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gider. Çocuk ile paşa arasındaki ilişkiye dair romanda 
hangi bilgiye ulaşılır? ..............................................................................................127 

9.  Paşanın uyuması üzerine Nüzhet ve çocuk bahçeye 
çıkar. Nüzhet, çocuğa kendi hayatı ile ilgili hangi 
bilgiyi verir? ........................................................................................................................127

10. Birçok fedakârlıklara hazırlanması gerektiğinin 
bilincinde olan çocuğu ayakta tutan nedir? ................................128 

11. Nüzhet ile çocuk arasındaki ilişkiye ait ne öğrenilir? ....128 
12. Paşanın Erenköy’deki konağında yatıya kalan çocuğun 

odasına gece kim gelir ve aralarında ne olur? .........................129 
13. Ertesi sabah paşa, çocuktan ne ister, konağın 

hizmetçisi Nurefşan çocuğa nasıl davranır? ..............................129 



S E M İ H  Z E K A

14

14. Çocuk, hastaneye gider. Hastanede operatör teşrih 
sınıfında ders vermektedir. Doktorla çocuk, zamanı 
hastanede nasıl geçirir? .........................................................................................130 

15. Fakülteden acil çıkması gereken operatörün, 
doktora çocuk için tavsiyesi ne olur? ..................................................130

16. Çocuk hastaneden köşke gelir. Paşa, Nüzhet ve annesi 
konuşurken onun varlığı ile birden susarlar. 
Daha sonra Nüzhet ve Nurefşan bu durumu çocuğa 
nasıl açıklar? ........................................................................................................................130 

17. Nüzhet’in yalan söylediğini anlaması üzerine 
çocuk ne düşünür? ......................................................................................................131 

18. Doktor Ragıp, paşanın konağına gelir. Çocuk da 
oradadır. Çocuk, Doktor Ragıp’ın hangi özelliklerini 
ön plana çıkarır? ............................................................................................................132 

19. Çocuk, fakülteye bir kere daha gider. 
Burada rahatsızlığı için hangi teşhis konur? .............................133 

20. Çocuk, ameliyat olması gerektiğini Nüzhet’e söyler mi? ..134
21. Paşa,  çocuğa Doktor Ragıp hakkındaki kanaatini sorar. 

Çocuğun buna cevabı ne olur? ....................................................................134
22. Çocuk, eczaneye gitmek üzere merdivenden inerken 

kimler arasındaki tartışmaya kulak misafiri olur? 
Bu tartışma, ne üzerinedir? ..............................................................................135 

23. Kulak misafiri olduğu bu tartışmanın ardından 
çocuk hangi kararı verir? ....................................................................................135 

24. Ertesi gün akşam annesinin de gelmesiyle çocuk 
konakta kalır. Doktor Ragıp ile annesi de konağa gelir. 
Akşam yemeğinde ne üzerine tartışma olur? ...........................135

25. Çocuk, “Hayatımda büyük bir devrin kapandığı, 
korkunç yarına ilk adımı attığım an.” sözünü ne 
üzerine söyler? .................................................................................................................137 

26. Çocuk, annesi ile evine gelir. Yaşadıklarının da 
etkisiyle bacağındaki ağrının şiddeti artar. 
Bacağındaki ağrının artmasının sonucu ne olur? ................137 

27. Bacağının kesilmesi ihtimali, çocukta hangi 
düşünceleri doğurur? ..............................................................................................138 



S O R U L A R L A  T Ü R K  R O M A N I  Ü Z E R İ N E  İ N C E L E M E L E R

15

28. Bacağının kesilmesi ihtimaliyle yüz yüze gelen 
çocuğa son muayenede operatör hangi çözümü sunar, 
buna çocuğun karşılığı ne olur? ................................................................139

29. Çocuğun Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’ndaki 
durumu nasıldır? ..........................................................................................................139 

30. Romanın sonunda çocuğun sağlık durumu ne olur? .....139 
31. Romanın sonunda paşa ve kızı Nüzhet hakkında 

hangi bilgi verilir? ........................................................................................................140
32. Hastaneden çıkarken çocuğun ruh durumu nasıldır?...140 

BEŞİNCİ BÖLÜM
MAHUR BESTE

AHMET HAMDİ TANPINAR
1.  Behçet Beyefendi’nin huzursuz bir gece geçirmesinin 

sebebi nedir? Açıklayınız. ..................................................................................141
2.  Behçet Beyefendi kim ile birlikte yaşıyor? 

