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İNTİHAR ve EDEBİYAT*

İnsanın kendine sunulmuş yaşam hakkını birey olarak geri çevirmesi, onun dışına 

çıkması anlamına gelen intiharın edebiyatla ilgisi, edebiyatın yaşamla ilgisi 

bağlamında özel açılımlar kazanır. 

Yaşamın olumsuzlanması, yadsınması ve yaşam hakkını özgürce kullanıyor olmanın 

bir tür gösterimi olarak intihar üzerine yazmayı yeğleyip kendisi de intihar etmiş 

yazarların sayısı hiç de küçümsenecek gibi değildir. Ölümle yaşamın birbirine 

dokunduğu, birbirini gördüğü bir yer olarak intihar, yaşamla ölümün birleşebileceği 

bir çizginin imgelem gücünü kurar. O kronotop, gerçekliğin en belirgin olduğu bir 

eşik uzam ve kriz ânından başka nedir ki? 

Yaşamla ölüm düşlemsel bir bir ânın içinde, bir uzamda iç içe geçebilir, birleşebilir 

mi? Bu sorunun yanıtını “Evet!” olarak verecek düşünce, yaşamın sürekliliğini 

vurgulayan, ölümü, değişim ve yenileşmenin bir parçası olarak gören en eski 

insanlık geleneği olan karnaval kültürünün ürünü olabilir. 

Romantizmin düşün alanımıza ve yazınsal metinlere çağırdığı “kasvet” karanlığı 

olmadığında, ölüm de, ürkülecek, yadsınacak bir kavram olmaktan çıkar (“Aslında  

kasvet, Romantik döneme kadar, bu dünyanın gelişimine tamamen yabancı bir şeydir.” -M. 

Bahtin, Rabelais ve Dünyası, s. 75). Rönesans yazınına ilk büyük giriş olan ve 

kendinden önceki insanlık kültürünün bir parodisi sayılan Rabelais romanı bu 

doğrultuda sunulmuş örneklerle donanmıştır. “Bedenin grotesk imgesinde en temel  

eğilimlerden biri, iki bedeni bir bedende göstermektir: Biri doğum yaparken ölen, öteki gebe  

kalan, yenilenen ve doğan iki beden.” (Rabelais ve Dünyası, 54). Bu anlamda Rabelais 

romanında Pantaqruel’i doğururken Gargantua’nın karısının ölmesi tipik bir 

örnektir. Ağlamakla gülmek arasında bir sınırda kalan Gargantua, şerefe kadeh 
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kaldırarak ölüm ve doğumun birliğinde yenilenen yaşamı kutsar, kahkahalar atmaya 

başlar.

Bizim edebiyat ortamında ölümün yaşamın bir parçası, sürekliliğin bir uğrak ânı 

olduğu doğrultusundaki canlıcı geleneği yansıtan birçok örnek bulunabilir. İlk akla 

gelenler arasında, Adalet Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar Üçlemesi’ni,  Orhan Pamuk’un 

Yeni Hayat’ını, Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm’ünü, Uğur Özakıncı’nın değişik 

öykülerini sayabiliriz. 

Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar Üçlemesi’nin ilk kitabı Ölmeye Yatmak, kahramanı 

Aysel’in bir otel odasında intiharı düşünerek ölmeye yatması ile açılır. Dostoyevski 

Raskolnikov’unun kafese benzeyen daracık kira odasını andırır eşik mekânda ve 

ölme kararının verildiği bir kriz ânda, yaşamın o güne taşıdığı tüm edimler, 

deneyimler bir gerçek sınamasından geçirileceklerdir. İkinci kitap Bir Düğün 

Gecesi’nde hem düğün gecesine hiç uğramamış Aysel, hem düğünü bir roman 

yazarca imgeleminde yorumlayan kocası Ömer intihar girişiminde bulunmuşlardır. 

Üçlemenin son romanı Hayır’da da Aysel’in nerede olduğu belli değildir. Aysel, 

aydın intiharları üzerine bir çalışma yapmıştır. Aysel’in hayranı, hatta âşığı olan bir 

yazar, “Kırık Zaman Parçalar”  adlı bir roman yazmaktadır; romanın sonunda 

toplumla bağlarını koparmış sanatçı kahraman intihar edecektir.  Dar Zamanlar 

Üçlemesi’nin AYNILAŞMAYA, YİNELEMEYE HAYIR! sözcesiyle kapatan Ağaoğlu 

anlatıcısı, roman izleği üzerine oturttuğu intihar teması ile yazarını yaşama teğet 

tutmayı başarmış, özgür kıldığı kahramanları aracılığıyla çoksesli bir biçem 

oluşturmuştur.

