektup tekniğinden fazlasıyla
yararlanılmıştır. Romanın kırılma noktaları mektuplardan verilir.
Erkek kahramanlardan Pilot Galip, Ferhan’a sürekli mektup gönderir.
Gönderilen mektupları Ferhan’a ulaşmadan çocukevinde hasta
bakıcılık yapan Şükriye Hanım saklar. Galip artık Ferhan’dan mektup
gelmeyince Macide’yle evlendiğini bildirmek için son bir mektup
gönderir:
Aziz Ferhan
Çok bekledim. Uzun mektubuma da, itirafıma olduğu gibi
kıymet vermedin. Sana kalbimi açtım. Sensiz yapamıyacağımı
isbat etmek, için bütün hayattım apaçık anlattım.
Tasavvurlarımdan
bahsetmeğe
seni
ikna
edeceğimi
sanıyordum. Olmadı. Beni anlamak istemedin. Bana
inanmadın. Belki, belki diye uzun saman bekledim. Eğer sen de
beni, benim seni sevdiğim gibi sevseydin mukavemet
edemezdin. Büyük bir aşkı, büyük bir saadeti kaybediyoruz
gibi geliyordu bana Ferhan. Fakat şimdi düşünüyorum ki, ben
yanılmışım. Senin beni sevmene imkân olmıyacağmı daha
evvelden anlamalı imişim. Ne çâre, mademki kaderim elinde
idi ve onu sen geri çevirdin.(…) Macide ile evleniyorum. Fakat
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aşkım sensin. Bir gün hatırla ki, seni ölümlerin yenemiyeceği
bir aşkla sevmiştim. Nerede olursam olayım, kalbim senin
yanında çarpacaktır aziz sevgilim! (Su, 1945b, s. 101).

Gençliğimin Rüzgârı adlı romanda çapkın kocanın mektubu
yanlışlıkla metresi yerine eşine gider. Eşinin tepkisi şöyle olur: “‘Bir
dalgınlık yapmış, metresinin mektubu ile benimkini birbirine
karıştırmışsın, Kerim!’ diye başlıyordu. Darılma gücenme ama aşk
teranelerini biraz bayat buldum. Hem sonra pek de açık gitmişsin”
(Su, 1955, s. 212). Bu ve benzeri örneklerde de görüldüğü üzere
mektup tekniği Su’nun romanlarında sıkça kullanılır. Hatta kimi
romanlarda mektuplar romanın yarısını almaktadır denilebilir.
Mükerrem Kâmil mektup tekniğinden en çok aşk temasının
yoğunlukta olduğu romanlarında yararlanır. Yazar uzakta olan
sevgililerin

iletişimlerini

mektuplarla

sağlar.

Bu

mektuplar

çoğunlukla sevgililerin özlemini giderirken kimileyin de evliliklerin
sonunu hazırlar.
Betimleme okuyucuya olayın geçtiği yerin görüntüsünü veren, roman
kişilerinin fiziksel ve ruhsal özelliklerini, romanın ruhunu kavratmaya
çalışan bir tekniktir. Bu nedenle betimlemenin amacının romanın
kurmaca dünyasında yer alan kişi, zaman, olay, mekân gibi unsurları,
sanatın sağladığı imkânlardan yararlanarak görünür duruma getirmek
olduğu söylenebilir (Tekin, 2004, s. 200). Öznel ve nesnel olmak
üzere ikiye ayrılan betimleme tekniğini kullanırken yazarın şunlara
dikkat etmesi beklenir: “(…) söz konusu unsurların karakteristik
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yönlerini görmek, bilmek seçmek zorundadır. Tasvir etmek, bir şeyi
‘olduğu gibi’ anlatmak, çizmek değildir. Esasen bir şeyi 'olduğu gibi'
anlatmak mümkün olamaz. Romancı, tasviri, tasvir edeceği şeyin
karakteristik yönlerini dikkate alarak gerçekleştirir ve çizdiği, anlattığı
şeyi gerçekmiş gibi hissettirir” (a. g. y., s. 200). Tekin’in vurguladığı
gibi yazardan beklenen figürlerin ayırt edici özelliklerini göstermektir.
Mükerrem Kâmil mekân betimlemelerinde duygularına egemen
olamaz. Kişilerin betimlemesinde de bazılarını abartır. Bunların
yanında yazar kendini; zamanın sosyal, siyasal, ekonomik durumların
betimlemelerinde de hissettirir. Dinmez Ağrı’dan alınan aşağıdaki
betimlemede Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Anadolu’nun durumunu
görmek olanaklıdır:
Yanık yüzlü bir askerin arkasında tek kanatlı, tahta bir kapıdan
içeri girdim. Bastıkça ayaklarımın altında gıcırdıyan bir kaç
basamak merdiveni çıktıktan sonra küçük bir odaya daldım. Bu
oda tek pencereli loş ve pek çıplaktı. Dört ayaklı adî bir tahta
masa, üstünde kâğıt, kalem; içi karalanmış, çizilmiş; ufalanmış,
kâğıtla, duvarda kocaman bir Anadolu hartası.. Savaş
zamanında bir odayı süslemek, mâna ile zenginleştirmek için
üstü mavi ve kırmızı çizgilerle yer yer lekelenmiş bu haritayı
bulundurmak yeter. Masanın yanında, altından otları fırlamış
eski bir koltuk var. Birkaç derme çatma sandalye de şöyle
gelişi güzel odaya bırakılıvermiş. Masanın arkasında yanık
yüzlü, orta yaşlı, kır saçlı bir zabit oturuyor. Koltukta da
yakasının kızıl şeridinden anlaşılan bir erkânıharp zabiti gazete
karıştırıyor. Masanın arkasındaki kır saçlı binbaşı beni güler
yüzle karşıladı (Su, 1937, s. 32).

Mükerrem Kâmil, Sus Uyanmasın’da “Bütün panjurlar kapalı. Evde
hiç ses yok. Yalnız küçük bir ışık. Sönük, titrek yeşil bir ışık. Annem
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o odada ölüyor mu? Mermer merdivenlerden nasıl çıktık, geniş sofaları nasıl geçtik ve parlak bir kapı tokmağını nasıl çevirdik. Bunları
kalbimin vuruşundan hiç seçemiyordum. Kocaman bir oda. Havası
ilâç kokusu ile dolu” (Su, 1938, s. 89) diyerek söze başladıktan sonra
hasta bir kişinin bulunduğu odayı onun psikolojik durumuna göre
betimler:
Köşede büyük bir karyola, tülleri yukarı doğru toplanmış. Yeşil
ipek saçaklı gece lâmbası odaya loş bir ışık veriyor. Bu, beyaz
örtüler altında yatan benim annem mi? Yıllarca hasretini
çektiğim, yana yana sevdiğim anneciğim mi? Her türlü ihtiyatı
elden bırakarak deli gibi üstüne atılmak üzere koştum.
Başucunda kendi kendine birşeyler okuyan ihtiyar kadın
doğruldu, zayıf parmağını buruşuk dudakları üstüne götürerek
susmamı işaret etti. Karyolanın ucuna yığıldım. Durmadan
akan gözyaşları onu bana iyi gösteremiyordu. Babam
omuzlarımdan çekiyor, beni susturmağa çalışıyor. Sapsarı bir
yüz. Soluk, incecik bir ağız. Çökük yanaklar. Yastıkların
üzerinde beyazı çok kıvır kıvır saçlar, Geniş, güzel, çok
pürüzsüz bir alın ve gözlerini örten uzun kirpikler. Tatlı bir
uyku içinde, dalgın dalgın yatıyor. Babam tanımadığım yaşlı
kadınla bir köşede yavaş sesle konuşuyor. Dışarda kuduran
geceden, fırtınadan, oluklardan boşanırcasma yağan
yağmurdan bu uyuyan sevgili annenin hiç haberi yok. Kesik,
tutuk nefesler. İlâç kokusu. Ve yeşil ipek saçaklı lâmbadan
dökülen ürkütücü, dalgın ışık (Su, 1938, s. 89-90).

