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ESAS
ALAN YAZAR:
KARASU,
ÖYKÜ:ODALARDAN
Kamil

F
Özet: Bilge Karasu, modernizmi esas alan
Modem Türk
Tanzimat'la
olsa da
süreci dönemsel olarak
ve
Modemizm, XX.
öncelikle
sonra da
Bizde, özel olarak 1950'den sonra etkisini
vaile
modernizmin
gösteren ve
öymodern bireyi anlatan öykülerden biri Bilge Karasu'nun "Odalardan Biri"
küsüdür. Bu makalede, modernizmi esas alan bir öykünün metin merkezli çözümlenmesi
Anahtar Kelimeler: Modernizm, modern birey,
Bilge Karasu, Odalardan Biri.

AN AUTHOR WHO TAKES MODERNISM AS BASIS:
A MODERNISTIC STORY: ODALARDAN

KARASU,

Abstract: BilgeKarasuis an authorwho takesmodernismas basis.Although modernTurkish

literaturestartedwith Tanzimat,modernizationprocesshas beenperiodicallyperceptedand
advancedin variousforms. Modernism transformedinitially narrationtechniquesand then
contentduring the XXth century. One of the storiesdemonstratingthe injlectionof modernism on narrationtechniquesand the modernindividualof modernismthat has intermingled
with Existentialismin Turkeynotablyafter 1950's is "OdalardanBiri" by BilgeKarasu.In
this study, a story with the basisof modernismis analysedin a text-centricmethod.
Keywords: Modernism,modern individual,existentialism,Bilge Karasu, OdalardanBiri.

'Modernizm' kelime olarak Latincede
dernus' tan
ve
e
• Hikayeci-Yazar.
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tilmesi
1980'li
Türk edebiyahnda, yeni
öznel, idealist felsefi
estetik ilkeleri benimseyen ve
etkisinde bulunan bir grup
için 'modernist' ifadesi kulBu grubun en önemli
yeni ifade biçimleri
içinde
'yeni roman okulu'nun mektup
grupta özel bir ilgi
Bu
sahip yazarlar, yeni
yöntemlerini,
bilinç
biçiminde
lan iç monolog kullanarak bu okulun çizgisinde
nesir türüne
Türk
modernist
Franz Kafka,
Albert Camus, Jean Paul Sa:rtre ve Simone de Beauvoir'un etkisini
Bu
eserleri 20.
pek çok milli
gibi egzistansiyalizme
Türk sanategzistansiyalizmin popüler
nedeni, bu
burjuva ahlak
bir ahlak
edebiyat
ortaya
bir insan
ilan etmesi, burjuva
toplumuna
desteklemesidir. Net bir politik
ve ideolojik konuma sahip olmayan ve öznel anlamda kendilerini
nesnel olarak, ortaya
çevreleyen dünyadan nefret eden bu
sanatla,
Avrupa modernistleri gibi, reddettikleri
bir
haline
Egzistansiyalizm,
ülkeleri
biçimTürk
bu anlamda moderlerde
nistlen, egzistansiyalizmin belli
çizgilerini
ancak o
ca bir sanat
zamanda belirli bir toplumsal olgudur.
Bu
ülkenin sosyal-politik
faktörlerin
yave
küçük burjuva
ruhsal
olarak
da bunu göstermektedir.
bu edebiyatta
'ezilme',
halde olma' ve 'psi'kriz', 'zorlanma',
kolojik olarak tehlikeli bir durumda bulunma'
modaya uyma,
taklit etme
olarak
gibi, Türkiye
da
göre egzistansiyalizmin
etkisi, önemli ölçüde/ Türkiye'nin, özellikle de 1950'li ve
tarihsel durumuyla ve ruhsal atmosferiyle ilgilidir.
1950'li
yeniden
Mavi dergisi çevresinde
genç nesir
küçük bir grup
(Orhan Duru, Ferit Edgü, Özdemir Nutku) realizmin estetik anlaBu dönemde realizmi Orhan Kemal,
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Kemal Tahir, Aziz Nesin,
Kemal gibi yazarlar temsil etmektoplumsal
'gerçek realisttedirler. Bu
bunun
ve
ilgi alam
ler'i
bu tür
insanla
birbirinden
yönündedir.
önemli olan
gerçeklik'
iç gerçekBu yazarlar
derinlikleri',
bir sanahn konusunu
liktir. Ama 'iç
onu elit bir okuyucu grubuna sunmak gerekir. Bu
ortaya
programla özünde,
'yeni
ve kendisini çevrelerealizmin ana ilkelerini reddediyor;
içinde bulunan insan
yen dünyayla çok
bir biçimde
alan
bir
halibu 'yeni edebiyat',
ne
eserleri, nesnel olarak topluma
içerir, onun
yönelik
ESAS ALAN
1. Diyalog ve hikaye etme yerine bilinç

