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İbrahim Tüzer’in 2020’nin sonların-
da Hece Yayınları tarafından yayım-
lanan kitabı Anlatı/yorum, “...zihinsel 
konforunu bozma cesareti gösterebilen 
tüm öğrencilerime...” şeklinde bir ithaf 
yazısıyla selamlıyor okurunu. Bu ithaf, 
kitapta okuru bekleyen yazıların, tam 
da bu eylem sonucu ortaya çıktığına 
dair bir ipucu vermekte aslında. Tüzer, 
kitabında yıllara sari okumaları ve tet-
kikleri nihayetinde ortaya çıkan yazıla-
rını bir araya getiriyor. Kendi ifadesiyle, 
bu yazılar: “akademik olarak uzun yıllar 
boyunca gösterilen çabanın haddeden 
geçmiş hâli olarak görülebil[ir]” (s. 10). 
Biz de Anlatı/yorum’da karşılaştığımız 
yazılar için Tüzer’in okuma tecrübele-
rinin bir “örnek okur”1 gözüyle yazıya 
damıtılmış hâlidir diyebiliriz.

Anlatı/yorum’un muhtevasına ilişkin 
bilgi verecek olursak kitapta yer alan 
yazıların büyük çoğunluğunun geçmiş 
yıllarda muhtelif akademik ve popü-
ler dergilerde yayımlandığını görürüz. 
Ayraç, Arka Kapak, Bilig, Türk Edebiyatı, 
Turkish Studies gibi süreli yayınlar bun-
lardan bazıları. Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Ömer Seyfettin, Safiye Erol, Cengiz Ayt-
matov, Mustafa Kutlu ve Sevinç Çokum 
gibi edebiyat dünyasının önemli şahsi-
yetleri ve onların eserlerini konu edi-
nen birkaç yazı ise daha önceden kitap 
bölümü olarak farklı mecralarda neşre-
dilmiştir. Her biri farklı bir yazarın ve 
eserin dünyasına kapı aralayan bu yazı-
lar, “Sonu Olmayan Başlangıçlar”, “Mu-
hatap Arayan Kurmacalar”, “Tarihin 

1  Örnek okur, “metnin, iş birliğine gidecek biri 
olarak öngörmekle kalmayıp aynı zamanda 
yaratmaya çalıştığı bir okur tipi”dir (Bk. Eco, 
2018: 21). Bu kavram, Umberto Eco’nun anlatı 
üzerine konferanslarını içeren Anlatı Orman-
larında Altı Gezinti adlı eserinde daha geniş bir 
biçimde ele alınmaktadır. 

Kurmacaya Düşen Gölgesi” ve “Anlatı 
Hâlleri” olmak üzere dört bölüm altın-
da okuyucuya sunulmuştur. Tüzer’in 
kitaplara dair yazılarının yoğunluklu 
olarak iki dergide yayınlanmış olduğu-
nu görüyoruz: Ayraç ve Arka Kapak. Bu-
gün için her ikisi de kapanmış olan bu 
dergiler, kitap merkezli edebiyat dergi-
leri olarak faaliyet yürütmüşlerdir. Bir 
yazarın yazı hayatında kalemini diri 
ve dinç tutma noktasında dergilerin 
ne denli teşvik edici olduğu, burada bir 
kez daha ortaya çıkmaktadır.

Anlatı türlerinin Türk edebiyatında-
ki ilk örneklerini veren Ahmet Midhat 
Efendi ve onun üzerinden Türk mo-
dernleşmesi üzerine tespitleri içerme-
si nedeniyle kitabın ilk yazısına ayrıca 
değinmek gerekiyor. “Bir Kimlik İnşa 
Sürecinin Tanzimat Devrine Yansıyan 
Hikâyesi ya da Modernleşmemizin Kısa 
Tarihi” başlıklı bu yazı, bir nevi “giriş” 
mahiyetindedir. Yazarın Ahmet Mithat 
Anlatılarında Kimlik İnşası ve Moder-

