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12 MART ROMANI BIR DÜ�ÜN GECESI’NDE AY�EN KARAKTERININ YABANCILA�MASI 

THE ALIENATION OF AY�EN’S CHARACTER IN THE MARCH 12TH NOVEL ‘A WEDDING 
NIGHT’ 

Ahmet ALVER∗∗∗∗ 
Özet 

Bu çalı�ma, Adalet A�ao�lu’nun Bir Dü�ün Gecesi romanının ana kahramanlarından biri olan 
Ay�en’in ‘yabancıla�ma’ olgusunu, 12 Mart 1971 askeri müdahelesi sonrası dönemin sosyo-politik �artlarını da 
göz önünde tutarak analiz edecektir.   
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Abstract 

This study will analyse the criterias which lead to alienation of Ay�en one of the prominent 
characters in Adalet A�ao�lu’s novel ‘A Wedding Night’. At the same time, it will also consider the social and 
political conditions of the period after 12 March 1971 miitary intervention portrayed in the novel.  
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Giri� 

12 Mart 1971 askeri müdahalesinin öncesi ve sonrasında ya�ananları ele alarak, 1970’ler 
Türkiye’sinin bilinmeyen yanlarına edebi bir perspektiften etkili bir dille ayna tutmaya çalı�an romanlara 
genel bir ifadeyle ‘12 Mart Romanları’ denmektedir. 1968 yılında Avrupa’da ortaya çıkan ve kısa sürede 
Türkiye’ye de yayılan ö�renci hareketleri bir nevi ufukta görülen muhtıranın zeminini hazırlamı�tı. Patlak 
veren olaylar neticesinde ülke gergin günler ya�amı�; olaylar önce basit �ekliyle kar�ıt görü�lü üniversite 
gençli�i arasında kendini göstermi�, sonrasında da bu sokak kavgaları silahlı bir mücadele haline 
dönü�mü�tür. Sokaklar, kar�ıt görü�lü gençler arasında ta�lı, sopalı, hatta silahlı bir sava�a sahne olurken 
kısa bir süre sonra olaylara kan bula�mı� ve neticesinde ölümlerle sonuçlanan büyük toplumsal olayların 
kapısı aralanmı�tır. Politikacıların meseleleri çözmedeki yetersizli�i, yapıcı ve çözümcül bir siyasetin 
yürütülememesi, askeri bir kez daha kı�lasından çıkmaya zorlamı� ve ardından müdaheleyi getirmi�tir. 
Tüm bu olayların sonucu olarak da baskınlar, hapishaneler, i�kenceler ve sorgulamalar pe� pe�e gelir.  

Tarihsel anlamda ya�anan ve hayatın her kademesini derinden etkileyen bu denli büyük bir 
sarsıntının edebiyat dünyasına yansımaması ise elbette dü�ünülemezdi. Artık edebiyata, özellikle de 
roman türüne daha önce örne�ini hiç görmedi�imiz i�kence konusu hakim olmaya ba�lamı�, bir nevi 
politikanın edebiyata bula�masının önü açılmı� olur. Aslına bakılırsa politik roman bizde ilk 12 Mart 
romanlarıyla de�il, Tanzimatın ilanıyla do�ar ve günümüze kadar devam eder. Tarihsel tabloya dikkatlice 
bakıldı�ında anla�ılacaktır ki Türkiye, Tanzimat’tan beri hep toplumsal, politik ve tarihsel bir de�isim 
sürecinin içindedir. Murat Belge de, politik romanın do�u�una dikkat çekti�i yazısında, Türk 
entelektüelinin Batı’daki benzer bir politikadan bezmemi�, yılmamı� oldu�unu; çünkü Tanzimat’tan bu 
yana bir toplumsal de�i�im sorunuyla kar�ı kar�ıya kaldı�ını ve bu sorunun aydınların kendileri için 
hayati önem ta�ıdı�ı vurgusunu yapar. (Belge, 1994: 68) 

12 Mart romanlarının büyük ço�unlu�u, mevcut kapitalist sisteme alternatif, devrimci sol 
politika etrafında yo�unla�an muhalif bir tarz ve de�i�imin arzulayıcısı konumundadır. Fakat, politik 
ideolojinin sa� kulvarında yer alan Tarık Bu�ra ve Emine I�ınsu gibi yazarlarla, bu trajik dönemi hiçbir 
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tarafa gönderme yapmaksızın siyasi baskılardan çekinerek eserlerinde tarafsızca i�lemi� yazarları da yok 
saymak do�ru de�ildir. �u da bir gerçektir ki ‘12 Mart romanları’ daha çok sol kanattan beslenen 
romanlar olarak kabul edilmi� ve dolayısıyla da sol ideolojiye mensup devrimci entelektüel ve gençlerin 
ya�adıklarını konu edinen romanlar kapsamında ele alınmı�tır. Bu ba�lamda ele�tiriler de siyasi fikirlerin 
romanlarda yansımaları dikkate alınarak yapılmı�tır. Birçok romanda yer alan ana karakterlerle, romanı 
anlatan üçüncü ki�inin siyasi görü�ünün özellikle yazarınkiyle örtü�üyor olması eserleri do�rudan 
ideolojik bir yöne ta�ıyarak politik bir yakla�ımla de�erlendirilip ele�tirilmelerine sebep olmu�tur. 

Bu romanlarda olaylar, genel itibariyle �stanbul, Ankara ve �zmir çevresinde ele alınmakta, 
,mevcut düzene -kapitalizme- ba�kaldıran devrimci gençlik, düzeni korumakla görevli olan emniyet 
güçleri ve devlet yanlısı a�ırı milliyetçi sa�cı gruplar ile gündelik hayatını idame ettirme mücadelesi 
içinde olan sıradan halk ekseninde aktarılmaktadır. Özellikle sol yelpazede dikkat çekmi� yazarların 
hemen hepsi ya mücadeleye dolaylı olarak katılarak ya da do�rudan dahil olup hukuki soru�turmaya tabi 
tutularak, o dönemi bir �ekilde ya�amı�, mahkûm olmu� romancılardır. Birço�u; romanlarında boykotlar, 
grevler, i�çi grupları, çatı�malar, sürgünler ve i�kence gibi konulara de�inmi� ve dönemi tüm 
gerçekleriyle bazen abartılı bazen de abartısız olarak okuyucularına anlatma çabasına girmi�lerdir. Tabi 
bunu yaparken yapıtlarının sanatsal ve estetik yönlerine gereken önemi gösterememi�, aksine basit ve 
anla�ılır bir anlatım yolunu tercih ederek geni� halk kitlelerine ula�ma kaygısı ta�ımı�lardır. Bu durum, 12 
Mart romanlarının özellikle o dönemlerde zevkle okunmasını sa�larken; sonrasında da ancak tarihsel 
de�eri kapsamında okunan sosyal içerikli romanlar kategorisine dahil edilmesi neticesini do�urmu�tur. 