Görüldüğü gibi Mükerrem Kâmil oldukça başarılı bir betimleme
örneği verir. Bu başarısının nedeni de mekân betimlemesi yaparken
yalnızca mekânı düşünmemesi aynı zamanda da roman kişisini de
dikkate almasıdır. Bir romanda iyi bir betimlemeden söz edebilmek
için bu bütünlüğün sağlanması gerekir: “Mekân tasvirleri, eserdeki
kahramanların bazı hususiyetlerini dikkatlere sunmaya (da) yardım
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eder. Bir odanın teftiş tarzı, orada günlerini geçiren insan hakkında
bilgi verir. Anlatma esasına bağlı eserlerde mekâna ait görünüşle vaka
kahramanının uyuşması kadar mahalle has hususiyetlerle ferdin
yaşayış tarız arasındaki çatışmalardan da yararlanılabilir” (Aktaş,
1991, s. 145). Bu alıntıda vurgulanan duruma Su başarılı örnekler
verir.
Yazar, Çırpınan Sular’ın asıl kadın kahramanı olan Nahide’yi
abartarak betimler. Nahide’nin sürükleyen, kendine bağlıyan ve geri
alınmaz aşkları basıp geçen bir yaradılışı olduğunu söyleyen Su, ilk
olarak fiziksel özelliklerini betimler: “Yüzünün çizgileri ayrı ayrı
incelense, belki hiç de güzel değildi. Fakat geniş alnı üstünde kaşları
harekete geçince, o alın manasını büsbütün değiştiriyor; biribirine
dolanan gür kirpikleri aralanınca siyah elmaslardan daha koyu ve
ışıklı gözleri harikulade canlı bakışlarile ona herkesten ayrı bir mana
veriyordu” (Su, 1941, s. 4). Bu ifadelerle yetinmeyen Su, şöyle devam
eder: “Kapalı iken sadece arzuyu ateşliyen dudakları, güler,
konuşurken o kadar değişiyordu ki... Küçük, biraz seyrek, çok fazla
parlak dişleri insana o anda nefîs bir inci yağmuru başlıyacak hissini
veriyordu” (a. g. y., s. 4). Nahide’nin diğer özellikleri ise şunlardır:
“Sesi biraz kalın ve tahrik ediciydi. Tanrı’yı en yüksek sanatkâr olarak
kabul edenlere göre, bu kadın, onun en muhteşem eseri olmak,
lâzımgelirdi. Şüphesiz ki, o da yaratıcılığının sonsuz hazzı, heyecanı,
ihtirası ve coşkunluğu içinde bir aşk hummasına tutulduğu sıralarda
onu bu topraklara vermiş olmalıydı” (a. g. y., s. 4). Bu biçemiyle
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Mükerrem Kâmil oldukça başarılı bir betimlemeye imza atarken diğer
yandan da Hallac-ı Mansûr’un “Enel hak”25 görüşünü de çağrıştırmayı
başarır.
Mükerrem Kâmil Su kimi romanlarında da betimlemeyi yaparken
hem abartma hem de kişileştirme sanatlarından yararlanır. Kaybolan
Ses romanında asıl kadın kahraman olan Füsun, bir tatil dönüşünde
denizde yaşananları anlatır:
Dönüşte bir gece fırtınaya yakalandık. Yolculuğumuzun
devamınca gemiyi ipekten kanatlar gibi okşayıp geçmiş olan
sular, dünyaya meydan okumıya kalkışan bir kalb gibi şahlanmıştı. Rüzgâr türlü sesler, dehşet veren, ölümü hatırlatan acaip
sesler çıkararak esiyordu. Gökyüzünü dağlar gibi kalın bulutlar
örtmüştür, ortalık zifirî karanlıktı. Deniz, uzun bir sabrın
tükenişi gibi ağır ağır kabarmış, yükselmiş ve köpük saçmağa
başlamıştı. Dalgalar gemiye çarptıkça kırılıyor, parçalanıyor,
şakırtılar çıkararak geri çekiliyordu. Sular güverteden aşıyor,
direklerden yükselen çatırdı, yelkenlerin patırtılı çırpınışları ve
acaip, tarif edilmez ıslıklar, çığlıklar… (Su, 1945a, s. 92).

Mükerrem Kâmil, Aynadaki Kız romanıyla birlikte Avrupa’nın çeşitli
kentlerini betimlemeye de başlar. Başta Almanya olmak üzere Roma,
Londra, Paris, Atina gibi başkentlerin betimlemesi çarpıcı bir biçimde
yapılır.
Özetleyecek olursak yazar başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir,
Balıkesir ve Akdeniz kıyılarıyla kentlerini okuruna romanlarında

“ ‘Ben hakk'ım’ anlamında bir söz olup Hallâc-ı Mansûr tarafından
söylenmiştir” (İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, Kapı
Yayınları, İstanbul, 2011, s. 139).
25
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betimler. Aynadaki Kız gibi kimi romanlarında da Avrupa’yı okuruna
sunar. Birçok romanda da iç mekânların betimlemesi görülür. Yazar
dünyaca ünlü bir edebiyatçının evini betimlediği gibi sıradan
insanların da yaşadığı yerleri betimler.
Geriye dönüş tekniği Mükerrem Kâmil’in sıkça başvurduğu bir
yöntemdir anlatım teknikleri içinde. Romanlarda geriye dönüş
neredeyse vazgeçilmez tekniklerden biridir; çünkü şimdi geçmişin bir
süreğidir. O halde şu ânı anlamak için geçmişi de öğrenmek/bilmek
gerekir. Zamanda kırılmalar anlamını da taşıyan geri dönüşlerle
roman kişilerini tanıma olanağını elde ederiz. Kullanım amaçlarına
göre geriye dönüş tekniğini üçe ayırılmaktadır: “a) dar anlamda
geriye dönüş, b) yapıcı geriye dönüş, c) çözücü geriye dönüş” (Aytaç,
1975, s. 235). Dar anlamda geriye dönüş tekniğinde birkaç gün ya da
iki üç saat öncesine gidilir. Yapıcı geriye dönüşe roman kişilerini
okura daha iyi anlatmak için başvurulur. Çözücü geriye dönüş ise
daha çok detektif ve polise romanlarda görülür. Mükerrem Kâmil
daha çok dar anlamda geriye dönüş ve yapıcı geriye dönüş
tekniklerini yeğler.
Sevgim ve Istırabım’da kahraman-anlatıcı ailesini ve kendi geçmişini
anlatırken yapıcı geriye dönüş tekniğinden yararlanır:
Günün birinde babam resmî bir yolsuzluğa fena halde
içerlemiş; sıhhî mazeret göstererek işinden çekilmiş.
Eskişehir’e gelmişler. Burası babamın babasından kalma arazi,
kendisinin sonradan mükemmelleştirdiği çiftliği ile kendilerine
merkez olmuş ve ben burada dünyaya gelmişim. Doktor
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dedem, kızının anne olacağını haber aldığı zaman çok telâş
etmiş. Yine bir sürü faraziyeler, tehditler, tehlike işaretleri boşa
gitmişti. Annem, ‘ben çocuğuma kıyamam’ diye tutturmuş ve o
kadar ağlamış, kendisini parçalamış ki, onu, ölmüş karısının
biricik hatırası diye takdis eden babası, çılgın bir aşk ve
ibadetle seven kocası, ikna edememiş. Ve zavallı annem, ben
doğarken ölmüş. Bu feci akıbet dedemin yüreğine indirmiş. O
da arkasından gitmiş. Ve babam bu hummalı aşkın, tatlı elinde
bıraktığı küçük pembe bebekle başbaşa kalmış. Babam beni
halis bir Türk kızı olarak yetiştirmek istediği için öyle Fransız.
İngiliz filân mürebbiyelere lüzum görmemiş. Annemin evlenirken getirdiği çeyiz halayığı benim dadım olmuş. Gözlerimi
kapadığım zaman, hâlâ onun tonbul kolları arasında
sıkıldığımı, sinirleri yatıştıran, baygın ve tatlı bir sesin
mırıldandığı ninnilerle uykuya daldığımı zannederim (Su,
1934, s. 5).

