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Semih Gümüþ, 1956’da Ankara’da doðdu. Ankara Fen Lisesi
ve Gazi Lisesi’nden sonra, 1981’de Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Ýlk yazýsý ayný yýl Yazko Edebiyat
der
gi
sinde yayýnlandý. 1981-1985 yýllarýnda Yarýn dergisi
nin
genel yayýn yönetmenliðini yaptý. 1995-2005 yýllarýnda Adam
Öy
kü dergisinin genel yayýn yönetmenliðini yürüttü. 2006
Aralýk ayýnda NotosÖykü dergisini çýkardý ve þimdilerde bu
derginin genel yayýn yönetmenliðini yürütüyor. Kendine özgü
çözümleyici bir eleþtiri anlayýþýna sahip olan Semih Gümüþ’ün
1991’de Roman Kitabý, 1994’te Kara Anlatý Yazarý, Karþýlýksýz
Yazýlar, Yazýnýn ve Tarihin Bilinci, 1996’da Cevdet Kudret
Eleþtiri Ödülü’nü de alan Baþkaldýrý ve Roman, 1999’da Öykü
nün Bahçesi, 2002’de Puslu Ada, 2003’te Yazýnýn Sarkacý
Roman, 2005’te Yazarýn Yalnýzlýk Burcu adlý kitaplarý yayýnlandý.
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Annem için...
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“Ýntihar, bireye açýk olan
tek yetkin özgür eylemdir;
baþka her eylem þöyle ya da böyle
onun topluma üyeliðini iþin içine katar.”
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BÝR YARATICI
OKUMA SERÜVENÝ
(Önsöz)

Roman nicedir kendi yazýnsal kanallarýnýn dýþýnda
bir dolaþým kanalý da bulmuþ durumda. Yeni tip ileti
þim araçlarýyla ve hiç kuþku yok ki onlarýn baskýsý ve
çekim gücüyle sokulduðu bu dolaþým alaný içinde,
romanýn kendisinden neler beklendiðine iliþkin ara
yýþlar da deðiþti. Çoðaldý mý bu arayýþlarýn sonunda
kazanýlmýþ biçimler? Böyle olmasý gerekirdi aslýnda,
ama tam tersine, azalmýþ da oldu. Kitle iletiþim araçlarý
roman sanatýndan da popüler bir kimlik edinmesini,
böylece bir yýðýn sanatýna dönüþmesini, ama bunu
yaparken de popüler olmamasýný, þu demek ki, gerçek
roman tutkunu okurlara da büsbütün sýrt çevirmeme
sini öneriyor. Önerisinin epeyce yankýlandýðýný biliyo
ruz. Hiç de popüler deðilmiþ gibi durup iletiþim aðýný
baþlýca dolaþým aðý olarak seçmek, oldukça geçerli bir
“yazarlýk” seçimine dönüþmüþ durumda deðil mi?
Böylece roman sanatý kendi kimliðinden soyun
maya baþlamýþ, gitgide içini boþaltmaya baþlamýþ da
olmuyor mu? Kendisi bir yaþam alaný oluþturup okuru
bu yaþam alanýný paylaþmaya çaðýrmak yerine, kendi
dýþýnda belirlenmiþ yaþam alanlarýný seçtiðinde, baþka
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nasýl bir sonuca varýlabilir ki? Okura düþünsel bir
derinlik vermeyen, dolayýsýyla onun önünde yazýnsal
bir uzam açmayan roman, metin içi katmanlarýný verili,
genelgeçer okuma biçimlerine açarken okuma zenginli
ðini de dýþarlamýþ olacaktýr. Eþtürden okumalara çaðrý
çýkarýrken, kýyýda yapýlacak okumalar yok sayýlacaktýr.
Sonunda derin yapýyý bulamayan okur romandan ister
istemez uzaklaþacaktýr. Nasýl’sa derin yapýyý kavramsal
olarak bile tasarlamamýþ olan okur çoðunluðuysa,
yüzey yapýnýn oyunlarýyla esrimeye çoktan hazýrdýr
bile.
Hayýr... bir düþünce romaný olarak da okuma uðra
þýnýn önüne gelmiþti. Okuma etkinliðini kýþkýrtan bir
konumda duruyordu demek ki. Bu durumu, bir çekim
merkezi olarak konumlandýðý biçimde de tanýmlayabi
liriz.
