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ÖNSÖZ 

 

Tanpınar’ın romanları, barındırdığı zenginliklerle yazılışından yıllar sonra da 

ilgiyle okunmayı sürdürmektedir. Okur kadar araştırmacı ve eleştirmenler de onun 

metinleriyle epey ilgililerdir. Bir kaynakça taramasıyla, gerek akademik çalışmalar, 

gerekse edebiyatçı, eleştirmen ve okurlarca gazete ve dergilerde yayımlanan yazı ve 

değerlendirmelere ulaşılarak, Tanpınar üzerindeki bu ilgiyi görmek mümkündür. Bu 

metinlerin yeniden ve farklı açılardan ele alınabilecek bir zenginlik ve çeşitlilik 

göstermesi de hakkındaki literatürün giderek genişlemesinin nedenlerindendir. 

 Bu çalışmada, Tanpınar’ı bir romancı olarak tekniği bakımından 

değerlendirmeye çalıştık. Tanpınar’ın düşünce insanı kimliği ve bu kimliğin 

romanlarındaki yansımaları, araştırmacıların ne derece ilgisini çekmiş olursa olsun, 

bir romancının değerini, özü sanata dönüştürecek teknikleri başarıyla kullanabilmesi 

belirler. Bugün Tanpınar’ın romanlarında bulduğumuz değer de, “Nasıl anlatıyor?” 

sorusunun cevabı olan teknikte gizlidir.  

 Çalışmada, Tanpınar’ın teknik konusundaki seçim ve elemeleri göz önünde 

bulundurulmuş; gerekli noktalara ağırlık verilmiştir. Zaman ve mekân, olay 

örgüsündeki işlevleri, simge değerleri, anlatım tekniklerine etkileri açılarından 

değerlendirilmiştir. 

 İncelemeye konu olan eserler, Mahur Beste, Huzur, Sahnenin Dışındakiler ve 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’dür. Üzerinde çalıştığı ancak bitiremediği romanı Aydaki 

Kadın ise inceleme dışı tutulmuştur. Bu eser, Güler Güven tarafından yayına 

hazırlanarak ilk olarak 1987’de basılmıştır. Güven, romana yazdığı önsözde, romanı, 

dört bin sayfaya yakın evraktan ayıklama yapmak suretiyle yayına hazırladığını; 

romanın üçte ikisinin bitirilmiş olduğunu, geri kalan bölümler ve son için de “planlar” 

bulunduğunu ifade eder. Aydaki Kadın’ın bu haliyle bile, Tanpınar’ın romancılığını 

tematik olarak inceleyen araştırmacılar için önemli bir kaynak olduğu söylenebilir; 

ancak, teknik bir incelemede, düzenlenmesi yazara ait olmayan ve eksik olan bu 

metnin dışta tutulmasını uygun gördük. 

 Çalışmada, “Dil ve Üslûp” başlıklı bölüm, alışılagelmişin tersine, başta yer 

almaktadır. Üslûp anlatım tekniklerini de içeren bir dizi faaliyetin sonucudur. 

Tanpınar’ın üslûbundan söz ettiğimizde, bir romancı olarak onu ayırıcı ve genel bir 

özelliği kastediyoruz. Öyleyse, yazarın, bu sonuca ulaşırken geçtiği yol, düşünce 
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dünyasını, sanat zevkini belirleyen, kısaca onu etkileyen her türlü unsur, üslûp 

incelemesine sıkı sıkıya bağlıdır. Biz de yazarın etkilendiği kaynakları bu başlık 

altında değerlendirmeyi, dolayısıyla da bir giriş niteliği taşıması bakımından 

incelemenin girişine yerleştirmeyi uygun bulduk. 

 Kaynakçada yazarın incelenen eserlerini kronolojik olarak dizerken, kitap 

olarak  basımını değil, gazetelerdeki tefrikalarını esas aldık. 

 Kaynakçada belirtilenlere ek olarak, çeşitli internet sözlüklerinden ve 

ansiklopedilerinden yararlandık. 

 Bu çalışmadaki katkıları, yol göstericiliği ve desteği için hocam Prof. Dr. 

Ramazan Kaplan’a en içten teşekkürlerimi sunarım. 

 

        Hülya Bayrak Akyıldız  

Ankara, 2008 
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Kısaltmalar 

 

Çalışmada geçen kısaltmalar ve açılımları şöyledir: 

MB: Mahur Beste 

H : Huzur  

SD: Sahnenin Dışındakiler 

SAE: Saatleri Ayarlama Enstitüsü 

BKBİ: Bir Kültür Bir İnsan 

GITB: Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa 

YG: Yaşadığım Gibi 

MS: Mücevherlerin Sırrı 

EÜM: Edebiyat Üzerine Makaleler 

a.g.e.: adı geçen eser 

a.g.m. :adı geçen makale 

s. : sayfa 

S. : sayı 
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GİRİŞ 

 

Roman, bireysel ve toplumsal çerçevedeki pek çok olguyu içinde barındıran, 

birleşik bir sanattır; içinde, tarih, biyografi, psikoloji, dram, komedi gibi pek çok 

kaynaktan unsurlar barındırır. Bu unsurların düzenlenmesi, ağırlıklarının belirlenmesi, 

bir kurgu içine yerleştirilmesi, çeşitli ifade araçları ve yöntemler seçilmesi, en genel 

anlamda romanın tekniğini bize verir.  

Stevick, tekniğin oluşturulması sırasında romancının, hangi unsurun 

geliştirilip hangisinin özetleneceği; konunun hangi yönden geliştirileceği, 

karakterlerinin görünüşlerinin önemli olup olmadığı, fiziksel çevrenin ne kadarının 

gösterilmesinin gerektiği, zamanın geçişinin nasıl ifade edileceği, karakterlerin ne 

şekilde sunulacağı  gibi  sorular sorması gerektiğini söyler. (Stevick, 2004:47) 

Kısacası, materyalin düzenlenmesi, içeriğin sunumuna ilişkin faaliyetler,  teknikle 

ilgilidir.  

Tekniğin başarısı, romanın da başarısıdır. Schrorer, teknik ve öz ilişkisini ele 

aldığı makalesinde, modern eleştirinin, sadece konudan söz etmenin sanattan değil, 

sadece tecrübeden söz etmek olduğunu gösterdiğini söyler. Öz/tecrübe ile bu özün 

nasıl ifade edildiği/sanat arasındaki fark tekniktir. Yazar konusunu ne kadar hassas bir 

teknikle işlerse, yarattığı eserlerin içeriği de o ölçüde tatmin edici olur ve anlamca 

zenginleşir.1 Sanatta konuyu işleyen teknik yoksa, işlenen konu da yoktur. Ortada 

sadece sosyal tarih kalır. (Schrorer, a.g.m.) 

Romancının anlatmak istediği şey bu noktada ne kadar önemlidir? Bir 

romancının değeri, anlattıklarıyla çok yakından ilgilidir. İçeriği, tekniği belirleyen 

unsurlardan biri olarak kabul edersek bu iki unsurun dengeli bir birleşiminin, başarılı 

bir sanat eseri ortaya koymak için gerekli olduğunu söyleyebiliriz. 

                                                        
1 Schrorer, Mark, “Teknik ve Öz İlişkisi”, Roman Teorisi (Stevick, 1967), s. 64  
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Tanpınar’ın romanlarında düşünsel zemin önemli yer tutar.  Romanlardaki 

diyaloglarda, toplumumuzun kalkınması için gerekli olan düzenlemeler, tarih, kültür 

ve kimlik üzerine saptamalar, eski musikimizin bizim için anlamı gibi konular 

hakkında görüşlere geniş yer verilmiştir. Bu romanlarda hikâye ve ona bağlı olay 

örgüsü, bir vesile görünümündedir. Örneğin Huzur’un, III. Bölümündeki dost 

meclisinde Mümtaz, İhsan, Nuran, Selim, Orhan, Nuri, Fahri bir arkadaş toplantısında 

buluşur, felsefeden memleketin politik, iktisadi ve kültürel durumuna kadar çeşitli 

konularda tartışıp, tespitlerde bulunurlar. Politika, tarih, kültür, medeniyet, kültürün 

devamlılığı, geçmişle kopukluk, köksüzleşme gibi konularda çözümlemeler yapılır. 

(H:245-256)  

Kimlik konusu, gerek bireysel, gerekse toplumsal kimlik arayışı bağlamında 

Tanpınar’ın birinci meselesidir denebilir. Başta  Huzur olmak üzere tüm romanlarında   

kişilerin, mekânın, zamanın sunumu hep bu kimlik ekseni etrafındadır. Yazar, bireysel 

ve toplumsal kimlik üzerine pek çok tespit yapar, bu noktada didaktik bir tutuma 

sahiptir. Bununla beraber, kimlik arayışına –gerek bireysel gerekse toplumsal boyutta 

olsun- ilişkin tereddütlerini, açmazlarını da sergilemekten kaçınmaz. Tanpınar’ı 

romanda temsil eden karakterler de bu sebepten, kültürlü, Doğuyu ve Batıyı bilen ve 

kimlik meselesi üzerine inceden inceye düşünmüş olmasına rağmen kesin ve berrak 

bir zihniyete sahip olmaktan çok belli bağlanışları olmasına rağmen bir miktar 

“kayıp” kişilerdir.  

 Tanpınar, yazar, düşünce insanı ve milletvekili gibi sıfatlarıyla memleketin 

kültürel kimliği ve onun temelinde yattığını düşündüğü ekonomik koşulları hakkında 

görüşlerini gerek makalelerinde gerekse romanlarında ortaya koymuştur.  

 Üretimin arttırılması, köylülüğün emin adımlarla tasfiyesi, sanayileşme, 

özlenen demokrasi ve hürriyete kavuşabilmek için öncelikle bir refah toplumu haline 

gelme... Tanpınar’ın her vesileyle tekrarladığı bu görüşler, romanlarında, özellikle  

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün düşünce altyapısında da önemli yer tutar.  

 Tanpınar, topluma çözümleyici bir bakış açısıyla yaklaşır; onu bir sosyolog 

bakış açısıyla gözlemler. Toplumun kültürel açıdan köklerini ve sorunlarını tartışmaya 

açar; eleştiri yapar. 

Görüldüğü gibi, Tanpınar’ın romanları sıkı bir fikir tartışması, toplum üzerine 

öneriler ve pek çok kültürel öge barındırır. Bütün bunları bir “sosyal tarih” olmanın 

ötesine geçiren nedir?  Tanpınar’ın bir romancı olarak başarısı nerededir? Bu 
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soruların cevabı, Tanpınar’ın bu öze –içeriğe-  getirdiği yorumda, yani romanın 

tekniğindedir. 

Roman tekniği, “nasıl anlatıyor?” sorusuna cevaptır. Bu elbette oldukça geniş 

bir kavram. Her romancı, materyaline uygun teknikleri belli ağırlıklarla kullanır; 

kimilerine ağırlık verirken kimilerinden hiç yararlanmayabilir. Eleştirici de 

romancının yaptığı eleme doğrultusunda bir eleme yapmak durumundadır. Bir yazarın 

roman tekniğinden söz ettiğimizde, genel olarak teknikten anladığımız şeyin o yazara 

özgü uygulamalarını kastediyoruz demektir. Bütün bu uygulamalar, o yazarın yazım 

şeklini, bir başka deyişle üslûbunu verir. 

Modern roman, çağın değişen paradigmalarına uygun olarak, kurgulamada  bir 

arayış içindedir. Malzemesine bakış açısı değişmiştir: İnsana ve onu kuşatan dış 

dünyaya, dış gerçekliğe yeni bir gözle bakmaktadır. Onların aktarımında da yeni 

tekniklere ihtiyaç vardır. Modern roman, insanı merkeze alıp, onu derinlemesine 

yansıtabilecek teknikleri bünyesine katmıştır.2  

Türk edebiyatında modern romanın olgun örneklerini veren ilk yazar olarak 

Tanpınar’ın eserlerinin teknik açıdan değerlendirilmesi, değerlerinin ortaya konması 

bakımından önemli fayda sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Tanpınar’ın etkilendiği kaynaklar “Dil ve Üslûp” bölümünün, “Etkilendiği 

Kaynaklar” başlıklı alt bölümünde ele alındığından burada bundan söz etmeyi gerekli 

görmüyoruz. 
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I. DİL ve ÜSLÛP 

Üslûp (Style): Edebiyat alanında üslûp, bir yazarın, metinlerinin tanınmasını, 

ona ait olduğunun anlaşılmasını sağlayan, kendine özgü yazış biçimidir. Bir yazarın 

üslûbu, dilin kendisine sunduğu ifade yöntemleri/araçları arasından yaptığı seçimlerin 

sonucudur. Bu uygulamaların sınıflandırılması ve çalışılması stilistik adı verilen 

disiplini ortaya çıkarmıştır. Yapılan bu seçimler arasından, bazıları pisikolojik yapısı 

içinde yazarın kişiliğine ilişkin bilgi verirken, bazıları  şu ya da bu edebi kodun 

benimsenmesiyle dışa vurulan sosyo-politik bir duruşu ortaya koyar, bazıları bir türe 

bağlı karakteristik özellikler gibi dönemsel özellikler olarak düşünülebilir.  Bunların 

hepsi, “üslûbu” ya da bugünkü deyişle yazarın “yazım”ını oluşturan ayrılmaz bir 

bütünde birleşir. 

Tanpınar, modern bir nesrin ve şiirin peşindedir. Bu türlerin dünyadaki 

seyrine, gelişim ve dönüşümlerine duyarlı bir yapı kurmak ister. Türkiye’deki seyirle 

çok ilgilendiği söylenemez3, çünkü batıda daha karmaşık, daha ileri ve nihayet daha 

üst bir estetik düzeyde eser verildiğinin farkındadır. Ömrünün sonuna kadar bu batılı 

kaynakları esas alan ancak bir o kadar da kişisel olan bir estetiği kurmanın 

mücadelesini vermiş; kendi üslubunun peşine düşmüştür. 

 Tanpınar’ın üslûbunun temelini şiirsellik oluşturur. Eşyaya yeni bir gözle 

bakabilmek, alışılagelmişin dışında  benzerlikler kurmak, eşyayla insan arasında 

karşılıklı aktarımlar yapmak; dili, çoğunlukla şiirlerde rastgeldiğimiz imge ve 

çağrışımlar kullanmak ve eşyayı algılayışımıza yön veren temel şemaları eğip bükmek 

suretiyle kırılmaya uğratmak, yenileştirmek ve nihayet yeniden kurmak, peşinde 

olduğu üslubun öne çıkan yapıcılarıdır. Kendisi bunu “eşyayı derinden, poetik bir 

şekilde yakalamak” olarak tarif eder. (GITB:303) Tasavvurundaki mükemmellik, 

ortaya çıkan sonuçtan tam memnuniyetini  engeller. Aydaki Kadın üzerinde 

çalışırken, günlüğüne şunları yazar: 

                                                        
3
 Günlüğünde, türk edebiyatçıları için “ Aramızda bütün bir kültür ayrılığı var. 
Mesafe... Bu genişlik ve ayrılık benimle beğendiğim garplıların arasındakine hemen 
hemen yaklaşıyor” diye yazar. (GITB: 300) Devamla,  “Hakikat şu ki ben Türkçe’de 
yeniyim. Fakat dünyada yeni değilim” der.  Bu sözler, Tanpınar’ın bütün bir edebiyat 
dünyası içinde kendisini nasıl konumlandırdığını gösterir. 
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 Romanın meseleleri henüz halledilemedi. (...) Ne  muhtevayı ne de üslûp 

meselesini halledebildim. Bir türlü istediğim gibi daha derinden, daha poetik şekilde 

eşyayı yakalayamıyorum. Üslubum satıhda kalıyor. (GITB:303) 

 Yahya Kemal hakkında günlüğüne yazdığı şu satırlar, üslûp açısından elzem 

gördüğü unsurları ortaya koyması bakımından önem taşır: 

 Yahya Kemal’de iki şey, mutlak şekilde resim terbiyesi ve felsefî endişe eksik. 

Buna Garp musıkisinin développement fikrinden mahrumiyetini de ilave lazım. 

(GITB:279) 

 Onun için roman “kompoze” bir sanattır, “şiir, roman, musıkî” hepsi onda 

birleşir.  

Tanpınar’ın üslûbunu bu ve diğer yönleriyle değerlendirebilmek için, edebiyat 

konusundaki görüşlerini ve yazımda seçtiği yolu, izlediği, okuduğu, beğendiği 

yazarların üslûbunu ve bunu belirleyen görüşlerini de değerlendirmek yerinde 

olacaktır.  

Tanpınar, sembolizm ve Fransız şiirinin yanı sıra döneminin modern roman 

anlayışından etkilenmiştir. 

 

A. Etkilendiği Kaynaklar 

 

A. 1.Modern Roman 

Halid Ziya ile modernleşme yolunda önemli bir yol alan Türk romanı, 

Tanpınar’la birlikte olgunlaşma sürecine girmiştir. 

Modern romandan sonra, romanın içerik ve yapısal dönüşümleri sonucu, 

romantik realist, naturalist gibi akımlara bağlı kalınarak yazılmış romanlar, “klasik” 

çerçevede kalmıştır.  

Modern romanın etkin olduğu dönem için 1914-1960 yılları gösterilir. Bu 

aynı zamanda, Freud, Nietszche, Marx gibi düşünürlerin etkilerinin en yoğun olduğu  

dönemdir. Tanpınar dönemsel  olarak da modern romanın hakim olduğu bir edebiyat 

dünyasında eser vermiştir.  

Dünya savaşlarının da etkisiyle, gerçeğin, aklın sorgulandığı bir dönem 

başlar. Modern roman, hem anlatılan hem de anlatma tekniği bakımından yeni 

arayışlar getirir. Karmaşık anlatım yöntemleri denenir, simgelere, mitolojiye, türler 

arası ilişkilere, mistisizme, fanteziye yönelinir. Pozitivist yaklaşımın yerini ruhsal 

olana ilgi alır. (Çetin,2003:104) 
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Klasik roman içeriğe, anlatılan şeye önem verirdi; modern roman ise romanın 

sanatsal boyutuna, tekniğine, kurgulama yöntemine, dilin kullanımına, yani biçimsel 

özelliklere önem vermeye başlamıştır. Olay unsuru önemsizleşmiş, zaman dizimine 

bağlı dış zaman süreci terk edilmiştir. Klasik roman dış dünyaya, çevreye, toplumsal 

olana   dönükken, modern roman içe dönüktür, insanın ruhuna, bilinçaltına eğilir. 

Sosyal yapılar yerine psikolojik yapıları irdeler. Dış ve iç dünyadaki karmaşa, 

romanın kurgusuna yansıtılır. Tahlil ve tasvirler fazla uzatılmadan kişilikleri ve 

olayları canlı bir biçimde yansıtmak için bunlar araç olarak kullanılır. Tip yerine 

karakterler ağırlıktadır. 

Modern romanın başlıca teknikleri, bilinç akımı, iç konuşma, iç diyalog, 

geriye dönüş ve çağrışımdır. (Çetin, 2003:104-5-7) 

Modern romanın çoğu özelliğine ve en önemlisi bu döneme özgü arayışlara 

Tanpınar’ın romanlarında da rastlarız. Toplumsal olana ayırdığı geniş yer, tasvir ve 

tahlillerin fazlasıyla uzun oluşu, her ne kadar karakter kurmaya önem vermiş olsa da,  

onun çevresinde tipik özellikleriyle öne çıkan birçok roman kişisinin bulunuşu gibi 

özellikler ise modern romanla uyumlu değildir. 

Modern romanı karakterize eden özelliklerden birçoğunun  kökü 

sembolizmdedir. Tanpınar’ın yaşadığı dönem açısından, romanda “modern”i, bilinçli 

olarak araştırdığı ve denediği anlaşılmaktadır; ancak, onun romanında, modern 

romanla her türlü ortaklığı dönemine özgü arayışlarla açıklamak yetersiz kalır. Çünkü 

o, Fransız şiiriyle ve sembolizmle temas etmiştir ve kendisini etkileyen bir çok ilkeyle 

burada tanışmıştır. Denebilir ki, Tanpınar’ın modern olma arayışındaki romanı, 

başlangıç noktası itibarıyle, çeşitli açılardan romantisizmle, ama daha önemlisi 

sembolizmle ilişkilendirilebilir. 

 

A.2. Romantisizm ve Sembolizm 

 Romantisizmin en önemli unsurlarından biri  yazarın kişiliğinin çoğu kez en 

önemli öge olmasıdır.  

 Romantisizmin ortaya çıktığı 1700’lü yıllarda hakim olan hava, içinde 

bulunulan dünyadan hoşnutsuzluk idi. Romantik yazarlar, gayrıinsani ve maddeye 

dayalı buldukları bu dünyadan kaçma isteğiyle uzak zamanlara ve mekânlara, 

efsanelere ve doğaüstüne ilgi göstermişlerdir. Tanpınar’da bu sonuncular olmasa da 

içinde bulunduğu zamana yabancılık, geçmişe özlem, ideal olanı arama gibi 

kavramları roman dünyası için belirleyici sayabiliriz.  
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 Tanpınar’ın  eserlerinde daha büyük etkiye sahip edebi akım ise sembolizmdir. 

Şiirsel simgeler, hayaller ve psikoanaliz sembolist yazarların en çok kullandığı 

ögelerdir. Bunlara Tanpınar’da da sıkça rastlıyoruz. Huxley, Fransız sembolizmini 

“romanda musıkîleşme” olarak tanımlar. (Schrorer, a.g.m.) Tanpınar da müziği roman 

için kompozisyon örneği olarak düşünmektedir. 

 Sembolizm görünen (fizikî) dünyanın ötesindeki gerçekliğin keşfiyle ilgilenir. 

Baudelaire ünlü sonesi Correspondances’ta dünyadan “şaire gizemli sözcükler 

söyleyen bir simge ormanı” diye söz eder. Doğa canlı sütunları olan bir tapınaktır ve 

bu sütunlar bazen gizemli sözcükler söylerler. İnsan buradan simge ormanları 

arasından geçer.4 Rimbaud, duyuların sürekli ve yoğun şekilde bozuma uğratılmasıyla 

şairin “kâhin” olabileceğini söyler, sonsuzluk ve gerçek kendini böyle ele verir. 

Çünkü gerçekliğin “yeniden bulunması” gerekmektedir. 

 Sembolist şairler şiirde anlamın  erişilmesi güç gerçekliğin doğrudan tanımlar 

aracılığıyla yakalanmaya çalışmaktansa sezdirme, izlenim ve duyumlar aracılığıyla 

verilmesi gerektiğine inanırlardı. Bütün bunlar nesirde meyvelerini modern roman 

döneminde verecek bir dil ve üslûbun etmelini atmıştır. 

 Tanpınar’ın sevdiği, etkilendiği yazar ve şairlerin çoğu sembolist akımla 

ilişkilidir. Bunları kısaca tanıyalım: 

 

A.2.1. Sanatçılar 

Baudelaire (1821-1867), Verlaine (1844-1896), Nerval (1808-1855), 

Mallarmé (1842-1898), Valéry (1871-1945), Proust (1871-1922), Dostoyevski (1821-

1881), Joyce (1882-1941), Beethoven  (1770-1827) gibi şair, yazar ve müzisyenlerden 

etkilenmiştir. 

 Tanpınar’ın üslûbunu ve etkilendiği kaynakları incelerken bir ilke olarak onun 

öncelikle batılı kaynaklardan ve batılı değerlerle beslendiğini ortaya koymalıyız.  

 Turan Alptekin, Tanpınar’ın fakültedeki derslerinden edindiği izlenimlerin, o 

dönem bölümde esen “tarihi ve coğrafi bütün nostaljisiyle  ulusallık duygusu”nu, 

                                                        
4 La Nature est un temple où de vivants piliers /Laissent parfois sortir de confuses 

paroles; /L'homme y passe à travers des forêts de symbols/ Qui l'observent avec des 
regards familiers.  
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Tanpınar’ın batılı değerlerle günün gerçeklerine yerleştirdiği şeklinde olduğunu söyler 

ve sözlerini şöyle sürdürür: 

  “Tanpınar’ın yetişmesinde tasavvufî sorulara açık bir ilgiye rastlamıyoruz. 

Buna karşılık, batılı çizgilerde bir ulus görüşünü, onun daima koruduğunu görüyoruz. 

(Alptekin, 2001: 39)  

 Alptekin’in aktardığı bir konuşmasında Tanpınar, estetiğinin temellerini, şiir ve 

nesir anlayışını açıkça ortaya koyar. Etkilendiği çeşitli şair ve akımları sıraladıktan 

sonra “Baudelaire ile kâinatının değiştiğini” söyler. Daha sonra Mallarmé’yi 

tanıyacak ve onunla sembolistlerin tesirine girecektir. 

 “Nesirde üslûp bakımından Valery ve Proust’un tesiri oldu” sözleriyle nesrinin 

kaynaklarını birinci ağızdan açıklayan Tanpınar, şiirde estetiğinin Valery’nin estetiği 

olduğunu söyler. “Yalnız bende musıki ve rüya çok tesirliydi. 1920’den sonra resim 

de çok tesir etti” sözleriyle hem şiirinde hem de nesrinde açıkça izlenen bu temel 

motiflerin, hedeflenmiş bir edebiyat anlayışının kurucu ögeleri olduğunu ifade eder. 5 

Adnan Berk’le bir konuşmasında , dünya edebiyatında bile bile taklit ettiği bir 

kimse olup olmadığı sorusuna şöyle cevap verir: 

“Proust’un pastişlerini okuyun. Sanat çıraklık meselesidir. Bile bile, doğrudan 

kimseyi taklit etmedim ama, kendimi isteyerek mekteplerine verdiğim adamlar oldu. 

Bunlardan da bahsettim: Buadelaire, Mallarmé, Valéry; romanda Dickens ve 

Dostoyevski.”( Mücevherlerin Sırrı, 227) 

 Hemen hepsi sembolizm ekolüyle ilişkili olan bu yazarların sanat anlayışlarına 

ve eserlerine kısaca göz atalım. 

 Baudelaire Les Fleurs Du Mal adlı kitabında ölüm ve çöküş gibi temaları işler; 

bozulmuş, ahlaki açıdan çökmüş hayattan saf varoluşa geçme yolundaki ruhanî 

yolculuğu anlatır. Ölümlülüğün kederleri, gündelik hayatın kederi gibi temaları 

işlediği Tableaux Parisiens ile bunu derinleştirir. 

 Mallarmé’nin teorilerine göre, gerçekliğin ötesinde hiçbir şey yoktur, fakat 

hiçliğin ötesinde mükemmel biçimlerin özü vardır. Şairin görevi, bu özleri ortaya 

çıkarmak ve berraklaştırmaktır. Mallarmé, şiirinde, yoğun imge ve alışılmamış bir 

sentaks kullanır. Bir şiirde amacın dilin güzelliği olduğuna inanır.  “Şiir düşüncelerle 

değil, kelimelerle yazılır” der. 

                                                        
5 Alptekin, T., a.g.e, s. 40 -41      
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Verlaine'in en önemli özelliği şiirde müziğe yaklaşması, melodik şiirler 

yazmasıdır. Aynı durum Baudelaire için de geçerlidir. Tanpınar’ın anlatımda müziğe 

ne derece yaslandığı ilerleyen bölümlerde görülecektir. 

Edgar Allan Poe, “sanat için sanat”ı -terim henüz üretilmemişken- 

savunmuştur. Edebiyat eleştirilerinde, ahlaki ve etik eğitimin rolünün şiir ve sanat 

alanının dışında kaldığını savunarak didaktisizmin karşısında yer almıştır. Ona göre 

şiir ve sanat yalnızca güzel bir sanat eserinin üretimine odaklanmalıydı.  

Poe’nun etkilediği sanatçılar arasında, onun neredeyse bütün hikayelerini ve 

birkaç şiirini Fransızcaya çeviren Baudelaire vardır. Çevirileri, Poe’nun henüz kendi 

ülkesinde tanınmazken Fransa’daki avant-garde yazarlar arasında popülerlik 

kazanmasını sağlamıştır. Poe, Baudelaire’in ölümle ilgili tasvirler, karanlık temler, 

müzikal dize ve estetik zevk konusundaki saplatısından da görülebileceği üzere onun 

şiiri üzerinde de güçlü bir etki yapmıştır.  En ünlü eseri Les Fleurs du Mal (Kötülük  

Çiçekleri) için yazdığı önsöz taslağında Poe’yu etkilendiği yazarlar arasında sayar. 

Poe, sembolizm okulu tarafından da hayranlıkla karşılanmıştır. Mallarmé 

birkaç şiirini ona ithaf etmiş ve bazı şiirlerini  Manet’nin resimlemeleri eşliğinde 

Fransızca’ya çevirmiştir. Daha sonraki yazarlardan Paul Valéry ve Marcel Proust, 

Poe’nun büyük hayranlarındandı. Proust,  “Poe, sanatında  ahlaki gayeleri saf dışı 

ederek güzele ulaşmaya çalıştı” demiştir. 

Paul Valery ve Marcel Proust gibi Tanpınar da edebiyatı bir "güzel sanat" 

olarak görür, propaganda amacıyla kullanılmasına karşı çıkar.  

Erdoğan Alkan, Tanpınar üzerindeki Nerval etkilerine değinir. Alkan, 

edebiyatımızın Fransız şirini Tanzimattan bu yana “gecikmeyle –ve topal adımlarla” 

izlediğini; kimi şairler Fransız şiirinden sadece yöntem ve havayı alırken,  kimilerinin 

dizeler ve imgeleri değiştirdiğini, kimilerininse olduğu gibi aktardığını söyler. (Alkan, 

2005:59) Tanpınar içinse,  “Valery’yi göklere çıkarmasına rağmen, gerek şiirlerinde, 

gerek öykü ve romanlarında bir Nerval tilmizi olur çıkar”  der. (Alkan, 2005:10) 

Gerard de Nerval, Pléiade okulu denen ve Fransız şiirini antik Yunan ve Roma 

şiiri biçim ve öz bakımından temel alınarak zenginleştirmeyi savunan okul ve klasik 

şairleri doğayı doğrudan örnek almak yerine eski Roma ve Yunan şairlerinden 

derlemelerle ve onları taklit yoluyla yazılan ve kişisel fikirlerin ifadesini adeta 

utanılacak bir şeye dönüştüren şiir anlayışlarından dolayı eleştirir. (Alkan, 2005: 39) 

Şiirde Nerval’i bir üstat kabul eden Tanpınar’ın  şiirinde olduğu kadar romanlarında 

da benzetmeler ve atıflar yoluyla eski Yunan mitolojisine çokça yer vermesi  bu 
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açıdan ilginçtir. Batılı anlamda “modern” ve “klasik” terimlerinin doğuda aynı 

uzlaşmazlık ekseninde karşılığını bulduğunu söylemek zor; ancak şurası açık ki, 

Tanpınar modern tür denemeleri yaparken batı edebiyatının klasik köklerine de yoğun 

bir ilgi göstermeyi sürdürmüştür. 

Fransa’da “sembolizm” önce Nerval’le filizlenmeye başlar. Baudelaire’i 

doğuran biraz da Nerval’dir. Kötülük Çiçekleri’nin adı bile Nerval’den kaynaklanır. 

(Alkan, 2005:84) 

Rodenbach sembolizmi şöyle tanımlar: “Sembolik şiir düştür, rüyadır, 

ayrıntılardır, bulutlarla yolculuk eden sanattır. Sembolizmde gerçek yalnızca bir 

kalkış noktası, amaç, hedef ise yansımaları sunmaktır. Tıpkı şairin önündeki ince, 

beyaz kağıt gibi, ince ve beyaz bir madde, kesin olarak mevcut bir nesne. Ama o 

kesinlik, yüksekteki uçurumlara, boşluklara, mağaralara sıçramamıza yarar” Nerval’in 

şiirlerinde ve düzyazılarında da kalkış noktası  rüyalar ve düşlerdir. (Alkan, 2005:84) 

Nerval yalnız Baudelaire’i değil, Verlaine, Rimbaud ve Mallarmé’yi de etkiledi. 

(Alkan, 2005: 86)6 

Genel olarak bakıldığında, Nerval’in ardından Tanpınar’ı en çok etkilemiş 

olan kişinin Baudelaire olduğu söylenebilir. Baudelaire’in tasvire verdiği önem, bu 

etkilenmenin bir yönünü oluşturur. Dünyaya bakışında sürekli bir “görünmeyeni 

görme”, “sezme”, isteği bulunan ve daima “arayış” içindeki şair, şüphesiz ona yeni bir 

dille ve simgesel, çağrışımsal, dolayısıyla gerçekliği yeniden üreten bir dille 

yaklaşacaktır. Baudelaire’in Les Fleurs du Mal’deki hemen bütün şiirlerinde bunu 

görmek mümkündür. Yorumlama ve izlenim, hayal ve çağrışım bu dilin başlıca 

karakteristiklerindendir. Dili kullanım ve yine bununla ilişkili olarak “mekân”a 

yaklaşım, -kişileştirme ve tasvirin kullanımı-, seçtiği temalar, Tanpınar’ın eserlerinde 

gördüğümüz kullanım ve temalara çok yakındır. Baudelaire’de güzellik, sıkıntı, 

bunaltı, melankoli, tedirginlik, boğuntu, keder, ölüm gibi temalar, karanlık, gece, 

şafak, koku,  boşluk, siyahlık, çıplaklık görünümlerle sunulur. Babasını küçük yaşta 

kaybetmesi, annesinin başka bir erkekle evlenmesi, onun dünyasını etkileyen 

olaylardandır. Ebeveyni erken yaşta kaybetme, Tanpınar için de geçerli olup, roman 

kahramanları için de oldukça tipiktir. Tanpınar’a hem biçim  hem içerik açısından 

ilham kaynağı olduğu gerek bu benzerliklerden, gerekse Tanpınar’ın sayısız atıf ve 

                                                        
6 Nerval’in Tanpınar üzerindeki etkilerini açıkça ortaya koyan, iki yazara ait  
karşılaştırmalı metinler ve yorumları için bkz: Alkan, E., Şiir Sanatı, s. 487   
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ifadesinden anlaşılmaktadır. 

 

A.2.2. Düşünürler ve Bilim Adamları 

 Roman ve makalelerinde pek çok düşünürün adı geçer. Ancak Bergson (1859-

1941), Sartre (1905-1980), Freud (1856-1939) gibi isimlerin Tanpınar üzerinde 

öncelikli bir etkileri olduğu söylenebilir.  

 Bergson, “L'évolution Créatrice” (Yaratıcı Evrim) adlı makalesinde evrimi 

tartışır ve bunun felsefi yorumlarını hayatın bütünlüğünü ve sürekliliğini gözden 

kaçırdıkları gerekçesiyle eleştirir. Tüm evrim sürecinin “élan vital” yani yaratıcı 

atılımın devamlılığı olarak görülmesi gerektiğini söyler. 

 Bergson'un geçmiş tanımı, yani herşeyin, bütün deneyimleri  geçmişte 

korunumlu halde duruyor olduğu fikri, akla karşı sezgiyi ön plana çıkararak hakikatin 

ancak bu yolla kavranabileceğini söylemesi Tanpınar'ı etkilemiş görünmektedir.  

 Özellikle zaman kavramı üzerinde çok durmuş olan Bergson'un kuzeniyle evli 

bulunduğu Marcel Proust'un Kayıp Zaman Peşinde roman dizisinin ilham kaynağı 

olduğu söylenir ki, Tanpınar’ın bu eseri okuyup etkilendiğini, Proust’u romancılığını 

etkileyen kaynaklar arasında saydığını çeşitli röportaj ve makalelerinden biliyoruz.  

 Doğrudan olmasa da Bergson'un düşüncelerinden etkilenmiş ya da onları devam 

ettirmiş düşünürlerden Sartre ve Heidegger'e ait bazı atıflar da Tanpınar'nin 

etkilendiği düşünce dünyasının  belirlenebilmesi açısından önemlidir. Ayrıca  

Huzur’da yazarın kendisini temsil eden ve düşüncelerinin taşıyıcısı durumunda olan 

Mümtaz’ın özellikleri üzerinden de yazarın beslendiği diğer kaynaklara 

ulaşılabilmektedir. Romanda Mümtaz, Huxley'i sevdiğini belirtir. (H:278) 

 Bu  isimleri sayarken, Tanpınar’ın düşüncelerinin zaman içinde değişiklik 

gösterebildiğini unutmamak gerekir. Bir dönem epeyce etkilendiği bir ismi ya da 

akımı daha sonra eleştirebilir. Mektuplarında, röportajlarında ve makalelerinde bunu 

gözlemlemek mümkündür. Günlüğüne yazdığı şu satırlar bu duruma örnektir: 

Ne Sartre’ı, ne Brecht’i ne de Camus’yü seviyorum. Camus belki en yakınım. 

Fakat zaman zaman öyle assomnant ki. (GITB:261) 

 Bu gerçeği göz önünde bulundurmakla birlikte, yukarıda saydığımız kişilerin 

sav ve teknikleriyle, Tanpınar’ın sanat ve düşünce evrenini belirlediğini 

söyleyebiliriz. 
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B.Dil ve Üslûp Araçları 

1. Dil 

Tanpınar, romanlarında doğrudan şiirlere yer vermekle kalmaz, roman 

evrenini oluşturan ne varsa ona şiirsel bir dille yaklaşır. Mekânlar, zaman, nesneler, 

insanlar, benzetmelerle, mecazlarla, duyulararası aktarmalarla, imajlarla anlatılır. Bu 

aktarımlar  doğaya ve insana  dönük olmak üzere iki türlü, doğanın durumları tasvir 

edilirken kişileştirmelere, kişiler tasvir edilirken doğanın durumlarına benzetmelere 

başvurulur. Şiir sanatındaki varlığı ve doğayı, bireysel bir süzgeçten geçirmek 

suretiyle kullanma, böylece düzyazısal bir tür olan romanda neredeyse şiirle aynı 

yoğunlukta hayat bulmuş olur. 

 Dilin şiirselliğini sağlayan tasvir, benzetme, kişileştirme, mecaz gibi unsurlar 

devam eden bölümlerde örnekleriyle gösterilmiştir. Yazar şiirde yeni ifade imkanları 

araştıran şairlerin yaptığı türden bazı üst-dil kullanımlarına da başvurur. Duyulararası 

aktarmalar bu türden kullanıma bir örnektir: “lezzetli bir üzüntü” (H:51), “lezzetli 

dalgınlıklar” (H:146), “yumuşak ve taze çimen rüyası ses” (H:17) gibi. 

Aşınmış, fazla sıklıkla kullanılmış deyimleri, ifadeleri kullanmak üslûp 

kalitesini düşürür. Tanpınar’ın kendine özgü benzetmeleri, alışılagelmişin dışında bir 

dil kurmasına yardım etmiştir. Aşınmış değil, yeni ve işlenmiş, şiirsel bir dili vardır. 

Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın romanlarını yazarken “iç alem” ile “dış alem” arasında 

bir “münasebet ve muvazene” kurmaya çalıştığını; ancak sübjektif unsurun objektif 

unsura umumiyetle galebe çalmasının, eserleri romandan çok şiire yaklaştırdığını 

söyler.7 

 Tanpınar’ın kahramanları genelde eğitimli kişilerdir. Yazar, nadiren de olsa 

yöresel ya da etnik telaffuzlara yer verir ancak genel olarak dil, standart yazılı dildir. 

Konuşma dili, yaygın olmamakla birlikte, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde yer yer 

gözlenir. 

Tanpınar, Osmanlı Türkçesini belli ölçülerde korumuştur. Bunun yanısıra   

Fransızcanın etkilerini  de Tanpınar’da ve dolayısıyla Cemal, İhsan, Mümtaz gibi kilit 

roldeki kahramanlarda görmek mümkündür. Mümtaz ve İhsan Galatasaray Lisesi 

mezunudurlar ve Baudelaire, Mallarmé, Verlaine gibi şairleri severler. Tanpınar gerek 

anlatıcı olarak göründüğü pasajlarda, gerekse kahramanlarını konuştururken Fransızca 

pek çok sözcüğe yer verir. 
                                                        
7 Mehmet Kaplan, “Bir Şairin Romanı: Huzur” İ.Ü. Edebiyat Fak. Türk Dili ve 
Edebiyatı Dergisi, C:XII, Aralık 1962 
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Dile özelliklerini veren asıl unsur, üslûp araçlarıdır. Bizim karşılaştığımız, 

“şiirsel” ya da “ simgesel” gibi nitelendirdiğimiz dil, tasvir, benzetme, kişileştirme, 

mecaz, çağrışım, simgesel anlam ilişkileri kurma gibi yöntemlerin bir sonucudur.  

 

2. Üslûp Araçları 

 Belli başlı üslûp araçlarını şöyle sıralayabiliriz: 

1. Tasvir dili (imagery, visually descriptive language) 

2. Figüratif dil: Kişileştirme (personification), benzetme (simile),  mecaz 

(metaphor) 

3. Mizah  

4. Hiciv 

5. Gönderme (allusion): Edebiyat eserinin dışındaki herhangi bir şeye yapılan 

gönderme, referans. Ör.: “Gerçek bir Herkül’dü.” Bu gönderme, edebiyat, tarih, 

modern kültür ya da başka bir alandaki herhangi bir şeye olabilir. 

6. Sembol: Hem kendi anlamını hem de simgesel bir başka  anlam taşıyan, 

kişi, nesne, durum, ya da olay. Hikayeye derinlik ve anlam katar. 

Tanpınar’ın romanlarında–Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Aydaki Kadın’da 

olduğu gibi “olay”ı nispeten önde tuttuğu romanlar dahil- ortak olan şey karaktere 

dayalı olmasıdır. Tanpınar portreler çizmeyi sever, olay örgüsündeki “aktör” rolünden 

çok yanyana geldiğinde bir manzara oluşturacak birimlerdir onun roman kişileri.  

Bakmayı, tarif ve tespit etmeyi sever. Anlatmak istediği “dünya”nın her bir parçası bir 

çağrışım denizinde birbirine bağlanır; yazar, aşkı, çatışmayı, mekânları, durumları hep 

bu bütünlük perspektifinden görür. Yine buna bağlı olarak tasvir, benzetme ve mecaz 

anlatısında büyük yer tutar. 

 Çalışmamızda gönderme ve semboller, anlatım teknikleri bölümünde 

incelenmiştir. Esasen üslûp, anlatım tekniklerinin bir sonucudur; onları da kapsayan 

bir üstyapıdır. Ancak bunların, rüya, müzik gibi kavramlarla birlikte bir alt başlık olan 

anlatım tekniklerinde incelenmesini uygun gördük. 

 

2.1. Tasvir Dili (İmagery) 

 Tanpınar’ın romanlarında,  “romantik” ya da  “öznel tasvir”  tabir edilen tasvir 

vardır.  

 Romantik yazarlar, mekân tasvirlerini gerçekliği yansıtma değil okuyucuda bazı 

duygular uyandırma gayesiyle yaparlar. Tanpınar’ın mekân tasvirleri de bu amaca 
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uygunluk gösterir. Tasvir burada, iç dünyanın ifade edilebilmesi için bir araçtır. 

 Öznel tasvirde sıfatlara, benzetmelere, abartmalara, diğer edebi sanatlara  

başvurularak süslü ve renkli bir dil kullanma amacı olabilmektedir. Bu durumda tasvir 

yazar için sanat yapma aracıdır. (Çetin, 2003:174) 

 Huzur’dan alınan ve Mümtaz’ın sevgilisiyle dışarıda geçirdiği bir geceyi tasvir 

eden aşağıdaki parça öznel tasvire bir örnektir: 

Bu ayın peşrevi idi. Sayısız dudaklar onu maddesiz neylerden üflüyorlardı. 