Onun tedirginliğinde bu kişinin bir etkisi var mıdır? ...142 
3.  Behçet Beyefendi’nin hayatı algılayış şekli nedir? .............142 
4.  Behçet Beyefendi, hizmetçisi Şerife Hanım’ı 

neden kaybetmekten korkar? ........................................................................143 
5.  Behçet Bey, Cavide’yi çağırmaktan pişman mıdır? 

Onun gelmesi ile ne olmasını beklemektedir? ........................143 
6.  Behçet Bey’in hayatında eşyanın önemi nedir? 

Bu, romana nasıl yansıtılır? .............................................................................143 
7.  Behçet Bey’in babası İsmail Molla’nın Hicaz’a 

gönderilmesi nasıl gerçekleşir? ...................................................................145 
8.  Babasının İstanbul’dan ayrılması Behçet Bey’i 

nasıl etkiler? .........................................................................................................................145 
9.  Behçet Bey’in babası İsmail Molla ile ilişkisi nasıldır? .146 
10. İsmail Molla’nın hayatının en büyük hüznüne ne 

sebep olur? ............................................................................................................................147
11. İsmail Molla, oğlu Behçet Bey’in düşüklüğünden, 

kendini başkalarına beğendirme gayretinden hoşnut 
değildir. İsmail Molla’nın hangi iki durumu fark etmesi 
oğlu hakkında memnuniyetini arttırır? ............................................148



S E M İ H  Z E K A

16

12. Behçet Bey’in Ata Molla’nın kızı Atiye Hanım ile 
evlenmesi nasıl gerçekleşir? Bu evliliğin gerçek 
sebebi nedir? .......................................................................................................................148 

13. Behçet Bey’in kayınbabası Ata Molla, nasıl biridir? .........148 
14. İsmail Molla, Ata Molla’ya yalnız bir defa kızar ve 

darılır. Bu olay nasıl gerçekleşir? .............................................................150 
15. Âta Molla, damadı Behçet Bey’in hangi özelliklerini 

beğenmez? .............................................................................................................................151 
16. Atiye Hanım ile Behçet Bey’in evliliğinde Ata Molla’yı 

memnun eden unsur nedir?............................................................................152 
17. İsmail Molla’ya göre Ata Molla neden aniden 

ölmüştür? ................................................................................................................................152 
18. Gerdek gecesinde Atiye Hanım’ın attığı kahkaha 

Behçet Bey’i nasıl etkiler? ...................................................................................153 
19. Evlendikten sonra Behçet Bey ile Atiye Hanım’ın 

arasındaki münasebet hakkında bilgi veriniz. ........................154 
20. Behçet Bey’in kendi içine kapanması üzerine 

Atiye Hanım’ın yanında kim yer alır? ...............................................154 
21. Mahur beste hakkında bilgi veriniz ......................................................155
22. Atiye Hanım’ın Behçet Bey hakkında planı nedir? ............156 
23. Sabri Hoca, Osmanlı toplum yapısı hakkında 

neyi gösterir? ......................................................................................................................156
24. Sabri Hoca, Osmanlı aydınının ve devlet adamının 

hangi yönünü yansıtır? .........................................................................................157 
25. Sabri Hoca’nın Abdülhamit ve dönemi üzerine 

düşüncesi nedir? ............................................................................................................158 
26. Sabri Hoca, Şark medeniyetinin ölümü ile 

İsmail Molla’nın teyzesinin Beykoz’daki yanan evi 
arasında nasıl bir benzerlik kurar?.........................................................159 

27. İsmail Molla’nın medeniyet anlayışı hakkında 
bilgi veriniz. .........................................................................................................................160