Bu Kalp Duracak’ta da geriye dönüşler dikkat çeker. Birçok yerde
geriye dönüş olmasına karşın romanda, en çok dikkati geçen geriye
dönüş 12. sayfayla 39. sayfalar arasında görülür. Yazar bu aralıkta,
Bilge’nin çocukluğundan başlayarak evlenmesini, ailesini, müziğe
olan ilgisini ve ablasının yanına gidinceye kadar süren zamanı anlatır.
Böylece yapıcı geriye dönüşü başarıyla gerçekleştirir. Annesinin
Bilge’ye bakışı geri dönüşle şu şekilde verilir: “Bilge on dördünü.
Sevgi de on ikisini sürüyordu, Bayan Nazan, kendisini yoran, sıhhati
ile, yemek beğenmemesi ile daima evde titizlik çıkaran Bilge’yi,
Sevgi kadar sevmezdi. Büyük kızında, etrafa derin bir saygı veren
öyle bir tesir vardı ki... Bundan, o da. kurtulamıyordu. Mektepten nasıl
gelecek, acaba neş’esiz mi, iştahı yok mu? diye akşam üstleri telâşa
düşer, sofrada kızının tabağa uzanan çatalına bakarak içi titrerdi” (Su,
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1935,

s. 12). Bu teknik sayesinde okur Bilge’yi daha iyi tanıma

şansını elde eder.
Bir Avuç Hatıra’da romancı İzzet Yalım eşinden ayrılmasını kadın
kahramanlardan Nilüfer’e anlatır. Geriye dönüş tekniğinin başarılı
örneklerinden bir olan bu bölümde yazar okurunu geçmişe götürürken
bunaltmaz:
Karımla iyi anlaşırdık. Nihayet, nelerden, nelerden sonra
anladım ki, beni ben olduğum için seven yalnız o idi, o oldu.
Fakirlik günlerimizde birbirimizi çok severdik. Hayatımız
değişince büyü bozuldu. Evi bıraktık, apartımana geçtik. Aramıza hizmetçiler girdi. Toplantılar, gezintiler, davetler birbirini
kovaladı. Kadınlar tarafından o kadar şımartılıyordum ki, bir
zamanlar âşık olduğum kadını artık silik görmiye, şahsiyetsiz
bulmıya başladım. Hattâ nasıl olup da bu kadar sade ve
değersiz bir kadını yıllarca sevebildiğime kendim de şaştım.
Karım bu hale dayanamadı. Dürüst, şefkatli, âşık, evine,
kocasına ve çocuğuna âşık bir kadındı. Bir gece evimizi
dolduran bir sürü çılgın misafiri geçirdikten sonra bana kararını
bildirdi. O böyle âlemler için yaratılmış değildi ve kocasını
başka kadınlarla paylaşamıyacak kadar mağrurdu. Benden
istediği tek şey çocuğumuzdu. Onu zaten istemese de yine ona
verirdim. Maceraların tadını almış, değişik zevklerin tiryakisi
olmuştum. Çocuk mocuk görecek gözüm yoktu? Bana ayak
bağı olabilecek bu küçük insanı esasen eskisi gibi
sevmiyordum (Su, 1947, s. 110).

Mükerrem Kâmil romanlarının tümünde geriye dönüş tekniğinin
uygulandığı görülür. Yazar okuyucunun kişileri ve olayları daha iyi
anlaması için onu geriye götürür. Kahraman bakış açılı romanlarda
geriye dönüşü anlatıcı durumunda bulunan kişi yapar.
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Hayatta anlatılacak birçok olay, düşünce ve duygu söz konusudur. Bu
nedenle romancı her şeyi olduğu gibi anlatamaz. Romanına göre
yaşamın bir yönünü ele alır. İşte roman içerisinde de yeri geldikçe
kimi şeylerin kısaca ele alınması gerekir. Romancı özetleme tekniğine
böyle durumlarda başvurur. Mükerrem Kâmil de romanlarında bu
teknikten yararlanır.
Bu Kalp Duracak’ta iki yerde özetleme tekniğine başvurulur. Her
ikisinde de Bilge’nin yaşamı özetlenir. Bunlardan birisinde “Ben, on
yedi yaşının temizliği içinde yuvarlandım evlilik hayatımda, kocamla
mesut olamadım, doktor…” (Su, 1935, s. 114) diyen Bilge’nin Doktor
Erdinç’e hayır derken yaptığı özet: “O kocamdı… Bu ihtiyar, değersiz
adam, yalnız vücudumun sahibi oldu. Ben onun yeğenini sevdim. Onu
deli gibi sevdim. O da beni seviyordu. Evlenecektik. O bir iş için
Anadolu’ya geçti. Dönüşünde her şeyi amcasına söyleyecek, ondan
kurtulup mesut olacaktık. Fakat kader razı olmadı. Talihin hırçın
ellerinde tokatlandık. ‘O’ öldü. Ve ben de, onun ölüsü arkasından
‘yaşıyan bir ölü’den ibaret kaldım. Şimdi anladınız mı beni? (a. g. y.,
s. 114). Bu tür bir anlatım da onlarca sayfayı tek sayfa indirir.
Istıranca Eteklerinde romanında yazar birkaç kez özetleme tekniğini
uygulamıştır. Burada özetleme geride kalan olayları anlatmak için
değil de ileride olacak gelişmeleri vermek için yapılır: “Berrin’i
yetiştirmek, Nahid’in bundan sonra başlayacak boş hayatının biricik
dayanağı, bir tek yaşama bağı olacaktı. Berrin Paris’e gidecek, orada
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icap eden sıkı bir çalışma âlemine atılacaktı. Bankadaki para bu işe
yetişecekti. Birsen iyi bir yatılı mektebine verilecek; Tunga’yı da
Nahid’in yanında, Remziye büyütecekti. Mahkeme işi bir avukata
devredildi. Bundan böyle genç kadın sinirlenmiyecek, geçmiş
hatırasının

zaman

zaman

deşilerek

acı

uyandırmasına

fırsat

verilmiyecekti” (Su, 1939, s. 130). Su özetlemeye şöyle devam eder:
“Berrine düşen şey; kısa veya uzun bir zaman için çocuklarından
ayrılıp bir meslek sahibi olmak; sonra düzene giren yaşayışı içinde
ömrünü dilediği gibi harcamaktı. Nahid işin maddî tarafını en ince
noktalarına kadar hallederken, gözlerinde Nesrinin gülümseyen
gözleri yanıyor; ve ruhunda ‘bana ettiğin iyilikler için sana çok
teşekkür ediyorum’ diyen sesi çağlıyordu” (a. g. y., s. 130). Görüldüğü
gibi yazar özetlemeyi bir sonuca da bağlamasını bilir.
Dinmez Ağrı’da, Şerare, sevgilisini ve ailesini bırakıp Kurtuluş
Savaşı’na katılır. Kendi başına kaldığında “Bu gece çocukluğumdan
başlayıp şu son geceye kadar olan hayatımı tekrar yaşadım..
Hâtıralarım bazan donuk renklerle belirsiz geçip siliniyor. Bazılarını
kuvvetle yaşıyorum..” (Su, 1937, s. 50) diyen Şerare, fırsat buldukça
yaşadıklarını özet yapma gereksinimi duyar:
İlk mektebe aid olanları böyle uçup gidenlerden. Orada top
oyunları, rontlar bahçede halka oluşlardan başka içimde bir şey
canlanmıyor. Orta mektepte iken edebiyata merak sarışımı
hatırlıyorum. Elime hangi kitap geçerse hemen okuyuşum.
Güzel şiir okuma merakım,. Bu sevginin tesiri ile Türkçe
hocama bağlanışım. Bunlar ne tatlı çocukluk hâtıraları. Çocuk
kalbleri nasıl böyle küçücük şeylerle sevinip nasıl böyle küçük
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saadetlerle kanatlanıp uçuyor! Muallim mektebine girdiğim
zaman mektebe alışmak için duyduğum yabancılık ve zorluk.
Renk renk arkadaş başı.. Beraber çalışmalar, gezmeler, tenis;
voleybol; dans; mütalea saatlerinde yaptığımız yaramazlıklar.
Müsamereler, konserler; kır gezintileri.. Bütün bunlar renkli
şeritler gibi önümde uzayıp kıvrılıyor, yine birbiri üstüne
sarılan bir yumak gibi kalbime gömülüyor. Nihayet Celâli,
sevgili, çok sevgili Celâli gördüğüm gün (a. g. y.,, s. 50).

