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Toplum sorunlannin, ôzellikle toplum-birey iliskilerinin bilimsel arastmlmasinda 
romanin ne derece yararli ve guvenilir bir veri kaynagi oldugunu arastirmak iizere bir 
araya gelmis olan "Roman ve Toplum Sorunlan" Tartisma Grubu, uçiincu toplantisini 
5 Kasim 1977'de Ankara'da yapti. 

Bogaziçi Universitesi Sosyal Bilimler Bolumu'niin girisimiyle bir araya gelmiç olan 
bazi romanci, elestirici ve sosyal bilimcilerden olusan Grup, daha ônceki tartismalar-
da genellikle yôntem sorunu iistunde durmustu. Ankara'daki toplantmin konusu ise 
Oguz Atay'in romani Tutunamayanlar'in diinyasinda "otorite" olgusu idi. Toplantiya Ada-
let Agaoglu, Çerif Mardin, Orhan Ôztiirk, Engin Akarli, Jale Parla, Taha Parla ve ilkay 
Sunar katildilar. Tartisma, Engin Akarli'nin sundugu tebligle açildi. Tebligin metni, top-
lantida Tutunamayanlar'dan verilen ôrnekler disanda birakilarak asagida verilmistir. 

TUTUNAMAYANLAR'IN VE FREUD'UN IÇIGINDA DAVRAN1Ç KAL1PLAR1, 
DEÔER YARGILARI VE TOPLUM BEKÇiLÎGi 

Her toplumun bir bekçisi vardir. Bekçiler diizeni korurlar. Bekçilerin kimisi neyi 
ne için korudugunu bilse de, çogu gôrevini bilmeden yerine getirir. Diizen, tekrarlana 
tekrarlana kaliplasmis deger yargilan ve davranis aliskanliklandir. Bekçiler, once ana-
miz, babamizdir, sonra baska buyuklerimiz, arkadaslanmiz, ôgretmenimiz, amirimiz-pat-
ronumuz, kanmiz ya da kocamiz, ônderimiz-baskanimiz ve nihayet polisi, jandarmasi, ko-
mutanlan, yargiçlan ve baska memurlariyla devlettir. 

insan, dogumundan baslayarak bu bekçilerce surekli siki bir denetim altmda tu-
tulur. Ne zaman yemek yenecek, ne zaman disari çikilacaktan tutun, kimlerle ne turlu 
sevgi iliskisi kurulabilecegine ve devlete nasil bas egilecegine degin karisan ve sira-
sinda kisinin yargilanmasini da içeren uzun ve karmasik bir sureçtir bekçilerin denetimi. 

Once insan bebektir. Jçgudusel duygulan ayrismamistir. Dogal gereksinimleri he-
men giderilsin ister. Zamanla bu gereksinimlerini karsilayan ana-babasini taniyarak on-
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lan doygunluk ve rahatlamayla ôzdeslestirir. Artik sevgiyi bilmektedir. Sevginin sicak-
ligi ve huzuru, bebegin kendi disindaki diinyaya açilan ilk penceresidir. Ne var ki ana-
baba, yavrularmin her istedigini her istedigi anda yerine getiremezler. Çocuklannm ge-
reksinimlerini giderirlerken bebek bakimma dair toplum geleneklerinin (mothering tra
ditions) ya da kendi degerlendirmelerinin ve sartlarmin çerçevesinde hareket ederler. 
Bôylece bebegin dis diinyaya açilan penceresinden onun kisiliginin olusmasini hazir-
iayacak ilk kurallar, ilk sinirlamalar da girer. Bebek, kendi disindaki bu gerçek karsi-
sinda kendi içgudusel gerçegini zabt ve rapt altina almanin ilk smavlanni verir. Diin-
yayla ve kendi kendisiyle uyum kurma savasi baslamistir. Savasin her am, onun ben-
ligini (egosunu) olusturan bir ogedir. 

Disa açilan penceresinden gelen ilk sinirlamalar ve sinirlamalann belirledigi ilk 
davranis kurallari tutarli ise bebegin uyum savasi yalmlasir, kolaylasir. Tutarsiz sinirla
malar ise onu saskinliga, kararsizhga iter. 

