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c=Ozet: Oguz Atay'm Tutunamayanlarve TehlikeliOyunlar romanlan intihar temas1m
i~leyen kendisinden i:inceki romanlardan aynhr. Onun muntehir ki~ileri kendi bilgilenme sureo,leri ile Turkiye' de ya~anan sure<;arasmdaki ui;urumda kahrlar. Onlar,
Bahh modernist du~unceye yakla~an Turk aydmlan olarak kendi toplumlanndaki
degi~mezligi gi:irurler. Bu nedenle ii;ine du~tiikleri i;1ki~s1zhg1ironiyle ele~tirmeye
ba~larlar. Bilgi i;ah~mas1 nihayetinde depresyonu getirir ve ontolojik bir nedenle intihar ederler. Turk romanmda gen;ekligin ironiyle tarh~1ld1g1bu eserler, yap1 ve
kompozisyon ai;1smdan da intihar temas1m gerekli zemine ta~1yarak i~ler.
Anahtar Kelimeler: Oguz Atay, intihar, Turk romam, Tutunamayanlar,
Oyunlar.

Tehlikeli

SUICIDE IN OGUZ ATAY'S NOVELS
Abstract: Oguz Atay's novels "The Ones Who Can Not Hang On" and "DangerousGames" are differentfrom other novels that coverthe suicide theme. There is a huge gap between the processof enlightenment of his heroeswho commit suicide and the processin
Turkey. They, as Turkish intellectuals who approachWestern modernist thought, see steadfastnessagainst the change in their own society.Thereforethey began to criticize the situation they have been by irony. The conflictfinally brings depressionand they commit
suicidefor ontologicalreasons.These works in which reality is discussedby irony in Turkish novel, analyse the suicide theme by bringing it onto necessaryground in terms of
structure and composition.
Keywords: Oguz Atay, Suicide,Turkishnovel,The Ones Who Can Not Hang On, Dangerous Games.

GiRi$
Turk romanmda intihar temasm1, kiiltiir degi;;iminin getirdigi
bir zihniyet problemi olarak incelemekle, gelenekselden modern
dii;,iinceye ge<;ilmesinin arkasmdaki bilgi ve bilin<; durumunu ve
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de buna bagh olarak romanda bireyin tek ba 9mahgm1, drama du9mu9Iugunu gormemiz mumkundur. Oguz Atay'm iki romanmda
bu temay1 ele ahrkenbilgi degi 9iminin getirdigi sonw;lan daha yakmdan gorebilme 9ans1m1z ise daha fazladir. <::unkii onun anlatmalan, Turk aydm1 ile toplumu arasmdaki derin c;ati9may1, adeta bir
bilgi s1c;ramas1 ile aktanr. Bu bak1mdan oncelikle intihar kavram1
uzerinde k1saca durmak, ardmdan Turk romamnda intihar temas1na yer veren eserlerin bir k1smmm bu tema etrafmda getirdiklerini
tespit etmek ve nihayetinde Atay'm roinanlarmdaki intiharlarm
kendisinden onceki ve donemindeki romanlarla ilgisini tarh 9mak,
konuyu ortaya koymak bak1mmdan faydah olacakhr.
iNTiHAR KAVRAMI
insan ve alum gerc;eginin intihar kavram1yla yan yana gelmesi
hareketin istekli veya istek d191 olmas1yla ilgilidir. intihar: "Vucuttaki hasai:m ki 9inin kendisi tarafmdan yapilm1 9 olduguna ve olenin
kendini oldurme niyeti ta 91d1gma dair (aleni ya da gizli) delillerin
oldugu yaralanma, zehirlenme veya bogulmadan kaynaklanan
olum(dur)." (Jamison, 2004: 42). Ba 9ka bir deyi 9le kaza ile meydana
gelen olumler, akil hastalarmm bilinc;siz ve oliime gotiiren hareketleri intihar niteligi ta 91maz.
Turk anlah metinlerinde Bah' daki gibi, insamn kutsal guc;le mucadelesinin neticesinde ortaya c;1kantrajedi bulunmad1gmdan intihar da uzerinde c;ok durulmu 9, du 9unulmu 9 bir kavram degildir.
Bah literaturii ise, intihar konusunda daha zengindir. Eski Yunan' da, insanm hayatma son vermesine iyi gozle bakilmam1 9, intihara yeltenenler cezalandmlm1 9hr. Mesela Aristoteles, intihan devlete kar 91 i9lenmi 9 bir sue; sayar (Jamison, 2004: 26). AncakStoistler,
intihan ogutler ve ogretir (Alvarez, 2007: 66). Hatta Plinus, bir giic;
belirtisi olarak insanm kendisini oldurebilmesiyle, tannlardan ustiinliigune i9aret eder. Hristiyanhk ise intihan yasaklar ve gunah
kabul eder. 18. yuzyilda intihar etrafmda farkh geli 9rneler meydana
gelir. Oncelikle hukuk alanmda eski donemlerden kalma cezalar
kaldmhr ve intihar edenin bir ozgurluk sec;iminde bulundugu goru9uyle, mallarmm haczedilmesi gibi uygulamalardan vazgec;ilir
(Ozek, 1968: 81).
20. yuzy1lm hemen oncesinde, toplumbilimin onemli ismi Emile
Durkheim, intiharm toplumlardaki arh 9mm nedenlerini incelemeyi
hedef edinen Le Suicide -Etiide Sociologique antihar-Toplumbilimsel jn-
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celeme) adh ara§hrmasmda,

intiharm arkasmda "toplum etke"sinin
yathgm1 ispatlamaya <;ah§Ir.0, intiharda akil hastahg1, irk, kahhm,
iklim ve taklit gibi etkenlerin ger<;ek sebep olmad1g1 iddiasmdadir
(Durkheim, 1992: 23-25).
Felsefi platformda 20. yuzy1I Bahh yazar ve filozoflarm bir<;ogu,
intihan, hayata kar§I bir cevap, tercih olarak gorur. 'Absurde' felsefesiyle bu konuda du§unce belirtenlerden biri olan Albert Camus,
"Ancak bir felsefi problem vardir: intihar! Kendini oldurmek bir
anlamda itiraf. (...) Hayatm bizi a§hg1m, hayah anlamad1g1m1z1 itiraf etmektir." (Camus, 1962: 2) der. Aym anlamda Alman romantigi
Novalis, "En onemli felsefe edimi (acte) insanm kendi kendini 61dtirmesidir. Her ger<;ek felsefenin ba§lang1<;noktas1 budur." (Ozek,
1968: 99) §eklinde bir yakla§Im sunar. Egzistansiyalizmin onemli ismi Sartre da, kendini hi<;likte var etme bi<;imi olarak intihan olumlar: "intihar diinyada olmamn bir ba§kayoludur." (Edgu, 1968: 99).
Psikanalitik teori ise intihar problemini ele ahrken superegodaki
y1k1c1hgm tamam1yla egoya yoneldigini, melankoliyi k1§kirthgm1
soyler. Onlara gore, ego kendini koruyacak herhangi bir araca da
sahip olamad1gmdan bir <;e§it6<;alma istegiyle intihar eylemini ger<;ekle§tirir (Alvarez, 2007: 114-115).
Bah' da intihar meselesi ve nedenleri uzerine yapilm1§ tespit ve
a<;1hmlan Nezahat Arkun, intiharm Psikodinamikleri adh <;ah§masmda, di§ nedenler (mevsim, tabiat olaylan; sosyal <;alkanhlar, ileti§im
kopuklugu, sosyal organizasyon bozukluklan), i<;nedenler (anatomik, patolojik; psikopatolojik faktorler) ve psikanaliz alt ba§hklan
§eklinde aktarmaktadir (Arkun, 1978: 129-259).
Turk kulturunde, Bahhla1;,ma doneminden once, intihar kavram1
etrafmda <;ok<;adu1;,unuldugunu soylememiz pek mumkun gozukmemektedir:
"Ne Vankulu Liigati'nde (1170), ne de Burham KatI'da (1287) bu sozciige
rastlanmamaktadir. Bah dillerindeki romanlarda goriilen 'suicide' sozciigiine
kar~1hk Tanzimat'ta Tiirki;eye i;evrilen eserlerde 'kendini katletme'nin yerine
'intihar' kelimesi kullamlmaya ba~lanm1~tlr. Bu sozciik, Arapi;ada 'kurban' demek olan 'nahr'dan meydana gelmi~tir." (Arkun, 1978: 25).