Burada çok ince kadehler kırılıyor, küçük kamaşmalarda mücevher usaresi iksirler 

çekiliyor, emsalsiz taşlar, bir nezir yerine getirilir gibi, suya fırlatılıyordu.  (H:181) 

Tasvirlerde şiirsel bir dil kullanılır, benzetme ve mecazların yanısıra şiirde 

sıklıkla kullanılagelen güzel sebep gösterme sanatı da nesrin gerektirdiği 

dönüşümlerle –benzetme edatları alarak- karşımıza çıkar: 

Bir yunus balığı sürüsü mehtabı kovalıyormuş gibi suda kavisler çizerek 

yanıbaşlarından geçti. Daha ileride bir vapur projektörü aydınlığın en ziyade 

toplandığı yerleri, başka bir şekilde görünür yaptı. Sanki eski ve güzel bir metni tefsir 

eder gibi, bütün müphem parıltılar keskin vuzuha kavuştular. Yüzlerce kuğu kuşu bir 

akıntı yerinde, bir anlık vehimden hayatlarını yaşadılar. Sırçadan, ince ve şeffaf 

dünya, kendi musıkisine, asıl sazları belki çok derinde çalan o acayip dinleyişe 

kapandı. (H:181-182) 

Mekânın anlatıdaki kullanımı çoğunlukla tasvir yapma amacıyla ilgilidir. Bu 

duruma örnek oluşturan bir Boğaz tasviri: 

Bazen etraf, iri bir firuze içinde yaşıyorlarmış gibi yalnız sakin parıltı olurdu. 

Karanlık su, yıldızların uzattığı büyük mücevher salkımlariyle dolar, kıyıdaki 

gölgeler, öbür kıyıdaki sandalları kovalar gibi adeta yanıbaşlarında yürürdü.  

(H:206) 

Tasvirler yapılırken çoğunlukla resim sanatının örneklerine göndermelerde de 

bulunulur. Bunun amacı ifadeyi güçlendirmektir. 

 

2.2. Figüratif Dil 

2.2.1. Kişileştirme 

Tanpınar’ın romanlarında tabiat ve eşya, sembolik kullanımlarla insanî 

özelliklere bürünmüştür. Saatler, aynalar, kitaplar, yollar, evler, odalar, Boğaz, 

İstanbul… Bunların hepsi, sıklıkla, yaşayan bir canlı gibi tasvir edilir. Mümtaz bir 

sokaktan geçerken, “Hasta bir yol...” diye düşünür, “Bir nevi cüzzama yakalanmış, 
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onun tarafından iki yana sıralanmış evlerin duvarına kadar yer yer oyulan bir yol... 

(H: 64) İstanbul’da karlı bir günü “Sanki bütün mevsimi, -lodosların yalancı yazına 

aldanarak- tembel tembel geçiren kış, birdenbire bu şubat sonunda, tam şark usulü 

bir hızla harekete geçmiş ve bütün ihmallerini birkaç gün içinde tamamlamağa 

azmetmiş gibi, fırtına, sis, kar, tipi, eline ne geçerse hepsini kullanarak şehri alt üst 

etmişti” diye anlatır.  (H:326) 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’de Nuri Efendi, saatlerden canlıymış gibi söz 

eder, onları “biz”e benzetir; parçalanmış, bölük pörçük oluşlarını onlara “muaddel” 

diyerek anlatır. Romandaki Mübarek, ayaklı bir saat olup başta Dr. Ramiz olmak 

üzere birçok kişi tarafından bir insan olarak değerlendirilir. 

Sahnenin Dışındakiler’de Kudret Bey’in burnu, tek başına bir kişiliğe 

sahipmiş gibi anlatılır. İlginç bir örnek olması bakımından bu parçayı alıntılıyoruz: 

Kudret Bey’in burnundan şimdiye kadar bahsetmedim. Bu bir ihmal değil, 

belki hikaye sanatında bir burundan müstakil bir şahsiyet gibi bahsetmenin adet 

olmaması yüzünden düştüğümüz bir cesaretsizliktir. Vakıa Gogol’da müstakil 

denebilecek bir burun hikayesi vardır. Fakat o burun sahibinden ayrılır. Kudret 

Bey’in burnu ise kendisinden hiç ayrılmamış, bütün huysuzluğuna rağmen, belki de 

dostumuzun irade zaafından faydalanarak, tıpkı hiç anlaşmadan aynı çatı altında 

yaşayan iki karı koca gibi, çekişe çekişe olsa bile daima beraber yaşamışlardır. 

 (...) 

Kudret  Bey, okuyucularımızın anladığı gibi idealist bir insandı; burnu ise 

inadına realist, hattâ daha büyük bir ihtimalle existentialiste bir burundu. Evet, bunu 

yanılmamızdan korkmayarak iddia edebiliriz ki bu burun existentialiste bir burundu. 

Çünkü existence, yani varlık başlangıcından beri mevcut olan bir şeydir. Bu itibarla 

Kudret Bey’in Jean Paul Sartre, Jaspers, Gabriel Marcel gibi bu felsefe mektebinin 

muasır filozoflarından çok evvel doğmuş olması yahut Heidegger ve Kierkegaard gibi 

onlardan evvelkilerini tanımış olmaması, hattâ adlarını işitmiş bile olmaması 

burnunun tam bir existentialiste olmasına bir mani teşkil etmez. (SD:92-93) 

 

2.2.2. Benzetme 

Benzetmeler kullanmak, Tanpınar'ın üslûbunun belki de en belirgin yanıdır. 

Huzur'da  cümlelerin neredeyse tamamı "x, y gibi..." ya da "x, y'ye benzer, onun gibi z 

yapar" türünden benzetmelerle başlar. Kişilerin dış görünüşleri, huyları ya da 

alışkanlıklarından söz edileceği zaman, doğaya, hayvanlara yahut belli bir işi 
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yapmakta olan insanların durumlarına mutlaka benzetme yapılır. Sabih’in insanlarla 

konuşması, bir hayvanın avlanmasına (H:144), Macide’nin insan seslerini dinleyerek, 

insanlarda manevi hassalar keşfetmesi, bir çöl veya orman hayvanının, eşyada sadece  

koklamakla birtakım hassalar keşfetmesine (H:192) benzetilmiştir.  

Başta Huzur olmak üzere Tanpınar’ın romanları, bu yanlarıyla tam bir 

çağrışımlar denizi görünümündedir. Zira anlatımın zenginleştirilmesi için başvurulan 

bu çare, insana, hayvana ya da doğaya özgü bir yığın durumun ya da özelliğin anlatıya 

girmesine neden olmuştur. Bu durum, anlatımı zenginleştirdiği ve çok yönlü hale 

getirdiği kadar, olay akışını da yavaşlatmıştır. 

 

2.3. Mizah ve Hiciv 

 Üslûpta  mizahi ögeler ile hiciv çoklukla yanyana kullanılır. Tanpınar’ın 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanında da böyledir. 

Romana hakim olan kara mizah, ironi, alay, mübalağa, bilmezden gelme gibi 

yöntemlerle sağlanmıştır. Hayri İrdal’ın kişiliği bu son madde açısından son derece 

önem taşır. Zira yaptığı yorumlar iki şekilde okunabilir: 

1. Gerçekten çok saf bir adamın gözlem ve fikirleri 

2. Saf ve aptal görünmeye çalışan bir adamın bilmezden gelerek yaptığı acı 

alay. 

Hayri İrdal’ın ikincisi olduğu açık. Ancak kendisini saf bir adam olarak 

sunması anlatıcı olarak üslûbunu daha da kuvvetlendirmiştir. Yazar, okurunu ikilemde 

bırakarak metne daha da sıkı bağlarla bağlar. 

İrdal hatıratının başında ilga kararının ardından enstitüye yönelik 

"saldırılar"dan şikayet eder. Bir zamanlar enstitüyü öven, dünyaya örnek gösteren 

gazetelerin şimdi enstitü hakkında demediklerini bırakmadıklarını söyler ve bu 

eleştirileri cevaplar. Teşkilatın genişliği ve lüzumsuzluğu, enstitü neşriyatının 

gülünçlüğü, saatleri umumi saatlere ayarlı olmayanlardan 5 kuruş ceza alınmasına 

dayalı nakit ceza sisteminin sahtekarlık olduğu gibi eleştirilere cevap verirken 

iddiaların doğruluğunu ispat eder tarzda konuşur. Yazar Hayri İrdal tipini toplumsal 

eleştirinin merkezine oturtur. Örneğin neşriyatın gülünç şeyler gibi gazetelerin birinci 

sayfasında acayip başlıklar altında teşhir edilmiş olmasına sitem ederken saydığı kitap 

adları - ki bunlardan birkaçı, "Şeyh Ahmet Zamani ve Eseri" adlı hiçbir zaman 

yaşamamış, hayali bir zat üzerine yazılmış kitabın yanısıra, "Lodos Rüzgarlarının 
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Kozmik Saat Ayarları Üzerindeki Tesiri", "Saat Karakterolojisinde İrdal Metodu", 

"Saniye ve Sosyete" dir- gülünç ve absürddür. 

Romanda, Enstitü başta olmak üzere, konu edilen kurum ve mekânlar, 

çoğunlukla doğrudan doğruya alaya alınmaz ya da eleştirilmez. Buralardaki çarpıklık 

ve akıldışılıklar, “bütün bunlar normalmiş gibi yapmak” suretiyle ortaya konur. 

Akıntının bir içinde bir dışında olan kahramanımız, açık eleştiriden, bilmezden 

gelmeye, oradan da “savunur gibi yapma”ya  kadar birçok yöntemle olup biteni 

eleştirirken, tekdüze olmayan, canlı  bir üslûp kurar. Yazar, anlatıcı-kahramanı 

akıntının bir içine bir dışına savurarak, eserdeki çatışmaların temeline vicdanî 

çatışmayı yerleştirmiştir. Bu, romanın iki farklı katmanı arasında bir koridor rolünü 

yerine getirmesi bakımından önemlidir. Tanpınar’ın diğer romanlarında olduğu gibi 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü de içe bakışı toplumsal eleştiriyle kaynaştırır;  aynı anda 

ve fakat farklı katmalarda bireye ve topluma  yönelir. 

 Roman Hayri İrdal’ın hatıratından ibaret olduğu için üslûp ve anlatıcı tutumu 

doğrudan bir bütünlük gösterir. Romanın üslûp özellikleri olarak ortaya koyduğumuz 

özellikler, aynı zamanda anlatıcı tutumunu belirlemektedir.  

 Hayri İrdal çıkarları doğrultusunda enstitünün  içinde yer almaya devam 

ederken, gerçekdışı boyutlara tırmanan absürdlükleri de sergilemekten kendini 

alamaz. Örneğin tembel bir adam olan Yangeldi Asaf Bey’i yerleştirmek üzere 

enstitüde bir kadro oluşturulur, buna bir isim lazım geldiği için de “tamamlama 

dairesi” adı verilir. Halit Ayarcı, isim vermek zorunda olmak gibi formalitelerden 

gerçekten mustariptir ve bu zor işi tamamladıktan sonra pingpong oynamak üzere bu 

iş için bir masa koydurduğu odaya geçmeyi teklif eder.  “Buna karar verdikten sonra 

vakitten ekonomi, hakikî ve tek hedefi olan S.A.E.'nde vakit geçirmek için pingpong 

odasına çıktık.” (SAE:303)  

Burada  doğrudan bir eleştiri sözkonusu. Bu eleştirinin bu kadar çarpıcı 

olmasını sağlayan şey de dışarıdan değil içeriden yapılıyor olması. Zira Hayri İrdal, 

bunları söylerken, kendisinin de fal açmak için pingpong odasına bir masa koydurmuş 

olduğunu öğreniyoruz.  

Olaylar ilerledikçe İrdal’ın, çevresindekilerle ve onları tamamen içine almış 

oyunla –oyunun içinden bile olsa- mücadele etmekten vazgeçip, onları açıkça alaya 

aldığı görülür. İrdal’ın halasının, evinde verdiği davette oldukça büyük, rokoko süslü, 

fakat dört tarafı sonradan fildişi üzerinde Arapça yazılarla çevrilmiş bir saati Mübarek 

olarak tanıtma sahnesi, romanda bir dönüm noktasını işaret eder. 
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Saatleri Ayarlama Enstitüsü etrafında kurulan oyunun belirli ihtiyaçlar 

nedeniyle insanları içine çektiğini ve herbirinin bu oyunu büyük bir inançla 

sürdürdüklerini söylemiştik. Aşağıda alıntılanmış olan bu sahne, herkesin oyunun 

içine ne kadar girdiğinin çarpıcı bir kanıtı olması ve Hayri İrdal’daki tutum 

değişikliğini sergilemesiyle özel bir önem taşır: 

“Halam, (…), “Mübarek, bizim aile saatimiz Mübarek" diye onu tanıtıyordu 

ve hemen arkasından, "Şimdilik bizde misafir kalıyor..." filan gibi bir cümle 

söylüyordu. 

Bir ara, çeyrek başı olacak galiba, saat vurmaya başladı. Sesi 

Mübarek'inkinden daha güzeldi. Fakat öyle bir gürültü koptu ki lâyikiyle 

dinleyemedim. Filhakika kadranın üstündeki kapı açılmış ve Hamdi Beyin 

tablolarında görülen ihtiyar derviş kılıklı bir adam dışarıya çıkarak, "Hoş geldiniz!" 

diye bağırmış, sonra derhal içeri girmişti. Halam hiç şaşırmadan: 

 — Şeyh Ahmet Zamanî Efendi... diye bu marifeti izah etti. İşte o zaman, sevinç, 

hayranlık, alkış, bir kıyamettir koptu.” 

 Burada romanın genel atmosferine hakim olan absürdite doruğa çıkar. Bu tepe 

noktası, aynı zamanda Hayri İrdal’ın da tutum değiştirdiği noktaya denk gelir:  

 “İşin garibi saatimizi o kadar iyi tanıyan, günlerce ziyaret eden, sattığımı 

yakından bilen doktor Ramiz'in Mübarek'teki bu değişiklik karşısında hayretiydi. 

Nihayet dayanamadı, beni bir köşeye çekti, gayet mahrem ve hakikaten endişeli bir 

sesle: 

 — Kardeşim, dedi, bu gece ben Mübarek'i çok değişmiş gördüm. Nasıl 

diyeyim, fazla süslü gibi geldi bana! 

Elimdeki viski kadehini ona tutuşturdum: 

— Doğru! diye cevap verdim. Para, refah, fazla kazanmak hırsı hepimiz gibi 

onu da değiştirdi. 

— Ama onunki biraz fazla! dedi. Eskiden sade ve güzeldi. Önüne geçemiyor 

musunuz? 

— Kabil değil! Hiçbir şey yapamıyoruz. Yapamayız da. Çok nasihat verdim, 

bir türlü dinlemiyor... 

— Herhalde bir çaresini aramalı! Hiçbir şey yapamasak bile o nişanı 

göğsünden çıkartmaya razı etmek lâzım! 
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— İstersen sen dene. Bana Sultan Aziz verdi diyor, başka bir şey demiyor. 

Halamı görmüyor musun? O yaştaki kadına yakışacak kıyafet mi o? Bizim aile böyle! 

Yaşlandıkça azıyoruz. O da ne olsa, aileden sayılır. Sana doğrusunu söyleyeyim mi? 

Ben bile, bunadığım zaman neler yapacağım, diye korkmaya başladım. 

Burada aziz dostum isyan etti: 

— Hayır, dedi. Ben varken sen hiç korkma! Zaten seni tedavi ettim.” 

(SAE:311-312) 

 Hayri İrdal’a bu davette soylarının Ahmet Zamanî Efendi’den mi yoksa 

Mübarek’ten mi geldiği sorulur.  Eskiden olsa bu saçmalığa isyan edecek olan İrdal, 

büyük bir soğukkanlılıkla onları “Mübarek’ten” diye cevaplar. Mübarek'in böyle yer 

değiştirmelerinin, misafirliğe gitmelerinin sık sık vaki olup olmadığını sorulması 

üzerine de, bu işin nadir olduğunu, ancak doktor tavsiyesiyle razı olduğunu söyler. Bu 

sefer de doktorunun kim olduğunu merka eden kalabalığa Dr. Ramiz’i işaret eder 

kalabalığı ona doğru yönlendirir ve oradan çıkar. Hayri İrdal için her şey 

berraklaşmıştır.  Şampanya verilen yere doğru giderken düşünür: 

“Elbette birinden biri iyi gelecek ve ben de etrafımdakilere benzeyecektim. 

Muhakkak benzemeliydim. Benzemezsem yaşam çok  güçtü.”  (SAE:315) 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü oyununun  ulaştığı en uç nokta bu sahnedir. 

Oyunu sona erdiren olay ise, Hayri İrdal’ın enstitü binasının ardından, enstitü 

mensuplarının oturacağı “saat evleri”ni de tasarlamasının gündeme gelmesidir. Bu 

gelişme, olay örgüsündeki son kırılmayı işaret eder: Hayri İrdal’ın deyişiyle umumun 

parası sarf edilirken o kadar cömert, hasbî, kayıtsız şartsız yenilik taraftarı olan, 

İrdal’ın eseriyle övünen insanlar,  kendi menfaatleri ortaya konunca birdenbire 

dönmüş; Hattâ Halit Ayarcı'yı bile dinlemez olmuşlardır. Oyun bitmiştir: “Hulâsa 

herkes kendisi olmuştu”r. Ve herkes birbirine benzemektedir. (SAE:350) 

Bu olaydan sonra kendini kandırılmış hisseden Halit Ayarcı, enstitüye gelip 

gitmez olur ve bu sırada  enstitüye gelen Amerikalı bir heyet, müessesenin 

lüzumsuzluğu yönünde rapor verince enstitünün lağvedilmesi  gündeme gelir. 

(SAE:353) Ancak Halit Ayarcı’nın müdahalesiyle “daimî tasfiye” sürecine girer. 

 Saatleri Ayarlama Enstitüsü’de kişilerin isimlendirilişi de romana hakim mizahi 

üslûpla uyumludur. 

 Şeyh Ahmed Zamanî, Halit Ayarcı, Takribî Ahmet Efendi gibi isimlerin saatle 

çağrışım yapmak üzere verildikleri çok açık. Halit Ayarcı’nın  enstitünün 
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kuruculuğunun yanında, enstitü etrafında topladığı herkesi kukla gibi idare etmesi, bu 

gösterişli oyunda herkese rollerini dağıtan kişi olması da, “ayarcı”lığına anlam 

katıyor. 

  Hayri İrdal’ın ve babasının başına birçok  iş açan saatin adı Mübarek (ya da 

“Menhus”).  Önce kahvehane sonra da Saatleri Ayarlama Enstitüsü müdavimlerinden 

Yangeldi Asaf Bey sürekli kestirmesiyle tanınıyor. Mizahi eserlerde bu tarz 

isimlendirmelere sıkça rastlanır.  

 Kişilerin isimlendirilmesinde karşıtlıkları belirginleştirme, bir özelliğe vurgu 

yapma ve ironi ön planda: Hayri İrdal’ın ilk karısının adı Emine. Ikinci karısının adı 

ise Pakize. Hayri İrdal’ın ziyadesiyle yırtıcı, kaba, dediğim dedik halasının adı Zarife. 

Hayri İrdal’ın Pakize’den olma kızının adı Halide. Bu konuyla ilgili olarak Hayri İrdal  

şunları söylüyor:  

 "Bu çocuğa Pakize'nin arzusu üzerine rahmetli Halit Ayarcı'nın ismini vermekle 

isabet etmişim. gün geçtikçe ona benziyor. küçük gül yaprağı yüzünde onun çizgileri 

peydahlanıyor, hatta tabiatı bile yavaş yavaş o tarafa kayıyor. onun gibi iradesini 

herkese kabul ettiriyor, hoşuna giden her şeyi istemeden elde ediyor" (SAE:58) 

 Bu bilgiden ve Ayarcı’nın ölümünün ardından Pakize’nin verdiği tepkilerden ve 

büyük üzüntüsünden, metinde doğrudan söylenmese de,  Halide’nin  Ayarcı’nın kızı 

olduğunu anlamak güç değil. Hayri İrdal’ın bunu anlamayacak kadar saf olmadığını 

biliyoruz. Halide ile Halit Ayarcı benzerliğinden bu şekilde söz edişi romanın 

tamamına egemen olan ironinin parlak anlarından biri. 

İspritizma Cemiyeti Afroditi’nin rüyalarında onunla iletişim kuran halasının 

adı “İrade”. Sabriye Hanım’ın iddiasına göre Afroditi’nin İtalya’ya gitmesinin nedeni, 

rüyalarına girip kendilerine bıraktığı mirası almadıkları için sitem eden halası değil, 

bir aşk hikayesi. Ancak Afroditi bunun bilinmesini istemediği için bu miras hikayesini 

ve halayı uydurur. Bu hikaye göz önünde bulundurulduğunda halanın adının “İrade” 

olması da oldukça manidardır.  
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II. ANLATMA YÖNTEMİ ve ÖGELERİ 

A. KURGULAMA TEKNİĞİ ve ÖGELERİ 

1. Romanın Adı  

Tanpınar’ın romanları, adlarını romana dair tematik bir göndermeden alır: 

Huzur, roman boyunca anlatılan huzursuzluğu; Mahur Beste, romana hakim olan bir 

duyguyu ve onu temsil eden motifi ifade eder. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, adını 

romanın etrafında geliştiği garip kurumdan alır. Sahnenin Dışındakiler ise milli 

mücadelenin asıl sahne olduğu yıllarda, sahnenin dışında, yani İstanbul’da olan bir 

grup insanın hikayesidir. 

2. Olay Örgüsü – Başlangıç-Hikâye-Son 

Olay örgüsü temelde bir çatışmaya dayanır. Bu çatışma, olaya dayalı 

romanlarda, en sade şekliyle kahraman ve onun önündeki engel şeklinde ortaya çıkar. 

Olaylardan çok meselelere odaklanan romanlarda, kahraman çeşitli çatışmalarla 

yüzleşir, zaman zaman engellerle karşılaşır, ancak bu engel her zaman somut ve dış 

dünyaya ait bir şey olmayabilir. Tanpınar’ın romanlarında bireysel ve toplumsal 

olmak üzere birbirine paralel iki boyutu olan bir çatışma sözkonusudur. Bu çatışma 

üzerinden çeşitli meseleler tartışılır. Elbette romanlarda bir olay zinciri ve bunu kuran 

düğümler de vardır; Huzur ve Sahnenin Dışındakiler’deki ulaşılamayan aşk ve onun 

önündeki engeller buna bir örnektir. Ancak bunların, yazarın asıl vurgulamak istediği 

çatışma için bir zemin olmanın  ötesine geçebildiklerini söylemek zordur. 

Tanpınar’ın romanlarında kurgu, daha çok iç çatışmalar ve onların birer 

yansıması olan toplumsal çatışma ve karmaşalara dayalıdır. Roman  kişisi bu nedenle 

ön plandadır. 

Mahur Beste, Behçet Bey’in hikâyesi olarak başlayıp, onun hayatına giren 

insanların hikâyeleriyle genişler. Romanın girişinde Behçet Bey’in tanıtılmasının 

ardından, baba ve oğul ilişkisi ve Behçet Bey’in Atiye Hanım’la evlendirilmesi 

nedeniyle bahsi geçen Atiye Hanım’ın babası Ata Molla ele alınır. Bunu da “İki 

Dünür” Başlıklı İsmail Molla ve Ata Molla’nın ilişkilerinin anlatıldığı bölüm takip 

eder. Roman evlenme, akrabalık veya tanıdıklık gibi ilişkiler sonucu birbirine 

bağlanan kişilerin hikâyesi olarak devam eder. 

Mahur Beste, Behçet Bey gibi psikolojik bir tipi merkeze almakla beraber, 
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genel olarak, Abdülaziz devrinden başlayarak toplumun Tanzimat’la birlikte içine 

girdiği değişimi, dönemden insan portreleri vermek suretiyle anlatır. Dönemin 

toplumsal ve kültürel görünümüne ayna tutan, saray çevresi, medreseliler, üst düzey 

memurlar, tüccarlar, musıkişinaslar, değişim döneminden payını almış sıradan 

insanlar gibi, ortak noktaları Behçet Bey’in hayatıyla bir şekilde ilgili olmak olan bir 

grup insanın hikâyesi, tek bir olay örgüsüne bağlanmadan anlatılır ve yine bir sona 

ulaştırılmaz. Yazar, romanın son bölümünü oluşturan  Behçet Bey’e  yazdığı 

mektubunda  romanın kurgusuna ve sonuna açıklık getirir.  

Bu mektup, Mahur Beste’nin olduğu kadar –hatta ondan daha fazla- 

Tanpınar’ın  romancılığının çözümlenmesi bakımından önemlidir. Romanın yazılış 

nedeni, amacı, kurgusu, üslûbu, olay ve kişilerin anlatım sırası, anlatımda ağırlık 

verilen ögeler, hikâyenin sonu ya da geleceği gibi konulara ilişkin bilgi ve ipuçlarını 

içeren bu metin, romanın yazılış aşamalarını, son şeklini almadan önce yazar 

tarafından “tasarlanma” dönemini okurun önüne koyarak, ona, kurgu bir eserle karşı 

karşıya olduğunu hatırlatırken, anlatıya “dışarıdan” bir bakış ekler.  Bir yandan da 

anlatıdaki boşlukları tamamlayarak metne içten eklemlenir. Bu bakımdan denebilir ki, 

Tanpınar bu mektubuyla, “postmodern zamanlar”dan çok önce, romanını postmodern 

bir zemine taşımıştır.  Yazarın, çağın edebiyat anlayışı ve roman üzerine 

düşüncelerinin bulunabileceği bu metin, yazarın ilk romanıyla birlikte açıkladığı bir 

roman bildirgesi niteliğindedir. 

Mektuba göre Mahur Beste’yi Behçet Bey anlatmış, yazar kaleme almıştır. 

Ancak sonuç Behçet Bey’in istediği gibi olmamış, bu nedenle yazara şikayetlerini 

bildiren bir mektup yazmıştır. Romanın son bölümü, işte bu mektuba cevaben 

yazılmıştır. Yazar burada Behçet Bey’in mektubunda dile getirdiğini söylediği şikayet 

ve eleştirilere karşılık, romanı niçin bu şekilde yazmayı uygun gördüğünü açıklar. 

Öncelikle neden Behçet Bey’i yazdığını anlatır:  

“İlk görüştüğümüz günü elbet hatırlarsınız. Beş yıl oluyor. (…) Sakalınızın 

biçimiyle, redingotunuzla, yandan düğmeli üstü pödüsüet ayakkabılarınız, kolalı 

gömleğiniz, geniş hazır kıravatınızla ne kadar sevimli, bugünden uzak, asıldığı yerde 

unutulmuş bir takvim gibi sadece geçmiş zamandınız. Âdeta yıllaca kurulmamış bir 

saate benziyordunuz. Bize ince, kibar sesinizle çok eski şeylerden, eski insanlardan, 

tıpkı bugünden bahseder gibi, yani bir yığın canlı tenkit, mülâhaza ve dikkatle 

bahsettiniz. (…) Sizde garip bir mazhariyet var, Behçet Bey; herkes gibi maddesiyle 

gezinen bir insan olduğunuz halde rüyaya benziyorsunuz.” (MB:147) 
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Tanpınar’ın sonraki romanlarında da izini süreceği temleri, Behçet Bey’e 

ilişkin yaptığı bu tanımda görmek mümkün. Nitekim Behçet Bey, daha temsil ettiği 

değer ve inançlarla  başka başka roman kişilerinde  görünmekle kalmayacak, bizzat 

kendisi  olarak Sahnenin Dışındakiler ve Huzur’da da yer alacaktır. 

Mahur Beste, başka bir zamana ait bu adamın hikâyesinden doğar. Yazar onu 

bu şekilde yazmıştır. Mektubunda ona bir başka yazar rastlayacak olsa hikâyesinin 

farklı şekilde anlatılacağını söyler, Nodier ona rastlamış olsa geçmişi üzerinde 

durmayacak, ondan iyilik seven bir peri yahut zamanın dışına atılmış bir aşk 

kahramanı yaratacaktır. Hoffman ya da Poe yazsa başka türlü yazacaktır. Fakat 

Behçet Bey onlarla değil, “Freud ile Bergson’un beraberce paylaştıkları bir dünyanın 

çocuğu” olan, bu yüzden de “sırrı, insan kafasında, insan hayatında aramayı 

öğrenmiş” yazarımızla karşılaşmıştır. Romanın kurgusuna, anlatıda ağırlık verilen 

ögelere açıklık getiren bu sözleri, hikâye zamanını açıklayan yenileri izler. Buna göre 

yazar Behçet Bey’in peşine takıldığı için geçmişe yönelmiştir: “İkinci Cihan Harbi’ne 

şahit olmuş bir neslin adamının Kırım Muharebesi’nde ne işi vardı, Behçet Bey? Ne 

yalan söyleyeyim, birçok huzursuzluklarına rağmen ben yaşadığım devirden 

memnunum. Hiçbir mazi hasretim de yok. Öyle  olduğu halde beni alıp götürdünüz.” 

(MB:148) 

Behçet Bey etrafında anlattığı hikâyelerin bağımsızlığı ve birarada sergilenişi, 

yazarın “Etrafımı öyle kalabalıklarla doldurdunuz ki…Kısacası siz Şehrazat, ben 

Bağdat halifesi oldum”, sözleriyle Binbir Gece Masallarının yapısına benzetilir. 

(MB:148) Romanda bu kadar çok kişiye yer verilmesinin nedeni de Behçet bey’in 

anlattığı hikâyelerdir. “Her gün cebinizden yeni bir insan çıkardınız” der yazar. 

Behçet Bey bununla da kalmamış, koluna girip İstanbul’da semt semt günlerce 

gezdirmiştir: Romanda İstanbul’un semtlerinin kapladığı yer de böylece açıklanmış 

olur. 

Romandaki kişilerin hikâyesine yer veriş,  bir başka deyişle anlatma sırası da 

Behçet Bey’deki zaman kavramıyla açıklanır: 

“Sizin için zihnî bir arıza olan firarî zaman, hâlsiz zaman, bana âdeta sanat 

için bir metot gibi göründü. İşte burada Behçet Bey, beni aldattınız. Sizin 

hatırlamalarınızın ileri geri gidişini takip ettiğime pişman oldum demiyorum, fakat 

çok güçlük çektiğim de muhakkak.bu atlayışlar beni yoruyor. Halit Bey’den once Nuri 

Bey’den bahsedemez miydiniz sanki?” (MB:150) 
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Behçet Bey’in anlattığı kişilere ve anlatış sırasına dayansa da, ona ait bir 

hatırat değildir Mahur Beste. Yazar, Behçet Bey’in unuttuğu, atladığı şeyleri 

derinleştirmeye, alâkalarını bulmaya mecbur olmuştur: “Halbuki siz hatıralarınızın 

fantazisine uyarak öyle şeyler atlıyorsunuz ki…Bazen de gizliyorsunuz. Bana bir türlü 

Atiye’den, Doktor Refik’ten bahsetmediniz. Hele Doktor Refik…Niçin ? Onun 

ölümüne sebep olduğunuzu zannederim diye mi? Hepimiz  biliyoruz ki o zattürreden 

öldü. Siz onun için sadece ufak bir seyahat hazırladınız.” (s.150-151 

Behçet Bey’in hikâyesi olarak başlayan ama genişleyerek bir portreler dizisine 

dönüşen  romanın gelişimini yazar şu sözlerle anlatır: 

 "Siz kainatın etrafınızda dönmesini istiyorsunuz. Düşünmüyorsunuz ki hayat 

sizi mahrekinin dışına atmış. Hayat kimsenin etrafında dönmez, herkesle beraber 

yürür. Nasıl olur da tek başınıza sizinle kalabilirim? Biliyorum şimdi bana 'o halde bu 

benim hikayem değil artık' diyeceksiniz. Evet, öyle, artık sizin hikayeniz değil. Sizin 

hikayeniz olarak başladı, fakat arkanızdan o kadar büyük bir kalabalığı sahneye 

taşıdınız ki, sizin hikayeniz olmaktan çıktı. Hepinizin hikayesi, daha doğrusu 

yaşadığınız, yaşadığımız devirlerin hikayesi oldu. Bu kadar kalabalığı bir insanın 

etrafına toplayamazdım. Madem ki bahis açıldı, şunu da söyleyeyim: Tek kahramanlı 

hikaye artık canımı sıkıyor. Nihayet son cümlenize cevap vereceğim. "Hem artık 

çalışmıyorsunuz, beni yarım bırakacaksınız diye korkuyorum." Hayır, yarım 

kalmayacaksınız. Yalnız etrafıma çok insan yığıldı. Hepsi birden konuşuyorlar... 

Benim sözümü kendiniz tanımlamaya kalkmayın. Ben onların sesini orkestralamaya 

mecburum. Bu iş bitene kadar sabredeceksiniz."(s.152) 

Romanın  kurgusu böylece her yönüyle açıklığa kavuşmuş ve 

gerekçelendirilmiş olur. Anlatıya içerden baktığımızda, Behçet Bey’le başlayıp onun 

hikâyesine eklemlenen insan hikâyeleriyle genişleyen yapının, Behçet Bey ile çevresi 

arasında karşılıklı bir aydınlatma ilişkisi de kurduğunu görürüz. Behçet Bey’in kişisel 

dünyası, ait olduğu tarihsel dönemi ve hayat şekillerini daha iyi anlamamıza yardım 

ederken, onu kuşatan bütün bu kalabalık ve onların ait olduğu tarihsel dönem ve 

değerler de Behçet Bey’in dünyasını daha anlaşılır kılar. Her biri o dönemin hayatının 

özellikle üst sınıfa, “ilmiye sınıfına” mensup, farklı tiplerini sergileyen roman, bu 

yapısından dolayı klasik anlamda bir olay örgüsüne de bağlı değildir. Mahur Beste 

hakkında en çok söylenen şeylerden biri de romanın bitmemiş oluşu. Ancak romanın 

yapısını dikkate aldığımızda onu pekala bitmiş de kabul edebiliriz. Yazar hikâyelerini 
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bir yerde keser; romana daha fazla insan, daha fazla hikâye de girse romanın bu yapısı 

değişmeyecek, klasik anlamda bir sona ulaşmayacaktır.  

Ekrem Işın, romanın tamamlanmamış oluşunu, anlatı kurgusunun birbirine 

karşıt iki farklı yönde hareket etmesinin bir sonucu olarak değerlendirir: Birinci  

hareket Bâbıâli bürokratı Behçet Bey’in, “iki uyku arasındaki düşünceler”ine kök 

salmış hayat hikayesinden alınma kesitlerle başlar; fakat birdenbire kendi merkezi 

dışına çıkarak bu misantrophic kişiliğin yakın çevresini oluşturan insan kalabalığı 

arasında zamanı ve zemini sürekli değişen bir hafıza kaydına dönüşür. Kurgunun 

merkez dışına doğru genişleyerek hareket etmesi Behçet Bey’in kişisel dünyasından 

uzaklaşmak anlamına gelmez; bu figürü kuşatan, tarihsel derinliğe sahip kişi ve 

kültürel oluşumları yakından tanımamıza imkan verir. Mahur Beste’nin kurgusu hem 

merkezden çevreye doğru genişleyen diyagonal anlatının olanaklarıyla zenginleşir, 

hem de Behçet Bey’in kişiliğinde temsil edilen kendi içine kapalı psikolojik yapıyı, 

tarihe ve gündelik hayata bağlayan dışa dönük bir toplum gerçekliğine açma 

başarısını gösterir. İkinci hareket ise çevreyi temsil eden değerleri merkeze doğru 

kaymasıdır. Romana tamamlanmamış olma özelliği kazandıran başlıca neden, bu çift 

yönlü anlatı kurgusunun kendi içinde bir fasit daire oluşturmasıdır.8 

Tanpınar’ın bu ilk romanı sonradan da sürdüreceği bir tarzın da habercisidir. 

Bu, olaya dayalı olmak yerine, insan hikâyelerini, karakterler yaratmayı esas alan bir 

romancılıktır. Hatta denebilir ki, romandaki kısıtlı olay örgüsü, kahramanlarının 

psikolojik dünyasındaki değişimlere sebep ve gerekçe olmak üzere bulunur. Roman 

kişilerinin karşılaşması bir olaya değil, sözünü ettiğimiz bu psikolojik değişimlere 

neden olur. Behçet Bey’in babasıyla ilişkisi, ondan uzakta kalışı ve evliliği bu türden 

olaylara bir örnektir. 

Sahnenin Dışındakiler’de de iç içe geçmiş birçok hikaye vardır: Arka planda 

mütareke ve milli mücadele yılları anlatılırken, Behçet Bey’in, Cemal ve Sabiha’nın, 

İhsan’ın, Muhlis Bey’in, Kudret Bey’in, Nasır  Paşa’nın, Sakine Hanım’ın, Madam 

Elekciyan’ın, Tevfik Bey’in, Süleyman Bey ile Sündüs Hanım’ın hikayeleri, mahalle, 

sokak, ev, kadın, aşk, evlilik, kimlik, toplum gibi konularda döneme ait bir panorama 

sunar; insanların zihniyet  ve duygu dünyaları hakkında fikir verir. 

Anlatım zamanı 1920 yılı Eylülünde başlayan dört aylık bir süredir. Buradan 

altı yıl öncesine geri dönüşlerle zaman genişler. Konu edilen bu döneme, mahalle 
                                                        
8 Ekrem Işın, “Osmanlı İlmiye Sınıfının Romanı: Mahur Beste”, Kitap-lık, S.40, Mart-
Nisan 2000    
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hayatı ve insan ilişkileri çerçevesinde ayna tutulur. Zaman zaman ileriye dönük atıflar 

da yapılır. Cemal’i evlendirmek isteyen Sakine Hanım, onu bu işe yanaşmaması 

üzerine “Sakın bu akşam söylediklerine pişman olma”, der. Cemal bu konuşmayı 

şöyle aktarır: 

 -Hayır olmam... Emin olun olmam, dedim ve ikimiz birden Sabiha’nın bize 

ikram ettiği çayları içmeğe başladık. Bu konuşmamız 1921 yılında, anlattığım 

şeylerden yedi yıl sonra idi. (SD:69) 

Ve ekler: 

Sakine Hanımefendinin teklifini reddettiğime hiç pişman olmadım. Fakat ona 

karşı senelerden sonra içimde garip bir dargınlık başladı.(...) Yıllardan sonra ben 

büsbütün başka şekilde ve hayatım için çok mühim olan bir şeyi, saadetin ta kendisini 

reddettim. (SD:69) 

Bu cümleler romanın anlatım zamanından uzaklaşarak yazılış zamanına 

uzanır. Abdullah Uçman, Tanpınar’ın, romanın sona ermesinden sonraki zamana ait 

bir olaydan daha önce bahsederek, “zaman içinde zaman” olarak  adlandırılabilecek 

bir oyuna başvurduğunu söyler.9 

Huzur'da da hikâye kronolojik bir sıra izlemez. Huzur'un anlatım zamanı 

yaklaşık bir günlük bir süredir. Hikâye zamanı (vak'a zamanı) ise II. Dünya Savaşının 

hemen öncesidir. Roman radyodan II. dünya savaşının başladığı haberinin 

verilmesiyle biter. I. ve IV. bölümler  anlatım zamanı olan bu bir günlük süreyi ve 

“dış dünya”yı, “toplumsal” olanı savaş teması üzerinden yansıtır. Bir yıllık bir geri 

dönüşle anlatılan II. ve III. bölümlerde ise Mümtaz’ın Nuran’la aşkı etrafında kurulan 

estetizm hakimdir. IV. bölümde iç ve dış dünya, bunların temsil ettiği değerler, istek 

ve sorumluluk/zorunluluklar birbiriyle çatışacak, Mümtaz’ı Suat’la karşılaştıran 

halüsinasyonla zirveye çıkan çatışma ve bundan doğan bölünme işlenecektir. 

Anlatılan zaman, yer yer, geri dönüşlerle Mümtaz’ın çocukluk yıllarına kadar 

genişler. 

Roman, Mümtaz'ın "İhsan Bey adası" olarak tanımladığı ortam ve ilişkiler 

bütünüyle açılır. Daha sonra bu insanların bugünkü duruma nasıl geldikleri, 

                                                        
9 Uçman, Abdullah, “Sahnenin İçindekiler ve Dışındakiler”, Toplumbilim, S.20, 

Ağustos 2006 
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Mümtaz'ın İhsan ve karısı Macide ile olan ilişkileri, bu kişilerin hayatında taşıdığı 

önem Mümtaz'ın baba ve annesini sırasıyla kaybedişi günlerine dönülerek açıklanır. 

Yine aynı şekilde İhsan ve Macide’nin kızları Sabiha'nın aile için taşıdığı büyük değer 

taşıdığı, evdeki saltanatı dile getirildikten sonra geriye dönülerek doğumunun hemen 

öncesinde annesinin yaşadığı delilik durumu anlatılır. Hikâye, gerek yazarın 

rakamlarla böldüğü alt bölümlerde hikâyeyi geriden alması, gerek yazarın romandaki 

taşıyıcısı olan Mümtaz’ın düşünceleri yoluyla ileri geri taşınır. Şimdi ile geçmişin 

sürekli karşılaştırması da zamandaki kırılmaların bir diğer nedenidir. 

 Roman dört ana bölüme ayrılmıştır. Bunlar sırasıyla, “İhsan”, “Nuran”, Suat” ve 

“Mümtaz”dır. 4. bölüm 1. bölümün bittiği yerden başlar. 2 ve 3. bölümler geniş bir 

paranteze benzer ve hikâyeyi geriye alarak 1. bölümdeki duruma nasıl gelindiğini 

gösterir. 

  Olay örgüsü girift bir yapı gösterir, düşüncenin akışına uygun olarak anlatının 

olay ve diyaloglarla kesilmesiyle şekillenir. Nuran Mümtaz’la tanıştırıldığında onunla 

Boğaziçinde yalnız yaşadığı eve ilişkin sohbet ederken baharın gelişi ve boğazın 

güzelliklerinden söz etmeleri üzerine bu güzellikleri Mümtaz'ın nasıl gördüğünü 

düşünmeye başlar. Buradan itibaren iç konuşma tekniğiyle Mümtaz'ın anne ve 

babasını çocukken kaybetmiş olduğu, hayatın insanı her yaşta zehirleyebileceği 

düşünceleri aktarılır. Bu son düşünce aklına sabah tanık olduğu bir konuşmayı getirir: 

iki fakir çocuğun geçim sıkıntısından bahsedişlerini. Bu iki çocuk arasındaki konuşma 

Nuran'la Mümtaz'ın konuşmalarının arasında aktarılır. (H:78-79) Bu zaman 

kırılmalarıyla olay örgüsü  gelgitli bir yapıya kavuşur. 

 Olayların akışı iç konuşmalarla açılan büyük parantezlerle bölünür. Örneğin 

Huzur'da, Mümtaz'ın Nuran'la tanışma anı anlatılırken, ortak bir tanıdıkları Mümtaz'ı 

Nuran'a takdim ettiğinde Nuran'ın "Ben sizi tanıyorum. Sabahleyin aynı vapurda 

geldik. Siz İclal'in arkadaşı Mümtaz Bey'siniz." demesi üzerine İclal'in kim olduğu, 

nasıl bir kişiliğe sahip olduğu, Mümtaz'la ilişkisi, yakın olduğu bir başka arkadaşı gibi 

bilgiler Mümtaz'ın düşünceleri vasıtasıyla verilir. Ancak bu uzun açıklamalar  

bittikten sonradır ki ikili arasındaki konuşmaya dönülür. (H:75-77)  

 Romanda pek çok ayrıntı vardır, hangi konuya geçilmişse onunla ilgili bilgi 

verici ayrıntılara girilir. Öyle ki okurda, yazarın anlattığı bir konu ya da tanıttığı bir 

kişi hakkında en küçük bir ayrıntıyı atlamaya gönlünün elvermediği izlenimi doğar. 