Bebek buyiidukçe, çevresinde ana-babasindan baska sevgi ve kural daçjiticilan da 
bulur. Kardesleri, teyzeleri, akrabadan baska biiyiikleri, onun davranislarmin yônlenme-
sinde, benliginin gelismesinde pay sahibi olurlar. Bir kere daha, uyumlu çevrenin sinir-
lamalan, çocugun dis diinyaya ayak uydurma ugrasini kolaylastinr. Ayn biiyiiklerin 
koyacagi farkh kurallar ise çocugu hayattaki ilk kurnazliklarina iter. Doygunluk ve ra-
hatlama ya da kisaca haz için çocuk, dis diinyasinin gerçekliginde anasma sôyle, bir bas
ka bijyugune baska tiirlii davranarak istedigini elde edebilecegini sezmisse ôyle yapar. 
Bôyle kurnazliklar etmesini gerektiren kural farkliklan çogaldikça, çocugun kisiligi fir-
satçiliga yatkin olarak gelisebilir. Tutarsiz yôneltmeler ayni kisiden geliyorsa, çocu
gun içguduleriyle dis gerçekler arasinda uyum kurmasim giiçlestirir, saskinliga ugrama-
sina, ôfkelenmesine yol açabilir. Denetleyemedigi ofkesi onu dis diinyaya ters dusuriir. 
Ο zaman ôfkesini hem kendine hem disindaki nesnelere yôneltebilir. 

Bu arada çocuk, kendi yasitlanyla ilk arkadasliklanni kurmakta, iç diinyasmdan di-
sanya yeni bir pencere açilmaktadir. ilk bakista buradan esen riizgârlar bekçi dudugu 
sesi tasimaz. Ana-baba ve yakinlarm ôziinde karsilik beklemeyen ama sartlar kosan ko-
ruyucu sevgisi, yerini esit, karsihkli arkadaslik iliskilerine birakir. Çocuk, kendini ka-
bul ettirmeyi ve savunmayi ôgrenir. Bir yandan da siirekli, en yakinlarinm benimsettigi 
kurallari arkadasiarina benimsetilenlerle karsilastinr. Bu bakimdan arkadaslik çocugun 
hem aile sularindan açilarak daha genis toplumsal birimlerle tanisma ortami, hem 
de aile çevresinde edindigi deger yargilan ve davranis kaliplannin zorunlu karsilastir-
malarla bilinçlenmesinin gerekli sartidir. Bilinçlenme, içgiidiilerle dis gerçekler arasin
da uyum saglamakia gôrevli olan benligin belirginlesmesini hizlandiran bir sureçtir. Ama 
yeni sularin aykiri akmtilannda bocalamak, bogulup gitmek de var. 

Derken okul baslar. îçeriden disanya yeni bir pencere daha açilmis, arkadas çev-
resi de geniçlemistir. ilk arkadashklar çogunluk aileye dost ve yakm çevrelerden yasit-
larla kurulmakla, benzemezlikler sinirli kalmistir. Oysa okul, daha genis ve herkes ayni 
onlugii tasisa da farklihklar gôsteren arkadaslan bir araya getiren bir ortamdir. Ôg-
retmenler ise sevgi ve ilgilerinde ana-babalara bakarak ister istemez daha az sabirli, 
daha kati ve daha kuralcidirlar. Ustelik en onemli islevleri de açiktan açiga çocuklan 
toplum kurallanna uygun olarak sartlandirmaktir. Kendileri inanmasalar bile bir yerler-
de bir zamanlar bir biçimde saptanmts ilke ve kurallari ôgrencilere aktararak benimset-
mék zorundadirlar. Dogal olan, anlata anlata anlattiklanna kendilerinin de inanmalandir. 
Ο zaman onlann da, ôgrencilerin de isleri kolaylasir. 
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Aktardiklan ilke ve kurallar genel olarak toplumca benimsenmisse is daha da 
kolaylasir. Ôte yanda, sartlandirma esaslari ikinin biri yeniden gôzden geçiriliyorsa ve 
ôgrencilerin hatiri sayilir bir kesiminin aile çevrelerinde benimsenen ilkelere ters dii-
siiyorsa, ο zaman benligin kendini bulmasi bakimindan okul, firtinali bir ortam olarak belirir. 
Dis diinya gerçekierinin çeliskilerini uzlastirmaya ugraçan benlik, içguduleri karsisinda 
giiçsiiz diiser, içgudiilerini denetlemekte yeterince basarili olamaz. Ο zaman da kisi 
elinde olmaksizin hazza, doygunluga en kestirmeden erismeye bakar. Çevresindekilerin 
çogunlugu da ayni egilimde olduklarindan ister istemez atmacalasir, saldirganlasir. Gticii 
disanya yetmiyorsa saldiriyi kendine yôneltir. 