12 Mart romanları de�i�ik açılardan ele alınarak de�erlendirilmeye çalı�ılmı�tır. Berna Moran, 
12 Mart dönemi romanlarına kar�ıla�tırmalı bir açıdan yakla�arak Anadolu romanında çokça ele alınan 
fakir, zulme u�ramı� mazlum köylünün yerini 12 Mart öncesinde �ehirlerde ya�ayan nüfusla birlikte daha 
geni� bir halk kitlesinin aldı�ı vurgusunu yapmı�tır. (Moran, 1994: 16) Bunun yanısıra Moran, 
romanlardaki a�ırı i�kence sahnelerine dikkat çekerek bu vah�ete maruz kalan roman kahramanlarının 
çaresizli�ini ‘edilgen’ kelimesi ile tanımlarken (Moran, 1994: 14) Fethi Naci bu durumu, eserlerin 
alı�ılmadık bir içtenlik ve yapmacıktan uzak bir tarzda yazılmı� olmasının göstergesi kabul ederek 
romanların ba�arılı olmalarında bu tür canlı anlatım ve ayrıntılara geni�çe yer vermelerinin do�rudan 
etkili olduklarına dikkat çekmi�tir. (Naci, 1981: 417) 

Murat Belge, 12 Mart romanlarını suçluluk sorunsalı, i�kence ve provokasyon perspektifinden 
ele alarak 12 Mart’a tanıklık edenler arasında hiyerar�i yaratan hapishane unsuru ile idealle�tirme 
sorununu ön planda tutar. (Belge, 1994: 127) Ahmet Oktay ise, bu romanlara politik yönden yakla�arak, 
anlatılanların gerçekleri ne denli yansıttı�ı sorusu üzerinde durur. (Oktay, 2002: 120)  

Ömer Türke�, 12 Mart romanlarını daha farklı bir açıdan inceleyerek sınırlarını daha da 
geni�letme yolunu seçmi�tir. Sadece 1980 öncesinde kaleme alınan ve günceli yansıtmaya çalı�an politik 
romanlara de�il, 1980 sonrasında yazılıp do�rudan veya dolaylı bir �ekilde 12 Mart’ı konu edinen eserlere 
de vurgu yapmaktadır. Bunun yanısıra Türke� 12 Mart romanlarının, kökenlerinin halk masallarına, 
�arkılarına, türkülerine uzanan bir a�ıta benzedi�ini de söyler. (Türke�, 2000: 80-5) Medet Turan ise son 
zamanlarda kaleme aldı�ı Türk Romanında 12 Mart adlı kitabında, o dönemki yapıtlara edebiyat 
sosyolojisi açısından yakla�arak, 12 Mart’ın ekonomik-sosyal ili�kilerinin, küçük burjuva ideolojisinin ve 
nesnel gerçekli�in romanlardaki yansımasını incelemi�tir. (Turan, 2008)  

Bu ele�tirmenlerin yanısıra 12 Mart romanlarını doktora çerçevesinde inceleyen Çimen Günay, 
baskıcı ve zorba devlet yapısını toplumdaki zorba erkekle özde�le�tirir. (Günay, 2009) Romanları yüksek 
lisans tezi çerçevesinde inceleyen Defne Bilir, eserleri tematik yönleriyle ele almı�; (Bilir, 2001) Ali 
Murat Akser de 1970’lerin entelektüelini tanımlanma açısından incelemi�tir. (Akser, 1998) 

12 Mart romanları kategorisi gibi, bu romanların politik yanlarını merkez alan ele�tirel çerçeve 
de geni�letilebilir. Çünkü, 12 Mart romanları yalnızca tutuklamalar, ardından da uygulanan i�kencelerle 
sınırlı politik romanlar olarak kabul edilemez. Bu romanlar, ele aldıkları dönemde ya�ananları farklı 
politik bakı� açılardan yorumlamanın yanı sıra, ideolojik aidiyetten aydın olmaya, baskının yarattı�ı 
psikolojik travmalardan cinselli�e dek pek çok farklı alanda çe�itli tartı�malar geli�tirmektedir. 
Anlatılarda �iddetin, i�kencenin, iktidarın kar�ısında yenilgiye u�ramı� politik bireyler olarak 
konumlandırılan veya mücadele içinde konu edilen ki�ilerin kendileriyle ya�adıkları hesapla�malarının 
do�rultusunda, önce kendi içlerinde, daha sonra da içinde ya�adıkları topluma yabancıla�tıkları vurgusu 
yapılmaktadır. Bu durum özellikle sosyalist hareketin ailesi burjuva sınıfından olup kendisi kapitalizmin 
kar�ısında duran bireylerinde görülür. Biz de bu çalı�mamızda Bir Dü�ün Gecesi (A�ao�lu, 2006) 
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romanının genç devrimci karakteri olan Ay�en’i bu kategoride de�erlendirerek yabancıla�ma temasına 
örnek te�kil etmeye çalı�aca�ız.  

Yabancıla�ma Kavramına Genel Bir Bakı� 

“Yabancıla�ma” ilk olarak felsefi bir kavram olarak ele alınmı� olup tarihi çok eski ça�lara 
uzanan, özellikle de on dokuzuncu yüzyılda Marksist ideolojiyle popülerli�ini arttırıp, felsefeden 
ekonomiye, psikolojiden sosyolojiye, kültür hayatından edebiyata kadar pek çok bilim dalına temel te�kil 
ederek kendini her daim yenilemi� bir kuramdır. Bu denli geni� bir sahada adından söz ettirmesine 
ra�men, anlamının tam olarak netli�i konusunda ortak bir noktada bulu�ulamamı�tır. Entelektüeller 
tarafından kullanılan tedirginlik, ileti�im kopuklu�u, inançsızlık, umutsuzluk, hayal kırıklı�ı, ki�ilik 
hastalı�ı, yalnızlık, uzakla�ma ve uzla�mazlık gibi daha birçok ifadenin yabancıla�mayı tarif etmede 
kullanılan ortak sözcükler oldu�una �ahit olunmu�tur. Bu sebeple, Adalet A�ao�lu’nun Bir Dü�ün Gecesi 
romanında Ay�en’in yabancıla�masını yukarıdaki tanımlardan birço�uyla açıklamak mümkündür sanırım.  