28. Halit Bey kimdir? Romanda onun hakkında hangi 
bilgiler verilmiştir? ......................................................................................................162



S O R U L A R L A  T Ü R K  R O M A N I  Ü Z E R İ N E  İ N C E L E M E L E R

17

29. Romanda Adile ve Bûyidil Hanım’ın hayatı hakkında 
hangi bilgiler verilir? ................................................................................................163 

30. Romanda Nuri Bey’in hayatı üzerine hangi bilgi 
verilmekledir? ...................................................................................................................164

31. Romanda Agop Efendi hakkında hangi bilgiler 
verilmektedir? ...................................................................................................................165

32. Nerkis Ayşe hakkında hangi bilgiler verilmektedir? ......167 
33. Romanda yer alan ve “Mahur Beste Hakkında 

Behçet Bey’e Mektup” adını taşıyan bölüm hakkında 
bilgi veriniz. .........................................................................................................................168

ALTINCI BÖLÜM
KUYUCAKLI YUSUF
SABAHATTİN ALİ

1.  Romanın başında Yusuf hangi özelliği ile yansıtılır? .....171 
2.  Yazar, Selahattin Bey’in Şahinde ile evliliğine dair 

hangi bilgiyi verir? ......................................................................................................172
3.  Romanda Şahinde’nin kişilik özelliğinin verilmesinin 

sebebi nedir? .......................................................................................................................173 
4.  Yusuf’un eğitime bakışı nedir? ...................................................................173 
5.  Selahattin Bey’in tayini Edremit’e çıkar. Yazar, 

Edremit’teki çocuklar hakkında hangi bilgileri verir? ..174
6.  “Yusuf’un, şimdiye kadar daima biraz yabancı kaldığı 

bu şehrin cereyanına kendini kaptırması, yani bu 
şehirdekilerle, müspet veya menfi münasebetlere 
geçmesi, bu şehirde asıl ‘yaşamaya’ başlaması” 
hangi olayla gerçekleşir? .....................................................................................175

7.  Bayram yerinde Yusuf’tan dayak yiyen Şakir, 
ondan intikamını ilk olarak nasıl almaya çalışır? ................177

8.  Fabrikatör Hilmi Bey, Muazzez’i oğlu Şakir’e 
istemeden önce Kaymakam Selahattin Bey’e 
nasıl bir oyun oynar? ...............................................................................................178 

9.  Şakir niçin Muazzez ile evlenmekte ısrar eder? ....................178 



S E M İ H  Z E K A

18

10. Selahattin Bey, karısının ve etrafındaki diğer insanların 
ısrarıyla Muazzez’i Şakir’e vermeye meyleder. Onun bu 
karardan vazgeçmesine sebep olan olay nedir? ....................179 

11. Yusuf, Selahattin Bey’in Hacı Ethem’e olan kumar 
borcu üç yüz yirmi lirayı nasıl bulur? ...............................................179 

12. Muazzez, Yusuf’a onu sevdiğini söyler. 
Buna, Yusuf’un karşılığı ne olur? ............................................................180

13. Muazzez ile evlenmeyi düşünen Ali’nin sonu ne olur?..181
14. Ali’yi öldüren Şakir’in beraat etme süreci romana 

nasıl yansır? .........................................................................................................................182 
15. Ali’nin ölümü ardından Yusuf’ta nasıl bir değişim 

görülür? .....................................................................................................................................183 
16. Şahinde, Ali’nin ölümü ardından eskiden olduğu gibi 

Hilmi Bey’in ailesi ile yeniden samimi olur, onların 
evlerine gidip gelmeye başlar. Muazzez ise Hilmi Bey’in 
evine gitmemekte bir süre ısrar eder. Ama Muazzez, 
Yusuf’tan beklediği ilgiyi görememenin etkisiyle 
annesinin Hilmi Beylerin bağına gitme teklifini bir gün 
kabul eder. Bu durumu öğrenen Yusuf ne yapar? .............185