 Örneğin Mümtaz’ın Nuran’ın evine ilk olarak davet edildiği gün sofrada balık 

olmasından  çıkarak balık çeşitlerine ve zamanlarına girilir. Hatta Tevfik Bey 
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barbunya balığının “etnik ve sosyal macerası”nı  oracıkta anlatır: 

Şu barbunyayı burada bu akşam beraberce yiyebilmemiz için kaderin 

asırlarca çalışmasını düşün. Evvela Yahya Kemal'in dediği gibi Don ve Volga, Tuna 

suları Karadeniz'e akacak. Dedelerimiz kalkıp Orta Asya'dan gelecek, İstanbul'a 

yerleşecekler. Sonra, İkinci Mahmud Nuran'ın büyük dedesini Bektaşidir diye 

İstanbul'dan Manastır'a nefyedecek; orada Merzifonlu zengin bir binbaşının kızıyle 

evlenecek. Benim dedem, karısı kaçtıktan sonra kendisini teselli için yazdığı sonra 

bilmem hangi paşaya hediye ettiği bir Kur'an'ın parasıyle bu köşkü alacak... delikanlı 

anlıyor musun? Yedi yüz elli altına bir Kur'an-ı Kerim... Yani bu köşk ve arkadaki 

arazi... Sonra Nuran'ın babası çocukken hastalanacak, annesi Aziz Mahmud Hüdai 

Efendi'ye adayacak, büyüyünce pirin dergahına girecek, orada babamla dost 

olacaklar. Nuran doğacak... Siz doğacaksınız... (H:155-156) 

 Aynı bölümde Tevfik Bey’in hastalık hastası oğlu Yaşar Bey de okuyucuya aynı 

şekilde anlatılır: Öncelikle hastalık konusundaki vehmi anlatıldıktan sonra, ilaçlarla 

ilişkileri, onları nasıl temin ettiği, nihayet ilaçların özellikleri gibi konulara girilir. 

Konu ağaç dalı gibi çeşitlenip uzar. (H:158-159)  

 Olay akışı benzetmelerle, göndermelerle doludur; uzun tasvirler, roman 

kişilerinin iç dünyalarının, duygu ve düşüncelerinin iç çözümlemeyle anlatılması, 

psikolojik, sosyolojik ve felsefî çözümlemeler  nedeniyle oldukça ağırlaşmıştır. Bu 

ağırlığı pekiştiren bir durumda anlatılan durumla ilgili yan bilgilere yoğunlukla yer 

verilmesidir. Denebilir ki Tanpınar, olayın ve dolayısıyla kurgunun akıcılığından ve 

kolay okunabilirliğinden çok, canlı tipler yaratmaya ve ikinci olarak da 

“söyleyeceğini söyleme”ye öncelik vermiştir. 

 Kimilerine göre bu bilinçli olarak seçilmiş bir üslûp özelliği olup Huzur’a asıl 

gücünü veren bir özelliktir. Vehbi Eralp, Huzur’un asıl değerinin “emsalsiz 

üslûbunda, tabiat tasvirlerinde, karakterleri anlatmasında, Dede’nin bir Ferahfeza 

âyinini, bir keman konçertosunu tahlilde gösterdiği sanat kudretinde” olduğunu  

söyler.10 Berna Moran bunu, “Mümtaz’ın estetizminin üslûba yansıyışı” olarak 

değerlendirir. Mümtaz’ın ruhunda doğa, kadın ve sanat, aşk sayesinde tek bir 

gerçeklikmiş gibi yaşanmakta ve bu da imgeleri etkilemektedir. Mümtaz’ın kafası bu 

iç güzellik arasında mekik dokur, benzeyişler bulur, bağlar kurar. “Nuran”  başlıklı 

bölümdeki dil ve üslûp bir yandan bölüme asıl gücünü verir:  Tanpınar eski bir şarabı 

                                                        
10 Vehbi Eralp, “Hamdi Tanpınar’ın Son Romanı: Huzur”, Yeni Sabah, 20 Ocak 1950   
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yudum yudum tattırır gibi, bize İstanbul’un türlü güzelliklerini, tarihiyle karışan 

şiirselliğini duyurabilmesi. Bölümün zayıf yanı da aynı sebepten ileri gelir, çünkü 

Tanpınar, bir romancı olarak malzemesinin içinden gerekli ayıklamayı yapacak yerde 

kendisini yaşantılarının anısına kaptırıp gider. Boğaz geceleri, klasik Türk müziği gibi 

konuları tekrar tekrar işlemesi dengeyi bozan bir ölçüsüzlüğe yol açar. Gereğinden  

fazla yüklü ve şairane bir dil kullanır. Moran, Tanpınar’ın böyle bir üslûpçuluğu 

Mümtaz’ın tutumunu, yaşantılarını ve yöneldiği değerleri daha iyi belirtmek amacıyla 

yaptığını, ancak romancı olarak ölçüyü kaçırdığını söyler. (Moran, 2003:281-82) 

Fethi  Naci ise Huzur’a yönelik eleştirilerinde, Tanpınar’ın “şairane söz söyleme” 

merakının romanın üslûbuyla bağdaşmadığını dile getirir. Romancı “büyük laf etme” 

merakındadır ve meseleleri bırakın çözmeyi doğru biçimde ortaya koymakta bile 

başarısızdır.11  Ekrem Işın da, olaylar ve genellemelerin, birbirinden kaynaklanan ve 

birbirini aydınlatan doğal bir iç içelik göstermekten çok yan yana durduğu tesbitini 

yapar.12 Bu değerlendirmelerde de gördüğümüz gibi, anlatımın kurgulanış şekli, 

üslûbun kurucu ve ayrılmaz bir özelliğidir.   

 Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde anlatı bir çember şeklindedir.  Anlatıcı Hayri 

İrdal geriye dönerek hikâyeyi bugüne kadar anlatır. Roman Hayri İrdal'ın hatıratı 

şeklinde düşünülmüş olup, bu, romanın başında belirtilmiştir: Ne okumaktan ne de 

yazmaktan hoşlanan Hayri İrdal, buna rağmen o sabah, önünde koca bir defter 

hatıralarını yazmaya çalışmaktadır. (SAE:13) Bu bölümde hatıralarını yazmaya neden 

ihtiyaç duyduğunu ve ne şekilde yazacağını düşündüğünü okuyucuyla konuşur 

biçimde anlatır. 

 Henüz Saatleri Ayarlama Enstitüsünün nasıl kurulduğu ve ne olduğu 

bilinmeden halihazırda daimî tasfiye halinde olduğu, kurucusu Halit Ayarcı'nın bir 

otomobil kazasında ölmüş bulunduğu kitabın en başında bildirilir. Anlatıcı hikâyeyi 

anlatırken zamanlar arasında sıçramalar yapar, anlattığı olaydan daha sonraki bir 

zamana yahut bugüne dönerek, "Sonradan acımasızca eleştirdikleri kitabımı o zaman 

pek beğenmişlerdi" ya da "Şimdi gazetelerde bizi acımasızca tenkit edenler o 

zaman..." gibi yorumlarda bulunur.  Örneğin hayatının en önemli hadiselerinden 

birnin Hollandalı alim Van Humbert'in sırf kendisiyle tanışmak için  buraya kadar 

gelmiş olması olduğunu naklettikten sonra, onunla ilgili daha sonra tatsız gelişmeler 

olduğunu "İleride görüleceği gibi Van Humbert benden öcünü aldı" sözleriyle belirtir. 
                                                        
11 Fethi Naci, “Huzur”, Yeni Dergi, S. 102, Mart 1973      
12 a.g.m. 
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Romanın bitişiyle çemberin iki ucu birleşerek bizi başlangıca geri götürür. 

İrdal’ın hatıratı, kendi içinde bir süreci anlatan ve hayatından kesitler sunan 

halkaların birbirine eklemlenmesi şeklinde ilerler.  Sırasıyla içine girdiği çevreler ve 

buradaki insan hikâyelerinin oluşturduğu halkalar birbiriyle organik bir bağ içindedir. 

Zira bu çevrelerin her biri, -Şehzadebaşı’ndaki kahvehane, İspritizma Cemiyeti, 

Psikanaliz Cemiyeti ve nihayet Saatleri Ayarlama Enstitüsü- yapısal olarak birbirine 

benzerlik taşır. Herbiri gündelik hayattan uzaklaşma, zamanı düzenleme, oyalanma, 

uyuşma ve nihayet bir kimlik kazanma isteğiyle kurulmuştur. Bir zaman çizgisi 

üzerinde birbirini izledikleri gibi içerik bakımından da giderek absürdleşerek bir 

şablon meydana getirirler. Yalan en başından beri bütün çevrelerde vardır ama 

giderek artmıştır. Romanın en parlak bölümlerinden biri olan ve absürditenin doruğa 

çıktığı Hayri İrdal’ın halasının evindeki davet sahnesi bu yükselişin açık 

göstergesidir. Bu davet sırasındada Naşit Bey’in odasına giren  Hayri İrdal, Aristidi 

Efendi’nin eczanesinden kalma kavanozlarla karşılaşınca o  günleri hatırlar ve 

"Vaktiyle ne kadar masum yalanlar söylermişiz!" diye düşünür. (SAE:315) 

 Saatleri Ayarlama Enstitüsü kurulduğunda artık gülünç de olsa bir iş yapılıyor 

olması durumu sona ermiştir. Siyaset, felsefe, dedikodu gibi konularla hayatla yarı 

yarıya da olsa bağlı olan kahvehane çevresi, İspritizma Cemiyeti’yle büsbütün 

metafiziğe kayar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ile hayatın tamamen dışına çıkar. Hayri 

İrdal’ın “Hayattaki yeri neydi bunun?” diye şaşkınlıkla sorduğu gibi,  ortada 

“olmayan bir iş” vardır ve bunun etrafında dev bir yapı teşekkül etmiştir. 

Romanı oluşturan metin halkaları, daha önce de belirttiğimiz gibi insan 

hikâyeleri etrafında oluşmuştur. Tanpınar’ın roman tekniğinde tip ve karakterlerin 

kuruluşu ayırıcı bir üslûp özelliği olarak belirir.  “Kişiler” başlıklı bölümde bunlar 

metindeki işlevleri ve kuruluşları bakımından detaylı olarak incelenmiştir. 

Romanda dört ana bölüm vardır. Bunlar  sırasıyla şöyledir: 

Büyük Ümitler 

Küçük Hakikatler 

Sabaha Doğru 

Her Mevsimin Bir Sonu Vardır. 

 

3. Çatışma Unsuru 

Tanpınar, yazdığı her romanın gerektirdiği biçim ve tekniği aramış ve biçim 

sorunuyla az bulunur bir titizlikle uğraşmıştır. Yalnızca estetik yapı peşinde değildir, 
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çünkü ‘tezli’ roman yazmak istemese de ‘meseleleri’ olan  bir romancıdır ve aradığı 

teknik, romanda güdülen amacın, ‘meselesinin’ gerektirdiği tekniktir. Moran’a göre, 

Huzur’u doğru değerlendirebilmek için, romanın ana fikrini ve bu fikri aktarabilmek 

için geliştirilen tekniği ve yapıyı araştırmak gerekir. Huzur’daki ana fikir, birtakım 

değerler arasındaki çatışmayı sergilemek ve bu çatışmanın yarattığı bunalımı 

Mümtaz’ın kişiliğinde dile getirmektir. Sahnelemek istediği bu değerler romanın 

anlatım tekniğini de belirler, yapısını da. (Moran, 2003:269-70) 

Moran, anlatım tekniği açısından Huzur’u şöyle değerlendirir: “Tanpınar, hem 

dünyaya estetik bir tutumla bakmanın ne demek olduğunu, gerçeklerden kopmuş, 

rüyayı andıran bu duygusal yaklaşımın nasıl yoğun ve değerli bir yaşantı 

kazandırdığını okura duyurabilmek, hem de bu tutumun, insanın topluma olan 

sorumluluğuyla çatışarak nasıl bir bunalıma yol açtığını gösterebilmek için 

Mümtaz’ın iç dünyasını bütün zenginlikleri ve çelişkileriyle hissettirir bize.” (Moran, 

2003:270)  Ancak Tanpınar, Moran’ın da dikkat çektiği gibi, Mümtaz’ın iç dünyasını, 

romanı birinci kişi ağzından değil, üçüncü kişi ağzından yazmayı tercih eder. Bunu da 

“iç çözümleme” tekniğiyle yapar.  

Huzur’un belli başlı tematik çatışmalarından biri de, üzerinde çokça 

konuşulmuş olan doğu-batı karşıtlığıdır. Moran’a göre, Tanpınar’ın doğu- batı 

çatışmasını ele alışındaki fark, çatışmayı estetik yönden değerlendirmesidir. O, batı ve 

doğuyu, maddi ve manevi değerler karşıtlıpına indirgememiştir. Onun estetik bakış 

açısıyla kurduğu karşıtlık, “gerçek (halis)” olanla “sahte (taklit)” olan arasındadır. 

Huzur’u bugün de okutan değer de içindeki çatışma değil, Tanpınar’ın dünyaya ve 

yaşama belli bir kültür düzeyinden, ince bir zevk ve duyarlılıkla bakışıdır. (Moran, 

2003:296) Mümtaz’ın estetizmi, üslûba yansımıştır.  

Çatışma olgusu daha çok kişiler üzerinden işlendiği için, doğu-batı, eski-yeni, 

birey-toplum gibi çatışan unsurlar, kişilerin kuruluşunda büyük önem taşır. 

Çatışmanın  kişilerin kuruluşundaki rolü “Kişilerin Kuruluşu” başlığında 

incelenmiştir. 

3.1.Estetik- Çatışma 

Hilmi Yavuz’a göre, Huzur’un düşünsel yapısında Tanpınar, Nietzsche’nin 

bütün  sanatların kaynağında bulduğu Apollon-Dionysos karşıtlığından 

esinlenmiştir.13 Nietzsche, Yunan Tragedyasının doğuşunu incelediği eserinde, 

                                                        
13 Hilmi Yavuz, “Tanpınar’ın Estetiği”, Yeni a, S. 15, Haziran 1973 
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Apollon ile Dionysos arasındaki kaşıtlıktan söz eder: Dionysos, heyecan, taşkınlık, 

bahtsizlik ve karmasanin disinda kendinden gecme, kendinden gecme halinde 

yaratmayi simgeler, Apollon ise kati kuralcidir, akli ve mantigi simgeler. Bu ayni 

zamanda pozitivizm ve mistisizmin karsitligidir. İkisi arasinda ideal bir denge vardır. 

Bu özellikleriyle Dionysos müziğe, Apollon ise plastik sanatlara karşılık gelir. 

Tanpınar, Huzur’da müziğin sarhoş edici etkisiyle Dionysos’u vurgularken, plastik 

sanatları, “özellikle de denge kavramının somut biçimde öne çıktığı mimariyi” ele 

alırken Apolloncudur. Böylece Tanpınar, Huzur’da müziği veren zaman ile mimariyi 

veren mekânı, yani Dionysos ile Apollon’u birleştirir. (Yavuz, a.g.m.) 

 

4. Anlatım Teknikleri 

4.1.Metinlerarası İlişkiler 

Bir metinde göndermeler, metin ekleme ya da metin dönüştürme şeklinde 

yapılabilir. Tanpınar’da, şiir, mektup, epigraf, şarkı gibi metinlerin doğrudan 

eklenmesine sıkça rastlansa da dönüştürülmüş metinlerin ağırlıkta olduğu 

söylenebilir. Bu konuda kaynaklar alabildiğine sınırsız olup, çağrışımsal göndermeler, 

metinlerin hemen her ilmeğinde yer alır.  

Göndermeler bazen metnin içine doğal bir biçimde eklemlenirken, bazen de 

akışı, yeni bir anlatım tarzıyla, romandan uzaklaşarak bozar; anlatıcı bir deneme 

yazarı kimliğine bürünür. Özellikle Sahnenin Dışındakiler’de bu ikinci duruma sıkça 

rastlarız. Hatıra şeklinde kaleme alınmış olan romanda, anlatıcı okuruyla konuşur 

gibi, başka metinlere atıf yapar. Aşağıda bunun birkaç örneği verilmiştir: 

Dostoyevski Sibirya’daki mahpusluk hayatından bahsederken, elinde İncil ve 

Tevrat’tan başka kitap bulunmadığı için, düşüncesinin her şeyi kendi derinliğinden 

çekmeye mecbur kaldığını ve bu yüzden çok yorulduğunu söyler. Onun kadar ıstıraplı 

olmamakla beraber Sabiha’nın o senelerinde buna benzer bir hal vardı. (SD:43) 

 Pascal, büyük adamdan bahsederken, sadece iki uçta birden bulunmaz, bu iki 

ucun ortasını da doldurur der. Kudret Bey’i anlamak için bu cümleyi hatırlamaya 

muhtacız. (SD:82) 

Bu cinsten dolayısıyla anlatılan hulûsların, bağlılıkların en iyi nümunesini 

Alphonse Daudet, “Papanın Katırı” adlı hikayesinde verir. (SD:89) 

 Elbette, göndermelerin metne daha doğal yollardan girdiği durumlar da vardır. 

Bunların temelinde de benzetme ve çağrışım vardır. 
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Göndermelerin sayısı o kadar çoktur ki yazarın karşılaştığı her şeyi, sanattaki 

karşılığı ya da benzeri ile anlattığı ya da açıkladığı söylenebilir. Gerçek hayatla 

sanatın sürekli bir kıyaslanması söz konusudur. Gündelik hayat görüntülerinin 

resimle, seslerin, duyguların, izlenimlerin resimle karşılaştırılması gibi. 

Yazar çok fazla benzetme yaptığının, göndermelerle her şeyi bir şeye 

benzettiğinin farkında…Hatta bunu yine bir başka roman kişisi tarafından alaya bile 

alır: 

Huzur’un son bölümünde Mümtaz bir halüsinasyon görür ve Suat’la konuşur.  

Suat’a “Ne kadar güzelleşmişsin!” der, “Bilir misin neye benziyorsun? Botticelli’nin 

meleklerine. Hani o Passion’da İsa’ya üç çiviyi verene…” Suat sözünü keser: 

   -Bırak bu manasız benzetmeleri... Bir şeyi öbürüne benzetmeden konuşamaz 

mısın? Bu fena huylar yüzünden işleri ne kadar karıştırdığınızı hala anlamadınız mı? 

(H:388) 

 

4.1.1. Felsefî, Tarihî, Kültürel Göndermeler 

 Felsefî göndermelere, Tanpınar’ın fikirle yoğurduğu romanlarında sıklıkla 

rastlıyoruz. Tanpınar’a göre, hayatı vermesi gereken roman devrinin tartışmalarına 

kayıtsız kalamaz. Huzur’dan beklediği, “toplumu bu meselelerin tartışılmasına 

alıştırması”dır.14 

 Tanpınar, çağdaşı batılı romancılar gibi insanı merkeze alan bir roman kurgusu 

ortaya koydu. Ancak, onun hikâyeleri, bireyin kaderiyle toplumun kaderinin kesiştiği, 

dolayısıyla bu her ikisini de içine alan çatışmaların konu edildiği hikâyelerdir. Bu da, 

geldiği coğrafyanın bir getirisi olsa gerek. Yaşar Nabi Nayır’ın anketine verdiği 

cevapta Sahnenin Dışındakiler’i ve genel olarak tüm romanlarda hakim ben-biz 

geçişlerini açıklayan şu sözleri söyler: 

“Hiçbir milletin münevveri bizim kadar içtimaî olamaz. Eğer ferde ait bazı 

tabii hakların bile peşinde koşmamışsak, bu, daimi bir tehlike içinde yaşamamızdan 

gelir. Türk milleti iki yüz sene muhasara edilmiş bir kale nizamiyle yaşadı. Muhasara 

şiddetlendikçe fert etkisini cemiyete bağışladı.  

 Bu hal bizim neslimizde büsbütün kuvvetli oldu. Çocukluğumun hangi 

devresine baksam, etrafımda ve kendi içimde bu vatan endişesini gördüm. İşte 

mütarekenin eşiğinde bu endişe beni  büsbütün kaplamıştı.”  

                                                        
14 “Tanpınar’la Huzur Hakkında Bir Konuşma”, Mücevherlerin Sırrı, s.210       
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Yine bu konuşmasında, mütareke ve İzmir’in işgali gibi hadiselerin 

formasyonunda önemli rol oynadığını belirtir.15  

Tanpınar, bireyci olmasına imkan tanımayan bir devirde yetişmiştir. 

Romanlarına, -şiirlerinde kaçındığı- toplumsal meseleleri böylesine dahil etmesinin 

bir sebebi de budur. 

Bireysel ya da toplumsal çatışmaları konu alsın, felsefeden, devrinin etkili 

felsefe akımlarından etkilenmemesine imkan yoktu. Romanlarındaki bu türden 

göndermeler, bu romanların düşünce boyutunu eksen alan çalışmalar için geniş bir 

inceleme konusu sunar ve bu türden çalışmalar yapılmıştır da. Bu çalışmada bunları, 

teknik açısından değerlendirip, kısaca örneklemekle yetineceğiz. 

 Tanpınar, göndermelerini, "x'in dediği gibi.." şeklinde doğrudan kaynak 

göstererek yaptığı gibi bazen yalnızca kavramları da alıntılayabilmektedir. Örneğin 

Suat konuşmasında Mümtaz'a bir hikâye mevzusu vermek istediğini söyler ve bir 

insan tipi çizer. Bu tipin özelliklerinden biri de "kendisinde ve kendisi için yaşamak 

istiyor" oluşudur. (H:286) Bunlar,  Sartre'ın varlığı tanımlamak üzere oluşturduğu iki 

kategoriyi  -"être en soi"(kendisinde varlık) ve "être pour soi"(kendisi için varlık)- 

ifade eden kavramlardır. 

 Suat, konuşmasının devamında  özgürlük, bireyin özgürlüğünün tanımı, ahlak 

gibi konular üzerinde yorumlar yapar, Kierkegaard'ın zamanın düzenlenmesi ihtiyacı 

dediği şeye "zamanı öldürmek" der ve evliliğini, eğlenmesini, içmesini, yaptığı her 

şeyi bununla açıklar. Ahlâk ve tanrı inancı konusunda tartışılırken Nietzche'nin 

sözlerini birebir tekrarlayarak, "iyiliğin ve fenalığın üstünde yaşayan bir insan"ın 

ahlakın üzerine çıkabileceğini söyler. (H:288) Tanrı inancı için: "Benim için Allah 

ölmüştür. Ben hürriyetimi tadıyorum. Ben Allah'ı kendimde öldürdüm" der.(H:295) 

Nietzche'nin sözlerindeki tanrı, İslam inancındaki Allah'la yer değiştirmiş olsa da fikir 

birebir aynıdır.  

 Tanpınar, böylece sorumluluk duygusunu kabul etmeyen, tanrı inancı olmayan, 

hürriyetin sınırlarını hiçbir tasnifi kabul etmeyecek kadar geniş çizen bir tip çizmiş 

olur. Bunu da çoğunlukla Nietzsche'nin düşüncelerini bu tipe giydirerek yapar.  

                                                        
15 “Edebiyatçılarımız Konuşuyor”, Haz. Yaşar Nabi Nayır, (Konuşan: Mustafa 

Baydar),  Varlık, 1976, s.47      
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 İhsan, Suat’ı, düşünme biçiminden ileri gelen azap bakımından Hegel, 

Nietszche, Marx ve Dostoyevski'yle ilişkilendirir. (H:301) Yazar, mesuliyet 

duygusunu reddeden Suat'ın karşısına da Mümtaz'ın akıl hocası, ona bildiklerini 

öğreten kişi olan İhsan'ı koyar. İhsan ise Suat'ın nihilizmine karşı sorumluluk 

duygusunu insanı insan yapan temel özelliklerden biri olarak görmektedir. "İnsan 

bütün kainattan mesuldür" der. Bu söz aslında Sartre'a ait. Romanda bu düşünceler 

roman kişileri aracılığıyla tartışılır. 

 Yazar bunun dışında çeşitli vesilelerle sanatçı, düşünür ya da önemli tarihi 

kişiliklerin adını anar ve sözlerine göndermeler yapar. Shelley(H:181), Eflatun 

(H:163) , Bergson, Freud (MB:148), Pascal (SD:82) gibi. 

 Daha önce de belirttiğimiz gibi Tanpınar’da tasavvufî sorulara açık bir ilgiye 

rastlanmaz. (Alptekin, 2001:39) Ancak gerek toplumu kavramak, gerekse kaynaklık 

ettiği müzik geleneğinin kültürümüzdeki önemini vurgulamak açısından Mevlevîlik, 

Tanpınar’ın ilgi alanına girmeyi başarır. Dinî ve felsefî altyapısıyla kültürümüzün 

önemli bir yapıtaşı olan Mevlevîliğe Huzur'da geniş yer verir. Nuran'ın dayısı Tevfik 

Bey bir Mevlevidir. Mümtaz da Nuran da Mevlevîliğe ilgi duyarlar. Mümtaz'ın en 

sevdiği makam, ferahfeza makamıdır ki bu, Mevlevi ayini şaheserlerinin üretildiği bir 

makamdır. Dede Efendinin bu makamda bestelediği eserlerle kendisi de Mevlevi olan 

padişah II. Mahmud'un bu makama ilgisi artmış ve Dede Efendi'den bu makamda bir 

ayin bestelemesini istemiştir. 3 nisan 1839 tarihinde ilerleyen hastalığına rağmen 

eserin Beşiktaş Mevlevihanesinde ilk kez takdiminde hazır bulunmuştur. Tanpınar, 

Huzur'da Ferahfeza Ayini’nin çalındığı toplantıyı anlatırken bu tarihi olayı Mümtaz'ın 

düşüncelerinde canlandırır ve hayâl unsurlarıyla genişletir. (H:271) 

 Huzur'un Suat başlıklı üçüncü bölümünün 4. alt bölümünde Dede Efendinin 

Ferahfeza Ayininin çalındığı bir meclis anlatılmıştır. Bu bölümde Mümtaz'ın 

gözünden o müziğin hissettirdikleri yansıtılmış, ney üzerine, Dede Efendi ve onun 

gibi sanatkarlar üzerine düşünceler aktarılmıştır. Bu bölümde tarihî olaylara 

göndermeler ve hayal unsurları içiçedir. Asıl amaç bu müzikle birlikte doğuyu, 

doğulu sanatçıyı ve onun batılıdan farkını, doğunun hayata bakışını anlatmak, bu 

kültürün ve onun en canlı  parçası olan eski musıkimizin zenginliğini ve felsefî 

derinliğini vurgulamaktır.  

 Bu türden göndermelerin, metne giren çıkarım ve genellemelerin biçime etkisi 

ise romanı yer yer deneme tarzına yaklaştırması olmuştur. Tanpınar, o kadar çok şeyi 

bir arada anlatmak ister ki, bu durum zaman zaman kurgunun ağır aksak bir görüntü 
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almasına sebep olduğu gibi roman kahramanlarının doğallığını ve inandırıcılığını da 

zedeler. Düşüncelerle olayların kurgu içinde kaynaştığını değil, roman kişilerinin bir 

düşünceyi tartışmak üzere doğal olmayan diyaloglarla biraraya getirildiğini hissederiz 

okur olarak.  

 Emre Ayvaz, “Sonradan Gelenin Tanıklığı” başlıklı yazısında, bu hususu  şöyle 

analiz eder: 

 “Kayıp Zamanın İzinde’nin başından sonuna kadar tıkır tıkır işleyen anlatı 

mekânizması, durumların genellemelerden, genellemelerin de durumlardan doğması 

esasına dayanır. Anlatının dünyası o genellemenin düştüğü ışıkla aydınlanır, genişler, 

derinleşir Proust’ta. Tanpınar’da ise  belli belirsiz de olsa birşeyler aksar: Genelleme 

romanesk durumla iç içe geçemeyecek kadar hantal ve “genel” durur. Tanpınar’ın 

genellemeleri romanesk durumu aşıp içermeye çalışır, onunla ilişkiye geçmek yerine 

çekingence yan yana durmakla yetinirler. Genelleme pekala söz konusu dramatik 

durumdan çıkmış da olabilir, ama bu tek yönlü bir harekettir Tanpınar’da; dramatik 

duruma ışık düşürmek için orada değildir genelleme, sadece kendisini aydınlatır, ışığı 

düşürmekle yetinip sahneyi tekrar dramaya terk etmez.”16 

 Bu görüşe hak vermemek mümkün değil; zira kavramlar ve dramatik yapının, iç 

içe geçmek yerine yan yana durması, birbirine eşlik etmesi, romanın unsurları 

arasındaki iç ilişkinin gevşekliği sonucunu doğurmuştur.   

 

4.1.2. Mitolojiye Yapılan Göndermeler 

Tanpınar’ın en fazla gönderme yaptığı alanlardan biri de mitolojidir. Batı 

edebiyatında mitoloji, özellikle düzyazısal türlere kaynaklık etmesi bakımından son 

derece belirgin konumunu modern edebiyatta da korumuştur. Ancak  bunu bizim 

romanımız ya da şiirimiz için söylememiz zor. Yunan mitolojisinin Türk 

edebiyatındaki etkisi, daha çok, bu mitolojinin etkili olduğu batı edebiyatındaki 

metinler üzerinden olmuştur. Tanpınar’ın Güzel Sanatlar’da Mitoloji dersleri 

verdiğini biliyoruz. Romanlarında mitolojik göndermelerin varlığı hem kişisel 

formasyonuyla, hem de modern romanda ve sembolist metinlerde mitolojinin  önemli 

yer tutmayı sürdürmesiyle açıklanabilir. Örneğin, Baudelaire, şiirlerinde mitolojiye 

geniş yer vermiştir.  

                                                        
16 Ayvaz, E., a.g.m., Toplumbilim, S. 20, 2006  
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 Tanpınar’ın romanlarında, başta Yunan mitolojisi olmak üzere Roma ve Mısır 

mitolojilerine göndermeler bulunur. Örneğin hem Huzur, hem de Sahnenin 

Dışındakiler’in anlatıcı kahramanlarının idolü olan İhsan’ın, öğretmenlik, rehberlik 

gibi özellikleri “İhsan onlar için Ganimed'in kartalı gibi bir şey olmuştu” sözleriyle 

ifade edilir; “Daha ilk günde yakalamış, vakıa herhangi bir Olimposa çıkarmamış; 

fakat hiç olmazsa kendi kendilerine yürüyecekleri bir yolun başına getirmişti”r. 

(H:39)  

Pompei, Homerique, Niobe, İsis gibi pek çok mitolojik karakter ve tanrıların 

ismi geçer. x 

 

4.1.3. Şiire Yapılan  Göndermeler 

 Tanpınar romanlarında gerek anıştırma, gerekse alıntılama yoluyla şiire yer 

verir. Bu durum özellikle Huzur’da belirgindir. Kahramanlar  konuşmalarında  şiirlere 

ya telmihte bulunur ya da bir kaç dize okurlar.  

 Beyitler ve  dizeler bazen olduğu gibi geçerken, bazı durumlarda da beytin ya da 

dizenin  içinde geçen bir söze atıf yapılır.  

 Kurgu bakımından şiir, aslında şiirde kullanılan dil ve tekniklere yakın bir dili 

ve tekniği olan Tanpınar romanlarında, düzyazının sınırlılığından bütünüyle 

sıyrılmak, anlamı kuvvetlendirmek, anlatımı çeşitlendirmek gibi amaçlarla 

kullanılmıştır.  

 Mümtaz’ın Nuran’ı beklerken hissetikleri, Naili’nin “Kadem kadem gece 

teşrifi Naili o mehin/Cihan cihan elem-i intizara değmez mi...” beytine atıfla 

güçlendirilerek anlatılmıştır. (H:165) Kavuşma gibi ayrılık anı da yine bir beyitle, bu 

kez Neşatî’den “Gittin emma ki kodun hasretile canı bile /İstemem sensiz olan sohbet-

i yaranı bile” beytiyle anlatılır. 

 Sahnenin Dışındakiler’de Sabiha’nın kocasını bir kadınla gören altı erkeğin 

sıkıntılı, mustarip halleri, Muhlis Bey tarafından “Mehlika Sultan’a âşık yedi genç!” 

dizesiyle tanımlanır. (SD:240) 

 Huzur'da Ferahfeza ayininin icra edildiği meclisin anlatıldığı bölümde, Nuran'ın 

söylediği şarkının iki dizesi verilmiştir: 

 Tü beher güca ki başi 

   Büved an bihişt-i mara!17 (H:279) 

                                                        
17 Sen her nerede olursan/ Orası benim cennetim olur       
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 Mümtaz ilişkilerinde bazı engel ve zorlukların belirdiği bu zamanda, bu iki dize 

üzerinden  Nuran'ın hislerini anlamaya çalışır. 

 Burada yazarın okuyucudan beklentisine de değinmekte yarar var. Yazar 

okuyucunun kendi ilgilerinden haberdar olduğu kadar belli bir kültür seviyesinde 

olmasını da bekler. Örneğin yukarıda sözü edilen dizeler  Farsça olarak ve kurgu 

içinde taşıdığı anlama rağmen Türkçe açıklamasız verilmiştir. Yine romanların tam ve 

doğru anlaşılabilmesi açısından, örneğin, doğu batı karşılaştırmaları yapılırken eksen 

alınan ve göndermede bulunulan bir çok ismin sanatından ve düşüncelerinden 

haberdar olmak gerekmektedir. 

 

4.1.3.1. Şiire Dolayli Gönderme 

Dolaylı gönderme bir ya da birkaç dizenin olduğu gibi verilmesi yerine 

şiirdeki bir kavrama atıfta bulunmak veya şiiri hatırlatmak suretiyle yapılan 

göndermedir. Tanpınar bu türden göndermeler yaparken, kavramın geçtiği şiirin 

şairini bazen verir, bazen vermez. 

 Mümtaz’ın Sahaflariçi’ndeki bir dükkanı tasvirinde  Mallarmé’nin bir dizesine 

gönderme yapılır: 

 Mümtaz bu dükkana bakarken hiç farkında olmadan Mallarmé'nin mısraını 

hatırladı: “Meçhul bir felaketten buraya düşmüş...”18 (H:46) 

Bazen “çok sevdiği şairin dediği gibi..” ya da “bir frenk şairinin dediği gibi…” 

şairin adını vermeden atıf yapar. Yazar, Mümtaz’la Nuran’ın gözgöze geldiği bir anda 

Nuran’ın bakışını iç çözümleme yöntemiyle Mümtaz’ın gözünden “Bu, çok sevdiği 

şairin dediği gibi, insana aydınlıktan ve arzudan biçilmiş libaslar giydiren bir 

bakıştı”  sözleriyle anlatır. (H:82) 

 Yine şairinin ismini vermeden "öldürücü şeylerin muzlim cazibesi" sözlerine 

göndermede bulunur. Mümtaz’ın Suat’a karşı olan duygularını anlatırken “Aralarında 

artık bir frenk şairinin dediği gibi -öldürücü şeylerin muzlim cazibesi- konuşuyordu” 

der.19 (H:274) 

                                                        
18 Calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur, / Que ce granit du moins montre à 
jamais sa borne / Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur.     
Mallarmé (1842-1898)’nin  Edgar Allan Poe’nun ölümünün ardından yazdığı    « Le 
tombeau d’Edgar Poe » (Edgar Poe’nun Mezarı) adlı sonesinden. 
19 Des roses! Des roses encore! / Je les adore à la souffrance.   
Elles ont la sombre attirance / Des choses qui donnent la mort. Albert Samain((1858-
1900) Mercure de France dergisi kurucularından, Baudelaire ve Verlaine’den 
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Mümtaz, Dede’nin ayinini dinlerken sazlar için bir tahlil yapılsa neyin 

Mevlana'nın dediği gibi hasret olduğunun görüleceğini söyler ve Rimbaud’nun 

“Voyelles” şiirine   gönderme yapar. (H:267) 

 İhsan’la yaptığı bir sohbette toplumsal kimlik sorunu üzerine konuşurken, 

İhsan’ın Yahya kemal’in “Bizim romanlarımız şarkılarımızdır” sözüne atıfta 

bulunması üzerine Mümtaz her gün bir kaç defa onlara koştuğunu, hep eli boş 

döndüğünü söyler. İhsan Buna cevaben “Sabır” der. Mümtaz, “Evet sabır…” der, 

“Patience dans l'azur!...” 20 (H:244-245)  

 

4.2. Rüya 

“Antalyalı Gence Mektup” 21adıyla bilinen metinde Tanpınar şunları söyler: 

 “Rüyanın kendisinden ziyade şiir anlayışında bazı rüyalara içimizde refakat 

eden duygu mühimdir. Asıl olan bu duygudur. Musıkî burada işe girer. Çünkü musıkî 

durmadan değişerek içimizde alemini kurar. Bunu yaşadığımızdan başka bir zamana 

gitmek diye tarif edebilirim. Başka türlü ritmi olan ve mekânla eşya ile içten kaynaşan 

bir zaman.” 

 Tanpınar, devamla, bu “rüya hali”ne örnek verir:  

“Ne İçindeyim Zamanın” şiiri, kozmosla insanın birleşmesini nakleder ki, bir 

çeşit rüya halidir. Görüyorsunuz ki hakikî rüyanın tesadüfleri ve tuhaflıkları ile 

alâkası yoktur”22  

Bu anlayış  Valéry’den gelmektedir.  Bu mektubunda ve diğer birçok 

yazısında bunu belirtir.  

Ahmet Kutsi Tecer’e yazdığı bir mektupta23 Bergson’dan Jung ve Jones’a 

mevcut ilmî literatürü görerek yazdığını söylediği “Şiir ve Rüya” makalesinde  uyanık 

                                                                                                                                                               
etkilenmiş fransız sembolist şair ve yazar.) - Heures d'Eté sonesinden.  
20 Patience, patience,/patience dans l'azur !/Chaque atome de silence/Est la chance 
d'un fruit mûr. (Patience dans l'azur,L'évolution cosmique- Hubert Reeves) Bu şiirin 
de geçtiği Patience dans l’Azur , Hubert Reeves’in kozmik gelişime, varolan herşeyin 
kökleri, evrenin tarihi, yaşı, geleceği gibi kavramlar üzerine kolay anlaşılır bir dille 
yazdığı bir tür astronomi kitabı.         
21 Bazı kaynaklarda metne “Antalyalı Genç Kıza Mektup”  başlığıyla rastlanmasının, 
Mehmet Kaplan’ın mektubu ilk yayımladığında bu başlığı kullanması ve sonra da 
bunun tashih edilememesi olduğunu söyleyen Turan Alptekin, mektubun yazıldığı 
kişinin bir erkek öğrenci olduğunu söyler. Bkz. “Birol Emil ve Turan Alptekin 
Söyleşisi”, Kitap-lık, s.20, 2000 
22 Kaplan, M.,  Tanpınar’ın Şiir Dünyası, s. 176-177  
23 Tanpınar’ın Mektupları, s. 46 
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hayat ile rüyanın içiçe iki oda gibi yanyana durduklarını ve dramın kahramanı 

maddeden ziyade ruh olduğu içinden birinden diğerine çok çabuk geçildiğini söyler.24 

 Tanpınar, Alptekin’in aktardığı bir konuşmasında da rüya estetiğinin peşinde 

olduğunu tekrarlar: 

 “Sanat, insanın realitesidir, fakat sanat eserlerinin rüyalarımıza refakat eden ruh 

haline ihtiyacı vardır. Benim rüya estetiğim nesrime tesir etti; Abdullah Efendi’nin 

Rüyaları’nda sürrealizm yapmaya çalıştım. Bu estetikte müzik esastır.” 25 

 Çeşitli defalar dile getirdiği bu rüya estetiği, Tanpınar’ın -şiir ya da nesir- bütün 

eserlerine ağırlığını koyan müzik temasıyla böylece birleşir. Rüya-müzik-resim-şiir, 

birbirine sıkı sıkıya bağlı, bir nedensellik ilişkisi içinde birbirini doğuran bir yapıya 

sahip ögelerdir. Bu görüntü bizi sembolist edebiyatın kabul ve ilkelerine geri götürür. 

 Tanpınar, “şiir, bir duyguyu, bir düşünceyi, ‘ruh hali’nde verme sanatıdır” der.26 

Dolayısıyla  burada amaçlanan o duygu ve düşüncenin yarattığı atmosferi 

canlandırarak bunları ifade edebilmektir. Tanpınar, ‘ruh hali’nin yansıtılmasına yalnız 

şiirde değil, nesirde de çok önem verir, anlatımı şiirsel kılan unsurlardan biri de 

budur.  

Rüyalar, içinde bulunduğumuz zamanın dışında bir zamana sahiptir. 

Dolayısıyla başka bir gerçekliği vardır. Tanpınar, rüyaları çoğunlukla,  kendini 

zamanına ve dış gerçekliğe ait hissetmeyen kahramanlarının kaçış noktası, kendilerini 

yeniden kurdukları bir ikinci evren olarak kullanır. Bunun yanında rüyalar, vehim ve 

korkularla yüzleşilen ikinci bir gerçeklik alanı olarak da karşımıza çıkar. 

Rüyalar, insanı bilinçdışıyla birlikte kavramaya çalışan psikanaliz için 

incelenmesi elzem olan bir alandır. Psikanaliz ve bir yöntem olarak rüya bu nedenle, 

modern romana ve sembolist edebiyata yaygın olarak etki etmiştir. Modern romanda 

rüya, yalnız romanın merkezine aldığı insanı, bütün derinliğiyle kavramanın bir yolu 

olarak değil, yeniden tanımlanan zaman ve mekân kavramlarının da, kişiye özgü 

şekilleriyle tezahür ettiği bir boyut olarak da önem taşır. Kırılıp bükülen, farklı 

dilimleri yanyana gelen zaman ve mekânıyla, gerçekliği, ne kronolojik ne de 

mantıksal dizilimle uyumlu olmak zorunda olan olay akışıyla rüyalar, modern 

romancılara yeni bir kurgu anlayışı için de esin kaynağı olmuştur. Tanpınar’ın 

romanlarında da rüyalar, bu amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır. 

                                                        
24 Edebiyat Üzerine Makaleler, s. 30 
25 a.g.e., s.42 
26 Alptekin, T., a.g.e., s.43  
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Akışındaki değişim ve kırılmalar, tutarsızlıklar ve içerdiği simgelerle rüyalara 

özgü bir kurguyla yazdığı başlıca eser “Abdullah Efendi'nin Rüyaları” olsa da rüyaya 

özgü diyebileceğimiz durum ve olaylara romanlarında da  rastlanır. 

 Huzur’da Mümtaz’ın, ölümünün ardından Suat’la yüzleştiği sahne buna 

örnektir.  

 Sahnenin Dışındakiler’de İstanbul’a döndüğünden beri Sabiha’yı arayan Cemal, 

Nâsır Paşa’nın konağından, elinde Sabiha’ya ait bir resimle çıktığı bir sabah tesadüfen 

ona rastlar. Sabiha kısa bir konuşmanın ardından onu görmeye geleceğini vaad ederek 

kalabalığa karışır. Cemal şaşkın bir haldedir. Cemal’in bundan sonra anlattıkları, 

gerçekten olmuş mudur yoksa bir hayalden mi ibarettir anlaşılmaz: 

 “Yanımda duran ihtiyarca bir adam: 

 - Oğlum , dedi. Bu çocuk korkuyor… Sakın üstüne düşmeyin! Yıldızı çok büyük. 

Altında ezilmiş. Bu çocuğun üstüne düşmeyin. Allah hepimize iyilik versin! 

 Esmer ufak tefek bir adamdı. Fakat bakışları çok değişikti. Kalın kaşların 

ardından simsiyah gözleri hiç rastlamadığım bir şiddetle etrafında ne varsa delip 

geçiyordu. Kendisine bir şeyler söylemek istedim. Fakat kalabalıkta o da kayboldu. 