Bu tür bir düþünce romanýnýn, bireyin iç dünyasý
ný ve çevresiyle çatýþmalarýný sorun ettiðinde, derinlik
katmanlarýný da kendiliðinden çoðalttýðý görülür. Ýnsa
nýn iç dünyasý, sözgelimi, Aysel’de olduðu denli karma
þýk, romanýn kendince bile çözülmemiþ sorunlarý, kapý
sý açýlmamýþ odalarý barýndýrýyorsa, romancý için de,
ro
man için de, okur, dolayýsýyla eleþtirmen için de
yaratýcýlýðýn çok yoðunlaþtýðý bir odak oluþturur. Orada
üstelik gerçekle gerçek-ötesi, düþler, düþlemler de bir
birleriyle çarpýþmaya, birbirlerinin yerini almaya baþ
lamýþlar mýdýr? Ýþler enikonu güçleþmektedir iþte.
Sözgelimi, baþkaldýrý ve intihardýr bir derinlik kat
maný. Ayný sorunsalýn iki yüzü. Adalet Aðaoðlu Hayýr...
da baþkaldýrý ve intihar sorunsalýný tartýþýp derinleþti
rirken, roman sanatýný da bu sorunsalýn eþiðine yatýrý
yor, büyük bir yetkinlikle, bir romanýn kalkýþtýðý baþ
kaldýrýyý bize gösteriyor. Hayýr... bu yüzden bir çaðrýdýr
da: baþkaldýrý çaðrýsý. Baþkaldýrýdan ve intihardan da
giderek baðýmsýz, bir romanýn nasýl baþýnýn dikleþebi
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leceðini, kendi kimliðini savunabileceðini, üstelik bu
arada kendini yenileyebileceðini gösterir. Hayýr...ýn
yarattýðý yazýnsal uzam, roman sanatýna büyük bir
soluklanma oylumu da böylece yaratmýþ oluyor.
Adalet Aðaoðlu romaný özellikle Hayýr... ile birlik
te bir biçim ve kimlik deðiþimi yapýyor. Hayýr..., bir
arada Ruh Üþümesi ile Romantik Bir Viyana Yazý. Bizi
son kertede zorlayan þu iç açýcý çaðýmýzýn ve iyimserli
ðimizi öldürmek için her yola baþvuran þu içinde
bulunduðumuz toplumun sorunlarýyla bir ödeþme, eni
konu sorgulama çabasýnýn da ürünü olan romanlar. Bu
romanlara diyorum düþünce romaný diye. Adalet
Aðaoðlu’ nun romancý kimliði bu son romanlarýyla
sanýrým biraz daha aðýrlýk kazanmýþ da oldu denebilir
mi?
Böyle olmadýðýný düþündüðümüzde, Adalet Aða
oðlu’nun romanlarýnýn daha çok düþünsel düzeyde
deðerlendirileceðini, yazýnsal düzeydeki deðerlendir
melerin ikincil kalacaðýný da düþünmek gerekir.
Sonunda, yazar Adalet Aðaoðlu düþünsel düzeydeki
kaygýlarýný yazýnsal düzeyde sorgulamýþ, tartýþmýþ ve
kendi payýna düþeni yapmýþtýr. Okurun vereceði karþý
lýktýr artýk beklenen.
Burada demek ki okurun (okuma etkinliðinin) bu
romanlarýn gerektirdiði okuma biçimlerine hazýr olma
sý da aranacaktýr. Sözgelimi Hayýr... ise söz konusu
roman, baþkaldýrý sorunsalý çevresinde bir ön-okuma
neredeyse zorunludur. Okur romaný okumadan önce
böyle bir hazýrlýðý yapar mý? Herhalde yapmaz. Ýlkin,
romanýn tartýþtýðý sorunsala hazýrlýklý deðildir. Üstelik
Hayýr..., düþünsel kaygýlarla dolu bir roman olduðu
için, çok deðiþik düzeylerde okunabilme fýrsatýný da
baþtan tanýmaktadýr. Yazarýn yaratým sürecinin biti
minde, demek ki alýmlama sürecinin katkýsý baþlamak
tadýr.
