
İhsan Oktay Anar 

 

Çağdaş Türk romanının en önemli ve en dikkat çekici isimlerinden olan İhsan Oktay Anar’ın ilk romanı 

1995 yılında yayımlanmıştır. Deneme ve öykü türünde eserleri de bulunan Anar, yazarlığını roman 

üzerine inşa etmiştir. 

Yazar, bugüne kadar “Puslu Kıtalar Atlası” (1995), “Kitab-ül Hiyel” (1996), “Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri” 

(1997), “Amat” (2005), “Suskunlar” (2007) ve “Yedinci Gün” (2012) adlı altı roman yazmıştır. 

İhsan Oktay Anar; post-modernizmin olanaklarını kullandığı, biçim ve içerik bakımından kendine özgü 

özellikleri bulunan fantastik, tarihsel, felsefî ve deneysel romanlarıyla çağdaşı yazarlardan 

ayrılmaktadır. Bugünün Türkçesi ile Osmanlı Türkçesinin, argonun ve çeşitli alanlara ait terimlerin bir 

arada kullanıldığı ironik bir dile sahiptir ve bu, onun yazarlığının en öne çıkan yönlerinden biridir. 

İnci Enginün, Anar’ın romancılığı ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirir: “İhsan Oktay Anar ilk 

kitabından itibaren dikkati çeken ve yeni kitaplarını bekleten bir yazar oldu. Karanlık bir dünyanın, çok 

canlı tasvirleri yapılan kişi ve nesneleriyle dolu, güncel de dâhil geniş çağrışımlara açık romanları, aynı 

zamanda okuyucusu için bir çeşit fantastik bir dünyadır. Yazar okuyucusunu karanlık dünyanın içinde 

yolunu şaşırması için bırakmaktansa, onu zaman zaman pek güncel çağrışımlar uyandırarak gün ışığına 

çıkarır, hatta kendi adını, kahramanlarına vererek zaman zaman bunları ben hazırladım, ben olmasam 

hepsi yok olur hatırlatmasını da yapar. Yazar bir ayna görevi yüklenir.” 

Handan İnci ise “21. Yüzyıl Masalcısı: İhsan Oktay Anar” başlıklı makalesinde Anar’ın Türk romanına 

katkısını şu sözlerle ifade eder: 

“Türkçede roman, en azından ilk yüz yılında, toplumu ıslah etmeye soyunmuş bir mürşit gibi yaşadı. 

Romanın sadece böyle olması gerekmediği, popüler alt türlere indirgenmeden de eğlenceli, “edebi” 

kitaplar yazılabileceği gerçeği yeni taraflar buluyor. Roman gibi çağdan çağa kılık değiştirerek akıp gelen 

bir türün ölmesine gerek kalmadan, mutlak bir tanıma sıkıştırılmadan her yazarla yeni bir açılım 

sağlayabileceği gerçeği de öyle. İşte Anar’ın romanları bu yönüyle de önemlidir bizim için. Onun 

kitapları, roman tanımının mutlakıyetlerine açılmış bayrak gibidir: Roman böyle de yazılabilir!” 

Aşağıda bölüm hocalarımızdan Dr. N. Gamze Ilıcak’ın “Suskunlar” romanı hakkında değerlendirmesini 

okuyabilirsiniz. 
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Suskunlar Makamı 

Kitap okumak hayatı okumaktır. İnsanı okumak, duyguları okumak, fiiliyatı okumaktır… Bazı 

kitaplar vardır, üzerinizdeki etkisini uzun süre hissettiğiniz. Satır aralarında hayatı görüp, 

olayları idrak ettiğiniz… Bazı kitaplar mihenk taşı vari sizin miladınız olur. Öncesini unutturur, 

sonrasını oluşturur. İhsan Oktay Anar’a ait “Suskunlar” da böyle bir eserdir. Anar’ın eski 

sözcüklerden örülü ama tamamıyla kendine has dilini, dünyasını yansıtan bir yaratımdır. 

Yazarın ustalık dönemi eseri olarak nitelendirilen bu roman, “Suskunlar” adına inat bir musiki 

eseri gibidir. Roman “Yegâh”, “Dügâh” ve “Segâh” bölümlerinden yani makamlarından 

oluşmaktadır. Yegâh gece vakti bir bekçi tarafından İstanbul’daki Yenikapı Mevlevihanesi’nde 

sema eden bir dervişin hayaletinin görülmesiyle başlamaktadır. Asım’ın hayaletinin öyküsü, 

Cüce İskender’in hikâyesi, Eflatun’un duyduğu esrarengiz sesin peşine düşmesi, Yedikule 

Kahini’nin kehaneti ve Zahir’in öyküsü romanda anlatılmaktadır. Yazar, bir oya işlermişçesine 

romanını ilmik ilmik işlemiştir. Bu yüzden okurundan romanını hakkıyla anlayabilmek için 

biraz çaba, tahammül ve de birikim beklemektedir. Belki siz de “Suskunlar”ın sayfaları bitip 

tükendiğinde, son denilen vuslata eriştiğinizde yazarın da umut ettiği gibi; sessizliğin olduğu 

kadar, seslerin ve sözlerin yani musikinin romanındaki “Suskunlar”dan biri olursunuz…  

         

Dr. Öğr. Üyesi N. Gamze Ilıcak 

 

 

  

 