ROMAN, HİKÂYE VE  
ANLATI/YORUM

Ömer Gök



K İ TAPL I K

107AĞUSTOS 2021 TÜRK DİLİ

nizm (2014) adlı eserinden yola çıka-
rak hazırladığı yazısında Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e uzanan yolda Türk mo-
dernleşmesinin yaşadığı değişim ve 
dönüşümlerin özetini okuyoruz. Söz 
konusu yazıda askerî, siyasi, ekonomik 
ve kültürel alanda yaşanan gelişmelere 
o günün aydınının bakış açısı, özellikle 
Ahmet Midhat Efendi’nin perspektifin-
den getirilen tekliflerle okura yansıtılı-
yor. Tüzer, Ahmet Midhat’ın “Fikrî yazı-
larından hikâye ve romanlarına, öğretime 
yönelik kitaplarından tiyatrolarına kadar 
hemen her yazdığı eserde, girilen yeni 
medeniyet dairesinde nasıl yer alınması 
gerektiğine dair modeller koy[duğunu]” 
ve toplumun “yanlış Batılılaşma ya da 
alafrangalaşma” yaşamaması için bü-
yük uğraş verdiğini söyler (s. 38). Kita-
bın ikinci yazısı olan “‘Merak’ıyla ‘Teş-
his’iyle ‘Teklif’iyle Eskimeyen Bir Yazar: 
Ahmed Midhat Efendi”de: “Yenileşme/
Batılılaşma/Modernleşme meselesi üzeri-
ne sistemli önermelerde bulunan ilk Tan-
zimat aydınıdır” denilerek Ahmed Mid-
hat’ın hakkı teslim edilecektir (s. 50).

Kitabın devamında Türk edebiyatın-
da iz bırakmış roman ve hikâyecilerin 
eserlerinden bazılarına, Tüzer’in oku-
ma evreninden şahitlik ediyoruz. Bun-
lar arasında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
Bir Yol hikâyesi, Sebahattin Ali’nin Ses 
hikâyesi, Oğuz Atay’ın Korkuyu Bekler-
ken, Unutulan ve Babama Mektup hikâ-
yeleri, Cengiz Aytmatov’un Kassandra 
Damgası ve Toprak Ana romanı, Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu’nun Kiralık Ko-
nak romanı, Mustafa Kutlu’nun Ya Ta-
hammül Ya Sefer hikâyesi, Ceyhun Emre 
Teoman’ın Dalaksız Nikola hikâyesi, 
Ömer Seyfettin’in Boykotaj Düşmanı 
ve Bahar ve Kelebekler hikâyeleri, Tarık 
Buğra’nın Dönemeçte romanı, Sevinç 
Çokum’un Karanlığa Direnen Yıldız ro-
manı, Safiye Erol’un Ciğerdelen romanı, 
İhsan Oktay Anar’ın Puslu Kıtalar Atla-
sı romanı, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 
Mürebbiye romanı ve Kemal Tahir’in Sa-
ğırdere romanı gibi Türk okurunun se-

verek okuduğu yazarlar ve eserler mev-
cuttur. Tüzer bütün bu metinleri ya-
zar-metin-okur ekseninde değerlendi-
rip yorumlamaktadır. Kendisi okuduğu 
tüm metinleri, “iç”eriden yorumladığı 
gibi okurlara da bu daveti yapmakta, 
metne dâhil olmayı önermektedir. Say-
dığımız bu eserleri -önceden okumuş 
olsak dahi- bu inceleme yazılarından 
sonra yeniden okuduğumuzda farklı 
bir nazarla yaklaşıyorsak şayet kitap 
amacına ulaşmış olacaktır. 

Kitapta bir roman ya da hikâyesini 
merkeze almadan bütüncül olarak Ha-
lid Ziya Uşaklıgil, Sait Faik Abasıyanık 
ve Kemal Tahir’in ve eserlerinin değer-
lendirildiği yazılar da vardır. Bu yazı-
larda daha ziyade adı geçen yazarların 

“anlatı” türlerine yaklaşımları üzerinde 
durulmuştur. Halid Ziya’nın pek gün-
deme gelmeyen fakat hikâye-roman 
üzerine poetik düşüncelerini yansıttığı 
Hikâye adlı eserinin tetkik edildiği “Ro-
man Sanatı Üzerine Düşünen Bir Yazar 
Halit Ziya Uşaklıgil ve Poetik Bir Metin 
Olarak Hikâye” başlıklı yazı, bu noktada 
okuyucular için ilgi çekici olabilir.

Anlatı-yorum aynı zihnin ürünü olan 
fakat dağınık hâlde bulunan yazıların 
bir araya getirildiği bir eser olarak kar-
şımızda durmakta. Yazıların genelin-
den hareketle, “eser için metinler üze-
rinden bir okurun sahicilik arayışı ya 
da bir okurun geniş yelpazedeki roman 
ve hikâye okumalarının verimi” tanım-
lamasını yapabiliriz. Ayrıca hemen her 
yazıda “Bir okur herhangi bir anlatı 
metnine nasıl yaklaşmalı?” sorusuna 
cevap arandığını görürüz. Nihayet “ör-
nek yazar” ile “örnek okur”un buluş-
ması noktasında Anlatı-yorum’un, oku-
yucusuna önemli katkılar sunacağına 
inanıyorum. 
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