Yeni Hayat’ta kahraman Osman’ın kaza ânlarındaki değişim ve yenileşmeye, 

meleğini göreceği uzamlara gidişi bir intihar yolculuğundan farksızdır. Gerçek 

Osman’la (bu ‘gerçeklik’ içinde metnin gerçekliği ile yaşam gerçekliği arasında sisli 

geçişler örülmüştür) karşı karşıya gelmiş diğer Osman, Nahit iken Mehmet, Mehmet 

iken Osman olmuş, iki kaza ânında yeni kimlikler kazanmıştır. Otobüs kaza yerleri 

bir şenlik yeri gibi anlatılır roman boyunca… “Ey gece otobüslerine binenler, mutsuz  
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kardeşler, biliyorum sizlerin de aynı yerçekimsizlik zamanını aradığınızı. Ne orada ne  

burada, ama iki dünyanın arasındaki huzurlu bahçede başkası olup gezinmek.” (Yeni Hayat, 

s. 57) İki diyar arasında bir geçiş zamanı. Ne oradayken, ne de buradayken; ben şimdi, hem 

oradayken anlıyorum çıkış denen şeyin ne olduğunu, ne mutlu anlıyorum. Daha da gül bana  

melek.” (agy, s. 82) 

Orhan Pamuk’un Dante’nin Yeni Hayat ve Rilke’nin Duino Ağıtları’nda ölümle 

yaşam arasında kurulmuş dikey imgelem geçişlerini Rönesansçı yatay devinim, 

yolculuk düzlemine indirerek kaza ânlarını bir geçiş, bir değişim, yenileşme uzamına 

dönüştürme yaratıcılığının Yıldız Ecevit tarafından teolojik bir dogmaya 

indirgenmesiyse, eleştiri ortamımızın boş övgü ve karalama dürtülü içyüzünü 

aydınlatması bakımından oldukça ilginç bir durumdur. Orhan Pamuk’un tüm 

kitapları üzerine birer kitap yazan Yıldız Ecevit, Yeni Hayat adlı kitabın yazıyla hayat 

arasındaki ilişki üzerine getirdiği ontolojik tartışmaya eğilirken yine Tanrı’ya 

varacak, mutlaka tekil bir son göstermek zorunda olmakla görevli kılacaktır 

kendisini:  “İnsanın Tanrı’yla bütünleşmesi yolunda bir irfan (bilgi) aracıdır kitap, Tanrısal  

gerçeği içerir. Kutsal arayış yolculuklarında roman kişileri onu yanlarından ayırmazlar: (...)” 

(Y. Ecevit, Orhan Pamuk’u Okumak, s. 182) Tasavvuf düşüncesinde ise kaza, sevgiliden  

gelecek her türlü eziyete olumlu yaklaşmasıdır sevinin. Müslümanlığın temel koşullarından  

olan kaza ve kader inancına göre, kişinin kendini ve bütün işini Tanrı’ya bırakması  

gerekmektedir.” (agy, s. 194) 

Bu değerlendirme tamamen Yıldız Ecevit’e ait, öznel bir yorumun sonucudur. Orhan 

Pamuk’u değersizleştiren bir boş övgüdür… Yeni Hayat’ın kitabı, Tanrısal bir 

yolculuğun, Tanrı’ya, kutsal bir mekâna varacak, önceden belirlenmiş bir evrilme, 

olgunlaşma çabasının değil, her ânı değişimlerle dolu, nerede biteceği kesinlikle belli 

olmayan, hep yenileşmeyi ve değişimi çağrıştıran bir yolculuğun kitabıdır. Yaşamın 

kendisini ve kitapla ilişkisini sorgulayan, yaşamla ölüm arasındaki sürekliliği, 

değişim ve yenileşme, karşı koyma iletileri taşıyan çoğul söylemler karmaşası, otuz 

üç ayrı yapıtın hiç de kutsal olmayan, olamayacak söylemlerinin diyalojisidir.  

3



Latife Tekin’in halk kültürü içindeki tekil söylemle, grotesk, karnavalcı öğeler 

arasındaki mücadele üzerine kurulmuş Sevgili Arsız Ölüm’ünde, roman başkişisi, 

sevimli kahraman Atiye tam altı kez ölmeye yatar. Biraz da istemli bir hastalıktan 

ölüme ve onun sorumlularına meydan okumaya uzanır Atiye’nin yaşamla ölüm 

arasındaki çizgiye uzanışı.. Her yatışında, yakalarından tuttuğu Azrail’le, Tanrı’yla 

didişir, hayatı ve çocukları için ödünler koparır, hesap sorar. Evdekilere de artık 

zamanının geldiğini, istediklerinin yapılması gerektiğini söyler. İstekleri arasında 

Huvat’ın kara sakalını kesmesi, cübbeyi sarığı çıkarması, çocukların cami okulundan 

alınması, Zekiye’nin doğacak çocuğuna Atiye adının konması, kızı Nuğber’in cam 

önünde serbestçe oturabilmesi vardır. Ölüm döşeğinden her kalkışta bir yenileşme, 

bir değişme olmuştur ailenin yaşamında, son yatışta da hiç kasvetli, kederli değildir 