17. Yusuf ve Muazzez’in birlikte gittiği öğrenildikten 
sonra süreç nasıl ilerler? ......................................................................................185 

18. Yusuf ve Muazzez'in evliliği hakkında bilgi veriniz. .....186 
19. Selahattin Bey’den yardım alan Yusuf’un içini 

kemiren sorun nedir? ..............................................................................................187 
20. Selahattin Bey, Yusuf’a nerede ve nasıl bir iş bulur? ......187 
21. Memuriyete başlayan Yusuf’a Selahattin Bey hangi 

tavsiyede bulunur? .....................................................................................................187 
22. Yusuf’un, Selahattin Bey’in hayat görüşüne 

bakışı nedir? ........................................................................................................................189
23. Selahattin Bey’in ölümü ardından yeni kaymakam 

İzzet Bey’in Yusuf ile ilgili aldığı karar nedir? .......................189 
24. Yusuf’un yeni işi eve nasıl yansır? ..........................................................190 



S O R U L A R L A  T Ü R K  R O M A N I  Ü Z E R İ N E  İ N C E L E M E L E R

19

25. Şahinde, Yusuf civar köylere gidip günlerce gelmediği 
zamanlarda ahbap ziyaretlerine gider. Muazzez ise 
evinde kocasının gelmesini bekler. Şahinde’nin 
Muazzez’i kendisi ile birlikte gezmelere gelmeye ikna 
etmesi nasıl olur? ..........................................................................................................190

26. Yusuf’un Muazzez’in kötü yola düştüğünü 
öğrenme sürecini açıklayınız. .......................................................................192

27. Karısı ve kayınvalidesi hakkında öğrendikleri 
Yusuf’u çıldırtmaya kâfi iken o sükûnetini kaybetmez. 
Onun bu sükunetinde etkili olan unsur nedir? ......................194 

28. Romanın sonunda ne olur? ..............................................................................195 

YEDİNCİ BÖLÜM
BEYAZ KALE

ORHAN PAMUK
1.  Faruk Darvınoğlu, romanın konusu olan el yazmasını 

nerede ve ne zaman bulur? ..............................................................................199 
2.  Faruk Darvınoğlu, bu el yazmasını ne yapar? ........................199
3.  Faruk Darvınoğlu, bu el yazması üzerine hangi 

olaydan sonra çalışmaya başlar? ...............................................................199 
4.  Faruk Darvınoğlu, bulduğu el yazmasını okuyunca 

eser üzerine hangi sonuçlara ulaşır? ....................................................199 
5.  Venedik’ten Napoli’ye giderken Türklerin eline esir 

düşen İtalyan Köle, İtalya’da iken nasıl biridir? ....................200
6.  İtalyan Köle, Türklerin eline esir düştükten sonra 

hangi meslekten olduğunu söyleyerek kürek 
cezasından kurtulur? ...............................................................................................200

7.  İtalyan Köle, kürekten kurtulmasına karşın neyden 
çekinir? .......................................................................................................................................200 

8.  İtalyan Köle, Sadık Paşa’ya verilir. Sadık Paşa, sağlık 
sorununu İtalyan Köleye ifade eder. Sadık Paşa’nın 
sağlık sorunu nedir? .................................................................................................201

9.  İtalyan Köle, bir gün Sadık Paşa’nın konağına götürülür. 
Bekleme odasına biri girer. Bu gelen kişi, İtalyan Köle’yi 
korkuttuğu gibi şaşırtır da. Bunun sebebi nedir? ................201 



S E M İ H  Z E K A

20

10. Sadık Paşa, İtalyan Köle’den ve Hoca isimli 
benzerinden ne ister? ...............................................................................................201 

11. Havai fişek hazırlamak için İtalyan Köle ve 
Hoca bir araya gelirler. Onlar arasındaki durum 
hakkında bilgi veriniz. ...........................................................................................201 

12. İtalyan Köle ve Hoca’nın, Sadık Paşa’nın oğlunun baş 
vezirin kızı ile evliliği için hazırladığı havai fişekler 
herkesi etkiler. Sadık Paşa, İtalyan Köle’yi yanına 
çağırtır. Paşa’nın İtalyan Köle’den isteği nedir? ....................202 