Etrafımda herkes bir gölge gibi kayboluyordu.” (SD:276) 

 Bunların dışında  Mahur Beste’de “İki Uyku Arasında” başlığının taşıyan 

bölüm, genel olarak bir rüyada olma halinin anlatımıdır. Ayna, saat, eski kitaplar, 

müzayedelerden taşan eşyalar, tıklım tıklım odalar gibi açık simgelerle dolu 

anlatımda, hikâyesini dinlediğimiz Behçet Beyin de varoluşu, adeta bir rüya halidir. 

“Durmuş bir saate benzeyen” bu adam, aynalardan, saatlerden, eski eşyalardan taşan 

geçmiş ve onun gölgeleriyle yaşamaktadır. Mahur Beste, hayatını bir lanet gibi 

kuşatmıştır. 

  Sahnenin Dışındakiler’de Cemal’in, bir gece konakta Behçet Bey’in, tanburla 

Mahur Besteyi çaldığını duyduğu ve onu izlediği sahne de bir rüyayı andırır: 

 “Odanın bütün lambaları yanıyordu. Ve Behçet Bey bu ışıkta, ölen karısının 

resmine, sevdiği, âşıkıyla beraber söylemekten hoşlandığı, onun ölümünden sonra 

tenhada kendi kendine mırıldanarak bu ölüyü hatırladığı aşk bestesini okuyordu” 

(SD:110) 

 Denebilir ki Behçet Bey’in üç romana yayılan hikâyesi, bütünüyle rüya 

estetiğiyle karakterize edilmiştir. 



 45 

Yukarıda da belirtildiği gibi, rüya ve müzik, Tanpınar’ın romanlarında çoğu 

kez yan yana  yer alır. Her ikisinin de tek başına işlevleri bulunsa da, kurguda iç içe 

geçmiş; rüyalar müziğe, müziğin uyandırdığı duygular rüyaya yaklaşmış haldedir. 

 Mehmet Kaplan, “Bir Şairin Romanı: Huzur” başlıklı makalesinde şunları 

söyler: 

 “Tanpınar’ın roman ve hikâyelerinde -Antalyalı gence mektupta sözü geçen- 

bu “rüya hali”ne, murakabeye, musıki temine ve musıkinin uyandırdığı duygu ve 

hayallerin tasvirine sık sık rastlarız. Onun kahramanları dış dünyaya doğrudan 

doğruya değil, rüyaya benzeyen bir ruh halinin arasından ve arkasından bakarlar” 

(Kaplan, a.g.m.) 

 Mümtaz, hasta için doktor bulmaya çıktığı bölümde, doktorun hazırlanmasını 

odada beklerken, odadaki gramofonda Suat’ın ölmeden önce dinlediğini mektubunda 

belirttiği konçerto çalmaktadır. Bunun üzerine yine Suat’ı, ölmeden önce bu 

konçertoyu dinlerken yüzünün halini düşünmeye başlar. Suat’ı bir gece önce 

rüyasında görmüştür, rüyasını hatırlamaya çalışır. Bu rüya da simgelerle doludur. 

Suat’ın renkli kalaslardan çakılan bir çarmıha gerildiğini görmüştür. (H:364) 

 

 4.3. Müzik 

Tanpınar, 19.4.1960 tarihinde günlüğüne şunları yazar: 

 Nekahat devrimde27 musıki, büyük çalışma, vakit geçirme vasıtam oldu. Fakat 

bu büyük, büyüklerin büyüğü sanat hakkındaki ideallerimi de kaybettim. Musıkiden 

şair olarak alınacak ders hiç de zannettiğim gibi değil. Şüphesiz ufuk açabilir (her 

sanat eseri gibi) fakat şiirden çok ayrı bir şey. Musıkiyi göz önünde tutarak, onun 

Mallarmé’nin dediği gibi servetini alarak iş görmek, hiç olmazsa benim için imkansız. 

 Musıki saf şiir için daima örnek olabilir, bir krizi hatırlama için (romanda) 

örnek olacağı gibi. Fakat cevheri ayrı. (Çarşamba gecesi dinlediğim Bach: Motiflerin 

karşılaşması, o büyük neşe ve saadet ancak bir romanda taklit edilebilir. (GI:182) 

19 Ekim 1960’ta Tanpınar günlüğüne, Beşinci Senfoni’nin kendisine  “büyük 

bir roman hissini” verdiğini yazar: Yalnız bir noktada, baş tarafında motif 

çatışmalarının arasından birinci kemanın cümlesi çıktığı zaman şiirin kendisi oluyor. 

(GI:225) 

15 mayıs 1961: 

                                                        
27  26 mart 1960’ta bir ameliyat geçirmiştir.   
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“Acaba hakiki bir musıki eseri büyük bir şiire, bir romana örnek oluşturabilir 

mi? 

(...)  

Şimdiye kadar musıkiye iki türlü yaklaşıldı. Birincisi zahiren ona benzerlik 

için, ikincisi onun yüzünden dağılmak için. bir üçüncü şekil romanda: Huxley ve 

Dostoyevski’de olduğu gibi şekil ve procédés28 olarak bir şeyler almak. Mesela 

Dostoyevski’de romanın daima dört parçaya ayrılması. Her birinin ya durgun veya 

tam kriz bir finali bulunması.” (GI: 291) 

Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ndeki bölümlendirmelerde bu ilke esas 

alınmış olabilir.  

Huzur,” İhsan”, “Nuran”, “Suat” ve “Mümtaz” başlıklı dört bölümden oluşur. 

Berna Moran, bu adlandırmanın, söz konusu kişilerin, Mümtaz’ın hayatında 

oynadıkları rolden ileri geldiğini söyler. Daha önemlisi, bu dört bölümün, bir müzik 

yapıtındaki, özellikle bir senfonideki, bölümlerin işlevini yüklendiğini öne sürer: Ona 

göre Tanpınar, Huzur’u bir müzik formuna göre düzenlemeye çalışmıştır. Bölümlerin 

her biri, belli bir duygunun, bir ruh halinin egemen olduğu “movement”lar gibi 

kullanılmıştır: birinci bölüm sıkıntılı, ikincisi neşeli, üçüncüsü melankolik, 

dördüncüsü çok sıkıntılı. Tanpınar, bununla da yetinmeyerek, her bölümü belli 

temalar etrafında kurmuş ve birtakım motiflerle beslemiştir. Birinci bölümde savaş 

teması ile temsil edilen toplumsal sorun ile ikinci ve üçüncü bölümlerde işlenen 

estetizm, dördüncü bölümde bir değerler çatışması halinde karşılaştırılır. Başka bir 

deyişle, Mümtaz’ın bunalımına yol açan değerler çatışması romanın yapısına da sızar. 

Bu tema ve motiflerin ele alınış biçimi, yapıyı bir müzik formuna yaklaştırarak 

romana bütünlük sağlar. (Moran, 2003:274) 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde de dört ana bölüm vardır. Bunlar  sırasıyla, 

“Büyük Ümitler”, “Küçük Hakikatler”, “Sabaha Doğru” ve “Her Mevsimin Bir Sonu 

Vardır” şeklindedir. 

 Birinci bölüm “Büyük Ümitler”de Aristidi Efendi’nin laboratuvarda altın 

yapmayı başarması, ya da  Seyit Lütfullah’ın  büyük defineyi bulması, Hayri İrdal ve 

anne babasının, halası ölüp mirasına konduklarında rahat yaşamaları gibi ümitler 

hüsranla sona erer. 

                                                        
28 Procédé (fr), dilimizde teknik, usûl, yöntem şeklinde çevrilebilir. 
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“Küçük Hakikatler” bölümü, “büyük ümitler”in sönmesinin ardından gelir ve 

Hayri İrdal’ın hayatındaki gelişmeleri anlatır: Harpten dönüşü, babasının öldüğünü 

öğrenmesi, Abdülselam Bey tarafından evlendirilişi, çocuklarının oluşu, Abdülselam 

Bey’in ölümü, mirası konusundaki sıkıntılar ve nihayet bu yüzden mahkemeye 

düşmesi, deli olup olmadığının anlaşılabilmesi için adli tabibliğe gönderilmesi, burada 

Dr. Ramiz’le tanışması, oradan kurtuluşu, karısının ölümü, Şehzadebaşı’ndaki kahve 

çevresine, ardından İspritizma Cemiyeti’ne girmesi, Cemal Bey’in yanında çalışmaya 

başlaması, onun karısı Selma Hanım’a aşık olması… 

“Sabaha Doğru”, Hayri İrdal’ın etrafındaki oyun ve yalanlardan büsbütün 

bunaldığı, enstitüde işlerin sarpa sardığı; “Her Mevsimin Bir Sonu Vardır” ise 

çözülmenin yaşandığı bölüm. 

Her iki eser de inişli çıkışlı, farklı ruh hallerini temsil eden bölümlerle 

ilerleyip, “kriz son” olarak nitelendirebileceğimiz sonla biter.  

Müzik, roman kompozisyonu için bir model oluşturmasının yanında, anlatım 

teknikleri içinde de önemli bir yer tutar. Göndermelerle metne giren müzik, anlatıyı 

zenginleştirir. Ancak müziğin açıklayıcı rolüyle romanda yer alışıyla, simgesel 

işlevini; bir başka deyişle teknik ve tematik işlevlerini birbirinden ayırdetmek gerekir. 

  Müziğin Tanpınar’ın romanlarında iki önemli işlevi, dolayısıyla iki kullanımı 

var: 

 1. Bir tema olarak, kültürün yapıtaşlarından, temel unsurlarından biri olması 

sıfatıyla, kültür ve buna bağlı olarak toplumsal kimlik üzerine tespitlerde dayanak ya 

da açıklayıcı öge olmak üzere, 

 2. Bir teknik olarak, kompozisyona model olma ve  göndermeler yoluyla, bir 

görüntünün, durumun, duygunun ya da düşüncenin daha önce –yani romanın 

yazımından önce-  müzik diliyle  “mükemmel” olarak  anlatımını metne 

eklemleyerek, romandaki o görüntü, durum, duygu ya da düşüncenin ifadesini 

mükemmelleştirmek üzere. 

Bu  başlık altında teknik kullanımı üzerinde duracağız. Tematik değerinin 

incelenmesi “Simge” başlığı altında bulunabilir. 

Bir durumun anlatılmasında, müziğin ya da buna bağlı türlere (opera vb) 

ilişkin örneklerin  kullanımı, anlatıma zenginliğin yanı sıra kestirmelik de 

kazandırmıştır. Yazar, uzun uzun tasvir ya da çözümlemelere gerek duymaksızın, 

okuyucunun kafasında çizmek istediği resim ya da izlenimi bir atıfla çizer. “Bir 

Wagner operasının şahısları gibi...” (H:60) örneğinde olduğu gibi. Resim, edebiyat, 
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mimari gibi sanatın diğer dallarına ya da farklı metinlere gönderme yapılırken de 

amaçlanan şey budur. 

 Bir müziğin, bir bestenin uyandırdığı duyguyla bir   başka şeyin, -bir  

görüntünün, mekânın, duygunun vs.- uyandırdığı duygu arasında paralellik kurularak 

anlatımın pekiştirilmesi sağlanmıştır. Böylece yazar, anlatmak istediklerini anlatmak 

üzere seçmiş olduğu roman türünü, diğer sanatlarla yan yana getirerek, türe özgü 

sınırlılıkları kırmaya çalıştığı gibi bütün bu sanatların anlatım gücünü romanın emrine 

vererek bir anlatı zenginliği kurar. Aşağıdaki parçada bu durumun bir örneği 

görülmektedir: 

Çengelköyü'nden Kandilli'ye dönerken, Kuleli'nin önündeki ağaçların suda 

yaptığı o çok değişik gölgeye Nühüft beste adını verdiler. O kadar içinden aydınlık bir 

alemdi ki, ancak Nühüft'ün uzlet yüzlü uyanışların kamaştırdığı koyu zümrüt 

aynasında eşi aranabilirdi. 

Böylece Boğaz'ın seçtikleri her yerine bir ad veriyorlar, hayallerinde İstanbul 

manzaralariyle eski musıkimiz birleşiyor, sesten, hayalden bir harita gittikçe 

büyüyordu.  (H:167) 

 Anlatımın diğer sanatlarla ilişkisi, sanatları bir bütün olarak görme fikrini akla 

getirmektedir. Gerçekten de Tanpınar, bir şey anlatırken eğer anlatacağı şeyi daha 

önce daha iyi bir şekilde anlatabilmiş bir sanat eseri varsa bunu o sanatın diliyle 

anlatmaktan kaçınmaz.  

 Yazar, müziği açıklayıcı ve güçlendirici rolüyle çok kez yardıma çağırır. Suat  

intihar mektubunda ölmeden önce Beethoven'ın keman konçertosunu dinlediğini 

yazar. Daha sonra Mümtaz bu besteyi dinlerken onun Suat'ın ölümünde bir payı olup 

olmadığı ihtimalini düşünür. (H:365) Bestenin kasveti, verdiği ıstırap duygusu ile 

Suat'ın ölümü arasında ilişki kurulur. Dahası yazar, bu hüzünlü besteyi Suat'ın 

ölümüne eşlik ettirerek hem ölümün kendisini hem de bu ölüme sebep olmuş 

olabilecek ruh halini müzik aracılığıyla açıklamış ve derinleştirmiş olur. Adeta 

okuyucuya verdiği bütün tafsilatın yanısıra bu ölümü en iyi şekilde akılda 

canlandırmak ve anlamak için bu besteyi dinlemek gerektiği mesajı verilir. Yazar 

uyandırmak istediği etkiyi yalnızca roman kalıplarını kullanarak değil diğer 

sanatlardan da yararlanarak mükemmelleştirmeye çalışır. Yine aynı amaçla 

benzetmelerle zenginleştirilmiş tasvirlerle anlattığı mekân ya da görüntülerin 

okuyucunun kafasında kendisinin amaçladığı biçimde canlanmasından emin olmak 

için, uyandırmak istediği etkiyi ya da duyguyu yansıtan tablolara atıfta bulunur, 
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uyandırmak istediği etkinin soyutluğunu, mevcut bir somut  görüntü, somut yorum 

olan tablolar üzerinden somutlaştırmaya çalışır. Her durumda okuyucunun atıfta 

bulunulan bu eserleri bilmesi, romanı anlamak, hiç değilse yazarın anlaşılmasını 

istediği biçimde anlamak için gereklidir. 

 

4.4. Simge 

 Tanpınar’ın dilindeki şiirselliğin olduğu  kadar, metinlerin okuyucuyu 

katılımcı hale getiren, çözülmeye muhtaç yapısının da başlıca nedeni, simgesel 

anlatımdır. Onun romanlarında mekânlar, kurumlar, eşyalar, kişiler simgesel nitelik 

gösterebilirler. Bu durum, onun esin kaynaklarıyla ve modern romanı bilinçli bir 

şekilde denemekte oluşuyla ilişkilidir. 

4.4.1. Mekân 

Mekânın kurgudaki yeri modern romanda giderek ağırlık kazanmıştır. Hikâye, 

gerçekleşmek için bir yer ve zaman aralığına (setting) muhtaçtır. Hikâyenin üzerine 

kurulacağı bu düzenek, çatışmayı netleştirebilir, karakteri aydınlatabilir, hikâyenin 

genel havasını etkileyebilir ve bir simge rolü oynayabilir. 

Tanpınar’ın romanlarında mekânın yukarıdaki işlevlerin hepsine birden sahip 

olduğu söylenebilir. Ancak öncelikle bir simge değeri taşır. 

 Mekânın simge olarak kullanımına bağlı olarak çağrışım ve benzetmelerle 

genişletilmiş bir anlatımı söz konusudur. Yani  olduğu gibi değil izlenimlerle yeni bir 

biçime bürünerek anlatılır. Huzur'da Mümtaz'ın kiracıyı ziyaretine giderken  yaptığı 

gezinin anlatıldığı 4. bölümde bunun çok güzel bir örneğini bulmak mümkündür. 

Geçtiği, uğradığı mekânların her birine psikolojik ve sosyolojik anlamlar yükleyen 

Mümtaz, baktığı her yere kendi düşündüklerinin, bildiklerinin, inandıklarının 

renklerini getirir. Bu öznel anlatım, bölümün sonundaki "Aylardır her tarafta yalnız 

içinde bulunanları görüyordu"  ve " Bu çarşı şehrin hayatından bir parçaydı; oldum 

olasıya bir tarafından sayıp dökerdi. Fakat Mümtaz'ın içinde konuşan gördükleri 

değil, kendi hayat tecrübesiydi" cümleleriyle daha da somutlaşır. (H:55) 

 Tanpınar’ın romanlarında mekânların iki temel işlevle yer aldığını 

söyleyebiliriz: 

 1-  Biçimsel işlev:  Tasvir ve buna bağlı şiir sanatlarını kullanma, dilin şiir ve 

resim sanatlarının bir birleşimi niteliğinde kullanılması. Burada yazarın düzyazıda 

kurduğu şiir estetiğinin yöntemi görülebilir.  

 2- İçerikle ilgili işlev: Mekânlar üzerinden bir geçmiş-şimdi karşılaştırması 
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yapılır ya da kahramanın iç dünyası, mekânla özdeşim kurularak anlatılır. 

 Burada mekânın simge olarak kullanılışı üzerinde duracağız. 

 

4.4.1.1. Dış Mekânlar 

Huzur’da Mümtaz’ın bitpazarı ve bedestende dolaşmasını anlatan parça, 

kimlik konusunun en önemli sahnelerinden biri olarak “geçmiş-bugün” karşıtlığının; 

bu çerçevede değişim, geçmişe özlem sorunlarının, mekânla temsil edilmesine örnek 

oluşturmaktadır. Burada “gerçek fukaralıkla, gerçek debdebe veya artığı birleşir. 

Adım başında modası geçmiş zevk kırıntılarına, nerede ve nasıl devam ettiği 

bilinmeyen büyük ve eski ananelerin son parçalarına beraberce rastlanır. İstanbul, 

gizli Anadolu, hatta mirasının son döküntüleriyle imparatorluk, bu dar, içiçe 

dükkanların birinde en umulmadık şekilde ve birden parlar. (…). “Bu eski şark 

değildi”r, “yeni de değildi”r. “Belki iklimini değiştirmiş zamansız hayattı”r. (H:42) 

Mekân burada bir simgedir. Yazar, dükkanın tasviriyle doğu-batı meselesine, 

doğunun, batı etkisi altındaki haline ve oradan da batılılaşmaya  uzanır. (H:46-47) 

Huzur’da ele alınan konuların herbirini tematik halkalar olarak düşünecek 

olursak, tamamının kesiştiği nokta “kimlik” sorunudur. İstanbul’un temsil ettiği şey 

de en başta, kayıplarıyla, unutulanlarıyla, tarihi ve mirasıyla bugünkü toplumsal 

kimliğimizdir. Romanda buna ilişkin pek çok pasaj yer alır. Romanın başkişisi olan 

Mümtaz “İstanbul,” der, “İstanbul'u tanımadıkça kendimizi bulamayız.” (H:168) 

Tanpınar, kimlik ekseninde üzerinde durduğu konulardan biri olan 

batılılaşmayı da yine mekânlar aracılığıyla anlatır: 

Talimhane'de küçük bir apartıman bulmuşlardı. (…) 

   Evden memnundular. Nuran'ın becerikliliği sayesinde oldukça ucuz düşmüştü. 

Evi döşerlerken Mümtaz İstanbul'a bir zaman ne kadar çok ecnebi eşyası geldiğini 

anladı. Hemen her koltukçu dükkanında her nevi üslûptan mobilya vardı. Mümtaz 

Nuran'la onların arasında dolaşırken İstanbul'da değişen zevk ve hayat standartlarını 

düşünüyordu. 

   “-Hiç şüphesiz kafamız da böyledir.-” (H:213) 

 Huzur’da üzerinde konuştuğumuz mekânın çoğunlukla İstanbul ve 

İstanbul’daki çeşitli açık ve kapalı mekânlar olduğunu belirtmekte yarar var. Yazarın 

kurmuş olduğu “kimlik-İstanbul” ilişkisi, İstanbul’u bir fon olmaktan çıkarıp yüksek 

çağrışım ve simge gücüyle canlı bir varlık olarak romana dahil eder. Huzur’da 

İstanbul, kurguda mekânın kapladığı olağan alanın çok ötesine geçmiştir. Kimlik 
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sorgulamalarının, geçmişle gelecek karşılaştırmalarının, kahramanın doğayla ve dış 

dünyayla kurduğu estetik ilişkinin ve kültürün merkezidir. Her şey bu merkezin 

etrafında dönmekte, idrak edilmekte, gün ışığına kavuşmaktadır. Aşk teması 

işlenirken kahramanın duygu durumları ile, kültür sorunu ve kimlik arayışı ile, 

geçmiş, gelecek, şimdi gibi zamansal karşılaştırmalarla şehrin görünümleri arasında 

hep bir ilgi -bazı durumlarda paralellik- kurulmuştur. Mekânın anlatıda üstlendiği bu 

olağanüstü yer, anlatıya tasvirlerin egemen olmasını da beraberinde getirmiştir. Bu 

durum Tanpınar’ın romancılığının geniş, durağan, şiirsel ve resim sanatının ifade 

biçimlerine yakın özellikler taşımasına yol açmıştır. 

Mümtaz'la Nuran, ilişkileri boyunca birlikte İstanbul'u gezerler. Ancak bu 

geziler iki sevgilinin herhangi bir gezintiye çıkmasında çok farklıdır. Onlar, 

İstanbul'un güzelliklerine dikkat kesilirler, İstanbul'un güzelliklerini fark ettikçe 

birbirleri için değerleri artar. Nuran'ın müzikten, şiirden anlaması gibi İstanbul'un 

güzelliklerini takdir edebilmesi de Mümtaz'ın ona olan hayranlığının artmasına neden 

olur. İstanbul aynı zamanda aralarında sürekli ve değişmez bir sohbet konusudur.  

Mekân, bir değişimin, bir devirden ve hayat tarzından  bir yenisine geçişin 

yansıtılmasında araçtır. Cemal’in altı seneden sonra İstanbul’a döndüğünde yaptığı 

gözlemler ve mekân tasvirleri bu amaca hizmet eder: 

Şehir hiç de bıraktığım gibi değildi. Bana insanlar değişmiş, hayat değişmiş, 

evler, sokaklar ihtiyarlamış, yıpranmış gibi geldi. Daha sonraları  İstanbul 

sokaklarının cazibesinin bir tarafını yapan satıcı seslerinin bile, eski satıcı seslerine 

benzemediklerini fark ettim. (SD:13) 

Sahnenin Dışındakiler’de İstanbul, geçirdiği değişimlerle, işgal altında oluşu, 

yoksullaşması ve bozulmasıyla, yangınlarla yaralanmış sokaklarıyla, mütareke ve 

milli mücadele yıllarının zor ve ümitsiz, kederli ruh halini yansıtır. Bu romanda 

Huzur’dakinden  farklı bir İstanbul ile karşı karşıyayızdır.  

Dış mekânlar arasında simge değeri olan mekânlar arasında deniz ve mağarayı 

da saymak gerekir. Deniz ve mağara, kadın vücudunu temsil eder  ve bu iki simge 

etrafında, cinsellikle ilgili imajlarla örülü bir mekân tasarımı yapılır. Huzur’daki 

mağara anlatımı bunun en tipik örneklerindendir. Cinsellik ve cinsellik tasarımının 

vücut bulduğu sahne olarak kadın vücudu, gizlilik, suçluluk duygusu, kapsayıcılık, 

gibi duygular uyandırmasıyla, deniz içindeki dar, karanlık, çekici, aynı zamanda biraz 
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korku verici bir mağarayla simgelenmiştir.29 Tanpınar’ın deniz içindeki mağara 

imgesinin çocukluğunda Antalya’da geçirdiği günlerde denizi seyretmesi ve 

tanımasına dayandığını “Antalyalı Gence Mektup” başlığıyla yayımlanan metinden 

çıkarsak da, cinsellikle bağlarının kurulmasında psikanaliz literatürünün etkili 

olduğunu düşünebiliriz. 

 

5.4.1.2. İç Mekânlar: Oda, Ev, Konak 

Tanpınar’ın romanlarında eski konaklar ve konak hayatı, eğitimine özen 

gösterilen halayıklarıyla, ihtiyar kahyalarıyla, ahretlikleriyle, paşaları ve yüksek 

memurlarıyla bir dönemin yaşayışına ışık tutan; döneminin hem ev içi hem de ev dışı 

hayatını, ilişki ve değer sistemleriyle ortaya koyma işlevi görür.  Konak, mimarisi, 

döşenişi, sakinleri ve içini dolduran müziğiyle devirler, kültürler ve zevkler arasındaki 

geçiş ve dönüşümlerin izlenebildiği küçük bir birimdir. 

 Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde de Abdülselam Bey’in konağındaki 

kalabalığın giderek dağılması ve evin insansızlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

önce Kuzey Afrika’yı sonra Arap Yarımadası ve Balkanları kaybederek küçülmesine 

benzetilmiştir. (SAE:41) 

Mahur Beste’de Sabri Hoca, şark medeniyetini yanmış bir konağa benzetir. 

Onlar da enkaz arasında gördükleri insanlara benzemektedirler ve artıklarla yeni bir 

şey yapmak da çok zordur. Şarkın “sihirli nefes”i ortadan kalkmış, elde çerçöp 

yığınından başka bir şey kalmamıştır. (MB:87) 

Tanpınar’ın “ev”i bir sembol olarak defalarca kullandığını görüyoruz. Genel 

olarak bu kullanımlarda ev “hayat”tır, yaşayamayan, yaşayanları seyretmekle yetinen 

karakterler ise “kapıda kalmışlardır”. Mahur Beste’nin sonundaki mektupta, Behçet 

Bey’i, “Sizin için hâl, hatırlama anınızdan ibaret. Gerisi için tam bir kayıtsızlık 

içindesiniz.(…) Hâl, geleceği geçmişi görmeye yarayan bir rasat kulesidir. Siz bu 

rasat kulesinden mahrumdunuz, o kadar.(…) Bildiğimiz zamanın dışına fırlamıştınız.” 

sözleriyle anlatır yazar. (MB:149-150) Onun durumunu, kapısı kapanmış, hatta 

yanmış bir evin dışında kalmış olmaya benzetir. Behçet Bey  bu “muhafazasızlığıyla”  

                                                        
29 Tanpınar günlüğünde, çok etkilendiği bir genç kadınla yakınlaşmasını şu sözlerle anlatır: “Onu 
görmek için kaldım. Yine öyle denizi, yosunları, engin suların uğultusunu taşıyarak geldi. Etrafı bir 
deniz mağarası yaptı. Deli olacak gibiydim. (...) Ayrılırken beni  gerçekten mağarasına çekmek 
istiyormuş, gerçekten orada boğup öldürmek istiyormuş gibi hararetle, şefkatle öptü. Ben büyülenmiş 
gibiydim. Dik ve kalın, denizin rüzgarlarına, kayalara çarpan suların sesine benzer bir sesi, denizin 
sessizliğine benzeyen sessizlikleri, hatta yumuşaklıkları var. (GITB:317)   
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onun için “ferdi bir vak’a” olmaktan çıkar, bir sembole dönüşür: “Ev sembolünün 

yerine değer hükümlerinin dünyası geçti. Anlattığınız şeylerle pek iyi birleşen bu 

sembol, bana cemiyetimizin yüz yıldan beri geçirdiği değişiklikleri hatırlattı.” 

(MB:150) 

Behçet Bey’in odasına yakından bakalım. Burası “nizamı nizamsızlıktan 

gelen”  bir oda. İçinde bir yığın eski, güzel, renkli şey ve bunların arasında bir yığın 

saat ve büyük bir ayna var.  Ayna içinden “bütün bir mazi” çıkabildiği gibi, “bin türlü 

ihtimalle yüklü bir istikbal”in de çıkabileceği bir şey. Behçet Bey aynaları hem sever 

hem de onlardan korkar. Aynalar taksim kabul etmiş bir zamanin simgesidirler.  

Behçet Bey ise beraberimizde getirip beraberimizde götürdüğümüz, her zerresine ayrı 

mana ve şekiller vererek sahip olduğumuz zamanı sever. İşte kendi elleriyle tamir 

edip ayarladığı saatler “nabızlarımızın munis kardeşi” olan bu zamanı sayarlar. 

(MB:23) 

Aynalar, saatler, odasını doldurduğu eski şeyler, Behçet Bey için yaşanmamış 

bir zamanın tecrübe edilmesi demek. Eşyaları olduğu gibi saatleri de beraberinde 

getirdiği yaşanmışlıkla seviyor. Çekingen ve babasının gölgesinde ve onun 

ihtişamından uzak bir kişilik olarak geçirdiği hayatı ne kadar dışa kapalı, ne kadar içe 

dönükse, odasına doldurduğu bu binbir türlü eşya da o kadar çıkmaya cesaret 

edemediği dış dünyanın yaşanmış parçalarıdır. Behçet Bey kendini neredeyse 

hapsettiği odasını başkalarına ait hayatlarla, hiç sahip olamadığı bir hayatla 

doldurmuştur.  

Behçet Bey’in odası  fetişleştirilmiş eski eşyalarıyla, hayattan korkan bir 

adamın eski zamanlar koleksiyonuna benzer. O, hayatı odasında biriktirir. 

Müzayedeleri, eski konakların vereselerini, onlardan taşan hayatı sever.  

 

4.4.2. Zamanla İlgili Simgeler  

     4.4.2.1.Saat ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü  

Saat, Mahur Beste ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde çokça kullanılan bir 

simge. Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde saat üzerine kurulmuş bir yapı olan 

enstitünün kendisi de bir simgedir.  Bunları simgesel değerleri bakımından 

inceleyelim. 

 Saat, bu roman için merkezî bir role sahip. Öncelikle romana adını veren 

enstitünün temeli.  Romanın anlatıcısı Hayri İrdal bir muvakkit, yani saatçi.  Ustası 

Nuri Efendi’nin insanla saat, saatle cemiyet arasında kurduğu benzerlikler,  saatin 
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simgesel kullanımının örnekleri.  

Saat, bir yalan etrafında dalga dalga büyüyen şaşaalı bir kurumun temeltaşı 

olmasının yanısıra  anlatıcı kahraman Hayri İrdal’ın dünyayla kurduğu nadir 

bağlardan biri. 

 Saatin Hayri İrdal’ın ilk ihtirası olması ve  yol açtığı değişiklikler, Enstitüden 

önce de onun hayatındaki yerini ortaya koyar. 

 Fakir ama mutlu bir hayat sürdüğü çocukluğunda hürriyeti her türlü hırstan 

uzak, doyasıya yaşadığını söyleyen Hayri İrdal'ın bu mesut hayatını bir ihtiras 

bulandıracaktır: Dayısının sünnet hediyesi olarak verdiği saat. Bu saatle "hayatının 

ahnegi biraz bozulur gibi olur". Mesut yaratılışı, bu ihtirasın hayatını büsbütün 

çığrından  çıkarmasına engel olur. Tersine ona bir istikamet verir. "Hayatım onunla 

şekil aldı. Belki de bana hürriyetin asıl kapısını o açtı" der. (SAE:26) 

 Hayri İrdal bununla da kalmaz "Babam istediği kadar doğum günümü eski bir 

kitabın arkasına  16 Receb-i Şerif, sene 1310 diye kaydetmiş olsun, asıl Hayri İrdal'ın 

doğum tarihi bu saatin elime geçtiği gündür diyebilir "  der. (SAE:26) Saatin gelişiyle 

Hayri İrdal için o zamana kadar "benim" diyebileceği herşey ikinci plana geçmiştir.  

 Saat, bir dönüm noktası ve İrdal’ın hayatında daha sonra meydana gelecek 

önemli dönüşümlerin de katalizörü. 

 Saatin, İrdal’ın ustası Muvakkit Nuri Efendi için taşıdığı anlamlar da bir o kadar 

büyük: Nuri Efendi için saat, yaşama şuuru, zaman demek. Kendisine dert yanan fakir 

dostlarına tamir ettiği bir saati hediye eder ve "Hele bir zamanına sahip ol! Ondan 

sonrasına Allah kerimdir!" der. (SAE:35) 

 Nuri Efendi tamir ettiği saatlere "muaddel" der. Çünkü bu saatlerin her birinde 

zemberek, tulumba, çarklar  ayrı fabrikalardan gelmiş, ayrı işçiliklerden çıkmıştır. 

Nuri Efendi bunlara bakarak "Ne kadar bize benziyor..." der, "Tıpkı bizim hayatımız!" 

(SAE:35) Nuri Efendi'nin bu benzetmesi, Tanpınar'ın “bölük pörçüklük”, 

“parçalanmışlık”, "bütün olamama”  gibi, kimlik sorununa bağlanan klasik 

temalarıyla birleşir. 

Hayri İrdal  Halit Ayarcı’yla tanıştığında hayatı dibe vurmuş durumdadır.  

Parasızdır, kızını iğrenerek baktığı Topal İsmail’le evlendirmek üzeredir, hiçbir şeye 

inanmamakta ve sürekli yalan söylemektedir:  “Yalana alışmıştım. Hayatım denen bu 

kalp akçeyi başka türlü süremezdim. Insanlar benim böyle olmamı istemişlerdi. 

Yalancı idim.” (SAE:182) Ancak Halit Ayarcı’nın  bozuk saatine bakarken 
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düşündükleri, saatin, o sefalet durumunda bile Hayri İrdal’ın hayatındaki önemini 

koruduğunu gösterir: 

“Cebinden kordonsuz, küçük bir altın saat çıkardı. Avucumun ortasına bıraktı. 

Saat o kadar iyi işlenmişti ki avucumun içinde bir küçük güneş var sandım. Hayır, 

büsbütün yıkılmamıştım. Sevdiğim birkaç şey kalmıştı.” (SAE:182) 

Romanda bir de özel bir saat var: Mübarek, Hayri İrdal’ın çocukluğunda evde 

bulunan, büyükçe  bir ayaklı saat. Takribi Ahmet Efendi’den beri bir türlü 

yapılamadığı için babadan oğula vasiyet edilen ancak bir türlü yaptırılamayan camiin, 

parmaklıklar, yazı levhaları, hasırlar gibi öteberiyle birlikte temin edilebilmiş tek  tük 

eşyalarından. Evde bir türlü yerine getirilememiş bir vasiyetin yol açtığı vicdan 

azabının simgesi gibi duruyor. Üstelik “bozuk” ve “ayar kabul etmeyen” bir saat bu. 

Durup dururken birden çalışmaya başlaması gibi “huyları” yüzünden İrdal’ın annesi 

tarafından, “iyi saatte olsunlara çarpılmış” yahut da bir evliya olduğuna kanaat 

getirilerek, “Mübarek” ismi veriliyor. Ancak babası, sürekli hatırlattığı vicdan azabı 

yetmiyormuş gibi bir de sağdan soldan bir camiden çalındığı yolunda çıkan 

dedikodular sonucu iyice huzuru kaçtığından bu saate “Menhus” adını uygun 

görmüştür. Görüldüğü gibi  bu saatten bir insan gibi  bahsedilmesi Dr. Ramiz’den 

öncesine dayanıyor.  

Mübarek yalnızca Dr. Ramiz’in psikanaliz seanslarının odak noktası ve 

doktora göre Hayri İrdal’ın baba olarak gördüğü bir figür olarak kalmayacak; 

halasının verdiği bir davette ortaya çıkarılan çok süslü sahtesiyle, enstitü çılgınlığının 

aldığı boyutların bir göstergesi ve nihayet enstitü binasının da ilham kaynağı 

olacaktır. Mübarek bütün bu özellikleriyle romanda merkezî bir figür ve önemli bir 

simge. 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Halit Ayarcı ile Hayri İrdal arasında başlayan bir 

oyun gibi. Normal bir adam gibi yaşama şansının olmadığını düşünen Hayri İrdal 

çareyi Halit Ayarcı’yı taklitte bulur ve böylece gerçekte bir işi bile olmayan enstitüyü 

dallandırıp budaklandırmak için kolları sıvar; Ayarcı’nın hoşuna gidebilecek 

önerilerde bulunur. Aşağıdaki sahne enstitünün, nasıl kuralları üzerinde sessizce 

uzlaşılmış bir oyun olduğunu ortaya koyar: 

Halit Ayarcı ile Hayri İrdal enstitünün kadrosunun oluşturacak kişiler ve saat 

ayar istasyonları gibi konular üzerinde konuşurlar. Çıkarken Halit Ayarcı, “önemsiz 

bir şeyden bahseder gibi” İrdal’a maaşına zam yapıldığını  haber verir: 
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“İlk önce teşekkür için boynuna sarılmayı, iki elini öpmeyi düşündüm, fakat 

birdenbire demin verdiğim karar aklıma geldi. Ona yetişmeye, onun gibi hareket 

etmeye karar vermiştim. Bu benim tek çaremdi. Yarı yolda kendimi tuttum: 

— Teşekkür ederim, dedim.  

 Ve en ciddi sesimle: 

— Fakat bence asıl mesele müessesenin muvaffakiyetidir.  

 İkimiz birbirimize bir dakika kadar bakıştık: 

— Evet dedi, asıl mesele odur.”(SAE:243) 

Enstitü etrafındaki çılgınlığa tamamen kapılmış görünen Zehra bir gece 

babasıyla yaptığı konuşmada etrafındaki herkesin değişmiş olmasının onu mutlu 

ettiğini, kavgadan gürültüden usandığını anlatır. (SAE:278) Herkesin bir çıkarı olduğu 

oyun böylece sürüp gitmektedir. 

Enstitü oyunu içine çektiği insanları, bürünmek istedikleri rollere sokmuş, 

inanmak istedikleri yalanlara  yaklaştırmıştır. Herkes bir bakıma otomatlaşmıştır. Saat 

ayar istasyonlarında çalışacak genç kızlar için düşünülmüş olan “kurulmuş gibi” 

hareket etme, konuşma ve susma ilkesi herkesi ele geçirmiş gibidir.  Hepsi giderek 

saatlere benzemektedir. 

Hayri İrdal’ın enstitü öncesi hayatını ve ilk karısı Emine’yi özlediği bir gece, 

yatağa girdiğinde uyanan karısının sözleri karşısında düşündükleri bu hale bir örnek: 

“-Yine bu vakitlere kadar çalıştın, değil mi? Hayri, sen hiç kendine 

acımıyorsun! diye mırıldandı. 

Radyoda kadın sesiyle yapılan o reklâm özentileri bile bu kadar soğuk 

olamazdı. İlk önce alay ediyor sandım. Keşke öyle olsaydı. Hayır, ciddî idi. Halbuki 

çalışmadığımı, çalışacak bir şeyim olmadığını biliyordu. Sadece aklı başında, iyi 

niyetli,  kocasının sıhhatine dikkat eden kadın rolünde idi. Boynuma uzattığı kolunun 

altında bütün vücudum buz kesilmişti. Kurulmuş bir saatten, bir otomattan ne farkı 

vardı sanki bunun?”  (SAE:279) 

Saatler ve kurulmuş gibi hareket eden bu insanlar, romanda sık sık sözü geçen 

“otomat estetiği”yle ilişkilidir. Bu estetiğin çağımızın ruhunu yansıttığına inanılır. 

Halit Ayarcı’nın, enstitünün parlak bir buluş olduğuna inanmasının nedeni de modern 

çağın ruhunu yakalayacak olmasındandır.  

Saat bu noktada simge olarak şekil değiştirir; Hayri İrdal’ın sevdiği, onu 

hayata bağlayan şeylerden biri olarak başlayıp, bu merakın onu getirip bıraktığı 

oyunun içinde, mekânik, otomat bir dünya ve onun insanlarına esin kaynağı olmuştur. 



 57 

Saatle insan yakınlaşmasının fiziksel olarak sergilendiği Mübarek bir yana, insanlar 

da  saatlere dönüşmeye başlamışlardır.  Hayri İrdal, bu “kurulma” halini sık sık “Halit 

Ayarcı’nın elinde kukla oldukları” şeklinde ifade eder. Bu noktada şahıs kadrosunu 

Halit Ayarcı ve idaresindekiler olarak ikiye ayırmak mümkün: kuklalar ve onları 

“ayarlayan” bir adam. 

Saat zaman fikrine, o da enstitüye bağlanır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde 

ve romanda ondan önceki kurum ve çevrelerin tamamında toplanan insanların 

zamanla problemli bir ilişkileri vardır. Zamanın nasıl geçirileceği önemli bir sorundur 

ki bu aynı zamanda bir benlik problemine işaret eder. Kierkegaard'ın, 

Schopenhauer’ın bahsettiği “zamanın düzenlenmesi” meselesi, varlık felsefesinin eski 

bir sorunudur. 

 Hayri İrdal enstitüyle birlikte “bir sonraki gün ne yapacağı” sorusundan 

kurtulmuştur. Eldeki zamanla ne yapılacağı onun öteden beri endişesidir. Ustası Nuri 

Efendi'nin ölümü üzerine anne babası ve etraftakilerin onun geleceğiyle ve ne 

olacağıyla ilgili endişe ve önerilerine karşılık, "Bu suali ben de kendime soruyordum. 

Vakıa meslek, iş, kazanç düşünmüyordum. Fakat gün ve zaman denen bir şey vardı. 

onu harcamak lazımdı" der. (SAE:59)   

Enstitünün kendisi de başlıbaşına bir simge. Romanın ikili düzlemine uygun 

olarak, kimlik arayışını ve toplumsal eleştiriyi üzerinde buluşturan bir sahne: Teşkilat 

olarak bir oyunken, mekân olarak bu oyunun sahnesi. Daha önce de farklı 

bağlamlarda tekrar ettiğimiz gibi Tanpınar’ın temel meselesi “kimlik” ve bu 

bağlamda, Türk toplumunun doğuyla batı arasında kalmışlığının, "eski"den "yeni"ye 

geçişin sancıları, huzursuzluğudur. Huzur'da bu konu modernleşmenin başarılı birer 

terkibi olan tipler (Mümtaz ve İhsan) kurmak suretiyle, bireysel ve toplumsal kimlik 

sorunu etrafında irdelenmiştir. Roman, bozulan ve yokolan değerlere yönelik nostalji, 

köksüz bir batılılaşmanın olduğu kadar geriliğin ve şarka özgü olduğunu düşündüğü 

durağanlık ve tembelliğin eleştirisi, bütün bu etkenlerin ortasında aidiyet ve kimlik 

arayışındaki toplum ve bireylerin portresinin bir araya geldiği bir kompozisyon 

niteliğindedir.  Saatleri Ayarlama Enstitüsü  ise modernleşme, eski ve yeni toplum, 

eski ve yeni insan tipi gibi konuları, ideal tipler ya da görünümler sunarak değil, 

çelişkileri ve çarpıklıkları ön plana çıkararak, kara mizah yaparak işler. 

Modernleşmenin içi boşaltılmış bir kabuktan ibaret algılanması ve iş fikrine 

dayanmayan bir kimlik olgusu, bir kabuktan yani adından, binalarından ve 

personelinden ibaret bir enstitüyle sembolize edilmiştir. 
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Tanpınar fikir yazılarında sık sık, toplumun kangrenleşmiş bir sorunu olan 

üretimsizlikten bahseder; geriliği ve cehaleti büyük ölçüde üretimin yetersizliğiyle 

açıklar. Saatleri Ayarlama Enstitüsü de üretimsizliğin, işsizliğin bir sahnesidir. Konu 

dönüp dolaşıp kimlik meselesine dayanır; zira Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve onun 

kuruluşuna kadar olan çeşitli kurum ve çevreler, “bir sonraki gün ne yapacakları 

sorusu”ndan, gündelik hayattan ve onun gerçeğinden kaçan insanları buluşturur. 

