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Abstract 

In the last 30-40 years, it has become common for the novelists to extract 
sentences, quotes, stories and protagonists from the works of other authors 
and to enter into a dialogue with them. In our country, Orhan Pamuk is the 
best known example with works such as The White Castle, The New Life and 
The Black Book. Pamuk has adopted many elements from Rilke, Dante, Şeyh 
Galip, Mevlana and Oğuz Atay in his novels. At the beginning of the 90’s when 
postmodernist practices were not so  well-known and intertextuality was not 
understood, the author was accused of plagiarism and  highly criticised. 
Nowadays, such practices are not regarded as plagiarism anymore since 
intertextuality and postmodernist tools such as parody, pastiche and collage 
have started to be used fairly often by novelists. One of the most recent and 
interesting examples is Hamdi Koç’s You’re Left Alone, Peyami Bey!, 
published at the beginning of 2017. The author sends the protagonist to the 
utopic Simeranya in Peyami Safa’s We Are Alone. And the guide is Peyami 
Safa himself. However, Hamdi Koç’s is quite differenf from Peyami Safa’s. 
Peyami Safa’s Simeranya is a place of positive spiritual values such as beauty 
and truth, fictionalized as an alternative to materialistic tendencies of 
modernism. Hamdi Koç’s Simeranya, on the other hand, is a Kafkaesque 
place full of evil and violence. Thus, the author destroys Peyami Safa’s 
Simeranya. He sends a message to him through the title of the novel: You’re 
Left Alone, Peyami Bey! 
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Özet 

Son 30-40 yılda romancıların başka sanatçıların eserlerinden cümleler, 
alıntılar, hikâyeler, kahramanlar  almaları;  başka eserlerle diyaloga 
girmeleri yaygınlaşmış bir tutum oldu. Bizde Orhan Pamuk, Beyaz Kale’den 
başlayarak Yeni Hayat,  Kara Kitap gibi romanlarıyla bu açıdan en tanınmış 
örnektir. Pamuk; romanlarına Rilke’den, Dante’den, Şeyh Galip’ten, 
Mevlana’dan, Oğuz Atay’dan birçok unsur almıştır. Postmodern 
uygulamaların henüz iyi bilinmediği, metinlerarasılık kavramının 
yerleşmediği  90’ların başlarında yazar intihal ile suçlanmış, çokça 
eleştirilmişti. Günümüze gelindiğinde artık bu tür uygulamaları kimse intihal 
olarak görmemektedir. Çünkü metinlerarasılık ve postmodernin parodi, 
pastiş, kolaj gibi çeşitli uygulamalar birçok romancı tarafından yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. En son ve ilginç örneklerden birisi Hamdi Koç’un, 
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2017’nin başında yayımlanan Yalnız Kaldınız Peyami Bey! romanıdır.  Yazar, 
Peyami Safa’nın Yalnızız romanındaki ütopik Simeranya’sına yolluyor 
kahramanını. Rehber de Peyami Safa’nın kendisidir. Ancak Hamdi Koç’un 
Simeranya’sı Peyami Safa’nın Simeranya’sından oldukça farklıdır. Peyami 
Safa’nın Simeranya’sı modernizmin yarattığı maddeye dayalı olumsuzluklara 
alternatif olarak kurgulanmış güzellik, doğruluk gibi olumlu manevi 
değerlerin mekânıdır.  Hamdi Koç’un Simeranya’sı ise şiddet, kötülük dolu 
Kafkavari bir mekândır. Dolayısıyla yazar, Peyami Safa’nın  Simeranya’sını  
tahrip etmektedir. Kitabının adıyla da ona mesaj göndermektedir: Yalnız 
kaldınız, Peyami Bey! 

 

1. Giriş 

Türkiye’de 1990’lı yıllarda yeşermeye başlayan postmodernizmle birlikte 
romancılarımızın başka sanatçıların eserleriyle ilişkiye girdikleri; onlardan 
parçalar, hikâyeler, kahramanlar almaya başladıkları görülür. Orhan Pamuk’un 
Beyaz Kale’den başlayarak Kara Kitap, Yeni Hayat gibi romanlarıyla bu tutma 
öncülük ettiği söylenebilir. Orhan Pamuk romanlarına Dante’den, Şeyh Galip’ten, 
Mevlana’dan, Oğuz Atay’dan ve daha birçok yazardan birçok unsur almıştır (Ever,1 
99, s.73-78). Postmodern adının ve metinlerarasılık, parodi, pastiş gibi 
uygulamalarının yaygın olarak bilinmediği bu yıllarda yazar intihal ile suçlanmış, 
çokça eleştirilmişti.2  

Günümüze gelindiğinde, yani aşağı yukarı yirmi beş yıl sonra postmodern 
kavramının yerleştiğini; metinlerarasılık, parodi ve pastiş gibi uygulamaların 
yaygınlaştığını ve bu uygulamalara yer verenlerin genellikle artık suçlanmadığını 
görüyoruz. Bunda Kubilay Aktulum’un Metinlerarası İlişkiler kitabının 
yayımlanmasının önemli katkısının olduğunu söylememiz gerekir 3. 

Postmodern uygulamalarının en son ve ilginç örneklerden birisi, bize göre,  Hamdi 
Koç’un, 2017’nin başında yayımlanan Yalnız Kaldınız Peyami Bey! romanıdır. 
Hamdi Koç, romanını Peyami Safa’nın Yalnızız romanında yer alan Simeranya 
ütopyası üzerine kurmuştur. Dolayısıyla Hamdi Koç, metinlerarası bir metin ortaya 
koymuştur. Ancak onun Simeranya’sı Peyami Safa’nınki gibi bir ütopya değil, daha 
çok onun parodisi olan bir distopya görünümündedir. Bu makalede Hamdi Koç’un, 
sözü edilen metinlerarası ilişkiyi nasıl kurduğu iki eser karşılaştırılarak ele 
alınacaktır. Öncelikle Peyami Safa’nın hayatı ve düşünceleri üzerinde kısaca 
durulup bunun Yalnızız romanına nasıl yansıdığı anlatılacak, sonra Hamdi Koç’un 
romanında bunları nasıl yansıttığı gösterilmeye çalışılacaktır. 

Hamdi Koç, romanında Simeranya üzerinden farklı bir Peyami Safa biyografisi de 
çizmeye çalışır. O nedenle öncelikle Peyami Safa’nın hayatını ve bazı düşüncelerini 
çok kısa vermek gerektiği, kanısındayız. 

                                                        

2 Ahmet Yıldız, Orhan Pamuk’un Çalıntıları, http://www.gercekedebiyat.com/haber-detay/orhan-
pamukun-calintilari-ahmet-yildiz/1748 (Erişim: 07.04.2017); Murat Bardakçı, Reşad Ekrem 
‘cemal áşığı’ idi ama intihalci değildi!; http://www.hurriyet.com.tr/resad-ekrem-cemal-sigi-
idi-ama-intihalci-degildi-74394 (Erişim: 07.04.2017). 
3 Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yayınevi, 2.b., Ankara, 2000 

http://www.gercekedebiyat.com/haber-detay/orhan-pamukun-calintilari-ahmet-yildiz/1748
http://www.gercekedebiyat.com/haber-detay/orhan-pamukun-calintilari-ahmet-yildiz/1748
http://www.hurriyet.com.tr/resad-ekrem-cemal-sigi-idi-ama-intihalci-degildi-74394
http://www.hurriyet.com.tr/resad-ekrem-cemal-sigi-idi-ama-intihalci-degildi-74394
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2. Peyami Safa Hakkında 

Peyami Safa (1899-1961) iki yaşında iken şair babası İsmail Safa, Sivas’ta sürgünde 
ölür, geride bir şey bırakamaz (Güvenir,?, s. 254).  Peyami Safa, sadece ilkokulu 
bitirir ve küçük yaşta çalışmak zorunda kalır. Kendi kendisini yetiştirmeye çalışır. 
Çocukluğu sıkıntılı geçer. Geçirdiği kemik hastalığı sonucu bedeninde çarpıklıklar 
oluşmuş, bunun yanında başka hastalıklar da geçirmiştir. Yetişkinliğinde de 
sıkıntılar peşini bırakmamıştır. On altı yaşında Rehber-i İttihat Okulu’na müdür 
yardımcısı olur. Daha sonra gazeteciliğe başlar. Kazandığı paraları genellikle kitaba 
yatırır. Gazetecilik ve romancılığın yanında fikir denemeciliğine soyunur. 1918’de 
ağabeyi İlhami Safa ile Yirminci Asır adlı akşam gazetesi çıkarır; burada 
yayımladığı hikâyelerle Yahya Kemal ve Yakup Kadri’nin övgüsünü kazanır. Sözde 
Kızlar (1919), Mahşer (1920) ile romancılığa başlar. II. Dünya Savaşı sonlarında 
çalıştığı gazetelere göre ağız değiştirerek siyasal dengesizlik içinde bocalar 
(Güvenir, ?, 255). Atatürkçü görüşleri benimserken onun ölümünden sonra tutum 
değiştirir; 1951’e kadar CHP’nin, 1951’den sonra DP’nin sözcüsü konumuna gelir. 
1953’ten 1959’a kadar Türk Düşüncesi dergisini çıkarır. Dergi sola düşünceye 
karşıdır. Dergide 1959’da Kafka’nın Dava romanı da tefrika edilir. Ruhbilimsel 
yaklaşım ile yazdığı 9. Hariciye Koğuşu (1930) bu türün ilk örneğidir ve romanın 
isimsiz kahramanı, Peyami Safa’nın kendisidir (Güvenir,?, 256). Batı ile hesaplaşma 
ve batının olumsuz yönlerini yansıtma, kahramanların ruhsal ve bedensel yönden 
marazi tipler olması onun romanlarının özellikleri arasındadır. Peyami Safa, 
romanlarında olaya değil duygu ve düşünceye, tahlile önem verir.  İnsana bakışı 
karamsardır. Hep bir felaket olacakmış duygusu vardır. Kendisi bunu küçük yaşta 
babasını ve kardeşini on ay içinde kaybetmesine bağlar.  Toplumsal koşulların 
olumsuzluğundan yakınır ama çözümü için çaba göstermez (Güvenir,?, 257). 
Kahramanlarının çevresiyle bağlantısını işlemez. Kahramanlar ruhsal bunalım 
içindedir. Eşi yıllarca yatağa bağlı yaşamış, tek çocuğu Merve genç yaşta ölmüştür. 
Siyasal eylemlerinin, inanç ve düşüncelerinin sürekli değişmesi, toplumsal 
yapıdaki değişimleri ve gelişimleri iyi algılayamaması, özel yaşamındaki zigzaglar, 
onun yazarlığını gölgelemiştir. Çetin Altan’a göre Peyami Safa, sanatçı mizacını boş 
yere düşünür hüviyetine sokmaya çalışmıştır (Güvenir,?, 262).  

Peyami Safa, 1938’de Türk İnkılabına Bakışlar kitabında medeniyetçiliği ve 
milliyetçiliği savunur. Ona göre Türkiye’de sınıf farklılığı ve çatışması yoktur. 
Kemalizm, sosyalist görüşe de faşist görüşe de yabancıdır. Daha sonra Doğu-Batı 
Sentezi (1963) kitabında dine ve mistisizme bağlı olduğunu görürüz. 1956’da 
ülkemizdeki ahlak bozulmasının nedenini Allah korkusunun ortadan kalkması 
olarak açıklar. Son yıllarda ise Arap harflerinin ve Osmanlıcanın liselerde 
okutulmasını ister. Ayasofya’nın yeniden cami olmasını savunur. Ergun Göze, onun 
elit görüşlere sahip olduğunu söyler, çünkü bu düşüncede fikir vardır (Güvenir,?, 
262). Onun duygusu daha asil, daha köklü ve daha sürükleyicidir.  

Aşağıda, Yalnızız romanı ve Simeranya ütopyası üzerinde, Hamdi Koç’un romanına 
yansıyan unsurları gösterebilmek için, biraz ayrıntılı durmak durumundayız. 

3. Yalnızız romanı, Simeranya 

Peyami Safa, Yalnızız romanını, yazarı temsil ettiği kabul edilen roman kahramanı 
Samim’in yazmakta olduğu Simeranya adlı ütopya üzerine inşa etmiştir. Bu ütopya, 
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Samim tarafından, “Sadece bugünkü insanın kendi kendisi hakkındaki 
telakkisinden, bilgisinden temellerine, metotlarına ve bütün sosyal 
müesseseleriyle değer sistemine kadar baştanbaşa inkılaba muhtaç bir dünyanın 
huzursuzluğunu duyan bir adamın 150 yıl sonraki tekâmül imkânlarını düşünerek 
tasarladığı muhayyel bir ülkedeki hayatı bir seyahatname şeklinde… (s. 127)” ifade 
edilmiş olsa da,  ruh problemlerinden, kişilik analizlerine kadar kimi ayrıntının 
düşünüldüğü mükemmel bir ütopik evren sunduğu için teknik olarak bir ‘roman 
içinde roman’ formu karşısında olduğumuz söylenebilir (Dilber, 2014, s.271). 
Ayrıca, Samim’in Peyami Safa’yı temsil ettiği düşünüldüğünde, bu ütopyanın 
Peyami Safa’ya ait olduğu da Kabaklı ile beraber söylenebilir (Gün, 2002, s. 22).   