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Sözgelimi Hayýr... için baþkaldýrý sorunsalý, sýnýrla
rýna ulaþýlmasý bile pek güç olan bir yorumlama alaný
yaratmaktadýr. Baþkaldýrý ile intihar arasýndaki iliþki;
aydýn intiharlarýnýn bu baðlamda kazandýðý anlam;
düþünsel düzey ile yazýnsal düzey arasýndaki baðdaþ
ma ve çatýþma; bir yorumlama alanýna yönelebilecek
okuma düzeylerinin neler olabileceði; hangi anlamla
rýn buradan üretilebileceði gibi sorunlar, çözümleyici
eleþtiri için iþlenmemiþ bir alan anlatýrlar. Bu düzeyler
de yapýlacak okuma ve eleþtiri, romanýn yaratým süre
cini kaldýðý yerden sürdürür. Böylece yazýn yapýtýnýn
kapalý uçlarý açýlmaya, soluk almaya baþlar. Yeni anlam
lar bu açýk kapýlardan süzülerek çýkar, bir öte-anlamlar
dizgesiyle yeni bir yaratým süreci baþlatýr. Bu sürecin
tasarlanmýþ –ya da verilmiþ– olmasý da gerekmez. Her
has yazýn yapýtýnýn böylesi bir yeniden yaratým süreci
ni kendiliðinden, demek ki zamanýn iticiliðiyle yaþaya
bileceði söylenebilir. Zamandýr gerçekten de yazýn
yapýtýný yaþatan (ya da öldüren).
Bir eleþtirmeni bazen neredeyse tüketen okuma,
inceleme, çözümleme uðraþý tamamlandýðýnda, bu kez
kendini yeniden doðuran bir etkinliðe dönüþür. Eleþ
tirmen bir okuma edimi ortaya koyduðu, dolayýsýyla
kendisini karþýsýndaki romanýn önüne attýðý anda,
düþünsel bir deðiþim içinde devinmeye de baþlamýþtýr.
Bu arada bazý sarsýntýlar da geçirmesi kaçýnýlmaz gibi
dir. Üstelik eleþtirmen çözümlemeye koyulduðu yapýtý
birkaç kez okur. (Her okumanýn ötekilerden farklý yan
larý olduðunu söylemeye gerek var mý?) Oluþmuþ
düþünceler yerlerinden oynamaya, yerlerini yenilerine
býrakmaya, bazen yazgýlarýný büsbütün ölümle birleþ
tirmeye baþlamýþlardýr.
Romanýn anlatým biçimi, dil biçimi ve biçemi üstü
ne söylenecekler de ayný yazgýya koþulludurlar. Ýlk
okumalarda kazanýlmýþ yargýlar neden sonra sarsýlma
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ya, deðiþmeye baþlarlar. Burada kendi okuma sürecim
den de söz etmiþ oluyorum. Hayýr...ý okurken ayný sar
sýntýlarý, çeliþkileri, deðiþiklikleri yaþadým, baþka tür
lüsüne de gönül indirmezdim doðrusu. Baþka türlü bir
eleþtirel okuma biçimi ya da çözümleme uðraþý sanýrým
bana yakýn durmuyor. Özellikle Kara Anlatý Yazarý,
Yazýnýn ve Tarihin Bilinci ve þimdi de Baþkaldýrý ve
Roman da bu seçimin tanýklarý olmalý.
Hayýr...ýn yazýnsal dokusunun içine iþledikçe,
roman kiþilerinin dünyasýný çözümlemenin ve yazarýn
baþkaldýrý ve intihar sorunsalýna bakýþ açýsýyla çaðýmý
zýn sorunlarý karþýsýndaki düþüncelerinin boyutlarýný
ve derinliðini kavramanýn olanaðý da artýyor. Aysel ile
birlikte yýllar boyu ve pek çok okuma sýrasýnda birlikte
yaþadýkça, yazarýný da daha yakýndan tanýyor insan.
Giderek bazý yerlerde Aysel ile Adalet Aðaoðlu’nu bir
birlerinden ayýrmak bile güçleþiyor. Bu arada Aysel’in
Hayýr...daki düþüncelerinin aslýnda yazarýnýn düþünce
leri olduðu yanýlsamasýna da düþmeye baþlýyoruz.