Niteliği az çok değişse de her bir toplaşma, kendi içinde kuralları ve kadrosu belli 

birer oyundur ve insanları kendi hayatlarından koparıp yeni roller, yeni kimlikler 

verdiği için, herkesçe böyle sadıkane bir biçimde  sürdürülmektedir.  Oysa yazara 

göre insana asıl kimliğini verecek olan “iş fikri”dir.  Oğlu Ahmet’in, sorumluluğunu 

üzerine aldığı Enstitü binasının çiziminde, kendisine yardımcı olmak için günlerce 

onunla birlikte çalışması üzerine, Hayri İrdal’ın düşündüklerine bakalım: 

“İş insanı temizliyor, güzelleştiriyor, kendisi yapıyor, etrafiyle arasında bir 

yığın münasebet kuruyordu. Fakat iş aynı zamanda insanı zaptediyordu. Ne kadar 

abes ve manâsız olursa olsun bir işin mesuliyetini alan ve benimseyen adam, ister 

istemez onun dairesinden çıkmıyor, onun mahbusu oluyordu. İnsan kaderinin ve 

tarihin büyük sırrı burada idi.” (SAE:341) 

Enstitü, toplumsal eleştiri için de önemli bir sahne. Saatleri Ayarlama 

Enstitüsü’nün yalnızca bir toplumsal eleştiriymiş gibi okunuşu oldukça yaygın. 

Durum böyle olmasa da, romanın, bu türden okumaları cesaretlendirecek ölçüde 

toplumsal eleştiri içerdiği de bir gerçek. Enstitüdeki çarpıklıklar, kuşkusuz genel 

anlamda işlevsiz devlet kurumlarına, fazlaca yüklü bürokrasiye göndermeler içerir. 

Örneğin, enstitü  memurlarının yarısı Hayri İrdal'ın yarısı da Halit Ayarcı'nın 

akrabalarından oluşur. (SAE:16) Kadronun bu suretle belirlenmesi fikri Halit 

Ayarcı'ya ait olup belediye başkanı ve ilgili bürokratlarca da isabet addedilmiştir. 

Hiçbir işi olmayan, Halit Ayarcı'nın fikrine göre "fonksiyonunu teşekkülünden sonra 

oluşturan" kurum, varlık nedeninin yanısıra kadrosuyla da absürddür. Yazar böyle bir 

kurum çizerek, bürokratik ilişkiler, adam kayırmacılık, kamunun parasını israf, 

tembellik, işlevsiz kurumlar  gibi konulara da değinmiş olur. 

İnsanla saat arasında benzerlik kurma yalnızca Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ne 

özgü değil. Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler ve Huzur romanlarında geçen Behçet 

Bey de Çırçır yangınında kitapları yandığından beri “durmuş bir saate”, otomat gibi 

hareketleriyle bir “kukla”ya benzer. (SD:108) Odası aynalarla ve saatlerle doludur, bu 

saatlerin tik takları arasında “durmuş” bir zamanı yaşar. O saatler yaşanmışlıkları, 
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geçmişin gölgelerini temsil eder, durmuş bir saat ise hayatla ilişkilerin kesilmesini… 

Kendisi durmuş bir saat gibi olan Behçet Bey, aynalardan ve saatlerden geçmişe 

bakar. 

 

4.4.2.2. Ayna 

Behçet Bey’in odasında otuz kadar ayna var. Kendini bu aynalarda uzun uzun 

seyreder. Saatler gibi aynalar da geçmişin taşıyıcısıdır. Ayna motifi, geçmiş ve kader 

gibi kavramlarla ilişkilidir. Sahnenin Dışındakiler’de Behçet Bey Cemal’e Talât 

bey’in aynasını hediye eder. Cemal  bu aynaya baktıkça kendi talihini görür gibi olur. 

Bu talih Talât Bey’in, Behçet Bey’in ve ailede ümitsiz aşkı bir aile mirası gibi taşıyan 

daha nicelerinin talihiyle aynıdır.  

Aynalar, saatler, odasını doldurduğu eski şeyler, Behçet Bey için yaşanmamış 

bir zamanın tecrübe edilmesi demek. Eşyaları olduğu gibi saatleri de beraberinde 

getirdiği yaşanmışlıkla seviyor. Çekingen ve babasının gölgesinde ve onun 

ihtişamından uzak bir kişilik olarak geçirdiği hayatı ne kadar dışa kapalı, ne kadar içe 

dönükse, odasına doldurduğu bu binbir türlü eşya da o kadar çıkmaya cesaret 

edemediği dış dünyanın yaşanmış parçalarıdır. Behçet Bey kendini neredeyse 

hapsettiği odasını başkalarına ait hayatlarla, hiç sahip olamadığı bir hayatla 

doldurmuştur.  

Huzur’un başkişisi Mümtaz’ın da aynalara özel bir ilgisi vardır: 

Taşlığın lambasını yaktı ve her zaman yaptığı gibi aynaya baktı. Mümtaz 

hiçbir aynayı kaçırmazdı. Aynalar onun için insan talihinin remzi, zihnin gaibe doğru 

uzatılmış bir imkanı gibiydiler.(H:358) 

Aynanın bir motif olarak çok defa karşımıza çıkması tesadüf değil. Zira 

Tanpınar’ın onlara yüklediği işlev, aynaların geleneksel anlamlarıyla da uyumlu. Eski 

çağlarda aynaların ruhları hapsettiğine ve başka bir dünyaya geçiş kapısı olduğuna 

inanılırmış.30  

Aşklarının önündeki engeller ve Nuran’ın tereddütleri üzerine Mümtaz 

Nuran’a “Vücutlarımız, birbirimize en kolay verebileceğimiz şeydir; asıl mesele, 

hayatımızı verebilmektir. Baştan aşağı bir aşkın olabilmek, bir aynanın içine iki kişi 

girip, oradan tek bir ruh olarak çıkmaktır!” der. (H:193) 

                                                        
30 Başka bir dünyaya geçiş kapısı olarak ayna motifinin kullanımına,  Lewis Carroll’a 
ait Alice Harikalar Diyarında öyküsünün ikinci kitabı olan Through the Looking   
Glass’ta rastlıyoruz.  
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4.4.3. Müzik 

Tanpınar, “Yahya Kemal ve Türk Musıkisi” başlığıyla yayımlanan, İstanbul 

Radyosu’nda yaptığı bir konuşmada, romanlarında da sıklıkla adı geçen bestelere 

nasıl bir önem atfettiği ortaya çıkar: 

 Türk musıkîsi üç büyük eser etrafında gelişmesini yapar. Abdülkadir-i 

Merâgi’nin artık hiç dinleyemediğimiz Segâhkâr’ı, Itrî’nin Nevâkâr’ı (isterseniz buna 

Mevlânâ için yazdığı Na’t’ı  da ilave edersiniz; yahut birinden birini tercih edersiniz) 

ve Dede Efendi’nin Ferah-fezâ Ayini. Bu üç eser yumuşak çizgiler medeniyetinin  

sade üç ayrı tarafını vermezler; bütün bir tarihi de verirler. Her şeyi bulmuş gibi 

görünen birincisinde garib bir tokluk ve ve arkaizm sadece bir özelliği gösterir. 

Itrî’de eşyanın yerli yerine oturduğu kurulmuş ve kendisini de idrak etmiş bir âlemle 

karşılaşırsınız. Klasik bir sanattan beklenen her şeyle beraber. Üçüncüsünde bir 

inkıraz devrinin bütün acısı,  batan bir güneşin son ışıklarına benzeyen Nevâkâr, bu 

üç eserin arasında bir merkez gibidir. ( YG:359) 

Müzik, kültürel bir sembol olarak yoğunlukla kullanılır. Saatleri Ayarlama 

Enstitüsü’nde Hayri İrdal’ın baldızının berbat sesine ve müzik konusundaki cehaletine 

rağmen beğenilen bir “muganniye” oluşu, müzikte olduğu gibi kültürde de yaşanan 

çöküş ve zevksizleşmeyi anlatır. Bu durum Hayri İrdal’ın baldızından çok, onu 

beğenip alkış tutan toplumun kültürel çöküşünün eleştirisidir.  

Sahnenin Dışındakiler’de, Tevfik Bey’in, mütareke yıllarında Boğaz’ı saran 

her çeşitten müziğe ve bunun simgelediği işgal atmosferine tepkisini gazel ve şarkılar 

söyleyerek göstermesi, böylelikle onları susturması da bu türden bir kullanıma örnek 

oluşturur.(SD:198) 

Müziğin simgesel kullanımından bahsederken, “Mahur Beste”ye değinmek 

gerekir. Mahur Beste, sadece aynı adı taşıyan romanda değil, "Huzur" ve "Sahnenin 

Dışındakiler"de de devam eden bir motif; adeta kurgunun akışını sezdiren bir simge 

olarak yer bulur. 

Örneğin Sahnenin Dışındakiler’de, Cemal’i, onun Sabiha’yı sevdiğini bile bile 

evlendirmek isteyen Sakine Hanım, ona şöyle der: 

İçinden geçen şeylerin hepsini biliyorum. Kimi sevdiğini, ne düşündüğünü, ne 

halde olduğunu… (…) Ben elli senedir bu işler içindeyim. Aileni ise çocukluğumdan 

beri tanıyorum, sizin ailede ümitsiz aşk ananedir. Fakat Talât Beyin hikâyesi malûm! 

Böyle şeylerden fayda çıkmaz. Ömrünü harcarsın! “Mahur Beste” de her zaman 

yazılmaz! İstersen seni evlendireyim. (SD:68) 
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Mahur Beste içinde geçmişin gölgelerini taşır; ümitsiz aşkın, nesiller boyu 

devam edecek bir yazgının simgesidir. Kurguda, bu bestenin girdiği yerler sözkonusu 

yeni kişilerin de, Mahur Beste’ye kaynaklık eden talihsiz ve ümitsiz aşkın, acı ve 

kederin çemberine girdiklerini ima eder. Bu, Behçet Bey, Cemal ve Mümtaz için 

böyledir. Beste üç roman arasındaki tematik devamlılığın da kurucularındandır. 

Cemal, “Behçet Beyden bütün çocukluğum boyunca dinlediğim bu güzel eser, 

sanki talihimin aynasıydı”, der. (SD:158) Henüz bir çocukken bu besteyi dayısından 

isteyen Nuran da, benzer bir talihi yaşayacaktır. 

Mahur Beste, Talat Bey'in, karısının kendisini terk etmesi üzerine Neşati'nin 

bir gazelinden yaptığı bir bestedir.31 Huzur’da şöyle anlatılır: 

Mahur Beste küçük ve kısa şeklinde insanın tenine yapışan o acı çığlıklardan 

biriydi. Eserin kendi macerası da garipti. Talat Bey'in karısı Nurhayat Hanım, Mısırlı 

bir binbaşı ile sevişerek kaçınca Mevlevi muhibbi olan Talat Bey bu eseri yazmıştı. 

Hakikatta tam bir fasıl yapmak istiyordu. Fakat tam o esnada Mısır'dan gelen bir 

dostu Nurhayat Hanım'ın ölümünü haber vermişti. Daha sonra ise bu ölümün eserin 

bittiği geceye tesadüf ettiğini öğrenmişti. Mümtaz'a göre Mahur Beste ,Dede'nin bazı 

beste ve semaileri gibi, Tab'i Efendi'nin bayati yürük semaisi gibi hususi yürüyüşü 

olan, insanı büyük manasında kaderle karşılaştıran bir parçaydı.(H:56) 

Beste, Sahnenin Dışındakiler ve Huzur’da daha geniş yer bulur, bir aldatma 

hikâyesinden, kaybetme korkusuna temsil ettiği “yasak şeyler” anlatılır. Örneğin 

Mahur Beste romanındaki Behçet Bey’in karısının Dr. Refik’le aşkını simgeler. Bu 

simge öylesine güçlüdür ki, Huzur’da, Behçet Bey’in genç kadının ölüm döşeğinde 

Mahur Besteyi mırıldandığını duyunca ağzına eliyle birkaç defa vurmuş, belki de 

böylece bu ölüme sebep olmuş olduğu söylentisi geçer. (H:56) Yine Huzur’da, 

anlatıcı, besteyi “aşkın, ölümün garip ve zalim terkibi” diye tanımlar.(H:110) 

Simgelediği şeyler bununla da sınırlı değildir Mahur Beste’nin. Nuran, yeni aldığı 

                                                        
31 Mahur Beste, mahur makamında yapılmış en ünlü beste olan ve Mesut Cemil 

yönetimindeki fasılca taş plağa okunan Eyyubi Bekir Ağa'nın "bir âfet-i mehpeyker 

ile nüktelerim var" sözleriyle başlayan bestesi değildir ancak Tanpınar’ın romanını 

Bekir Ağa'ya adamış olması, aslında gerçek besteden etkilendiğini ve esinlendiğini 

gösterir. Kaynak: Abacı, Tahir, Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar’da Müzik, s. 

65-66   
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Debussy plaklarını dinlemek üzere kendisini davet eden Mümtaz’a aradaki engel ve 

sorunlar nedeniyle tereddütle giderken, anlatıcı “Debussy'yi, Wagner'i sevmek ve 

Mahur Beste'yi yaşamak, bu bizim talihimizdi” der.(H: 142)  

Müzik kültürün temel taşı ve kimliğin kurucu unsurlarından biri olarak çok 

önemsenir. Mümtaz, eski musıkimize meraklıdır. Kayıt altına alınmadan kaybolan 

eserler için üzülür. Plakları bulabilip bulamadığını soran Sabih’e şöyle cevap verir: 

 -Buldum. Ama biraz eski. Fakat asıl bilmediklerimiz, hiç tanımadığımız 

parçalar var! İhsan ki bu işe o kadar meraklıdır, o halde mevcudun yüzde birini 

bilmiyoruz, diyor. Biri çıksa da şunları tanıtsa, notaları neşredilse, diskleri yapılsa, 

hulasa, şu piyasa musıkisinden bir parça kurtulsak! Düşün bir kere, Dede gibi bir 

adamı yetiştirmişsin, Seyid Nuh, Ebubekir Ağa, Hafız Post gibi adamlar gelmiş, 

muazzam eserler vermişler. Benliğimizin bir tarafı yapılmış. Sen farkında değilsin; 

ruh açlığı içindesin. Felaket şurada; bugünkü nesil ortadan çekildi mi, çoğu ezbere 

olan bu eserler kaybolacak. Mesela tek başına Münir Nurettin'in bildiklerini düşünün. 

(H:79) 

Müzik, “biz”in aynası, bizi yapan şeylerin bir halitasıdır: “İstanbul peysajı, 

bütün medeniyetimiz, kirimiz, pasımız, güzel taraflarımız, hepsi musıkide”dir. (H:170) 

Bir mecliste Tevfik Bey’den Itri’nin Nevakar Bestesini, ardından da Mahur Beste’yi 

dinleyen İhsan, “İşte buyuz...” der,  “Bu Nevakar'ız. Bu Mahur Beste'yiz, bunlara 

benziyen nice nice şeyleriz! Onların içimizdeki yüzleri, bize ilham edecekleri hayat 

şekilleriyiz. Yahya Kemal, bizim romanımız şarkılarımızdır, diyordu, hakkı da 

var.”(H:243-244) Mümtaz’la Nuran, “ferahfezayı, acemaşiranı, beyatiyi, 

sultaniyegahı, nühüftü, mahuru tercih ederler”,  “bunlar asıl ruh iklimleri”dir. 

(H:148) Müzik, hem roman kişilerini, hem de onların birer temsilcisi olduğu “biz”in 

resmini tanımlamaktadır. 

Mevlevilik geleneğinin eski müziğimizin kurucu unsurlarından olması, aynı 

şekilde Bektaşiliğin müziğe yansımaları, müzik ile felsefe ilişkisini ortaya koyar. Bu 

ilişki  Tanpınar tarafından son derece dikkatle vurgulanmaktadır. 

 

4.5. Resim 

Tanpınar romanlarında resme geniş yer verir. 

 “Romana ve Romancıya Dair Notlar” başlıklı yazılarının ikincisinde, bizdeki 

ilk roman örneklerini değerlendirir ve bu türün eksik gelişmesini, batıdaki kültürel ve 

toplumsal şartlarla karşılaştırma yaparak  açıklar. Batılı romancılarının aynı zamanda 
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ressam ya da resim tenkitçisi olduklarını söyler.Yazarlığın yanında desinatör, resim 

tenkitçisi ya da koleksiyoncusu olan kişilerden örnekler verdikten sonra şunları 

söyler: 

“Bütün bu saydığımız isimler, bu sevdikleri ve çok iyi tanıdıkları sanatın 

kazançlarını nesre taşıdılar. O inceden inceye teferruat merakı, bitmek tükenmek 

bilmeyen portre, sonu gelmeyen rötuşlar, bir heyet-i umumiyeyi bir çizgide ihata 

etmek ister gibi uzayan cümleler, bütün bunlar resimden geliyordu.”32 

Edebiyata müzik, resim, heykel   gibi sanatların girişini tarihsel süreç ve 

edebiyat akımları çerçevesinde değerlendirdikten sonra yardımcı sanat olarak asıl 

olanın resim olduğunu söyler. (GITB:292) 

Tasvirler, portreler, ince teferruatlar, resmin bir teknik olarak romanda 

görünümleridir. Peyzajlarda  bir resim sahnesi ortaya koymak ister. Bunun dışında 

resim, göndermeler yoluyla da metne bol bol girer.   Huzur'da, Mahur Beste’de, 

Sahnenin Dışındakiler’de, birçok tarihi olaya, müzik ve edebiyat eserlerine olduğu 

gibi resme de çok sayıda gönderme yapılır. Yazarın resme olan ilgisi ve romanı bir 

bakıma şiir diliyle kurarak yaratmış olduğu resimsel evren, bazen herhangi bir şeyi 

tasvir ederken bir tabloyu yardıma çağırma şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, 

Mümtaz Nuran'ı tasvir ederken Renoir'in "Okuyan Kadın" adlı tablosunu çağrışım 

yoluyla devreye sokar. (H:177) Bununla da yetinmeyerek o tablonun hikâyesini, 

tabloda resmedilen kadının hikâyesini anlatır. Bununla yapmış olduğu tasviri resmin 

(tablonun) halihazırda var olan görüntüsüyle  zenginleştirmekle kalmaz, hikâyeyle de 

bunu pekiştirir. Rayları tamir eden birkaç tramway amelesi, içinde bulundukları ışık 

ve gölge oyunlarıyla Mümtaz’a Rembrandt’ın tablolarını hatırlatır. (H:362)  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. KİŞİ KADROSU 

                                                        
32 “Romana ve Romancıya Dair Notlar”, Edebiyat Üzerine Makaleler, s.66 
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Kişi kadrosu, kurmaca metni oluşturan dört ana unsurdan biridir. Modern 

roman anlayışının kişileri, psikolojik yapı ve derinlikleriyle “olay”ın önüne 

çıkardığını söylemiştik. Tanpınar’ın metinlerinin de dahil olduğu bu tür metinler, 

anlatmak istedikleri şeyi, insan üzerinden verir ya da doğrudan doğruya insanı mercek 

altına alır. 

Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü hakkında verdiği bir röportajda, 

romanda kendisi için en önemli unsurun sorusuna “İnsan”, diye cevap verir: “ Her 

şeyden evvel insan, bütün etrafıyla insan ve onun havası.”33 

“Bizde Roman” başlıklı yazısında neden bir Türk romanı olmadığı sorusuna, 

sosyal hayatın dar ve durgun oluşunun edebi yaratıcılığa yansıdığı  açıklamasını 

getirir. Cemiyette kadın yoktur, dolayısıyla ona bağlı aşk, saadet, ihanet, arayış gibi 

meseleler de yoktur ve bunların  romandaki temsili ancak zihnî ve sembol 

düzeyindedir. Tanpınar, bu gibi nedenlerle,  romanımızın “hayatla ilintili lakin suni” 

olduğunu söyler. 34 

 Romanı hazırlayacak şartların temelinde insan ve toplum vardır.  “Romana ve 

Romancıya Dair Notlar” başlıklı yazılarında “roman, içtimai bir evolüsyonun 

neticesidir” der. Doğu ve batı nesrinin farklılıklarının sosyolojik temeli üzerinde durur 

ve eski nesrimizi bu bağlamda değerlendirir: “Eski alemimizin ufku dardı, insanı pek 

az tanır ve ancak şöyle böyle kıymetlendirirdi. Dış hayata gelince onunla pek az 

meşgul olurdu.” Eski şark hikâyesi ve Mihnet-Keşan örneğini değerlendirirken, onu 

insanın içine inememekle, “ferdin cahili” olmakla suçlar. Tasavvuf da bu çerçeveden 

çıkmayı başaramaz, zira tasavvufta “eşyaya, cansız şeylere bile şamil olan ezeli 

dram”ın35 dışında herşeyin ehemmiyetsiz ve manasızdır.36 

Görüldüğü gibi Tanpınar, insanı romanının merkezine almakla yetinmiyor; 

insanı derinlemesine vermeyen bir edebiyat eserinin yüzeysellik ve yapaylıktan 

kurtulamayacağını da savunuyor. Romanlarında kişilerin taşıdığı önemi böylece 

ortaya koyduktan sonra kişilere ve işlevlerine yakından bakalım. 

 Bir romanda kişilerin işlevi iki şekilde incelenebilir: 

 1. Olay örgüsünde üstlendiği rol bakımından: Hikâyedeki çatışmanın 
                                                        
33 “Ahmet Hamdi Tanpınar Yeni Eserini Anlatıyor”, Konuşan: Ayşe Nur (Azra 
Erhat), Yeni İstanbul, 19 Haziran 1954 
34 “Bizde Roman”, Edebiyat Üzerine Makaleler, s.47  
35 Asıl menbaından uzaklaşmış ruhun menbaa hasreti. 
36 “Romana ve Romancıya Dair Notlar”, Edebiyat Üzerine Makaleler, s. 60-61 
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kurulmasına katkısı ya da çatışma öznesi oluşu, varlığıyla olayların akışında yol açtığı 

değişiklikler 

 2.  Simge olması bakımından: Herhangi bir felsefi görüş ya da dini, zümre ya 

da insan tipini temsil etmesi 

 Roman kişileri bu işlevlerden birine sahip olabilecekleri gibi her iki işleve de 

birlikte sahip olabilirler. 

Bu çalışmada kişileri, teknik açıdan, daha açık bir deyişle, nasıl kuruldukları 

ve kurgudaki işlevleri  ve simgesel değerleri açısından inceleyeceğiz. 

 

1. Kişilerin Kurgudaki Yeri ve Simgesel Değeri 

 Tanpınar’ın romanlarında, anlatıcı merkez kişi, gerek Saatleri Ayarlama 

Enstitüsü ve Sahnenin Dışındakiler’da olduğu gibi ben-anlatıyla,  gerekse Mahur 

Beste ve Huzur gibi, anlatıcıya çok yakın  duran bir yazar anlatıcı aracılığıyla romanın 

tematik sorunlarını üzerinde toplar. Bu kahramanların metin içi yolculukları,  değişim 

ve değişime verilen tepki etrafında şekillenir. Kahramanların iç çatışmaları makro 

planda topluma özdeş olarak verilir ve bu iki düzlem arasında gelgitli bir yapı kurulur.  

Mahur Beste, kahramanı Behçet Bey’in iç dünyasının geniş bir 

çözümlemesiyle başlar. Onu betimleyen çatışmaların, metnin daha sonra odaklandığı 

toplumsal dönüşüm ve kültür sorunlarını aydınlatıcı olduğu gibi, çerçevesi çizilen bu 

makro bölünme ve kimlik krizi de onun ruh dünyasını bir tarihsel bağlama 

oturtmamıza yardımcı olur. 

Behçet Bey, karısını otuz beş sene evvel kaybetmiş, dul ve yalnız bir adamdır. 

Ne kendisiyle hünkârın iradesiyle evlenmek zorunda bırakılan karısı ne de onu 

kendisiyle kıyaslamaktan, zayıf ve biçare görmekten kendini alamayan babası 

tarafından sevgi görmüştür. Kendi içine kapalı bir zamanda yaşar gibidir. Eski 

saatleri, bakılması, iyileştirilmesi lazım gelen hastalara;  kitapları, iyi ciltlenince, 

gençleşmiş, güzel giyinmiş kadınlara benzetir. Ahbaplarıyla saz ve semaî 

meclislerinde bulunmayı sever. Saat tamirinden anlar, onlara sevgi duyar.  

Tanpınar’ın karakterlerine has ilgilerdendir saat tamiri. Saatleri Ayarlama 

Enstitüsü’deki Nuri Efendi ve Hayri İrdal da saate ve saat tamirine meraklıdırlar. 

Roman kişilerinin bunun dışında da pek çok ortak yönü ve ilgisi vardır. Behçet Bey, 

şairdir. Tanpınar’ın romanlarındaki bütün merkez kişilerin edebiyatçı olması, belki bu 

portreye en uzak kişi olan Hayri İrdal’ın bile bir kitap yazması ilgi çekicidir. Cemal, 



 66 

tıbbı sırf edebiyatla meşgul olabilmesine imkan tanıması için seçmiştir. Mümtaz, 

edebiyata meraklıdır ve Şeyh Galib üzerine bir roman yazmaktadır.  

Behçet Bey, “geçmiş”le ilişkileri açısından da Tanpınar’ın daha sonraki 

romanlarında karşımıza çıkan karakterlerde de gözleyeceğimiz tipik özellikler taşır. 

Eski, güzel, renkli ve kıymetli şeyleri sever; antikacı dükkanlarında, müzayede 

yerlerinde geçirilen zaman ona göre “hayatın en mânalı tarafı”dır. Çünkü buralarda 

“zaman ve insan tecrübesini kutsî bir büyü gibi kendi varlıklarında taşıyan bir yığın 

eşya” vardır. (MB:15) 

İç zaman kavramıyla da ilk kez Behçet Bey’de karşılaşıyoruz. Öznel zaman da 

denen bu zaman, anlatının ve anlatının öznesi olan kişilerin üzerine oturtulduğu ve 

bakış açısını belirleyen zemindir. 

Mahur Beste’nin diğer kişileri, Behçet Bey ve onun dünyasıyla karşılıklı bir 

yansıtma ilişkisi içinde olan tarihsel zemin ve ortamı kurarlar. Ekrem Işın, bu kişilerin 

“parçalanmış kimliklerin toplumsal çerçevesi olarak ilmiye sınıfı”nı temsil ettiklerini 

söyler. İsmail Molla, Ata Molla ve Sabri Hoca’yı, modernleşme tarihimizin 

geleneksel  kimlikleri parçalayan toplumsal statü basamaklarını altüst eden reformlar 

dönemini yaşamış ilmiye mensuplarıdır.  Her biri Tanzimat sonrası Osmanlı İlmiye 

sınıfının farklı zihniyet tarzlarını temsil eden bu karakterler, içinde yetiştikleri 

toplumsal zümrenin modernleşme hareketi karşısındaki tavrını, üç ayrı eleştiri kalıbı 

içinde sunar; tartışmalarıyla, ortaya koydukları çözümlerle  “medeniyet değişimi” 

üzerine odaklanırlar.  

Işın’a göre, Tanpınar’ın seçtiği bu karakterlerin tarih içinde somutlaşmış 

prototipleri vardır. İsmail Molla’da Ahmed Cevdet Paşa’nın mağrur kişiliğini; Ata 

Molla’da Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi ile Hâlet Efendi’nin Makyavelist ruh 

halini ve Sabri Hoca’da ise Ali Suavî kökenli Yeni Osmanlılar idealizmini bulmak 

mümkündür. (Işın, a.g.m.) 

İsmail Molla Bey, Behçet Bey’in her daim gölgesi altında kaldığı kudretli, 

otoriter, mağrur babası; annesi ve kızkardeşi gibi büyük bir hayranlık beslediği, 

kendini beğendirmek için uğraştığı insandır. Romanda Behçet Bey’in zıddı olarak 

görünür. 

  Kültürü ve geleneği özel olarak önemseyen bir kişi olmasıyla Tanpınar’ın 

düşüncelerinin taşıyıcısı rolündeki roman kişilerindendir. Örneğin, Müslümanlık 

bahsinde asıl önemli bulduğu şeyin,  dinin bu topraklarda, bu kültürle yoğrularak 
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aldığı şekil -Tanpınar’ın pek sevdiği bir kavramla ifade edilecek olursa “hayat 

şekilleri”- olduğunu söyler.  

 Yerli hayat içinde şekillenen Müslümanlık anlayışı, Ata Molla’nın 

pragmatizmine ve Sabri Hoca’nın Yeni Osmanlıcı hayat görüşüne karşı yapılmış bir 

eleştiri şeklinde okunabilir. Ahmed Cevdet paşa’nın gelenekçi tavrı ve onun bir 

uzantısı olarak Yahya Kemal’in muhafazakârlığı, bu eleştirinin kültürel zeminini 

oluşturur. (Işın: a.g.m.) 

İlmiye sınıfındaki yozlaşmayı temsil eden Ata Molla, İsmail Molla’nın aksine 

“kapalıdan, gizliden” hoşlanan, yaratılıştan dolapçı, esrarlı ve zalim bir kişi olarak 

tanıtılır. Zengin bir aileden gelmesine rağmen sürekli borç  ve ihtiyaç içinde; biraz 

başarı gösteren herkesi kıskanan bir kişidir. Devrinde ulemanın eskiye nazaran güç 

kaybetmiş oluşu, kendisinin de yeterince değer görmediği fikri onu devrine düşman 

eder. Bu düşmanlık “menfî yaratılışı nedeniyle” onu ileriye değil geriye götürür, 

“kafası geriye işleyen bir saat” gibi geçmiş zamanı yaşamaya başlar. Tarihe merak 

salar; Peçevi’de, Naima’da, Raşit’te, Silâhtar’da okuduğu eski İstanbul’u özlemeye 

başlar.(MB:42) Ulema sınıfının güçlü olduğu, takdir ve iltifat gördüğü devirlerin 

hayaliyle yanar, kendisine lazım olan “hava” işte budur; ciğerleri böylesi bir hava için 

yaratılmıştır. Bu yüzden kendini mustarip, biçare bulur, her şeye kızar, her şeye 

düşman olur. (MB:43) Bu yönüyle, Tanpınar’ın “kendi zamanı dışına çıkmak isteyen” 

karakterlerinden biridir. 

Işın, Ata Molla tipiyle Tanzimat öncesi devlet adamlarından Hâlet Efendi’ye 

açık bir gönderme yapıldığını savunur. Bu konuda, Tanpınar’ın, 19. Asır Türk 

Edebiyatı Tarihi’nde Hâlet Efendi’ye değinerek, onu “hayat tecrübesinden yoksun bir 

siyaset komplocusu” olarak tanımlayışını tanık gösterir. Tanpınar bu 

değerlendirmesini Ahmed Cevdet Paşa’nın Tarih- Cevdet’ine dayandırmaktadır. Ona 

göre Ahmed Cevdet Paşa ile Hâlet Efendi iki zıt kutuptur. Biri hayatın realitesine 

bağlı, diğeri kaybolan değerler peşinde sürüklenen ilkesiz bir ahlâkın temsilcisi bu iki 

kişi romanda da aynı çatışmayı temsil etmek üzere İsmail Molla ve Ata Molla 

tiplerine kaynaklık etmiştir. (Işın, a.g.m.) 

Bu noktada, “tarih merakı”na değinmek yerinde olur. Ata Molla’da geçmişe 

özlemin bir ifadesi olarak ortaya çıksa da tarih merakı, Tanpınar’ın roman kişilerinin 

başlıca ortak paydalarındandır. İhsan bir tarihçidir, Mümtaz ve Cemal tarihe 

meraklıdırlar. 
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İlmiye sınıfının üçüncü temsilcisi Sabri Hoca’dır. Taşra kökenli bir 

medreselidir. Unutulmuşluk-görünmezlik kavramlarıyla karakterize edilmiştir. 

Küçükken babası tarafından terk edilmiş, yeterli sevgi görmemiş, insanlarca bir iş için 

çağrıldığında bir görünmez biri gibi davranılmış bir çocuktur. Tanpınar’ın “nizamı 

bozulmuş bir hayat”a fırlattığı karakterlerden biridir. Meşrutiyet öncesi, Abdülhamit 

karşıtlığının, yerli yabancı bir yığın propagandanın, içten içe kaynayan payitahtın 

alışılmış hayatı sona erdirdiği, insanlarda nizamı bozulmuş bir hayatın şaşkınlığının 

yaşandığı bir dönemde Sabri Hoca bu ruh halinin sözcüsü olur.  

Babasının konağına dönüşü Sabri Hoca’nın kişiliğini ve psikolojisini anlamak 

bakımından dikkate değer bir epizot. Babası iki hafta önce ölmüş oğlu ve yedi sekiz 

sene önce ölen karısı için üzülüp ağlarken otuz sene önce doğmuş olanı yani kendisini 

hiç hatırlamamaktadır.  Sabri Hoca, annesini ve onunla kalan, sonradan ölüm haberini 

aldığı erkek kardeşini düşünür. Onları çoktan unutmuştur. “Garip, kökünden ayrılmış 

hayatında zaten üzerlerinde durmamıştı”r. (MB:79) 

Ayrıksılık, insanların, hayatın arasına karışamama, çocuklukta ihmal 

edilmişlik, sevgisizlik, ahengi, düzeni bozuk bir hayatın temsilcisi ve kurbanı olma... 

Tanpınar’ın diğer kahramanlarında da gördüğümüz psikolojik portrenin Sabri Hoca 

için de geçerli olduğunu görüyoruz. Bu da Tanpınar’daki ikili “ben-biz” düzleminin 

göstergelerinden biri. Zira Tanpınar kimi anlatırsa anlatsın, bu kişiler hangi sosyal 

sınıftan, kökten, eğitim düzeyinden gelirse gelsin tekrar eden bir “örüntü”  vardır; bu 

da yazarın kendi psikolojik portresi ve yaşantılarıyla ilişkilidir. 

Ekrem Işın’a göre,  Sabri Hoca, Yeni Osmanlılar hareketiyle ilişkilidir ve Ali 

Suavi’yi çağrıştırmaktadır. Tanzimat sonrası medrese çevrelerinde rastlanan 

Meşrutiyetçi aydınlar grubundandır ve içinde yetiştiği zümrenin değerlerine ters düşse 

de reform yandaşı olmayı sürdürmüştür. Tanpınar, Sabri Hoca tiplemesiyle ilmiye 

sınıfının 18. Yüzyılda başlayan modernleşme sürecine katılmasını ve adım adım 

gerilemesini paralel süreçler olarak yansıtmıştır. (Işın, a.g.m.) Medeniyet değişimi ve 

kimlik konusunu değişik açılardan bu üç figür etrafında tartışır.  

Sabri Hoca Abdülhamit karşıtlarının bütün meseleyi bir insanı tahttan 

indirmek olarak görmelerini eleştirir. Ona göre insanların değişmesi tek başına bir 

anlam ifade etmez, sorun daha genel, daha kapsamlıdır. Onun sözleriyle: “Mesele 

yıkılış halinde olmamızda, içinde yaşadığımız şartlar aleyhimize dönmüş…” (MB:86) 

Sabri Hoca romanda medeniyetin iflası tezinin ateşli bir savunucusu olarak 

karşımıza çıkar. Behçet Bey’e, “Oğlum Behçet, sen bir medeniyetin iflası nedir bilir 



 69 

misin? İnsan bozulur, insan kalmaz; bir medeniyet insanı yapan manevi kıymetler 

manzumesidir” der. (MB:87) Modernleşme, kültür ve kimlik konularında, “gömlek 

değiştirmek yerine içten değişmek gerektiği” gibi fikirler öne sürer. Ona göre bir 

zihniyet ya tam değişir, ya değişmez; gerisi dışta kalır. “Şark içimizde son sözünü 

söylemedikçe kurtuluş yoktur” der. Bir artıkla yaşadığımızı söyler: “Şark yok, şark 

öldü. Bizler yetimiz. Unutmaktan başka çaremiz yok. Yetimlikten kurtulmak için 

unutmalıyız” der. (MB:87) Eski  şarkı idealleştirir. O artık olmadığı için hayatı ve 

kimliği yarımdır. Kendisine şarka neden bu kadar düşman olduğunu soran İsmail 

Molla’ya şöyle cevap verir: “Yüzüme iyi bak ve şarkı gör. Şarkı, bizim şarkımızı 

bulsam bu yüzde mi olurum? Benim yüzüm, senin yüzün, babalarımızın yüzü. Yani 

hayatı tam olmayanların yüzü…” (MB:87) Şark ölmüştür ama bunu kabul etmek de 

ıstıraplı bir şeydir. Çünkü bu ölümü kabul etmek, “her şeyden vazgeçmek, her şeyden 

pişman olmak”tır. Şark medeniyetini yanmış bir konağa benzetir. Onlar da enkaz 

arasında gördükleri insanlara benzemektedirler ve artıklarla yeni bir şey yapmak da 

çok zordur. Şarkın “sihirli nefes”i ortadan kalkmış, elde çerçöp yığınından başka bir 

şey kalmamıştır. Buna karşılık İsmail Molla için şark yalnızca bir kelimedir: “Şark 

nedir? Bir kelime…Kelimeler varsın, ölsün. Asıl yaşaması lâzım gelen ölmez. O 

bizim hayatımızdır, o değişir. Değiştikçe de yaratır. (…) Ne şarka, ne garba, ne 

falana, ne feşmekâna bağlıyım; bize bağlıyım. Hayata, yani ölmeyen bir şeye 

bağlıyım.” (MB:94) Dini ve kültürü, hayatın yaptığı haliyle, “bize mahsus” haliyle 

kabul eder ve sever. İsmail Molla, bu noktada,  kültürü ve coğrafyanın şekilllendirdiği 

inanış ve gelenekleri önemseyişiyle Tanpınar’ın düşüncelerini yansıtır.  

Bununla birlikte fazlasıyla “bedbin” olduğunu söylediği karakteri Sabri Hoca 

ile de bütün bütün farklı düşünmez Tanpınar. Şimdinin kimlik sorunlarını tartışırken 

dedelerimizin yaşadığı zamanda, o zamanın şark medeniyetinde bir “tamlık” 

bulmasıyla da, kimlik meselesindeki bazı çözümlemelerinde fazlasıyla karamsarlığa 

kapılmasıyla da  Sabri Hoca’yla benzeşir. Tanpınar’ın karakterlerinin kendi içinde bir 

tamlık ve diğerlerinden ayrılık taşımadığını daha önce ifade ettik. Bu kişiler 

Tanpınar’ın zihninin, onu farklı açılardan gören bir çok aynadan yansımasına 

benziyorlar. İsmail Molla ve Sabri Hoca da birbirine karşıt görünseler de aslında bir o 

kadar iç içe geçmiş karakterler. 

Huzur’da da aynı durum sözkonusudur. Kişiler üzerinden toplumsal yapının, 

toplumun içinden geçtiği süreçlerin anlatılıp açıklanabilmesi gibi bir amaç güdüldüğü 

gibi bunun tersinin de geçerlidir. Zira Huzur'daki söz konusu karakterlerin yaşadıkları 
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çelişkilerin anlaşılabilmesinde toplumun çelişkilerinin bilinmesinin ve anlaşılmasının 

rolü büyüktür. Aynı çelişkiler küçük ve büyük ölçeklerde olma üzere kişide ve 

toplumda görülür. 

Kurgudaki bu ikili düzlemin kurulabilmesi, kişilerin iç dünyalarıyla olduğu 

kadar, toplumsal bağları, simgesel ve temsili değerleriyle de işlenmesiyle mümkün 

olmuştur. Bir romanda kişiler hem tip hem de karakter özellikleriyle yer alabilirler. 

Huzur’un başkişisi olan Mümtaz, olaylar, durumlar, fikir akımları karşısındaki kişisel 

tavrı ve duruşuyla, psikolojik derinliğiyle, duygularıyla yansıtılmış olması 

bakımından kuşkusuz bir karakterdir. Ancak Mümtaz'ın temsil ettiği  genişçe bir 

sosyal gruptan -Doğu ve Batı arasında kimliğini tesbite çalışan, halkına hem uzak 

hem yakın  aydın tipi-  söz etmek de pekala mümkündür. Ancak genel bir kitleyle 

paylaştığı bu özelliklerin  kendi kişiliğinde aldığı görünümlerle "ona ait" özellikler 

haline geldiğini de söylemek gerekir. Dolayısıyla romancının burada roman kişisinin 

tipik ve karakteristik özelliklerini dengeli bir biçimde birleştirildiğini söylemek 

mümkündür. Hem tip hem karakter olma durumu, İhsan için de geçerli, ancak olumlu 

yanının fazlaca öne çıkması, bir tür mükemmellikle donatılmış olması bakımından 

tipik özelliğinin ağır bastığı söylenebilir. Tevfik bey, bir Mevlevî olarak bir sosyal-

dini grubu temsil etmesinin yanı sıra, kendine has özelliklerinin özenle işlenmesiyle 

de okuyucunun zihninde tipik özellikleri bulunan bir karakter olarak belirebilmekte, 

kendine has bir kimliği ve kişiliği olan, düşünceleriyle, yaşayışıyla tek boyutlu bir tipi 

aşan bir niteliğe kavuşmaktadır. 

  İhsan, Emin Dede, Sabih gibi kişiler romanda kapladıkları yer birbirinden farklı 

olsa da  temsil işlevi bakımından ortaktırlar. Sosyal tip olarak Sabih göze çarpar: Batı 

hayranı, romanımızın yanlış batılılaşma nedeniyle karikatürize ettiği tiplerden biridir. 

Fransızca gazeteler okur, onları gerçekliğin şaşmaz delili olarak görür. Bu gazetelerde 

okuduklarına kayıtsız şartsız inanır. Yazar bu tipi, bu gibi şeylerin yanısıra, örneğin, 

vapurdan indikten sonraki yürüyüşünü “Sabih, bir yanını çökerten Adile'nin 

ağırlığına, dünya olan bitenleriyle bir muvazene yapmak ister gibi, öbür elinde gazete 

paketi, can sıkıntısından alnı kırışık içinde, şüphesiz kafasında Garp 

memleketlerindeki vapur seyr ü seferlerinin, girip çıkma usullerinin mükemmelliği 

hakkında bir yığın fikir ve kıyasla yürüyordu” (H:87) sözleriyle anlatarak karikatürize 

eder.  Dini ve felsefi tipler arasında,  mevlevi, aynı zamanda hayat aşığı, bilge ve 

neşeli olan Tevfik Bey’i, , mutasavvıf, neyzen Emin Dede’yi; Nietzsche, Sartre, 

Bergson gibi düşünürlere yaptıkları atıflar ve benzerlikleriyle Suat  ve İhsan’ı 
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sayabiliriz. İhsan, Mümtaz, Suat entellektüel tiplerdir. 

  Çatışmanın bireysel ve toplumsal düzeyde nasıl bir paralellik gösterdiği, 

Mümtaz karakteri üzerinden gözlemlenebilir. Mümtaz doğu ile batı arasındaki ikiliğe 

ek olarak Nuran'la yaşadığı ilişkide de ikili bir hayatı varmış hissini taşıdığı için 

sürekli bir arada kalma durumundadır. İki ayrı dünyası olduğunu, iki alem arasında 

kaldığını söyler.(H:284) Mümtaz bu haliyle  Türkiye'nin bir simgesi gibidir. Ülkenin 

kültür ve kimlik konularındaki ikilemleriyle kendisininkiler örtüşmektedir. 

Mevlevilik dini ve felsefi altyapısıyla ve müziğimizin oluşup gelişmesine 

katkılarıyla, kültürümüzün çok önemli bir yapıtaşıdır. Tanpınar, Huzur'da Mevleviliğe 

geniş yer verir. Nuran'ın dayısı Tevfik bey bir Mevlevidir. Tasavvufa düşkünlüğünün 

yanısıra, musıkişinas, hayatın zevklerini iyi bilen bir tip olarak tanıtılmıştır. Hatta 

yazar,  kadınlarla ilişkileri ve onlara düşkünlüğünden ötürü ona “Don Juan” der. 