Ütopya, yazarın beğenmediği bir duruma karşı hayal gücünün de desteğiyle kendi 
ideal iyisini ortaya koyduğu bir edebiyat türüdür. Bu yönüyle kurucusunun bir 
tepkisini barındırır ancak onu sadece bir tepki olarak kabul etmemek; felsefe, 
siyaset ve edebiyat üçlüsünün merkezinde yer alan bir tür olarak kabul etmek 
gerekir. Ütopya, Batı’da Rönesans döneminden itibaren ilgi gören bir tür olmuştur 
ve kelime olmayan yer, hayal edilen ülke anlamına gelir.  

Ütopyalar, kurucularının ideallerini yansıtırlar (Ağkaya, 2016, s. 25-26). Bu tür, 
adını  Thomas More’un 1516’da yazdığı ve İngiltere’yi eleştirdiği Ütopya’dan 
almakla birlikte ( Dilber, 2014, s. 272) Platon’un Devlet’i türün ilk örneği olarak 
kabul edilir. Thomas More’un Ütopya’sında insanlar para kazanmak, mal mülk 
edinmek yerine bilgiyle donanmak için çalışırlar. Servet eşit dağıtılır. Savaş ve 
hırsızlık olmaz. Kimsenin özel eşyası yoktur. Aslıda ütopya, Jean Baudrillard’a göre,  
bugünün içinde eksik kalan şeylerin tasviridir (Dilber, 2014, s. 272). Buna karşılık 
distopya ise ütopyanın olumsuz biçimi olarak görülebilir. Baskıcı, totaliter 
toplumları ifade eder. George Orwel’in 1984’ü, Aldous  Huxley’in Cesur Yeni 
Dünya’sı distopya türünün en bilinen örneklerindendir (Ağkaya, 2016, s. 26). 

Türk edebiyatında ilk ütopya Hüseyin Cahit Yalçın’ın öyküsü Hayat-ı Muhayyel’dir 
(1897). Yapıt, yarı komünal bir hayat tarzını tasvir eder. Bu ütopyada insanların 
ihtiyaçları, doğanın verdikleri ve asgari sınırlarla çizilmiştir (Yalçınkaya, 2004, s. 
185). Ahmet Ağaoğlu Serbest İnsanlar Ülkesinde (1930) kitabında eşitlikten değil, 
özgürlükten yana ütopyasını kurar (Yalçınkaya, 2004, s. 193) Eğitime, dile önem 
verir. Bu ülkede yalan yasaktır. Seçkin kadroların inisiyatifi vardır.  Diğer ütopyalar 
gibi ilerlemeci, doğruluk söylemli,  akıl ve bilim temellidir. Yazar, kendisini kalple 
ve hisle Doğulu, kafa ile Batılı görür. Kültür bakımından Türk-İslam, uygarlık 
bakımından Avrupalı sayar. Hükümdarlığı benimsemez. Kendisini Kemalist, 
inkılapçı ve devletçi sayar. Liberaldir, milliyetçi bir çizgidedir. Bu kitap bir ahlak 
kitabı gibi görülebilir (Yalçınkaya, 2004, s. 189-190).  

Ankara (1934) romanı, Yakup Kadri’nin 1937 sonrasının Ankara’sını anlatır 
(Yalçınkaya, 2004, s. 198) Üç bölümlük romanın üçüncü bölümü yazarın düşlediği 
Ankara’yı ve Türkiye’yi yansıtmaktadır. Ankara’nın idealizmini yitirdiği anlatılır. 
Romanda demokrasi yoktur,  Türkiye’nin kalkınmasının dar bir kadroya 
dayandırılması vardır. Herkes devlet memuru olunca sorun çözülecek, sınıflar 
kalkacak gibi yaklaşılır  (Yalçınkaya, 2004, s. 206). 

Peyami Safa’nın Yalnızız romanı bunlardan sonra, 1951’de yazılır. Romanda 
Samim, önceki yazarlarda görülen benzer seçkinci tavrı sürdürür. “Dünden beri bu 
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notları toplayıp “Simeranya” adında bir kitap çıkarmayı düşünüyorum. Onu parça 
parça ilhamlar ve düşünceler halinden kurtarıp bir plana göre yeniden yazmak 
daha iyi olacak. Böyle bir kitap sayılı birkaç adamı düşündürebilirse hedefine varır 
(s. 126).” “Bu defa tamamıyla benim hayalimin ilk çocuğu olan ‘Simeranya’yı iki yüz 
taneden fazla bastırmayarak her meseleyi dünya perspektifinde görebilen 
kimselere hediye etmek mümkündür (s. 127).” 

Peyami Safa’nın romanın içine bir ütopya kitabı koymasının, dolayısıyla roman 
içinde roman formunu kullanmasının birkaç nedeni vardır. Bu nedenlerden 
birincisi, Peyami Safa siyasal ve sosyal meselelerle ilgili fikirlerini anlatmak 
istemektedir. Bu, Peyami Safa’nın bütün romanlarında görülen, yazarın ideolojik 
yapılanması çerçevesinde, kendisine yüklediği misyon ile ilgilidir. Türk romancısı 
Ahmet Mithat’tan beri toplumsal hayatımızda yanlış gittiğini düşündüğü şeyleri 
romanında konu etmeyi,  eleştirmeyi ve halka doğru yolu göstermeyi neredeyse bir 
öğretmenlik vazifesi olarak kabul etmiştir. Peyami Safa da bu açıdan öne çıkmış, 
ideolojik yönü baskın olan yazar olarak görülebilir.  Gürsel Aytaç da bu nedenle 
Yalnızız’ı düşünce romanları kategorisine sokar Ona göre Peyami Safa, romanını 
bir düşünce üzerine kurgulamış, figürlerini o düşüncenin taşıyıcıları, temsilcileri 
olarak donatmıştır. Söz konusu düşünce de, düalizm (kutupluluk) düşüncesidir 
(1990, s. 213).  

Peyami Safa’nın romanlarında söz konusu ettiği yanlış yaşanan hayatlar ve bu 
yanlış yaşamaya yol açan şeyler, ülkenin sosyal/kültürel/ felsefi yapısında 
yatmaktadır. Yanlış hayatlar, esasen yazarın romanlarında başından beri işlediği 
temel problemdir. Peyami Safa, yanlışların karşısına benimsediği kendi doğrularını 
koyar; böylece ortaya yanlış/doğru zıtlığı çıkarmış olur. Bu zıtlık bir medeniyet 
algısı içinde Doğu-Batı çatışması üzerine oturtulur. En temelde ise madde ve ruh 
karşıtlığını görürüz (Moran, 1983,s.189) Bundan doğan iyi/kötü, güzel/ çirkin gibi 
ikili zıt kavramlar da onun romanlarını biçimlendir ve onlara şematik bir yapı 
kazandırır.  

Peyami Safa, Batı-Doğu sorununa karşıt kişilikler üzerinden, çoğunlukla ahlak 
açısından yaklaşır. İlk romanlarında Doğu-Batı sentezini bu iki tür insanın olumlu 
yanlarının tek bir insanda toplanması olarak görür. Örneğin Şimşek romanda Ali, 
şarklı-garplı bir ruh taşır ( Moran,1989, s. 188). Sözde Kızlar’da toplumun içine 
düştüğü ahlak bunalımı anlatılır. Yozlaşmış bir ailenin yaşamı ve ahlaksızlıkları 
karşısında saf ve temiz bir kız olan Mebrure vardır (Gün, 2002, s. 8). Fatih-Harbiye 
(1931) romanında Doğu ve Batı adı geçen semtlerle temsil edilir ve Fatih semti, öz 
değerleri temsil eder. Biz İnsanlar romanında mütareke yıllarında öz değerlerini 
unutarak yabancılarla dostluk arayan yozlaşmış insanlar ve bunlara karşı ulusal 
değerleri savunan kişiler bulunur (Gün, 2002, s. 9). Yalnızız romanında kötü 
olanların karşısında yer alacak iyi işlevini, Samim ve ütopyası Simeranya yerine 
getirir. 

Batı uygarlığına özgü değerler; para, maddi başarı ve hazza dayanan ahlak 
anlayışıdır. Yalnızız’da bunları Besim ve Meral, Feriha karakterleri temsil eder. 
Samim’in temsil ettiği Doğununkiler ise Türk-İslam uygarlığından gelen manevi 
değerler, dine dayalı ahlak anlayışıdır (Moran, 1983, s. 188). Batılının kalbi yoktur 
ve herkes kendisi ve bedeni için yaşar. Kadından birkaç saniyelik zevk bekler. Ne 
sever ne de kıskanır; şık giyim, serbest davranış, atılgan kişilikleriyle kadınlar için 
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çekicidirler.  Kadınları kolay avlarlar (Moran, 1983, s. 183). Doğulu ise ruhtur, 
kalptir; kadınları da Doğulunun bu yanı çeker. Şimşek romanının kahramanı 
“Müfid… aşkında eflatunidir (Moran, 1983, s. 189).”  Peyami Safa, Batılı tipi 
başarılarına rağmen aşağı görür. Ona göre madde dünyasına ait olduğu için bu tip 
aldatıcı ve değersiz kabul edilmelidir. Fatih -Harbiye’de Faiz Bey bu yüzden, 
“Maneviyat daima daha âlidir, vücut sefildir. Yapılan işlerin farkı da bundandır” 
diyecektir. Batılının üstünlüğü, kudreti, madde ve beden dünyasındadır; maddi 
değerlere, bedensel zevklere kavuşmasını bilir, ama amacına ulaşmak için ruhu, 
kalbi ve ahlak kurallarını yadsır. Peyami Safa, Batı-Doğu karşıtlığını madde ve ruh 
karşıtlığı şeklinde gördüğü için, tiplerin bu yönlerini belirtmek üzere, 
kahramanlarının özellikle aşk, para ve yurt sorunları karşısındaki tutumlarını 
ortaya koymaya yarayacak olaylar düzenler (Moran, 1983, s. 189). 

Peyami Safa’nın romanlarında eleştirdiği kesim, İttihat ve Terakki’nin devlet eliyle 
zenginleştirdiği Türk burjuvazisidir (Moran, 1983, s. 223). 1. Dünya Savaşı 
yıllarında hükümet, güttüğü politika gereği devlet işlerini Türk burjuvazisine 
vermiştir. Bir savaş zengini zümresi yaratmıştır. Vurgunculuktan, 
karaborsacılıktan beslenen bu kesim, aydınların ve halkın tepkisini çekmiştir. 
Peyami Safa ve Yakup Kadri’nin nefretle yansıttıkları, apartmanlarda Avrupa tarzı 
bir hayat süren, para için her şeyi yapabilen, işbirlikçi bu zümre Türk-İslam 
geleneklerinden tümüyle uzaklaşmış, köklerinden kopmuştur (Moran, 1983, s. 
223). 

Peyami Safa’nın roman içinde Simeranya ütopyasını, yani roman içinde roman 
formunu kullanmasının ikinci nedeni, roman sanatına yaklaşımıyla, sanatçılığıyla, 
bir başka deyişle nasıl anlattığıyla ilgilidir.  Peyami Safa, Ahmet Mithat’ın yolunu 
izlemekle birlikte bu yolu Namık Kemal yoluna ustalıkla bağlamayı bilmiştir bir 
yazardır.  Nitekim A. Ömer Türkeş, onun başarısını Batılaşmanın toplumda 
yarattığı manevi boşluğu ve ahlaki çöküntüyü işlerken kişilerin psikolojik 
çözümlemesini derinlemesine başarıyla yapabilmesine bağlar (Gün, 20002, s. 15). 
Ama kanımızca Peyami Safa’nın başarısı sadece psikolojik çözümlemeleri ustalıkla 
yapmasına değildir, roman sanatını ve tekniğini de dönemine göre iyi bilmesine 
bağlıdır. Örneğin Matmazel Noraliya’nın Koltuğu (1949) romanında kahramanın 
yansıtıcı bilincini ilk kez kullanır. Yalnızız’ın (1951) ilk baskısında yer alan Prolog 
bölümünü, okuru önceden bilgilendirdiği, bunun da okurun merak duygusunu 
azaltacağı gerekçesiyle, yani roman yazma tekniği ile ilgili bir gerekçeyle 
çıkarmıştır (Dilber, 2014, s. 270).  