Tökezlemeye de iþte böylece baþlamýþ oluruz. Bazen
Aysel’in düþünceleriyle yazarýnýn düþünceleri özdeþle
nemez mi? Niçin olmasýn? Yazarý kendi gerçek düþün
celerini elbette bazen anlatýya taþýyabilir. Bu noktalar
da roman kiþisi olarak Aysel sanki biraz daha somut
laþmýþ, gerçek bir kiþiye dönüþmüþ gibi de olmaz mý?..
Bu arada Hayýr...ý okurken onda tartýþýlan sorunlarý
da kendinizde tartýþmaya, roman kiþilerini kendinize
göre konumlandýrmaya baþladýðýnýzda, yazarýnýn öngö
rüyle belirlediði yapýyý bozmaya, yerine koyduðunuz
yeni yapý üstünde yeni iliþkiler tasarlamaya, dolayýsýyla
yeni bir anlatý yaratmaya baþlarsýnýz. Bilinçli ya da
bilinçsiz olarak, her etkin okurun düþeceði durumdur
bu. Sýnýrlarý zorlamamak kaydýyla, bunun sakýncasý
olduðu söylenemez elbette. Üstelik kaçýnýlmazdýr.
Baþkaldýrý ve Roman
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Örnekse, Engin’in öðrencilik yýllarýnda (Ölmeye Yat
mak döneminde) “sýnýf düþmaný” olarak gördüðü bir
zamanlarýn faþist militaný, þimdinin akýl hastasý Cemal’e
karþý Hayýr...daki tutumunu, ona karþý hoþgörülü, yar
dýmcý olmak isteyen yaklaþýmýný her okurun ayný
biçimde algýlamasý olasý mýdýr?.. Gene de anlatý metni
ne belli bir uzak duruþla yaklaþmak, kendi okuma biçi
mimizi yazarýn yaratma biçiminden soyutlamak,
çözümleyici bir okumanýn önkoþulu gibidir.
Eleþtirinin temel amacý olan, romanýn (ya da yazýn
yapýtýnýn) yarattýðý dünya karþýsýna bir baþka dünya
çýkarma, yeni iliþkiler üstünde yükselen bir yeni metin
kurma amacý da romaný soðukkanlý çözümlemekten
geçiyor. Baþkaldýrý ve intihar üstüne Hayýr...da sayfa
dan sayfaya sýçrayarak geliþen tartýþma, bir de okuma
sýrasýnda ayrý bir biçim almaya baþlar. Baþkaldýrý ve
Roman da, ayný zamanda bu biçim alýþýn da bir sonucu
olarak ortaya çýktý.
Hayýr...ý okuma sýrasýnda bir yandan da baþkaldýrý
ve intihar üstüne yan okumalara kapýlmýþ oldum;
romanýn düþlere ve düþleme olanaklar tanýyan anlatý
sýyla düþgücümü de dýþavurmaya, iþletmeye çalýþtým.
Anlatýnýn susku içinde býraktýðý yerleri seslendirmeye,
yazýlmamýþ olanlarý kendi çözümleme uðraþým içinde
yazmaya uðraþtým; romaný verilmiþ olanlarý yaný sýra,
verilmemiþ olasý boyutlarýyla da canlandýrýp yazmaya
kalkýþtým... Sanýrým Baþkaldýrý ve Roman böyle bir
süreci zorunlu da kýlýyordu. Baþlangýçta parça parça
algýlayabildiðim, okuma sürecinde adým attýkça bazý
parçalarý daðýlan, bazýlarýysa bütünlenen bir anlatýnýn
belirdiðini gördüm. Taþýdýðý düþünce çokluðu ayrýþýp
bütünlenerek bir dizgeye dönüþtükçe ve somutlandýk
ça Hayýr... kendi eleþtirel okumamýn bir nesnesi olma
ya baþlýyordu iþte...
