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Sanat, gerçeği yansıttığı ölçüde toplumsal değişimin izini 
de sürer. Çağdaş eleştiri anlayışında “gerçeklik” ve “yansıtma” 
kavramlarının sıkça geçmesinin nedeni budur. Sanatın öbür 
dallarında soyut anlamlar yüklenmiş olan bu kavramlar, araya 
“olay”, sorunsal yaklaşımlar girince yazınsal türlerde somut 
içerik kazanır. Öyle ki, “soyut şiir” adlandırması bile bu kuralın 
dışında kalmamıştır. Yazınsal ürünleri “insanın tarihi” diye ni-
teleyenler, bununla, sanatın toplumsal değişimi gerçekleştirdi-
ğine dolaylı yönden değinmiş olur.

Sanatın kaçınılmaz konusu olan “insan” ile “zaman” kav-
ramları arasında bir özdeşlik vardır. Bu özdeşlik şundan belli-
dir ki, zaman, insanın koşullarını; insan, zamanın koşullarını 
değiştiriyor. Sanatta her şey, sonunda, gerçekliği yansıtma ol-
gusuna dayanır. Yansıtmanın nasıl, ne yönde olacağı ise, gelir 
sanatçının yaratma gücüne dayanır.

Gerçeği yansıtmada sanatsal yaratıcılık kadar, toplumun, 
yaratılanı algılama yönelimleri, birikimleri de etkendir.

Sanat, bu açıdan, aynı zamanda toplumun bir tür algıla-
ma tarihidir.

Boris Suçkov, diyalektik bir yaklaşımla, toplumsal algıla-
mayı gerçekliğin özü sayar. Bununla da kalmaz, edebiyatın bi-
çim ve içeriğindeki başlıca değişmenin, toplumsal yaşamdaki 
değişme tarafından koşullanmış olduğunu ileri sürerek şu so-
nuca varır:

20. yüzyılda tarihsel gelişmenin seyri, sınıfsal mahiyeti ve 
kökenleri ne olursa olsun, edebiyatı, yaşadığımız hayatın ve 

Sunu
YAZINSAL DENEMELER
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çağın biçimsel bir çizimini yapmaya, yani onun tarihsel içeri-
ğini anlama ve ortaya koyma yollarını araştırmaya zorluyor-
du sürekli olarak.

Gerçeğin ve toplumsal gelişmenin yasaları her yerde aynı-
dır. Suçkov’un bu yargıları, yazınsal gelişim göz önünde bulun-
durulursa Türkiye için de geçerlidir. Suçkov biliyordu ki, yaşa-
mak varsa, buna bağlı olarak bu yaşam biçimini, gelişimini, ak-
samaları saptayan belgeler de olacaktır; o da tarihten başkası 
değildir. Kemal Karpat da, “Bir edebiyatın kuvveti, içinde geliş-
tirdiği toplumun davalarının çeşidi ve derinliğiyle ölçülür. Bu-
günün Türkiye’si ise hiçbir memlekette eşi olmayan bir değişme 
çabası içindedir,” diyerek, köyden kente göçün yarattığı sarsıntı-
ları yazınsal sanatlardan örnekler vererek açıklıyor.

On dokuzuncu yüzyılın ortalarından bu yana, toplumsal 
değişime koşut olarak gelişen yazınımızın şu dönemlerden 
geçtiği görülür: Tanzimat ve Edebiyat-ı Cedide, ulusalcı yakla-
şımlar, çağdaş edebiyat...

Tanzimat ve Edebiyat-ı Cedide yazını, Batı örneklerinden 
geniş ölçüde yararlanmıştır. Özellikle Edebiyat-ı Cedide ro-
manlarındaki kişiler bu Batı örneklerine benzetilerek çizilir, be-
timlemeler ona göre yapılır. Yazarlar arasında, Fransız dilinin 
sözdizimini benimsemeyi doğal karşılayanlar bile olmuştur. 
Denebilir ki, o dönemde roman yazmak, Fransa’da yaygınlaş-
mış edebiyat akımlarına uygun örnekler oluşturmak anlamına 
geliyordu. Namık Kemal’de klasiklerin, Tevfik Fikret’te Parnas 
şairlerin etkisinden söz edilir.