2.
toplum içindeki yer ve
çok psikolojik
özellikleri öne
3. Efsane, tarihe tercih edilir.
yeni olana tabi
öne
4. Geleneksel
5.
ve
yeni ortaya
uydurma
egemendir.
ve
göründükleri gibi
6.
modem toplumun vasatilik ve
ön plana
7.
.ki toplumsal
bir biçimde
maktan
..
8. Geleneksel
ve
reddeder.·
9. Psikoloji ve psikiyatrideki
10. Alegorik
önem verilir; duygu,
ve
bir
11. Bireyin
huzursuzluk .üzerine kurulur.
çok yer verilir ve
has
12. Anlatma metinlerinde
13. Metinler

bir kurgu,
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14. Metnin öznesi (kahraman) silinir. Cinsiyet, fiziki portre gibi
edici özelikler
15. Roman ve hikayelerde olay örgüsü bir sona
için yazar
tinlerin serbestçe
önünde,
ve sonunda

Memetinlerin

16. Modernizmi esas alan yazarlar, kendini genelde bir topluluk,
hakim
grup, ekip içinde görmemeye, kendi
Her eserinde,
bir
ve teknik
kendi
kendisi kurmaya gayret eder. Kimseye benzememeye, kendi olmaya ve kendi kalmaya çabalar.
17. Eserlerde' kurgusal
egemendir.
mekurgusal
tinlerin geleneksel olarak
düzensiz, sistemsiz,
bir hal
18. Eserlerde insan bilimleri, felsefe, din, sosyoloji, psikoloji, ilabilgi
ait unsurlar iç içe verilir.
hiyat gibi her
19. Eserlerde kesin ve nesnel zaman ölçülerine uymak zorunlu
belirsiz ve öznel zaman
Belli mekanlar
her türlü mekan,
bir
Mekanlar
aranmaz. Gerçek dünya
ile hadünya
iç içedir.
20. Sait Faik, Haldun Taner, Yusuf
Vusat O. Bener, Orhan Duru, Leyla Erbil, Bilge Karasu, Nezihe Meriç, Attila
Adalet
Ferit Edgü, Rasim Özdenören, Füruzan,
Atay ve Orhan Pamuk gibi
eserlerinde öne
bir yak-

ÇÖZÜMLEME

Metin,
kendini meydana getiren
deMetnin, toplam birimleri
bir
ve
Ancak yine de bir metin kendini meydana getiren parçalardan
Anlatmaya
metinlerin incelenmesinde ölçüt
teklif
olarak
1. Metin ve zihniyet, 2.
(Olay örgüsü,
unsuru/untip ve karakter, zaman/lar) ve mekan/lar), 3. Tema,
4. Dil ve
5. Metin ve gelenek, 6.
ve
yorumlama, 7. Metin ve yazar. 2
Bilge Karasu'nun "Odalardan Biri"
öyküsü, buraya kadar
özellikleri
ilginç bir metindir.
geçen
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öykü,
Troya'daÖlüm
öykü
yer
Basit bir olay örgüsü üzerine kurulan öyküde konu,
ile
ancak eve dönmekte geciken bir gencin otel
gecelemek zorunda
Öykü
"Fenerin

yolun üstüne bir daha
Suat
bile, tek
elinde, istasyona 7 dakikada, evine 10 dakikada
Döndüm.
bekliyorum. Sandal
Denize inen yolun
içindeyken
Küt, kof,
sesi
15 dakika,
(s. 30).
geliyor. Eve gitmek uzun sürer. En