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Bütün bu okuma ve yazma süreci, Hayýr...ýn baþ
kaldýrý ve intihar olarak saptanabilecek olan sorunsalý
üstünde yoðunlaþýyor. Bu arada çaðýmýzýn yakýcý sorun
larý da sorgulanmaya baþlanýnca, metne dönük yorum
lama biçimleri, anlatým biçimi, dil biçimi ve biçemi,
kurmaca özellikleri gibi romanýn biçime deðgin yanlarý
gölgede mi kalmýþ oluyor? Hayýr...ýn bu sýraladýðým
özelliklerinin gölgede kalmasý olanaksýzdýr. Çünkü
Hayýr..., ayný zamanda bu özelliklerinin çok güçlü ve
aðýrlýklý oluþuyla da önemlidir. Bir de bu biçime deðgin
yanlarýndan okunabilir kýsacasý.
Bir roman biçime ve içeriðe ayrýlmýþ iki parçadan
oluþmaz elbette. Ama çözümleyici eleþtiri, hemen her
zaman iki yanýyla da önem taþýyan bir romaný ayrý
soyutlama düzeylerinde deðerlendirir ve iki düzeyi
bundan sonra bir araya getirir. Ýki yüzü de iþe yarar bir
nesneyi gerektiðinde tersyüz etme iþlemi gibi görüle
bilir burada eleþtiri.
Adalet Aðaoðlu’nun en önemli romaný olarak
düþündüðüm Hayýr...ý okuma uðraþlarým, sonunda pek
sýk rastlanmayacak yoðunlukta bir okuma tutkusuna
böyle yol açtý. Bir Hayýr... çözümlemesinin derinliðin
de denetimi yitiren okuma serüveninin baþlangýcýnda
bu tutku vardý. Hayýr... popüler alanlarýn kýyýsýna uðra
mamýþ, böyle bir sorunu kendi yaþam alanýna sokma
mýþ bir roman olarak, verilmiþ deðerlerin de tamamýy
la dýþýnda kalabilmiþti.
Bir kez daha karþýlýksýz bir çabanýn içinde yýllarca
yoðrulmuþ bir çalýþma, yorulmanýn kýyýsýna gelen bir
sabrýn sonunda ortaya çýkmýþ oldu. Bir kitabýn bir tek
satýrýný bile dergilerde yayýmlamadan yürütülecek bir
çözümleme, belki düþünülmüyor ama, eleþtirmeni de
tüketebilir. Onu derin yapýsýna daldýðý yapýtýn kölesi
olmaktansa, ancak kendi yaratýcý gücü kurtarabilir. Yýl
larca üstünde çalýþtýðý yapýtýn karþýsýna bu kez kendini
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anlatan bir baþka yapýt, anlatýnýn dünyasýnýn karþýsýna
düþüncenin yaratýcýlýkla bulduðu bir baþka dünya
koyabilmiþse, eleþtirinin tamamlanacaðý da kuþkusuz
dur. Eleþtiriyi besleyen kan, kimilerinin sandýðý gibi
ona biçimsel görevler deðil, yazý’nýn eleþtiride de vaz
geçmediði yaratýcý güçtür.
Baþkaldýrý ve Roman’da Hayýr... belli bir eleþtiri
anlayýþý içinde alýndý. Verilmiþ eleþtiri anlayýþlarý, yön
temleri olduðunu sanmýyorum burada etkin durumda
olanýn. Bir roman olarak Hayýr...ý okuma biçimleri ara
sýnda verilmiþ anlayýþlar ve yöntemler de belirleyicidir
kuþkusuz. Her birine göre ayrý bir okuma biçimi, dola
yýsýyla birbirinden ayrý çýkýþ noktalarý, seçilmiþ düz
lemler, bakýþ açýlarý, öncelikler sýralamasý sayýlabilir.
Sonuçlar? Varýlacak sonuçlarýn da birbirinden ayrý
olmasý hem doðaldýr, hem de kaçýnýlmaz...
Bu okuma yoðunluðu içinde elbette kendi sýnýrla
rýný da bilmek gerekir. Susan Sontag’ýn “yorum
bilgiçliði” olarak kýnadýðý duruma düþmemek gerekir
kýsacasý... Gelin görün ki, yazýn yapýtýnýn derin yapýsý
na yapýlmýþ tutkulu yolculuklar bazen yorumun sýnýr
larýnýn aþýlmasýna yol açabilir. Anlatýnýn ardýndaki
anlamlarý irdelemeye, bulmaya çalýþýrken, aslýnda
olmayan anlamlarýn yakýþtýrýldýðý da az deðildir. Bu
tutum kaçýnýlmaz biçimde anlam tapýncýna ve kargaþa
sýna götürür. Gene de bir yapýt ne denli kapalý, çetin bir
anlam dokusuna sahipse, eleþtirmenin anlama ve
anlamlandýrma eyleminin önünde de o denli çok boyut
kazanacaktýr. Yeniden yaratým sürecinin bu çekiciliði,
eleþtirinin nesnesi olan yapýtýn varlýðýnýn hiçleþemeye
ceðini de unutturmamalýdýr demek ki.