Bu etki uzun sürmemiştir. Halit Ziya Uşaklıgil, Batı etki-
sinin artık dayanılmaz noktalara dayandığını kavramış olmalı 
ki, Aşk-ı Memnu adlı romanını, özellikle Osmanlıca sözcükler-
den arındırarak “milli roman” diye niteleme gereğini duymuş-
tur. Uşaklıgil’in başarısı, “milli roman” yazmakta aranmamalı-
dır; o, roman denen anlatının nasıl yazılacağını Türk yazınında 
ilk bilenlerdendir. Uşaklıgil, bu bağlamda, Aşk-ı Memnu ile, 
çağdaş Türk romanının başlangıç noktası sayılabilir. Aynı dö-
nem romancılarından Mehmet Rauf’un Eylül’ü ise, neredeyse 
Türkiye’de yazılmış bir Fransız romanıdır. Öyle olmakla birlik-
te, bu iki roman, bugün bile okur bulmaktadır.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Batı modeli yaşam biçiminin 
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çelişkilerini göstermesi (Kiralık Konak), Anadolu’da yaşayan in-
sanın gerçeğini duyumsayıp dile getirmesiyle (Yaban) romanı-
mıza ayrı bir açılım kazandırdı. Hüseyin Rahmi Gürpı nar’ın 
Batı’ya eleştirel, başka bir deyişle ironik bakışıyla oluşan (Mü-
rebbiye) romanları, insanımızın yaşam biçimini, toplumsallığın 
geleneksel örüntüsü içinde yansıtmıştır. Türk yazınında top-
lumsal gerçekçiliğin onun romanlarıyla uç verdiği söylenebilir.

İşgalci Batı emperyalizminin baskısı altında inleyen halkı-
mızın yaşamı ise Halide Edip Adıvar’a, Reşat Nuri Güntekin’e 
konu olur. Özellikle Güntekin’le romanımızın dili yalınlaşıp 
Türkçeleşmiştir. Onun romanındaki değerler, bir ölçüde, Ana-
dolu insanının beğenisi üzerine oturtulmuştur.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında, salt gözleme ve tanıklığa da-
yanılarak yazılan romanların, öykülerin, övgü şiirlerinin ömrü 
uzun sürmemiştir. Öyküde Sait Faik ile Sabahattin Ali, şiirde 
Nâzım Hikmet, alışılan ölçüleri aşarak özgürleşmiş bir sanatın 
öncüsü olmuşlardır. Onların ardından Orhan Veli Kanık, Me-
lih Cevdet Anday, Oktay Rifat, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit 
Külebi, Yaşar Kemal, Orhan Kemal gelmiştir. Romanıyla Ada-
let Ağaoğlu, Tahsin Yücel; şiiriyle Cemal Süreya, Hilmi Yavuz 
yazındaki bu geniş alanlı çağdaş açılımın öncüleridir. 

Bugün yazınımız özgür yaratma aşamasına varmıştır. Ar-
tık belli bir anlayış, belli akımlara uymak, kuşaksal kümeleş-
meler yoktur; yazınsal düzeyde yazma, belli bir beğeni düzeyi 
yaratma, çağdaş sanatsallığa ermenin ölçüsü sayılıyor.

Biçimsel bağnazlıklar çok gerilerde kaldı. Michel Butor’un 
deyimiyle, birçok anlamlılık sorunu olan edebiyat, sözcüklerin 
çok sesliliği içine yerleşmiştir. Butor’un şu gözlemleri bizim 
yazınsal ortamımıza da ışık tutuyor:

Verimli yazarlar edebiyatın işlevinin, içinde yaşadığımız 
dünyayı değiştirmek olduğunu ve bunu da edebiyatın ger-
çekten belli bir süre içinde başarabileceğini düşünme eğilimi 
içindedirler. Ama alıştığımız edebiyat yapma olayı yeterli 
değildir bunun için. Edebiyatın büyük bir bölümü tersine 
dünyanın muhafaza edilmesi, içinde yaşadığımız toplumun 
aynı biçimde sürmesi için yapılmaktadır. Biz yalnızca bir de-
ğişiklik getiren edebiyatın geçerli olduğunu düşünmek eğili-
mindeyizdir. Bu görüşün günümüzde doğru olduğunu da 
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söyleyebiliriz. Ama geçmişin büyük edebiyatını düşünürsek 
en önemli yapıtların bazılarının korunmaya yönelik yapıtlar 
olduğunu, toplumun devam edebilmesi için üretilmiş yapıda 
olduğunu kabul etmek zorundayız.