Üçüncü neden ise Simeranya’nın sadece Samim’im ütopyasını yansıtan bir kitap 
değil, olayların akışında, çözümünde ve yorumlanmasında aktif rol oynayan bir 
metin olmasıdır. Samim, Simeranya’yı yazma gerekçesini şöyle açıklar: “Bu kitap 
benim,  içinde yaşadığım obsesyonun mevzuunu da değiştirebilir. Meral’e karşı tek 
müdafaam olur (s. 110).”  Bu çerçevede Yalnızız’ın kırılma noktasını Simeranya 
metni oluşturur. Romanın kahramanları olayların akışı içinde bu metni merak 
ederler. Onlarla birlikte elbette okur da merak edecektir. Romanda olaylar 
ilerledikçe aslında tüm romanın Simeranya merkezi çevresinde geliştiği görülür 
(Dilber, 2014, s. 271). Samim Simeranya’da, roman kahramanlarının yaşadıkları 
hayatı ve olayları aydınlatır, gizleri ortaya çıkarır ve yorumlar. Simeranya, böylece 
metnin tamamını kontrol altına almış olur.  
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Romanda Simeranya’dan ilk kez 26. sayfada söz edilir. Söz edilme gerekçesi ise 
olay örgüsü içine yedirilmiştir. Selmin, hamile kaldığını söylemektedir ancak 
erkeğin kim olduğunu gizlemekte; annesi Mefharet de ağabeyi Samim’den 
şüphelenmektedir. Bu ensest ilişki şüphesi okuru merak içinde bırakırken 
Mefharet’in,  kardeşi Besim ile Samim’in odasına gizlice girip onun geceleri yazdığı 
“bir şeyleri” –günlük ve Simeranya- okuyarak gerçeği öğrenebileceklerini 
düşünmesine zemin oluştur. Bu noktada  Besim, “Oraya kaçış kendi kendinden 
nefret ifade eder (s. 26).” diyerek okuyucuya da ütopya ile ilgili öncellemede 
bulunur. Bundan sonra Mefharet ve Besim, Samim’in odasına gizlice girip 
şüphelerini gidermeye çalışırlarken onlarla birlikte okur da ilk kez 26. sayfada 
adını okuduğu Simeranya’yla ve günlükten tırnak içinde aktarılan sayfalarla 
karşılaşacak, bu yolla bir yandan roman gerçekliğinde olayların seyrini, 
kahramanların ilişkilerini öğrenirlerken bir yandan da bu kişilerin öyle olmalarına 
neden olan tarihsel, sosyal, felsefi ve psikolojik problemleri ve çözümlerini, 
romanın bilen öznesi Samim’in yorumlarıyla okuyacaklardır. Samim, Peyami 
Safa’yı temsil ettiğine göre, Simeranya’da ileri sürülenleri Peyami Safa’nın en 
azından 1950’li yıllardaki düşünceleri olarak okuyabiliriz. Burada da eserin kendi 
içinde bir edebi alıntının söz konusu olduğu söylenebilir. Çünkü Yalnızız romanının 
içinde günlükten ve Simeranya’dan alıntı yapılmaktadır.  

Samim, tuttuğu günlüklerde ve onun içinde yer alan Simeranya’da sevgilisiyle ve 
yakınlarıyla ilişkilerini yorumlayarak anlatmaktadır. Örneğin Selmin, 
Simeranya’nın kızlarını ve aşklarını sorar. Samim, Goethe’nin Ahd-i Atik’ten’den  
çevirdiği neşideler neşidesi olan Ağniyet’ül-ağani’yi okumasını tavsiye eder ve 
ezberden alıntı yapar (s. 29). Günlükte o ana kadar adı belirtilmeyen kadına ( 
Sonradan Meral olduğu anlaşılacaktır)  “ içindeki demonu (Şeytan) keşfettirdiğim 
anlar oldu” der. Başkaldırısının onun felaketini hazırladığını söyleyerek, sonunun 
felaket olacağı haber verir (s. 31). “Demonun sana hayrandır  (s. 31).” Satır 
aralarından beğenilme merakının anasını (Annenin Meral’in annesi Necile 
olduğunu sonradan anlaşılacaktır) mahvettiğini, onu da mahvedeceğini söyler. 
“Benim burnum büyük felaketlerin kokusunu alır (s. 31).” Bütün bunlar 
gerçekleşecektir, dolayısıyla bir öncellemedir. 

Samim, Simeranya’ya uyanık olarak ilk kez gidişini yazar. Kendini bir yelkenlide 
bulmuştur. Yanında kılavuzu vardır. Simeranya’nın iskelesi belirir. Kılavuzu 
kadındır. Çırılçıplaktır. Biçimli bir vücut, şeffaf ve mavi bir elbise görür. “İri gözleri 
dosdoğru ruha bakıyor (s. 33).” Bu ifadedeki ruh kavramı özellikle önemlidir. 
Samim’in yoklaması yapılır, içi okunur; eğer eski dünyaya ait hislerinden 
kurtulamamışsa içeri alınmayacaktır. Yeşil ışık yanarsa kabul, kırmızı yanarsa 
reddedilmiş olacaktır. Kabul edilir.  Samim, bundan sonra zaman zaman 
Simeranya’dan ya söz edecek ya da yazar,  Simeranya’dan alıntılar yapacaktır. 

Samim, Simeranya’da mektep olmadığını anlatır. 

“Simeranya’da her seviyeye göre  okuma salonları, laboratuvarlar, 
atelyeler, müzik, tiyatro, sinema ve spor evleri vardır. Her yaşta 
insanlar bunlara devam ederler.  Her merak ettikleri mevzuu 
kendileri etüd eder ve öğrenirler. Çocuklar ve gençler için, araştırma 
metodlarını gösteren kılavuz öğretmenler vardır. Bunların vazifeleri 
öretmek değil, öğrenmenin yolunu öğrenmektir. Çünkü Simeranya 
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pedagojisi, insanın bütün hayatında öğrendiği şeyleri  ancak kendi 
istediği zaman ve kendi araştırmaları neticesinde  öğrendiğini bilir 
(…) klasik mektep kalmamıştır: Sınıf, kürsü, ders programı, nutuk 
söyler gibi ders veren öğretmen ve profesör yoktur. Diploma yoktur 
(s. 42).” 

Samim, teorik bilgi yerine tecrübeyi, ihtiyacı, tecessüsü öne sürer. Bu nedenle 
Simeranya’da  gençler istidatlarına göre staj göreceklerdir. Orada insanlar otomat 
ya da makine adam değildir. Manevi bir şahsiyettir. Ona göre şimdiki okullar birer 
zekâ mezbahasıdır. Orada manevi hüviyet daha ziyade gelişir. Eski usul okullar 
baskı, zorlama, hayvan yetiştirme ve tıka basa doldurma usulüdür. Samim, bunları 
söylerken hedonist kardeşi Besim’le konuşmaktadır. Samim, “Cinsi tabiatımızı 
aşağıda ve uzakta bırakan üstün manevi değerler sistemi içinde bir aşk olduğuna 
inanıyorum (s. 46).” der ablasına.  

Yeşil ışık yandığında adaya inen Samim, yerleri kauçuk gibi yumuşak bir maden 
olduğunu görür. “Yeni ütülenmiş bir yatak çarşafı kadar düzgün ve temiz (s. 52).” 
Kılavuz onu aşk enstitüsüne götürecektir. Büyük bir binaya girerler. “Alt katta, 
küçük ve boş bir odada, geniş bir koltuk vardı (s. 61).” Kılavuz, bu koltuğa 
uzanmasını,  gözlerini kapayıp yüksek sesle düşünmesini söyler. Makine 
kaydedecektir. Problem sonra incelenecektir. Samim, Peyami Safa’nın insana 
yaklaşımının temelini teşkil eden görüşlerini bu noktada ifade eder; Simeranya’da 
her şeyin enstitü tarafından bütünlüğü içinde incelendiğini, insan ruhunu 
anlamadan atomu izah etmenin mümkün olmadığını yazar. 150 yıl önce eski 
dünyayı saran yalan, kutuplaşma dramı denilen ‘dip zıtlığı’ gerçeğinin tezahürüdür, 
ona göre. Simeranya’da yalan lüzumsuzdur. Çünkü yalan, içindeki dip zıtlıkları 
barıştıramayan insanın, olmak dramına karşı geçici bir silahıdır. Hastalıklar da 
ruhta başlayıp vücuda sirayet etmiş bir isyandır. Simeranya’da herkes hayatın 
çaresizlikleri karşısında isyan etmemeyi öğrenir, çünkü Simeranya’yı sükun ve 
tevekkül havası sarmıştır. 

Samim, servetin dağıtılması konusunda liyakatle kazancın uyumlu olmasını önerir. 
Sermaye sahibi Simeranya’da kâr değil, sadece riziko hakkını alacaktır. İşsizlik 
yoktur. Kazanç farkları ayarlanmıştır. Çalışmamak da yasaktır. 

Samim, maddi ihtiyacı yoktur ama bir sigorta şirketinde çalışır. Bir bankanın idare 
meclisi azalığını yapar. Simeranya’yı bir kitap halinde çıkarmayı düşünmektedir. 
Ayrıca, Meral’e onu kurtarmak için okutmak ister. Çünkü Meral, beş yüz yıldır 
cemiyeti etkileyen asi “ikinci”nin etkisi altındadır; ama zayıf da olsa “birinci” 
yanında olma ümidi vardır. Samim’e göre Meral,  yeni tayyörünün içinde geçirdiği 
şekil inkılabının heyecanıyla mesttir ve Samim’den başkalarının dikkatlerini 
arayan görünüş kazancının peşinde,  kendinin terzi makasından çıkma kuklalar 
serisine düşüren bir kayıp olduğunu bilmemektedir. Bütün Simeranyalılar bu tür 
taklide düşmezler. “Simeranya, herkesin her sosyal harekette samimi ve tam 
iştirakini sağlayan yeni bir cemiyet yapısının adıdır (s. 129).” Simeranya’da madde, 
katılaşmış bir ruhtur ve beş duyu ile idrak edilemez (s. 154).” 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Peyami Safa’nın yaklaşımı ahlak açısındandır. 
Romandaki ilişkileri de bu perspektiften bakarak düzenlemiş, kahramanların 
dünyalarının bu yönünü daha çok vurgulamıştır. Samim ile sevgilisi Meral arasında 
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büyük yaş farkı vardır. Samim, lüks ve  macera eğilimi olan Meral’in, Paris’ten 
mektuplar yollayan aşüfte Feriha’nın  etkisinde olduğunu bilektedir. Öte yandan, 
Meral’in annesi Necile, Samim’in eski sevgilisidir ve bu ilişkiyi bilmemektedir. 
Meral’in ağabeyi Ferhat, Meral’in Samim ile evlenmesini istememektedir. Meral sık 
sık yalan söylemektedir ve Samim ile tartışmaktadır.  Paris’e karşı zaafı vardır. 
Paris lejantlarını duyarak yaşamıştır. Konservatuvara gitmek ister. Feriha’nın 
cüretini beğenmiştir. Samim, bu duygunun birinci ve seçkin benliğine saldıran 
ikinci olduğunu söyler. Meral ise ikincilere ihtiyacı olduğunu belirtir. Birinciler 
onun sayesinde yaşamaktadır. Samim, ikincilerin köklerinin tabiata ve içgüdülere 
bağlı olduğunu söyler. Onları yok edemezler ama ziyansız hale getirmek gerekir. 
Meral’in cevabı ilginçtir: “Ne yapayım, dedi, ben böyleyim demek.  Öldür beni, 
yeniden yarat ve kendi idealine göre bana bir ruh yapısı ver (s. 169).”  

Meral, sadece Feriha ile değil, erkeklerle de görüşmektedir. Samim, Meral’den 
Feriha’yı görmemesini ister, Meral kabul eder. Ayrıca Cezmi’yi de görmeyeceğini 
söyler. Samim, romanın bilen öznesi olarak günlüğünde on altı madde halinde 
eleştirilen tarafta yer alan Meral’i yorumlar, onun yanlışlarını nedenleriyle 
sergilemiş olur. Ona göre bu bir varoluş problemidir. Simeranya’da bu 
yaşananların varlık ve yokluk zıtlığı olduğu anlaşılmıştır. Aralarındaki mücadele 
ise olmak dramıdır. İnsanın varlaşma hamlesinden ebedilik hayali ve neşesi doğar.  
Bu özleyiş bütün cesaretini imkândan almaktadır. İnsanın yoklaşma hamlesinden 
fanilik ve geçicilik duygusuyla birlikte büyük sıkıntı, geçicilik hüznü doğar veya 
orta adamda bu fanilik duygusu; hedonist, keyif ve kazanç temayüllerini azdıran 
bir yaşama telakkisi içinde vur patlasın çal oynasın ahlakı vücuda getirir. 
Yaşadığımız çağ bu ruh hali içindedir. İki zıt hamle, insanda iki benlik yaratmıştır. 
Birincisi aşk ve fedakârlık hamleleri halinde kendini aşar ve ebedilik değerlerine 
sarılır. Sevgili aşkından Allah aşkına kadar gider. Fanilik duygusundan böyle 
kurtulmak mümkündür.  Varlığın en dolgun hali yaşanır. Simeranya metafiziğinin 
esası budur. İkinci; tabiata, uzviyete, biyolojik hayata ve içgüdülere bağlıdır ve fani 
değerlere sarılır.  