13. İtalyan Köle’nin Sadık Paşa’ya karşılığı ne olur? .................202
14. Sadık Paşa, ikinci defa İtalyan Köle’yi yanına 

çağırtır ve ondan Müslüman olmasını ister. O, yine bu 
teklifi kabul etmez. İtalyan Köle üçüncü gidişinde Sadık 
Paşa’nın huzuruna çıkarılmaz. Bu sefer neler olur? ........202

15. Sadık Paşa'nın İtalyan Köle hakkındaki kararı nedir? ...203
16. Hoca, Sadık Paşa’dan İtalyan Köleyi neden 

istemiştir ve onu ne zaman azat edecektir? ................................203
17. Sadık Paşa, bir süre Erzurum’a sürülür. 

Erzurum’dan döndükten sonra Hoca, tasarılarını 
Sadık Paşa’ya anlatır. Ama o, bu tasarılarla o gece 
pek ilgilenmez. Hoca, bir başka gün yeniden 
Sadık Paşa’nın konağına gider. Neşeyle kendisini 
karşılayan Sadık Paşa, Hoca’dan ne yapmasını ister? ....203 

18. Sadık Paşa, Hoca’yı padişahın huzuruna çıkarır. 
Çocuk padişah, Hoca’ya hasta aslanının durumunu 
sorar. O da hayvanın iyileşeceğini söyler ve yıldızlara 
dair kuramını padişaha anlatır. Bir başka zaman 
padişah, Hoca’yı yine huzuruna kabul eder. 
Ona aslanının iyileştiğini söyleyen padişahtan Hoca 
ne yapılmasını ister? .................................................................................................204 

19. İtalyan Köle’nin gördüğü ve Hoca’ya anlattığı rüya 
hakkında bilgi veriniz. ...........................................................................................204

20. Hoca’nın padişahı ikinci ziyaretinde padişah, Hoca’nın 
Müneccimbaşı Hüseyin Efendi’den daha iyi olduğunu 
söyler. Çünkü Hoca, padişahın aslanının iyileşeceğini 
söylemiş ve bu gerçekleşmiştir. Daha sonraki süreçte 
Müneccimbaşı Hüseyin Efendi’ye ne olur? .................................205



S O R U L A R L A  T Ü R K  R O M A N I  Ü Z E R İ N E  İ N C E L E M E L E R

21

21. Hoca, Müneccimbaşı Hüseyin Efendi’nin ölümünü 
duyunca ne yapar? ......................................................................................................205 

22. Hoca, Padişahın Kâğıthane deresi kıyısındaki Mirahor 
köşkündeki ava çağrılır. Bu avda, bir tavşan canını 
kurtarmak için suya atlar ve karşı kıyıya geçer. Bu sırada 
padişah, tavşanın azat olmasını emreder. Tavşan karşı 
kıyıda bir köpek tarafından yakalanır. Görevliler 
köpeğin ağzından tavşanı alıp padişahın yanına 
getirirler. Padişah da tavşanın dağ başında serbest 
bırakılmasını emreder ve bu durumun nasıl 
yorumlanacağını sorar. Hoca’nın yanıtı ne olur? ................205

23. Hoca’nın av esnasında yaşananlara dair yorumu 
gerçek hayatta nasıl somutlaşır? ...............................................................206

24. Sadık Paşa’nın sonu ne olur? .........................................................................206 
25. İtalyan Köle’ye göre Hoca’nın “can attığı, 

ama soramadığı” nedir? .......................................................................................206
26. Hoca, padişahın vaat ettiği dirliği alır. Gebze’de olan bu 

dirlik vesilesiyle Gebze’de bir eve Hoca ve İtalyan Köle 
yerleşir. Burada Hoca, Gebze’deki gençlere gök kuramını 
anlatır. Hoca ve İtalyan Köle ne ile karşılaşır? ........................207