Bu metne hakim olan
Yazar, öykünün
bölümlerinde bu
hakim
sal/
da
Okuyucu, ilk cümleden itibaren öyküye, kahramana özgü
hissettirerek giriyor.
cümlesinde üçüncü teklik
(o) bahseden
ikinci cümlede
ve hemen 'ben' e geçiyor. Bu ifade,
hem türe (modernizme) ait bir anlahm
hem
kiile ilgili
için metnin
ile ilgili bir durumdur. Yazar, bu
özel olarak
Çünkü öykünün bundan sonraki
bizi, iç
itibariyle
duygular
modern bireyle
Bu paragrafta modern bireyin en önemli
hali
ruh hallerini
Metinde bu
"usanç" kelimesi ile
"Usanç geldi bu yoldan. Babam
sürgüsünü gene sürdüranneme. Otele gitsem. Ömrümde giremedim,
esnedi esneyeiçeri.
da geçerim önünden. Ne zaman gelecek gibi duran
evimi severdim
kadar; oda demeli, oda demek
cektim sanki.
olur.
severdim. Ondan da
sanki
daha
da pek uygunsuz,
(s. 30).
beni. Garip olacak,

ana
modern birey;
hayattan usanç duyan, çevresiyle sorunlu,
ait
yerlerine mahkum,
seven ama bunu uzun süre devam ettiremeyen, çabuk
biridir. Öykünün bundan sonraki
bölümleri
bu özelliklerin
Modern birey
o, bu
protest bir
olarak
Din, dnsiyet
resmiyet onu ifade etmez, daha
ifade etmeye yetmez. Modern birey, kendini bu gibi
için hem mutlu hem mutsuzdur. Mutludur çünkü
1

1
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mutsuzdur

çünkü kim

Öykünün
mekanla
istirahat, bir
bir yerdir.

belli

kimlik

ait bu
olay örgüsünün temel ögesi
Mekan
zamanda öykünün merkezi te'otel' dir. Modern zamanlara özgü bir
bir
yeri olan otel,
Eski,

*

"Ömrümde giremedim,
esnedi esneyecek gibi duran
içeri.
da geçerim önünden. Ne zaman gelecektim sanki.
evikadar; oda demeli, oda demek daha
olur.
mi severdim
severdim. Ondan da
sanki beni. Garip olacak,
da pek uygunsuz,
sürgülü olsa bile bodrum penceresinden girerdim. O da olurdu.
( ...)
Otel, oteli denemeli. Yeni bir oda görürüm,
... Param var.
O gerekli
Adama,
Nüfus
da diyemem, evine gitseydin der, inanmaz da
sürgülenmesi hikayesi- ·
ne,
inansa bile bir türlü, otelin önünden geçemem bir daha. En iyisi
demek.
derim. Laf olsun diye birer baçektik Suat'la. O, eli
dönmesin diye
Eve götürür, tel
orta yerine
Ailece
olsalar, bir
bile
her birine." (s. 30).

Yazar, modern bireye ait özellikleri yer yer
yer yer de imalarla
Buna göre modem birey; kimliksiz,
içinde
sözüne güven duymayan,
ne
bilemeyen,
çaresiz bir
dir.
paragrafta, öykünün
döneme ait gerçeklikle
ki bu da "tel
göstergesi ile hissettirilmektedir. Demek ki
halk
daha tamamgeleneksel bir araç olarak "tel
yürürlüktedir. Yazar, modern bir araç olarak
yerine tel
söylemekle dönemine ait ekonomik
etmekte; üstü
olarak
gelir seviyesindeki
tenkit
etmektedir. Çünkü
oturup da tel
kullanmamak,
gibi çabuk kokan bir
koyamamak
gibi
"Ne istiyorsunuz" deyiverdi gözler, gözlerimin içinde. Ne
Oda istiyorum.
( ...)