Samim’e göre yirminci asır her biri iflas eden büyük ihtilalleri ve dünya harpleriyle 
yıkılmak üzeredir. Hürriyet denilen şey,  ikincinin maskesidir. İkinci maske de 
meşru tenkit hakkıdır. Dışarıda bunların müttefikleri vardır: Çapkın veya aşüfte bir 
arkadaş. Bu ikinciyi susturmak gerekir. 

Meral, Feriha’nın Paris’ten geldiğini duyduğu anda değişir, Samim ile ilişkisini 
düşünür. İç çatışma yaşar. Sonuçta Feriha’ya gidip, “Al götür beni Paris’e..” demek 
ister. Öte yandan Samim’in anlattıklarından, bunun ikincinin yüzü olduğunu 
bilmektedir. Rüyasında birisinin ona sarıldığını görür. Uyandığında artık canının 
Feriha’ya gitmek istemediğini şaşkınlıkla görür. Ferhat da Feriha’ya gitmesini 
istememektedir. Feriha, altmış yaşında bir adama kaçmıştır. Bütün ailesi onu bu 
yüzden boykot etmiştir. Yaptıkları duyulacaktır.  

Meral, gelgitler yaşamaktadır; Feriha’ya gitmek ister. Babasıyla da tartışır. Babası 
Nail Bey, Feriha’nın ona paralı bir âşık bulduğunu söyler. Annesiyle neden 
ayrıldıklarını düşünmesini iste ve Meral’e kızar. Feriha’nın geçmişteki kötü 
yönlerini anlatırken, ondan ‘karı’ diye söz eder. Feriha’nın yüzünü görmesini 
istemez. Annesinden çektiklerini anlatır. Fakat Meral, Feriha’yı telefonla arar, 
konuşurken babasından moruk diye bahseder.  Babası da bunu duyar ve ona kırılır.  
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Meral, Feriha ile otelde buluşur. Paris’ten konuşurlar. Paris’e gideceklerdir. 
Samim’i filan bırakmalıdır. Şakir, Meral ile evlenmeye hazırdır. İstanbul’da patates 
kızartması bile yapamıyorlardır. Şakir, bir seneliğine apartman tutmuştur. Meral, 
güzelleşecektir; Fransız erkeklerini bile etkileyecektir. Meral’in içinde iki kişi 
vardır, bir tarafı serbest olmak ister bir tarafı istemez. Feriha ise Samim aleyhine 
konuşur; genç değildir, güzel değildir, altına Chevrolet çekmiyordur.  Müstebit, 
ukaladır. Şakir’in ise parası boldur.  

Meral, eve geldiğinde Samim’in hep kendisini ikiye böldüğünü düşünür. Onun 
fikirlerinden, Simeranya’sında korku duymaktadır. Evde babasına Şair Bey’in 
kendisiyle evlenmek istediğini söyler. Baba kızar ve boşanmış oldukları annesine 
gitmesini söyler. Annesi için ahlak ve vücut viranesi der; onu seyretmelidir. 

Samim, akıl yürüterek Meral’in yalan söylediğini ve Park Otel’de Feriha ile 
buluştuklarını anlar. Simeranya’ya sığınır. Kendi içinde  çatışmalı duygular 
yaşamaktadır. Gayrişuur ruhun uşak dairesidir, diye düşünür ve orada disiplin 
kurmanın mümkün olduğunu söyler. Besim ile konuşmalarda Besim, Meral’in 500 
kâğıt ettiğini söyleyerek onun ahlakını sorgular. Ferhat da, Samim’i sevmez ama o 
olmasa Meral’in garsoniyer süpürgesi olacağına inanır.  

Ferhat, Meral’le konuşur ve Cezmi ile evlenmesini emreder. Feriha’ya da Meral’in 
gelemeyeceğin bildirir. Meral odasına gider. Artık kendinden iğrenmektedir. 
Samim artık gelmeyecektir. Onunla yükseldiğini,  temizlendiğini hissetmektedir. 
“Onsuz sıfırım ben (s. 264).” Yaklaşan felaketi hisseder. Babası gelir, doktor 
çağırmasını ister, fena durumdadır. Feriha’ya gitmek yok, der. O zerrin aşüftesiyle 
de konuşma, der. Söz ister. Meral de söz verir. Fakat az sonra Nuri’ye telefon edip 
onunla buluşmak ister. Yine yalan söylemiştir. 

Besim, Meral’i Nuri ile gördüğünü Samim’e anlatır. Samim’den Meral’le ilişkisini 
kesmesini ister. O da kestiğini söyler. Meral, tıpkı anası gibidir, herkesi tanımak 
istemektedir. Besim, Samim’e Necile ile münasebetini sorar. Necile, evli olmasına 
rağmen bir zamanlar Samim’in metresidir.  Burada Meral’in Samim’in kızı 
olabileceği ima edilir.  

Meral Nuri ile buluşmuş, eve geç kalmıştır. Bir eve gitmiştir onunla, sevişirken 
kendisini izlediği vehminden kurtulamamıştır. Eve geldiğinde rahatlar. Odada 
Samim’i düşünürken ahlak değerlerini teptiğini, fazilet kavramının kendisinden 
iğrendiğini düşünür. Ferhat geldiğinde ona dışarı çıkmadığı yalanını söyler. Ferhat, 
kendisinin de ailesinin de eleştirisini yapar.  Babasının haram para kazandığını 
söyler, o yüzden hastadır. Annesinin yoldan çıkmasına sebep olmuştur. 
Yaptıklarımızı çekeceğiz, müthiş günler geliyor, der. Herkesle ilişkisini kesmesini 
ister. Sadece Samim ile ilişki kuracaktır. Samimi olmalıdır. Söz ister ve alır. Samim,  
Meral’in yalanını onu sorgulayarak, çelişkili ifadelerini yorumlayarak bulur. Eve 
gidip Simeranya’nın önsözünü yazmak ister. 

Samim, Necile’ye, Arnavutköy’e gider. Kapıyı, Meral’in dadısı  Renginaz açmıştır. 
Renginaz, Samim’ie âşıktır, onu hep rüyasında gördüğünü söyler. Necile de 
rüyasında Meral’in denizde çırpındığını görmüştür. “Siz onu kurtarmak için 
esvaplarınızla atılmışsınız suya.  Fakat birdenbire bir tabutun içinde göğe 
yükselmiş Meral.”  
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Meral, Ferhat’a en sonunda Paris’e gideceğini söyler, pasaport çıkartmaktadır.  
Ferhat, onun izinsiz dışarıya çıkmasını yasaklar. Meral de kaçmaya karar verir. 
Feriha’yı arar, durumu anlatır. Anahtarı bulamaz, kapıyı kırmak için keser ararken 
gürültü yapar, yakalanır ve odasına hapsedilir. O sıralarda annesi Necile, çok 
uzakta olmasına rağmen bir sıkıntı hissetmektedir. Renginaz’a da son günlerde bir 
şeyler olmuştur. “Fena, fena” demektedir. Renginaz’dan evham kaptığını düşünür. 
Renginaz, birisinin ıslık çaldığını iddia eder. Cama vurduklarını söyler. Islık sesini 
Necile de duyar. Renginaz bir ara kaskatı kalır. “Bir beş geçe” diye mırıldanır. 
Henüz on ikiyi on geçiyordur. İki kadın korkmaktadırlar. Bahçe kapısı açık 
kalmıştır, kilitlediğini söyler Renginaz. Bahçe kapısına vurulur, garip bir ses gelir. 
Korkudan üst kata koşarlar. Renginaz, fitilin bir kere yanacağını, etekten başlayıp 
yukarı doğru tutuşacağını gördüğünü anlatır. Bir süre sonra Renginaz, “Meral 
Meral” diye bağırır. Biri altı geçiyordur, “Bitti” der. Simsiyah kesildi. Alevler. Evin 
boşaldığını söyler. Artık görmüyordur. Necile, Samim’e telefon eder. Şato 
hikâyelerinde yaşananların hepsini gördüğünü anlatır. Samim de bunların 
telekinezi vakaları olduğunu söyler ama kendisi de korkar. Necile, yalnızlığın 
kendisini korkuttuğunu, anlayışlı bir insana ihtiyacı olduğunu söyler. Samim, bu 
hadiselerin geleceği haber veren çeşitleri olduğunu Hollanda İlim Akademisi’nin 
çalışmalarından okumuştur. Kendisi de içinde trajik bir his yaşamıştır bu gece. 
Yazıyı yazarken koku duymuştur. Bir şeyin tutuştuğunu, dumanını salıverdiğini 
duymuştur. Besim ve Selmin’e de anlatmıştır olanları. Onlar da  duymaya 
başlamıştır.  

Bütün bu anlatılanlardan sonra Meral’e geliriz ve anlatılanların bir bir nasıl 
gerçekleştiğini okuruz. Meral, odasındadır. Samim’in “Cemiyet var” sözünü 
hatırlar; cemiyet er geç karşısına çıkacaktır. Sigara yakmak ister. Benzini yoktur. 
Aseton şişesini alır. Sigarasını onunla yakar, fitili ıslatıp Annesini hatırlar. Annesi 
telefon etmiş, Samim’in babası yerinde olduğunu söylemiştir ama her şeyi 
anlatamayacağını söylemiştir. Bu telmih’i düşünür. İntihar eden arkadaşı 
Mehlika’yı düşünür. Mehlika, formların güzelliğiyle tatmin olmayan, içinin 
doldurulmasını isteyen biridir. Onu anlıyordur. Birinci ve ikinci meselesini 
düşünür. Bir sıkıntı gelir. Birden kendini pencerenin önünde bulur, nasıl olduğunu 
anlamadan. Aynaya bakar, yüzü bembeyazdır. Bütün bir cemiyetin ağırlığını 
hisseder. “Ben kendimi cezalandırmakta herkesten daha âdil ve kuvvetli olmak 
istiyorum (s. 369).” der. Kime ait olduğunu bilemediği bir ses duymaktadır. 
Renginaz’ın sesidir bu. Samim’e onu çok defa aldattığını söyler. Tahmininden fazla 
yalan söylemiştir. “Bazen insan yok olduğu zaman mı var olur?” diye sorar. Yalnız 
olduğunu düşünür. İntihar edecektir. “İntihar ediyorum. Kendi kendimden 
nefretimin çerçevelediği ve çirkinleştirdiği bir dünyada yalnızım (s. 374).” diye 
yazar. Sigara içmek isterken benzin döker, yakar, parmakları tutuşur. Etekleri 
tutuşur, Meral yanmaktan kurtulamaz. Necile ve Renginaz’ın, sonra Samim’in 
hissettikleri ve Renginaz’ın gördüğü sahne gerçekleşmiş olur.  

Peyami Safa, Nietzche’nin Trajedinin Doğuşu kitabından alıntı yapar. Nietzche, 
Sokratesvari insanın devrinin geçtiğini yazmaktadır. Trajik insan olma cesaretini 
taşıyınız, demektedir. Samim, okur. Trajik bir sıkıntı içinde olduğunu yazmıştır, o 
gece. Yanık kokusu duymuştur. Necile, aramış; kapıların kendi kendine açıldığını 
söylemiştir. Samim’e bunlar şaşırtıcı gelmez. İnanmayanlara, modern ilmin 
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inanmadıklarından evvel inandıklarından şüphe etseydi inkılaplar karşısında 
şaşırmazdı, diye düşünür. Aile içinde rüyalar hakkında konuşurlar; bazı rüyaların 
çıktığın söylerler, örnekler verirler. Samim, Ruhi Araştırmalar Cemiyeti’nin 
rüyalardan haber aldığını,  bunlarla ilgili savaş hikâyelerini anlatır. Besim ise 
bunlara inanmamaktadır. Tartışma sırasında telefon gelir. Necile, Meral’in 
intiharını haber verir. Meral, kendi kendini yakmıştır. “Kendi kendimden 
nefretimin çirkinleştirdiği bir dünyada yalnızım (s. 392).” diye not bırakmıştır. 
Samim, insanın yalnızlığa mahkûm olduğunu söyler. 

“Bu, egosantrik insan telakkisi, bütün aşkları anlaşmazlığa düşüren 
ve kine çeviren ters bir disiplin doğurmuştur. Yalnızım, evet,  herkes 
yalnızdır, yalnızız (s. 393).” 