Turk toplumunda intiharm yaygm olmamasmda, dini inan<;lann
etkisi ve toplumsal ili§kilerin baglay1C1hg1bilinmektedir. islam dininin bu konudaki kesin hukmuyle insanlarm boy le bir eyleme kalk11;,mad1g1m soyleyebiliriz. Kur'an-z Kerim'in Nisa suresi, 29. ayetindeki
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"Ve kendinizi oldiirmeyin." (Kur'an-1 Kerim, 2001: 82) emri ile Hz. Muhammed'in 9u hadisinin, bu tavirda 9iiphesiz biiyiik onemi vardir:
"Her kim bir dagdan (yiiksek bir yerden) kendisini a~agrya ahp oldiiriirse,
bu intihar eden kimse cehennem ate:;;inde ebedi ve daimi surette kendisini yiiksekten a:;;agryabrrakrr (bir halde azap olunur). $u bir kimse de zehir i-;er de canma kryarsa, zehiri elinde i-;er bir halde ebedi ve daimi bir surette cehennem
ate:;;inde (a.zap olunacak)hr. Herhangi bir kimse de kendisini (b1-;akgibi) bir demir par-;asryla oldiiriirse, o da b1-;ag1elinde karnma vurarak ebedi ve daimi surette cehennemde (azap olunacak)hr." (Zebidi, 1987: 96).

islamiyet'ten onceki doneme ait Turk yarahh 9 efsanelerinden birinde Tann, yard1mc1 ruhlara, "kendi kendini oldiirenleri yanma alma"
hitabmda bulunur (inan, 2000: 18). Elbette bu eyleminTiirk kiiltiiriinde hi<;izinin bulunmad1g1m soylemek yanh 9 olur. intihar, Halk
edebiyatmda canma kiymak ifadesiyle ve Divan 9iirinde, abdal s1rn, ser verip sir vermemek, han<;ere dii 9mek gibi deyimlerle anlahlm19tir. Ancak ikisinde de esas olan, biiyiik bir fedakarhktir.
TANZiMAT'TAN CUMHURiYET'E
TORK ROMANINDA iNTiHAR

intihara, Ahmet Hamdi Tanpmar'm "medeniyet buhranz" tespitiyle daha ku 9atic1 deyimlenebilen Tanzimat y1llarmdan ba 9lamak neredeyse zorunluluktur. \'.iinkii intiharm ilk ornekleri, degi 9en bilgi
kabulii dolay1s1yla, sosyal hayatta bu donemde kar 91m1za<;1kar.Pozitivist felsefenin bizdeki ilk ismi Be9ir Fuat'm intihan adeta bir
ba 9lang1<;gibidir. Onun intiharmda zamanmdaki sosyal <;okiintii ve
kendisinin ya 9am19 oldugu i<;<;ati9ma, nedenler olarak ileri siiriilmektedir (Okay: 84-86). Be9ir Fuat'm kendisini oldiirmesinden sonra istanbul' da bir intihar salgm1 ortaya <;1kar.Bunun iizerine, 11
Mart 1887 tarihli gazetelerde pkanlan bir teblig bu gibi haber, tarh9ma ve konulan yasaklar. Alh ay kadar soma bu yasak kaldmhr.
Donem i<;inde Viyana Sefiri Sadullah Pa 9a da intihar eden onemli
bir isimdir (Okay: 92, 100).
Kurgu diizeyinden bakI1d1gmda, Tai::izimatromanmda az1msan~
mayacak say1da intihar vakas1 soz konusudur. Ancak bunlar, sonu
oliimle biten a 91k hikayelerindeki sadakati ve a 9kin yiiceligini temsil eden eylemin devam1 olarak goriilebilirler (Moran, 1990: 25;
Tiirkmen, 1983: 193-194). Nam1k Kemal'in intibah (1876) romanmda
Dila 9ub'un, Samipa 9azade Sezai'nin Sergiize§t'inde (1889) Dilber'in,
Nabizade Naz1m'm Zehra'smda (1896) S1rncemal ve Zehra'nm ken-
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dini oldiirmesi, hem eski anlatmalann etkisini, hem gerc;ege sokulmaya c;alu;,anilk anlatmalarm sosyal bir gerc;eklige uzanma c;abas1ru birlikte tagu. Ozellikle Zehra d1gmdaki kadmlarm toplumsal dayanaklarmm olmamas1 bu kanaat ic;inelveriglidir. Aym zamanda bu
intiharlar, yazarlar tarafmdan kadmlann okudugu yabanc1 romanJar ile de iligkilendirilir. Boylelikle Avrupa romanm1n da bir etki alaru kurdugu gorilliir. Zehra, okudugu Avrupai romanlardaki kadmlann kendini oldiirmesini "merdane intiharlar" diye hatirlarken
Dilber, Paul ve Virginie'deki romantik intiharfa:d 1diigiiniir. Aynca
Ahmet Mithat'm romanlannda yirmiden fazla''kigi intihar eder
(IButag, 2006: 402}. Servet-i Fiinfm edebiyati ddlayis1yla Halit Ziya'nm iki romanma bu konuda kisaca deginm'~:rrrlz
gerekir. A§k-1
"
- 1,l1
Memnu'da (1900) Bihter'in intihan, Berna Morar\.'rrdespitiyle annesi olmak ve olmamak arasmdaki c;atlgmasmm sonlidi olarak degerlendirilmelidir (Moran, 1991: 75). Halit Ziya, Bihte:riin varhk azab1m insan ve c;evre etkisini goz ardi etmeden verir., Qeleneksel anlatmalann digma 9kan bu romandaki intihar temas1 da, Halit Ziya'nm
gerc;ekc;iliktekibagans1ru gosterir. Bihter, yagama istegi ve ic;ine diigtiigii yasak agkm kirliligi arasmda ruhsal bir c;atlg!Ilayagar. Ancak
annesi gibi olmamaya karar verdiginden kendini oldiirfu. Yine Halit Ziya, Nesl-i Ahir' de (1908-1909), idealist bir kigilige sahip irfan
araahgiyla Abdiilhamid donemine yonelik elegtirisini intihar vakas1yla kurgularmgtlr.
ilerleyen donerri i9nde popiiler bir anlayigla tomanlar kaleme
alan Hiiseyin Rahmi Gfupmar da, intihar vakasma c;ok yer veren
bir yazardu. Berna Moran'm "Hiiseyin Rahmi Giirpmar'm Yiiksek
Felsefesi" adh yaz1smda ortaya koydugu yazara ait tasarruflarm
uygulama bic;imi olarak intihar temas1 adeta bir arac;tu (Moran,
1991: 87-100). Hiiseyin Rahmi, naturalist bakigrm adeta bu tema ile
pekigtirir. ~ipsevdi' de (1911) Mahir'in, Sevda Pe§inde (1912) romanmda saf bir duygusalhgin peginde intihar eden Ayn-1 Nur Hamm ve
sevgilisi ilhami'nin ve Son Arzu'daki (1922) Nunyezdan'm intiharlan, Hiiseyin Rahmi'nin agka ve evlilige inanmayan tavnmn ve de
bilimsel dii§iincenin dtgmda kalan bilgileri reddetmesinin yansrmaSI<lir.Yazar, Tebessilm-i Elem'de (1923) ise dejenere Mehmet Kenan
Bey'in kendini ve etrafmdaki hayatlan mahvedi§ini anlatuken determinizmle intihan bir araya getirir. Mehmet Kenan Bey, hayatmda ciddi olarak sadece detenninizme inanmaktadu. Buna gore, biitiin yagadtklannm bir muhasebesini yapar ve sonunun oliim olmas1 gerektigine karar verir. Yme dengesi bozuk bir tip olarak gzilen
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$adan Bey'in gayriahlaki ya 9anhs1 nedeniyle intihanm anlatan Ben
Deli miyim? (1925) adh eseri, benzer bir konuyu i 9ler. Olum Bir Kurtulu§ mudur? (1945) romanmda ise, yine saghks1z tipleri ve cmlarm
mahvettigi iki a 91gm intihanm anlatan yazar, aynca intihar hakkmda geni 9 bilgiler s1ralayarak olduk\a farkh bir eser kaleme ahr.
Hiiseyin Rahmi'nin fikir diizeyinde i9ledigi intihar, genel \izgileriyle Bahh bir dii 9iince zeminidir. Bahh yazar ve fikir insanlarmm
takip edildigi yakm donem i\in ah 9ilm19 ve yerle 9mi 9 dii 9iincelerden yeni dii 9iin,celere ge\i 9in ornegi olmak bak1mmdan onun romanlarmdaki intihar temas1 ve ki 9ilerin bir k1sm1 ayn bir kategoridir (Go\giin, 1987: 667). Ozellikle felsefeye merakh bu tipler ve
Ti.irk toplumu yan yana dii 9iiniildiigiinde onlarm 9a 91rhc1 taraflar
ta 91d1g1akla gelmektedir.