Hegel, felsefe dünyasında yabancıla�mayla ilgili tartı�maların mimarı olarak kabul edilse de bu 
kavram Karl Marx’ın �ahsında asıl ününe kavu�arak kapısını geni� kitlelere açmayı ba�armı�tır. 
‘Yabancıla�ma’yı ruhsal bir hastalık, di�er bir ifadeyle sakatlık olarak gören Marx, buna sebep olarak da 
uygarlık ve bunun neticesinde meydana gelen gelir da�ılımındaki haksızlık ve adaletsizlik gibi ekonomik 
ko�ulları görmektedir. (Marx, 1988: 129) 

J. P. Sartre da, Marx gibi bireylerdeki yabancıla�mayı sosyo-politik ve ekonomik  geli�melere 
dayandırarak özellikle II. Dünya sava�ından sonraki modernle�me ve ekonomik faktörlerin etkisiyle 
toplumsal düzenin de�i�imi, ça�ın karga�alı�ı ve ya�anan ahlaki ve siyasi çöküntünün sebep oldu�u 
istikrarsızlıkların zaten yalnız olan bireyin yalnızlı�ını daha da derinle�tirip kendi varlı�ını sorgulayan bir 
konuma getirdi�ine inanır. (Sartre, 1988: 11) 

Bu çalı�mada inceleyece�imiz türün roman olması dikkatlerimizi romanlarda i�lenen 
yabancıla�ma örneklerine yo�unla�tırmı�tır. Bireyin aidiyet duygusunu yitirmesiyle önce kendisine, 
ailesine, arkada�larına sonrasında da içinde ya�adı�ı topluma, kültürüne, yönetildi�i sisteme 
yabancıla�ması romanlarda dikkatimizi çeken yabancıla�ma çe�itleri içinde en çok etkili olanlardır. Art, 
Affluence and Alienation adlı kitabında, “yabancıla�manın ça�da� romanın en etkili temalarından biri 
haline geldi�ini” iddia eden Roy Mcmullen, bu durumun romancıların olaylar kar�ısındaki duru�larını 
kuvvetlendirdi�ini, onlara farklı dünyalar içinde dünyalar yaratma imkânı sundu�unu belirtir. Daha genel 
bir tanımlamayla yabancıla�ma temasını, nesnel dı� gerçeklikle bireyin öznel iç gerçekli�i arasındaki 
çatı�manın gün yüzüne çıkmı� hali olarak belirtir. (Mcmullen, 1968: 208-11) 12 Mart Romanlarının 
kahramanlarını bu çerçevede katagorize etmek sanırım yanlı� olmayacaktır. 1970’li yılların politik 
geli�meleri nesnel gerçeklik olarak algılanırsa ki�ilerin iç dünyalarında meydana gelenleri de iç gerçeklik 
olarak kabul etmek isabetli bir tespit olacaktır sanırım. 

Dolayısıyla yabancıla�ma, gerek ça�da� dünyada ya�anan siyasi ve kültürel geli�melerin toplum 
ve bireyler üzerinde yarattı�ı etkileri irdelemek açısından, gerekse bilimdeki ilerlemelerin iç konu�ma 
yöntemi gibi karakterlerin iç dünyasını okura yansıtacak tekniklerin olu�umuna katkısının (Adams, 1975: 
13) edebiyatta nasıl mâkes buldu�unu göstermek açısından son derece dikkat çekici bir konudur. Bu 
nedenle felsefeciler, sosyologlar, psikologlar yabancıla�mayı tarif etmek için ça�da� oyun ve romanlardan 
örnekler gösterme yolunu sıkça tercih ederler.  

Yirminci yüzyılın ça�da� dünya edebiyatında, yabancıla�mı� veya yalnızla�mı� karakterlere 
verilebilecek en iyi örnekler olarak Kafka’nın Dava (Kafka, 2000) adlı romanının kahramanı Joseph K., 
ile De�i�im (Kafka, 2000) adlı romanının ba� ki�isi Gregor Samsa’yı ve Albert Camus’nun Yabancı 
(Camus, 2009) adlı romanının kahramanı Mersault’u gösterebiliriz. Kafka ve Camus, önce kendilerine 
sonra da topluma yabancıla�an bu üç karakterin �ahsında ça�da� dünyanın bireyi yabancıla�tıran de�erleri 
ve kendisine benzemeyeni yok olmaya mahkum eden toplum yapısı hakkında pek çok �ey söylerler.  

Yabancıla�ma olgusu, Batı romanında oldu�u kadar Türk romanının da ba�langıçtan itibaren 
roman kahramanları ve karakterlerinin �ahsında en iyi �ekliyle i�lenmeye çalı�ılmı�tır. Özellikle yakın 
dönem Türk Edebiyatı  temsilcilerinden  O�uz Atay’ın Tutunamayanlar (Atay, 1972) romanındaki Selim 
I�ık ve Turgut Özben’le Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli’nin (Atılgan, 1973) Zebercet’inin ve Aylak 
Adam’ın (Atılgan, 1959) ana kahramanı C.’nin �ahsında burjuva ya�am ko�ullarının talepleri kar�ısında 
yabancıla�an, yalnızla�an, sevgisizle�en ve ardından da hayattaki hedeflerinden saparak �izofreniye 
tutulan sevmeye ve sevilmeye hasret aydınları görmekteyiz. 
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Yirminci yüzyıl edebiyatının yabancıla�an ve yalnızla�an kahramanlarının yukarıda sözü edilen 
roman ki�ilerinden ibaret oldu�u tabi ki söylenemez; ama bu romanlar, ana karakterlerinin �ahsında 
yabancıla�ma olgusunu, temel meselelerden biri haline getirerek yabancıla�ma kavramıyla ilgili daha 
somut bir fikir olu�masına yardımcı olmaları sebebiyle öne çıkmaktadırlar.  