İnsanlar, ruhların birbirine intikallerini mümkün kılan polipsişik bir havadan 
mahrum kalmıştır. Benler arasında mesafe açılmıştır. Samim, Meral’in bu ifadesini 
başarılı bulur. Ahlak ile beden arasında çatışma vardır. Sosyal ben, biyolojik benin 
emri altında kalmaktadır. Bunun için insan yalnızdır. Hastalıkların, kanserin bile 
kökü budur. Samim, Simeranya’nın önsözünü bir iki güne kadar bitirmeye karar 
verir. Bahtsız insan hesabına başka hiçbir şey onu avutamayacaktır. Simeranya’da 
insan ruhu, iç dünya değildir.  

“Orada insan devamlı mânâ atmosferi içinde yaşar. Sanki her an 
bizi her şeye bağlayan sessiz bir musikinin ritmi içindeyiz. Bütün 
zıdlıklarımızı tasfiye eden bir ahenk (s. 397).” 

Samim, Necile’nn evine gider,  26 sene evvel onunla seviştiğini hatırlar. Necile, 
telefon etmeye çalışırken öylece kalmıştır. Hâlâ çekicidir. 28 sene evvel onu 
mütarekede tanımıştır. Masonların balosu vardır. Dönüşte kendini vermiştir. 

Uyumaya çalışır. Necile’ye bakar. Simeranya’yı yazabileceğini düşünür.  

“Ey insan. Bu kitabı sana ithaf ediyorum,” sözleriyle başlar ve 
tarihin hiçbir döneminde kendine bu kadar yabancı olmadığını, 
laboratuvarlarda sırrını deştiği şeyler arasında ruhunun olmadığını, 
iki dünya savaşının getirdiği felaketlerin gözlere körlük indirdiğini, 
maddeyi bırakması ve kendini bulması gerektiğin, kendi içinde 
Allah’ı görmesini söyler. Ruh mucizelerini aramasını ister. “İnan 
manevilere ve mukaddeslere (s. 412).” 

Romanın sonunda herkes yalnız kalmıştır.  

Hamdi Koç, romanına öncelikle bu nedenle yalnızlıkla ilgili bir ad vermiştir. Onun 
kahramanı da, Peyami Safa da romanın sonunda yalnız kalacaktır. 

4. Yalnız Kaldınız, Peyami Bey! 

Hamid Koç, Yalnız Kaldınız, Peyami Bey! romanını Peyami Safa’nın Yalnızız 
romanındaki Simeranya ütopyası üzerine kurmuştur. Koç’un bir romancı olduğu 
söylenen fakat adı verilmeyen, ilerleyen sayfalarda Hamdi olduğu satır aralarında 
örtülü olarak belirtilecek olan anlatıcısı, bir gece yarısı Beyoğlu’nun ara 
sokaklarından birisinde sebebini bilmeden yediği feci bir dayaktan sonra, kendisini 
Simeranya’da bulur. Kılavuzu Peyami Safa’dır. “Boynum da kırılmıştı.  Başım 
omzuma düştü (s. 14).” Bu durumda olup biten şudur:  Günümüzün bir yazarının 
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kurmaca roman kahramanı, geçmiş dönemde yaşamış bir yazarın romanında 
yarattığı kurmaca kahramanın kurduğu kurmaca bir dünyaya misafir olmuştur. 
Burada metinlerarası bir ilişkinin olduğu açıktır. Metinlerarasılık, postmodern 
romanı belirleyen en önemli özelliklerden birisidir (Aktulum, 2002, s. 9). Burada 
iki yazınsal metin, “Yalnızız” ve “Yalnız Kaldınız, Hamid Bey!” kesişmektedir. Artık 
geleneksel romanda olduğu gibi, dünyanın bir görünümü değil, yazının kendi 
başına anlam üretebileceği metinsel bir görünüm söz konusudur (Aktulum, 2002, 
s. 9).   

Yukarıda gördüğümüz ve Kafaoğlu-Büke’nin de işaret ettiği gibi Simeranya manevi 
bir varlığa sahip, doğruluk ve güzellik hasreti çeken insanların hayali olan, yüz elli 
yıl sonraki tekâmül imkânları göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir hayali 
ülke idi (Cumhuriyet, 2017). Hamdi Koç, yüz elli değil, Yalnızız’ın yayımından 67 yıl 
sonra, roman kahramanı Hamdi’yi bu hayali ülkeye götür. Hamdi Koç’un 
kahramanı gittiğine kendisini nasıl bir Simeranya’da bulmuştur? Roman, bunun 
hikâyesini; yani, Hamdi Koç’un nasıl bir Simeranya değerlendirmesi yaptığını 
anlatmaktadır. 

Hamdi Koç’un Simeranya’sı Peyami Safa’nın Simeranya’sından oldukça farklıdır. 
Meselelere ahlak açısından bakmaz. Bir Doğu-Batı sorunu, bir Batı eleştirisi yoktur. 
Hamdi Koç’un Simeranya’sı yaşayanlarla ölüler arasında, madde ile ruh arasında, 
kendine özgü kuralları olan bir dünya olarak çizilir. Ütopyadan çok bir distopya 
özellikleri gösterir. Şiddet, kötülük, iktidar mücadelesi, bencillik doludur. Burada 
zaman dünyadakinden farklı akar ve tekamül etmiş insanlar tarafından –Peyami 
Safa, Doktor Ramiz- geri ya da ileri sarılabilir. Varlık maddeden değil ruhtan oluşur 
ki bu, bütünüyle Samim’in tasarladığı Simeranya’dan alınma bir özeliktir. Bu 
dünya, fantastik diyebileceğimiz birtakım özelliklere sahiptir. Ölümlülerin 
dünyasıyla benzerliği ise, onlar burada da vardır. Dünyada silahla, çekiçle öldüren 
onlar burada boşluğu kullanırlar. Yazmanın cezasız kalmadığı ülkemizde, cezalar 
Simeranya’da da hüküm sürer. Onların kim olduğu sorusu hiç yanıtlanmaz ama 
kötülük buraya da sızmıştır. Ölümde bile onlardan kurtulmak zordur (Kafaoğlu-
Büke, 2017). Bu dünya, şiddet dolu ve Kafkaesk bir dünyadır ki bu da romanın 
alegorik yönünü yansıtır.  

Hamdi Koç, Yalnız Kaldınız, Peyami Bey! romanını iç içe geçmiş iki hikâye 
üzerinden yürütmektedir. Birincisi, anlatıcının hikâyesi; ikincisi, Peyami Safa’nın 
ve Simeranya’nın hikâyesi. Yazar, bu iki hikâyeyi, yine bu kitabın yazılma hikâyesi 
içine yerleştirerek postmodern bir roman yazdığını, her şeyin bir yazı olduğuna 
işaret eder. Bu iki hikâye içinde ayrıca Doktor Ramiz’in, ölemeyen kadının, 
Matmazel Noraliya adlı kadının ve lambacı adamın hikâyelerini de okuruz.  
Dolayısıyla çok katmanlı bir metin karşısında olduğumuz söylenebilir. 

Romanı çok kısa olarak özetlerken bir yandan da Yalnızız ile kurduğu metinlerarası 
ilişkileri de göstermeye çalışacağız. Bir romancı olduğu anlaşılan – ileriki 
sayfalarda bir oyunla Hamid Koç olduğu ima edilir: “Adım da uzun değildi esasen, 
sadece beş harf. Hele soyadım topu topu üç zavallı harfte ibaretti. Adımda ha sesi 
olduğunu tespit etti… (s. 234).”- anlatıcı, fırtınalı yağmurlu bir gece yarısı 
Beyoğlu’nda bir ara sokaktan gelen, bir kızın yardım çağrısına yönelmişken iki 
adam tarafından öldüresiye dövülür. Öldüğünü düşünüp nasıl öldüğünü 
anlatamayacağına üzülürken, sahibini görmediği ve bir ruha ait olduğunu 
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düşündüğü bir ses duyar. Ruh, olaya müdahale eder, sert bir rüzgâr çıkarır, yağmur 
topuyla birlikte adama hücum eder,  adamın üstüne binadan bir şeyler kopar; 
adam kaçar. Ruh, anlatıcıdan koklamasını ister. Anlatıcı koklar; yabancı bir koku 
yükselir, arkasından da anlatıcı yükselir. Ancak yukarıdan baktığında, aşağıda olup 
bitenleri, kendisini görmektedir. Adamlar, aşağıda yatan anlatıcıyı çekiçle 
öldürmeye çalışmaktayken her şey donmuştur. Yağmur damlaları, binadan düşen 
parçalar havada asılı kalmıştır. “Ruhunu ben aldım, dedi. Artık seni öldüremez (s. 
24).” Her yeri kar kaplar. Bundan sonra dışarısı hep karla kaplı olacaktır. Çünkü, 
ileride anlaşılacaktır ki, bunu yapan Peyami Safa’dır. Dışarıdaki hayatı 
dondurmuştur. Hatırlanacak olursa Samim, Simeranya’ya giderken her yer temiz 
bir örtüyle kaplı idi, arada böyle bir benzerlik vardır. 

Anlatıcı, Peyami Safa olduğu sonradan anlaşılacak olan sesin sahibi tarafından, yine 
sonradan Simeranya olduğu anlaşılacak kolan bir yere götürülür. Burası bir odadır 
ancak çok sayıda duvarı vardır. Anlatıcı dokuza kadar sayabilmiştir. Bazen bir 
duvarda bir kapı açılmakta, bazen bir pencere ortaya çıkmaktadır. İhtiyaca göre 
eşyalar kendiliğinden ortaya çıkmakta, kitaplar kendi kendine açılıp 
kapanabilmektedir. Bu oda, Samim’i Simeranya’sındaki odaya benzer.  Orada da bir 
oda ve bir koltuk vardır. Bu koltuk, psikanaliz koltuğuna benzer ve gerçekten de o 
işlevi yerine getirir. İlginç bir nokta; bina, Divanyolu’nda, yani Fatih’tedir. Anlatıcı, 
Harbiye’de oturmaktadır ve dövülme olayı Beyoğlu’nda gerçekleşmiştir. Bunların 
Peyami Safa’nın Fatih-Harbiye romanına gönderme olduğu açıktır. Beyoğlu, Doğu 
ile Batı arasında bir geçiş alanıdır ve burada anlatıcının öldürülesiye şiddet 
görmesinin de sembolik bir anlamı vardır. Bu yönleriyle romanın alegorik bir eser 
olduğunu bir kez daha belirtmekte yarar vardır. 

Anlatıcı, yaralı olduğu için burada bir divana yatırılmıştır. Olup bitenleri buradan 
gözleyip anlatmaktadır. Anlatıcı, Peyami Safa’nın, olayları etkileme gücüne sahip 
olduğunu görür. Dışarıda kar yağdırabildiği gibi insanları dondurabilmekte, 
zamanı ileri geri alabilmektedir. Peyami Safa’nın bir de Ramiz adında doktor 
arkadaşı vardır. O da ruhbilimle uğraşmakta, olayları etkileyebilmektedir. 
Anlatıcıyı tedavi etmesi için çağrılmıştır. Bu karakter, kuşkusuz Peyami Safa’nın 
spiritüalizmle ilişkisini yansıtmak üzere kurgulanmıştır. Karakteringerçek 
hayattaki Dr. Bedri Ruhselman’ı temsil ettiği söylenebilir. 

Dr. Bedri Ruhselman, Türkiye Metapsişik Tetkikler ve İlmî Araştırmalar 
Cemiyetinin kurucusudur. Dernek 1950 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Bu 
derneğin kuruluş amacı, Türkiye’de Cumhuriyet devrimleriyle oluşan bilimsel 
düşünce hayatının içine ruhçuluk hareketini de yerleştirmektir. Kısa zamanda 
büyük ilgiyle karşılanan ve büyüyen dernek, içinde sanatçıların da olduğu geniş bir 
yelpazede çalışmalarını yürütür (Gün, 2002, s. 54). Dergide ruhçu bilgi; evreni ve 
varlıkları araştıran, evren-insan arasındaki ahengi ve işleyen yasaları bulmaya, 
anlamaya ve uygulamaya çalışan bir bilgi sistemi ve gerçeği araştırma yöntemi 
olarak açıklanır. Hem ruhu, hem de maddeyi kendi değerleri ölçüsünde bir araya 
getirerek ahenkli bir bilgi sistemini sentezleyerek insanların hem kendilerini, hem 
de hayatı bir bütün hâlinde kavramalarını sağlayacak yepyeni bir anlayış 
oluşturmuştur. Felsefî olarak kozmoloji (evrenbilim), ontoloji (varlıkbilim) ve 
etikle ilgilenir. Deneysel ve bilimsel yönüyle parapsikoloji, duyular dışı algılamalar, 
hipnoz, telkin, manyetizma gibi konularla ilgilenir (Gün, 2002, s. 55). Yaşamının 
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son devresinde mistik dünyaya yönelen Peyami Safa’nın dernek ve özellikle Dr. 
Bedri Ruhselman ile yakın ilişkileri olmuştur.  