(H:201) Bunlara ek olarak, onu ve oğlu Yaşar Bey’i tarihsel dönemlerle 

ilişkilendirerek simge haline getirir: 

“Tevfik Bey küçük bir hüsnüniyetle işe başlayıp küçük zevk düşkünlüğünde 

çehresini tamamlayan Tanzimattı. Onun rahatlığı, kayıtsızlığı, çalınmış neşesiyle 

yaşıyordu. Yaşar Bey daha ziyade İkinci Meşrutiyetti, onun huzursuzlukları ile 

doluydu. Garip idealizmleri, küçük aşağılık duyguları ve onların yerini bir dalganın 

yerini bir başkasının alışı gibi dolduran silkinişleri, hulasa en coşkun heyecanla hiç 

kımıldanmaya imkan bırakmayacak bir yeis arasında gidiş gelişleri vardır.” (H:156) 

Mevlevi tipleri bununla sınırlı değildir.  Mümtaz Mevleviliğe ilgi duyar. En 

sevdiği makam ferahfezadır ki bu, Mevlevi ayini şaheserlerinin üretildiği  makamdır.  

Nuran, baba tarafından Mevlevi, anne tarafından Bektaşidir. 

Huzur'un “Suat” başlıklı üçüncü bölümünün 3. altbölümünde tanıtılan, 

ferahfeza  ayinini icra edenlerden Neyzen Emin Bey, tamamen simgesel bir işlevle 

doğulu, mevlevi, eski musıkîyi bilen bir tip olarak karşımıza çıkar. Eskiyi ve doğuyu 

temsil eder, özlenen bir geçmişin, doğuya özgü sadeliğin temsilcisidir. Onun kişiliği 

ışığında doğu batı karşıtlıkları ortaya konur ve doğunun karakteristik yanları dile 

getirilir. Emin Dede, “bir medeniyetin en yüksek cihaz olarak kendisini seçtiği 

insanlardandı”r. (H:257) Ressam Cemil’de, Emin Dede için, sanki “İşte o budur, bu 

çelimsiz adamdır, bütün mazi hazinelerinin son bekçisi, kafası altı asrın altın uğultulu 

kovanı olan ve nefesinde bir medeniyet yaşayan insan budur” diyen bir hali vardı. O, 

“kamışın sırrına sahip son Mevlevi”dir; o kadar asırlık Mevlevi terbiyesi onda ferde 

ait herşeyi öylesine silmiştir ki, “aramızdan el ayak çekmiş bir alemin son ışıklarını 
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muhafaza ettiğini, bir nevi zengin hazinedarı olduğunu” dahi göstermemektedir. 

(H:258-59) 

Yazar, doğu-batı karşılaştırmaları için de doğulu sanatçı tipi olarak Emin 

Dede’yi alır ve batılı sanatçılarla karşılaştırır. Emin Dede’nin romandaki varlığının 

gerekçesi en çok da bu karşıtlığı belirginleştirmektir. Mümtaz’ın Emin Dede ile ilgili 

olarak yaptığı karşılaştırmaya bakalım: 

  Bir Beethoven, bir Wagner, bir Debussy, bir Listz, bir Borodine bu gördüğü 

ebediyet yıldızından ne kadar ayrı insanlardı. Onların çılgın hiddet ve kinleri, bütün 

hayatı kendisi için hazırlamış bir sofra zanneden iştihaları ve bunları tek başına 

yüklenebilmek için imkansız bir Atlas gayretiyle gerilmiş gururları, hiç olmazsa 

şahsiyetlerini değişik planda göz önüne koyan bir yığın nazariyeleri, garabetleri, 

yumuşaklığı bile etrafındaki her şeye bir arslan pençesi gibi geçen mizaçları vardı. 

Halbuki bu şöhretsiz dervişin hayatı üst üste kendi şahsını inkardan ibaretti. Bu 

inkarlar, mutlaka karşı beslenen bir aşkta ve hayatın umumi gürültüsü içinde bu çifte 

kaybolma kararı sadece Nuri Bey'e ait bir şey değildi. Bu kendi iradesiyle yahut 

medeniyetinin terbiyesiyle silinmiş çehreyi sonsuz itişlerle geriye doğru götürerek 

ondan bir Aziz Dede, bir Zekai Dede, bir İsmail Dede, bir Hafız Post, bir Itri, bir 

Sadullah Ağa, bir Basmacızade, bir Kömürcü Hafız, bir Murad Ağa, hatta bir 

Abdülkadir-i Müragi, hulasa bizim bir tarafımızı, belki en zengin his tarafımızı yapan 

insanların hepsini çıkarmak mümkündü. Onlar bir kile buğdayın içinde tek bir tane 

olarak yaşamayı seven insanlardı. (H:260) 

 İhsan’ın bir gün Letaif-i Rivayat-ı Enderun'un Dede'ye ait kısımlarındaki 

boşluğu kendisine anlatması üzerine Emin Dede, “Erenler, yanlış kapı çalıyorsun” 

der,  “Ötekiler sanat yapıyor. Biz sadece duadayız. Bilirsin, bazı tarikatlerde değil eser 

vermek, kabrinin üzerine adını yazdırmak bile iyi sayılmazdı.” Mümtaz, “İşte bu 

şark” diye düşünür,  “hem şifasız hastalığımız, hem de tükenmez kudretimiz olan 

şark” Emin Dede, “bu muhteşem inkarda ellerinden gelse ömürlerinin kısa şimşek 

parıltısını bile söndürecek insanların son varisi”dir.(H:260-261) 

   Huzur’un kurgudaki işlevi açısından, kilit kahramanlarından biri de Suat. Suat, 

Mümtaz’ın önünde bir engeldir, hikâyedeki çatışmada kahramanın önündeki engeli 

oluşturur. Mümtaz’la Nuran’ın ilişkisinde dönüm noktası da onun intiharıyla olur. 

 Bunun dışında Suat, romanın sonunda Mümtaz’ın kendi kendisiyle 

savaşmasının da simgesi olur, onunla tartışan bir iç ses gibi konuşur. Mümtaz, Suat’ın 

kendisini hiçbir zaman beğenmediğini söylemektedir, bu yüzden kendisi hakkında 
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şüpheye düştüğü konularda kendi kendine yönelttiği eleştiriler iç sesi yerine geçen 

Suat’tan gelir. Halüsinasyon sırasında gördüğü Suat’la tartıştığı şeyleri aslında 

kendisiyle tartışır, onu inandırmaya çalıştığı şeye aslında kendi kendini inandırmak 

istemektedir. Arkadaşlarıyla harp üzerine konuştukları kahveden ayrılırken 

düşündükleri Suat’ın bu işlevine bir örnektir: 

“Arkadaşlarından ayrılırken, böyle bir harp olursa geçireceği safhalar 

üstünde hiç konuşmadıklarına dikkat etti. Buna içinden sevindi. 

   “Fakat hakikaten olacak mı?” Yanı başında bir ses, “Aldırma, dedi. Güzel 

konuştun, rahatladın! Bu kadarı yeter!” Bu Suat'ın alay eden sesiydi.” (H:354) 

 Halüsinasyon sırasında Suat’la yaptığı tartışma da bu duruma bir başka örnektir. 

Harp çıkmak üzeredir ve Mümtaz, o gün gördüğü bir hamala, bir kahveci çırağına 

bakarken onların da harbe gideceğini kurar kafasında. Suat’la bunu tartışır. Suat 

Mümtaz’a gerçek olduğuna inanmak istiyor ve de korkmuyorsa ona dokunabileceğini 

söyler. Mümtaz korkup dokunmayınca aralarında şu konuşma geçer: 

-Korkacağını biliyordum... dedi. Bari hamala söyle de o gelsin yoklasın, yahut 

Mehmet'e, Boyacıköyü'ndeki kahveci çırağına! Bugün ölüme gönderdiklerine. 

  Mümtaz ta içinden sarsıldı: 

 -Onların ne işi var aramızda? 

 -Onlar senin yerine bana dokunurlar. 

 -Ben onları yalnız göndermiyorum, kendim de gidiyorum.. 

 -Fakat öleceğini hesaba katmadan. Onların ölümüne muhakkak gibi 

bakıyordun ve ölmeğe kandırıyordun! 

 -Hayır, hayır... 

 -Evet, öyle... Suat, çok zalim bir tebessümle üstüne eğilmiş gülüyor, onu 

hırpalıyordu. -Yahut hamalın karısı. O senin yerine dokunsun. 

  -Hayır diyorum sana. Bende gidecektim. Gideceğim. Onları kendimden 

ayırmıyorum. 

  -Ayırıyorsun, küçük bey, ayırıyorsun. Ölsünler diye pazarlık ediyordun. 

Kandırmağa çalışıyordun! (H:389) 

 Nuran’ın annesini paylaşmaya yanaşmayan kızı Fatma, Nuran’a aşık olan 

dayısının oğlu Yaşar,  eski kocası Fahir, Huzur’daki aşk hikâyesini kuran çatışmada 

engel rolünü üstlenen diğer kişilerdir.  

 Yaşar, Suat ve Fahir’in kahramanın rakibi olma gibi bir işlevleri de vardır. 

Özellikle Fahir’in romandaki tek varlık nedeni budur.  
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 Fahir, Nuran’ın kocasıdır. Başka bir kadına aşık olarak Nuran’ı bırakmıştır. 

Güçsüz ve iradesiz bir tip olarak çizilmiştir. Bununla birlikte sevgilisinin kendisini 

terk etmesinden sonra tekrar Nuran’a yönelmesi ve çocukları dolayısıyla bağlarının 

hiç kopmamış oluşuyla Mümtaz için bitmez bir kıskançlık ve azap kaynağıdır. 

Romandaki varlık nedeni de budur, yani Mümtaz ile Nuran ilişkisindeki engellerden 

biri olmak, çatışmayı çok boyutlu bir hale getirmek. Nihayet Nuran’ın ona 

dönmesiyle Mümtaz’la olan rekabetinde kazanan kişi olur, Mümtaz için de mutsuzluk 

kaynağı... 

 Tanpınar, Mümtaz'la Nuran'ın ilişkisiyle, batıda romanın ilk ortaya çıktığı 

dönemde  sıklıkla  işlenen genç, gözüpek, aşık erkek ile erkek üzerinde olağanüstü 

etkisi bulunan, güçlü, fakat bir engeli bulunan, çoğunlukla evli kadın karakter 

ilişkisini yeniden kurar. Gerçi Nuran evli değil ama boşanmanın iyi karşılanmadığı bir 

ailede ve toplumda boşanmış ve çocuklu bir kadın. Böylece bu aşk, gizlilik, saklanma, 

tereddüt, korku, çevrenin olumsuz yaklaşımları gibi pek çok yan etkiyle, bir anlatı 

nesnesi olarak zenginleşir, çatışmanın kurulmasını sağlar. 

Sahnenin Dışındakiler, oldukça kalabalık bir kişi kadrosuna sahiptir. Devlet 

adamları, İttihatçılar, İtilafçılar, vurguncular, yoksul düşenler, İstanbul’un çehresini 

değiştiren Beyaz Ruslar, Milli Mücadele karşıtları, aydınlar, öğrenciler... 

Milli mücadele asıl sahnedir, İstanbul’daki aydınlar, bürokratlar, politikacılar 

ise “Sahnenin Dışındakiler”...(SD:135) 

Behçet Bey, Atiye Hanım, İsmail Molla Bey, Ata Molla, Doktor Refik,  

Mahur Beste, bu romanda da devam eden kişi ve motifler. Huzur’da önemli bir rol 

üstlenecek İhsan’la da ilk kez burada karşılaşıyoruz. Onun dışında Tevfik Bey, Nasır 

Paşa ve Nuran da Sahnenin Dışındakiler ve Huzur’un ortak karakterleridir. 

Anlatıcı, Atiye Hanım’ın küçük bir Ege kasabasından kalkıp İstanbul’a 

Tıbbiye’de okumaya gelmiş yeğenidir. Klasik Tanpınar tiplemelerinden biri olarak 

edebiyata ilgilidir. Doktorluğu sadece, ondan edebiyat çalışmalarına rahatça kendini 

verecek refahı umduğu için seçer. Arayış içindedir: daha geniş bir hayatı arar. 

Huzurlu olduğu küçük kasabadan kalkıp İstanbul’a gelmesinin bir nedeni de budur. 

Tanpınar’la bağlantılandırılabilecek merkez kişilerdendir. 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü diğer romanlardan üslûp ve tarz olarak ayrılsa da, 

kişi kadrosunda Tanpınar’ın kahramanlarına özgü bir çok ortaklık  söz konusudur. 

Hayri İrdal’ın seyirciliği, gözlemciliği bu ortak özelliklerin başında gelir. Hayri İrdal 
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adeta irade kavramından yoksun bir kişiliktir; hayatı o seyrederken olup biten bir 

olaylar dizisi görünümündedir: 

“Halam şüphesiz bize karşı çok büyük bir haksızlık etmişti. Fakat ben 

hiçbir zaman hak diye kendime ait bir şeye inanmadım.” (SAE:66) 

“Hayatımı düşündükçe -yaşım buna müsaittir- daima kendimde seyirci 

haleti ruhiyesinin hakim olduğunu gördüm.” (SAE:66) 

Tanpınar’ın kahramanlarının tamamında bir irade sorunu var: müdahil 

olmayan ve izleyici konumunda olan, kendi hayatının öznesi olamayan kişilikler. 

Hayatları onların “başından geçer”. Değiştiremedikleri bu akış –bunu kahramanların 

gözünden “kader” olarak adlandırmak mümkün- karşısında çaresiz, karamsar, 

karmaşık bir ruh hali içindedirler. Bu nokta önemlidir, zira, temelde bir “insan 

hikâyeleri” olarak nitelendirilebilecek bu romanlarda roman kişilerinin ve olayların 

birbirine karşı konumu, belirleyiciliği ve bu belirleyicilik ilişkisi etrafında bir olay 

örgüsü kuruluyor olması Tanpınar romancılığının teorik iskeletini kurar.  

Hayri İrdal, kendisinin de hatıralarında sıkça belirttiği üzere tanımış olduğu 

bazı insanların -Halit Ayarcı, Seyit Lûtfullah ve Nuri Efendi’nin- bir 

“muhassalasıdır”. Bu durum sadece kişiliğiyle değil hayatının akışıyla da doğrudan 

ilgilidir: hayatının dönüm noktaları, dayısının doğum gününde bir saat hediye etmesi, 

Nuri Efendi’yle ve daha sonra Halit Ayarcı’yla tanışması, karısının ölümüdür. 

İnsanlarla tanışması onu artık müdahil olma şansının olmadığı bir duruma sürükler; 

“bir makinanın pençesinde” gibi yaşar. (SAE:173) Örneğin Cemal Bey’le tanışması 

ve onun için çalışmaya başlamasının ardından yaşadığı felaket hislerini şu sözlerle 

ifade eder: “Şu hakikati kendi hayatım bana öğretti: İnsanoğlu insanoğlunun 

cehennemidir. Bizi öldürecek belki yüzlerce hastalık, yüzlerce vaziyet vardır. Fakat 

başkasının yerini hiçbiri alamaz.” (SAE:173)  

  Elbette roman sanatının temelinde bu karşılaşmalar vardır ancak Tanpınar’a 

özel olan durum,  

1. Olay örgüsündeki işlevi ve değeri ne olursa olsun insan hikâyelerine özel 

bir önem ve yer vermesi 

2. Kahramanları olay örgüsünü kuran karşılaşmalara fazlaca terk etmesidir. Bu 

açıdan Tanpınar’ın kahramanlarını “kaderci” ve “seyirci” olarak nitelendirmek yanlış 

olmaz. Huzur, Mümtaz’ın; Mahur Beste, Behçet Bey’in; Saatleri Ayarlama Enstitüsü, 

Hayri İrdal’ın kendi hayatlarını seyri ve hayat karşısındaki gözlem, sıkıntı ve 

karmaşaları üzerine kuruludur. Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü diğerlerinden ayıran, 
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seyirci konumunu daha en başından kabullenmiş olan Hayri İrdal’ın bakışındaki 

mizah ve acı alaydır. 

Hayri İrdal romanın merkez kişisi. Halit Ayarcı, Dr. Ramiz ve Seyit Lûtfullah, 

gerek olay örgüsündeki yerleri, gerekse simgesel özellikleri nedeniyle, İrdal’ın 

çevresindeki birinci halkayı meydana getirirler. Bunlar Hayri İrdal’ın kişiliğini ve 

kaderini etkilemiş kişilerdir. 

 Halit Ayarcı, Çevresi geniş, bürokrat ve politikacılarla yakın ilişkileri olan, 

kurnaz, zeki, kendine güvenen bir karakterdir. Kurgudaki rolü kahramanın kaderini 

değiştirmesidir.  Hayri İrdal, onunla tanışmasının ardından işsiz ve sefil halinden 

kurtulduğu gibi kişiliği de büyük değişimlere uğrayacaktır. Halit Ayarcı bütün bu 

değişimlere Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün kurucusu olma sıfatıyla yol açar. 

Dolayısıyla  romanda olayların akışını değiştiren kişidir.  Gerçek denen şeyi 

bambaşka görmekte, yararına olduktan sonra gerçekleri çarpıtmayı ya da hiç yoktan 

ortaya çıkarmayı ve çevresindekileri de buna ikna etmeyi bilir. Hayri İrdal'ın hatıratını 

yazma nedeni de onu anmak, vefa borcunu ödemektir.  

 Halit Ayarcı, İrdal'ın kaderini ve kişiliğini değiştirmiştir. Hayri İrdal Hatıratında 

insanın kullandığı eşyaların bir süre sonra sahibine benzediğine, onun kişiliğinden 

izler taşıdığına ilişkin fikrini dile getirir. Bu yüzden bir başkasının eşyasını kullanmak 

da ona benzemeye sebebiyet verecektir. Bunu iki örnekle anlatır. Birincisi eski 

patronu Cemal bey'in birkaç eski elbise hediye etmesi neticesinde Cemal Bey'in 

karısına aşık olmasıdır. Ikinci elbise Halit Ayarcı'dan gelir. Hayri İrdal bunun 

neticelerini şöyle anlatır:  

 “Birdenbire ufkum görüş zaviyem genişledi. Hayatı onun gibi bir bütün 

olarak mütalaaya alıştım. Değişme, koordinasyon, çalışmanın tanzimi, zihniyet 

değişikliği, üst düşünce, ilmi zihniyet gibi tabirİerle konuşmağa, kendi 

isteksizliğime "zaruret", "imkansızlık" gibi adlar koymağa, Şarkla Garp arasında 

ölçüsüz mukayeseler yapmağa, ciddlliğinden kendim de ürktüğüm hükümler 

vermeğe başladım. Onun gibi, insanlara" Acaba ne işe yarar?" diyen bir gözle 

bakıyor, hayatı kendi teknemde yoğuracağım bir hamur gibi görüyordum. Bir 

kelime ile, onun cesareti ve icat kudreti bana aşılanmış gibiydi.” (SAE:20) 

 Ayarcı’yı en iyi, Hayri İrdal’ın, saat ayar istasyonlarında çalışacak personelin 

yetiştirilmesi işini teklife gittiği Sabriye hanım tanımlar. İrdal’ın anlattığı işlerin 

arkasında Ayarcı’nın olduğunu derhal anlamıştır: 
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 “Bilir misiniz ki alelade işi sevmez. İş dediğin onun için evvelâ bir sergüzeşt 

olmalı. Kut up  seyahati, kaçakçılık, her şey elinden gelir. Yalnız lâalettayinden 

hoşlanmaz. Sonra tuhaf olmalı, imkânsız olmalı, herkesi şaşırtmalı ve hattâ 

korkutmalı! Sonra da iş olmalı. Devlet memuriyetlerinde bu yüzden kalmadı. Bütün 

büyükler dostudur. O da bir vakitler onların arasında idi. Fakat bir türlü sevmedi. 

Çünkü sergüzeşt değildi. Fakat aynı zamanda inanacağı bir tarafı da bulunmalı 

yaptığı işin... Meselâ siz zannetmem ki bu işleri ciddî bulasınız. Halbuki Halit Ayarcı 

bu işe imanla girmiştir, buna eminim.”  (SAE:246-247) 

 Bir serüvenci olan Halit Ayarcı, başlattığı enstitü oyununda, etrafında 

topladığı herkese rollerini dağıtacak, onları birer kukla gibi oynatacak; Saatleri 

Ayarlama Enstitüsünü gerçek bir serüvene çevirecektir. 

Bambaşka bir gerçeklik algısına sahip bir diğer tip de Seyit Lûtfullah. 

Abdülselam bey'in çevresinden, harap bir medresede tek başına oturan, çevresindeki 

küçük gruba bir yığın merak ve ihtiras aşılamış, evvelce karısının sayesinde kopardığı 

vaizlik işini icra ederken, karısının ölümünün ardından on sene boyunca seyahate 

çıkmış, döndüğünde yıkık bir medrese odasına yerleşmiş bir kişi. Hayri İrdal'ın, 

vücudunu kaplayan tikleriyle, kamburu ve çarpık yürüyüşüyle ecinniye benzettiği bu 

adamın, iyi saatle olsunlara çarpıldığına inanılıyor. 

Çevresindekilere, onların gördüğünden farklı biri olduğunu, hayal aleminde 

Aselban isimli bir sevgilisi olduğunu ve onunla kavuşup gerçek şeklini alabilmesi için 

öncelikle Kayser Andronikos'un definesini bulmasının sevgilisinin ailesince şart 

koşulduğunu söyler. Büyüyle uğraşır, medyumluk yapar. Berna Moran’a göre bu tip, 

Abdülselam Bey ve Aristidi Efendi ile birlikte “dinsel motifler ve boş inançlar”ın 

belirleyici olduğu İrdal’ın girdiği ikinci çevreyi oluşturur. Bu  çevrenin bir özelliği, 

“gittikçe bozulan mali durumlarını düzeltmek için, büyü, tılsım, simya gibi akıl ve 

bilim dışı şeylere güvenmeleri”. Seyit Lütfullah da bu boş inançların temsilcisi. 

(Moran, 2003:302) 

Tanpınar’ın kahramanları arasındaki akrabalık ve aynı kişileri farklı 

romanlarda kullanma ilkesi Seyit Lûtfullah tipinde tekrar açığa çıkar. Buna benzer bir 

başka roman kişisi Huzur'da geçer. Mümtaz'ın İhsan için bulduğu doktor37 buna 

benzer bir kişiden bahseder. Huddam sahibi olduğunu söyleyen bir adam olduğunu, 

babasıyla beraber define aradığını, gaiple konuştuğunu anlatır. Bu da, Seyit 
                                                        
37 Huzur’da geçen bu doktor, babası ve çevresi hakkında verdiği bilgilere göre Hayri 
İrdal’ın oğlu Ahmet olsa gerektir.  
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Lûtfullah’ın bir döneme ya da halkın bir tabakasına egemen olan inanç ve efsaneleri 

yansıttığı kanısını güçlendirir. 

 Romanda tipik özellikleriyle dikkat çeken bir diğer kişi de Dr. Ramiz. 

Psikanalist. Viyana'da eğitim görmüş. Halit Ayarcı'nın çevresinden. Halit Ayarcı 

nereye çekse oraya giden, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ne büyük yatırım yapan, 

"Saatlerin Psikanalizi" gibi kitaplar yazan bir adam. Temizlik saplantısı vardır, sürekli 

kolonyalanır. Içinden bir şey aldığı ve aldığı şeyi geri koyduğu sonra her defasında 

kilitlediği bir çantası vardır. Bir çakıyla sürekli tırnaklarını törpüler.   

 Viyana'da öğrendiği psikanalizi uygulamakta o kadar kararlıdır ki başka bir 

nedenden adli tabipliğe sevkedilen Hayri İrdal'ı psikanalizini yapmak üzere uzun süre 

klinikte tutar, o ne dediyse de dinlemez, kendi yarım bilgilerini olur olmaz Hayri 

İrdal'a oturtur. Hatta onun hastalığına uygun rüya görmemesine kızar, bunun için 

gayret etmesini telkin eder. 

Hayri İrdal kendisine, Seyit Lütfullah'ın haksızlığı kaldıracağını, dünyayı 

adaletle yöneteceğini söylediğini anlattığında, bu anahtar sözcüklerle kafasındaki 

bilgiler arasında bağ kurar ve Seyit Lütfullah'ın Marx ve Engels'i okumuş olması 

lazım geldiğine kanaat getirir. Hayri İrdal'ın bunun mümkün olmadığı, zira zatın 

doğru dürüst türkçe bile bilmediği yolundaki itirazlarını dinlemek bile istemez, ona, 

"Sizler daima böylesiniz..Ruhunuzu saran küçüklük duyguları içinde büyük 

değerlerimizi kaybedersiniz. Ben katiyen eminim ki almanca biliyordu ve bütün 

sosyalist edebiyatı okumuştu" diye karşılık verir. (SAE:51) Kısaca, Dr. Ramiz de –en 

azından İrdal’ınkinden- başka bir gerçeklik boyutuna aittir. 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’de  kişi kadrosu alabildiğine kalabalıktır. Bunun 

Tanpınar’ın insan hikâyelerine olan sevgisiyle ilişkisi var kuşkusuz ancak  bu kişilerin 

çoğu, anlatının mesajını ve atmosferini güçlendiren simgesel roller de üstlenirler. 

Kahvehane ahalisi, İspritizma Cemiyeti üyeleri ya da Saatleri Ayarlama Enstitüsü 

çalışanları, yazarın bu kurum ve mekânlara yüklediği anlamı ifade eden büyük resmin 

parçalarıdır. İspritizma cemiyeti’nde herkes gaipten haberci, Saatleri Ayarlama 

Enstitüsü’de herkes birbirinden absürddür. Ancak belli tiplemeler belirgin bir şekilde 

“iyi”yi ya da “kötü”yü, dolayısıyla iki farklı dünya arasındaki çatışmayı temsil 

ederler. Örneğin Hayri İrdal’ın kızı Zehra’ya talip olan Topal İsmail. Hayri İrdal işini 

kaybetmiş,  çocuklarına bakamamakta, karısıyla problemler yaşamaktadır. Kızı en 

sonunda dayanamayıp Topal İsmail’le evlenmeye razı olur. Hayri İrdal’ın büyük bir 

nefret ve iğrenmeyle müstakbel damadını seyrettiği kahvehane sahnesi, Halit 
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Ayarcı’yla tanışmasından, yani hayatının değişmesinden hemen öncedir. Topal İsmail 

gerek fiziğiyle gerek huy ve davranışlarıyla öylesine korkunç tasvir edilmiştir ki, 

kızını bu çirkin ve kaba adama vermek zorunda kalmak, Hayri İrdal için bir dip 

noktası, hayatının alabileceği en sefil şekildir. Topal İsmail, aslında Hayri İrdal’ın 

sefaletini temsil eder.  

Hayri İrdal’ın kendisi de önemli bir simge.  Geldiğini söylediği eğitim düzeyi 

ve sosyal sınıfı bir tip olarak temsil ettiğini söylemek, anlatıcı tutarlılığıyla ilgili 

yukarıda açıklanan noktalardan ötürü mümkün değil. İrdal kendini çoğunlukla bir 

“kurban” olarak sunar.  Bunun suçlusu da “başkaları”dır. Okur onu saf bir adam 

olarak gördüğünde bu konumu kabul edebilir. Ancak İrdal’ın giderek acı alaya 

dönüşen gözlem ve eleştirileri, zekasını ön plana çıkararak,  onu sürüklenip duran saf 

bir  kurban rolünden uzaklaştırır. Barındırdığı çelişkilerle İrdal’ın tam olarak belli bir 

insan tipinin, sosyal sınıfın ya da düşüncenin temsilcisi olduğunu söylemek mümkün 

değil. Belki onun için en doğru hüküm, içinden geçtiği her dönemde farklı bir tipe 

büründüğü; Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün kuruluşuyla, o zamana kadarki 

gelişmeler sonucu girdiği nihilist halet-i ruhiyenin de etkisiyle “omurgasız” bir insan 

tipine dönüştüğüdür. Halit Ayarcı’nın Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün henüz bir 

yazıhaneden ve iki memurdan ibaret olduğu zamanlarda belediye reisini buraya 

getirdiği sahne bunun tipik göstergelerinden biridir. Belediye reisinin enstitü için 

yabancı uzman gerekip gerekmediğini sorması üzerine Halit Ayarcı bunu kesin bir 

dille reddeder ve uzmanlarını kendilerinin yetiştireceğini söyler. Bu karşı çıkış 

üzerine Hayri İrdal’ın düşündükleri, onun giderek dönüşeceği insan tipinin bir özeti 

gibidir: 

“Ne kadar kesin, etrafı hiç yoklamaya bile lüzum görmeden konuşuyordu! Ya 

belediye reisi numunelik bir iki ecnebî istiyorsa?.. Böyle şeylerde ben olsam daha 

dikkatli davranır, karşımdakinin fikrini sonuna kadar yoklardım. Nitekim sonraları 

öyle yaptım. Resmî konuşmalarda daima yorgun, uyuklar gibi tavırlar aldım, küçük 

açmazlarla karşımdakini iyice söylettim, sonra karar verdim. Çünkü böyle şeylerde 

asıl karar değil, o kararla münasebetli olan insanlar mühimdir. İnsan beyhude yere 

eşrefi mahlûkat olmadı.” (SAE:229) 

 

 

 

1.1.Kadınlar 
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Tanpınar’ın romanlarında kadın karakterler genelde bir şablon içinde  

çizilmişlerdir. İnandırıcılık sorunu olan, hayalî, idealleştirilmiş ve basmakalıp 

özellikler taşıyan kişilerdir. Tanpınar romanlarında kadınlar gelir ve herşeyi 

değiştirirler. Behçet Bey Cavide’nin gelişini karmaşık hislerle beklerken, onun 

gelişiyle herşeyi değiştireceğine inanır. (MB:11) Cavide “genç ve güzel”dir ve 

gelişiyle evin içinde “yepyeni ve sade şiirden bir hava esecekti”r. Ancak  Behçet Bey 

“genç ve güzel kadın” kelimelerinden bir o kadar korkar. 

Kadın tiplerinin bu şekilde kurgulanışında yazarın kadına bakış açısı kuşkusuz 

belirleyici olmuştur. Kudret Bey’in Cemal’e şunları söylediği şu sözlerde, kadına 

yaklaşımın tipik bir örneği görülebilir: 

En büyük eksiğimiz kadındır, anladın mı azizim, kadın hayat yolunu erkek için 

aydınlatan meşale, ilahî yardımcımız! Tek yardımcımız, idealin çetin yollarında 

ellerimizden tutacak, bizi zahmetsizce yolumuzda yürütecek bir mahluk!.. (SD:76)   

Kadın tipleri genellikle, güzellik, müzik gibi temalar etrafında kurulmuştur. 

Cavide, “şımarık ve alaycı tabiatına, kuru hiddetlerine rağmen bu ihtiyar bekârı 

avutmasını bilir. Behçet Bey’in hatırı için tanbura başlamış sonra da bırakmamıştı”r. 

Behçet Bey onu “güzel ve müstesna” bulur. (MB:11) 

Evin hizmetçisi Şerife Hanım Behçet Bey’in hayatını “lokma lokma zaptetmiş, 

Behçet Bey’e bazı küçük meraklarını tatmin etmekten başka hürriyet bırakmamıştı”r. 

(MB:9) Cavide de gelişiyle bu iktidarı onun elinden alacaktır.  Asık yüzlü, 

dedikoducu bir kadın olan Şerife Hanım’dan,  rahatının teminatı olduğu için 

vazgeçemez; o, hayatının biricik zaruretidir. 

Kadın karakterlere yönelik idealizasyonu Huzur’daki Nuran örneği üzerinden 

inceleyelim. Nuran, Mümtaz’ın sevgilisi; birlikte tamamlanmayı umduğu kişidir. 

Kendisini, kimliğini  onun üzerinden tanımlar. Fiziksel ve kişisel özellikleriyle 

Mümtaz’ın hayran olacağı bir kişiyken, evlenmiş ve bir çocuğu bulunması 

bakımından da ilişkideki çatışmayı kurucu rolü üstlenir.  

Mümtaz’ın en büyük ilgilerinden olan eski musıkîye düşkündür. Eski 

musıkînin aile yadigarı olduğunu, baba tarafından Mevlevi, anne tarafından Bektaşi 

olduklarını söyler. (H:118) 

 Mümtaz Nuran'ı biraz divan edebiyatındaki ulaşılmaz sevgili gibi görmektedir. 

Ona ulaştığında bile ulaştığına inanamaz, bir türlü emin olamaz. Nuran'a başka 

insanların yanında baktığında bir daha ulaşamayacağı bir şeye baktığını hisseder. 

Aşkını bir dine, sevgilisini de bu dinin mabudesine benzetir. (H:166) Bu sevgili bir 
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bakışıyla herşeyi aydınlatmaya ya da karartmaya muktedir, ilahlaştırılmış bir 

sevgilidir ve aşık bu yüzden her daim korku ve güvensizlik içindedir. Bu bakımdan 

divan şiirindeki aşk kavramının romanda yeniden üretildiği söylenebilir.  

 Divan şiirinde âşığın sevgiliye teslimiyeti, sosyal hayatta da olduğu gibi, kul 

ile padişah arasındaki ilişki ile paralellik gösterir. Sevgili gönül ülkesinin sultanıdır. 

Âşık ise onun emrine âmade bir tebaadır. Yani seven, sevilenin kulu kölesidir. Tebaa 

padişah için kuldur, ama padişah tanrı değildir, Tanrının yer yüzündeki gölgesidir 

(Zıllu’llâh fi’l-âlem).  

 Mümtaz, sevgilisinin her hareketine olağanüstü yüklemeler yapmış, Divan 

şiirinde olduğu gibi  olağanüstü güçlerle donatmış, ilahlaştırmaya kadar vardırmıştır:  

Bu küçük çehrenin tanımadığı hiçbir tarafı yoktu. Onun aşka bir çiçek gibi 

açılışı, o derinden ve biçare bir tebessüm üzerinde kapanışlar, kısık gözlerinin içinde 

yanan adeta madeni ışık, sonra Boğaz sabahları gibi perde perde değişmesi, Mümtaz 

için kendi ruhunun manzarası olmuştu. Zaten Nuran söylediklerinden ziyade 

tebessümü ile, bakışı ile konuşur, dinler, kabul veya reddederdi. 

Tanpınar sevgilinin bakışlarını anlatarak devam eder ve bu noktada divan 

şiirindeki sevgili tasavvuru kendini iyiden iyiye hatırlatır:  

 Ve Nuran'ın en parlak mücevherlerden, en keskin kılıç parıltılarına kadar 

değişen bakışları vardı. Mümtaz, bu değişik silahların karşısında bazen kendisini 

ölümden öteye geçen bir aciz içinde bulurdu. Fakat Nuran'ın gözleri bazen de ona 

dünyanın en zengin taçlarını giydirir, feleğin hiç kimseye basmasını nasip etmediği 

ikbal keçelerini ayaklarının altına döşerdi. Bir bakışla Mümtaz'ı giydirir soyar, bazen 

Allah'ından başka hiç kimsesi olmayan bir fakir ve garip kişi, bazen kaderin efendisi 

yapardı. (H:164-165) 

 Sevgiliyi ilahlaştırma, ona tapınma söz konusudur: “Ona göre Nuran, hayatın 

öz kaynağı, bütün gerçeklerin annesiydi. (...) Nuran'ın aşkı Mümtaz için bir nevi 

dindi. Mümtaz, bu dinin tek abidi, mabedin en mukaddes yerini bekliyen ve ocağı 

daima uyanık tutan başrahibi, büyük mabudenin sırrın yerini bulması için insanlar 

içinden seçtiği fani idi. Bu biraz da doğruydu. Güneş her gün onlar için yeni baştan 

doğuyordu. Bütün mazi üst üste zamanlarını onlar için tekrarlıyordu.(H:163) 

Nuran’ın Mümtaz’ın gözünden tasviri, onun  nasıl ulaşılmaz, aşkından emin 

olunamaz ve her an başka bir aşığı seçebilecek  bir sevgili tipi olduğunu doğrulanarak 

devam eder:  

Bazı sabahlar Nuran'ın Kanlıca'daki akrabasının yalısında birleşirlerdi. Genç 
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kadını rıhtımda, beyaz mayosu içinde ve etrafındakiler yüzünden kendisine sadece 

dost olarak görmek, ayrı lezzet ve azapların başlangıcı olurdu. Bu anlarda yanına pek 

yaklaşamasa, Nuran arada sırada mahremiyetlerini ona hatırlatmasa, genç adamın 

muhayyilesinde artık bir daha erişemiyeceği bir ülke, yarın kimi seçeceği bilinmeyen 

haşin ve sırrına erilmez mabude bütün imkanların, ölümün ve doğumun sırrı karnında 

mahpus varlık, mevsimlerin munis esirler, köle hayvanlar gibi adımları peşinden 

sürüklendiği her şeyin sahibesi olurdu.  (H:166) 

Sevgisinden emin olunamayan, aşığın kendini sevdirmesinin kabil olmadığı, 

bu yüzden sürekli kaybetme korkusu içinde olduğu sevgili tipidir. 

Tanpınar’ın diğer merkez kadın karakterleri de idealize kişilerdir. Sahnenin 

Dışındakiler’deki Sabiha, köklü bir aileden gelen, yaşının üzerinde bir olgunluğa 

sahip, kimselere benzemek istemeyen, kendi olma arzusuyla çırpınan bir kadındır. 

Romanın sonunda tiyatroda sahneye çıkan ilk Türk kadını olduğunu öğreniriz. 

Sabiha romandaki pek çok erkek kahramanın aşık ya da hayran olduğu kimse 

olma özelliğini de taşır. Cemal, İhsan, Kudret, Muhlis, Hasan Beyler ve Nasır Paşa, 

eğlenmek üzere gittikleri bir barda, Sabiha’nın kocası Muhtar’ı bir Rus kadınıyla 

birlikte görünce bu duruma çok sıkılırlar. Cemal gecenin ona haram olduğunu söyler. 

Hepsinin yüzü değişmiştir. Muhlis Bey, bu durum üzerine Yahya Kemal’in meşhur 

mısra’ını yüksek sesle okur: 

Mehlika Sultan’a âşık yedi genç! (SD:240) 

Kadınlar, hastalıkları iyileştiren, eksiklikleri gideren kişilerdir. En azından 

erkek kahramanın beklentisi budur. Huzur’da ilk sahnede hastabakıcı arama var, bu 

genel ve simgesel olarak Mümtaz’ın  da hayat felsefesi gibidir. 

İhsan’ın karısı Macide, Mümtaz’ın şefkate en ihtiyacı olan dönemde hayatına 

girmiş, ona anne şefkatini vermiş  kişidir. Mümtaz ağabeyisinin karısını ilk görüşte 

beğenmiştir, Macide “etrafındaki herşeye kendi içindeki saadet duygusunu geçiren 

insanlardandı”r. “Güzel, iyi ahlaklı, sakin tabiatlı”dır. “Onun gelişiyle evin hayatı 

derhal değişmiş”tir; “İhsan'ın uzun sükutları yumuşadı; büyük yengenin mazi hasreti 

kesilmiştir.” Mümtaz, ancak Macide’nin gelişinden sonradır ki, “kendisini misafir gibi 

gördüğü ev”i birdenbire kendi evi gibi hissetmiştir. (H:38) 

Kadınlar hayatın merkezidir; varlıkları herşeyi değiştirir, herşeye büyülü bir 

hava verir: 

Etrafında bir hayat vardı ve o, bu hayatın bir parçasıydı. 

Bu hayatın ortasında Macide adlı acayip bir mahluk vardı. Herşeyi, herkesi 
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peşinden sürükleyen, bir büyü gibi değiştiren küçük bir kadın... Tatil günlerinde bu 

küçük kadın Mümtaz'ı mektepten alıyor, saatlerce aç karnına onunla mağaza 

önlerinde durarak, gelen geçene bakarak Beyoğlu'nda geziyorlar, öteberi alıyorlar, 

sonra iki mektep kaçağı gibi geç kalmış olmaktan korka korka eve dönüyorlardı. 

Mektebe gideceği saatte Macide yine yanıbaşındaydı. Çantasını o hazırlıyor, 

giyinişini o idare ediyordu. Bu bir anne değildi, bir kardeş de değildi, belki koruyucu 

bir melekti. Varlığı herşeyi değiştiren, eşyayı insana dost eden, günün saatlerine tatlı 

bir hava geçiren sırlı bir mahluk. (H:39) 

Görüldüğü gibi Tanpınar romanlarında kadınlar tipik ve idealizedir. En genel 

tanımıyla, “hasta” olan erkek kahramanların karşısında “hastabakıcı” ya da “deva” 

rolündedirler. 

 

2. Kişilerin Kuruluşu 

2.1. Tamamlanmamışlık-Eksiklik 

Tanpınar’da tamamlanmamışlık olgusu, romanlarının karakterize edici 

unsurlarındandır. Modern romana ulaşmak için bilinçli olarak yeni teknikler deneyen 

yazarın, eksik bırakma – tamamlamamayı da bilinçli olarak seçtiğini, biçim ve özde 

modern bir yapının peşinde olduğunu söyleyebiliriz. 

Modern roman, insanı tek  boyutlu, karikatüral, olayların aktörü rolünden 

çıkarıp kendi başına bir gerçeklik olarak okura sundu. Roman kişileri psikolojik 

yapıları ve ruh dünyalarıyla derinlemesine ele alındı ve romanın amacı çoklukla 

okurda gerçeklik hissi uyandıran –gerçekliğe yakın oluşuyla değil, zihinde bir bütün 

olarak canlandırılabilişi ve iz bırakışıyla- kişilikler yaratmaya dönüştü. Sembolizmin 

etkisiyle edebiyatta yaygınlık kazanan psikanalizm akımı, insanı bilinçdışıyla birlikte 

kavramak ve mümkün olan her şekilde derinleştirmek isteyen romancının önüne yeni 

imkanlar sunmuştu. Roman evreninde, rüyalar, gerçekleşip gerçekleşmediği şüpheli 

olay ve deneyimler, simgeler kurguda geniş yer tutmaya başlamıştı. Okur elinde 

birtakım şifreli ipucuyla “gizemli sesler fısıldayan bir orman”da ilerlemeye 

bırakılmıştı. 

Tamamlanmamışlık okuru metnin aktif bir parçası haline getiren romancılık 

anlayışının bir parçasıdır. Tanpınar’daki uygulamada ilginç olansa bunun hem öze 

hem de biçime bu kadar uyumla yansıtılabilmiş olmasıdır. Şöyle ki, Tanpınar’da her 

konunun dönüp dolaşıp dayandığı yer olan kimlik sorunu, tamamlanmamışlık – eksik 



 84 

bırakılmışlık üzerinden işlenirken, biçimsel olarak da, geleneksel roman okuyucusunu 

rahata erdiren kesin sonlardan kaçınılmıştır.  

Kişilerin tamamlanmamışlık olgusu üzerinden nasıl kurulduğuna bakalım. 

Huzur’da Mümtaz kişisel olduğu kadar yer yer toplumsal bir nitelik de gösteren 

“arayış”ında kendisini tamamlayacak, yeni baştan tanımlayacak, güvenli bir şekilde 

dünyaya oturtacak eksik parçanın peşindedir. Nuran’a olan aşkı ve ona yüklediği 

anlam da tam olarak budur. Tanpınar’ın roman kişilerini kurgularken en fazla 

kullandığı, otobiyografik niteliği de olan bir eksikliklerden biri de, anne ve/veya 

babanın küçük yaşta kaybedilmesi.  Mümtaz da anne ve babasını küçük yaşta 

kaybetmiştir. Babası ev sahipleri olan bir Rumun yerine yanlışlıkla öldürülmüş, 

hemen ertesi gün bir tepeden şehrin yakılışını seyretmişler ve bir kafileye katılarak 

annesiyle birlikte Akdeniz’e, Antalya’ya gelmişlerdir. Annesinin de birkaç hafta sonra 

ölümü üzerine onu amcasının oğlu İhsan ve onun eşi Macide büyütmüş. İhsan’ın onun 

için “hem baba hem hoca” olmuştur. (H:22) Bütün bu eksiklikleri tamamlanma  

arzusu izler. Ancak bu tamamlanma hiçbir zaman gerçekleşmez. Ne kim olduğunu ve 

hayattaki yerini bulmasına yardım eden Nuran’a kavuşabilir ne de başladığı romanı 

bitirebilir.  