12 Mart romanlarında da özellikle burjuva ailelerine mensup devrimci karakterlerin dönemin 
baskıcı ve dayatmacı sosyo-politik geli�meleri kar�ısında içinde bulundukları topluma, ailelelerine ve 
hatta kendi dava arkada�larına yabancıla�tıklarını görmekteyiz. Bir süre sonra, u�runa mücadele ettikleri 
halktan da uzakla�tıklarının farkına varmaları, içlerindeki yabancıla�ma hissini daha da derinle�tirerek 
kendi kendileriyle çeli�kiye dü�melerine, kendi his dünyalarını bile tanıyamaz hale gelmelerine sebep 
olmu�tur. .  

Adalet A�ao�lu’nun Bir Dü�ün Gecesi’nde hem devrimci hem de burjuva kimli�iyle kar�ımıza 
çıkan Ay�en’in kendi iç dünyasında ya�adı�ı fırtınlar, ailesi, akrabaları ve dava arkada�ları gibi yakın 
çevresiyle ya�adıkları olumsuzluklar, yalnızla�masına ve sonrasında da yabancıla�masına yol açar.  

Çalı�mamızın bu bölümünde Ay�en’in yabancıla�ması ve yalnızla�ması sebep-sonuç ili�kisi 
dahilinde derinlemesine incelenecek. 

Bir Dü�ün Gecesi’nde Ay�en’in Yalnızlı�ı 

Adalet A�ao�lu’nun Bir Dü�ün Gecesi isimli romanı, 12 Mart 1971 askeri müdahelesi 
sonrasında yazılmı� bir eser olup, anlatı zamanı itibariyle sermayeyi temsil eden burjuva bir ailenin kızı 
Ay�en ile gücü ve iktidarı temsil eden Tümgeneral Hayrettin Pa�a’nın o�lu Ercan’ın 26 Kasım 1972 
tarihli birkaç saatlik dü�ün törenlerini kapsamaktadır. Roman, o dönem ülke politikasına yön veren iki 
güç; ordu ve sermayenin i�birli�ini sembolize etmesi açısından önemli bir yere sahiptir; ayrıca 
davetlilerin ba�ta aydın kesim olmak üzere, ordu, akademik ve i� çevresinden olması okuyucuya sözü 
edilen bu karakterlerin bilinçlerinde olu�turdukları geri dönü� yöntemiyle de 1970 ve öncesinin sosyo-
politik resmini çizer. 

Fethi Naci Bir Dü�ün Gecesi ile ilgili olarak; 12 Mart’ı konu edinmi� birçok romanın aksine, ilk 
kez bu dönemi tarihsel yerine oturtan, i�kence hikayelerinden ve devrimci dalkavuklu�undan kurtulmu� 
bir roman oldu�u vurgusunu yapıyor. (Naci, 1981: 434) Bu romanda A�ao�lu, sanatçıların, aydınların, 
ö�rencilerin ve akademisyenlerin iç konu�ma yöntemiyle geçmi� ve mevcut zaman dilimine ait 
ya�amlarını, solla tanı�ıp sonrasında da yollarının ayrılmasını, ya�adıkları kriz anlarını bireysel hikaye ve 
ya�antıları çerçevesinde i�lemeye çalı�mı�tır. Aydınlar, sol ideolojinin içindeki varlıklarını, sermaye ile 
ordu arasındaki i�birli�inin teyit edildi�i bir dü�ün ortamında sorgulayarak aynı zamanda kar�ı mücadele 
yürüttükleri unsurlarla aynı foto�raf karesinde yer almalarının vicdani rahatsızlı�ını, bir süre sonra da 
yalnızlı�a ve yabancıla�maya giden süreci ya�arlar.  

Bir Dü�ün Gecesi’nde görülen yabancıla�ma olgusunun sadece belli ba�lı karakterlerde de�il 
toplumda askeri müdahaleden olumsuz anlamda etkilenen hemen her kesime yayıldı�ını ve modern ça�ın 
çarkları içinde bocalayarak ayakta kalmaya çalı�an insanların yazgısı haline dönü�tü�ünü görmekteyiz.  

Biz incelememizde yabancıla�ma olgusunu, romanın ana ki�isi, dü�ünün öznesi ve nikâhı 
kıyılacak ki�i olması sebebiyle Ay�en’in �ahsında göstermeye çalı�aca�ız. Okuyucu romanda kendi 
dü�ünü konu edinilmesine ra�men, Ay�en’in yalnızlı�ını ve yabancıla�maya giden sürecini en son 
bölümde ö�renir. Çalı�mada bu süreç, sebep-sonuç ili�kisi çerçevesinde ailesinin sosyal hayattaki 
konumunun arkada�larıyla olan ili�kisine etkisi çerçevesinde ele alınacaktır.    

Yabancıla�malarıyla ön plana çıkan karakterler bir önceki bölümde de kısaca bahsedildi�i üzere, 
yirminci yüzyıl Avrupa ve Türk edebiyatında pek çok esere temel te�kil etmi�tir. Ay�en’in durumu 
dikkatle incelendi�inde bu romanlarda öne çıkan kahramanlardan biraz farklı görünüyor. Ay�en fiziksel 
özellikleri bakımından ne Zebercet gibi çirkinli�i sebebiyle toplumun dı�ına itilmi� biri, ne Selim I�ık gibi 
hastalıklarla mücadelen eden güçsüz bir karakter, ne de Gregor Samsa gibi sosyal hayatı kontrol eden 
sistemin etkisiyle böce�e dönü�mü� kurbanlardan biridir. O�uz Atay’ın, Yusuf Atılgan’ın, ve de 
Kafka’nın romanlarında oldu�u gibi hasta ruhlar, sakat ve özürlü bedenler, toplumdan dı�lanmı� 
karakterler gibi de de�ildir. Onun toplumun bir kısmı tarafından dı�lanmı�lı�ı, �ahsıyla alakalı fiziksel 
veya psikolojik sebeplerden de�il, aksine mensubu oldu�u ailesinin ve mensubu olmak istedi�i arkada� 
grubunun toplum hayatındaki konumlarından dolayıdır. Tüm bunlara kendi �ahsi güçsüzlü�ü de eklenince 
yabancıla�ma süreci daha da hız kazanmı�tır.  
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Ay�en’in yalnızlı�ının ve bunun neticesinde de yabancıla�masının en önemli sebebi, anne ve 
babasının, okulda devrimci kimli�i altında �iddetle kar�ı çıktı�ı kapitalist düzen ve burjuva ya�antısının 
en önemli temsilcilerinden olması ve bu durumun ki�ili�inde ortaya çıkardı�ı sosyo-psikolojik 
sıkıntılardır. Bu problemler, okulda mücadelesini verdi�i, sloganlarını attı�ı ideolojinin kar�ıt durumunun 
eve döndü�ünde annesi Müjgan’ın �ahsında somut bir hale gelmesi ve bunun neticesinde arkada�ları 
arasında kendini kabul ettirme, affettirme u�runa giri�ti�i varlık mücadelesidir. Bu durum Ay�en’de, 
hiçbir �ekilde vazgeçemedi�i ailesi, arkada�ları ve mücadelesini verdi�i ideolojisi arasındaki sıkı�mı�lık, 
di�er bir ifadeyle de arafta kalmı�lık haline dönü�ür. 