Çocuk okuldan ayrildi, "hayata ati ldi" diyelim. Bir patronu ya da bir ustasi olacak. 
Patronu, ustasi, kendi babasi ya da yakini ise, hele bir baltaya sap olmak için me-
kân degistirmek zorunda kalmamissa, iç diinyasmdan disanya yeni bir pencere açilma-
sina bile ihtiyaç kalmaz. Kendi aile sartlarinda benligi, dis dunyasinin uyarilan ile iç
gudiilerini iyi kôtii uzlastirabilecek sekilde gelismisse, kisa okul deneyimi farkli so-
runlar yaratmis olsa bile, az zamanda kendini toparlayarak uyumlulugunu siirdiirecektir. 
(Kapali kôy ekonomisinde yasayan kôylii gibi). Ama aile mekân degistirmedigi ve ken
di aile çevresinden bir isverenin yanina girdigi halde içinde bulundugu ortam degisl· 
yorsa, ο zaman benlik uyum saglamakta yine zorlanacaktir. (Kôye radyo-televizyon gir-
mesi, kôyiin genis emek ve iiriin pazarlanna açilmasi karsisinda genç kôylûniin duru-
mu gibi). 

is bulmak için mekân ve hiç tanis olmayan isverenlerin yanina giren gencin ise 
uyum sorunlan olacaktir. Bunlari gôgiisleyip çôziimlemek için hemsehrilerinden, is ve 
mahalle arkadaslarindan medet umacak, tutunacak bir dali olsun içun, katildigi çev-
relerin davranis kaliplanni ve deger yargilanni benimsemeye bakacaktir. Bu yargrlar 
geldigi çevredekilere benziyorsa ve patronun bekçiliçjini yaptigi yargilara busbiitiin ters 
dusmuyorsa, benlik gencin yeni çevreye uymasini saglayabilecek, gelecegi planlayabilë-
cek ve gelecegin guvenccsi için iç isteklerinin doyurulmasini geciktirebilerek denetim 
altinda tutulmasmi saghyacaktir. Yargilann çelisik oldugu durumlarda ise benlik em-
rindeki enerjinin biiyuk kismini çeliskileri uzlastirmakta tuketmekten, acele doyum is-
teyen iç isteklerin kisiyi istilâ etmesini engelleyemeyecektir. 

Okula devam ederek iiniversiteyi bile bitiren gencin durumu, okuldan ayrilaninkin-
den farkli olmayacaktir ôziinde. Sorun yine edinilen yeni davranis aliskanliklan ve de
ger yargilarinm hem eskileriyle kaynasabilmesi hem de kisiyi gelecege hazirlayabilme-
sidir. Bu saglaniyorsa ortada ciddî bir sorun olmayacaktir. Ama Universitede harcanan 
yillar kisiyi kendi çevresinden soyutlayan bir biçimde farkli davranislar gerektiren baç-
ka bir toplumsal katmana geçiriyorsa ve de universitede kazanilan meslekî bilgiler ve 
ulkuler ο meslegin gerçek uygulamasiyla bagdasmiyorsa, ο zaman uyumsuzluk benligi 
tigrastiracaktir. 