Dr. Bedri Ruhselman, Ruh ve Kâinat yapıtında, spiritualizme alternatif olarak 
kurduğu neo-spiritualizm ekolünü anlatırken tekâmül ve yasalarını açıklar. Buna 
göre ruhlar madde evreninde tekâmül ettikçe kendilerinde saklı bulunan yüksek 
becerileri, yavaş yavaş ve artan bir şekilde gelişme ortamı bulur ve o oranda 
maddesel tutsaklıktan kurtulur. Ruhların tekâmülü zorunludur (Gün, 2002, s. 56 
vd.). Nitekim romanda Peyami Safa’nın da Doktor Ramiz’in de bu tür güçleri vardır. 
Maddeye ve zamana hükmedebilirler. Doktor Ramiz, zamanı beş yıl ileri alır. 
Romanda Doktor Ramiz, zaman ilerledikçe Peyami Safa ile anlaşmazlığa düşecek, 
politikaya atılıp topladığı taraftarlarla sonunda Simeranya’ya saldırıp yok edecek 
ve Peyami Safa’nın da sonunu getirecektir ki gerçek hayatta da Peyami Safa ile 
Bedri Ruhselman anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Romanın, bu yönüyle günlük siyasete 
de göndermelerde bulunduğu söylenebilir.  

Anlatıcı yaralı olarak Simeranya’da yatarken başına bunların neden geldiğini, 
neden kendisinin seçildiğini anlamak ister. Neden dövülmüştür? Neden üstü 
aranmıştır? Neden evini aramaya gideceklerdir? Evde ne arıyorlardır? Bu insanlar 
kimlerdir? Anlatıcının kendi değerlendirmesine göre, ne siyasi ne de sanatsal bir 
önemi vardır. Yine de peşinde olanlar onun değerli bir şeyine el koymayı 
istiyorlardır. Öldürdüklerini sandıkları cesedin üzerinden anahtarlarını alıp evine 
gidip arama yapacak kadar ne yaptıklarını biliyorlardır. Bu, kuşkusuz çağımıza bir 
göndermedir (Kafaoğlu-Büke, 2017). Roman da bu soruların çözümüne 
odaklanmıştır. 

“Her romanımı yalnızlıkların gökkuşağı gibi inşa etmiştim.  Kat kat 
yalnızlık.  Bitmiyordu. Herkesin yalnızlığı başkasının yalnızlığında 
yeniden başlıyordu. Her yalnızlık başka bir yalnızlığa bitiyordu. 
Öğrenmiştim, biliyordum ve anlatmıştım. Şimdi tüm kemiklerim 
kırılmış, etime saplanmış, beni öldürürken bambaşka bir yalnızlık 
türü keşfediyordum: ölümün yalnızlığı. Üstelik hayal ederek değil, 
yaşayarak. Ölerek, yani. Bunun anlatamayacağım bir yaşantı 
olduğunu hüzünle düşündüm. Hayatta aklımın kaldığı son şeyin yine 
bir yalnızlık olması sarhoşça bir ironiydi. Adama dedim ki, 
öldüğüme değil, ölüşümü anlatamayacağıma üzülüyorum (s. 16).” 

Bu uzun alıntıyı yapmamızın bir nedeni var. Anlatıcı, ölümünü anlatamayacağına 
üzülmektedir ama romanın sonuna baktığımızda, aslında nasıl öldüğünü anlatmış 
olduğunu görürüz:  

“…kelimelerin olmayacağı yer. nihayet. tabancayı şakağıma 
dayadım, bir aksiliğe izin vermeyecek, bir son dakika korkusu 
yaşamış olma izlenimi uyandırmayacak şekilde kolumun yere 
paralel olduğundan, merminin kafama doğru noktadan ve sıfır 
açıyla girebileceğinden ve kafamda dümdüz bir çizgi çizerek 
çıkacağından emin oldum ve dokunmaya karşı iyice hassaslaşmış 
durumda dokunmamı beklediğini dokunmamı çok istediğini 
hissettiğim tetiğe dokundum ve tetikteki son bir küçük direncin 
parmağımın az ama çok az bastırmasını beklediğini de hissettim ve 
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dedim ki evet tamam hayatım buraya kadardı ve evet doktorların 
dediği gibi, şimdi biraz acıyabilir (s. 260).” 

Bu başlangıç ve bitiş cümleleri bize, postmodern romanda sıkça gördüğümüz bir 
uygulamayı, romanın aslında kendi ortaya çıkma hikâyesini de anlattığını ortaya 
koyar. Öte yandan baktığımızda Koç, bir yalnızlık hikâyesi anlatmakta ve Kafaoğlu-
Büke’nin da işaret ettiği gibi yanına Cumhuriyet tarihimizin ilk yazarlarından 
Peyami Safa’nın yalnızlığını ve onun romanı Yalnızız’ı alarak, kendi yalnızlığını, 
edebiyat tarihimiz boyunca süren bir yalnızlığın hikâyesi yapmaktadır (Kafaoğlu-
Büke, 2017).  

Peyami Safa, olacakları görme gücüne sahip olduğu için adamların anlatıcıyı 
dövmek üzere sokakta beklediğini görmüştür ve engel olmak için son ana kadar 
beklemiştir. Anlatıcı, yarı ölü durumdadır. Peyami Safa’nın son ana kadar 
beklemesinin nedeni, adamların ne aradığını merak etmesidir; insanların aklından 
geçenleri bilebilmektedir ama henüz gücü her şeyi bilmeye de yetmemektedir. 
Anlatıcıyı Simeranya’ya getirmesinin sebebi ise, kendi biyografisinin yazılmasını 
istemesidir. Peki anlatıcıyı seçmesinin nedeni nedir? Bu soruya, anlatıcının bir 
romancı olması ve yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı üzere aralarında ‘yalnızlık 
bağı’ olması yorumunu yapabiliriz. Roman dikkatle okununca, aslında Peyami Safa 
ile anlatıcı arasında birtakım benzerlikler olduğunu anlarız. Her ikisinin de 
çocukluğu hastalıklarla boğuşmakla geçmiştir. Anlatıcı, bu  açıdan 9. Hariciye 
Koğuşu romanının anlatıcısıyla benzerlik taşır.  

Peyami Safa, annesini kaybetmiş; anlatıcı, annesiyle problem yaşamış, sevgisiz 
büyümüştür. Peyami Safa’nın babası ölmüş,  anlatıcının babası kendisiyle 
ilgilenmemiştir. Anlatıcı uzun süredir depresyondadır. Peyami Safa’nın anlatıcıyı 
seçmiş olmasının bir nedeni de onun acıyı tanıyor olmasıdır. Acı, her ikisini de 
yazar yapmıştır. Peyami Safa, anlatıcıdan biyografisinin roman şeklinde olmasını 
ister. Çünkü birtakım sırlarının bilinmesini istiyordur. Roman şeklinde olunca 
kimse itiraz edemeyecek, anlatıcı bir kurgu yaptığını ve kendisinin öyle gördüğünü 
söyleyerek kendisini savunabilecektir.  “Ama beni roman kahramanı yaparsan, 
dedi, bu iddialara kimse uzun boylu itiraz edemez. Edene de dersin ki benim 
Peyami Safa tasavvurum bu. Siz de sizinkini yazın, dersin (s. 41).”  Öte yandan 
şunu da anlarız: Anlatıcı, Peyami Safa’yı anlatırken kendi biyografisini 
anlatmaktadır aslında ya da birbirlerine ayna tutmaktadırlar. “Her hayat bir 
ziyanlıktır, bir tarafından mutlaka ziyanlıktır. Bir yazarın hayatı ise, galiba yazmak 
sinsi bir intihardan başka bir şey değil (s. 66).” der Peyami Safa. Anlatıcı gibi o da 
ölümsüz olduğuna inanır ama bir kadına âşık olduğuna inanmayı tercih ettiğini 
söyler. “Sırf Dokuzuncu Hariciye Koğuşu bir kalbin bütün ömrüne bedeldir, diye 
düşünürdüm (s. 66).” Anlatıcı, Peyami Safa’nın aşk özlemine şaşar. Peyami Safa,  
sevmeyi öğrenememiştir. 

Anlatıcı divana yatırılmıştır, Peyami Bey durmadan uyumasını istiyordur. 
Aşağıdaki satırlar, Peyami Safa’yı yazarın nasıl ele alacağının işaretleri olarak 
okunabilir. 

“Peyami Bey’in fikirleri vardı, ve sessiz bir dinleyiciye kendini 
anlatma arzusuyla doluydu (s. 28).” “Sırları,  yalnızlığı, gizliliği. Bir 
hiç ve birçok hiç peşinde heba olan bir hayattan sonra. Geri 
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getirmeyi hayal ettiği kayıplar. Kayıp lisan.  İki dünya arasındaki. O 
yasak o unutulmuş bağ, yaşayanlarla ölüler arasındaki. Ve kendini 
adadığı ilim. Yaşayanların rüyalarında direnen çığlıklardan ses ses, 
hece hece. Bunlar.  Sırları, tutkusu, cüreti (s. 28).”  

Anlatıcı, Peyami Safa’yı yavaş yavaş anlatmaya başlar. “Peyami Bey, bu: bir akıl (s. 
31)” Kafası kocamandır. Anlatıcının görmediği güçlerle temas halinde olduğunu 
düşünür. Kitaplığı, masası vardır, okuma koltuğu vardır. Anlatıcı, bir Peyami Safa 
portresi çizmektedir. Bir yandan da onun yeni bir roman yazdığını düşünür. 
Çirkindir. Kısa boyludur. Çelimsizdir. Şıktır ama, takıntısı kılık kıyafettir. Anlatıcı, 
ömründe tek bir Peyami tanımıştır, bu adda başka biri yoktur. O ad, onunla birlikte 
ölmüştür. Bu açıdan da yalnızdır. Anlatıcı, Peyami Bey’in pek inançlı biri 
olmadığını,  milliyetçileri çok sevmediğini, ordudan hazzetmediğini, siyaset 
sahnesinde sanat ve ilimle uğraşan bir iki kişi dışında kimseye itibar etmediğini 
kimse bilmediğini düşünür. 

Peyami Bey, Türkiye’de ölülerin sevildiğini, insanın kendini bile sevemediğini, 
kendisine de sadık kalamadığını söyler (s. 41).” Ben de kimseyi sevmezdim, ne 
yalan söyleyeyim. Kimin nesini sevecektim (s. 41).” Anlatıcı, uzun uzun Peyami 
Safa’nın hareketlerini tasvir eder. İki kuruş para için bir şeyler yazmak zorunda 
kaldığından söz eder. “Yazının para etmediği zamanlardı.  Benim zamanımdaki gibi 
bir roman yazıp yüz bin satıp bir ev alamıyordun (s. 42).” 

Anlatıcı, kendisinin öldüğünü düşünür ama Peyami Bey ölmediğini söylemektedir. 
Anlatıcı, ölü olmaktan memnundur, hayata da dönmek istememektedir. Akşam 
olunca anlatıcı, gözlerinin ışığını Peyami Bey’den almakta olduğun fark eder. 
Anlatıcı, Peyami görmeden dışarı çıkar. Kar vardır her yerde. Divanyolu’na çıkar. 
Peyami Bey’in şizofrenik dünyasından gerçek şehre gelmiştir. Peyami Bey bütün 
şehri uyutmuştur.1800’lü yıllara gitmiştir; bir lambacı görür, konuşmak ister ama 
adam korkup kaçar. Anlatıcı şehirde yükselir, Çemberlitaş’ın üstünden geçer, ama 
yataktadır. Şehirde yürürler birlikte. Dönüşte oturdukları evin iki katlı bir ev 
olduğunu fark eder, pencerede bir kız görür. Kar başlar. Âşık olur. Kız, üst 
katlarında yaşamaktadır.  

Roman ilerledikçe  Hamdi Koç’un Simeranya’sının Yalnızız’dakinden farklı 
olduğunu görürüz. Peyami Bey, kötülüğün sadece hayatta değil, burada da 
olduğunu söyler. Hayatta çekici kullananlar, burada boşluğu kullanmaktadırlar. 
Gaipte yuvarlanıp kaybolmak ölümden daha büyük işkencedir. “Kötülük hayattaki 
gibi kuytu bir sokağın dibinde değil, kapının hemen dışında, her yerde, ne 
aydınlıktan çekinir ne karanlıktan,  Seni saklayacağım diye canım çıktı. Bu kar 
kolay mı yağdırılıyor sanıyorsun? Bu kar fırtınası! (s. 54).” Peyami, anlatıcı için 
herkesi evine hapsettiğini söyler. Millete gına gelene kadar ne yapacaklarsa 
yapmalıdırlar. Ona göre hayatı hayat yapan şey belirsizliktir, burada da öyledir. 
Senden, benden, hikâyelerimizden daha önemli bir şey vardır: Şeytan. 