Ay�en üniversiteye ba�lamasıyla birlikte sol ideolojiyle tanı�ır, ama bir “burjuva kızı” oldu�u 
için arkada�larının dı�layıcı tutumuyla kar�ı kar�ıya kalarak yalnızlı�a itilir. Deste�ine en çok ihtiyaç 
duydu�u böyle bir zamanda ailesinden ve akrabalarından da bekledi�i sevgiyi ve deste�i görememesi, 
Ay�en’in hayata küsmesine sebep olur.  Ay�en’in içine sürüklendi�i bu yalnızlık ve yabancıla�ma olgusu, 
aslında Ignace Feuerlicht’in Alienation adlı kitabının birinci bölümünde de bahsetti�i gibi, modern ça�a 
özgü kaçınılmaz bir fenomendir. (Feuerlicht, 1978: 1-28) 

Tüm bunlar, Ay�en’in müdahele edemedi�i, kontrolü dı�ında gerçekle�en olaylardır. Mensubu 
oldu�u, içinde do�up büyüdü�ü ailesine, toplum ve sistem tarafından biçilen burjuvazi konumu ve bunun 
üzerine arkada�larının kendisine takındı�ı tek taraflı dı�layıcı tavır, O’nun yabancıla�masının kendi �ahsı 
dı�ındaki sosyo-politik sebeplerden kaynaklandı�ını gösterir. Böyle bir tespit de Marx’ın, bireyin 
yabancıla�masının kendisi dı�ındaki ekonomik ve toplumsal nedenlere dayandı�ı ilkesiyle açıklanabilir. 
(Kızıltan, 1986: 23-58)  Ay�en’in toplumun ailesine yükledi�i bu ekonomik ve sosyal rolün sınırlarını 
a�arak, bunun dı�ına çıkma arzusunu ve buna ba�lı olarak da yalnızla�ma ve yabancıla�ma hastalı�ına 
sürüklenmesini Rousseau, “yabancıla�manın insanın toplum içindeki do�al ko�ullarından ayrılmaya 
ba�lamasıyla meydana geldi�i” �eklinde ifade eder. (Feuerlicht, 1978: 20) 

Ay�en, kolejde okudu�u yıllarda anne ve babasının arzu ettikleri gibi bir kızken, üniversite 
yıllarında dahil oldu�u 68 ö�renci hareketi anne-babasıyla arasının açılmasına sebep olur. Bir yandan 
eylemlere katılıp kapitalist sistemin aleyhinde sloganlar atarken, di�er taraftanda da mensubu oldu�u 
ailesinin sosyal hayattaki sınıfsal ve maddi konumunu unutmak ve unutturmak çabasına girer; ama her 
denemesinde de ba�arısız olur. Bunda da babası ve özellikle de annesinin önemli etkilerinin oldu�unu 
görürüz. �çerdekilere para lazım oldu�unda Ay�en’in maddi gücüyle bu ihtiyacı her seferinde görmesi, 
arkada�larının nezdinde ümitlerini artırır ama bu durum çok da uzun sürmez; annesinin altında en pahalı 
arabalarla fakülte önüne Ay�en’i almaya gelmesi, onca mücadelesini verdi�i devrimci kimli�inden 
yoksun bırakır. Her seferinde devrimci arkada�larının “O babadan, o anadan devrimci kız mı çıkarmı�?” 
(A�ao�lu, 2006: 253) ithamlarına maruz kalan Ay�en’e, arkada�larının da sadece sıkı�ık zamanlarda 
babasının parası nedeniyle i�e yarar oldu�unu hissettiren itici ve dı�layıcı yakla�ımları kendisinde 
ye�ermeye ba�layan güven hissini de elinden alır. Dolayısıyla, Ay�en’in annesi ve babası ile ili�kisini 
belirleyen en önemli etken devrimci sol ideolojidir; çünkü aile onun için her daim bir engel te�kil 
etmektedir. Bu engeli a�amadı�ı sürece de Ay�en’in kendini arkada�larına kabul ettirip solla bütünle�mesi 
imkânsız görünmektedir.  

Annesiyle alakalı olarak “Sanki herkesin pe�ine birini takanlar, benim de pe�ime onu taktılar. 
Hiçbir iz sürücü, annemden daha titiz bir izleyici olamaz” (A�ao�lu, 2006: 264) gibi sözleri sarfetmesinin 
sebebi annesinin aslında sınıfsal konumudur. Ay�en’in pe�inden hiç ayrılmayarak onun hiç ummadı�ı 
anlarda kar�ısına çıkan annesi, onu sol hareketin dı�ında bırakmak için elinden geleni yapar. Müjgân, 
fakültenin kapısına Ay�en’in çıkı� saatinde onu almaya gelir ve “yanlarında zorla tutundu�u 
arkada�larının” gözleri önünde, koca, lüks arabasının camından ba�ını dı�arıya uzatarak, “hadi Ay�en, atla 
kızım. Defileye geç kalıyoruz” (A�ao�lu, 2006: 253) der. Tabii, bu durum, Ay�en’in, burjuva bir aileye 
mensup olması sebebiyle onu dı�layan arkada�larının nazarında bir kez daha sınıfsal olarak ötekili�inin 
teyit edilmesi anlamına gelir. Ay�en bu durum kar�ısında daha fazla dayanamayarak annesine “Gelme 
anne, gelme bir daha o arabayla, boynundaki o zincirler, inciler mincilerle fakültenin kapısına! 
Oturdu�umuz kahvelere damlayıp durma!..” (A�ao�lu, 2006: 254) der; hatta daha da ileri giderek 
“fakültenin önüne bir daha gelirsen vururum seni, anla�ıldı mı?” diyerek haykırır. Annesi böyle 
davranmakla aslında Ay�en’i kendine yakla�tıramadı�ı gibi arkada�larından da uzakla�tırarak, onun 
ki�ili�indeki yabancıla�mayı tetiklemi� olur. 