Kisinin iç diinyasmdan disanya açilan daha pek çok pencere var. Her birinden gi
ren sinirlamalar ve sinirlamalarin belirledigi davranis kaliplan ve deger yargilan kar-
çisinda giderek gelisen benligin siirekli bir uyum sorunu var. Bu diyalektik siireci do-
gumdan baslattik, ôlume degin getirmemize, sôzij uzatmamiza gerek yok. Evlilik, as-
kerlik ve benzeri durumlarda( genel olarak kisi-deylet iliskilerinde ayni sûreç islemeye 
devam edeçektir. 
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Sadece sunu eklemekle yetinelim : 

Her pencerede bir ya da bir kaç bekçi oturur. Bunlar gerçek kisilerdir ve toplum 
gerçegini temsil ederler. Zamanla biitiin bu bekçiler simgeleserek insanin kisiliginde 
içerilir, sindirilirler. Kisinin evriminde giderek ôyle bir asama gelir ki bekçi simgeleri 
birbirine kansarak ayn bir yapi, bir iist-benlik (silper-ego) olusturur. Ust-benlik, kisinin 
içindeki yargiçdir. Hangi iç-istekler eyleme dônusecek, eyleme dôkulmesi gereken is-
tekler ne olacak, bu konularda içimizdeki yargiç, benligimize hukmeder. Gereginde, 
"yanlis" yaptigimiz isler için benligimizi suçlar, hatta onu manen iizerek cezalandinr. 

içimizdeki yargici olusturan simgelerin kaynaklandigi bekçiler kendi içlerinde ve 
birbirleri arasmda tutarli simrlamalar getirmis iseler içimizdeki yargiç da tutarhdir; kay-
nasmis, uyumlu bir butiindur. Yoksa saskin ve kaprisli, uyumsuz bir ceberruttur, ucû-
bedir. Benligimizi saskina çevirir. Ο saskinhkla benlik, yargiçla ugrasmaktan iç-istek-
leri denetleyecek mecali bulamaz. Dzginleri gevseyen guduterimizin esiri oiarak ne 
edecegimizi bilemeyiz. Ya saldirgan, her istegimiz hemen olsun isteyen, kural, diizen 
tanimaz, kendimizden baskasini dusiinemez kimseler oluruz. Ya da bakariz içimizdeki 
yargiç ne dedigini bilmemekte, ama atmacalikta bizden guçlusu de çok, ο zaman artik 
içinde bulundugumuz çesitli durumlann geregine gôre kurnazca yargicin koydugu çe-
lisik kurallardan en uygununu benimseriz. Firsatçihgin doruguna da çiksak durumu ida-
re etmeyi basannz. Çok az kimsenin becerdigi zor bir çôziim daha var: Benlik, yar-
gicina tutsak olmaz, daglari delen Ferhat misâli yucelir, yargici hizaya sokar, tutarliga 
zorlar. 

Eger bu kuramsal çerçeve bes asagi bes yukari dogruysa, ο zaman, "tutunama-
yanlar"in dunyasini anlamak kolaylasir. Çelisik davranis kaliplan ve deger yargilan kar-
sisinda bunalan, birbirine aykiri degerleri bekleyen bekçilerin baskisi karsisinda ezile-
rek tutunacak dah kalmayan Selim Isik'in niçin kendini yok etmekten baska çaresi ol-
madigi anlam kazanir. Turgut Ôzben ise basta kurnazl ι k-aki 111 II k karisimi oyunlarla du
rumu idare eder. Ama diisundiikçe ve kendini dinledikçe giderek "Selimlesir", tutun-
masi gijçlesir. Ama tepkisi degisik olur. Sonunda isyan ederek kendini degil butïin 
bekçilerini ôldurur. Benligi duruma el koyar; kendi tutarli yargicmi olusturmak ilzere 
arayi? içinde yollara koyulur. Yollarda ne bulacak bilmiyoruz. Aslinda Turgut Ôzben'in 
gerçek romani Tutunamayanlar'in bittigi yerde basliyor. Eski akilh-kurnaz uyumluluguna 
dônmezse ne olacak? Ya Selim'in sonuna ugrayip orada tukenecek, ya da Ferhatlasacak. 