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi özetleme ve geriye dönüş
tekniğini başarılı bir biçimde kullanan Mükerrem Kâmil, en uzun
soluklu romanı olan Gençliğimin Rüzgârı’nda da sık sık özetleme
tekniğinden yararlanır. Romanda bir metres olarak sunulan Perran,
eski okul arkadaşı Asuman’la bir konuşması sırasında geçmişini
anımsar. Bu anımsama, “(…) meçhul bir çocuk. Kendisini evlât gibi
benimsiyen o karı koca. Sırrının meydana çıktığı gün içini dolduran
isyan. Kaderin alnına vurduğu damgaya karşı ilk tepki. Babası sandığı
adamı baştan çıkarması, analığının bu yüzden ölümü. Sevdiği bir
gence kaçışı. Kaynanasının o ilk gececinin sabahında kopardığı
kıyametler” (Su, 1955, s. 269-270) ifadelerinde de okunduğu gibi
özetleme tekniği yoluyla verilir. Yazar genellikle kişilerin geçmişini
anlatırken özetlemeden yararlanır. Okuyucu bir kişinin geçmişini daha
çabuk öğrenir özetlemeyle.
Diyalog tekniğine kahramanların duygularını, düşüncelerini ve
heyecanlarını daha etkili anlatmak için başvurulur. Soyut olanı daha
çok somutlaştırmak olan diyalog tekniği: “Hollman’in tespitiyle: a)
Olayın gelişiminde rol oynar, b) Kahramanların psiko/sosyal
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konumlarının açıklanmasına yarar, c) Anlatıma doğallık izlenimi
verir, d) Düşünce ve felsefelerin yansıtılmasını ve etkileşimini sağlar,
e) Farklı kişilerin bir araya gelmesine, dolayısıyla farklı kültür ve
konuşmaların, üslupların çıkmasına vasıta olur, f) Metnin muhtemel
ağırlığını hafifletir” (aktaran Tekin, 2004, s. 255-256). Bunların
yanında roman kişilerinin görünür olmasını da sağlar.
Mükerrem Kâmil Su diyalogdan fazlasıyla yararlanır. Bu Kalp
Duracak’ta doktor hastasına kitap okur ve onun üzerine tartışırlar:
— Bu kitabı, muzır olduğu için okumıyayım diye o kadar
yalvardığım halde niçin okutturduğunuzu şimdi anladım.
Bayan Bilge...
—Doktor, ben bu kitabı çok severim ve çok korkarım ki, ben
de bu akıbete uğramıyayım...
— Susunuz.. Bayan Bilge. Yalvarırım size... Böyle şeyler
düşünmeyiniz...
— Tedaviniz boşa gidecek diye mi korkuyorsunuz doktor?..
— Bayan Bilge...
— Zannederim ki daha fazla bir şöhrete ihtiyacınız yok.
— Bayan Bilge...
— Benim ölümüm, hiç de, gündelik vukuatı pek çok olan bu
memleket için mühim bir şey değildir (Su, 1935, s. 57-58).

Dinmez Ağrı’da asıl kadın kahraman konumundaki Şerare, hemşirelik
yaptığı sıralarda hastaya umut verir: “—Saadet.. O bir rüyadan başka
bir şey değildir bazan Ferit Bey. Bir şimşek gibi çakıp geçtiği gibi,
beşikten mezara kadar sürekli bir kucak ta açabilir. Hepimiz onu
kovalıyan eli kolu bağlı insanlarız. Acaba, hayatta kaç kişi bütün
varlığı ile onu kucaklamış ve onu kollarında sımsıkı tutmuştur?” (Su,
1937, s. 44) sözleriyle başlayan diyalog şu şekilde sürdürülür:
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— Bu gece acı düşünüyorsunuz.
—Sahi Ferit Bey. Ben hastalarıma karanlık düşünceler
aşılamağa kalkışacağım galiba. Anneme çok üzülüyorum da
ondan.
—Hastalık geçer beyhude telâş ediyor; kendinizi hırpalıyorsunuz. Bakınız bize. Ölümle bu kadar nefes nefese gelmişken yine yüz geri döndük. Ben ölmedikten sonra..
—- Siz gençsiniz. Yaşıyacaksrnız. Yaşamak için haklı ve
kuvvetlisiniz. Fakat annem için öyle mi ya? (Su, 1937, s. 44).

Çırpınan Sular’da Nahide kocasıyla tartışırken diyalog tekniğine
başvurulur. “—Artık bu gezintilere son vermek istiyorum Mahir.
Bıktım. Gece yarılarına kadar uykusuz, sigara dumanı, kahkaha, espri,
dedikodu ve ne bileyim bir sürü seremoni içinde bocalamaktan bıktım.
Artık evime çekilmek, gündüzleri daha salim bir kafayla çalışmak,
geceleri de bol bol okumak istiyorum” (Su, 1941, s. 12). Görüldüğü
gibi yazar Dinmez Ağrı’da olduğu gibi burada da uzun bir giriş
konuşmasıyla diyalog tekniğine başlar. Sonrasında ise çok kısa
tümcelerden oluşan diyalog yöntemi, okuru yormaz:
— Ne demek istiyorsun?
— Anladığın şeyi.
— Ben bir şey anlayamıyorum.
— Açayım öyleyse... Deli gönlünün yine dizgine vurulmaz bir
hale geldiğini söylemek istiyorum.
— Yanılıyorsun.
— Zannetmem.
— Görürüz.
— Evet, görürüz ileride... Fakat dikkat et. Sen de yanarsın...
— Demek yananlar o kadar çok?!
— Evet, bir araya gelseler bir hayli yer işgal ederler.
— Kim bu kadın? (a. g. y.,, s. 12).
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Ben ve O romanında da diyalog tekniği çok sık kullanılır. Yazar bu
yapıtında da diyaloglarda kısa tümcelere sıkça yer verir. Zaman
zaman da araya girerek diyalogu gerçekleştiren kişilerin içlerinden
geçenleri söyler. Böylece diyalog ve anlatma teknikleri iç içe geçer.
Ben ve O’nun dikkat çeken roman kişileri arasında bulunan Suna,
çıktığı bir gezi sırasında tanıştığı bir Alman’la sanat üzerine konuşur:
— Şimdi güzel sanatların bütün dalları hemen, hemen
gençlerin elinde.
— Ne janrda romanlar yazar?
— Aşk romanlarında başarılıdır.
— Gençtir. Heyecanlı ve yaşamağa istekli. Elbet aşkı
yazacak. Sonra bir gün duygular durulup fikir baskısı
başlayınca gerçekçiliğe kaçacak. Eski yazdıklarını çocukça
bulacak. Sanatçıda olgunluk bence böyle olur.
— Sizin bu konuda denemeleriniz oldu mu?
—- Okulda iken şiirler yazardım. Şimdi o şiir sandığım şeylere
gülüyorum sadece.
— Niçin devam etmediniz?
— Geçici bir hevesmiş, yaşamadı.
Derinden bir müzik geliyordu. Belki de parkın giriş yerindeki
villâların birinde birisi pikap çalıyordu. Günün sevilen
melodilerindendi.
Helga Bach:
— Biz Strauss’ın valsleriyle dans ederdik. Böyle bir dansta
birbirimizi sevdiğimizi anlamıştık. Bugün de müzik deyince
önce o valsler gelir aklıma. Sonra Schumann’ın Lied’leri...
Beethoven’in, Wagner’in, Mozart’ın, Liszt’in müziği...
— Chopin’i sever misiniz?
— Onu da severim tabii (Su, 1970, s. 140-141).