27. Hoca ve İtalyan Köle, Gebze’den İstanbul’a dönerler 
ve bir süre monoton bir hayat sürerler. Bir akşam 
Hoca’nın İtalyan Köle’ye yönelttiği ilginç soru ne olur? 
Buna İtalyan Köle’nin cevabı nedir?.....................................................207 

28. Hoca, İtalyan Köle’yi “benim niye ben olduğumu 
anlamak” düsturuyla geçmişine dair yazmaya zorlar. 
Bu baskı aynı zamanda neyin sürecini de başlatır? ..........208 

29. Hoca ve İtalyan Köle, yazmaya başlarlar. Bu süreçte 
İtalyan Köle, Hoca hakkında hangi bilgilere ulaşır?........209 

30. Hoca ve İtalyan Köle’nin geçmişe dair yazma 
süreçleri nasıl neticelenir? .................................................................................209 

31. Hoca, İtalyan Köle’yi sandalyeye bağlar ve 
“Tıpkı aynada dışını seyrettiği gibi, insan düşünerek 
beyninin içini de gözlemleyebilmeliymiş.” diyerek 
İtalyan Köle’nin kötülüklerine dair yazılar yazmasını 
ister. Bu süreç hakkında bilgi veriniz.................................................210 



S E M İ H  Z E K A

22

32. İtalyan Köle, kendi geçmişine dair kötülüklerini 
yazdığı gibi Hoca’nın da bunu yapmasını telkin eder. 
Hoca’nın geçmişine dair kötülüklerini yazmasının 
sonucu ne olur? ...............................................................................................................210

33. Hoca’nın geçmişine dair kötülükleri yazması onun 
İtalyan Köle ile olan ilişkisine nasıl yansır? ................................211

34. İtalyan Köle, Hoca’yı yazı çalışmasına 
yönlendirerek neyi hedefler? .........................................................................211 

35. İtalyan Köle’yi amacından uzaklaştıran, onun 
Hoca ile ilişkisini başa döndüren ne olur? Nasıl?...............212

36. Hoca’da bilime ilgi ne zaman ortaya çıkar? ................................212 
37. Hoca, göbeğindeki çıbana aynanın karşısında 

bakıp vebadan, ölümden korktuğunu itiraf eder. 
Sonrasında Hoca ve İtalyan Köle, aynanın karşısında 
yarı çıplak bedenlerine bakarlar. Bu noktada 
Hoca neyi fark eder?.................................................................................................213 

38. Aynanın karşısında bedensel olduğu kadar düşünsel 
anlamda da İtalyan Köle’ye benzediğini gören 
Hoca’nın planı ne olur? ........................................................................................214 

39. İtalyan Köle, Hoca’nın yer değiştirme planını 
duyması ardından nereye kaçar? .............................................................214

40. Hoca’nın İtalyan Köle’yi aramasında ve evine 
götürmesinde etkili olan unsur nedir? ..............................................215 

41. Padişahın vebadan sakınması için yabancılarla 
temastan uzak durması gerekir. Hoca ve İtalyan Köle, 
padişahı buna nasıl ikna ederler? ............................................................215 

42. Vebanın kalabalık alanlarda yayılmasını önlemek için 
Hoca ve İtalyan Köle, padişaha ne söyler ve bunun 
üzerine hangi önlem alınır? .............................................................................216

43. Veba salgının akıbeti ne olur? Bunun Hoca’ya 
yansıması hakkında bilgi veriniz. ............................................................216 

44. Vebanın ortadan kalkması üzerine padişah, 
Ayasofya camiinde cuma namazı kılar. 
Padişahın camiye girişinde yaşananlar hakkında 
Hoca ve İtalyan Köle bağlamında bilgi veriniz. ....................216



S O R U L A R L A  T Ü R K  R O M A N I  Ü Z E R İ N E  İ N C E L E M E L E R

23

45. Veba salgınının İstanbul’da sona ermesinin ve 
Hoca’nın baş müneccim olmasının ardından 
İtalyan Köle’nin durumu hakkında bilgi veriniz. ...............217