Tutunamayanlar, Turk aydminin drami. Hepimiz biraz selim, biraz turgutuz; biraz da 

"ôtekiler". 

Orhan Ôzturk, Akarli'nin tebliginin klasik bir yaklasim ôldugunu belirtti. Psikoloji bi-
limindeki son gelismelerden yararlanilarak, birey-toplum iliskileri çerçevesinde otorite 
sorununun daha iyi aydinlatilabilecegini, killturler arasi farkhliklarin ve kultur degismele-
rinin daha kapsamli ve sistematik bir biçimde açiklanabilecegini ileri sûrdii. Benlik ve 
kimlik kuramlanyla otorite sorunu arasmdaki ilintiye degindi. Ozturk'un çesitli ôrnekler-
le destekledigi gôriisleri kisaca sôyle ôzetlenebilir: 

Giiven, ôzerklik, giriskenlik ve ise-yararlik, benligin olusmasi ve gelismesi sirasinda 
birbiri ustune katlanarak edinilen, yapisallasan duygulardir. Bu duygular zitlanyla, yani 
giivensizlik, utanç-kusku, suçluluk ve asagilik-degersizlik duygulanyla beraber ele aim-



ROMAN VE TOPLUM SORUNLARI 243 

malidir. Bu çesitli duygularin farkh bilesimleri delikanhlik-genç kizlik çagindaki kimlik 
arayislarma temel teskil edecektir. Sonunda, delikanli ya da genç kiz, topiumla iliski-
lerini diizenlemesine yardim eden ama ayni zamanda kendi kisisel ôzerkligini koruyan 
belli bir kimlige kavusacak, ya da, tersine kimlik arayisi içinde bulunacaktir. Hayatmm 
daha sonraki asamalarmda kisinin "kimligi" ya da "kimliksizligi" ônemli bir temel olarak 
kalacaktir. 

Dogumdan baslayan bu sureçin her asamasinda toplumun surekli ve belli kaliplara 
oturtulabilir miidahaleleri vardir. Toplum, bireyleri kendi amaçlannca yônlendirme çaba 
smda olacak, bu ugurda çesitli geleneklerde ifadesini bulan yollara basvuracaktir. Top
lumun sartlan ve amaçlari farklilastikça, gelenekleri de degisecektir. Ama temel siireç 
aynidir. Ôrnegin, makina çaginda robot-adam isteyen sanayi toplumlariyla, toplu avian 
mada giivenilir adam isteyen avci-gôçebe toplumlann çocuk ve gençlerini egitme biçim-
leri farklihk gôsterecektir. Ama, bilinçli ya da bilinçsiz, her ikisi de ayni amaçhliga sa-
hip olacaktir. Belli toplumlarca vahset sayilabilecek siinnet biçim ve tôreleri bunlann 
uygulandigi toplumlar için derin bir anlam tasiyacaktir. * 

Ôzturk'un açiklamalan uzerine Serif Mardin, sosyal-antropoloji bulgulannm ônemine 
isaret etti. Bu bulgular sayesinde toplumlar arasi farkliliklann daha anlamli bir çerçeve-
de degerlendirilecegini belirtti. Aynca, toplum sartlarmin degismesine ragmen degisme-
yen ôgeler saptanabilirse bunlann kiilturlerin "temel taslan" olarak nitelenip nitelene-
meyecegi sorusunu ortaya atti. Sanat toplumun aynasi oldugu ôlçiide, belli bir toplumun 
edebiyat eserlerinde degismeden kalabilmis ôgelerin, ο toplumun kulturel kôse-taslannin, 
dolayisiyla temel degerlerinin saptanmasinda yardimci olacagmi sôyledi. Turk toplumu 
için "kahramanhk" ve "savasçihk" niteliklerinin bu tur kôse-taslanndan sayilip sayila-
mayacagini tartismaya açti. 

ilkay Sunar, farkli çôzumleme ve algilama diizeylerinin gôzônune alinmasmi istedi. 
Bu diizeyler arasindaki ilintileri ifade eden karmasik sembollerden sôz etti. Sémbol-
lerin degerlendirilmesiyle ilgili yôntem tartismasi Çerif Mardin ve Taha Parla'nm da 
katkilanyla koyulastinldi. 