Mükerrem

Kâmil diyalog

tekniğini genellikle kahramanların

duygularını açıkladıkları bölümlerde kullanır. Anlatıcının aradan
çıktığı diyalog tekniğinde kahramanlar sıkıntılarını, dertlerini,
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sevinçlerini, umutlarını ve düşüncelerini birbirlerine anlatma olanağı
bulurlar.
İç diyalog ve iç monolog teknikleri de Mükerrem Kâmil’in
romanlarında görülür. Yazar bu teknikleri hem tek başlarına hem de
birlikte kullanır.
İç diyalog tekniği roman kişilerinin karşılarında biri varmış gibi
konuşmalarına dayanan bir yöntemdir. Kişinin o anki düşüncelerinin
olduğu gibi verilmeye çalışıldığı iç diyalogda bir konuşma havası
sezilir. İç monolog tekniğinde ise kişiler kendi başlarına kaldıklarında
yaşadıkları bir olayı, bir duyguyu, bir fikri kendi kendilerine
konuşurlar. Bu teknik, “(…) sahnede okuru, kişinin iç yaşamıyla
doğrudan doğruya karşılaştırmak için kişinin yaptığı konuşmadır”
(Tekin, 2004, s. 263) şeklinde tanımlanabilir. Ayrıca bu yöntemin
uygulandığı, “(…) bölümlerde dil, dilbilgisi kurallarına uygun ve
bilinçli bir yaklaşımla kurulmuş cümlelerden çok, konuşma diline
daha yakındır. Konuşma dilinin doğallığı ve yalınlığı söz konusudur”
(a. g. y., s. 264-268). Bu özellikleri nedeniyle bilinç akımı tekniğinden
ayrılır.
İç diyalog tekniğini kullanılırken Mükerrem Kâmil, kahramanların
karşılarında biri varmış gibi konuşmalarına fırsat verir. Ya sevdiğini
ya da ailesinden birini yitiren kahraman, bulduğu ilk fırsatta iç
diyaloga başlar. Ayrı Dünyalar adlı romanda asıl roman kişisi
durumunda olan Güzide, bir kanser hastasıdır ve çok az ömrü
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kalmıştır. Çocuklarını, eşini bırakıp gitmek ister. Bir kararsızlık yaşar:
“— Tanrım! Çok güzel şeyler yaratmışsın. İnsanlarına, kurduna,
kuşuna nimetler ihsan etmişsin. Bütün bu güzelliklerden, bu
nimetlerden ayrılmak o kadar zor değil. Ama çocuklarımı bırakıp
gitmek korkunç bir şey. Artık bana öyle pek ihtiyaçları kalmamış olsa
da, onlardan ayrılmak acı. Bunun için ölüm korkutuyor beni.
Korkuyorum Tanrım, korkuyorum.” (Su 1964:149). Yazar bu
tümceleriyle başarılı bir iç diyalog tekniği kullanır.
Mükerrem Kâmil, Dinmez Ağrı’da ise iç monolog tekniğini kullanır:
“Kafamda hayal kanatları çırpınıyor! Gönlüm göklere kadar
yükseliyor. Bu arabada Celâl de olsaydı. Yorgun üzgün başımı onun
sevgili göğsüne dayayarak, inandıran, kuvvetle inandıran bir sesle:
‘Seni çok, pek çok seviyorum Celâl’ deseydim. O. saçlarımı
okşıyarak, çenemi severek, gözlerime uzun uzun baksa ve bana
inansaydı.” (Su, 1937, s. 27). Yazar sözlerinin devamında iç diyalog
ve iç monolog tekniklerini birlikte kullanır: “Hayattan çok bir şey
istemiyorum. Küçük bir ev.

Bahçeli çiçekli, minik bir yuva.

Akşamları yolunu gözlediğim kocam kapımı çalsaydı. Ömrümü
kocamla çocuklarıma bağlamaktan gelen bir saadet içindi hayat
kitabımı kapasaydım. Ne olurdu yarabbi, ne olurdu? Bu dilek o kadar
olmıyacak şey mi pek mi fazla bir genç kız için?” (Su, 1937, s. 27).
Görüldüğü gibi roman kişisi hem iç dünyasını anlatıyor hem de
karşısında Tanrı varmış gibi davranarak iç diyalog tekniğinde sıkça
görülen soru tümcelerini kullanıyor.
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Aynadaki Kız adlı romanda kadın kahramanlardan Sibel San,
sevgilisinin evine gider. Burada sevgilisinin annesiyle dalga geçer gibi
konuşur. Eve dönen Sibel San yaptığı konuşma için pişmanlık duyar:
“Annesinin bu sözlerini işitir işitmez, yaptığıma pişman oldum ve
Ali'ye acıdım. Bütün kalbimle acıdım bu çocuğa. Şimdi benim yüzümden kimbilir ne çiğ sözler işitecek, bu macera yüzünden, kimbilir
annesinden neler çekecekti? Bu arkadaşlığın, çocuğun başına kakınç
olacağı muhakkaktı. Böyle deli-dolu konuşacağıma, çıkıp gitmeli, bu
zevksiz ve münasebetsiz sahneyi yaratmamalıydım” (Su, 1962, s. 15).
Bu örnekte de görüldüğü üzere iç monolog tekniği Mükerrem Kâmil
Su romanlarında başarıyla kullanılmıştır. Başarılı olmasının nedeni de
şu açıklamaya uygun davranmasında yatar: Kişinin bilincine
sızmamıza yarayan, bireyi daha iyi anlayıp tanımamıza yardımcı
olacak bu teknik yerinde ve dikkatli uygulanması hâlinde, romanın
genel dokusunu güçlendirir” (Tekin, 2004, s. 264-268). Mükerrem
Kâmil yarattığı kişilerin yalnız kaldıklarında kendilerini ifade
etmelerini genellikle bu teknikle sağlar.
Mükerrem Kâmil Sevgim ve Istırabım’da yine bu teknikleri içiçe
kullanır. Roman kişisine, “Onun ismini taşıdıktan sonra zaten
öbürünün sevgisini bile düşünmek memnu olacak. Evet, belki ona
alışırım. Alışkanlıktan doğan dostluklar, sevgiler yok mu? Doktorla
evlenmeğe karar veriyorum ve bize geldiği ilk gün bu kararımı
kendisine bildirmek istiyorum” (Su, 1934, s. 70) ifadelerini
söylettikten sonra şu şekilde devam eder: “Doktor geliyor. Onun
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bahçeden yavaş yavaş eve doğru yürümesine bakıyorum. Şimdi
kararımı kendisine bildirdiğim zaman nasıl sevinerek, gözlerime
bakacak, ellerimi öpecek. Evde hazırlık başlıyacak. Yıllarca bir
diğerinin karısı olmağı düşünen, istiyen ve yine yıllarca arada bir şey
olmamış, yine onun karısı imişim gibi bir vehimle yaşıyan ben....” (a.
g. y., s. 70). Bir başka örnekte de önce anlatıcı devreye girer: “Kadının
alnı, bütün hayatının çilelerini okutacak kadar manalıydı. Gülüşünde,
ağlıyan, yanan bir kalbin acısı, burukluğu var gibiydi. Tükel, bugun
ilk defa doktorun hayatında açtığı yarayı bir tarafa bırakarak bir
başkasının hayatını düşünüyordu” (a. g. y., s. 76). Sonra roman kişisi
içini anlatmak üzere anlatımı üzerine alır: “İçinden diyordu: — Bu
kadın güzel, okumuş, musiki biliyor.. İyi giyiniyor, zengin… Bu
zamanda en zorlu erkeği doyuracak, bağlıyacak kadar mükemmel…
Fakat gülmemiş, yaşamamış. Dalından koparılıp birköşeye atılmış bir
çiçek kadar içli. Ona yazık değil mi? Ah, bir erkek olsaydım..,.
Diyordu... Bir erkek olsaydım...” (a. g. y., s. 76). Görüldüğü gibi yazar
iç diyalog ve iç monolog tekniklerini birlikte kullanmıştır. Zaten bu
tekniklerin amacı da okuyucuyu, kahramanın iç dünyasıyla karşı
karşıya getirmek, anlatıcının varlığı ortadan kaldırmaktır