Atiye de ev halkı da. Onun öbür tarafı da altüst edeceğini bilmektedirler, orada 

soracağı sorular, alacağı hesaplar üzerine uzun uzun kafa yorulmuştur. Ölüm 

hayatın bir parçasıdır, bir korkuya, bir paniğe yer yoktur; Atiye ölüyor olsa da 

Dirmit’te, Seyit’te, çocuklarda hayat sürecektir. Atiye Azrail’e sesini duyuramayınca, 

Allah’a, “ölümü aratma kâfir gelirim,  kuş olur uçarım, geri gelirim, sırlarını ele veririm”  

diye çıkışır. Bu arada Atiye’nin evdeki olumsuzlukların hesabını nasıl vereceğine 

ilişkin yorumlar yapar ev halkı. Tek tek aile bireyleri için savunma metinleri 

hazırlanır. Dirmit, kendisine akıl sorduklarında, Allah’a, “sen yazmadın mı, neyin  

hesabını soruyorsun?” demesini önerir. Atiye de öte dünyadan korkmadığını, oranın 

altını üstüne getireceğini söylemektedir (s.210).  

Mayıs 2004’de genç yaşta yitirdiğimiz öykücü Uğur Özakıncı, isyankâr kişilikli 

anlatıcısıyla, kendi yaşamını, yaşamı tutsak kılmış sistem egemenlerine karşı bir silah 

gibi kullanır. Zikzaklı bir dille, kimi dağınık, parçalayan, geri çekilen, kimi 

toparlayan, seçenek sunan, itiraz eden bir biçemle örer öykülerini. Yaşam ve ölüm 

karşısındaki pervasız tutumu dilde müthiş bir özgürlük kazandırır. 12 Eylül 

döneminde uzun yıllar tutuklu kalmış, işkence görmüş bir öykücüdür Özakıncı; 

öykülerinde gerçekliğe dokundurduğu parodik ve ironik dille bu kırılmayı sergiler… 
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Paradoksal okumalara çağırır. Kimi açıkça söyler, kimi gizleyerek gösterir.  “...  

teşekkürler işkencecilerim, iyi ki günlerce bedenime elektrik verirken bana hep edebiyat yapma 

ulan dediniz. iyi ki edebiyat yaptım. teşekkürler ihanet, yalnızlık duygusu ve gözyaşlarım.  

teşekkürler yeni çağ...” der Aşk’ın Z’si adlı yapıtında (s 11), Uğur Özakıncı ve 

“edebiyat yapma ulan”da sürdürür...

Yaşamla ölüm arasında, bir oyundaymışçasına rahatça gidip gelir. Yaşamla ölümü, 

özdeş, birbirinden ayrılamaz olarak tanımlar, aradaki ayrımı neredeyse sıfırlar. 

Yaşam ve ölümle, kendine ait olduğunu bildiği bu iki “hak”la istediğince oynarken, 

kendi varlığıyla birlikte algılanabilecek, o olmadan hiçbir “varlık” hakkında 

bulunamayacak sistemle, yararcı akla dayanmış günlük yaşamın buyurganlığıyla 

dalgasını geçer, “ti”ye alır onu... Özne, kendisini umursamayan toplumu 

umursamamakla cezalandırdığını sezdiren bir anlatı kurmaktadır. 

Ölüm ve intihar öykülerin içinde ağırlıklı olarak yer alırlar. Siyah adlı kitaptaki on 

dört ayrı öykü ve öykümsü anlatının tam on birinde ölüm, dokuzunda da intihar 

tema içinde ağırlıklı öğelerdir. İntiharda daha çok bilek keserek kan akıtma yöntemi 

seçilir. Bilekten akan kanda insanın kendi içselinin bir karşı duruş olarak dışa akması 

anlatılmış olur. Yaşam kaynağı olan kanda, aykırı olanın yaşam hakkını elinde 

tutmak isteyen sistemin egemenlerine karşı çok diri yaşamsal öğeler varlığını 

sürdürür… Onurlu bir davranış, bir hak, hatta estetik değeri olan bir seçimdir bilek 

kesme. Akan kan, kimi zaman tüm şehri kaplayacak sulara dönüşür, içinde 

yelkenliler yüzer, kimi zaman da intihar insanın kendisini sorgulamak için iç 

karanlıklara tutulmuş bir ışık olur... “(...) bunları söyledikten birkaç ay sonra arkasında  

sadece ‘belki başka bir hayatta’ diye bir not bırakarak intihar etmişti. Uzun süre bu intiharın  

suçunu kendimde aramış, sonra bunun bir suç olmadığını ve intihar kararının insanların  

yaşamları boyunca alabildikleri en asil karar olduğunu anlamıştım. Kendimi suçlama sürecim 

yerini ona duyduğum derin bir hayranlığa ve saygıya bırakmıştı.” (Aşk’ın Z’si, mektuplar, 

s. 91-92)
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Yaşamla ölümün arasında bir yerde, ölümden korkmadan, yaşayan edebiyat için var 

olmayı sürdüreceğiz sanırım…
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