CUMHURIYET DbNEMi TURK ROMANINDA iNTiHAR
Cumhuriyet doneminde Bahhla 9ma siirecindeki degi 9imlerin birey ve toplum diizleminde ortaya \1k191 ilerleyen zamanda daha
a\1k goriileceginden, ilk y1llarda yaz1lm19 romanlarda intihar temas1 onceki birikimi izler mahiyettedir.
~ok genel bir bak19Ia toplumsal degi 9im ve donii 9iimiin anlahld1g1Cumhuriyet romanmda, intihar temasma ozellikle on plandaki
yazarlann \ok az1 yer verir. Bunda, aydmlarm heniiz toplumu donii9tiirme i 9levini bir vazife kabul etmelerinin neden oldugu dii 9iiniilebilir (Narh, 2007: 233). D0Iay1s1yla iyinin kazand1g1, kotiiniin
cezalandmld1g1 kurgu varhg1m siirdiiriir. Konumuz a\1smdan Re9at Nuri Giintekin'in Dudaktan Kalbe (1925) ve Bir Kadm Dii§mam
(1927) romanlannda kar 91m1za \1kan iki intihar, onceki a 9k ve gurur
intiharlannm devam1 say1hr. Kiralik Konak (1922), Nur Baba (1922),
Sodom ve Gomore (1928), Ankara (1934) gibi biiyiik toplumsal fotograflarm yazan Yakup Kadri Karaosmanoglu'nda ise bunahinlar, intihara donii 9mez. Buhran i\selle 9tirilerek yeni bir yola ge\ilir. Hiikiim Gecesi'ndeki (1927) Samiye'nin intihan ise yazann ittihat ve Terakki'ye politik ele 9tirisi olarak kabul edilebilir. Peyami Safa'nm romanlannda da kar 91m1za \1kan intihar, Sozde Kizlar (1923), Mah§er
(1924), Fatih-Harbiye'de (1931) oldugu gibi bazen yazarm tezini desteklemek i\in ba 9vurdugu bir epizot, bazen Yalmziz (1951) romanmda yer alan i\erikteki gibi psikolojik bir derinliktir.
Buraya kadar Ti.irk romamnda ii\ tiirlii intihar fikri i 9lendigi
goriilmektedir: ilki a 9k hikayelerinden gelen safhg1 temsil etme,
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iffeti koruma, fedakarhk ii;in canma k1yma; ikincisi, insan geri;egi
iizerinde varhgm bizzat kendini sorgulamas1 nedeniyle ortaya i;1kan geri;eklik i;ah§mas1; iii;iinciisii, Hiiseyin Rahmi'nin kendi gorii§lerini yans1tmak ii;in kulland1g1 nihilist tutum dolay1s1yla beliren felsefi ai;1hm. Daha k1sa bir ifadeyle, masumiyeti, bunahm1 ve
felsefeyi ii;eren intihar fikirleri i§lenmi§tir. Bunun d1§mda dogalhkla bireysel birtakim durumlann ki§ileri ittigi intihar olaylan da
vardir. Ancak bunlan da bir i;ah§ma ve bunahm olarak kabul etmemiz uygundur. Aynca intihar, genel olarak Hiiseyin Rahmi d1§mda entrik unsurun bir pari;as1 olarak kar§1m1za i;1kmaktadir. Bu
da anlatmalarda intihar bilgisinin onceki yap1y1 siirdiirdiigii anlamma gelmektedir.
Cumhuriyet doneminde, ba§larken soziinii ettigimiz bireyin fikir i;ah§mas1 dolay1s1yla drama dii§mii§liigiinii anlatan intihar
vak' as1 yok denecek kadar azdir. Ozellikle 1960' a kadar biri;ok yazar, "roman karakterleriniintihara silrilklerkenkahramanlarm i9 9atz§malarmz, ruhsal bozukluklarmz, ki§ilik degi§imlerini,felsefi 9zkmazlarznz"
goz ard1 etmi§tir (Uluta§, 2006: 410-411).
Donem ii;erisinde Ahmet Hamdi Tanpmar'm Huzur (1949) romam iizerinde biraz daha geni§ durmam1z gerekir. (iinkii Suat'm
intihan, hem eksikliginden soz edilen psikolojik i;ah§ma ve felsefeyi banndmr, hem de Atay'm romanlanndaki temanm onciisii gibidir. Romanm temelindeki problemin degerler i;ati§mas1 ii;inde kalml§ ve i;1k1§yollan arayan aydmm bunahm1 oldugu biri;ok ara§hrmac1 tarafmdan i;oziimlenmi§tir (Kaplan, 1987: 373; Kalpaki;10glu,
1990: 70; Moran, 1991: 203). Bu yoniiyle soylem tercihi di§mda
Atay'la arasmda bir yakmhk soz konusudur. Suat, daha onceki karakterlerden epeyce farkhdir. 0, romanda miintehir bii;iminde amhr. Romanda insanlan ii<;eay1ran tasnifin ii;inde yer alan miintehirler ui; noktadir: "Yamyamlar, herhangi bir ideolojide sag veya sol,
mutaass1p olanlard1. Katiller, birtak1m meseleleri olan ve her gordiiklerine onlardan bahsedenlerdi. (... ) Miintehirler ise, bunlan iki
tarafh azap haline sokanlard1." (Tanpmar, 80).
ihsan'm akrabas1 olarak takdim edilen Suat, topluma ve ailesine
kar§I bir sorumluluk hissetmez. Bunu dogu§uyla izah eder. Miimtaz, onu igfal_ettigi bir kadma i;ocugu dii§iirmesi ii;in ihtar verirken
goriir. Bu sorumsuz insan aym zamanda veremdir. Hastahk onun etrafma anar§ist gibi saldirmasma neden olur. 0, romanda iyiye az da
olsa yakla§1p daima kotiide kalmay1 yegleyen birisi olarak yer ahr.
ihsan' a gore, bu nihilist ki§inin tahlili §Oyledir: "Fakat kendine gore

31

ERTAN
ORGEN

bir cazibesi, bir nevi zekas1 oldugu muhakkak. Arna nereye sarf edecegini bilmeyen takimmdan ... belki de onun i<;inrahats1z. Bana hep
bir y1gm duvara ba 91m c;arp1yor gibi geliyor." (Tanpmar, 215)
Suat, hayata y1kic1bakan tarafiyla ve toplumsal degerleri reddeden ki 9iligiyle romanda sonuc;suzlugu temsil eder. Bu engel, oliimiiyle de bitmez. Miimtaz, ihsan'm ilac;lanm getirirken bir haliisinasyon ha.Hyle Suat'la kar 9ila 9ir. Miimtaz onun kar 91smda ve onun
hayata dair sorularmda acizdir. Bu ve onceki sahnelerde ikisinin
konu 9mas1 insan ve 9eytan diyalogu gibidir. Berna Moran'm tespitiyle oteki benligi yani Miimtaz'm ic;indeki kotii taraf, boylelikle or:.
taya 9kmi 9tir (Moran, 1991: 220). Tanpmar'm burada aktard1gi mesele, Turk dii§iincesinde yoklugundan soz ettigimiz trajigin, biiyiik
i<;<;atl§manm yans1mas1 ve bunun Suat'm diliyle itirafidir. Suat'm i<;
<;atl§mas1,ihsan tarafmdap §U ifadelerle <;6ziimlenir:
"Hazin tarafi §U ki, bu cins azaplan biltiin dilnya bir asrr evvel ya§ad1, bitirdi. Hegel, Nietzsche, Marx geldiler, gec;tiler. Dostoievski Suat'tan seksen sene evvel bu azab1 c;ekti. Bizim ic;in yeni nedir bilir Inisiniz? Ne Eluard'm §iiri,
ne de Comte Stravoguine'in azab1drr. Bizim ic;in yeni, en ufak Turk koyilnde,
Anadolu'nun en ilcra k6§esinde bu ak§am olan cinayet, arazi kavgas1 veya bo§anma hadisesidir. Bilmem, fikrimi anhyor musunuz? Suat'1 itham etiniyorum.
Fakat onun meselelerinin bugiinilmilziln, kendi gilnilmilziln c;erc;evesine giremeyecegini soylilyorum." (Tanpmar, 273).

Yazarm sozlerinden yola 9ktig1m1zda Suat'm, Turk romam ve
de sosyal hayati i<;in <;okerken, ancak diinya i<;in gecikmi§ bir ki§i oldugunu soylememiz gerekir. Turkiye' de onun yazilmas1 i<;in
Yusuf Atilgan'm kaleme ald1gi Aylak Adam'm (1959) donemi uygun olacaktlr. C::iinkii Turk dii§iincesi, nihilizm ve varolu§<;uluk
gibi modernist akimlarla heniiz i<;lid1§h olmami§ veya bu birikimi heniiz i<;selle§tirememi§tir. Ara§tlrmacilar bu nedenle olsa gerektir ki, onun ki§iligini ve intihanm "<;eviri" olarak degerlendirirler. Fethi Naci, Dostoyevski'nin Ecinniler romamndaki Stavrogin'in intihanyla Suat'mkinin benzerligini belirtirken "c;eviri intihar" ifadesini kullamr (Kalpak9oglu, 1990: 78). Berna Moran da
onun bu tespitine, "A. Huxley'in Point Counter Point (Ses Sese Kar§l) ..romamndaki
Spandrel'in intihanndan esinlenme." (Moran,
1991: 214) bilgisiyle katihr.
Suat'm intiharmm yap1ya <;ok da saglam olarak yerle§medigi
dii§iincesine katilmayan Oguz Demiralp, onun anlamh <;izildigi gorii§iindedir:
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"Suat bence iyi i~lenmi~, izleksel yap1daki yeri temel nitelikte bir roman ki~isidir. Milmtaz'm tam kar~1h gibi gi:irilnilr. Ne ki, kay1k\1 gibi o da Milmtaz'm
i\indedir. Milmtaz'm ikilemli i\ di.inyasmda bir ucu kay1k\1, i:ibilr ucu Suat tutar. Her ikisi de intiharda bulurlar ya~am trajiginden \1kma yolunu, ancak kar~1tkap1lardan d1~an \1karlar. Kay1k\1 Bogazi\i di.i~ilne gi:immil~tilr kendini. Suat ise dirimsel ahhm olanm d1~mda kalan kah karanhk ilrkiltilcil asal i:izdektir,
o korkutucu maddedir.' 1 (Demiralp, 2008: 54).