Tüm bu olaylara bir de anne Müjgân cephesinden bakacak olursak, ortaya farklı bir manzara 
çıkacaktır. Kızını, mensubu oldu�u aileye layık, burjuva ya�antısının bir uzantısı gibi gördü�ünden, “o 
anar�ist takımıyla, babasının in�aatına bomba koyanlarla”  yakınla�masını anlayamamaktadır. Ay�en’in 
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ba�ta ailesine olmak üzere kendine kar�ı çıkmasını üniversiteye, “bozguncu yuvasına” ba�lamasıyla 
özde�le�tiren Müjgan, kızının yabancıla�ma hastalı�ına tutulması pahasına, onunla ideolojik ve psikolojik 
bir sava� içine girer. Bu mücadelede, Müjgân, kurallarını kendisinin koydu�u tek taraflı bir strateji 
uygulayarak kızının zayıf ki�ili�i üzerinden hakimiyet kurmaya çalı�ır. Ay�en’in devrimci olma 
mücadelesine ve bu süreçteki dönü�ümüne kendisini de dahil etme çabasına, kızının yalnızla�ması ve 
yabancıla�ması pahasına onu duymazlıktan ve görmezlikten gelerek tepki göstermektedir. Müjgan’ın 
kızının problemleri kar�ısındaki duyarsızlı�ı, bir bakıma, kendi �ahsı ve ailesinin toplum içindeki 
konumunu sarsacak herhangi bir riske kar�ı yaptı�ı bencilce bir manevradır. Çünkü, Müjgan, Ay�en’in 
reddedip kar�ı çıktı�ı burjuva sınıfına mensup bir ki�ilik olup bu sınıf içinde öznele�erek kendine bir 
kimlik kazanmı�tır.  

Ay�en’e U�ur’un götürüldü�ü haberi ula�tı�ında hemen eve ko�up, bunu heyecanlı heyecanlı 
annesiyle payla�ması esnasında, annesinin konken masasının ba�ında kafasını kaldırıp kızına bakma 
tenezzülünde dahi bulunmadan “bize birer martini hazırlasana Ay�en” (A�ao�lu, 2006: 258) �eklindeki 
cevabı son derece manidardır. Oysa Ay�en, “dinlesin, dinlemesin; durmadan annesine U�ur’u 
anlatmaktadır.” (A�ao�lu, 2006: 258) Yine Ay�en, ülkenin sıkıntılı günlerden geçti�ini, memleketin 
kaynayan bir kazana döndü�ünü, insanların haksız olarak öldürüldü�ünü ve kendi arkada�larının 
tutuklanıp i�kence gördü�ü gerçeklerinden bahsetti�inde, Müjgan “kavunlar ne tatsız çıkıyor bu yıl” 
(A�ao�lu, 2006: 257) diyecek kadar ilgisiz kalır kızının dünyasına. Bu hareketiyle Müjgan, kızının 
derdiyle dertlenip gündemine sahip çıkmayarak, sınıfının korunaklı dünyasının kodlarıyla Ay�en’e kar�ı 
ideolojik üstünlü�ünü sa�lamaya çalı�ır. Arkada�larının dı�layıcı ve küçumseyici tavırlarına bir de 
annesinin bu vurdum duymaz tavırları da ekelenince, Ay�en için yabancıla�ma artık kaçınılmaz bir durum 
olur. Agnes Heller, Ay�en’in ya�adı�ı türden bu yabancıla�mayı, II. Dünya Sava�ı sonrasındaki 
geli�melere ba�layarak, kapitalizmin ilerlemesi ve bunun sonucunda toplumsal olanakların 
geni�lemesiyle burjuva ya�am biçimlerinde görülen kemikle�mi� bir fenomen �eklinde izah eder. (Heller, 
1992: 78-83) 

Bir gün Ay�en, kendisini bir türlü kabul ettiremedi�i arkada�ları ona güvensin, onu be�ensin 
diye öne atılarak bir Amerikalı’nın arabasını yakar ve gözaltına alınır. Ancak, orduyla ticareti olan 
babasının, pa�alarla özellikle de Hayrettin Pa�a’yla ili�kisi sebebiyle serbest bırakılır. Ancak bu durum, 
Ay�en’in arkada�larının nezdinde zaten burjuva kızı olarak görülürken, buna bir de hainlik ve casusluk 
suçlamalarının da eklenmesine sebep olur; bu da  yalnızla�ması ve yabancıla�ması sürecinin hızlanmasına 
yol açar. Roman, Ay�en’in kendine yeni bir kimlik arayı�ı, ailesiyle solcu arkada�ları arasında bocalayıp 
her iki tarafa da ait olamaya�ının hikâyesidir aslında. Ailesinden görmeyi özledi�i sevginin eksikli�ine bir 
de sonradan tanı�tı�ı sol ideoloji içinde kendine bir yer edinemeyi�i, ki�ili�indeki parçalanmayı 
arttırmı�tır. Arkada�larının bütün dı�layıcı tavırlarına kar�ın Ay�en’in, kendini kabul ettirmeye 
çalı�masının önündeki en büyük engel, Jean Paul Sartre’ın bireyin yabancıla�masının en önemli 
sebeplerinden biridir dedi�i sosyal hayattaki maddi ve sınıfsal konumudur. (Padgett, 2007: 152-3) 
Ay�en’in sosyal hayattaki konumlarından dolayı ailesine ilk olarak yabancıla�ması, 68 ö�renci hareketine 
katılmasıyla ba�lamı�tır. Derya �enol, Ay�en’in romandaki rolünü 12 Mart’ın kurban etti�i gençlerin 
temsilcisi olarak yorumlayarak, onun yabancıla�masını 60’larda sol harekete inanmı� ancak bir �ekilde 
bunun dı�ına itilmi� ya da sistemin gücü kar�ısında direncini kaybetmi� gençlerin ya�adı�ı yabancıla�ma 
tezahürleri olarak özetler. (�enol, 2009) 