(Tekin,

2004, s. 263-268); fakat romandan yapılan alıntının son tümcesinde
olduğu gibi kahraman, anlatıcının yardımıyla sözlerini bitirir.
Mükerrem Kâmil Ben ve O romanında iç diyalog tekniğini ve iç
monolog tekniğini yine iç içe kullanır. Sevgilisinden ayrılmak isteyen
Suna, bir Akdeniz gezisine çıkar. Vapurdaki odasında yalnız kalan ve
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bulunduğu konumu, “(…) uyurgezer gibi kamaranın daracık yatağına
doğru yürüdüm. Lâmbaları söndürdüm. Önce her yer zifiri bir
karanlığa büründü. Sonra koyu karanlık yavaş yavaş dağıldı” (Su,
1970, s. 132) ifadeleriyle açıklayan Suna, sonra kendisiyle dertleşir:
“İçinde bulunduğum yeri hâlâ yadırgıyordum. Bu vapurda ne işim
vardı benim? Niçin bu yolculuğu yapıyordum? Halim, değişiklikte
ferahlık vardır diyenleri yalanlıyordu. Ayfer’i hatırladım. Kendini götürme bu vapurla demişti. Asıl zor olan bu idi. Kendimle olan
kavgadan daha şimdiden yorulmuş, bezmiştim” (Su, 1970, s. 132). Bu
tekniklerin iç içe geçmesi başka romanlarda da karşımıza çıkar.
İç monolog ve iç diyalog teknikleriyle birlikte yazarların en çok
başvurduğu teknik iç çözümlemedir. Bu teknikte anlatıcı; roman
kişilerinin iç dünyalarını kendi düşüncelerini, duygularını katmadan
verir: “İç çözümleme (interior analysis) yöntemi, en kısa tanımla,
anlatıcının araya girerek kahramanın duygu ve düşüncelerini
okuyucuya aktarması demektir” (Tekin, 2004, s. 260). Mükerrem
Kâmil Su, bu teknikten de yararlanmıştır. Tanrısal bakış açısının
kullanıldığı romanlarda sıkça görülen iç çözümleme tekniğinde, yazar
bir bakıma kahramanına tercüman olur. Sevgim ve Istırabım’da bu
durum şu şekilde karşımıza çıkar:
—Bize Ankaradan bildirdiler. Ben daha önce geldim. Çünkü
burada halam var.
—Memnun oldum hanımefendi.
Bunu söylerken içi kan ağlıyordu. Onun kocası ile aynı
memlekette, aynı sefarethanede çalışmak., seremoninin icap
ettirdiği anlarda onunla karşılaşmak., bu pek feci şeydi Fuat için
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bu pek müthişti. Çaylarda, konserlerde, balolarda, resmî ve
hususî toplantılarda muhakkak onu görecekti. Bugünkü gibi
gülen gözleri ve gönüllere bir ılık rüzgâr gibi esen sesi ile hep
karşı karşıya bulunacaktı. Fuat çok iyi biliyordu ki bu güzel
kadını, bu bir bakışta en dürüst vuruşlarla çarpan yüreği bile
allak bullak eden bu bambaşka kadını, bir kerre daha kollarına
alıp onunla dansetmeğe muktedir değildir.
O, bir fırtına gibi hayatında esip geçmeğe mahkûm bir şey değil
mi? Şu halde en taze duygularını, en iyi yaşama emellerini o
hırçın fırtınaya kaptırıp yerlere serilmek., niçin?
Onu görmemeğe, onun sesi ile sarsılmamağa, onun gözlerinin
yangınına yüreğini kaptırmamağa karar verdi. Ne olursa olsun
onunla karşılaşmıyacaktı. Buna bütün ruhu ile dikkat edecek, en
küçük bir şekilde bile müsamaha göstermiyecekti. Fakat
kanatlanmışçasına hızlanan zaman., ve zamanın kucağına
yığılan hadiseler onun kararını bir avuç kül gibi bu fırtınanın
elinde savurdu. Fuat Deniz, Fahire Yersu ile sık sık karşılaştı,
konuştu, dansetti ve onu sonu gelmez bir ateş.. geri dönülmez,
önü alınmaz bir hızla sevdiğini., onsuz yaşayamıyacağnı, onun
tarafından da bu sevgiye karşılık verildiğini anladı (Su, 1934, s.
140).

Benzer bir biçimde Istıranca Eteklerinde’de iç çözümleme tekniği
sıkça kullanılır. Romanın asıl kadın kahramanı Bilge’nin kocası onu
aldatmaktadır. Bilge bir gün bu durumu düşünür ve onun ruh halini
araya giren anlatıcı verir: “ ‘Bay Cevdet’in maceralarını öğrendikten
sonra Bilge’nin duyduğu ilk his, derin bir isyan oldu. Yıpranmış
sinirleri, ağarmağa başlamış saçları ile bir çiçek kadar taze ve canlı
hayatına karışan bu nankör adam, demek onu henüz yirmi dört
yaşında ihmal edecek kadar hoyrat ve düşüncesiz bir mahlûktu’” (Su,
1935, s. 20). Su sözlerinin devamında Bilge’nin ruh halini de “Genç
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kız sustu. Artık söylenecek bir şey kalmamıştı. Hüsnü Bey, bu
toprakların bir gün buralardan ebediyen kovulan bir kardeşin
çocuğuna kalacağını düşündü ve bundan rahatlık duydu” (Su, 1935, s.
20) sözleriyle ortaya koyar.
Mükerrem Kâmil, Büyük Rüzgâr adlı romanında da iç çözümleme
tekniğini başarıyla uygulamıştır: “(…) Şimdi kendisi de Güzide’yi
mazur görüyordu. Henüz on beş yaşında idi. İyiyi kötüyü ayırt
edemiyecek kadar hayata yabancı ve hazırlıksızdı. Onun bir gene
zabitin iğfal edici sözlerine, vaidlerine kanip gitmesini o günkü gibi
korkunç bir iffetsizlik, bir aile lekesi olarak telâkki edemiyordu” (Su,
1945, s. 35). Bu ifadelerle birlikte roman kişisinin iç dünyası çözülür;
okura sunulur.
Yazar iç çözümleme tekniğini birçok romanda kullanır. Bu tekniğin
geçtiği romanlarda kahramanların psikolojik durumları çok kötüdür.
Anlatıcı ruhsal yönden sorunlar yaşayan kahramanının duygularını
anlatır.
Film yapımcılığından edebiyata geçen montaj tekniği, bir romancının
bir değer ifade eden anonim, bireysel ve hatta tarihi nitelikli bir metni,
bir söz veya yazıyı, bazen olduğu gibi, bazen değiştirerek yapıtında
belirli bir amaçla kullanmasıdır. Kısacası montaj tekniği dendiğinde
yazarın gerçekliği çok boyutlu yansıtmak amacıyla çok çeşitli
alanlardan hazır ifade kalıplarından yararlanması, bu kalıpları kendi
romanının anlatım dokusuna ustalıkla monte etmesi anlaşılır (Aytaç,
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1990, s. 56). Bu romanı renklendiren teknikten Mükerrem Kâmil
hemen hemen her romanında yararlanır.
Mükerrem Kâmil Kurtuluş Savaşı yıllarını içeren Dinmez Ağrı,
Ateşten Damla gibi romanlarında, Atatürk’ten alıntılar yaparak montaj
tekniğini uygular. Böylece romana bir inandırıcılık gelir, okurun
dikkati bir yandan da savaşa yöneltilir: “Fennin kaidelerini
değiştiriyor. Hayır, değiştirmiyor. Harb fennine yeni bir kaide
kazandırıyor. Yurdu müdafaa için hattı müdafaa yok. Sathı müdafaa
vardır. İşte korunacak o yüz, o büyük ülke, Türk yurdudur. Türk
topraklarıdır. Ve orada eli silâh tutan herkes, silâh tutan herkes, silahı
olmıyan taşla, değnekle, balta ile, ne bileyim kendini koruyacak bin
bir vasıta ile uğraşacak” (Su, 1937, s. 37-38). Romanın ilerleyen
sayfalarında alıntılama tekniği devam eder:
Tek bir kol, tek bir kafa kalsak bile bu davadan şaşmayacağız
Parolamız kısadır: Ya ölüm ya istiklal..26 Genç erkek içli bir
sesle:
—Sen bizden olmalı imişsin dedi.
—O zaman sizin gibi korkak, sizin gibi açgözlü ve vatansız
olurdum. Benim kanım Türk kanı, seciyem Mustafa Kemal
seciyesi.. (a. g. y., s. 78).