Yazar-donem ili 9kisi a<;1smdan Suat'm, Tanpmar'm i<;inden <;1kamad1g1 ve bunahma di.i9tiigi.i fikirlerin bir nevi yans1mas1 oldugunu kabul edersek aslmda yazarm aydmlan cezalandird1gm1 di.i9i.inebiliriz. Ba9ka bir deyi 9Ie, daha kuvvetli bir temelden yola <;1karak
hayah yapamayan Mi.imtaz, kendini cezaland1rmaktadir. ikili bir
okumaya da elveri 91i bu intihar, gelecek fikrine sahip olmayan ve
ge<;mi9i ya 9atmaya lay1k gormeyen anlay1 9m da ortadan kaldmlmas1d1r. Ancak yine de musallat bir fikir olarak hayatm ikiligini verecektir. Bir bire 9im, devam zihniyeti ger<;ekle9meyecektir. C::i.inki.i
romanda asil ya 9amas1 gereken ge<;mi9in temsili ihsan ve gelecekle
ge<;mi9in gi.izelligini bir araya getiren gen<;lik ve ki.iltiir manasmda
Nuran sahnenin d19mdadir. Aynca Tanpmar, yabanc1la 9mamn a,rka
plamm vermeyi de ihmal etmemi 9tir. Suat'm entelekti.iel di.izeyi
noktasmda s1ralanan Bahh yazar ve di.i9i.ini.irler bu kopmay1 yans1b.rlar. Ozellikle Nietzsche ve Dostoyevski gondermeleri, insanhgm
inkan ve <;1rpm1
91 olarak manidard1r.
Boylelikle 1970 y1Ima gelindiginde Ti.irk romam intihar temasm1
onceden and1g1m1z ii<; ozellik etrafmda si.irdi.irmeye devam eder.
Sadece geleneksel fedakarhk motifi olarak intihar, koy romanlarma
dogru indirilmi 9tir: Abbas Sayar'm <;elo(1972) romanmdaki Kezik'in ve Fatma irfan Serhan'm Marziye (1979) romamndaki Marziye'nin intihan gibi.
TUTUNAMAYANLAR
0YUNLAR'DA

VE TEHLiKELi
iNTiHAR

Oguz Atay'm Tutunamayanlar(1971-1972) romam, i<;erigi a<;ismdan onceki birikimin tarh9hg1 degerler <;ah9masmm arhk aydm bilincinde, i<;inden <;1kilmazbir bi<;ime d6ni.i 9tugi.ini.i ele ahr. Yazann
hayah ile romanm soylemi arasmdaki paralellikler de onemsenecek
orandadir. Bu ilgiyi Yild1z Ecevit, "Ben Buradayim... ", Oguz Atay'm
Biyografikve KurmacaDiinyaszadh <;ah9masmda bir<;ok yoni.iyle ortaya koymu 9 bulunmaktadir. Yine Ecevit'in ara 9ttrmasmda Atay'm,
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Tlirkiye' deki birikimin ciddilikten yoksun olu 9una itirazlan <;:ok
fazla gaze <;:arpmaktadir. Bu nedenle ilk olarak romanlarmda birbirini anlayacak ki 9ileri, Selim I91k'la Turgut Ozben'i; Hikmet Benol'la Albay Hlisamettin Tambay'1 yan yana getirmi 9tir. ikinci olarak konumuz olan intiharm nedenini romanlannda aydmm bilgilenmesi ile ili 9kilendirmi 9tir. $imdi onun romanlarmdaki intiharlarm gerek<;:elerini bulmaya ve ardmdan ki 9ilerin kendini oldi.irme
eyleminin yap1, gerc;eklik ve aynca Ti.irk romam i<;:indekiyeri a<;:1hmma dogru gidebiliriz.
Tutunamayanlar romanmm kurgusu (Moran, 1990: 200-204; Yal<;:m,2003: 490-492), mi.intehir kahramanm hayat hikayesinin ara 9tinlmasma dayand1gmdan intihar temas1 i<;:inilgi <;:ekicibir yap1ya
sahiptir. Onun intihan, sondan ba 9a dogru gidilerek aydmlahhr.
Selim'in d~ 9i.indi.iklerini ve ya 9ad1klanm; kendisinden degil de yakm arkada 91mn onu metin halkalan i<;:indeadeta yeniden <;:izmesinden ve biraktig1 notlardan ogreniriz. Romam donemi i<;:inde
farkh k1lan yap1s1 ile Selim'in dagm1k zihin yap1s1 arasmda bir paralellik vardir. Onu, romanda ' 9arkilan', 'Gi.inseli'nin anlahm1' ve
'hahra-gi.inli.ik' kaq 91m1notlar boli.imlerinde daha yakmdan tamnz. Bu <;:er<;:eve
i<;:indeSelim I 91k'm hayat <;:izgisive ilgileri 9oyledir:
"Selim l§zk. Uzun boylu, zay1!9a. Siyah sa9l1(dir)." (Atay, 1999a: 105).
<::ocuklugunda herkesin kendisinden mi.ikemmeli bekledigi Selim,
mutlu bir <;:ocukluk ge<;:irmemi9 ve kendi beklentilerine gore
uyumlu bir aile ili 9kisi de ya 9amam1 9hr. Aile <;:evresionun birey olmasma izin vermemi 9, onu ku 9atm19tir:
···
"Annem de yerli yersiz ~mnarth beni: ba§ka tiirlii olu§umu yanh§ yorumlad1. (...) Annem sorumludur. Hic;:bir§ey bilmeseydim, belki yeni ba§tan ogrenebilirdim. 0 kadar da saf kalamad1m. Arhk c;:okgee;:.On yedi ya§1ma kadar beni
y1kad1; biitiin imtihanlardan once, sabahlara kadar anlatt1g11n dersleri dinledi.
Yalmz ba§Ima c;:ah§maah§kanhgm1 edinemedim bir tiirlii." (Atay, 1999a: 635).

Baba problemi de benzerlikler gosterir:
" ...baba ben arhk bu evde ya§amak istemiyorum y1llardir ruhumuzu oldiirdiin bu evde hayatmda bir roman okuma?m bir sipemaya gidip heyecanlanmadm beni ve annemi bu c;:irkine§yanm ic;:inehapsettin yemekten ve uyumaktan ba§ka bir §ey dii§iinmedin bende biitiin bu duygular senin bu inatc;:1duygusuzluguna kar§I geli§ti kuru manhgmla ic;:imizikuruttun sana benzeyen taraflanrridan ellerimden ayaklanmdan "utamyorum ihtiyarlaymca sana benzemekten korkuyorum kotiiliik edemeyecek kadar. k1sir kafanda yalmz bizim
ic;:inyaphklarmm defterini tuttun ..." (Atay, 1999a: 509-510).
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Bu almhlarda aile <;evresinin ku 9atmas1yla oz varhgma ait <;1k1
9lan torpulenmi§ Selim ortaya 9k1yor. Okul <;evresinde ise <;ok<;ah9kan ve zeki bulunan Selim, universiteye gelince oncekinin tam tersine tembel bir ogrenci olmu 9tur. Y1llar sonra ogrenim surecini 9oyle du 9unur: "Ustelik arkada 91an <;ah9kan olmad1g1 i<;in,derdini anlayacak, onunla payla 9acak biri bulunmuyordu; yalmz kahyordu.
insanla alay ediliyordu. Hayatta ba 9an kazanan butiin insanlarm,
okul y1llan ba 9ans1z ge<;mi9ti." (Atay, 1999a: 440). 0, aile ve okul
dayatmalarmm sonucunda anlad1g1 toplumun kesin kurallanrii en
ba 9ta reddetmektense bir muddet onlara yapay olarak uyup ardmdan kendi birey kimligini korumak amacmdadir. Onlann istediklerini yaphktan soma kendisi olmaya <;ah9abilecegini du 9unen Selim
yamlmaktadir. Uyumsuzluk, kii<;uk burjuva aydmlanm ele 9tirdik<;e9iddetini artmr ve o <;1k1
9s1zhga dogru h1zla ilerler. Burada §U soruyu cevaplamam1z gerekir: Selim'i boylesine ayn bir hayat felsefesine iteleyen bunalh nedir, aile ve okul <;evresiyle z1tl1g1nereden
gelmektedir? Selim, tasarlanm1 9 bir hayah, tekduzeligi dayatma
olarak gormekte ve kabullenememektedir. Romanm bize soyledikleri kapsammda, onu bu du 9unceye gotiiren kitaplardir. Okuduk<;a
d19 ger<;ekligi par<;alar ve sorgulamas1 artar. Toplumsal olamay1 9 ve
Dostoyevski'ye 6zenmek, onu dogruca kitaplarm dunyasma gotiirur. $u cumle toplumla bir sure uzla 91p sonra ka<;ma fikrini 6zetlemektedir: "Biitiln ilmidi, Dostoyevski gibi, milhendis olduktan sonra istifa etmekti. (Atay, 1999a: 405). Dostoyevski'ye gondermeler roman
boyunca surer. 0, Atay'm en sevdigi yazarlarm ba 9mda gelir (Ecevit, 2005: 205). ikisinin de muhendislik tahsil etmesi ve anlahmmda
daima kendi i<;i~de <;ah9an ki 9ileri se<;mesi, aynca bir yakmhk dogurur. Ancak Dostoyevski'nin ki 9ilerinin en azmdan bir k1sm1, Ortodoks bir 191k bulup topluma a<;Ilmagayretindedir. Ozellikle K(lramazof Karde§ler'de Alyo 9a arac1hg1yla bu mesaj a<;1k<;averilir.
Atay'm ki 9ileri ise, yalmzhklarmda kaybolurlar.
Selim, Kitaplaryilzilnden 90kac19ekiyorum. (Atay, 1999a: 389) dedigi halde, ezberlercesine Oscar Wilde'in Dorian Gray'in Portresi'ni~
"Benim incil'im'; diye bahsettigi Gorki'nin Benim Universitelerimadh romamm ve Dostoyevski ile Panait Istrati'yi okur. Varhgm1 sanat
ve kitaplarla doldurma pe 9indedir. -Ostelik bu okumalar, <;ocukluk
denebilecek ya 91anndan beri surmektedir. Kitaplar onun yalmzhg1m
biraz daha arhnr. Ozellikle yabancI1a9may1 kolayla 9hran yukandaki
yazarlar ve eserleri, Turkiye gen;eginde insanm kendisi ile bu kadar
ba 9 ba 9a kalmasmm zorlugunu fark ettirirler. Bu noktada Tutunama11