Behçet Bey, bütün bir ömrü sahip olamadıklarının  ve yitirdiklerinin azabıyla 

geçmiş, kendini ömrünce eksik hissettiklerini ödünleyerek geçirmeye mahkum etmiş 

biridir. Babasından kırk santim kısa oluşu, çirkinliği, kendisinden beklenen tarzda bir 

erkek evlat olamayışı, padişahın emriyle evlendirildiği karısının kendisi yerine bir 

başkasına verdiği aşkı, bu eksikliklerden en önemlileri.   

Cemal’in Sabiha’ya kavuşmak için acı çekerek beklerken hissettiği de bir 

bakıma bu duygudur. Ona kavuşunca tamamlanacağını düşünür; o zaman kadar yapıp 

ettiği şeyler, ona sık sık gülünç ve “oyun gibi” gelir. Sabiha’nın durumu da farklı 

değildir. Bütün ömrünce çevresindekilere benzememek ve kim olduğunu bulmak 

arzusuyla yanıp tutuşmuş, uzak yerleri, başka hayatları özlemiştir. Her ikisinin de 

arayışları hüsranla sonuçlanır. Hikâyenin büyük planında ise İstanbul işgal altındadır, 

kaybedilen pekçok şey vardır. 

Hayri İrdal ise tamamlanmamışlık olgusunun  en tipik görünümlerini 

sergilediği kişilik. Parasızlık, kendisine çevresindekilerce değersiz, küçük roller 

biçilmesine yol açan kişiliği gibi ilk akla gelen eksiklikleri, annenin, eşin ve giderek 

hayatındaki kontrolün kaybı izler. Bu kayıplar onu kompülsif bir tamamlanma 

arayışına iter. Onu ayarı bozulmuş bir saat gibi olmaktan alıkoyacak bağlanma 
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nesneleri arar, ancak bunlar işe yaramaz. Artık ne paradan ne de aşık olduğu kadının 

sevgisinden mahrum olmayışı durumu düzeltmeye yeter.  

Bir üçlemenin parçaları olan Mahur Beste, Huzur ve Sahnenin Dışındakiler’in 

üçü de kesin bir sonla bitmez. Dahası her bir metin, bitmekten çok “kapanır” gibidir. 

Mahur Beste bizi Abdülhamit devrinde dolaştırdıktan sonra hikâyenin neden 

bitirilemediğine ilişkin bir mektupla bırakır. Sahnenin Dışındakiler, okuru 

mütarekeden milli mücadele yıllarına, Huzur ise İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcına 

getirip bırakır. Üç roman birlikte okunduğunda şüphesiz vakayı bütünlüklü olarak 

görmek mümkündür, ancak ne klasik romana özgü vaka kuruluşu ne de yazarın 

peşinde olduğu modern romanın asıl vurgusunu üzerinde taşıyan roman kişilerinin 

nihaî vaziyetleri açıklıkla ortaya konmuştur.  

 

2.2. Psikolojik Karmaşa - İç Çatışma 

Tanpınar’ın kişileri sürekli bir arayış, dolayısıyla sürekli bir çatışma 

içindedirler.  Doğu-Batı, geçmiş-gelecek, eski-yeni, içeri-dışarı (özellikle ev ve evle 

ilgili sembolleri hatırlayalım), bireysellik-toplumsallık, iyilik/ahlaklılık-

kötülük/çıkarcılık ve benzeri çatışmalarla kurulan roman kişileri, birbirinden onca 

farklı görünen Mümtaz’ından, Behçet Bey’inden  Hayri İrdal’ına, hep bir “iç denge” 

peşindedirler. Çatışmanın kutuplarının, içerdiği ihtimaller, yol açtığı olay ve 

değişimler ve temsil ettiği değerler bakımından sergilenmesi, Tanpınar’ın 

romanlarında kurgunun iskeletini oluşturur. Mümtaz’ın aşkı, şehri, hatta savaşı, kısaca 

hayatın kendisini sanatsal ve felsefi bir perspektiften yeniden yapma (sanat) uğraşı, 

bunun dış gerçekliği değiştirmeye yetmeyen hatta buna katkıda bile bulunmayan bir 

soyutlanmışlıktan ibaret olduğu fikrine kapılmasıyla çatışmaya dönüşür. Her zaman 

“biz” öznesiyle konuşsa da, kimlik arayışı ve ulaşmaya çalıştığı sentezi bütün topluma 

genellese de,  arayışındaki bireysellik ölümünün ardından Suat’la bir sanrıda yüzyüze 

gelmesiyle daha da belirginleşir. Buradan bakıldığında arka planda gelişen ikinci 

dünya savaşı,   düşüncenin bireyselden kollektife sürüklenişi için zemin 

oluşturmaktadır. Hayri İrdal, aklının yarım yamalak kestiği, daha çok sezgisel olarak 

farkına vardığı değerlerin yağmalanması ve ne idüğü belirsiz yenileriyle 

değiştirilmesinden duyduğu huzursuzlukla, hiçbir değer sistemine yerleştiremese de 

“yeni” olanın, bütün abesliğiyle Saatleri Ayarlama Enstitüsü    gibi bir kurumun 

kurulup yerleşmesine izin veren, kendisine de başka bir hayatın kapılarını açan 
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“yenici” zihniyetin sunduğu zevklerin ve bundan duyulan hoşnutluğun çatıştığı bir 

karakterdir. 

Çatışmalar etrafında kurulmuş karakterlerden biri Behçet Bey’dir.Yazarın, 

kahramanının psikolojik portresi  üzerinde epey çalıştığı belli oluyor.  Zira Behçet 

Bey,  simgeler atama yoluyla sezdirilen karmaşık bir  ruh dünyasına sahip; birçok 

psikolojik karmaşanın içiçe geçtiği bir düzlemde oluşturulmuş.  Behçet Bey, kuvvetli 

ve otoriter babanın ve kendisiyle evlenmek zorunda bırakılan genç ve güzel karısının 

yanında ezilen kısa boylu, çirkin,  iktidarsız bir adamdır; babasının kendi soyunu 

devam ettirecek kişi olmasından utanç duyduğu, karısının ise sevmeyip, sadece 

acıdığı için bırakmadığı, istenmeyen bir adam... Karısının ölümünün 35 sene ardından 

ablasının torunu olan Cavide’nin köşke gelişini beklerken kapıldığı kuruntulardan da 

anlaşılacağı üzere hayatı ihtimalleri hesaplayarak geçen, kuruntulu bir kişi;  “zavallı 

ve insanlardan kaçan bir ihtiyar”dır. (MB:8) 

 Roman kişileri, çelişkileri, iyi ve kötü yanlarıyla, tipik oldukları kadar insanî 

bir karmaşayı da yansıtırlar. Hayri İrdal’a ne bütünüyle kızmak ne de bütünüyle 

sempati duymak mümkündür. Halit Ayarcı’yı büyük bir sahtekâr olarak görmekten, 

bizi onun rolüne olan sadakati alıkoyar. Kahramanların çoğu sahtekârlıklarının 

yanısıra naif, çocuksu özelliklere sahiptirler. Bununla birlikte romanda tamamen kötü 

ve tamamen iyi tipler de vardır. Bunların olay örgüsündeki yerleri, “engel” olmaktır.  

Cemal Bey bu kötü tiplerdendir. Hayri İrdal’ ın "türlü meslekler bankası'ndan 

atılmasına ve pekçok felakete düşmesine yol açan kişi ve İrdal'ın aşık olduğu Selma 

hanım'ın kocasıdır. Şeyh Ahmet Zamani ve Eseri adlı kitabı yazdığında bu esnada 

boşanmış olduğu Selma Hanım'la olan ilişkisi yüzünden intikam almak istediği Hayri 

İrdal'ın karşısına Ahmet Zamani diye birinin hiçbir zaman yaşamadığını, bahsedilen 

kişinin Ahmet Fenni Efendi olduğunu ve ona ait özelliklerin Ahmet Zamani'ye aitmiş 

gibi gösterildiğini iddia eden bir yazı yazarak hem onu hem de enstitüyü zor duruma 

düşürmüş, aşık olduğu kadının kocası tarafından işlenen üçlü bir cinayete kurban 

gitmesiyle de Hayri İrdal'ın sevgilisi olan eski karısının sinirlerini büsbütün bozarak, 

Hayri İrdal'ın sevgilisiyle de ilişkisinin bozulmasına yol açmıştır. İrdal onu “o benim 

kötü talihimdi” sözleriyle tarif eder.(293) Ne zaman başına iyi bir şey gelecek olsa, 

Cemal Bey felaketini hazırlamak üzere karşısındadır.  Iyi tipler, Emine ve Ahmet, 

İrdal’ın ahlakî, vicdanî ve mantıkî endişelerini tamamen unutup, Saatleri Ayarlama 

Enstitüsü’ndeki rolünü gönül rahatlığıyla oynamasının önündeki engellerdir.  

Tanpınar’ın romanlarında kahramanlar birbiriyle yakın bir ruh akrabalığı 
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içindedirler.  Saatleri Ayarlama Enstitüsü ’nde de bütün karakterleri kimlik problemi 

etrafında düşünebiliriz. Romanda “düşkün” resmedilen topluluğun temsil ettiği şey 

değer karmaşasıdır. İnsanlar kendilerine bir tanım, bir kimlik verebilecek geçmişten 

habersiz, yeni değerler inşa edecek donanımdan yoksundur. Tanpınar’ın fikir 

yazılarında ortaya koyduğu türden, eskiyi ve eskinin kültür değerlerini çok iyi tanıyan 

ancak bunların eskide kalmış olduğunun bilincine varmış ve bu bilgilerle çizmiş 

olduğu yöntemsel çerçeveyi yeni kültürün inşası için kullanabilecek nitelikte insan 

ortada yoktur. Kurumların, insanların içi başka dışı başkadır. 

Bu noktada Tanpınar romanlarındaki ikili düzleme geri dönüyoruz. Zira bir 

garabet olan bu iç-dış farklılığı, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ’nü bir kurumun değil de 

bir insanın hikâyesi olarak okumak istediğimizde, bu garabeti yaşayan bir insanın 

çatışmaları olarak da okunabilir. Hatta bu noktada bir adım daha ileri gidip Enstitü’yü  

bu anlam düzleminde bir simge olarak da görebiliriz. Enstitü, bir insanın içiyle 

uyumsuz -ya da içi boşaltılmış- bedeni  olabilir. 

Doktor Ramiz’in Hayri İrdal’a koyduğu teşhise yakından bakalım: 

“Siz babanızı beğenmiyorsunuz... Beğenmemişsiniz. (...) Beğenmedikten sonra 

kendiniz onun yerine geçeceğiniz yerde, kendinize durmadan baba aramışsınız... Yani 

reşit olamamışsınız. Hep çocuk kalmışsınız! Öyle değil mi?” 

Doktorun bu sözleri ilginç; çünkü Hayri İrdal da dahil olmak üzere 

Tanpınar’ın bütün kahramanlarında bir “çocuk kalma” hali mevcut. Çocuklukta 

yitirilen anne, bundan doğan sevgisizlik hissi ve ileriki yaşlarda bunun ödünlenmesi 

Hayri İrdal’ın, Mümtaz’ın, Behçet Bey’in ortak özellikleridir.38  

Doktor Hayri İrdal’ın itirazı üzerine devam ediyor:  

“Sakin olun!.. Maalesef beğenmiyorsunuz. İnkar değil, beğenmemek. İşler 

sizde çok karışmış... Evvela Mübarek işi, karıştırmış. Hikâyesi dolayısiyle evde adeta 

muhterem, mukaddes bir yer almış... Evin içinde kıymetler altüst olmuş... Babanızı 

ikinci dereceye atmış...” (SAE:109) 

Değerler karmaşasıyla ilgili bu sözlere bakınca Dr. Ramiz’i başka bir açıdan 

görmeye başlayabiliriz: Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün sonuna 

eklemeyi düşündüğü mektupta beliren “makul” bir doktor olarak... 
                                                        
38 Örneğin Behçet Bey, babası Mekke’deyken ilerleyen yaşına ve tahsiline rağmen 
ona “çocukça” mektuplar yazar.  Evlendiğinde karısı onu ancak bir anne şefkatiyle 
sevebilir. İlk çocuğunu doğumundan üç gün sonra kaybetmesinin ardından ona sarılır. 
Behçet Bey’in çocuğa benzer pek çok tarafı vardır, bir çocuk gibi bakılmaya 
muhtaçtır. (MB:59)  
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Şu sözlerde doktorun sesine giderek Tanpınar’ın sesi karışmaya başlıyor: 

“Mamafih sonuncu babanızın ölümü ile size bir nevi istiklal ve olgunluk 

gelmiş olabilir. Mesele şimdi bu kompleksin neticelerinden kurtulmanızda. Zaten şuur 

altında bir hadise olduğu için kendi kendisi kaldıkça ehemmiyetsiz bir şeydir. 

Ehemmiyetsiz ve hatta tabii bir şey. Bilhassa bugünkü cemiyetimizde. Çünkü içtimai 

şekilde bu hastalık hemen hepimizde var. Bakın etrafa, hep maziden şikayet ediyoruz, 

hepimiz onunla meşgulüz. Onu içinden değiştirmek istiyoruz. Bunun manası nedir? 

Bir baba kompleksi değil mi? .. Büyük, küçük hepimiz onunla uğraşmıyor muyuz?. Şu 

Etilere, Frikyalılara bilmem ne kavimlerine muhabbetimiz nedir? Baba 

kompleksinden başka bir şey mi? (SAE:112-113)  

 Tabii doktorun kendisi de –gerçekte hasta olan hastasının gözünden ya da 

gerçekten-  bir çok garipliği barındırıyor: eşyalarını içinden bir şey aldığı her 

defasında kilitlediği çantası, sürekli kolonyalanması, Hayri İrdal’a “hastalığının icap 

ettirdiği rüyaları görmediği” için kızması hatta bu rüyaları görmesini adeta sipariş 

ederek istemesi, Hayri İrdal’ı doğru dürüst dinlememesi... Dr. Ramiz  batıda eğitim 

görmüş ve çağın gerçekten de en etkili olmuş psikiyatrik akımlarından biri olan 

psikanalizi öğrenmiş bir doktor, ama yazar onu bütün bu tuhaflıklarla donatarak ona 

güvenmemizi engelliyor; “güvenilmez” hatta “kaçık” bir karakter çiziyor. Ancak 

burda önemli olan bu resmin kimin gözünden çizildiği: bir talihsizlik sonucu adli 

tabibliğe düşmüş normal bir insan olan Hayri İrdal’ın mı yoksa klinikte tedavi gören 

ve gerçekten hasta olan Hayri İrdal’ın  mı? Doktor Ramiz’i ne şekilde algılarsak 

algılayalım, odak noktası değişen bir kimlik sorununu temsil ettiğini söyleyebiliriz: 

gerçeklikten kopuk bir doktorun ya da Hayri İrdal’ın kimlik sorunlarını. 

Romanda “düz” bir kişinin, anlatı süresince değişerek karmaşık ve çok boyutlu 

bir yapıya kavuşabildiği de görülür. Bu türden roman kişilerine “dinamik karakter” 

diyoruz. Hayri İrdal, çatışmanın değişim üzerine kurulduğu bir karakter. Roman 

boyunca sürekli değişim gösterir. Hayatında çeşitli dönüm noktaları vardır: Dayısının 

ona bir kol saati hediye edişi, Emine’nin ölümü, Halit Ayarcı’yla tanışması... 

Aslında  kendi halinde, mütevazı bir adam olan Hayri İrdal’ın Saatleri 

Ayarlama Enstitüsü ve onun etrafındaki çılgınlığa kapılışı karısı Emine’nin ölümüyle 

açıklanabilir:  

“Evim yıkılmıştı, iki çocukla baş başa kalmıştım, çalışmanın lezzetini 

kaybetmiştim, hepsinden fenası, artık hiçbir şeye inanmıyordum. Fakat 

korkmuyordum da. Olabilecek şeylerin en kötüsü olmuştu. Artık hürdüm.” (SAE:140) 
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Bir gün aynaya baktığında kendi yüzünü, “memnun ve biçare, zelil ve her 

tarafa sürüklenebilir, her şeye mukavemetsiz ve her şeyden istifa etmiş” görür. Ancak 

bunun şaşkınlığı da uzun sürmez: “Her  şey müsavidir.” (SAE:140) 

Çok sonraları, oğlu Ahmet, enstitü binasının tasarımında kendisine yardım 

ederken geçirdikleri üç ayın, enstitünün ona verdikleriyle karşılaştırılamaz bir saadet 

verdiğini düşünürken, bir yandan geçmişi özler bir yandan da enstitünün 

nimetlerinden kopamayacak kadar değişmiş olduğunu kendine itiraf eder ve Emine’yi 

hatırlar: 

“Bütün bunlar hayatımda tek bir hadisenin doğurduğu şeylerdi. Emine 

ölmeseydi hiçbiri olmayacaktı.” (SAE:346) 

Hayri İrdal’ın geçirdiği en büyük değişim, kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığını 

hissettiğinde gerçekleşmiştir. Bundan sonra Hayri İrdal, fakirlik ve sefalet içinde 

yaşasa dahi ailesine, çocuklarına, yuvasına dönmek isteyen, Huzuru orda bulan insan 

olmaktan çıkar.  Onun geçmişiyle ilgisini kuran; yaşadığı değer çöküntüsüyle ilgili 

vicdan azabı duymasına ve eskiden olduğu insanı özlemesine neden olan kişi ise oğlu 

Ahmet olacaktır. Bu bağlamda Emine ve Ahmet, onun kişilik değişimlerine kaynaklık 

eden iki önemli figür. 

Hayri İrdal’ın geçiş dönemi de son derece sancılıdır. Ne yaşadığı hayatı 

beğenmekte, ne yenisine gidebilecek kudreti kendinde bulmaktadır. Her şeyden 

kopmuştur. Etrafıyla kalan tek bağı “çocuklarına karşı beslediği acıma hissi”dir. 

(SAE:141) 

Hayri İrdal, Halit Ayarcı’yla geçirdiği ilk akşamın ardından yavaş yavaş yeni 

bir hayata başlar. Değişmeye başlamıştır: 

 “Yavaş yavaş mantığım değişti. Hattâ dünyaya bakışım, eşyayı görüşüm, 

insanları anlayışım değişti. Vâkıâ bunlar bir günde olmadı. Hattâ çok güçlükle ve 

adım adım oldu. Hattâ çok defa bana rağmen oldu. Fakat oldu.” (SAE:207) 

Romanın devamında da görüleceği gibi  Hayri İrdal alabildiğine nihilist bu 

geçiş döneminden sonra başka bir adam olur. Yine de bu olaylar kişilik değişimine bir 

yere kadar açıklama getirmekle kalır; zira Hayri İrdal’ın romanda karşımıza çıkan 

değişik kimlikleri arasında yalnızca bir değerler ikamesi değil entelektüel bir farklılık 

da oldukça açık bir biçimde ortadadır. Bu durum, romana eklenmemiş olan mektup 

göz önünde bulundurulmadan değerlendirildiğinde yazarın sesinin anlatıcı 

kahramanın sesine karışmasıyla; yani bir nevi teknik kusurla açıklanabilir. 
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2.2.1 Takıntılar 

Psikolojik portreler çizmeyi seven Tanpınar, kişilerini türlü karmaşalarla 

donatır. Bunlardan biri de takıntılardır. 

Behçet Bey, saatlere ve başta kitaplar olmak üzere bütün eski şeylere 

takıntılıdır.  Odasında irili ufaklı bir yığın saat bulunur ve saat tamiriyle uğraşır. 

Odasındaki saatlerden biri de Sabire Hanım’ın guguklu saatidir. Bahçedeki büyük 

pavyona taşındıkları günden itibaren hep bu saati merak etmiştir. Fakat kadın, baba 

yadigârıdır, yerinden kaldıramam diye bir türlü ona yakından göstermeye razı 

olmamıştır. Nihayet saat olduğu yerden düşünce saat tamirinden anladığı için onu 

Behçet Bey’e getirir. Saatin hiçbir şeyi yoktur, yalnızca biraz toz kapmıştır. Fakat 

Behçet Bey, ayağına kadar gelen bu fırsatı kaçırmak istemediğinden on beş gündür 

onu odasında tutmaktadır. (MB:23) Behçet Bey’in saatlerle kurduğu fetişistik ilişkiye 

bir örnek… 

Takıntılar romandaki pek çok karakter için belirleyicidir.  Halit Bey “adalet 

hastalığı”na tutulmuştur, ömrü boyunca sağa sola dava açar. Hatta ölüm döşeğinde 

iken oğluna miras olarak on yedi dava bırakır. Ata Molla’nın satranç takıntısı vardır, 

günlerce evden çıkmadan astranç oynadığı olur. Kızlarını vereceği kişinin bile 

parasına puluna değil satranç bilip bilmediğine bakar. Terzi Agop, İsmail Paşa’nın 

konağında ticaretle, faizle borç para kullandırmakla edindiği servetine, hatta Paşasına 

sıkıştığı bir harp öncesi sayabildiği ikibin altına rağmen kendisine küçükken  verilen 

çiviyle delinmiş o ilk mahmudiye altınına takıntılıdır. Altınını, onu nasıl 

çoğaltabileceğini sorduğu Arnavut Hasan’a kaptırmış, üstüne de mahmudiyesini her 

sorduğunda dayak ve azarlarla karşılaşmıştır. İsmail Paşa durumu fark edip Hasan’ı 

tersaneye yazdırarak konaktan uzaklaştırmış, Agop’a da üç altın vermiştir. Altınları 

çoğalmıştır çoğalmasına ama kendisi için asıl değerli olan ilk altınını, “kendisine 

uzanmış ilk dost eli”ni kaybetmiştir.  Artık hep o ilk mahmudiyesini arayacaktır. 

(MB:123) 

 

2.3. İçiçe Geçmiş Halkalar Tasarımı 

 Tanpınar’ın roman kişilerinin bir ruh akrabalığı içinde olduğunu söylemiştik. 

Gerçekten de bir romanın kendi içinde ya da farklı romanlar arasında birbirini 

hatırlatan, birbirine benzeyen  pek çok roman kişisine rastlanır.  

 Kişilerin tam olarak birbirinden bağımsız olmayışı ve içiçe geçmişliklerinin, 

romanlarında bir “rüya estetiği”nin peşinde olan Tanpınar’ın bu arayışından doğan bir 
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üslûp özelliği olduğunu düşünebiliriz.39 Bu durum bazen okuyucunun keşfine 

bırakılırken bazen de -Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde olduğu gibi- açıkça belirtilir.  

 Hayri İrdal, kendisini, Nuri efendi ve Halit Ayarcı'nın  muhassalası; onların 

muaddel bir terkibi olarak görür. (SAE:37) Babası, Abdüsselam Bey, Aristidi efendi, 

Seyit Lütfullah gibi kişilerin hikâyelerini anlattıktan sonra neden bunları anlatmaya 

gerek duyduğunu şöyle açıklar: 

 "Ben yıllarca bu adamların arasında, onların rüyaları için yaşadım. zaman 

zaman onların kılıklarına girdim, mizaçlarını benimsedim. Hiç farkında olmadan 

bazan Nuri efendi, bazan Lütfullah veya Abdüsselam Bey oldum. Onlar benim 

örneklerim, farkında olmadan yüzümde bulduğum maskelerimdi. zaman zaman 

insanların arasına onlardan birisini benimseyerek çıktım. hala bile bazan aynaya 

baktığım zaman , kendi çehremde onlardan birini tanır gibi oluyorum. (...) Belki de 

şahsiyet dediğimiz şey bu, yani hafızanın ambarındaki maskelerin zenginliği ve 

tesadüfü, onların birbiriyle yaptığı terkiplerin bizi benimsemesidir." (SAE:54) 

Tanpınar’ın kahramanları pek çok ortak özelliğe ve ilgiye sahiptir. Eski 

saatler, kitaplar, musıkî, edebiyat, tarih, ülke sorunlarına duyulan ilgi, kadınlara bakış 

açısı, estetik zevk, geçmişle ilişkiler, kimlik sorunu…Tanpınar’ın masasına yayılmış 

bu nesne ve kavramlar, bir yap-bozun birden çok  kullanılabilecek parçaları gibi 

değişik şekillerde birleşir, birbiriyle ruh akrabalığı bulunan birçok roman ya da öykü 

kişisini meydana getirirler. 

Behçet Bey, eski eşyalara, resimlere, süslere meraklıdır. Bunların sanat 

değerini takdir edebilecek durumda değildir; zaten onları  bundan ötürü değil, sahip 

oldukları renklerle, yarattıkları ahenkle onu kendi yaşanmamış hayatından koparıp 

başka bir yere, ya eskiye ya uzağa götürmelerinden ötürü sever. “Behçet Bey, bütün 

ömrünce, yerinden kımıldamadan “Kaçmak, gitmek!” diye çırpınanlardandı”r. 

(MB:17) 

Cemal, ülkesine bağlı, idealist, yaşının üstünde bir olgunluğa sahip, kültür 

meseleleri ve ülkenin geleceği hakkında çokça kafa yoran, edebiyatla uğraşan bir 

tıbbiye öğrencisidir. Doktorluğa çok hevesi olmadığını, ondan sadece edebiyat 

çalışmalarına rahatça kendini verebileceği bir refah umduğunu söyler (SD:11) 

                                                        
39 Bu durum, rüyanın,  romanın, zaman, mekân, kişiler gibi temel ögelerinin 
kuruluşuna, kendine özgü doğasıyla nasıl bir model  teşkil ettiğinin; bir teknik olarak 
nasıl kullanıldığının da bir örneğidir. 
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Mümtaz, eskiye ilgi duyan, değişik alanlarda kendini yetiştirmeye çalışan bir 

kişidir. Bir arkadaş toplantısında o günlerde ne okuduğunun sorulması üzerine 

“Hemen hemen her şey...” diye cevap verir, “Cevdet Tarihi; Sicill-i Osmani, 

Şakayık...” (H:90) 

Romancı, kişileri arasındaki ortaklıkları yalnızca ortak ilgi ve meraklarla 

kurmaz; dış dünyayla ilişkileri, aidiyetsizlikleri, karmaşaları, kısacası “Kişilerin 

Kuruluşu” başlığı altında sözünü ettiğimiz bütün parametreler, bu kahramanları 

birbirine yaklaştırmıştır. Birbirine en zıt görünen karakterler bile çok açılı bir aynanın 

farklı yerlere bakan yüzleri gibi birbirlerinden birşeyler taşır, birbirini yansıtır. İç içe 

geçmiş halkalar, bu bakımdan, Tanpınar’ın roman kişilerinin kuruluşu sürecinde 

kullandığı tekniklerin bir sonucudur.  

 

2.4. Gerçeklikten Kaçma-Yalan-Oyun: Yeni Gerçeklik 

Tanpınar’ın roman kişileri için karakterize edici özelliklerden biri, 

“gerçeklikten kaçma” olgusudur. Gerçeklikten, yalan, kurmaca bir “oyun dünyası”na 

kaçarlar. Kendilerini içinde bulundukları dünyaya, sosyal çevreye uzak hisseder; 

uzakların, kendilerini kapıp götürecek tesadüflerin ya da insanların hayalini kurarlar.  

Saatleri Ayarlama Enstitüsü neredeyse tamamen gerçeklikten kaçma olgusu üzerine 

kuruludur denebilir. 

“Aşık olduğum kadın, daha iyisi kontes, ferah ferah annemi doğurmuş 

olabilirdi, fakat ne ehemmiyeti vardı? Mesele o anda adımın Hayri olmaması, 

gerçeğin dışında bulunmamda idi. Bu tek manasıyla kaçıştı. Yalanın sihirli çizgisi 

içinde idim ve bu bana yetiyordu.” (SAE:74) 

Hayri İrdal’da kaçış arzusu karısının ölümü üzerine hat safhaya çıkar: 

“Her şeye, herkese sadece katlanıyordum. Sokağa adımımı atar atmaz, 

kendimi bir yığın muvazaanın, gafletin esîri görüyordum ve bulunduğum yerden, 

yaptığım işten gayri her yer, her şey bana erişilmez şekilde güzel ve harikulade 

görünüyordu.”(SAE:141) 

Bu olguyu Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde adı geçen kurum ve topluluklar 

üzerinden inceleyelim. 

Şehzadebaşı’ndaki kahvenin tasviri: 

Bu kahvede neler konuşulmazdı? Tarih, Bergson felsefesi, Aristo mantığı, 

Yunan şiiri, psikanaliz, ispritizma, alelade dedikodu, çıplak hikâye, korkunç veya 

meraklı macera, günlük siyasi hadise, birbiriyle sarmaş dolaş, biri öbürünü yarıda 
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bırakarak, çok yüklü, beraberinde her rastgeldiğini taşıyan bir bahar seli gibi kabarık 

bu konuşmada, beyhude ve şaşırtıcı akar giderdi. Tabii hiçbirinden tam 

bahsedilmezdi. Hepsi çok uzun bir uykudan, bir çeşit ölümden sonra hatırlanır gibi bu 

kahveye gelirdi. Büyük İskender veya Annibal, Kant’ın imperatifleri, bu sayıklamaya 

benzer konuşmada sadece günlük hayatı uyuşturmak için icad edilmiş 

şeylerdi.(SAE:127-128) 

 Bu kahvenin müdavimleri hakkında Halit Ayarcı’nın koyduğu teşhis oldukça 

ilginç. Ona göre,  buradaki hayat, “asıl kapının dışında” bir hayattır. Ve onu 

yaşayanlar, o şekilde, yani hiç içeriye girmeyi düşünmeden, yahut da “bir ayakları 

daima eşikte” yaşamaktadırlar. Hiçbir mesele yoktur ki eninde sonunda bir kaçış, bir 

kurtulma vesilesi olmasın. Hayri İrdal kendine sorar: 

Neden kaçarlardı, niçin kaçarlardı? Hiçbir mukavemetleri yok muydu? Yoksa 

hakikaten her şeye yabancı, her şeye kayıtsız mıydılar? Hayır burada her şey biraz 

afyon, biraz uyku ilacıydı. (SAE:132) 

Aslında roman kişilerinin herbirinin gerçeklikten kaçabilmek için başvurduğu 

kendilerine özgü yöntemleri vardır.  Hayri İrdal’ın babası, Abdüsselam Bey ve 

Aristidi Efendi’den oluşan arkadaş grubu Seyit Lütfullah’ın hikmetine, onun gaibden 

anlattığı hikâyelere, aramaktan hiç vazgeçmediği definenin bir gün bulunarak 

kendilerini zengin edeceğine  inanırlar. Seyit Lütfullah yaşadığı virânenin yerinde 

gerçekte bir saray, çarpılmış gibi görünen yüzünün ve dökülen kıyafetlerinin yerinde 

yakışıklı ve iyi giyimli bir prens olduğuna, güzeller güzeli sevgilisi Aselban’la 

kırallığın başında oturduklarına inanır.  Halit Ayarcı’nın Saatleri Ayarlama Enstitüsü 

konusundaki ciddiyeti, romanın sonunda kendini ihanete uğramış hissedip işlerden 

elini eteğini çekmesiyle anlaşılır.  Roman boyunca iyi bir demagog, kıvrak zekalı, 

çıkarcı ve sahtekâr bir bürokrat portresi çizen Ayarcı, bütün bunlara rağmen yarattığı 

yalana, oynadığı role içtenlikle inanmaktadır. Hayri İrdal’ın ikinci karısı olan 

Pakize’nin gerçeklikten kaçış yöntemi ise pek meraklı olduğu sinemayı gerçek hayatla 

karıştırmasıdır. Kendisini ve çevresindeki insanları filmlerde gördüğü oyuncularla, 

kendi hayatını filmlerdeki hayatlarla karıştırmaktadır. Hayri İrdal’ın deyimiyle bu da 

onun “firar anahtarı”dır. (147) İspritizma Cemiyeti üyesi Nevzat Hanım, evine alışmış 

olduğunu, hizmetini gördüğünü, kendisini koruduğunu anlattığı Murat adında bir ruha 

inanır.  Hatta bâzan ona emniyet ederek anahtarsız sokağa çıktığı olur. Bu yüzden bir 

balo dönüşünde kapıda kaldığında Murat’ın kendisini kıskandığı için kapıyı 

açmadığını düşünür:  "Beni kıskanmaya ne hakkı var? Bu yaştan sonra hürriyetime ne 
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diye karışır?" (150) İspritizma Cemiyeti’nde de Psikanaliz Cemiyeti’nde de bu türden 

pek çok insan vardır.  Cemiyet üyeleri Nevzat Hanım’ın Murat’ına da, Afroditi’nin 

rüyalarına girerek onlardan kendilerine bıraktığı mirası almaları için İtalya’ya 

gitmelerini isteyen halası İrade’ye de   aynı şevkle inanırlar. “Bu masal doğru veya 

yanlış onlara lazımdır.”(SAE:161) 

İnsanların, gülünç, yalan ya da absürd olduğu bu kadar ortada olan şeylere   

böylesine inanabilmeleri tamamen bir ihtiyaçtan ileri gelir. Romanda herkes birtakım 

ihtiyaçlara karşı gelmek üzere bir şeylere iman eder ve oyuna dahil olur.  

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün kurulduğu günlerde Hayri İrdal kendisi  

hakkında ardı ardına yayımlanan ve onu kah Voltaire’e kah Faust’a benzeten 

makalelerden rahatsız olduğunda Halit Ayarcı’nın ona söyledikleri, bu oyunu ve 

kurallarını açıklar: 

“Voltaire'e veya  Faust'a  benziyorsanız  kabahat  benim mi? Yahut 

benzetiyorlarsa... Onlar da bizim  bir şeylerimiz olmasını istiyorlar. Elli senede bir 

medeniyete bütün tarihiyle yetişmek kolay mı? İşin içine elbette biraz mübalâğa 

girecek! Nasıl filan romancımızı Balzac'a, öbürünü Zola'ya benzettilerse, sizi de  

başkalarına  pekâlâ benzetirler.” (SAE:262) 

Kahvehane, İspritizma Cemiyeti, Psikanaliz Cemiyeti, Saatleri Ayarlama 

Enstitüsü, bir zincirin halkaları gibidir. Kahvehanede “gündelik hayatı uyuşturmaya 

yarayan” sohbetler yapılır. İspritizma Cemiyeti’nde medyumlukla uğraşılır, 

kendilerini ölümün gizemini ortadan kaldıran ruhlara inandırırlar; medyumlardan 

Sabriye Hanım’ın en büyük yeteneği “istediği anda bedeninden çıkabilmesi”dir. 

Hayali varlıklar ve olağanüstü olaylar, medyumluk gibi yetenekler  onları gündelik 

hayattan uzaklaştırıp inanmak istedikleri bir masalın ortasına bırakır. Saatleri 

Ayarlama Enstitüsü ise bütün bu cemiyetlerde yer almış insanların son durağıdır; 

hiçbir işlevi olmamasına karşın bu insanlara yeni ünvanlar, yeni roller, yeni kimlikler, 

para ve meşguliyet, inanacakları bir masal,  kısaca yeni bir hayat vermiştir. Saatleri 

Ayarlama Enstitüsü  üyeleri kendi çıkarlarına dokunuluncaya dek rollerini içtenlikle 

sürdürecektir.  

Gerçeklikten kaçış, dışardan bakıldığında abes, yalan, kurmaca bir dünya inşa 

etmiş olsa da, bu “oyuncular” için “yeni bir gerçeklik tasavvuru”dur. Bir şeye ihtiyaç 

duyulur; öyle istenir ve o şey böylece yaratılır. Örneğin Ahmet Zamanî Efendi’nin var 

olması istenmiş, öyle olması uygun düşmüş  ve böylece bir tarihî şahsiyet 

yaratılmıştır. Burada gözden kaçırılmaması gereken şey,  buradaki rolün, “varmış gibi 
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yapma”nın ötesine geçtiği; yaratılan gerçekliğe inanılmaya başlandığıdır. Halit Ayarcı 

bu yeni gerçekliğin felsefesini uydurma bir şahsiyet üzerine kitap yazmış bulunan ve 

yalanının ortaya çıkmasından endişe eden Hayri İrdal’ı avuturken şöyle açıklar: 

Siz yalan diye bir şey mevcuttur, sanıyorsunuz. Hayır, yalan yoktur. Böyle 

meselede yalan olamaz. Ahmet  Zamanî bugün  için yalan olamaz, bilakis hakikatin ta 

kendisi olur. Ne vakit yalan olurdu, bilir misiniz, hem de korkunç bir yalan? Eğer 

hakikaten bizim kendisine yüklediğimiz fikirlerle yazdığını söylediğimiz eserlerle 

Onyedinci asır sonunda yaşasaydı, işte o zaman yalan olurdu. Çünkü asrından 

ayrılırdı. Asrını delip geçerdi. Bu da imkânsız tabiî! Bu meselelerde yalan veya 

hakikat diye bir şey yoktur. Asrına uymak, onun adamı olmak vardır. Ahmet Zamanî 

Efendi bizim asrımızın bir ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı Onyedinci asrın sonunda tatmin 

ediyor, işte bu kadar... Binaenaleyh gerçeklerin gerçeğidir. (SAE:285-287) 

Halit Ayarcı, gerçeği, bir ihtiyacımızı karşıladığı, başkalarınca makul 

bulunduğu, asrıyla uyumlu olduğu  sürece  kabul eder; bunun üretilmiş, uydurulmuş 

bir  bilgi olması, yukarıdaki ölçütleri karşıladığı sürece onun gerçekliğine zarar veren 

bir şey değildir. Romandaki en kapsamlı oyunun sahnesi olan  enstitünün fikir babası 

ve kurucusu  olarak Ayarcı’nın  bu fikirleri ile  meydana  getirdiği  “cihaz” arasında  

tam bir uyum  vardır. Ayarcı bir serüvencidir, Enstitü de  sinemasal bir serüven… 

Sinemadaki , edebiyattaki, genel olarak sanattaki kurmaca gerçeklik, Ayarcı’nın 

gerçek hayattaki idealidir. 

İrdal dışında herkes bu kurmaca gerçekliğin etkisi altına girmiş 

görünmektedir. Nitekim  kitabın yayımlanmasından sonra Çengelköylü bir zatın 

çıkarak kendisini Ahmet Zamanî’nin cedbeced torunu ilan etmesi ve soyadını 

değiştirmeye kalkması, elindeki aile şeceresinin doğruluğuna şehadet etmesini 

İrdal’dan istemesi, onun da bunu reddetmesi üzerine, kızı Zehra "Belki adamcağız 

hakikaten Zamanî Efendinin oğludur..." diye üzülür. (SAE:288) 

Hayri İrdal da Cemal Bey’in Ahmet Zamanî Efendi diye birinin olmadığı, 

Fennî Efendi isimli şahsın isim ve bilgilerinin tahrif edildiğini iddia eden yazısıyla 

kitabının şöhreti lekelenip, her şeyin bitme noktasına geldiği korkusuna kapılmasıyla 

kendini  oyuna kaptıracaktır. Her şeyi kaybetme riski doğmuştur. Bazı düşünceler 

onun için bir lükstür, bunu iyice anlamıştır : “Hayır bu iş bir yalan gerçek meselesi 

değil, bir olmak ve olmamak meselesiydi.” (SAE:289)  

 

2.5. Gerçek Kişilerden Hareketle Kurulmuş Olma 
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Tanpınar’ın roman kişilerinin bir diğer özelliği gerçek hayattan esinle 

yaratılmış olmalarıdır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde de durum budur. 

Şehzadebaşı’ndaki kahvehanenin ahalisi başta olmak üzere, romanda sözü geçen 

cemiyetlerin üyeleri, Tanpınar’ın gerçek hayatta çevresinde gözlemlediği bir grup 

insanın yansımasıdır. Elbette bunlar roman formu içinde kendilerine özgü özelliklerle 

donatılmış ve gerçekle birebir paralellik kurma imkanı kalmamıştır. Ancak Saatleri 

Ayarlama Enstitüsü’nün  tip ve karakterleri de, taşıdıkları bütün gerçekdışı ya da 

abartılı unsurlara rağmen, diğer Tanpınar kahramanları gibi gerçek hayata yaslanır. 

Seyit Lûtfullah karakterinin, Kerkük Hatıraları’nda sözü geçen, babasının 

yardımcısı Seyit Abdullah’tan esinle kurulduğu düşünülebilir. Zira bu hatıralarda, bu 

kişinin ecinni taifesiyle ilişkilerinden gizemli taraflarına, garip konuşmasına kadar, 

Seyit Lûtfullah’la benzeşen pek çok  özelliğinden bahsedilmektedir. (GITB: 28-29) 

Turan Alptekin de Ahmet Hamdi Tanpınar, Bir Kültür Bir İnsan  adlı 

kitabında bu konuya değinir: 

 “ Roman –her roman gibi- yazarın çevresinden birçok kişiye açık ya da kapalı 

göndermeler içermededir: Maarif  Takvimi yayıncısı, sanırım hocası idi. Naci Kasım 

(1. Baskı, s.38), çok saydığı Profesör Mükrimin Halil Yınanç (s.138) arkadaşları şair 

Ali Mümtaz Arolat  (s.146), romancı Peyami Safa (s.172), Karakteroloji dersine 

gönderme ile Sabri Esat Siyavuşgil (s.15), muhtemel olarak Sakallı Celal (s.266) 

bunların en açıklarıdır. Hayri adı ise bazen belli biçimde “Hamdi” adını vurgular. 

(BKBİ,71) 

Öte yandan roman başta Charles Dickens (Büyük Ümitler) olmak üzere, Sartre 

(Gizli Oturum, Saatleri Ayarlama Enstitüsü,1961, s.177), Hüseyin Rahmi Gürpınar 

(Efsuncu Baba, s.46), Kafka (Duruşma, s.111), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Nur 

Baba, s.132), Nerval (Aurelia, s.141), Keçecizade İzzet Molla (s.124) gibi birçok 

yazar, düşünür ve şairle, açık ya da kapalı diyaloglar içermektedir. Tanpınar, çevresi 

ve geçmişi ile konuşan adamdır.(BKBİ:71) 

 

 

2.5.1. Otobiyografik Ögeler 

Romanlarının otobiyografik özellikler taşıdığı bilinen bir şeydir, her romanda 

Tanpınar’ın “izdüşümü” bir -ya da birden çok- karakter vardır: Sahnenin 

Dışındakiler’in Cemal’i, Huzur’un Mümtaz’ı –ve zaman zaman İhsan’ı-, Aydaki 

Kadın’ın Selim’i...Sözcüsü bir roman kişisi değilse  kendini “hissettiren” anlatıcısı.. 
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Anlatı çoğunlukla bu “merkez kişi” etrafında kurulur, onun duygu, yaşantı, algı ve 

izlenimlerine dayanır. 

Mehmet Kaplan, hayata sübjektif bakış tarzının ancak otobiyografik bir roman 

şekline elverişli olduğunu, Tanpınar’ın bu tür bir roman yazmak yerine, Huzur’da  

kendini Mümtaz’a aksettirmek suretiyle sübjektif âleminden kurtulmak istemiş 

olduğunu söyler. Ona göre Huzur bütün değerini Tanpınar’ın kendi hayat tecrübesini 

anlatmasından alır. Eserinde ortaya koyduğu bütün duyguları bizzat yaşamış olduğunu 

belirtir. Sadece Tanpınar’ın bir yansıması olan Mümtaz değil, İhsan, Nuran ve Suat 

gibi kişilerinden hayattan alınma olduğunu söyler. (Kaplan, a.g.m.)  Ancak yazar 

Mümtaz da dahil olmak üzere bütün bu kişileri az çok değiştirmiştir. 