Mükerrem Kâmil montaj tekniğini en çok Gençliğimin Rüzgârı adlı
romanında kullanmıştır. Yazar bu romanda on kez montaj tekniğinden
yararlanır.
Atatürk’ün sözünün doğrusu: “Ya istiklal ya ölüm” şeklindedir. Atatürk bu
ifadeyi Sivas Kongresi’nin yapıldığı sıralarda mandacılara ve mandacılık
zihniyetine tepki olarak söyler (Bkz. Sinan Meydan, “Ya İstiklal ya Ölüm”,
Sözcü, 4 Eylül 2017).
26
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Gençliğimin

Rüzgârı’nın

başat

kişilerinden

Asuman’ı

kocası

aldatmaktadır. Kızı için evliliğe katlanan Asuman, zaman zaman halk
türkülerine

sığınır:

“Gecenin

nahoş

hatıralarından

tamamiyle

uzaklaşmış olarak gündelik işlerine başladı. Küçük fakat çok tatlı sesi
ile bir halk türküsü mırıldanıyordu: ‘Hem okudum, hem yazdım, yalan
dünya senden geçtim hey!’ Birden sustu. Sanki yanında bir varmış da
ona söylüyormuş gibi, yalan da olsa hiç bu dünyadan geçilir mi zavallı
şairim, dedi. Hiç geçilir mi bu güzel dünyadan?” (Su, 1955, s. 41).
Romanın ilerleyen bölümlerinde bir de Yemen türküsü alınır. Bu
alıntılarla romandaki tekdüzelik ortadan kalkar ve roman renklenir:
“Adı Yemendir / Yolu çemendir / Giden gelmiyor / Acap nedendir”
(Su, 1955, s. 71). Mükerrem Kâmil Gençliğimin Rüzgârı’nda başka
montaj tekniği örnekleri de verir:
—Aman büyük hanımcığım, şarkı kim, ben kim? Şarkıcıların
işi mi yok? Kala kala benim üstüme mi türkü yapacak, mani
söyliyecekler?
—Uslan ey dil, uslan artık ihtiyar olmaktasın27! Ama dil
diyorsa da şu ağzımın içindeki dili kasdetmiyor, gönül demek
istiyor senin anlıyacağın
Asuman kitaptan başını kaldırdı:
— Sevinç odasında mı Havva Hanım? (Su, 1955, s. 153).

Mükerrem Kâmil dönemine ve yazdığı popüler romanlara göre
anlatım tekniklerini başarıyla kullanmıştır. Kurtuluş Savaşı’nı konu
edinen romanlarında Atatürk’ten alıntılar yapan yazar, sanata yer
verdiği romanlarında da ünlü bestecilerden alıntılar yapar.

27

Recaizade Mahmut Ekrem’e ait dizeler.
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SONUÇ
Tarihin karanlık dönemlerinden günümüze doğru geldikçe insanların
yaşadıkları bölgelere göre kültürel değerler bıraktıları görülmektedir.
Bu kültürel değerler de ortaya çıktığı dönemin özelliklerini barındırır.
Bu nedenle de kültürün kendisi de ona bakış da sürekli bir değişim ve
dönüşüm halindedir. Bu durumun doğal sonucu olarak kişioğlu
bilimde, eğitimde, ekonomide, felsefede ilerledikçe kültüründe de
çeşitliliğe

doğru

gider.