11

11
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yanlar ve TehlikeliDyunlar' daki Batih yazar ve eser isimleri hayli kabank bir listedir (Ecevit, 2005: 113; inci, 2007: 417-431). Ozellikle edebi anlamda Baudelaire, Dostoyevski, Kafka, James Joyce gibi isimlerle 6zde 9le 9en modernizm, \ag bilgisi olarak insam; akil ve sorgulama siire\lerinden soma biitiin \1plakhg1yla dile getirir (Touraine,
1995: 39). Yeni bir hayat tasanm1 sunarken ge\mi 9i gormek istemez.
Dolay1s1yla Selim'in kitaplarla olu 9turdugu boylesi bir diinyay1, heniiz bu a 9amaya gelmemi 9 bir toplumda d19anya ta 91masma imkan
yoktur. "Kitap okumakla, manavm beni aldatmasma engel olam1yorum bir tiirlii. ( ... ) Dostlanm alay ediyor benimle. Bu \ocugun sonu
ne olacak, diyorlar. Hi\ olmazsa kitaplardan kitaplar \ikarmahym191m.Bunu da yapam1yorum yazam1yorum. Kitaplan i9imde kullamlacak bir mal gibi goremiyorum: kap1hyorum onlara." (Atay, 1999a:
376). Diinyasm1 sadece kitaplarla doldurunca yogun bir bilgi ve entelektiiel tavir kapmlmaz olarak Selim'i belirleyecektir. 0, yazarm
kendisi gibi ansiklopedist bir aydm donammma sahiptir (Ecevit,
2005: 113): Selim, "Edebiyattan resimden matematikten gazetecilikten atletizmden felsefeden siyasetten sosyolojiden psikolojiden heykelden iktisattaii hukuktan mimarhktan bir bakima miihendislikten
tarihten ve tiyatro sinemadan" (Atay, 1999a: 473) anlar. Kendi i\inde
biiyiidiik\e ag1rhgm1 daha fazla hissettigi fikir diinyas1 ve sorgulama, d19 \evreden pek ilgi gormeyince bunahma donii;iiir. 0, 'romancilarm liiks okuyucusu' olarak Esat' a bu dar diinyadan 9oyle yakimr:
"Magaramda (odamda) dayamlmaz giinler ge\irdim Esat Agabey."
(Atay, 1999a: 403). Esat da 9unlan soyler: "insanlarla bulunma ah 9kanhg1 da kayboluyordu. (...) Kitaplarla ya 9amanm d19mda hi\bir ilgisi kalmam1 9 gibiydi." (Atay, 1999a: 403). Bu okuma hirs1, '6ns6z'
yazma tutkusuna donii~iir ve intihan telaffuz etmeye ba 91ar: "Bazz

onsozlerdeba§anszzbir yazar olacagzm;ilk eseriminilgi gormemesiiizerine
iimitsizlige kapzlarakintihar edecegim."(Atay, 1999a: 400). Onsoz yazma isteginin nedeni, bir eserin arkasmdaki ger\ek hayah ve 6ziimsenmi9 bilgiyi anlatma istegi olsa gerektir.
Burada bilgilenme dolay1s1yla Dostoyevski'ye tekrar donmek.ve
onu Huzur-romam -ile birlikte degerlendirmek, iki romandaki intihar kavram1 arasmdaki yakmhg1 gormemizi saglar. ihsan'm ifadesiyle Turk toplumunun meselesi olamayacak Dostoyevski ki 9ileri,
Batih bir kiiltiirel beslenme ile beraber en azmdan okumu 9 aydm
katmda bir meseledir. Tanpmar'm sozleriyle "Frenk kitaplan" (Tanpmar, 1996: 63) aydmlarm agzmdan konu 9malanm siirdiirmii 9 ve
mesele biiyiimii 9tiir. Boyle bir beslenme sonucunda Selim veya
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Atay gibi aydmlar ortaya <;1km1
9tir. Aym zamanda bu insanlarm bir
anlatma bi<;imi olarak roman tiiriinde dogrudan bireyselliklerini
anlatarak onceki roman ki 9ilerinden daha Bahh bir tercihi ya 9ayabildikleri de goz ard1 edilemez.
Soziinii ettigimiz beslenme ve bireyle 9me :noktasmda Selim
I91k, topluma uymayarak anmr ve bir dahaki hayatmda daha
mutlu olacagma inamr. intiharmda~ bu armmanm romanda s1k<;a
sozii edilen isa ile ilgisi kurulur. Ozellikle ikinci geli 9 motifi ve insandaki kotiiliigii yani 9eytam, bir delinin bedeninden <;1kartmas1
ile ilgili gondermeler, Selim'in ve yam sua Turgut'un kurtulma arzuland1r. Ancak bu, sadece <;1k1
9 i<;in bir 191k gorme arzusudur.
Yoksa romandaki giiliin<;le9tirme ve ironi hepsinin iistiinii ortecek
derecede yogundur.
Onun bilgilenme siireci ve toplumsaldan uzak durma egilimi,
etrafma ironiyle yonelmesine neden olur. Turgut'u da bu anlay1 9la ele 9tirir. Selim, hem onun, hem toplum hayatmdaki kii<;iik burjuva diizeninin yapayhg1 ile durmadan alay eder: "Kii<;iik burjuvanm Pazar ayini esas itibariyle ii<; k1sma aynhr, oglum Selim:
'Pazar gazetesi' (. .. ) 'Bu.yuk Kahvalh' ve 'Ak 9am Dstii Kime Gidelim' s1kmhs1" (Atay, 1999a: 87). Ancak kitlenin bu ayinlerine kahlmamak tutunmay1 zorla 9tinr. Bunun iizerine Selim birtak1m 61<;iitler koyar:
a) Kendini iyi tammak
b) Kendini ele 9tirmek
c) D19 etkenlerin uyu 9turucu durgunluguna
1999a: 99-100). ,

kap1lmamak (Atay,

Bu ba 9hklar "Ne Yapmah"mn Atay tarafmdan yeniden diizenlenmesidir (Parla, 2000: 209; Ecevit, 2005: 93). Selim'in ki 9iliginde
vurgulanan <;ah9ma, geleneksel dii 9iincenin d19ma <;1k1
9tir. 0, aile
i<;indeki ve okuldaki egitim siire<;lerinde edinilen ve ancak kabullenilmeyen resmf bilgilerin d19mdaki modernist .bilgiye baghdu.
Onun ii<;maddede tammlad1g1 kendi ger<;eklik bilinci, d19 etkenlere kar 91 durma ilkesi aslmda hem ger<;eklik a 9amas1, hem de ger<;ekligin sorgulanmas1du.
Hayah anlamlandumak adma yaphg1 bu otokritik ona herkes
gibi olmama prensibinden dolay1 ancak Siileyman Karg1, Metin,
Esat, Giinseli ve Turgut'u kazand1rabilir. Kendi agzmdan dram1rn
da 9oyle iletir:
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"Kimse ona sahip pkmad1. Kimse onun iistiine dii§medi. Ustiine d_il§iilmesinden i;ok ho§lamrd1. Bilemediler.
Butt.in hayatmca konu§tu. Sonunda tutunamayanlar
di ortaya: bir tek kelime." (Atay, 1999a: 718).

diye bir soz i;1karabil-

0, buldugu tek kelimeyle, hayatta sahte mutluluk ve iistiinliikler
arac1hg1yla daima goz oniinde tutulmu 9Iann hor gordiigii ki 9ileri "tutunamayanlar" ile ozetlemeye c;:ah
9ir. Tutunanlan bir gunsamk sandalyesinde yarg1layacagm1 soyleyen kendisi de bunlardan biridir.
Selim, intihan hem felsefi bir bunahm, hem de toplumsal bir
protesto veya kopukluk sonucu dii 9iiniir. Edebi' eserlerde kar 91Ia9tig1 intiharlardan etkilenir. "Camus'niin 'ontolojik mesele yiiziinden olen kimseye :rastlamad1m' soziinii okuyunca: 'Biri bu
yiizden olmeli, intihar etmeli' diye bag1rm1 9t1. Ona, kimsenin soyut dii 9iinceler nedeniyle kendini oldiirmedigini soyledim. Benim de Camus gibi bir ahmak olduguma karar verdi." (Atay,
1999a: 364). Yine Berzim Universitelerim'deki intihar sahnesine
hayran olurken, intihara karar verdiginde de giinliigiine "Krilov
gibi doneklik etmemeliyim." (Atay, 1999a: 710) diye yazar ve yirmi
sekiz ya 9mda intihar eder. Roman ara 9hncdarmm kanaatleri de, Selim'ih intihannm bireysel bir ba 9kaldm oldugunda birle 9ir.
Atilla Ozkmmh, Selim'in bunahm nedenini ic;:inden c;:1kt1g1
toplumsal diizene yaslar: "Yani bu diizende ald1g1 egitim, bu diizenin
yargilan, bu diizenin kurumlan, biirokrasi sozgelimi ... Ya da sevgilerinin, tutkularmm yorumlam91." (Ozkmmh 1994: 158).
Alemdar Yalc;:m,romanm ic;:erigindeki topluma yonelik ele 9tiriyi
merkeze koyarak onun intiharmm toplumun yak ediciligi ile ilgisini kurar (Yalc;:m,2003: 498).
Y1Id1zEcevit ise, yazarm bir hayat tecriibesini ekler:
"Oguz Atay'm kurmaca diinyas1, intihar olgusunun, kendisini bir kurgusal
oge olmanm di§mda ilgilendirdigi izlenimini veriyor. En iinlii roman ki§isi Selim I~1k'm 'Tutunamayanlar' daki intihan, salt bir kurgusal sei;im 0Imay1p, iki s1mf arkada§mm i;ok geni; ya§lannda ya§amdan i;ekili§lerinin kendisinde b1raktig1 sars1c1etkinin de izlerini ta§ir." (Ecevit, 2005: 166).