Amerikalı’nın arabasının yakılması eyleminden sonra babasının nüfuzu sayesinde serbest 
bırakılmasını, yirmi günlük özgürlü�ünün sonu, tek ki�ilik en dar bir hücrede esaretinin ise ba�langıcı 
olarak yorumlamı�tır. (A�ao�lu, 2006: 264) Onun bu yakla�ımı, bir toplulu�un parçası olarak kurmak 
istedi�i kimli�inin fa�izmi temsil eden ordu ile burjuva sınıfını temsil eden ailesinin i�birli�iyle 
baltalanarak, aidiyet kuramadı�ı bir alana çekilmesinden ileri gelir. Bu yirmi günlük zaman zarfı içinde 
birlikte gözaltına alındı�ı küçük bir memur kızı olan Gül’ün sade hayatından çok etkilenip onun yerinde 
olmayı arzulamı�tır. Onları her gün ziyarete gelen Gül’ün babasının kızına olan ilgi ve dü�künlü�üne 
hayran kalmı�tır. Çünkü onlarda, ailesinde göremedi�i samimiyeti ve sevgiyi görür. Özlemini çekti�i bu 
de�erlerden yoksun olması Ay�en’in yabancıla�masının en önemli sebeplerinden biridir. Gül’ün dı�ında 
arkada�larından da sevgi ve ilgi görememesi hatta ve hatta hain olarak ilân edilmesi kendisini daha da 
yabancıla�tırmı�tır. 12 Mart 1971 askeri müdahelesinin de toplumdaki en küçük sosyal birim olan aileden 
ba�layıp toplumun neredeyse bütün kesimlerine yayılmı� olan nesiller-arası ve nesiller-içi yabancıla�ma 
olgusunu tetikledi�ini görmekteyiz. Robert K. Merton, bu tür yabancıla�mayı toplumsal yabancıla�ma 
olarak izah eder. (Ege, 2000: 19-32) Bu romanda olaylara anne-baba-evlat-devrimci perspektifinden 
bakıldı�ında ya�am tarzları, hayata bakı�ları ve beklentileri birbirinden tamamen farklı sosyal ve ideolojik 
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kesimlerin mevcudiyeti, bu kesimler içinde de bireylerin ortak de�er ve amaçlar çerçevesinde bir noktada 
bulu�amaması, Merton’un yukarıdaki tanımına uymaktadır. 

Ay�en’e, içerde geçen -kendi tabiriyle- yirmi günlük özgürlü�ünün babasının yardımıyla tekrar 
tutsaklı�a dönü�mesinden kısa bir süre sonra, sevgilisi U�ur’un da gözaltına alındı�ı haberi ula�ınca bir 
kurtarıcı gibi gördü�ü U�ur’u da böylece kaybetmi� olur. Devrimci erkek karakter olarak U�ur, Ay�en’in 
devrimci ö�rencilerle olan irtibatını sa�layıp güçlendiren ki�idir. Ay�en’i, arkada�larının her daim 
dı�layıcı tavırları kar�ısında savunan, özellikle de fakültenin ilk yıllarından beri, arkada�larının “sen 
karı�ma bu i�lere küçük hanım, hadi bakalım annenle berbere”, “karde�im, U�ur, ne getiriyorsun o 
satılmı�ın kızını bizim yanımıza?” (A�ao�lu, 2006: 260) ithamlarına direnebilmesini U�ur’un varlı�ına 
ba�lar Ay�en. Fakat U�ur’un bu kollayıcı rolü Ay�en’in gözaltından çıkarılması üzerine sona ermi�, 
böylelikle U�ur da, onu yalnızlı�a ve yabancılı�a mahkûm edenlere dahil olmu�tur. Hatta son 
mektubunda Ay�en’e, “hadi kızım hadi, bizim i�imiz bize, senin i�in sana” (A�ao�lu, 2006: 253) diyerek 
onun yalnızlı�ını tasdik etmi�tir. Böylelikle Ay�en, dünyadaki tek dayana�ının da kendisinden 
kopmasıyla tamamen yalnızla�mı�, topluma yabancıla�mı�tır.  

“Bu kentte Ay�en diye bir kızın onca kimsesi arasında kimsesiz oldu�unu kim bilebilir? �nce, 
uzun, belki güzel; iyi bakımlı, iyi giyimli, blucini kendisine çok yakı�an bir Çankaya kızının ölümü 
dileyecek denli yalnız oldu�unu, çıkmazda oldu�unu kim bilebilir? (…) Birini seven biri var mı acaba bu 
kentte? “Kahrolsun fa�izm!” diye ba�ırmasa da? (...) Tozlu, puslu bir sıcak altında soluyan kente 
bakıyorum. Bu kentte korkusuz tek ki�i yok sanki. Sevmekten korkmayan kimse yok. (A�ao�lu, 2006: 
264)” 

Çevresinde kendine yakın diyebilece�i insanların tümüyle olan ileti�imsizli�i, sevgiye olan 
susamı�lı�ı, Ay�en’in hem ailesi hem de devrimci arkada�larıyla olan ili�kisini koparması ve hiçbir yere 
tutunamaz hale gelmesi, onu yine sevgisizlik üzerine bina edilmi� ba�ka bir ili�kiye, Ercan’la evlenmeye 
iter. Ele�tirmen Derya �enol, bu evlili�i Ay�en’in intiharı olarak yorumlayarak Ay�en’in yenilgiyi kabul 
etti�i vurgusunu yapar. (�enol, 2009: 33) Ay�en’e göre ise bu karar, “Öç almak için evlenilir mi hiç?” 
diyerek, evlili�iyle, kendisini dı�layan, onu aralarına almayan arkada�larından intikam almak ve bununla 
da yetinmeyip mensubu oldu�u burjuva tipi ailesine yabancıla�arak onlardan uzakla�mayı 
hedeflemektedir. Çünkü gittikçe yalnızla�an Ay�en, sonunda Ercan’ın “kendi evin olsa, çevreni, dostlarını 
kendin seçebilirdin en azından. Anneni babanı daha az görür, arkada�larınla da sınırlarını kendinin 
belirleyece�i bir ili�ki içinde olabilirdin” (A�ao�lu, 2006: 279) �eklindeki telkinlerini bir nevi kurtulu� 
yolu olarak görüp evlili�i kabul etmek zorunda kalır. Çevresinden kopmak pahasına, anne ve babasını 
görmemek arzusuyla Ercan’ın teklifine evet diyen Ay�en’in ruh haleti, “Yabancıla�ma, refah 
toplumlarında sevgi, saygı, �efkat, onur, cesaret, do�ruluk, dürüstlük gibi insanın ayakta kalmasını 
sa�layacak de�erlerden giderek uzakla�masıdır” (Kızıltan, 1986: 66) diyen Güven Sava� ile Barry L. 
Padgett’in ‘sebebini ki�inin sosyal hayattaki maddi konumu ve sınıfsal özelli�i tayin eder’ ifadeleriyle 
tanımlanabilir. (Padgett, 2007: 152) 