Böyle mi kokar oteller? Belli etmemeli ama otele
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verdim zaten. Erkenden
Elimden gelse de
Pencereden içeriye
denizin,
görünmesem ona. Erkenden
içinde
Katip
m okur
hiç yakmaBir komodin de
odada.
serinduruyor hala.
(s. 33).

Modem
en görünür
biri oteldir. Kimliksiz,
orta
oteller. Gelip geçiciliimgesidir.
özgü
mahrumdur. Aidiyet duygusu
gibi
ve
duygusu da verir insana. O yere
hissettirir hep.
da
gibi yazar
seçiyor ve öykünün kurgusunda
yer vermiyor.
hakim
öyküde
cümleleri,
yine
Öyküde, kendi
kendine
hatta
cümleleri içinden geçiren bir
kahramanla
Bu insan tipi öncelikle
iletiproblemi olan
Yazar, korkudan, çekingenlikten, içine
bir durumu
giydirmekle modern bireyin
problemi
hissettirmektedir. Oysa basit, on
dakika yürümekle üstesinden
bir
problemdir bütün
Kendini
biri
olarak gören karakter için
pencereden gizlice
girme
bile
Modem
küçük olaylardan büyük problemler
hissettirmek istiyor yazar. Ya da küçük olay yoktur,
için çok büyüktür.

*

Bilge Karasu denilince akla gelen ilk imge kedidir. Onun hemen bütün
kedi imgesi
Bunun gizemini anlamak için kedi imgesine
Kedi, temizlik konusunda
çok titizdir. Kedi, tuvalet
gidermek için çukur kazar ve
gördükten sonra da üzerini toprakla örter.
pisbirkaç kez bakar ve o menzili terk eder. Kedi, içinde yaevde
kedilerin
istemez. Kedinin bu
ile modern
bire bir uyum
evin aile fertlerine, miyavlamak ve
ayaksürtünmek suretiyle
bildirir.
bu
belli eder. Fil, kediden korkar ve kediyi görzaman hemen oradan
için
kollar. Evlerdeki kediler ehildir. Bir de ehil olmayan kediler
Kedi;
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esneme,
ve
eliyle (ön
bainsana benzer.
kedi,
iki defa hamile
ve
elli günde
yapar. Üzerinde çamur, toprak veya
bir
pislik bulundurmaz,
izin vermez. Mutlaka
diliyle temizler. Kedi, modern
sevme ve sevilme
Geleneksel
olarak kedi nankör
sana sadakatle
Kedi,
can
Onurludur. En önemlisi ölümünü kimseye göstermez. Kaza,
nenme, zehirlenme gibi insan eliyle ve
üstü durumlar
zaman gözden uzak yerleri seçer ve orada ölür. Koku
oldukça
radar vazifesi görür.
Yüksek bir yerden
veya
hep dört ayak üstüne
Bütün bu ve
özellikleriyle kedi, hem kendi kendine yeten modern hem de
içine
imgesidir Bilge Karasu'nun öykülerinde:
derim. Laf olsun diye birer
çektik Suat'la. O, eli
dönmesin diye
Eve götürür, tel
ortayerine
Ailece
olsalar, bir
bile
her birine. Bilemedin, kedinin
büyük
(s. 30).
önüne
"Bir kedi var
balkonda. Denizin içinden
kalgeriniyor, oturuyor, çöküyor. Yumulan gözleri görüyorum sanki." (s. 32).