Bu yalmzla 9ma siirecinden soma Selim, intihar nedenini arkasmda biraktig1 notta 9oyle aktanr:
" ...oziir dilerim fakat diizeltmek imkamm kalmayacag1 ii;in buna mecburum y1llard1r hayalimde bu mektubu yazacag1m insanm beni kurtarmasm1 ya§adun fakat §imdi bu hayalden i;ok uzak olduguma gore hayatimda hii; olmaz-
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sa bir kere hatas1z hareket etmek zorunday1m mektubu athktan sonra hemen
yapmaya kararhy1m ... ( ... ) fakat neresini diizeltecegimi bilmedigim bu ya§anhm1 siirdiirmenin anlams1zhgm1 seziyorum yok olmaya dogru h1zh bir gidi§in
farkmday1m heniiz koruyabildigim baz1 ozelliklerim varken daha insan oldugumu hissederken bu gidi§e bir son vermeliyim ... " (Atay, 1999a: 540-541).

Burada gen;ekte intihar edenlerin <;okazmm geride not biraktrg1
tespitiyle birlikte gu bilgiyi anabiliriz: "Uzun silren ruhsal zstzraplabe-

raber'sinir', heyecanve umutsuzluk intihar notlarmm ortak temalandzr."
(Jamison, 2004: 97-98, 106).
Selim lg1k ic;in toplum normlarma baghhk, kiginin kendisini
yavag yavag olilme birakmas1d1r. Oguz Atay, Selim'in intihanm
modernist romanm bilin<;altma yaslanan tavn ve dagm1k ger<;ekligi i<;inde verir. Onun intihan, hpk1 romandaki alayc1hgm biitiin
y1k1C1hgmaragmen ac1tan gerc;ekliklere deginmesine benzemektedir. Selim lg1k, i<;konugmalan, yalmzlagmas1 ve gerc;ekligi yitirmesi nedeniyle gizofreniye yaklagir (Parla, 2000: 207). Ag1r bir
depresyonun sonucunda intihan ger<;eklegir. intihan genig <;aph
irdeleyen Jamison'un araghrmasmda intihar psikolojisi goyle
ac;1klanmaktadir:
"$izofreni psikiyatrik hastahklarm en korkuncudur. Manik depresyon gibi
once ki§iyi gern;:ken (on iic;:on dokuz aras1 ya da yirmili ya§larda) bulur; manik
deptesyon kadar dikkate deger .bir bic;:imdeolmasa da genetiktir; gorece yaygmdir (yakla§Ik yiiz ki§ide goriiliir); ili§kileri, egitim planlanm ve arzulan viraneye
c;:evirir.Tedavi edilmezse zaman gec;:tikc;:e
kotiiye gider. Arkada§lar ve aileye yabanc1la§ma istisna degil kaidedir. intihar, ruh hali bozukluklarmdaki kadar yaygm olmamakla birlikte §izofreniyi oldukc;:aoliimciil bir hastahk -oliimciil ve ·uziicii- yapacak kadar srk goriiliir, c;:iinkii§izofreni duyulan, akh, duygulan ve bu
vas1tayla da davram§lan yerle bir eder. Zalimdir ve kurbanlannm % lO'unu intihar arac1hg1yla oldiiriir." Qamison, 2004: 146-147).

Onun gizofren oldugunu soylemek iddiah gorunse de, toplumun bagh bulundugu yapay ger<;ekligin Selim tarafmdan kaybedilmesi ve sonucunda yalmzlagma~1, c;okfazlas1yla i<;edonmesi bu kanaati degigtirmez. "intiharlarm en ortak unsuru psikopatolojiveya ruh-

sal hastalzklardzr;(... ) ger~ektenbugune kadaryapzlan ba§lzca~alz§malarm tumunde intihar edenlerin % 90 ila 95'inde te§hisedilebilirpsikiyatrik hastalzklarvardzr."(Jamison, 2004: 126),
Depresyon ise, yukanda "neresini diizeltecegini bilmedigi b-1,1
hayat" ifadesinde kendini a<;1ga<;1karhr.Beynin rahat diigiinme melekesini kaybetmesi ve kiginin geletege umutla bakma kuvvetinden
uzaklagmas1 depresyonun tammlay1ci ozellikleridir (Jamison, 2004:
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118). Asil bnemlisi Turgut, arayu;;lan sirasmda Selim'in intiharma
ili 9kin i<;diyalogda $erlok Holmes ve Watson'1 konu 9tururken soyledigimiz bilimsel yakla~1mlan da alaya ahr:
"Intihar bir ak1l hastahg1d1r ve ancak bir ak1l hastasmm korle~mi~ duyulannm saglad1g1 sogukkanhhkla ba~anlabilir. Yalmz bunu, ~ok ak1lhca, kurnazca yapm1~hr. Manyak~a bir zevk alm1~hr bunu yaparken de. Sa~ma. Selim'in
boyle bir aptalhk yapacagm1 sanm1yorum. Kimseye zaran dokunmayan soyut
bir kotilliigu ben, buyuk ve mustarip bir ruhun i~ ~ekmesi olarak kabul ediyorum. Psikolojiyle kriminolojiyi birbirine kan~tmyorsun Vatson. ilmin sonu
yoktur." (Atay, 1999a: 321).

Tutunamayanlar' da kendinden bnceki romanlarda yer alan intihar kurgusunu daha gii<; bir bi<;ime donii 9tiiren yazar, Tehlikeli
Oyunlar (1973) romanmda ise Hikmet Benol adh ki 9isiyle bunu ger<;ekve oyun ili 9kisi i<;inde biraz daha kan 9tmr. Roman, Tiirkiye'nin
1970'lerde hrmanan kendine ait bir kimlik arama ve kendini konumlandirma <;abasmm ac1bir parodisini ya par. Yazann, toplumun
asla degi 9meyen kab taraflan ile aydmm i<;ine dii 9tiigii fikir inceligini derin bir <;ah~ma i<;erisinde yans1thg1 eser, donemin hem kendine, hem i<;inden <;1ktig1topluma yabancila 9m1~, okumu 9, dii 9iinen
ki 9isini <;1k1
9s1z goriir ve oynanan. oyunda herkesin roliine uygurr
olam yerine getirmesi gerektigi inanc1 ile intihar olgusuna yer verir.