46. Hoca ve İtalyan Köle, padişahtan neyin yapımı 
için emir alırlar? .............................................................................................................217

47. Padişah ile İtalyan Köle, yeni silahın yapımı 
aşamasında yakınlaşırlar. Bunun Hoca’nın 
üzerindeki etkisi ne olur? ...................................................................................217

48. Hoca ve İtalyan Köle’nin tasarlayıp yaptığı silah 
hangi seferde yer alır? ............................................................................................218 

49. Lehistan üzerine çıkılan sefer öncesinde Hoca ve 
İtalyan Köle’nin yaptığı silah hakkında insanların 
kanaati nedir? ....................................................................................................................218 

50. Lehistan seferi sırasında Hoca, Hristiyan köylülere 
ne sorar? İtalyan Köle’ye göre Hoca’nın bu yaptığının 
altında ne vardır? ..........................................................................................................219 

51. Lehistan seferinde Hoca’nın İtalyan Köle’nin yerine 
geçişi nasıl olur? .............................................................................................................219

52. Romanda Hoca ve İtalyan Köle’nin değişimi nasıl 
bir süreç izler? ...................................................................................................................220 

KAYNAKÇA .................................................................................................................................229





25

ÖNSÖZ 

Soru sormak, bireyi araştırmaya ve incelemeye güdüler, 
yorumlamanın, tartışmanın ve düşüncelerin ifade edilmesi-
nin yolunu açar. Soru sormak, bireyin edilgen konumdan 
etken konuma geçişinin yansımasıdır. Bu düşünceden hare-
ketle hazırlanan “Sorularla Türk Romanı Üzerine İnceleme-
ler” adlı bu çalışmada Türk edebiyatının önemli eserleri 
içinde yer alan yedi roman, sorular yoluyla incelenmiştir. 

Halide Edip Adıvar 1884-1964 yılları arasında yaşamış ve 
anı, hikâye, eleştiri, inceleme, mensur şiir, roman, tiyatro 
oyunu, çeviri gibi edebiyatın farklı türlerinde eserler ver-
miş yazarımızdır. Çalışmamızın birinci bölümünde Hali-
de Edip’in Kurtuluş Savaşı dönemini yansıtan eserleri 
içinde zikredilen Vurun Kahpeye adlı romanı, soru cevap 
yoluyla içerik odaklı olarak incelenmiştir. 

Roman, hikâye, şiir, tiyatro, anı, monografi, makale türle-
rinde eserler veren Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-
1974), Türk edebiyatında daha çok romanlarıyla ön plana 
çıkar. O, romanlarında II. Abdülhamit döneminden II. 
Meşrutiyet’e, mütareke yıllarından, Kurtuluş Savaşı ve 
Cumhuriyet yıllarına geniş bir yelpazede Türk toplumunu 
yansıtır. Onun en bilinen eserleri içinde sayılan Yaban, 
Kurtuluş Savaşı sürecinde Anadolu insanını ve bu insan-
lar içinde Türk aydının durumunu yansıttığı eseridir. 
Çalışmamızın ikinci bölümünde Yaban romanının başkişi-
si Ahmet Celal’in Eskişehir’de bir köye yerleşmesinden, bu 
köyden ayrılışına kadar geçen zamanda yaşadıkları soru 
cevap yoluyla ele alınmıştır. 
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Türk edebiyatında tanınırlığını 1922 yılında yayınlanan 
Çalıkuşu adlı romanıyla sağlayan Reşat Nuri Güntekin 
(1889-1956), roman, hikâye, tiyatro, eleştiri, çeviri gibi 
farklı edebi türlerde eserler verir. II. Abdülhamit döne-
minden Cumhuriyete geniş bir zaman aralığının yansıdığı 
romanlarında Reşat Nuri, duygusal konulara olduğu 
kadar toplumsal sorunlara da değinir. Toplumsal bir 
sorun olarak taassubun yansıdığı eserlerinden biri Yeşil 
Gece’dir. Bu eserinde yazar, tutucu dindarlıkla yenilikçilik 
arasındaki çatışmayı yansıtır. Çalışmamızın üçüncü bölü-
münde Yeşil Gece romanı soru cevap yoluyla incelenirken 
yazarın gözünden Cumhuriyet öncesi Anadolu’nun man-
zarası da verilmiştir. 