*

bir
öne
dernist yazarlar, olay örgüsünde birden fazla
yer verdikleri için
bir düzen arz eder.
ile karakterin yer yer birbirine
veya birbirine
görürüz.
Okuyucu,
yazar ile
Yazar bu durumlarda ben
Bilge Karasu' nun bu
görüyoruz:
"Gözleri yüzümde; gözüme dikili. Gözleri gözlerim gibi
bir yegibi,
kuma,
denize
gibi yahut. 'Ne istiyorsunuz' deyiverdi gözler, gözlerimin içinde. Ne
le. Oda istiyorum.
daha
Tuzlu
içinterini
Gene
içinden
deki
rum." (s. 31).
gene üstümü
gözleri
katibin. Geceleri denize
gözler.( ... )
benziyor gözleri.( ... ) Bu
ben de vanm. Katip de var. Su
gözleri var katibin, o
hasta
o sayn yüzüngözleri var." (s. 32).
de bile parlayabilen su
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"Bir daha
Bunun da gözlerinde bir parçam
Bundan sonra
Beni
bu da olacak. Olmaz
bunu da hesaba
ama. Unutur o. Benim
bu da olacak. Gelmeseydim
ke, hiç gelmeseydim.
geçerdim.
o da var.
topdibinde
da bulmak, unutmamak
larken bunun gözlerinde,
gerekecek." (s. 33).

*

Modernizm
için, daha çok onun
yarar
yönleri ile ilgilenir. Oysa insan elleri, ayaklan olmadan da
ve
bir
psikolojisi, sevgisi,
Modern insan gözden ve bane&eti, dikkati bütünüyle göze
çok etkilenir. Geleneksel olarak
bunun
kargözlerine olan dikkat,
o
tüketmeye
Ama modern insan
yönelik bir
kendini
bunu önemsemez.
Yazar, bir taraftan kahraman
betimlerken
tarafparagrafta
antan modern bireye ait bu özellikleri
"Ellerimden anlamaya
beni. Salak. Gözleri kemerimde.
min
çok
Terliyim de.
bir adam, bu saatte nereden
gelir? Saatine
Bir
geliyor. Gözleri yüzümde; gözüme dikili.
Gözleri gözlerim gibi
bir
gibi,
kuma,
denize
gibi yahut. Ne istiyorsunuz? deyiverdi gözler, gözlerimin içinde. Ne isOda istiyorum.
daha
lara
Tuzlu
içindeki
terini
Gene
içinden
Tek
olsun? dedi." ( s. 31).

*

"Odalardan Biri" öyküsü kimliksiz,
kendini
ve
insan üzerine kurulu
yazar, karakOnun
statüsü,
terine belli bir kimlik
yarayacak kimlik bilgileri önemli
Salt
o ve önemli olan da budur. Modern zamanlarda kimlik denilince akla öncelikle
bilgiler ve bu bilgileve
ri gösteren belge gelir. Oysa modern birey,
azade
ister. Öykünün
kendini
gibi:
"Nüfus
( ... )
Bir
geliyor

O gerekli
söyleyecek oldu, vazgeçti.
Vazgeçesim,
gene gözümde. Bekler gibi.
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diyor.
gidesim tutuyor. Gözümü
diyor bu defa. Yutkunu-

yorum. Börekçi demeli.
Börekçi, diyorum. Duraklanuyor bile yazarken.
Suat
da Fikret Ünlü de deseydim
diyorum. Oda kokuyor.
macunu, uyku kokuyor. Pencereyi
Deniz,
deniz doluyor odaya." (s. 32).

ve olgular
dur ama o bunun nedenini
korkar. Bulursa sorumluluk
seven, ama
hatap olmaktan kaçan, içine
li olamayan modern birey
tedikçe yolunu
Yersiz ve yönsüzdür.
bu konuda bize iç

*

edilgen olan modem birey, huzursuzModern birey, bulmaktan
ve bundan

Önü,

insanlarla muhuzursuz ve ne
belKendini
issolu yoktur onun.
olan anla-

çekiliyorum, deniz seyreliyor. Soyunuyorum. (. .. ) Otelciler her
gün insan görürler, tümen tümen insan. Bu yatak da öyle. Yepyeni bir odaolarak odamdan
yerde
benim için yepyeni ama
katip için, bir
olsun, olabildim mi?
gitti öteki
(... ) Su
gözleri var katibin, o
görhasta
o
yüzünde bile parlayabilen su
gözleri var. Bir daha
Bunun da gözlerinde bir parçam
Bundan
sonra bunu da hesaba
Beni
bu da olacak.
Olmaz ama. Unutur o. Benim
bu
olacak. Gelmeseyhiç gelmeseydim.
geçerdim.
o da var. Pardim
toplarken bunun gözlerinde,
dibinde
da bulmak,
unutmamak gerekecek." ( s. 32).