Oguz Atay i<;in aydm hesap verme zorunlulugu ta~1yan bir ogrenciye benzer. Tehlikeli Oyunlar'm ki 9isi Hikmet Benol, dii 9iindiikleri, yapmak istedikleri ve yaptiklan iizerine emekli Albay Hiisamettin Tambay' a hesap verme ihtiyac1 hisseder. Bir oyun atmosferi
kurmu 9 olsa bile temelde iistiin goriilen bir ki 9iye ya 9ad1klannm
alayc1 bir iislupla dokiimiinii yapar. Bunu Selim'in birka<; ki 9iye a<;hg1 diinyasmm bir ba 9ka bi<;imde itirafi olarak da okuyabiliriz. Hikmet, dii~iindiiklerinin anla 91lamayacagm1 bildiginden ve bir uzlet
i<;inde kendi fikirlerini daha kolay tartI~abileceginden gecekonduda
ya~amay1 tercih eder. Daha genel <;izgilerle onun hayatma egildigimizde 9u siireci goriiriiz: bgrenim hayahm yanda birakm1~, burjuva bir aileden gelme Hikmet, muhasebe yard1mc1hg1 yapar ve Sevgi ile evlenir. Bir sure soma anla 9mazhkJar ba 9 gosterir ve aynhrlar.
Ardmdan, gecekondu semtinde ii<;kath oldugunu soyledigi bir eve
ta 9mir. Burada hiyerar 9iye gore yerle 9mi 9 alt kom 9usu ev hamm1
Nurhayat Harum ve kendisinden iist katta oturan emekli Albay
H4samettin Bey'le gorii 9mekte ve oyunlar yazmaktadir. Hikmet'in
buraya s1gmma sebebi, Sevgi ile evliliklerinin yiiriimeyi 9i ve Sevgi
dolay1s1yla anlahlan yazar-<;izer <;evresi, ressam ve giizel sanatlar
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dii1;,ki.inligori.inen tabakanm ikiyiizlii hayatlan ve sozleridir. Tabii
ki Hikmet onlan da oyunla1;,hnr. Oyunla1;,hrmak, bu romanda yapay gen;ekligi uzakla1;,hrmakhr.
Onun intihar edecegi, ikinci boliimden itibaren hissettirilir. Hikmet, askerlik gorevini yaparken arkada1;,lanndan birinin bunahma
girdiginden soz eder. Annesi ve babas1 intihar etmi1;,ve akhm neredeyse yitirmi1;,bu askere, digerleri eziyet etmek i<;inak1llanna gelen
intihar olaylanm anlahrlar: "Osman'm sekizinci kattan a$agzatlamaszm filan." (Atay, 1999b: 37). Hikmet'in and1g1 ki1;,ineredeyse bir akil
hastas1d1r. Bu epizodun anlamm11;,oyle a<;mak gerekir: Aslmda Hikmet, i<;inden <;1kamad1g1akh kullanma ve duygulan arasmda s1k11;,ma problemini a1;,amad1gmdan boyle bir oyunsu yans1tmaya gider.
(iinki.i toplum, asker orneginde oldugu gibi kendi degerleriyle ki1;,iyiyok etmeye <;ah1;,maktadu.
Roman boyunca emekli asker Hiisamettin Bey ve Hikmet arasmda kurulan oyunlar da bu ak1l hesapla1;,masmm ve duygulara yenik
dii1;,menin anlahm1du. Bumi. resmi ve ozel alan arasmda s1k11;,m11;,hk
da denebilir. ikisinin de gecekonduya yerle1;,mesi,bu s1ki1;,manmbir
diger gostergesidir. Askerlik ve insan arasmdaki ilgiye ironik yakla1;,1mikisinin konu 9malannda hep vard1r. Askerlik, Hikmet'in <;ah1;,masmda toplumun hi<; degi1;,tirmeyecegi kurallan temsil eder. Hikmet'e gore, bu kurallar Salim'in okul odevini yazdmrken soyledigi
iizere bir dayatmadu: "Ger<;ek,ba1;,kalannmbize uygulamaya <;ah1;,hg1 tats1z bir ol<;iidi.ir.( ... ) Birimi insandu." (Atay, 1999b: 109). Hikmet,
ba1;,kalannm belirledigi ili1;,kilerinuzagmda ya1;,amakisterken ger<;ekligin d11;,madogru h1zla yol ahr. 0, ironinin i<;inde ger<;ekligi kaybeder. Yine bir hesap verme anlay11;,1
i<;inde Selim'in odevine 1;,uironiyi
yazdmr: "Ulkemizde tanm iiriinleri yeti 9ir. Kuru iiziim ve incir yeti1;,ir.Once ISlak yemi1;,leryeti1;,ir.Onlan, giine1;,olan yerlerde kurutarak
kuru yemi1;,yeti1;,tiririz.ingiltere'ye gondeririz, onlar ·da bize ger<;ek
gonderirler. Ger<;ektohumlan gonderirler. Biz, o ger<;eklerden kendimize gore ger<;ekler yeti1;,tirmeye<;ah1;,mz."(Atay, 1999b: 112).
Bu okul odevi arac1hg1yla yap1lan gondermeler inamlmayan
diinyaya alayc1 bir cevaphr. (iinkii biz ingiltere orneginde maddi
beslenmeyi saglarken onlarm gonderdigi ger<;ekler aydmlan etkilemekte ve aydmlarm onlardan kurgulad1g1 ger<;ekler bir karma1;,a
yaratmaktadu (Demiralp, 2007: 5-9).
Hikmet, dayahlm11;, ger<;ekligin d11;,ma<;1kmak i<;in meyhaneye
gider ve orada Kirkor, Tombalac1 Arif gibi halktan ki1;,ilerlebir arada bulunur. Biitiin bu <;evreler i<;erisinde ger<;ekligin hangisi oldu-
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gunu kan:;;tmr. C::unkii Sevgi'nin, Albay'm, Nurhayat'm, Bilge'nin,
meyhanedeki ki:;;ilerin degi:;,ik <;evreler olmas1 ve Hikmet'in neredeyse hi<;birinde kendini tam olarak bulamamas1, oyunu i<;inden <;1k1lmaz bir duruma donii:;,tiirmii:;;tiir. Bilge ile olan ili:;;kisi de aym
karma:;;anm i<;indedir. Kadm konusunda takmhlan olan Hikmet,
ozellikle cinsellik ve kadm :;;ablonunu sever. Bilge ile yatmas1 onun
bacaklanm <;okbegenmesindendir. Ancak bu durumda da ger<;ekligi kan:;;tmr. Kadmlara yakla:;;mas1m bilmez, dii:;,iince ile, felsefe ile
onlan etkilemek ister; fakat bunda da ba:;;anh olamaz. Yalrnz kald1g1 i<;in intihar edecegi yalamm kadmlara soyleyerek onlan elde
eden; ama en sonunda intihar etmek zorunda kalan bir arkada:;;mdan soz eder. Bu sarmal i<;inde Bilge'ye yazd1g1 mektupta kadm ve
varhk ilgisine deginir:
"Sevgili Bilge, sen yammda 0Imad1gm zaman seni di.i§i.inmek gen;ek d!§I
bir olgu. (Nasil oluyor, iyi mi?) Ben, gecekondudaki varhklarla (soyut bir kavram olsun diye 'varhklar' dedim) birlikte ya~amak istiyorum. Ben, birlikte ya§ad1g1m varhklan, aynca birer 'kavram' olarak di.i§i.inmek istemiyorum. Gi:inli.imi.in ri.izganna kap1hp gidiyorum. Bunun d1§mda, bulamk hayaller var kafamda. Bu hayalleri bazen Hi.isamettin Albay ya da Nurhayat Hannh'la kan§hrd1g1m oluyor; fakat istedigim gibi di.i§i.ini.iyorum bu insanlan. Sen oldugun
gibi ya§amak istiyorsun kafamda: Bir varhkkavram olarak c;1kiyorsun kar§mi.a.
Ya§arnrken di.i§i.ini.ilmesive di.i~i.ini.irkenya§anmas1 gereken bir mesele olmak
istiyorsun. Bilge'yi, senin gibi hissetmemi istiyorsun. Nas1l olur? Yani Albay'1
da, kendimi onun yerine koyarak m1 di.i§i.inecegim? i§te bu nedenle, kurmak
istedigim di.inya, senin yi.izi.inden y1k1hyor; bi.iti.in oyunlar anlamm1 kaybediyor." (Atay, 1999b: 324).

Bilge, ozgiir taraflan dolay1s1yla onu :;;a:;;irhr.0, toplumu kafasmda hiyerar:;;isi i<;inde dizmenin miimkiin olduguna karar vermi:;;ken
Bilge oyunu bozar. Bunun iizerine 'Kendisi toplumun hangi kahnda
bulunmaktadir?' sorgulamasma giri:;,ir: "Beni kim anlatacak? HiKMET BENOL maddesini diinyada bana birakmazlar. Beni benden iyi
bilen o kadar <;okinsan var ki. Fakat once beni bir dinlerler herhalde.
Yatagima uzanmm, <;evremetoplamrlar ... Tamam! Psikanaliz" (Atay,
1999b: 328). Kendisini anlad1gma inand1g1 tek ki:;;i olan Albay, ona
"bilin<;alhm a<;inas1m"soylediginde arhk orada hi<;bir :;;eykalmad1g1
cevabm1 verir. Buradan toplum ele:;;tirisi pkacakhr ve Hikmet, arhk
ya:;;ad1klanmn Tiirkiye-Ger<;eklik <;ah:;;mas1
oldugunu apklayacakhr:
"Descartes'm kurallarma gore ya:;;amak isteyenler ayaklanmah arhk."
(Atay, 1999b: 350). Nitekim 15. boliimiin ba:;;hg1"En Biiyiik Hazinemiz Akhm1zdir" :;;uonemli yarg1y1 a<;1k<;a
iletir: "Bizden iyi bir oyun
pksm. M1:;;gibi yapmaktan usand1m Albay1m." (Atay, 1999b: 409).
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Bireysel hayahm da, Selim I 91k'm bulabildigi tek kelime gibi kelimelerle ge<;irdigini 9u dimlesi ozetler: "Biitiin hayatzmz kelimeler
ugruna harcadzm, i(i bo§ kelimeler ugruna." (Atay, 1999b: 448). Selim
I91k'la aym sona dogru gider. C::1k1
9s1z kahr ve oturduklan binanm
balkonundan atlay1p intihar eder. Aslmda onun dram1, Selim I 91k'm
veya Tahta At oykiisiindeki Tugrul'unkiyle aymdu. Hikmet onlardan yiiksek derecelerle okullar bitirmemi 9 bir ki 9i olarak aynhr. Aynca Yild1z Ecevit'in aktard1gma gore Atay, Hikmet'i olumsuz bir ki9i olarak yazmak ister (Ecevit, 2005: 335).
Hikmet Benol' da, Selim' deki kadar 9izofrenik ve depresyona doniik durumlar yoktur. 0 da "ger<;ek" ve zamam i<;in erken olacak
"simiilark" <;ati9masmda kahr. Toplumun akla uzakhgmdan, kendisinin bu akil uzakhgma saldm sayilmas1 gereken "m19 gibi yapma" smm se<;eneksizliginden bunahr. C::iinkii onun ger<;ek d191hga
saldud1g1 ironiyle ancak bir noktaya ula 9ilabilir. 0 da kendi d19mdaki olup bitenleri zekanm bir hakk1 olarak ele 9tirmedir.
Yild1z Ecevit'in Robert Musil ve varolu 9<;uluk etrafmda a9klad1g1
ilgiler, Hikmet Benol'u anlamam1z1 biraz daha kolayla 9tirmaktadir:
"Yanm b1rakmak,varolu§salbir ir;erigesahiptir. Heiddegger'in varolu§felsefesinde insanm varolu§U,ki§inin ya§ammdakiolasz/1klanngerr;ekle§mesiyleolu§ur. Olas1liklarm bitmesi ise a/Umdemektir.jnsan, ir;erdigiolaszl1klardan
yalmzca birinin ya§ama ger;irilmesiylekimligine kavu§maz. Varolu§,ki§inin biinyesinde gizil durumda barman olaszl1klarr;ogullugununya§aniadanii§mesiylepeki§ir.Bu ar;1danele almdzgmda; kimlik parr;ac1klarzyla
oyunlar kurgulayan Hikmet, her §eyi yamn bzrak1pir;indeki
bir olasllzktandigerineatlayan 'Tutunamayanlar'm roman ki§ileribir yandan aliimden
kar;arakya§amayatutunmaya r;alzwken,ate yandan ir;lerindekir;ogulr;eli§kilerdiinyaszyla yiizle§ip kendilerini tanzmayoluna girerler.
Oguz Atay'm ya§amzboyunca en r;oksaziinii ettigi romanlardan biri olan Robert
Musil'in "Niteliksiz Adam"mm ana ki§isi Ulrich, kendini 'olas1/1klarinsanz' diye adlandmr." (Ecevit, 2005: 198).