Peyami Safa (1899-1961) Türk edebiyatının velut yazarla-
rındandır. Edebiyat, felsefe, tarih, tıp, musiki, psikoloji 
gibi alanlara dair bilgi birikimini eserlerine yansıtmasını 
bilen Peyami Safa, Türk edebiyatında psikolojik romanın 
öncülerinden kabul edilir. Onun eserleri içinde ön plana 
çıkan Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı romanı otobiyog-
rafik nitelik taşır; çünkü romanın başkişisi çocuk gibi 
yazarın kendisi de küçük yaşlarda sağlık sorunları yaşar. 
Çalışmamızın dördüncü bölümünde mezkûr eser, soru 
cevap yoluyla içerik bağlamında ele alınmıştır. 

Şiir, roman, hikâye, deneme, inceleme gibi farklı edebî 
türlerde eserler veren Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962) 
eserlerinde zamana, musikiye, mimariye ve bunların 
insan psikolojisi ile etkileşimine yer verir. Dış dünya onun 
eserlerine sanatçı duyarlılığından süzülerek yansır. 
Tanpınar’ın eserlerinde geniş kültürünün ve derin tarih 
bilincinin yansımalarını görmek mümkündür. Behçet 
Bey’in ve etrafındaki insanların hayatlarına değinilen ve 
Tanpınar’ın ilk romanı olan Mahur Beste, bu eserlerden 
biridir. Çalışmamızın beşinci bölümünde Mahur Beste, 
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soru cevap yoluyla içerik açısından incelenirken bireysel 
ve toplumsal bağlamda son dönem Osmanlı yaşamına da 
ışık tutulmuştur. 

Türk edebiyatının toplumcu gerçekçi yazarlarından biri 
olan Sabahattin Ali (1907-1948), şiir, roman, hikâye ve tiyat-
ro oyunu türlerinde eserler verir. Eserlerinde toplumsal ve 
siyasi konulara değinen Sabahattin Ali, toplumsal eşitsizliği 
ve bunun insan yaşamına yansımasını ele alır. 1937 yılında 
yayınlanan Kuyucaklı Yusuf adlı romanı bu bağlamda ön 
plana çıkar. Çalışmamızın altıncı bölümünde Kuyucaklı 
Yusuf adlı romanda Yusuf’un tabiat insanı olarak şehir 
yaşamına ayak uyduramaması, toplumsal yozlaşma ve 
güçlünün toplum üzerindeki tahakkümü ile bu düzene 
Yusuf’un başkaldırısı soru cevap yoluyla incelenmiştir. 

2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alarak Nobel Ödü-
lünü alan ilk Türk vatandaşı olan Orhan Pamuk’un 
romanları postmodernizm bağlamında değerlendirilir. 
Onun Türkiye’de ve dünyada tanınırlığını arttıran eserle-
rinden biri, Beyaz Kale adlı romanıdır. Bu roman, çalışma-
mızın yedinci ve son bölümünde soru cevap yoluyla ince-
lenmiş; böylece postmodern romanın oyununa ve metnin 
bir okur olarak yeniden üretimine dâhil olunmuştur. 

Bu çalışmada Türk Edebiyatı ve özelde Türk romanı ile 
ilgilenenlere Vurun Kahpeye, Yaban, Yeşil Gece, Doku-
zuncu Hariciye Koğuşu, Mahur Beste, Kuyucaklı Yusuf ve 
Beyaz Kale adlı romanların içeriği ile ilgili bilgiler soru 
cevap yoluyla verilirken bu eserlerin, yazarlarının edebi 
faaliyetlerindeki yerine ve önemine de değinilmiştir. Bu 
çalışmanın tamamlanması sürecinde anlayışlarını benden 
esirgemeyen aileme teşekkürü bir borç bilirim. 

Semih ZEKA
Kayseri/2020
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