Jale Parla, Adalet Agaogïu ve Engin Akarli, folklôr ve destanla roman arasmda 
fark gôzetilmek gerektigini savundular. Degismeyen sembol ve degerlerin esasen des-
tan ve folklôrde aranmasi gerektigini, oysa romamn temel konusunun toplumsal de-
gisme ve degisimin birey ustundeki etkisi oldugunu ileri siirdiiler. Agaoglu romancinin 
toplumsal degismeyi yansitirken bir yandan da bu degismeyi yônlendirebilecegini be
l irtt i . 

Jale Parla, hizh bir degisme sureci içinde bulunan toplumlarda toplum-birey iliski-
lerinin belki de en iyi Bildungsroman turunde yansidigini belirterek,. Tutunamayanlar'i 
bu açidan degerlendirdi : 

BILDUNGSROMAN VE TUTUNAMAYANLAR 

Ôzellikle ondokuzuncu yîizyil Bâti edebiyatinda yaygin olarak gôrulen Bildungsroman, 
"buyiime-bilinçlenme romani" olarak tanimlanabilir. Dickens ve Balzac'tan Dostoevsky'ye, 
Proust'tan Joyce'a kadar roman, en basanli ôrneklerini bu tiirde vermistir. 

* Ozturk'un goruçleri hakkinda baçlangiç dûzeyinde de olsa daha ayrintili bilgi edinmek için Erik 
Erikson'un Identity and Crisis adh kitabina bajvurulabilir. 
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Bûyume-bilinçlenme romanmda bireyin "bûyumesi" ve "bilinçlenmesi" toplumlara 
gôre degismekle birlikte, genel olarak once bir baskaldirma surecini, bir çocukiuktan 
gençlige, masumiyetten bilgiye geçisi içerir. Çocukluga veda da diyebilecegimiz bu bû-
yiime siirecinden sonra, ilk asamasina ôzbenlik sorunu, ya da ôzbenligi bulma çabala-
rrmn bunalimi, daha sonraki asamasina ise bir çesit hesaplasma egemen olur. Birey, 
bunalimindan çiktigi noktada kendini ve toplumu yeniden degerlendirir ve bir uzlasma-
ya varir. Bilinçlenme surecinin ikinci asamasi, ondokuzuncu yiizyil Bâti romanmda bi-
reyin burjuva toplumunun birçok degerini reddetmesi, fakat kendi degerlerini de ta-
nimlayip kendisiyle uzlasmasiyla sonuçlanir. 

0§uz Atay'in Tutunamayanlar'i sanki bir bûyume-bilinçlenme romani ôzlemiyle ya-
zilmis ilginç bir ôrnektir. Romancinin Turk romani gelenegine iliskin genel bir yargisi gi-
bidir. Tutunamayanlar, Selim Isik'in bûyûme ve ôzbenlik bunaliminda çogu Turk romani-
nin izledigi yolda gelisirken, Turgut Ôzben'in yazilmayan seruveninde sanki Turk roma-
ninin dûgûmlenip kaldigi noktayi elestirmektedir. 

Selim Isik, ôzbenlik bunalimmda, bilinçlenme surecini tamamlayamadan yenik dus-
mus bir kisidir. Ve Slim Isik'in intihanyla biten olaylar dizisi, Oguz Atay için sait bu-
nalim romammn erisecegi tek sondur. Oysa, bûyume-bilinçlenme romanimn olanaklan 
daha zengindir ve Oguz Atay, Turgut Ôzben'i yola çikanrken sanki bu zenginligin de-
gerlendirilmesi için Turk romanma çagrida bulunmaktadir. Turk romanmda birey, buna-
hm çizgisinin ôtesinde de dusunulebilmeli, islenebilmelidir. Turgut Ôzben'in yollarda ve 
trende devam eden arayisi, bunalimi asmis bir ôzbenlik arayisidir. Romanin benzer bir 
arayis içine girerek, bunahmdan siyrihp kendini asmasi, Oguz Atay kadar belki Turk ro
man okuyucusunun da ôzlemidir. 