Ay�en’in, mutsuz olaca�ını bile bile ba�ka bir maceraya atılması aslında kendi eliyle intiharını 
tasdik etmesi anlamına gelirken, buna gerekçe olarak da, arkada�larının solcu görünü�leri altında 
Ercan’dan “bin kez daha robot” (A�ao�lu, 2006: 232) olduklarını dü�ünürek onları samimiyetten ve 
sevgiden yoksun bir grup olarak tanımlamasıdır. Romanda Ay�en, bu çaresiz ve bitkin haliyle sembolik 
olarak, 12 Mart’ın kurban etti�i gençlerin temsilcisi olarak yerini alır. Onun yabancıla�ması 60’larda sol 
harekete inanmı� ama bir süre sonra sevdiklerine yabancıla�arak ailesi ve sosyal hayatın dı�ına itilmi� ya 
da sistemin gücü kar�ısında direncini kaybetmi� gençlerin ya�adı�ı yabancıla�ma tezahürlerini örnekler. 
Ay�en’i bu dü�üne sürükleyen anne babası, arkada�ları ve yalnızlı�ıdır. Neticesi ise hiçbir dala 
tutunamayarak her �eye yabancıla�masıdır. 

Ay�en’in sırf intikam alma duygusuyla kendini daha da mutsuz yapaca�ı bir evlili�e giri�mesi, 
mutluluk ile mutsuzluluk arasında ârafta kalmı�lık halidir. Ay�en’in Erich Forumm’un yabancıla�mayı 
tanımlarken kullandı�ı ‘ki�ilik hastalı�ına’ tutuldu�u (Kızıltan, 1986: 54-62) ve bunun etkisiyle de evlilik 
kararı aldı�ını söylemek sanırım yanlı� olmayacaktır. Ay�en’in yapmı� oldu�u evlili�in kendisine 
mutluluk getirmeyece�ini, aksine bu durumun yalnızlı�ını daha da derinle�terece�inin farkında olması bir 
nevi çaresizli�inin göstergesidir.  

Bu çaresizlik Ay�en’i ciddi bir bunalıma, daha sonrasında da iç konu�ma yöntemiyle ruhunda 
ba�ta kendi kimli�i olmak üzere, ailesi ve arkada�larını sorgulamaya iter. Bu, tek ba�ına yabancıla�manın 
göstergesi olmasa da, onun kendisini ve çevresindekileri sorguluyor olmasını ve di�er insanlarla arasına 
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belli bir mesafe koyup ili�kilerini bu çerçevede devam ettirmeye çalı�masını, yabancıla�manın ba�laması 
olarak kabul etmek mümkündür.  

Roman, hiçbir neticeye ula�madan Ay�en ve annesi Müjgan’ın di�er davetliler gibi Anadolu 
Kulübünü terk etmesiyle bitiyor. Sonuçta Ay�en, kendisiyle gönül verdi�i sol ideoloji arasında engel 
te�kil eden ve bir türlü kaçamadı�ı ailesinin sınıfsal konumundan kurtulmayı, Ercan’la evlenmekte 
bularak kendine bir öznellik çıkarma yoluna gitmi�tir. Müjgan ise bu dü�ünle bir kez daha kızının arzu, 
istek ve hayallerine kör ve sa�ır kalarak kalın duvarlar içinde muhafaza etti�i öznelli�ini daha da 
peki�tirerek kendince kızının yalnızla�ması ve yabancıla�ması pahasına Ay�en’i “açlıktan nefesi kokan 
solcu arkada�larının (A�ao�lu, 2006: 254) arasından çekip kurtarmı�tır. 

Sonuç 

�lk kez, G. W. Friderich Hegel’in �ahsında felsefe dünyasında tartı�ılmaya ba�lanan (Hegel, 
1977), J. J. Rousseau ile politik kavramlar arasına giren (Kılıç, 1984) ve Karl Marx ile de popülerli�inin 
doru�una ula�an ‘yabancıla�ma’ olgusu; felsefe, sosyoloji, psikoloji ve politika gibi birçok sahaya konu 
olurken kültürel hayatta özellikle de edebiyat dünyasında da kendine geni�çe yer bulmu�tur.  

Kafka ve Albert Camus gibi yazarlarla dünya edebiyatında etkin olan yabancıla�ma kavramı  
Tanzimat dönemi ve sonrası Modern Türk edebiyatında da sıkça kar�ıla�ılan bir durum olmu�tur.  

Bu çalı�mada, Adalet A�ao�lu’nun Bir Dü�ün Gecesi romanının ana kahramanlarından biri olan 
Ay�en’in anne-babası ve arkada�larıyla ya�adı�ı çatı�ma, bunun neticesinde de ki�ili�inde beliren 
yabancıla�ma olgusu sebep-sonuç ili�kisi dahilinde tanımlanarak analiz edilmeye çalı�ıldı.  

Romanda Ay�en kendi ki�ili�ini, hem annesinin sınıfsal konumu, hem de sol ideolojiyi 
arkada�larının �ahsında sorgulayarak, sancılı bir arada kalmı�lık üzerinden kazanmaya çalı�maktadır. En 
çok ihtiyacı olan olgu ise sevgi ve anlayı�tır; ne anne-babasından ve ne de gönül verdi�i idealist 
arkada�larından haketti�i sevgi ve saygıyı görmektedir. Buna sebep, okulda kar�ı çıktı�ı kapitalist 
ideolojinin evinde ailesinin �ahsında somut hale gelmesidir. Netice olarak da bu duruma engel 
olamayarak arkada�ları tarafından dı�lanmasıdır.  

Her iki durumda da ba�arısız olan Ay�en, ne arkada�larına ve ailesine kendini kabul ettirebilmi� 
ne de onların sevgilerine mazhar olabilmi�tir. Tüm bu hayal kırıklıkları onu ba�ka bir sonu olmayan 
maceraya sürükleyip sevmeden evlenmek zorunda bırakmı�tır. Bu olumsuzlukların sorumlusu olarak da 
Ay�en, hem ailesini, hem de arkada�larının �ahsında sol ideolojiyi görmektedir. Böylelikle, solla olan 
ili�kisini annesiyle arasındaki ili�kiyle özde�le�tirerek, annesine kar�ı sol söylemin içinden konu�ur, bir 
yandan da kendi içinde solla hesapla�ır.  
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