Anlatıcını şu sözleri önemlidir. “Sonuçta her şey söz. Birinin sözüne karşı bir 
başkasının sözü (s. 56).”  Aslında bu satırlar, bir roman karşısında olduğumuzu 
işaret eder. Kurmaca bir dünyadır bu, gerçekle ilgisi yoktur. Anlatıcı, Şeytan’ın  ne 
istediğin sorar. Peyami de anlamaya çalıştığını söyler. Anlatıcı, Peyami Safa’nın bir 
yönünü ortaya çıkarmak için kıskançlık meselesini açar. Peyami, kıskançlığı 
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bilmektedir. Bir sürü yazarı, şairi, bilim adamını komünist diye ihbar etmiş,  devleti 
göreve davet etmiştir. “Kim bilir kaç kadın ve erkeğin hayatını kararttı.  Üstelik adı 
Şeytan da değildi.  Muharrir’di, Münevver’di (s. 58).” Anlatıcı, onun kendini gururla 
hatırlamadığını söyler.  

Hamdi Koç, Peyami Safa’nın rüya ile ilişkisini de yansıtır. Peyami, hayata nüfuz 
edemeyeceklerini, rüyada bilinebileceği kadarını bildiğini söyler. Bu da Yalnızız 
romanında Samim ve Mefharet’in rüyaya ilişkin konuşmalarını hatırlatır. Onlar da 
rüyaların geleceğin habercisi olduğuna inanmaktadır. 

Simeranya’da bazen kitaplar ölür. Peyami, anlatıcıya yazar olarak etkisini sorar. 
Siyasi bir ağırlığı var mıdır.  Anlatıcı şöyle cevap verir: “Ahmet Hamdi gibiyim. Beni 
sağcılar da sevmez solcular da (s. 60).”  

Bir ara pencereye bir Cavid Bey’in evini arayan bir kadın gelir. Peyami, ona yardım 
etmez;  çirkinleşir. Anlatıcı ona şaşırır;  ama Peyami ona, “Tek kelime etme!” diye 
çıkışır. “O an Şeytan oydu”, diye yazar anlatıcı. Bu noktada Sabahattin Ali’nin 
İçimizdeki Şeytan romanına gönderme yapıldığı düşünülebilir. Çünkü Nihal Atsız’ın, 
bu romandaki İsmet Şerif tipini Peyami Safa olarak kabul eder (Nihal-atsiz.com). 
Anlatıcı, masadan bir kitap alır: Cellat Sicili. Anlatıcı, Peyami Safa’yı şöyle betimler: 
“…Peyami Bey’in bana bağırdığı andaki kahverengi dili ve kırmızı dişleri, sanki diş 
değil, damak içine doğru kesilerek yapılmış üçgen kırmızı kemikler (s. 70).” Sinir 
krizleri geçirmektedir. Duvarın içinden geçer, dışarı çıkar geri gelir, mangala kahve 
koyar, ancak koltuğuna oturup yüzünü kitaplara dönünce kendine gelmeye başlar. 
Korkudan sinmiş olan kitaplar da kendilerine gelmeye başlarlar. Peyami Bey, 
yazdıkça sakinleşir. Eski zaman giysileri vardır üzerinde; yelek, redingotumsu bir 
ceket, kravat yerine bir boyunbağı. Boyunbağı elmas bir iğne ile tutturulmuştur. 
Anlatıcı o elmasa odaklanır. Derken Peyami Safa gençleşir. Zaman değişmiştir. 

Peyami Bey üst katın boşluk olduğunu söyler. Orası, onları öbür âleme götüren 
uyku yoludur. O nedenle anlatıcının uyumasını söyler sürekli. Çünkü rüya ile 
ulaşabilmektedir. “Çünkü geri dönmek zorundayız. Hayatı yarıda bıraktık, 
kesintiye uğrattık, geri dönüp devam etmek zorundayız (s. 74).” Zaman sonsuzdur. 
Şu cümleler, bir roman içinde olduğumuzu, kişilerin yazınsal kişiler olduğunu 
kesinler: “Yazan ne isterse yaşayan onu bilir (s. 75).”  

Çağrılan Doktor nihayet gelir.  Doktor, kibirli, önemine şehvetle inanmış biridir. 
Dışarıda kılıksız bir kadının ve bir komünist bombacının dolaştığını söyler. Peyami, 
sokakların tehlikeli olduğunu, bir imtihandan geçtiklerini söyler. Anlatıcı 
kımıldamadan yatmaktadır. Doktor onu görünce, “Simeranya’da ne işi var?” diye 
sorar (s. 81). Anlatıcı, bulunduğu yerin adının Simeranya’da olduğunu ilk kez 
duymuş olur. 

Doktor Ramiz, anlatıcının annesinin ruhunu çağırır. Böylece çocukluğuna gidilerek 
anlatıcının psikanalizi yapılmaya başlanır. Roman boyunca çocuk-anne, çocuk- 
baba ilişkisi üzerinde durulacaktır. Burada Peyami Safa’nın spiritüalizmle ilişkisi 
vurgulanmaya çalışılır. Bu, onun biyografisinin bir yönüdür. Peyami ve Doktor, 
yazarı kimin öldürmek isteyebileceğini araştırır.  

Peyami, boyunbağındaki elması tutar, seansa başlar; anlatıcının dayak yediği son 
sahneye dönülür; olaya kaldığı yerden başlanır.  Balkon çekiçli adamla anlatıcı 
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arasına yığılır. Peyami, o adamların hürriyetin tek sahipleri olduğunu söyler. 
Adamlar anlatıcının evine doğru yola çıktıklarında onlar da arkalarından giderler 
ama görünmemektedirler. “Yazı gibi hareket ediyorduk (s. 88).” Peyami, daha 
büyük suçun önüne geçmeye çalıştığını söyler. Onları durdurmaya niyetlidir, neyin 
peşinde olduklarını anlamak istemektedir. 

Adamlar anlatıcının evinin içine girerler. Birisi, anlatıcının yaşlı köpeği Sinbad’ı 
boğazını sıkarak öldürür. Peyami, onların ne aradıklarını öğrenebilmek için 
engellemez; onu feda etmek zorundadır. Yatak odasında ana kız yatmaktadır. 
Adam çekici eline alır ama vurmaz, vazgeçer. Doktor, engel olmuştur. Çalışma 
odasında yazarın kitaplarının arasında giderler. Adam bir şeyler arar. Masanın 
üzerinde Şinasi Hisar’ın saati vardır. Saat çalar, altında bir zarf vardır. Peyami Safa, 
adamın gözlerini okuyamaz; çünkü adamım gözleri yoktur, gördüğü gözünden 
okunmasın diye, saklamışlardır. Zarfın üzerinde eski yazı vardır, anlatıcının karısı 
eski yazı hocasıdır. Adam bir kitap alır eline: Yasak Hatıralar. Bu, anlatıcını yazdığı 
bir kitaptır ama. aslında anlatıcı henüz öyle bir kitap yazmamıştır. Kapakta ise ipte 
sallanan bir adam resmi vardır. Alt başlık: Bir Çıkmazın Anatomisi. Baskı tarihi 
Kasım 2019’dur. Anlatıcının saldırıya uğradığı yıl ise Aralık 2913’tür. Kitap, bu 
durumda gelecekte yazılıp basılmış olmaktadır. Adam evrakları alır, aradığını 
bulmuştur; elindeki çekici havaya atar, çekiç havada iken o dışarı çıkmıştır bile. 
Arkasına boşluk bırakır. Tabii bu boşluğun simgesel bir anlamı olmalıdır. 

Bu sahnede anlatıcı iki hikâyeyi paralel olarak anlatır. İlkinde kızı büyümüştür; 
silah patlar, çekiç havada uçar, adamın biri yaralanır. İkincisinde anlatıcının 
çocukluğuna dönülür. Annesi çocuğa koş, der; sırılsıklamdır, anne denizde 
derinlere koşmuştur, intihar etmektedir aslında. Ramiz, Peyami’den adamı 
durdurmasını ister ama o durdurmaz, adam silahı ateşler. Anlatıcının karısı belki 
de ölmüştür. Peyami, boynundaki elması koparır, atar; oda kapısı kapanır. Elmas 
dağılır, adamlar nefes alamaz olur, kaçarlar. “Peyami Bey geç de olsa hayatı 
durdurmuştu (s. 107).” Her şey donmuştur. Peyami, büyü yapmıştır ve buna, 
Doktor bile şaşmıştır.  

Anlatıcının anlattığına göre elmas, aslında adres soran kadından gelmiştir. Dışarı 
çıkarlar, kar vardır. Her şey durmuştur. Adam İstanbul’da izini kaybettirmiştir. 
Peyami’ye göre adam büyük düşmandır. Her şey iki nefes arasında olmuştur, 
anlatıcı Simeranya’ya geri dönmüştür ve yataktadır. İki ayrı yerde iki hayat 
yaşıyordur. Ambulansa konmuştur, iki yerde de hemen hemen ölüdür.  

Anlatıcı geleceğini görmüştür. Şimdi yaşamadığı bir gelecektedir. Ne yazabileceğini 
düşünür. Bir yandan Simeranya’dadır bir yandan da hastanede yaşatılmaya 
çalışılmaktadır. Elinde yalnızlık ve tutkusuzluk kalmıştır. En az beş yılını alacaktır 
o roman ve bu, okuduğumuz bu kitabın hikâyesi olmalıdır.  

Simeranya’da Zaman zaman anlatıcı, Doktor ve Peyami Safa tartışırlar. Peyami Bey, 
kime haksızlık ettik, diye sorar. Ardından da herkese, der kendisi. Hava eflatuna 
dönmektedir. Havanın eflatuna dönmesi Peyami Safa’nın Şimşek romanında da 
vardır. Anlatıcı bu rengi sever. Bu renk, Peyami Safa’nın düşüncelerinin rengidir. 

“Geleceğe inanıyoruz zannedip zulmün önüne düşmüşüz… Seneler 
senesi zulme şevkle hizmet etmişiz,. Makaleler, manşetler, 
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mülakatlar, münazaralar, romanlar… (…) Hele gençlere yaptığımız 
(s. 124).” 

Peyami Bey, anlatıcıya, gördüğü şeyin zulmün ta kendisi olduğunu söyler. “En 
değerli şeyimizi bir kere daha elimizden almaya geldi. Her nesilde yaptığı gibi bir 
kere daha almaya geldi (s. 124).” 

Anlatıcı, onu roman kişisi gibi görür. Peyami Bey, eflatunun en değerli şey 
olduğunu söyler, yani hayat üzerine düşünmeye başlamak. Anlatıcı bunun kendi işi 
olmadığını söyler. Tek istediği kendisini burada bırakması,  kendisinin de eflatun 
ışığı muhafaza etmesi olduğunu söyler. Anlatıcı 16-17 yaşından beri depresyon 
hastası olduğunu anlatır. Peyami Bey’i o anda anlar, çektikleri onu yazar 
yapacaktır. Kuşkusuz bu da 9. Hariciye Koğuşu’na atıftır. Peyami Bey’in anlatıcıyı 
seçmesi de bu yüzdendir 

Öte yandan Doktor, Peyami Bey’e karşı çıkar. “İnsafsız ve harissin. Bu delikanlıya 
bakarken mutsuz bir kalp değil bir gelecek, bir plan ve bir sonuç görüyorsun. 
Önüne bak, insan gör, yeter.  Eskiden zulmün hizmetkârıydım diyorsun, değil mi, 
ama bilerek ama bilmeyerek, şimdi de zulmüne hizmetkâr arıyorsun. Her şeyi 
batıracaksın korkarım, herkesi, hepimizi (s. 128).” 

Anlatıcı, Peyami için baş büyücü, der; doktor da büyücüdür. Peyami Bey, doktorla 
konuşurken içinden bir yüz daha belirir ve anlatıcıya, “Ben ilim sahibi adamım! 
Bana güven! İlmime güven!” der (s. 130). 

Anlatıcı dışarı çıkmak ister ama Peyami Safa çıkmasını istemez. Dışarısı tekin 
değildir.  “Seni acından tanırlar. Yarı canlı olduğunu anlarlar ve lime lime ederler 
(s. 133).” Köpeğin eflatun rengi gözyaşı anlatıcının avucundadır.  Saf acı diye 
buraya getirebilmiştir. Karısının durumunu öğrenmek için geri dönmeleri 
gerekiyordur. Kadını gelecek beş yıla bırakmışlardır. 

Peyami Bey, anlatıcının görmediği güçlerle fikir alışverişine girmesini beklerler, 
ipucu aramaktadırlar. Yorum yaparlar. Peyami Bey, meselenin yazı olduğunu 
söyler; bir yazının yayınlanacak olmasıdır mesele. O adamları yöneten bir güç 
vardır ve güç, sırları korumak istiyordur. Tehlikeli olan, yazıdır. “Onlar hayatta en 
çok kelimeden korkarlar. Kelime korkusu büyüklerimizin en büyük korkusudur (s. 
146).” 