Daha sonra, Tutunamayanlar ustiine sohbet "Roman ve Toplum Sorunlan" Grubunun 
çalismalart açisindan genel olarak degerlendirildi. Su sonuçlar çikarildi. 

0§uz Atay'in romani uzerinde yapilan tartismalar, ôzellikle Orhan Ôzturk'un de 
katkisiyla aydinlatici ve ôgretici olmustur. Ama Grubun ilgileri heniiz bir yôrungeaye 
oturmus defjildir. 

Edebiyat sosyolojisinde yôntem ve saptanan yôntemle ortaya çikanlan bulgular, ge-
nellemêler ve bulgulann degeri, genellemelerin guvenirliligi hemen her zaman edebi-
yatçiyla toplum-bilimci arasinda tartisma yaratmaktadir. Tartismadan en verimli sonuç 
almanin bir yolu, tek roman iistunde durmaktansa, belli bir dônemde yazilmis butun ro-
manlarda islenen belli bash konu ve sorunsallardan bir veya birkaçini ele almaktir. Ya 
da belli bir konu ve sorunsahn ayn ayn dônemlerde ele alinis farklarim saptamak uzere 
miimkiin oldugunca çok romana basvurmaktir. 

Cumhuriyetin çesitli dônemlerinde romancilarca islenen sorunsallar saptanabilir. 
Sonra bunlardan her dônemde ele ahnan bir tanesi seçilerek farkh dônemlerde farkli 
islenis biçimlerinin ifade ettigi anlam degerlendirilebilir. Ôrnegin, "direnis" konusu tar-
tisilabilir. Kim, neye, nasil direniyor? Direnisin amaci, kadrosu (yereyselligi, grupsalligi 
vb.) ve sonucu yazarin diinya gôrusCi hakkinda nasil bir fikir veriyor? Bunlar ve benzer 
sorular miimkun oldugunca çok roman ve romanci için sorularak ahnan yamtlar siraya 
konsa, Turk toplumunun, bireyinin, aydininin dinamik resimleri çizilebilir. 
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Bir baska sorunsal olarak "basan" konusu ele alinip, benzer sorular sorulabilir. Ay-
ni sekilde, alinan yanitlar sistematik bir degerlendirmeden geçiriimekle birey-toplum ilis-
kisi, deger çatismasi, bireysel arayislar ve toplumsal dinamikler anlamli olarak degerlen-
dirilmek mumkun olur, 

Belli sureler içinde islenen konulann ve islenis biçimlerinin gelisme ve degisimi 
ni izlemenin yanisira (ya da onun yerine) ayni sureler içinde islenen belli tipler ele 
alinabilir. Ornegin, "ôgretmen", "asker", kadin" vb. tiplerin resmedilisindeki farkliliklarda 
toplumsal degisimin ve birey-toplum diyalektiginin ipuçlan aranabilir. 

Huzur, ônumuzdeki tartismalar için iyi bir baslangiç olabilir. Çagdasi romanlarla be-
raber ele alinmak sartiyla Huzur'da dile getirilen degisim, direnis ve arayis sorunsal-
lari "batililasma" konusu çerçevesinde degerlendirilebilir. Edebiyatimizin Huzur done-
minde ve Cumhuriyet'in ilk baslarinda batililasma olgusuna nasil bakildigi, romancinin 
kavrama ne gibi degerler yukledigi, ne tur prototipler yarattigi, sorunun nasil bir bilinç-
le islendigi enine boyuna tartisilabilir. 

Daha sonraki toplantilarda ayni konu daha ileri bir dônemin romanlan çerçevesinde 
ele alinabilir. Boylece, Grubun tartismalan giderek daha belirgin bir yôrungeye otur-
tulur ve tartismalann daha anlamli bir sekilde yônlendirilmesi ve yogurulmasi sôz ko
nusu olur. 