Eleþtiri günümüzde bir yaratýcý okuma biçiminde
kendini dýþavurabilir. Yoksa nesnesi karþýsýnda etkinli
ðinden söz edilemez. Yazýn yapýtýnýn biçim ve anlam
dokusunun sýký örgüleri arasýnda dolaþýr, onlarýn nasýl
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yaratýldýklarýný bulmaya çalýþýrken, böyle bir yaratýcý
okuma serüveni yaþayacaktýr. Yazýnsal bir etkinliktir
yaþadýðý. Deðil mi ki yapýtla birlikte yaþamanýn ürünü
olacaktýr, anlýk bir etkinlik ya da yaþantý olarak alýna
maz böyle bir eleþtiri.
Eleþtiriyi artýk olmuþ-olmamýþ, doðru-yanlýþ, iyikötü dolayýnda almak olanaksýz görünüyor. Kendi
payýna düþeni yaratýcý bir düþünsel etkinlik düzeyinde
göstermiyorsa, yapýtýn gerisine düþecek, ona bir yaratý
cý özne olarak yaklaþamayacaktýr – demek ki yapýtý da
kendi nesnesine dönüþtüremeyecektir. Yeniden yara
tým süreci tastamam bu kavrayýþýn sonucu deðil midir?
Hayýr...da Layana’nýn dünyasýný yaratýcý olmayan
bir okuma biçimiyle kavramak neredeyse olanaksýzdýr.
Layana’nýn dünyasýný bütün bütüne anlamak içinse,
yalnýzca romanýn Layana ile ilgili bölümlerini okumak
yetmez. Yenins, Aysel, baþkaldýrý ve intihar sorunsalý
bir de Layana baðlamýnda okunmalýdýr. Bir okumada
belki kendini ele vermeyen bu anlamý kavramak için,
Hayýr...ýn daha derinlerine sokulmak gerekecektir.
Eleþtirmen demek ki romanýn dünyasýný yaratýcýsýyla
ayný düzeyde buluþarak kavramak zorundadýr. Üstelik
yazarýn ister istemez yaratmýþ olacaðý koþullanmalar
dan arýnmakla da yükümlüdür.
Sonunda þuna geliyoruz sanýyorum: Roman yazarý
ne kadar yaratýcýsýysa eleþtirmenin de o kadar yaratýcý,
ne kadar zanaatçýysa o kadar zanaatçý olmasý gereken
bir edebiyatýn geçerliliðinden vazgeçilemez. Yoksa eleþ
tiri romanýn çýktýðý basamaða hiçbir zaman ulaþamaya
cak, eskimeye yüz tutmuþ yazgýsýný deðiþtiremeyecek
tir.
Üstelik eleþtirinin etkisizliði romanýn da ayrýcalýk
lý konumundan uzaklaþmasýna, deðerinin daha çabuk
yýpranmasýna, eskimesine, dolayýsýyla onun da gitgide
etkisizleþmesine yol açmayacak mýdýr?
Bütün bu çekincelere özenle yaklaþan bir eleþtiri
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içinse, elbette “her sanat yapýtý, yalnýzca aktarýlan bir
þey deðil, ayný zamanda anlatýlamaz olanýn belli bir
yolda ele alýnýþý olarak anlaþýlmalýdýr.” (Susan Sontag)
Hayýr...ýn ardýnda yýllarca yürümemin nedeni de, ken
dime özgü bir yol ve yordam içinde, onun anlatamadýk
larýný da anlama çabasý deðil miydi?
Eleþtiri ayný zamanda yazýn yapýtýný bir de bu
yakada, kendi yordamý içinde anlama, anlamlandýrma,
yeniden yaratma ve bunlara baðlý bir dil ve örül okuma
dizgesi kurmak deðil midir?..
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