Mümtaz, evlerinde yetiştiği İhsan ve Macide sayesinde kitaplarla tanışır, 

şiirler, romanlar okumaya başlar. Daha sonra Galatasaray’a verilir. (H:38) 

İhsan onu tarih konusunda yetiştirir, hatta yazmayı düşündüğü Türk tarihi 

eserinin sanat ve fikir kısımlarının yazımını ona bırakır. Mümtaz bir yandan bu yolda 

kendini yetiştirirken bir yandan kendi istidadıyla şiir ve sanata yönelir. Bu noktada 

etkilendiği kaynaklar, yazarın deyimiyle, “iç alemine doğru kendisini götürecek 

olanlar”ı keşfeder: “Yavaş yavaş Fransızları keşfetmişti”r, “de Regnier, Heredia, 

arkasından Verlaine ve Baudelaire'i ayrı ufuklar gibi bulur.” Yine İhsan’ın 

sayesinde, Baki'yi, Nef'i'yi, Naili'yi, Nedim'i, Galib'i, Dede’yi, Itri’yi keşfeder. 

Baudelaire'i de  eline veren odur:  -Mademki okuyorsun, dedi, bari en iyisini oku...O 

günden sonra Mümtaz Baudelaire'i elinden bırakmaz. Neden sonra sevdiği şairin 

yanına Mallarme ile Nerval gelir. Fakat genç adam onları tanıdığı zaman yolunu tayin 

edebilecek, seveceği şeyleri sevebilecek yaştadır. (H:40-41) Poe ve Baudelaire'i 

okuduğunu ve beğendiğini söyler. Hayatı algılayış açısından bu isimlerle benzerlik 

taşır: 

 Okuduğu ve beğendiği şairler, başta Poe ve Baudelaire olmak üzere hepsi 

“asla...”nın prensi değil miydiler? Onların beşikleri hep “olamaz...” burçlarında 

sallanmış, ömürleri “imkansız...”ın ülkesinde geçmişti. Hayatımızı geriye 

dönemiyecek bir uca taşımazsak, şiirin peteğini nasıl doldururduk? Onun için 

gürültülü neşesine, riyazi denebilecek bir tahlil kabiliyetine, geniş hayat iştihasına 

rağmen Mümtaz, o zamana kadar ömrünün ve gençliğinin kendisine üst üste açtığı 

sofraları reddetmekle kalmamış, hayatının acı taraflarını ancak yaşanacak iklim gibi 

kabul etmişti. (H:277) 
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Geçmişe, eski şeylere duyduğu ilgi de İhsan’dan kaynaklanmaktadır.Fransız 

etkisini düşünce dünyasında, yaptığı göndermelerde, sanat zevkinde görmek 

mümkündür. İki sene için Fransa’ya gitmiş olduğu belirtilir. (H:22) 

Bütün bu özellikler, bize Tanpınar’ın Yahya Kemal ile olan ilişkisini 

hatırlatıyor. Tanpınar’ın Yahya Kemal’den öğrendiklerini, Mümtaz, ona “hem baba 

hem hoca” olan İhsan’dan öğreniyor.  

Nitekim, Sahnenin Dışındakiler’de de öncü ve hoca rolüyle karşımıza çıkan 

İhsan’ın Yahya Kemal’le birçok ortaklığı vardır. 

İhsan, romanda, Mümtaz’ın amcasının oğlu ve onu yetiştiren kişidir. 

Mümtaz’dan yirmi üç yaş büyüktür. Mümtaz’ın babasına göre “ailenin en akıllı 

adamı”dır. (H:37) 

Büyük bir kütüphanesi olan, okuyan, yazan bir kişidir. Aydın. Mümtaz’ın tarih 

hocasıdır.  Bu hocalık evde de sürer, Mümtaz’ı tarih konusunda çok iyi yetiştirir. 

Büyük bir Türk tarihi yazmak, burada içtimai doktrinini toplamak istemektedir. (H: 

39)  

 Mümtaz’ı yalnız tarih konusunda yetiştirmez, ona sanat ve edebiyat zevkini de 

o aşılar. Mümtaz’ın Nuran’a anlattıklarına  göre gençliğinde Paris'te Jaures'in 

peşinden  zamanlar  ayrılmamış, sonra Balkan Harbi içinde İstanbul'a dönüşünde 

birdenbire değişmiş,  kendi hayatımızın kaynakları etrafında dolaşmış, bıkmadan 

onları şahsi bir tecrübe gibi yaşamıştır. (H:187) 

Tanpınar, düşüncelerini Mümtaz ve bazen de İhsan  aracılığıyla iletir. 

Mümtaz’ın bir arkadaşına söylediği şu sözler buna bir örnektir: 

Elbette ki bizden mesut memleketler ve vatandaşları vardır; elbette ki iki 

asırlık hezimetlerin, çöküntülerin, henüz kendi şartlarını bulamamış bir imparatorluk 

artığı olmamızın bir yığın neticesini hayatımızda, hatta etimizde duyacağız. Fakat bu 

ıstırabın bizi inkara götürmesi, daha büyük bir hezimeti kabul değil midir? Vatan ve 

millet, vatan ve millet oldukları için sevilir; bir din, din olarak münakaşa edilir, ret 

veya kabul edilir, yoksa hayatımıza getirecekleri kolaylıklar için değil... (H:43-44) 

Birlikte Üsküdar’ı gezdikleri sırada Mümtaz’ın Nuran’la yaptığı bir 

konuşmadan: 

-Şark bu, güzelliği de burada. Tembel, değişmekten hoşlanmaz, geleneklerinde 

adeta mumyalanmış bir dünya, fakat bir şeyi, çok büyük bir şeyi keşfetmiş. Belki 

vaktinden çok evvel bulduğu için kendine zararı dokunmuş... 

  -Nedir o?.. 



 99 

  -Kendisini ve bütün alemi tek bir varlık halinde görebilmenin sırrını. Belki de 

gelecek ıstıraplarını hissettiği için bu panzehiri bulmuş. Ama unutmayalım ki dünya 

ancak bu noktadan kurtulur. 

  -Bulduğu şeyin ahlakını yapabilmiş mi?.. 

  -Zannetmem, fakat bu buluşta kendisini avuttuğu için hareket imkanlarını az 

çok azaltmış... Yarı şiir bir hulyada, realitenin sınırlarında yaşamış. Mamafih bu hali 

benim hoşuma gitmiyor, deve kervanı ile seyahat gibi ağır ve yorucu geliyor... 

(H:169-170) 

Parça, Tanpınar’ın diğer yazılarından tanıdık olduğumuz şark üzerine fikir ve 

eleştirileriyle, onda olumlu gördüğü tasavvufi düşünceye atıflar barındırır. 

Sahnenin Dışındakiler’in Cemal’i de Tanpınar’la pek çok ortak noktaya 

sahiptir: Sinop’taki çocukluk yılları, Delibaş Mehmet Ağa’nın gemi imalathanesi, 

Deli Ömer’le ahbaplığı ve günün birinde onun saldırısına uğraması... 

 Tanpınar, Cemal karakteriyle ortak noktalarıyla romana girmenin yanı sıra 

kendisi olarak da romanda kısa bir süre görünür. Cemal, Darülfünun açıldıktan sonra 

burada Yahya Kemal’in derslerini takip eder. Sınıfta tanıştığı “saçları birbirine 

karışık, gözleri melankoli ile etrafa bakan zayıf çocuk” da Tanpınar’ın o yıllardaki 

gerçek hali olsa gerektir.40 Bu çocuk Cemal’e “şair olduğunu, fakat henüz hiç şiir 

yazmadığını büyük bir saffetle” söyler. (SD:226) 

 

2.6. Rekabet-Karşıtlık 

Roman kişileri, bazen, taşıdıkları özellikleri vurgulamak ve derinleştirmek 

üzere bir rekabet ya da karşıtlık ilişkisi içinde sunulurlar. Behçet Bey, babasıyla olan 

karşıtlığının yanısıra karısıyla da tamamen karşıt durumda. Kendisinin uzun uzun 

anlatılan biçimsizliğine karşı kendisiyle hükümdarın isteği üzerine evlendirilen Atiye 

Hanım çok güzel bir kadın. İsmail Molla ile Atiye Hanım’ın babası Ata Molla öteden 

beri bir rekabet içinde olan iki kişi. İsmail Molla oğlunun Atiye hanımla izdivacının 

emredildiğini duyduğunda “otuz seneden beri, işte, konuşmada, satrançta, alayda, 

merasimde, her tarafta yendiği Ata Molla’nın bu evlenmede onu yeneceğini” düşünür. 

Çünkü İsmail Molla, oyuna Behçet Bey gibi “zayıf bir kozla” girmektedir.(MB:38)  

Ata Molla ne kadar ölçüsüz, heyecanlı, kavgacı ve dedikoducuysa İsmail Molla da o 

                                                        
40 Abdullah Uçman da “Sahnenin İçindekiler ve Dışındakiler” başlıklı yazısında bunu 
söyler. (Toplumbilim, S.20, 2006) 
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kadar sakin ve ölçülüdür. Medreseden arkadaş olan bu iki kişi mizaç bakımından 

birbirine son derece zıttır. 

Behçet Bey’in babasıyla ilişkisi de oldukça ilginçtir. Baba ve oğul tam bir 

karşıtlık içinde kurulmuştur.  Babası “çevresindeki herkesi bir esir gibi kullanan, 

dahası onlarda bu esir bağlılığını en tabi ruh haleti yapan insanlardan” şeklinde 

tanıtılır. “Yaratılıştan zavallı doğan oğlu ise, daha ilk yaşlardan itibaren, bir nevi 

yarım tanrı gibi baktığı bu güzel, cömert, zeki ve zaafsız babanın karşısında 

şahsiyetini bir çırpıda silivermişti”r. (MB:27) Behçet Bey ondokuz yaşındayken 

babasının Mekke kadılığına tayin edilmesinin ardından annesini de alarak gitmesi onu 

aylarca ümitsizliğin derinliklerinde yaşatır. Burada “kendisine çocuk gibi davranılan” 

ve henüz olgunlaşamamış, zayıf yaratılışlı bir çocuğun babanın ve annenin  kaybı gibi 

büyük bir travmayla karşı karşıya kalması söz konusudur. Tanpınar, karakterini, 

kudretli ve mükemmel babayla zayıf oğul karşıtlığına oturttuktan sonra ona babayı 

kaybettirerek büsbütün karmaşık kişilik sorunlarına itiyor.  

Behçet Bey ile babası İsmail Molla Bey birbirine ne kişilik ne de fizik 

bakımından benzer. İsmail Molla da bu benzemezliği affedememiş, “boyu 

kendisinden en aşağı kırk santim küçük olan bu cılız omuzlu, sakat çocuğu bir türlü 

beğenmemiştir”.(MB:28) Onu “küçük, şekilsiz, zavallılıklar içinde yüzer” görür. 

Behçet de yaratılışının ve  bunun getirdiği sınırların farkındadır. Babasına göre, 

“zekâsız değil, sadece orta” dır (MB:32) 

 

2.7. Tâlih-Mahkumiyet-Soyaçekim 

Kişilerin kaderi kendilerinden daha büyük ve kapsayıcı bir üst gerçeklik 

tarafından belirlenir gibidir. Bu “içinden geçilen sıkıntılı bir dönem”, ülkedeki 

değişimler ya da ırsî mecburiyetler, yani –“Mahur Beste”nin bir nevi simgesi olduğu- 

soyaçekim olabilir ve Tanpınar buna “tâlih” der. İnsan tâlihiyle yalnız değildir. 

Kader, soyaçekim, tâlih gibi kavramlar kişileri tanımladığı gibi, kişileri 

merkez alan bu romanlarda kurguyu da etkiler. Örneğin, Huzur'un kurgusunda önemli 

rol oynayan faktörler arasında  kader ve soyaçekimi sayabiliriz. Nitekim Nuran'ın 

evlenip boşanmış bir kadın olarak Mümtaz'ın aşkına cevap vermedeki tereddütleri 

anlatılırken Nuran'ın bu aşka mutlaka karşılık vereceği, bunu kendisinin de başından 

beri bildiği söylenir ve bunun böyle olacağı, Mahur Bestenin yazıldığı 

büyükannesinin daha geniş olarak da bütün ailesinin aşk konusundaki siciline binaen 

açıklanır. Hatta Nuran'ın kızı Fatma'nın bile daha şimdiden aynı kadere hazırlandığı 
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söylenerek nesillere boyu bir kader birliği ve soyaçekimin kırılamaz döngüsü ortaya 

konmuş olur. (H:137-138-139) Sahnenin Dışındakiler’de de Cemal, Sabiha’ya olan 

ümitsiz aşkıyla nesillerdir süren bir aile geleneğini sürdürmekte gibidir. 

Kişileri karakterize eden şeylerden biri de birşeylere mahkumiyetleridir. 

Behçet Bey zavallı ve çirkin doğmuş oluşuna, Atiye Hanım kendisine koca olarak 

seçilen bu acayip adamla evliliğe, Ata Molla, Adile Hanım gibiler hırslarına 

mahkumdur. Behçet Bey Atiye Hanım’a duyduğu kin, hayranlık, kıskançlık gibi 

duygularla onun karşısındaki aşağılık duygusunu ondan uzak durmaya çalışarak 

yenmeye çalışmış, ciltlerine, saatlerine, eski yazmalarına gömülmüştür. Bu da kendi 

kendini mahkum ettiği bir nevi sürgündür. ( MB:59)  

Hayri İrdal, hayatını yönetmiyor seyrediyor gibidir; bu gözlemci konumun da 

altında “tâlih” fikri yatar, insan tâlihine mahkumdur. 

 

2.8. Aidiyetsizlik - “Aradalık”- Yalnızlık 

 Tanpınar’ın en önemli meselesinin kimlik olduğunu söylemiştik. Kimlik 

kavramının, aidiyetler ve bağlanışlar üzerinden tanımlandığını söyleyebiliriz. Örneğin 

Tanpınar’ın sık sık sözünü ettiği “medeniyet buhranı”, aidiyetlerin tanımlanamaz hale 

gelişinden ileri gelir. Doğu-batı, eski-yeni gibi çatışmalar, toplumu “iki arada bir 

derede” bırakmıştır. Bu “aradalık”, tedirginliğe, yalnızlığa, huzursuzluğa yol açar. 

Tanpınar’ın kahramanları hep bir kimlik arayışı peşindedir: Mümtaz, Sabiha, Behçet 

Bey, Enstitü üyeleri... Tanpınar için bu, “kendimizin peşinde olmak”tır.  

 Tanpınar, kimlik meselesini bireysel ve toplumsal arayışlar konusunda 

paralellikler kurarak işler. Toplum gerçekten de, kimlik bunalımından, onun 

kahramanları kadar mustarip midir bilinmez; ancak kahramanlarla yazarın kendisi 

arasında büyük benzerlik vardır. Tanpınar, bu aidiyetsizliği çeşitli yazı ve kitaplarında 

defalarca dile getiriyor ama doğrudan kendi kişiliğiyle ilişki kurulabilmesi açısından 

günlüğünden bazı alıntılar yapmayı daha uygun gördüm. Sanatçının portresinin 

verilebilmesi açısından önem taşıyan bu satırlara bakalım: 

1959 yılında Paris’e henüz gitmişken günlüğüne şunları yazar: 

  Hiç de fevkalâde olmadı bu seyahatim. Ne yaptığımı ne yapacağımı 

bilmiyorum ve bir kere daha anladım ki, seyahatin, yer değiştirmenin kendine göre bir 

yaşı, bir iklimi var.(...) Seyahat daima kısa  olmalı ve ben şimdiye kadar kozmopolit 

olmadığımı, olamayacağımı anlamalıydım. Kozmopolit ve köksüz ayrı bir şey. 

Kozmopolit olmama imkan yok, çünkü yüksek tabakadan değilim. O imkanlarım yok. 
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Aşağıda dipte çöreklenen yaşayan tabakaya gelince onu da benimseyemeyeceğim 

aşikar. (GITB: 164) 

30 Temmuz 1960: 

 Solcu gizli, musır ve cahil. Sağcı, milliyetçi geçinenlerin hepsi cahil ve 

kupkuru. Ortadakiler darmadağınık. Hemen hepsi zevksiz ve tahammülü güç. Yarabbi 

ne kadar yalnızım. (GITB: 203) 

15 Şubat 1961: Etrafıyla alakasını ne kadar kesmiş olduğundan, hiçbir dergi ya 

da gazeteyle münasebeti olmadığından bahseder: Kendimi demirden bir çembere 

hapsetmiş gibiyim. Ben asrımı inkar mı ediyorum? Yoksa hastalığa karşı kayıtsız 

kalmaya mı çalışıyorum? Başkaları bu hastalığı daha ileriye götürerek ona başka 

hastalıklar aşılayarak arttırmaya çalıştılar. Düpedüz kendilerini, vaziyeti inkar 

ettiler, Hristiyan oldular, komünist, individüalist, demokrat, muasır teknik 

adam,egzistansiyalist oldular. Ben sadece sanatçı oldum. (GITB,256) 

4 Mart 1961: Ben entellektüelim. Aşka da, hayata da, insana da, düşünceye de 

inanıyorum. Fakat unları behemahal birkaç modanın arkasından görmek 

mecburiyetini duymuyorum. Cemiyete karşı olduğu kadar kendime karşı da 

sorumluyum. Ve bu çift sorumluluğu hissediyorum. (GITB:260) 

 Roman kişilerinin otobiyografik niteliklerine değinmiştik. Tanpınar’ın 

yazdıkları, ifadesi için onca imkan aranan, onca teknik denenen bu yalnızlığın, ne 

kadar içten gelen bir şey olduğu konusunda son derece aydınlatıcı. Dünya görüşü ve 

toplumsal meselelere yaklaşımını bilmek, kuşkusuz Mümtaz’ı, İhsan’ı, Cemal’i, Hayri 

İrdal’ı anlamamızı kolaylaştırıyor; ancak yazarın kendi aidiyetsizliğini tarif edişini 

görmek, bu kahramanları daha da canlı kılıyor.  

 

3. Kişilerin Sunuluşu 

3.1. İç Çözümleme 

 İç çözümleme, (interior anaysis, psycho narration), roman kişisinin iç dünyasını 

yazar-anlatıcının açıklamasıdır. (Çetin, 2003:218) 

 Yaşantıları aktarılan bir merkez kişisi bulunan ancak yazar-anlatıcı tarafından 

anlatılan romanlara egemen olan yöntem budur. Huzur'da  ve Mahur Beste’de durum 

budur. 

 “Mümtaz” Başlıklı bölümün 1. Alt bölümü akşam arkadaşlarıyla buluşacak olan 

Mümtaz’ı sokaklarda geçirdiği birkaç saati anlatır. Bölümün tamamı iç çözümleme 

yöntemiyle anlatılmıştır. Mümtaz Suat’a benzettiği birini görür ve onun üzerine 
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düşünmeye, hayalinde karşısına onu koyup konuşmaya, bu hayali konuşmalarda 

Suat’ın verebileceği tepkileri, söyleyebileceği sözleri tahmin etmeye başlar. Bu sırada 

Suat’ın ezberlemiş olduğu mektubundan parçalar aklına gelir ve dolayısıyla metne 

girer. Bu bölüm, iç çözümleme, Suat’ın mektubu ve hayal unsurlarıyla parçalı bir yapı 

gösterir. 

 2. bölümde arkadaşlarıyla kahvede buluşmaları ve çıkması beklenen harp 

üzerine konuşmaları anlatılır. Harp, insanlık, yeni bir ahlakın kurulması, aydın 

sorumluluğu, iki harbin karşılaştırılması, Avrupa’nın durumu gibi konularda 

tartışırlar. Mümtaz burada bir yandan bu konulardaki düşüncelerini söylerken bir 

yandan kafasında Suat’la, Nuran’la, İhsan’la, sabah gördüğü ve kafasından harbe 

yolladığı hamalla ve  onun ucuz gelinlik içinde kocası harbe gitmesin diye ağlayan 

karısıyla meşguldür. Bu kısımlar iç çözümleme yöntemiyle anlatılmıştır. 

 

3.2. İç Konuşma ve İç Diyalog 

 Anlatıcı-kahramana sahip romanlarda görülen tekniklerdir. Her ikisi de birer 

hatıra formunda yazılmış olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Sahnenin 

Dışındakiler’de bu tekniğe sıkça rastlarız. Öte yandan Huzur’da da iç çözümlemeyle 

anlatılan bölümlerin arasında, kahramanın düşüncelerinin doğrudan, kendi ağzından 

aktarıldığı pasajlar vardır. Örneğin Nuran’ın Mümtaz’la olan ilişkisindeki 

tereddütlerini anlatan parçada iç çözümleme ve iç konuşma yanyanadır. İç 

konuşmalar tırnak içinde gösterilmiştir: 

O, Mümtaz gibi hayat yollarının ağzında ve serbest beklemiyordu. Yaşanmış 

bir hayatı vardı; erkeğinden ayrılmış kadındı. Bu kalabalıkta yüzlerce gözün üzerinde 

olduğundan şüphelenebilirdi. “Gitse, diyordu; ne olur, bıraksa ve gitse... Gelişi o 

kadar ani oldu ki, kendi kendime kalmağa ihtiyacım var. Ne sanıyor beni, dolaştığı 

arkadaşlarından biri miyim?” 

  “Hayatını yapmış, sonra bozulduğunu görmüş bir kadınım. Bir kızım var. Aşk, benim 

için yeni bir şey değil. Bu tecrübeyi ondan o kadar evvel geçirdim ki...” Onun bir 

yığın lezzet bulacağı yerde, o, sadece azap bulacaktı... 

  “Ben bir kere geçtiğim yoldan bir daha geçeceğim. Bundan büyük azap olur mu? 

Niçin bu kadar hodbin oluyorlar? Niçin bizi kendileri gibi serbest sanıyorlar...” 

Fakat bu ayakkabıyı muhakkak değiştirmeliydi. Topuklarını o kadar kaba yapıyor, 

kendisini adeta Kolej'deki o ihtiyar hocalara benzetiyordu. Bunlarla ancak 

mitinglerde kadın hukuku için konferans verilebilirdi. Tabii ayakkabılarla değil... 
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“Ayakkabıların konuşmıyacağı malum... Onlarla beni nasıl güzel ve zarif bulabilir?” 

(H:112-114) 

 Rüya, bir teknik olarak Tanpınar’ın romanlarında geniş yer bulmasına rağmen, 

modern romanda, rüyaya bağlı olarak sıklıkla kullanılan bilinç akışı tekniğine 

rastlanmaz. 

 

3.3. Fiziksel Tasvir 

Tanpınar, gerçekçilik anlayışı çerçevesinde fiziksel tasvirlere geniş yer verir. 

Bu da tıpkı, roman kişisini belli bir toplumsal tabakaya, akrabalık ilişkilerine 

oturtmak isteyişi gibi, ona gerçeklik kazandırmanın, inandırıcı kılmanın yollarından 

biridir.  

Sahnenin Dışındakiler’deki Ekrem Bey tasvirine bakalım: 

Elli yaşlarında ancak vardı. Saçı sıfır numara tıraş edilmişti. Gayet iri 

cüsseliydi. O kadar itina ile büyüttüğü bıyıkları bile cüssesine nisbetle küçücük 

kalıyordu. Atletik vücuduyla daha ziyade, sonraları gördüğüm o küçük Şarlo 

filmlerinin, ufak cüsseli muhasımından daima dayak yiyen atlet kılıklı kahramanına 

benziyordu. (SD:190) 

Hayri İrdal’ın gözünden Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün Doktor Ramiz’inin 

görüntüsü ise şöyle: 

Otuz yaşlarında, hafif sarı esmer, tıknazlığa doğru gidebilecek yapıda, 

ortadan uzun boylu, genç bir adamdı. Büyük, dalgın bakışlı, çok siyah gözleri vardı. 

Bununla beraber ilk bakışta insan ne bu gözleri, ne de düzgün sayılacak yüzünü 

görebiliyordu. Ramiz Bey kendisiyle ilk karşılaşan insan üstünde daha ziyade 

anlaması güç bir aksaklık duygusu bırakıyordu. Sonradan, kendisine iyice alışınca, bu 

duygunun, ileriye doğru çıkık alnı ve kemikli yüzün düzgün mimarisiyle bütün çizgileri 

kaçmak istiyormuş gibi birdenbire bitiveren çenenin arasındaki uygunsuzluktan 

geldiğini anladım. Bu kaçış halindeki çene onun yüzünü hiç de tabii şekilde 

bitirmiyordu. Sesi de böyleydi. Garip ve açık aksanlarla başlıyor, sonra bir çeşit 

mırıltıda adeta izini karıştırmak ister gibi kayboluyordu. Nedense bu çehre, bu ses 

bana daima gayri muntazam kavislerle yapılmış helezonları hatırlatıyordu. 

(SAE:100) 

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi, fiziksel özellikler, karakteri 

tamamlayan ve karakter hakkında okurda uyandırılmak istenen duyguya katkıda 

bulunan ögelerdir. Örneğin, Seyit Lûtfullah, vücudunu kaplayan tikleriyle, kamburu 
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ve çarpık yürüyüşüyle “ecinni”ye benzetilmiştir. Halit Ayarcı, gösterişli bir vücuda 

sahipken, Hayri İrdal kısa boylu ve çelimsizdir. Semra Hanım’ın güzelliğine ve 

zarafetine  karşı kocası Cemal Bey, çirkin ve iticidir. Hayri İrdal,  enstitüden önceki 

parasızlık günlerinde kızına talip olan Topal İsmail’in çirkinliğini anlata anlata 

bitiremez; kişiliğindeki bozukluk ve çirkinlikler, fiziksel özellikleriyle pekiştirilmiştir. 

Huzur’daki Nuran ve Macide, temsil ettikleri şeylerle de uyumlu şekilde çok güzeller. 

Fiziksel özelliklerin en çarpıcı olduğu kişi ise Behçet Bey. Babasından kırk santim 

kısa, güzel karısının yanında büsbütün tezat oluşturan çirkin bir adamdır. Babasına hiç 

benzemez, İsmail Molla da bu benzemezliği affedememiş, “boyu kendisinden en aşağı 

kırk santim küçük olan bu cılız omuzlu, sakat çocuğu bir türlü 

beğenmemiştir”.(MB:28) Onu “küçük, şekilsiz, zavallılıklar içinde yüzer” görür. 

Behçet Bey’in fiziksel özellikleri, onun “çocuk kalmış” oluşunu da destekler 

niteliktedir. 

Tanpınar’ın romanlarında fiziksel tasvirler, bu türden bir işlevle yer alsa da 

simgesel öneme sahip roman kişilerinin anlatımında, tasvirlerin farklı bir boyut 

kazandığını da kaydetmek gerekir. Burada artık amaç “simgelenen”i 

belirginleştirmektir. Huzur’daki Nuran tasvirleri buna örnektir.  Anlatıcının, “Nuran'ın 

fani varlığı gerçekten, bir yeniden doğuşun mucizesi oluyordu “(H:208) sözleriyle 

ifade ettiği simgesel ilişki, fiziksel tasvirlerin  temel eksenini oluşturur:  

  Mümtaz, genç kadının güzel ve biçimli büstünü, beyaz bir rüyayı andıran 

yüzünü daha evvelden beğenmişti. Konuşur konuşmaz bu İstanbulludur, diye 

düşünmüş, -İnsan alıştığı yerden vazgeçemiyor, ama bazen Boğaz sıkıcı oluyor- 

dediği zaman kim olduğunu anlamıştı. Mümtaz için kadın güzelliğinin iki büyük şartı 

vardı. Biri İstanbullu olmak, öbürü de Boğaz'da yetişmek. Üçüncü ve belki en büyük 

şartının tıpkı tıpkısına Nuran'a benzemek, Türkçeyi onun gibi teganni edercesine 

konuşmak, karşısındakine onun gözlerinin ısrarıyle bakmak, kendisine hitap edildiği 

zaman kumral başını onun gibi sallayarak konuşana dönmek, elleriyle aynı jestleri 

yapmak, konuşurken bir müddet sonra kendi cesaretine şaşırarak öyle kızarma, hiçbir 

özentisiz, telaşsız, büyük ve geniş, suları, dibi görünecek kadar berrak, bir nehir gibi 

hayatın ortasında hep kendi kendisi olarak sakin, besleyici akmak olduğunu o gün 

değilse bile, o haftalar içinde öğrendi. (H:75)  

 Nuran’a ait fiziksel tasvirlerde, simgesel ilişkilerin, somut fiziksel 

görüntülerden çok daha fazla vurgulandığı görülür. Öyle ki, biz Nuran’ın gerçekte 
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nasıl göründüğü konusunda tam bir fikre sahip olamayız.  Tanpınar, tasvirleriyle bu 

yarı-hayal varlığı ortaya koyarken, romantik bir tavır içindedir. 
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Tanpınar, Türk Edebiyatında modern romanın ilk olgun örneklerini vermiş, 

geniş esin kaynaklarıyla, zengin ve derinlikli bir roman anlayışını edebiyatımıza 

armağan etmiş bir  yazardır. Onun getirdiği yenilikler, kendisinden sonra gelen birçok 

yazara esin kaynağı olmuştur.  

Tanpınar’ın kendine özgü bir modern roman anlayışı vardır. Hiçbir akıma 

birebir uymaz, kendine özgü hale getirir. Bir dönem çok etkilendiği bir akımı sonra 

şiddetle eleştirebildiği görülür; akımlara bağlanmaz. Belki de bir romancı olarak onu 

en iyi tanımlayan hüküm, “kendine özgü” oluşudur. Bugün Tanpınar’ın metinlerini 

irdelediğimizde, özellikle Fransız edebiyatından bazı eserlerle ilgisini kurmakta 

zorlanmıyoruz. Ancak üslûp taklidi yapmayışı, onu tatsız bir taklit olma tehlikesinden 

uzaklaştırmıştır. 

Fransız edebiyatı, Tanzimattan beri yenileşme süreci içerisinde olan 

edebiyatımız için öteden beri bir kaynak olmuştur. Tanpınar, özellikle romanlarında, 

bu etkiyi taklit düzeyinin ötesine taşıyabilmiş, bu edebiyatın yöntem ve felsefesini 

yerli tarafları da olan bir romana  nüfûz ettirmeyi başarmıştır. Kültür hakkında, 

değişimlerden sonra gelinen noktada bireyin ve toplumun kendini tanımlayacağı 

kimlik hakkında getirdiği önerilerde de vurgu, yöntem üzerinedir. Batıda eskiyle ve 

geçmişle ilişkiler nasıl yöntemsel düzeyde ise, geçmiş nasıl bir zemin ve dayanak ise 

bizde de böyle olmalıdır. Toplum, ölü şekilleri değil onları kendi devrinde üreten ve 

değerli kılan paradigmayı miras almalıdır. Tanpınar’ın romanlarının tematik 

dokusunu kuran bu terkip fikri, nasıl parçaları bir araya getirmek yerine sistemli bir 

yöntemi, parçaları iyi tanıyarak “yeni” bir bütün oluşturulmasını esas alıyorsa, roman 

tekniği de böyle bir yöntemsel kuruluşa dayanır. Batı romanını, izlediği yazarları 

değerli kılan şeyi, kendi romanlarının temeline yerleştirmek istemiştir. Bu yüzden bu 

romanlar modern olduğu gibi yerlidir de… Tanpınar, batılı değerleri, sanat eserlerini, 

düşünce akımlarını romana sokmuş; ancak bunları “biz”i açıklayan, “bizimle” ilişkili 

bir bağlam oluşturmakta kullanmayı başarmıştır.  

Bir romancı olarak onu değerli kılan ölçütlerden bahsederken, bunlara hiç 

şüphesiz, hemen her Tanpınar okurunun teslim edeceği “samimiyet”i eklemek 

gerekir. Tanpınar, gerek romanlarında anlattığı ve tartıştığı konuları, gerekse onları 

modern bir form içinde sunma gereğini gerçekten de dert edinmiştir.  Okur, onun 

ortaya döktüğü sorun ve tartışmalarla karşı karşıya kalırken, yazarın bu samimiyetini 

hisseder. 



 108 

Tanpınar, yetiştiği devir itibarıyla toplumsal sorunlara ilgi göstermiş, kimlik 

meselesini bireysel ve toplumsal boyutta irdelemiştir. Romanları bu nedenle yer yer 

deneme türüne yaklaşsa da, roman evreninin estetizasyonu, bu romanları tatsız ve 

sıradan  olmaktan çıkarmıştır. Romanlarındaki aşırı yük, kimileri için Tanpınar’ın 

güçlü yanıyken  kimileri romanın dokusundaki gevşeklik nedeniyle onu 

eleştirmişlerdir. Tanpınar edebiyatı bir güzel sanat, amacını da güzellik olarak 

görmüş; teknik ve  biçim sorunu üzerinde incelikle durmuştur. Bütün bunlar onun 

anlatmak istediği şeylerin cazibesine kapılarak biçimi zaman zaman feda etmesine 

engel olamamıştır. Romanlarındaki doku, zengin ve rengârenk ipliklerden örülmüş, 

ancak dokusu yer yer gevşek bir kumaşı hatırlatır. 

Modern romanın, kurguyla iç içe geçmeyen, kurgu içinde erimeyen düşünceye 

tahammülü olmadığı bir gerçektir.  Yeni bir şeyin eşiğinde, deneme aşamasında olan 

her şey gibi, Tanpınar’ın romanlarının da deneysel;  dolayısıyla aksayan tarafları 

vardır. Diyalogların doğal olmayışı, genelleme ve olayların iç içe geçemeyişi, deneme 

tarzının, göndermelerin  zaman zaman romana, akışı bozacak şekilde yaygın oluşu 

gibi kusurlar, bu romanların ortaya çıkış şartları düşünüldüğünde normal 

karşılanmalıdır. 

 Tematik olarak birçok değerlendirmeye konu olmuşsa da, Tanpınar’ın 

edebiyatımıza getirdiği asıl değer tekniktir. Daha çok tema olarak değerlendirilen 

müzik, resim gibi sanatları ve rüyayı roman tekniğine nasıl uyarlayabileceğini 

araştırmış, batılı kaynaklarda örneklerini görmüş ve bu uygulamaları yapmıştır. 

Proust, Dostoyevski, Joyce gibi romancılardan etkilenmiş,  onların romanlarında 

gördüğü güçlü yanları romanına katmaya çalışmıştır. Tanpınar’da anlatı tekdüzelikten 

uzak, zengin, çeşitli, çok yönlü bir yapı gösterir. Sanatları temsil ettikleri değerlerle 

birlikte romanın yapısına dahil etmiştir. Görme, duyma, dokunma duyuları çeşitli 

sanatlar aracılığıyla romanlarda canlılıkla yansıtılmıştır. Bu zengin ve çok parçalı 

yapı, aynı zamanda okuru da daha katılımcı olmaya davet etmiştir. 

Tanpınar okurundan belli bir kültür birikimine sahip olmasını bekler. Metinler 

ve türlerarası ilişkilerle örülen romanlarının doğru şekilde anlaşılabilmesi, ancak bu 

şekilde mümkün olabilir. Tanpınar’ın romanları, resim, heykel, mimari gibi plastik 

sanatlardan, müzik ve şiire uzanan bir yelpazede rengarenk bir coğrafya boyunca 

uzanır. Okurunu, romanın ilk sayfalarından itibaren bu ilişkiler arasında gezdirir. 

Tanpınar, anlatının dört temel unsurundan olan zaman ve mekâna yeni işlevler 

yüklemiştir.  
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Mekân onun romanlarında çoğunlukla simgesel boyutuyla karşımıza çıkar. 

Yazar, düşüncelerini, izlenimlerini mekânlar aracılığıyla anlatır; okurda uyandırmak 

istediği duygu için onlardan yararlanır. Tasvirlerle estetik bir dil kurar ve bunu 

romanın bütün dokusuna işler.  

Zaman kavramı ise simgesel boyutunun yanısıra olay örgüsündeki kırılmalarla 

ifade bulur. Olay akışındaki ileri geri hareketlendirmelerle, okura bir tür “hatırlama 

ödevi” verilir. Geçmiş yaşantılar, geçmişle ve dış zamanla olan ilişkiler, romanın 

temel unsuru olan kişilerin kuruluşunda önemli yer tutan ögelerdir. Dış zaman ve 

insanın iç zamanı aidiyet sorunlarına ve çatışmaya da kaynaklık eder. 

Tanpınar’ın ömrünün sonuna kadar şiir yazmayı bırakmadığını biliyoruz. Şiir 

sanatına büyük bir tutkuyla bağlıdır ve üzerinde büyük bir hassasiyetle çalışır. 

Şiirdeki mükemmellik ve güzellik hedefleri, metinleri defalarca yeniden yazmasına ve 

değiştirmesine yol açar. Romanlarındaki incelikli dil de belki bu bakımdan, şiir 

çalışmalarıyla ilişkilendirilebilir. Romanlarındaki dili değerlendirdiğimizde gerçekten 

orijinal ve Tanpınar’a özgü benzetmelerle, mecazlarla karşılaşırız. Bu dilin gözlendiği 

mekân ve insan tasvirleri, okura şiir tadı verir. Belli kelimeleri sık kullanır, 

soyutlamalara başvurur, simgesel bir anlatıma başvurur, ayrıntılar üzerinde dikkatle 

durur. Bu dil, Tanpınar’a ait herhangi bir metin okunduğunda, yazarını tahmin 

etmemizi sağlayacak başlıca özelliklerindendir. 

Simgelerin sık kullanımı, metinlerin çözümlenmesini güçleştirdiği gibi farklı 

yorumlara da imkan tanımıştır. Yazılışlarından bunca zaman sonra bile, bu simgesel 

ilişkiler konusunda okurlar olarak hemfikir olamayışımız, bu yapının bir sonucudur. 

Sezdirmeyi doğrudan söylemeye tercih eden bir yazarın anlatımda böyle bir yol 

tutması son derece doğaldır. Simgeler dolaylı bir anlatım sağlar; romandaki içeriğin 

bir “atmosfer” kurarak anlatılmasına imkan verir. Görüldüğü gibi romanın yazılış 

amacı, içeriği ve tekniği hakkında sıkı bir ilişki mevcuttur. 

Simgeler ve müzik başta olmak üzere diğer türlerin romana girişinin bir 

nedeni de Tanpınar’ın peşinde olduğu “rüya estetiği”dir. Rüyanın atmosferi, ona eşlik 

eden duygular, dolaylı, kapalı  anlatım, romana yayılan bu estetiğin parçalarıdır. 

Tanpınar’ın romancılığının en karakteristik yanı, kişilere dayanmasıdır. 

Romanda insan unsurunu birinci sırada önemli gören ve bizde romanın gelişmeyişini, 

eski şark hikâyesi gibi “ferdin câhili” türlerin, insan merkezli bir tür olan romana 

kaynaklık edememiş olmasıyla açıklayan yazar, kendi romanlarında kişilerin 

kuruluşuna özel bir önem vermiştir. Psikolojik çözümlemelerle, psikanaliz, rüya ve 
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simgelerden yararlanarak, çok boyutlu ve derinlikli roman kişileri kurmaya 

çalışmıştır. Onun romanları edebiyatımıza birçok unutulmaz kahraman 

kazandırmıştır: Huzur’un Mümtaz’ı, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün Hayri İrdal’ı, 

Halit Ayarcı’sı, Sahnenin Dışındakiler’in Cemal’i, Mahur Beste’nin Behçet Bey’i 

bunlardan birkaçıdır. Onların çatışmaları üzerinden toplumun çatışmalarını ele almış, 

bu ikisini birbirinden ayrılmaz duruma getiren bir anlatımla, romanının en üstün 

tarafını kurmuştur. Tanpınar, karakter yaratmada, karakterlere özgü özellikleri 

romanın bütününe teknik ve kurgu olarak yansıtmakta son derece başarılıdır. Roman 

kişilerinin  çatışmaları, olay örgüsünü kuran çatışmaları oluşturmuş ya da onlara temel 

olmuştur.  Bireysel ve toplumsal çatışmalar karşılıklı olarak birbirini aydınlatan ve 

açıklayan bir kurgu içinde sunulmuştur. 

Bir romancının değerini belirleyen ölçütlerden biri de ele aldığı temalardır. 

Bu, aynı zamanda yazarın tekniğine de yön veren unsurdur. Tanpınar’ın romanlarında 

sanat, müzik, kültür, kimlik gibi unsurlarla kurulan bir tematik yapı söz konusudur. 

Bunlar kuşkusuz ki edebiyatımızda bugün dahi güncelliğini koruyan tartışma 

konularıdır; ancak onun eserlerini kalıcı yapan, bu temaların çarpıcılığından çok, 

anlatılanları bir sosyal tarih, sanat tarihi ya da tecrübe aktarımının ötesine taşıyan ve 

ona  sanatsal değer kazandıran tekniklerin kullanılmış olmasıdır.  

Tanpınar,  romanlarında felsefi görüşlerine  önemli ölçüde yer verir. Özellikle 

Huzur’da varoluş meselesi, insanın hayat ve ölüm karşısındaki durumu gibi konular 

üzerinde uzun uzun durur. Tanpınar’ın kişileri romanlarda birçok defa bir araya gelip, 

felsefeden memleketin politik, iktisadi ve kültürel durumuna kadar çeşitli konularda 

tartışır, tespitlerde bulunurlar. Politika, tarih, kültür, medeniyet, kültürün devamlılığı, 

geçmişle kopukluk, köksüzleşme gibi konular işlenir. Tanpınar, bu türden felsefî, 

toplumsal meseleleri işlemesi ve kültür ögelerine romanlarında geniş yer vermesi 

nedeniyle  bir “kültür romancısı” olarak değerlendirilmiştir. Romanlarındaki içerik, 

toplumda bu konular üzerinde tartışmayı tetikleyecek ya da cesaretlendirecek 

türdendir. 

 Tanpınar’ın romanları, bu yönleriyle yazılışlarından onlarca yıl sonra, üstelik 

giderek artan bir ilgiyle okunmakta ve tartışılmaktadır. Tanpınar, bugün hâlâ 

tartışmayı sürdürdüğümüz felsefî sorunlara, çatışma ve kimlik karmaşalarına, 

geçmişten  bir ışık tutarken, zaman içinde değişen romana ve roman okuruna rağmen, 

bugünün okurunda da estetik zevk uyandırabilmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışma Tanpınar’ın roman tekniği üzerinedir. İncelemeye konu olan dört 

romanda kullanılan teknikler üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda dil, üslûp, olay 

örgüsü, kişi incelemeleri yapılmıştır. Üslûp, kaynakları ve araçları bakımından 
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değerlendirilmiştir. Yazarın Türk ve Dünya edebiyatındaki esin kaynakları bu 

kapsamda incelenmiştir. 

 Olay örgüsü, dört temel unsurun görünümleri, kuruluş ve işlevleriyle 

incelenmiştir. Romanların en temel unsuru olan kişiler ise, gerek kurgudaki işlevleri 

gerekse kuruluşları bakımından incelenmiş; kuruluşlarındaki yöntemler alt başlıklarla 

değerlendirilmiştir. 

Bütün bu bilgiler ışığında Tanpınar’ın romancılığına ilişkin 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This work is about Tanpınar’s novel techniques. The techniques used in the 

four novels subject to analyze have been evaluated. To this extent, the elements, such 

as language, style, plot and character have beeen analyzed. Style is evaluated in terms 
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of its sources and devices. The sources that are inspiring to the writer have been 

documented. 

Plot is analyzed through the forms of the four main elements in fiction, in 

terms of its formation ve functions. The characters, which are the main element in 

these novels are evaluated both in terms of its function in the fiction and the methods 

of its formation. 

In the light of this information, Tanpınar is evaluated as a novelist. 

 