Kültürdeki

çeşitliliğin

en

somut

göstergelerinden biri Sanayi Devrimi sonrasında Batı’da ortaya çıkan
popüler kültürdür. Temelinde kâr olan popüler kültürün diğer
kültürlerden ayrılan en önemli özelliği insanlar arasında ortak bir dil
oluşturmasıdır. Bu özelliğinin yanında popüler kültür zamanın
değişimiyle birlikte değişir; değişen gereksinimlere göre de kendini
hazırlar ve yenilenir. Bu yenilenmenin sonuçlarından biri de popüler
yazındır.
Yazının popülerleşmesi gelişen teknolojiyle yakından ilgilidir; çünkü
basım tekniğinin ilerlemesi ve postacılığın gelişmesi popüler yazın
ürünlerinin dağıtımını kolaylaştırır. Popüler yazın zamanla da büyük bir
pazara dönüşür ve varlığını Avrupa’da sinemanın ortaya çıkmasına kadar
yaygın bir biçimde sürdürür. 1940 ve 1950’lerden sonra ise popüler yazın
karşımıza cep kitapları olarak çıkar.
Yazının popüler duruma gelmesi sanatsal yönden ona zarar vermiş
olabilir; ama ekonomik yönden romancılara büyük bir rahatlık sağladığı
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kabul edilir; çünkü popüler kültürün ortaya çıkmasıyla yazın da geniş
halk kitlelerine iner ve edebiyatçı da ekonomik açıdan özgürlüğüne
kavuşur. Böylece yazarların çoğu geçimlerini yapıtlarıyla sürdürebilir
duruma geldiği için başkalarının yardımına da gereksinim duymazlar.
Türkiye’de popüler yazın, Batı’dan yaklaşık yüzyıl sonra, Tanzimat
Dönemi’nde başlar. 1860’tan sonra ilk ürünlerini veren Yeni Türk
Edebiyatı, başlangıçta toplum için varlığını gösterir. Edebiyatçılar
karşılarında eğitim yönünden çok zayıf bir kitle bulunca zorunlu olarak
onların gelişmesine yönelik ürünler verirler. Bu bağlamda Ahmet Mithat
Efendi popüler romanlarıyla dikkati çeker. Bir okur kitlesi yaratmayı da
başarır. Bu başarısıyla da döneme damgasını vurur. Sonraki yıllar için de
öncülük yapar.
Ahmet Mithat Efendi’nin açtığı yol, Servet-i Fünûn ve II. Meşrutiyet
yıllarında da devam ettirilir. Servet-i Fünûn zamanında sansür nedeniyle
toplumu bilinçlendirme yerine onu avutan bir popüler yazın söz
konusudur. İslamcılığın ve ümmetçiliğin çöktüğü ve ulusal bir
düşüncenin egemen olduğu II. Meşrutiyet Dönemi’nde ise hem konular
genişler hem de bu alanda farklı yazarlar kendilerini gösterirler.
Cumhuriyet’le birlikte dinsel devlet anlayışından laikliğin, bilimin ve
aklın hâkim olduğu yeni bir devlet sistemine geçilir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür diyen Atatürk’ün öncülüğünde başta
sosyal ve siyasal yaşam olmak üzere eğitim alanında, kültür alanında
büyük devrimler yapılır. Özellikle zorunlu eğitimin kabul edilmesi ve dil
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alanında yapılan devrimler sayesinde bilgisizlik gücünü kaybetmeye
başlar. Böylece büyük Türk ulusu kendisini geri bırakan Orta Çağ
zihniyetinden kurtulmak için olanaklar elde eder. Türkiye çağdaş
memleketler arasındaki haklı yerini almaya başlar.
Yeni harflerle Türk insanı daha çabuk okumayı öğrenir. Okuryazar
oranında kısa sürede büyük bir artış olur. Yükselen okuryazar sayısı
Cumhuriyet’in ilan edilmesini kendisi için de bir şans olarak gören
yazarları daha çok yazmaya iter. Yazarlar hem genel halk kitlesi için hem
de sanat kaygısıyla yapıtlar verir duruma gelirler.
Geçen zamanda halk kitlesi içinde popüler roman okuyucusu öne çıkar.
Bu durum da hem popüler romancı sayısını arttırır hem de ele alınan
konuların sayısını... Bir yandan kadın yazarların sayısı artarken diğer
yandan da romancılar başta aşk olmak üzere popüler tarihsel romanlar
kaleme alırlar. Bunlarla yaşadıkları çağı da yansıtırlar geçmişi de güncele
getirmeyi başarırlar. Böylece okurun önüne hem kendi diliyle yazılmış
hem de konu yönünden varsıl olan yapıtlar koymasını bilirler. Bu
özellikleriyle popüler yazın bir yandan XX. yüzyılın son çeyreğine kadar
etkin bir biçimde varlığını sürdürürken diğer yandan da Türk sinemasını
besleyen en büyük kaynaklardan biri olur.
Uzun yıllar Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde öğretmenlik yapan
Mükerrem Kâmil Su, Türk halkının duygu, düşünce ve sosyal yaşamını
yapıtlarında başarıyla işler. Merkezinde aşkın bulunduğu romanları konu
bakımından ana çizgileriyle üçe ayrılabilir: aşk, ulusal ve sosyal konular.
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Yazarın romanlarında aşk, belirleyici bir rol oynar ve bütün
eserlerinde yer alır. Ulusal konular arasında Kurtuluş Savaşı, Atatürk
sevgisi, Türk ulusunun yurduna sahip çıkması dikkat çeker. Su’nun
ulusal konulara girmesinde kendisinin İstanbul’un işgalini yaşamış
olması da önemli bir nedendir. Öte yandan yazar yaşamı boyunca
Atatürkçülük çizgisinden ayrılmamıştır. Romanlarında Atatürk daha
çok ilerici, Türk yurdunun kurtarıcısı ve kadınlara verdiği haklarla yer
alır. Sosyal konular ise ekonomik durum, yer sarsıntısı, evlilikler,
boşanmalar ve çocuklar üzerinden verilir.
Roman kişilerinin fiziksel ve psikolojik yönlerini başarıyla veren
Mükerrem Kâmil, eserlerinde kadınları ön plana çıkarır. Aşkı yaşayan,
acı çeken, ayrılan, çocuğu için sevmedikleriyle birlikte kalanlar hep
kadınlardır. Romanlarda fiziksel yönden iki tip kadın karşımıza çıkar.
Biricisi genellikle asıl kadın kahraman olup masum bir güzelliği
olanlar; diğerleri ise metreslik yapan ve evli erkeklerle yaşayan
kadınlardır. Büyük çoğunluğu lise mezunu olarak karşımıza çıkan
kadınlar, erkeklerle eşittirler; çünkü Medeni Kanun gelmiş ve Türk
kadını hakkına sahip çıkmaya başlamıştır. Yazar erkek kahramanların
fiziksel özelliklerine ve mesleklerine de yer verir. Dış görünüş
bakımından dikkat çekici olan erkeklerin yaptıkları meslekler de
subaylık, doktorluk, mimarlık vb. popüler mesleklerdir.
Mükerrem Kâmil’de mekân olarak Türkiye içinde; Ankara, İstanbul,
İzmir, Balıkesir, Adana, Diyarbakır ve Eskişehir gibi yurdun farklı
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bölgelerini görülür. Yazar yurt dışına pek değinmez. Avrupa’yı birkaç
romanında mekân olarak kullanırken Amerika ile Kanada ise bir iki
romanında geçer. Su’nun birçok romanında mekân Ankara’nın dışında
başlar; ama bir şekilde kahramanlar Ankara’ya gelirler. Bu tutumuyla
yazar Ankara’nın merkez olduğunu vurgulamak ister. Mekân-insan
ilişkisine çok dikkat eden Mükerrem Kâmil, kişilerin psikolojik
özelliklerine göre de mekânları ele almasını bilir. Çok az romanındaGünah Yolu gibi- mekân-insan çatışması görülür.
Zaman Mükerrem Kâmil’de Kurtuluş Savaşı yıllarından 1970’lerin
başına kadar gelir. Kimi romanların anlatı zamanı genellikle bir iki
yıllık süredir. Buna karşın yazar birkaç romanında bu çizgisinin dışına
çıkar. Uyuyan Hatıralar romanında olay zamanı yirmi yılı bulurken
Sevgim ve Istırabım gibi bazı romanlarda ise olay zamanı beşle yedi
yıl arasında değişiklik gösterir. Yazar zaman-insan ilişkisine de
değinir. Zaman-insan ilişkisinde genellikle Orta Çağ zihniyetinden
modern çağa geçişin sıkıntıları öne çıkar. Elde edilen eğitim ve kadın
hakları sürekli olarak önceki dönemlerle karşılaştırılır. Mükerrem
Kâmil’de zaman olarak çağdaşlık savunulur. Bunların dışında
zamanda iki unsur vurgulanır: zamanın tüm sıkıntıları unutturacağı ve
yaşanan ân.
Bakış açısı ve anlatıcı yönünden Mükerrem Kâmil’in romanlarında
çoğunlukla tekil ve tanrısal bakış açısına dayalı bir anlatım görülür.
Yazar gözlemci anlatıcıya çok az yer verir. Yazarın olaylara
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yaklaşımındaki tutumunda kadın bakış açısı dikkat çeker. Mükerrem
Kâmil romanlarında ilerici bir görüşü savunur. Kırsal bölgelere
gönderdiği kadın öğretmenler üzerinden bağnazlığı ve gericiliği ağır
bir şekilde eleştirir. Türkiye’de kadınların dinci zihniyet sonucunda
yaşadığı sıkıntıları ve kadınlara yönelik baskıları dile getirir.
Mükerrem Kâmil dil yönünden oldukça titizdir. Dili başarıyla kullanır.
Roman kahramanlarının çoğunluğu eğitimli olduğu için yalın Türkçe
eserlerinde kolayca görülebilir. Yerel ağızlar çok az görülür. Çalışma
sonucunda yazarın birçok romanında özel adlara gelen çekim eklerinin
bitişik yazıldığı görülmüştür. Dil ve anlatımında en çok dikkati çeken
eksik yanı budur.
Anlatım teknikleri bakımından Mükerrem Kâmil oldukça başarılıdır.
Her romancıda görülen anlatma tekniğini bir kenara bırakacak olursak
yazar, geriye dönüş ve diyalog tekniğinden montaj tekniğine kadar
birçok anlatım tekniğine başvurur. Öte yandan bilinç akımı tekniğine
başvurmamış olması 1930’larda başladığı roman biçemini 1970’lerin
başına

kadar

değiştirmeden

sürdürdüğünü

gösterir.

Değişime

gitmemesi bağlı bulunduğu popüler roman anlayışıyla da yakından
ilgilidir; çünkü popüler romanlarda okuyucuyu fazla yormamak
esastır.
Mükerrem Kâmil Su Tanzimat Devri’nde Ahmet Mithat Efendi’yle
başlayan ve XX. yüzyılın üçüncü çeyreğine kadar devam eden popüler
Türk yazını içerisinde 1930’ların ortalarından 1970’lere kadar geçen
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sürede kendine yer bulur. Mükerrem Kâmil, içinde bulunduğu popüler
aşk romancılarından zaman zaman ayrılıp Ateşten Damla romanında
olduğu gibi tarihsel popüler romanlara örnekler vermiş olsa bile,
popüler aşk romancıları arasındadır.
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