Buradan Hikmet'in, 'olas1hklar'ma ge<;tigimizde ger<;eklige
inanmas1 kadar ait oldugu toplumun dayatmalarma ve manas1z
ah;;kanhklarma inand1g1 veya inanmak zorunda kald1g1 dii 9iiniilmelidir. Boylelikle onun intiharmm felsefi tarafi one <;1kar.Burada,
Hiiseyin Rahmi'nin roman ki 9isi Mehmet Kenan Bey'in fikirleriyle
ya 9ad1klan arasmdaki <;ati9masm1 ve intihanm da hahrlayabiliriz.
Ancak Hiiseyin Rahmi, ki 9iyi miimkiin olaylar i<;erisinde popiiler
duruma getirerek bu sonuca gotiiriirken 'olas1hk' bire indirilmi 9tir.
Oguz Atay'm ki 9ileri bir<;ok <;1k1
91 denerler, ama yol tiikenir. Bal;gm
takild1g1 oltaya hayu demek istemesine benzer bu durum. C::iinkii
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bahgm oltay1 atan ki 9inin iradesi d19mda bir olas1hg1 yoktur. <:'.1ki
9
onun ellerine kalmadan kendini yok etmektir. D0lay1s1yla Hiiseyin
Rahmi' de bilime ve gerc;eklige iman belli bir sonuc; dogururken gerc;egin kan 91khgmdaki Atay ki 9ileri, olas1hklan zorlarlar. Sonuc;suz
kahnca intihara giderler.
Selim ve Hikmet'in intiharlanm onceki donemlerdeki intiharlarla bir iki istisna d19mda birle9tiremeyiz. Fakat Hiiseyin Rahmi'nin
nihilist ki9ileriyle felsefi diizlemde bir parc;a yakmla 91rlar. ikisi arasmda kurabilecegimiz ortakhk, ancak olumsuzlad1klan toplum kabulleridir. C::unkiiAtay'm miintehir ki 9ileri, bunahm1 sahici olarak
ic;selle9tirmi9ler ve yapmac1k olmayan bir hay at kurulamad1gmdan
intihara yol alm19lardir. D0lay1s1yla Tanpmar'm Huzur romanmda
soziinii ettigimiz er ken durum, Atay' da sahici bir ontolojik problem
olarak i 9lenmi 9tir ve Suat'm kotiiliik eksenli intihanmn arka planmdaki bilgilenme ile bir yakmhk olu 9turmu 9tur.
Donemi ic;inde ise, depresyonla ili 9kili intiharlarm benzerliginden soz edebiliriz. Ozellikle Yusuf Ahlgan'm Anayurt Oteli'nde
(1973) diiz bir hayat siireil ve toplum tarafmdan kiic;iimsenmi 9 Zebercet'in intiharmdaki ki 9ilik problemi onemsenecek bir c;1k1
9hr
(Moran, 1990: 225). Bu roinanda toplum d191 ya 9ayan Zebercet, kendini horlayan insanlann suc;lanm du 9uniir ve c;ok da farkh olmad1klan kanaatine ula 9ir. "Yorumlar, nedenler onemsizdi; ke_sin degildi. Onemli olan insanm edimleriydi. Degi 9mez tek bir kesinlik
vard1 insan ic;in: Oliim." (Ahlgan, 1974: 168). Varolu 9c;uluga gondermeleri ac;1kolan bu sozler, topluma doniik bir ele 9tiri ta 9irken
Atay'la bir yakmhg1 da hissettirir.
Aydm c;1kmaz1noktasmda Oguz Atay'm Tehlikeli Oyunlar romamyla birle 9en; ancak hayah gerc;eklik ve sorumluluk c;ati9masmda
de (1980)
ironiye c;evirmeyen Selim ileri'nin Cehennem Kralil;;:esi'ne
kisaca deginmemiz gerekir. Romanda intihan sec;en Mehmet, 35 ya9mda, iiniversitedeki gorevinden siyasal bir dergi c;1karmak ic;in aynlm19, Marksizm' e inanm19 bir aydmdir. E9i Semra ile aynlm1 9 olmas1 ve inanc;lanmn arkada 9lan tarafmdan Hegelci bulunarak kiic;umsenmesi onu bir c;1k~az<:itmi 9tir. ileri'nin romanmdaki aydmm
intihan, Adalet Agaoglu'nun Olmeye Yatmak (1973) romanmdaki
Aysel'in intihar giri 9imi ile iist iiste konuldugunda, sorgulanan toplum ve ideal ilgisinin Tiirkiye' de bir bunahm yarathg1 gerc;egi biraz
daha ac;1klanm19olur. Bu, dogrudan Atay'm miintehir ki 9ilerinin
bunahmlannm, Tiirkiye' deki bilgilenme ve yalmzla 9ma siirec;lerinin ya 9and1gm1 gosterir. C::unkiionlar, isimleri gibi Dogu ve Bah iki-
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lerninin yani Dogulu duyarhhk ve Bahh aklm birle 9irnini denerler,
ancak ba 9ararnazlar.

SONU(
Atay'm, intihar ternas1 etrafmda incelerneye c;:ah9hg1rn1z ikl roman ki 9isi, Tiirkiye' deki gerc;:eklik alg1smm ele 9tirisidir. Belirttigirniz iizere Atay, onlan roman gerc;:ekligiic;:indealayc1 bir rnesafe ile
konu 9turrnu 9, boylece onlarm toplurnun genel kabuliindeki sahte
gerc;:ekligi y1krnalanm isterni 9tir. Atay' a gore, bilginin Tiirkiye' de
gerc;:ekliklec;:ati9rnas1, aydm ic;:inbir drarndir ve bu c;:ah9rna onun rornanlarmda anlatt1g1 ki 9ilerin bedelini odedikleri c;:agbilgisini tek
ba 9lanna ta 91rnalan gibi bir agirhk rneydana getirrni 9tir. Descartes'tan Hegel'e kadar aydmlanrnanm, rnodernizrnin onernli isirnlerini, Tiirkiye ile yan yana getirip ironiyi gosteren bu ki 9ilerin kar 91larmda bir rnuhatap bularnarnalan, zarnanla yalmzla 9rnalanm arh- '
nr ve herkesin d19mda olrnalan nedeniyle sonunda depresyona girerler. Ternelde Oguz Atay, toplurnun bilgisizligini cezalandmr.
C::iinkiitoplurn bu kadar inceligi ve bilgiyi hak etrniyordur. Bu anlarnda onceki anlatrnalarda insan1 yalmz birakrnayan ve ku 9atan
kolektif rnekanizrna ile birey arasm1 ac;:rnayaba 9lar. Dogalhkla bu
rornanlardaki intiharlar, onceki birc;:ok anlatrnada i9lenen fedakarhkla ilgili degildir. Aynca intihar, rornamn entrik unsurunun kiic;:iik
bir parc;:as1olarak dii 9iiniilrnerni 9, tarn tersine rornanm fikir yap1s1
bu eylernin iistiine kurulrnu 9tur.
Selim I91k, Benim Universitelerim'deki intihar sahnesine hayranhg1yla tabanca kullanarak, Hikrnet Benol ise iic;:iinciikattan bo 9luga
atlayarak intihar ederler. Burada onceki donern rornanlardaki gibi
sernbolik bir oliirn bic;:irninden d.e soz edilernez. Klasik gerc;:ekc;:i
rornanda intihann ayrmhlan, oliirn bic;:irnleri anlahhrken ve sahne
uzun uzad1ya tasvir edilirken bu rornanlarda sadece eylernin nedenleri iizerinde durulur.
Onlarm intiharmda bilirnsel bilginin ortaya koydugu sonuc;:lan
gorrnek, yaz1rn1zda gosterrneye c;:ah9tig1rn1z iizere rniirnkiindiir.
Ancak Atay'm modernist ile postmodernist arasmdaki tavn nedeniyle bilirnsel bilgi, bu olguyu tek ba 9ma ac;:1klarnayayetrnez. C::iinkii ironi ve yer yer kabaran humour, kendi dayanacag1 gerc;:ekligide
parc;:alar.Ancak yazarmm da soyledigi gibi onlar, ontolojik nedenlerle intihar etrni 9lerdir ve bu bunahrn ilerleyen y1llarda aydm1 i9leyen rornanlarda daha da derinle 9erek ifadesini bulrnu 9tur.
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