*

"Yepyeni bir
ilk olarak odamdan
yerde
Burabenim için yepyeni ama
katip için, bir
olsun, olabildim
mi?
gitti öteki
Benden sonra bir
o
deftere." ( s. 32).

Modem
bu sahrlar modernizmin ve özellikle
felsefenin hareket
göste(öteki) üzerinden duymak
riyor. Fark edilmek.
ve duyurmak. Ne ki modem insan bu noktada da
O,
ve
yerine kendini
pekendini
bunun için seçilen araç ise 'öteki' dir. Oysa bunu
tirmesi beklenen 'öteki' de
beklenti içindedir ve bu bir
döngü olarak modern bireyi
sürükleyecektir.
Öykü
biter:
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"Erkenden
Elimden gelse de görünmesem ona. Erkenden
Pencereden içeriye
denizin,
içinde
Katip
okur
hiç
yetBir komodin de
odada.
duruyor hala.
(s. 33).

Metni çözümleyen kavramlara
"görünmesem", "erkenden
ifadelerinin merkeze
görüyoruz. Metne hakim olan
(zihniyet);
ailesine
ve içinde
topluma olan
kendisine yönelik
duygusunu besler ve bu duygu huzursuzluk
rur,
gibi metinde mekan ve zaman olgusu
üzerinde pek
geçen ögeler
bir
olarak yer
Dramatik örgü, klasik öykülemede
gibi iki
ve karakter üzerinden
çok
ve

SONUÇ
Modernizmi esas alan yazarlar bir
alhnda
da
bu birliktelikten
gereken husus,
bir topluluk,
grup veya ekip olarak hareket etmedikleri
Bundan dolamodernist metinlerde
yoktur, bir metnin hangi modern
özellikleri
ancak o metne
olarak tespit edilebilir. Bilge Karasu, "Odalardan Biri"nde
gibi öykünün
tek
bir
üzerine kurmaz. Bu öyküde yazar, birden fazla
unsuruna yer
Karakter;
otel katibiyle, çevresiyle ve en önemlisi kendisiyle
halindedir. Bütün bu
lardan çok yönlü ve
bir metin
ortaya.
Öykücü, gözlemlerden ve olaylardan hareketle bireysel
ve
Öykücünün
öykü
anlaiç içe
Öykünün
veya olay örgüsü, yaile arzu ve hayal edilen
üzerine
Öykü, beklenmedik bir sonla biter. Öykü
içinde
ruh haline göre
ve
bu
o,
Modernizmi esas alan
hepsi, bu
ve sadelikte
Üslup daha girift, ruh durumuna
olarak daha karmaOysa Bilge Karasu, dili kristalize etmekte ve
rerek öyküyü kolay okunur
"Odalardan Biri", modern
ve o
mutsuz
merkez alan bir öyküdür.
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Öyküdeki
ile tema
bire bir uyum
ra modern insan ikinci bir
veya
di kendine
hasta, huzursuz ve problemli bir
bu.
ziki
'metafiziki' dir. Her olay,
veya obje bireyin
edilmeyen o
ruh
aksettirilir,

1

2

3

Ziiçin kenruh bafiifade

Bu
ve
Konu ile ilgili
kaynaklar
Ahmet Oktay, Cumhuriyet Dönemi
Kültür
Ankara, 1993; Ramazan Korkmaz, Yeni Türk
El
2. bs., Grafiker
kara, 2005;
Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk
8. bs., Dergah
bul, 2004; Mahir Ünlü-Ömer Özcan, 20.
Türk
(4 cilt),
' bul, 2003; Hece, (Modernizm-Postmodemizm
Özel
S. 138-139-140),
tos 2008.
Türk
Dersi,
ve
(hzl.
A. Sevilay
Kiimil
MEB, Talim Terbiye Kurulu
Ankara, 2005.
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