Bu kitapta kimi yerde yazarın kimi yerde kitabın öne çı-
karıldığı görülüyor. Birçok yazının bir araya getirilmesinde 
Butor’un bu görüşlerinin etkisi olduğu düşünülebilir. 

Yazınsal ürünler zaman içinde bir bütünlük, bir süreklilik 
taşır. Karşımıza yepyeni akımlar çıksa da, Türk yazınında ol-
sun, dünya yazınında olsun, bu süreklilikte bir kopukluk söz 
konusu olmaz; değişen, bakış açılarıdır, yazılanlarda varılan 
beğenisel düzeydir, çağın getirdiği değerlerdir. Öyle ki, bir za-
manlar sevda öyküleri yazma edebiyat sanılmıştır. Edebiyatın 
ilk biçiminin ölçülü uyaklı söz dizileri olduğu, tiyatroların, ro-
manların, öykülerin, düşünsel yazıların (denemeler) o biçim-
lerden doğduğu gözden kaçırılmamalıdır.

Ozanlar Yazarlar Kitaplar, 1884 doğumlu Ömer Seyfet-
tin’den 1958 doğumlu Ahmet Erhan’a, geniş bir alandan ozan-
ları, yazarları kapsıyor. Kitap bu süreklilik içinde değerlendiri-
lirse, bizi yalnızca yazınsal değil, konusal bütünlük açısından 
da yazınımızın yönelimleri, açılımları doğrultusunda bir sonu-
ca vardıracaktır.

Adnan Binyazar
Berlin, 19.09.2016
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“Herkes seni –bizzat kendi kadar– tanır, 
Efruzcuğum! Bugün hiç kimse sana yabancı  

değildir; çünkü sen ‘hepimiz’ değilsen  
bile ‘hepimizden bir parça’sın...”

Ömer Seyfettin, Efruz Bey adlı küçük romanını bu 
sözlerle armağan ediyor Efruz Beyefendi’ye. Neden, Ef-
ruz Bey, Efruz Beyefendi’ye armağan ediliyor? Kimdir, 
nasıl bir kişilik sahibidir bu Efruz Bey?

Herkesin “kendi kadar” tanıdığı bir kimsedir. Hiç 
kimsenin yabancısı olmadığı bir kişidir; “hepimiz” değil-
dir ama hepimizden bir parçadır. Öyleyse onu, kendi 
içimizde aramamız gerekecek. Efruz Bey(ler), dostları-
mız, yönetenler, yönetilenler, buyruk verdiğimiz, buyruk 
aldığımız kişilerdir. Rauf Mutluay’ın değindiği gibi, “Ef-
ruz Bey’in reddettiği her şeyi görmek mümkündür. Ka-
lem efendiliği, hazıra konan konak mirasyediliği, yalancı 
kahramanlığı, soyluluk iddiası, Osmanlılık kuruntusu, 
kavramlar sömürücülüğü, sindirilmemiş kitap bilgisi, uy-
durma milliyetçiliği, toptan yargıları, esersiz çabalaması, 
kof gururu, dönekliği, inançsız aşırılıkları...” Ömer Sey-
fettin, Efruz Bey kişiliğinde, toplumun bütün kötü yan-

EFRUZ BEYLER

(Ömer Seyfettin)
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larını sergiliyor. Efruz Bey’in hepimizden bir şeyler ol-
ması, yapıtın düşünsel bir temele dayandığını gösteriyor. 
Bir toplumun kötü gidişinden nasıl bütün kişiler sorum-
luysa, Ömer Seyfettin’e göre bu, tek tek bireylere de in-
dirgenebilir. Efruz Bey’in kötülüğü, her bireyin kötülü-
ğünden gelmektedir.

Pertev Naili Boratav, Ömer Seyfettin’in yarattığı bir 
Don Quijote’si sayar Efruz Bey’i: “Efruz Bey, memleke-
timize ait tiplerin ve bazı meyil ve itiyatların, sanatkârane 
bir mübalağa ile çizilmiş bir karikatürü hükmündedir.” 
Don Quijote gibi bir evrenselliği söz konusu olabilir mi 
Efruz Bey’in? Yoksa yerel esprilerle karikatürleşen so-
runlar, düşünüler, tutumlar mıdır onun kişiliğine yükle-
nenler?

Efruz Bey’i bir roman kişisi olarak yorumlamak ya-
nıltıcı olur. O, çelişkili tutumlar sergileyen bir tip olarak 
algılanmayı gerektiriyor. Bir bakıma La Bruyére’in Ka-
rakterler’indeki Menalque’ı andırır. Onu Don Quijote ile 
birleştiren, abartılı, ülkeleştirilmiş yanıdır. Don Quijote 
bilinçsizce bir serüvene kaptırır kendini. Yel değirmenle-
rini birer dev sanması, gözünün gördüğü değil, kapıldığı 
soyluluk krizinin yansısıdır. Gerçekte Efruz Bey, bilgisiz-
liğini bilgi sayan günümüzün yarı aydınları gibi başarısız 
bir tiptir. Ömer Seyfettin’in belirttiği gibi “hepimizden 
bir parça”dır. Hilmi Yavuz’un yorumu, Efruz Bey türü 
kişilere ışık tutuyor:

Efruz Bey’in, gülünç özentileri, sahte bilgiçlikleri ile, 
açıkgöz, çıkar düşkünü bir şarlatandan çok, gösteriş bu-
dalası, raté1 bir yarı aydın tipini oluşturduğu görülecektir. 
[...] Efruz Bey’in soylu olmaktan çok soylu görünmeye, 

1.(Fr.)Dikiştutturamamış,yaşamıboyuncabirişeyaramamış(kişi).
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devrimci olmaktan çok devrimci görünmeye, bilgili ol-
maktan çok bilgili görünmeye önem veren bir tip oldu-
ğu sonucuna varılabilir. Bu ölçüden Efruz Bey, kültür 
değerleri açısından büyük bir kargaşalığın egemen oldu-
ğu toplumlarda, bu kargaşalığı yansıtan bir tiptir.

Don Quijote ise, bütün bir İspanyol varlığının ironik 
yansımasıdır. Efruz Bey, bir toplumun kişiliğini değil, o 
toplumda var olan bir kesimin tutarsızlıklarını yansıtır. 
Calvet’nin Don Quijote yorumu, Efruz Bey’in kişiliğini 
tanımada ipucu veriyor:

Böylesine kişisel olan bu kitaba Cervantes, bütün 
zamanların ve kendi zamanının İspanya’sını, Mancha’nın 
yanık manzaralarını, Kastilya gururunu, İspanyol soylu-
sunun o mağrur yoksulluğunu, hayal gücünü, mistik 
coşkunluğu, saf bayağılığı, hanlarda ve uzun yollar üze-
rinde geçen hırsızların ve serserilerin bütün hayatını, 
edebiyat kavgalarını, malul ve hor görülen askerlerin 
isteklerini, bir memleketi ve bir devri gösteren bütün 
şeyleri de koymuştur... Don Quijote hep yaşıyor; onun, 
yazarı öldükten sonraki hayatı, kitabın yayım tarihiyle 
yazarın ölümü arasına sıkışan o resmî hayattan daha 
zengindir. Sürekli merakımızı uyandıran şey, hiçbir yo-
rumun tamamıyla aydınlatamadığı karmaşık ruhlu bey-
zadenin kişiliğinde yaşıyor.

Bu boyutuyla Don Quijote, bütün yerel değerleriyle 
İspanyol halkını evrenselliğe ulaştırır. Efruz Bey ise, ken-
di dar değerleri arasına sıkışmış bir yan aydındır. Geliş-
mekte olan ülke aydınlarının çoğuna biraz Efruz Beylik 
bulaşmıştır. Efruz Bey’in takındığı kimlikleri gözden ge-
çirerek bir sonuca varmaya çalışalım. Efruz Bey romanın-
da birbirleriyle ilintili beş bölüm var. Bölümlerin özeti, 
Efruz Bey tipini kavramakta etkili olacaktır:
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