Peyami Safa,  “Zulüm dünyanın en büyük gücüdür. Bunu bil (s. 148).” der. Sebep 
düşünürler: çok şey vardır saklanacak devlette. Bekleyerek öğreneceklerdir. 
Anlatıcı tekrar tekrar yaşamaktan korkar aynı acıları. Peyami, kızın sesini 
duymuştur. “…kızın da ileride yazar olacak. Ve bu adamlar şimdi biz onlara engel 
olamazsak, bugün sana yaptıklarını yarın kızına yapacaklar (s. 151).” Ölme, der 
yazara Peyami. “Bir yazar bazen iç sıkıntılarıyla boğuşur, bazen ahlak sıkıntılarıyla. 
Sen şu an ikisiyle boğuşuyorsun (s. 152).” “Kızına ölüm bırakma (s. 152).” 

Doktor Ramiz, olayların çözülmesinin en çok Peyami’yi mutlu edeceğini söyler. 
Çünkü onun kitabı yazılmaktadır. Doktor, anlatıcının daha önce kendini 
öldürmezse kitabı  yazacağını söyler ama anlatıcının kendini öldüreceğini de 
söyler. Bu bir öncellemedir, anlatıcı sonunda intihar edecektir. Öldürmelisin der, 
çünkü kendine yeni bir hayatı ancak burada kurabilirsin. Peyami’nin içinde arzular 
yeşertmeye kalkmamasını, Simeranya’da buna izin vermeyeceğini söyler; beraber 
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batacaklardır. Doktor izin vermeyecektir, çünkü anlatıcı onun hastasıdır, 
psikiyatride çığır açacaklardır. Doktor, ona geçmişini geri verecektir. Çocukluğunu, 
karısıyla yeniden tanışmasını. Annesini bırakıp kaçmıştır. İsteri krizi 
geçirmektedir. Denizin içinde bırakmıştır. O günden sonra babası da kendini 
affetmemiştir. Baba; cahil, kibirli bir erkek bozuntusunun tekidir. Baba, anneyi de 
anlatıcıyı da affetmemiştir, utandırdığı için. “…sonra sen hiçbirinizi affetmedin (s. 
155).” Sonraki yıllarda annesini denizden çıkarıp eve götürme özlemiyle 
yaşamıştır. Çocuktur, akıl edememiştir, elinden tutamamıştır. Şimdi telafi etmek 
istemez midir? Sorumluluk gerektiren bir anın geleceğinden korkmuştur. Doktora 
göre anlatıcı, çocuğun önünde delice bir şey yapma dürtüsünün önüne geçemeyip 
ona bir travma yaşatmaktan korkmaktadır. Peyami Safa ise doktorun onu 
uyutmasını bekler, gerisini kendisi yapacaktır ilmiyle. Bu noktada anlatıcının 
söyledikleri önemlidir: “Kısmet olmadı çok şükür (s. 158).” Çünkü anlatıcı ölüdür. 
Sonradan yazmaktadır. 

Tartışmada Doktor Ramiz, Tapucu Fahri’nin rahatsız olduğunu söyler. Tapucu 
Ramiz’in kim olduğunu bilmeyiz ama ‘Tapucu’ sözü manidardır elbette. Anlatıcının 
şu sözleri önemlidir: “Rahatsızlara Türkiye’den aşinaydım.  Simeranya denilen 
yerin bir tür bir alt Türkiye olduğunu anladım, alternatif değil sub manasında. 
Güldüm. Bir yazarın yaptığı, bir doktorun yürüttüğü ülkeden ne olur! (s. 161).”  

Anlatıcı, bir ara Peyami Safa’nın  Seniha diye birini çağırdığını duyar.  Duvarın 
ortasında bir kapı ortaya çıkmıştır. Görünmez bir kadındır ama anlatıcı onu görür 
gibi olur. Servis yaparken diğerleri onu görmektedir. Bu, Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu’nun Kiralık Konak romanındaki Seniha olmalıdır. Giderken 
merdivenlerin yeraltına doğru olduğunu görür. Doktor, kadının vesikalı olduğunu 
söyler. Peyami’ye, onu kendine metres yapıp yapmadığını sorar. Peyami yine 
şeytanlaşır, Doktoru kovar. Anlatıcı da dışarı çıkar. 

Peyami Safa, anlatıcıya, yazacağı ama yayınlayamayacağı şeyler anlatır. İman 
üzerine sakıncalı olabilecek şeyler söyler. Anlatıcı bunları yayınlarsam beni 
oyarlar, der. Peyami Bey, bir gün insanlığın çok kızdıkları şeyleri de dinlemeyi 
öğrendikleri gün kitabı yayınlanmasını ister. Anlarız ki o adamlar anlatıcıyı bu 
okuduğumuz kitap yüzünden dövmüşlerdir. Bu kitabın yayımlanmasını 
istemiyorlardır. Daha yazılmadan yazılacağını da biliyorlardır! Bu durumda bir üst-
kurmaca karşısında olduğumuz söylenebilir. Peyami Bey, İnsanın kötülüğü 
kavramak istemediğini anlatır. Anlatma kimseye ama yaz, der.  Az sayıda da olsa 
kendin yayınla hatta (s. 170). Hatırlayacak olursak, Samim de Simeranya’yı az 
sayıda bastırmak istemişti. Peyami, her neslin böyle sakladığı gizli bir kitabı 
olduğunu söyler.  Onun da vardır. Bu, bilginin ve korkunun kitabıdır. Ölümün, 
öldürülmenin her nevine dairdir. Kalbin sevgi için olmadığına dairdir. “Çünkü 
zaman. O kitabı bir gün sen de okuyacaksın. Anlayacaksın, umut ederim: korku 
doğrunun olduğu yerde vardır (s. 171).”  

Daha sonraları anlatıcının bu konuşmaları Peyami’nin kendisiyle yaptığından emin 
olmadığını okuruz. Duvarda, karın içinde tabii bir koltukta otururken 
düşünmüştür. Hatta, kendine heyecan verici çıkmazlar yaratmak için onu 
kullanmış olabileceğini de düşünür. Bu da okuru, okuduğu şeylerin gerçek mi 
olduğu yoksa bir rüya metni mi okuduğu konusunda belirsizlik içinde bırakır. 
Anlatıcı, belki de içindeki öfkenin kendisini bir düşman aramaya ittiğini söyler. 
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Peyami’nin, kendisini tekzip edebileceğini düşünür. “Söz konusu biyografi 
tarafımdan ya da varislerim tarafından onaylanmış bir biyografi değildir. İlgili 
kişiyi tanıyorum. Bana biyografimi yazmak için müracaat ettiği zaman kendisine 
ona ne yardım edeceğimi ne de engel olacağımı söyledim.” (s. 172) diyeceğini 
düşünür. Korku böyle bir şeydir. 

Simeranya’da iktidar mücadelesi başlamıştır. Doktor Ramiz, her yer kardır, 
yaşanmaz, der; anlatıcıdan,  Peyami’den uzak durmasını da ister. Anlatıcı, 
Simeranya’da vasatlığın yönetimi ele geçirmek üzere olduğunu söyler. Ramiz, halkı 
ayaklandırmıştır;  halkı temsil etmektedir, vasatlık odur.  

Peyami Safa, kendi kendisiyle kavga eder. Uykusuzluk dertleridir. Zamanında bir 
kadının onu sevdiğini söyler; hayattan bu yasak aşktan başka bir teşekkür 
almamıştır. Cavit Bey’i arayan kadın Peyami’nin reddinden sonra ancak elli adım 

gidebilmiştir. Çevresini yılanlar sarmıştır. Anlatıcı, Peyami’nin kendi içindeki öteki 

Peyami ile kavgasında merhametli olanın kazanmasını ister. Burada kuşkusuz 
Yalnızız romanındaki dip zıtlık meselesine gönderme vardır. Hatırlanacağı üzere 
Yalnızız’da Meral’in, birincisiyle ve ikincisi kavga eder. 

Anlatıcı, dışarıda kadının çevresini sarmış yılanlarla mücadele eder. Onları kaçırır. 
Artık değişim zamanı gelmiştir. Karlar uçuşur, renkleri değişmeye başlar, eşyalar 
da değişmektedir. Sıcak bir rüzgâr çıkar. Arkadan soğuk rüzgârlar eser. Anlatıcı 
bunları Peyami Bey’den bilir. Havanın rengi laciverte döner. Anlatıcı, koruduğu 
kadını yere bırakır. Yıldırım patlar. Kar yanar. Peyami Bey’in evi yanar. Peyami 
Bey, görünmeyen bir şeyle kavga etmektedir.  Kadın ölmek istiyordur, 
yalvarıyordur. Peyami, meydan okur küçük patlamalar arasında. İçi insan 
kafalarıyla dolu bir girdap oluşur. Peyami Bey’in karşısında Şeytan vardır. O girdap 
odur. Peyami ona meydan okur: Senden Kokmuyorum. Seniha’dan servis 
yapılmasını ister kendisine. Abu sırada anlatıcıyı kovar. “Yeterince gördün. Artık 
git, gerisi benim şahsi meselem (s. 187).” 

Şeytan’ın etrafında katiller, fedailer türer. “…delirmiş bir kalabalık, küçük küçük 
pis pis adamlar, en büyüğü cüce kadar ama cüce değiller (s. 187).” Peyami, 
anlatıcıyı kovar. Anlatıcı kendisini karanlığın içinde bulur. Ölüm acısını duyar. Bu, 
Simeranya’nın sonudur. 

Romanda bundan sonra ölümden sonrasına geliriz. Anlatıcı, anlatacaklarını tırnak 
içinde anlatır, tıpkı Samim’in günlüklerini verirken Peyami Safa’nın yaptığı gibi. 
Anlatıcı aklı öldürememiştir. Yaşamayı becerememiştir, ölmeyi de 
beceremeyecektir o zaman, öyle sanması komedidir.  Kafaoğlu-Büke’nin dediği gibi 
sarkastik bir dili vardır. Anlatıcı, ölmeden önce gözünün önünde Seniha’nın 
hayalini görmüştür uçuşan şeyler arasında. Peyami ile kahve içmektedirler. 
Anlatıcı, aşk ihtiyacının, derin bir boşluğa işaret ettiğini söyler. Etrafta her şey 
yıkıktır.  “Kitaplardan örülü bir evmiş Peyami Bey’in evi (s. 191).” Bu da Peyami 
Safa’nın kazandığı bütün parayı kitaplara yatırmasıyla ilgili olduğu kadar 
anlatılanların yazı olduğuyla da ilgilidir. 

“Peyami Bey bu şehri kurduğu zaman geleceğin başka türlü 
olacağını hayal etmiş. Olayların seyri. Asla bilemezsin. Başkalarının 
etkisine bile ihtiyaç yok. İnsan şimdi ben dediği zaman bile kimden 
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bahsettiğini bilemiyor, yarın ben deyince kimden bahsediyor 
olacağını nereden bilsin.  Hayat elden öyle bir kaçıyor ki (s. 191).” 

Bu noktada Peyami Bey’in sorusu ilginçtir: “Demek kafana bir tane sıktın ha (s. 
191).” Anlatıcı tasdik eder, aradan beş yıl geçmiştir. Bu sürede yaşamıştır anlatıcı 
ve  buna şaşar. 

 “Evet ama kitabı yazmışım. Kitap yayımlanmış (s. 191).” 

Peyami, anlamaya çalışmamasını söyler. Çünkü ne akıldan ne de hafızadan emin 
olunamayacaktır. Peyami Safa ile iki yenik arkadaş olarak dertleşirler. Gelecek 
bitmiş, beklenti bitmiş, ellerinde sadece iyi niyetleri kalmıştır.  

Anlatıcı, Ramiz’i görür. Ramiz, halkın huzuruna çıkmıştır,  Allah’ın izniyle ve sizden 
aldığımız güçle ilkbaharı getirdik, diyordur. Anlatıcıya göre Ramiz, halka daha 
fazlasını vereceğini söyleyen bir diktatör olma hevesindedir.  Vesayeti kaldırdığını 
da söylüyordur. Komünist bombacı da artık yoktur. Adil olarak yargılanıyordur, 
idam edilecektir, tahminle. Halk asalım der, o da siz isteyin yeter, der. Peyami Bey, 
eyvah eyvah, der.  

Peyami Bey, ölümüne içmektedir. Anlatıcıya kendisiyle fazla uğraşmaması 
gerektiğini söyler. “Ben uğraştım. İçimden define çıkacaktı sanki. Çıka çıka bir 
doktorla bir şeytan çıktı. Ne kendimi anlayabildim ne onları. Şimdi biri bir yandan 
kemiriyor beni öbürü öbür yandan (s. 202).”  

Peyami konuşur: “Emin olduğum tek şey var, zamanın sonunda elimizde kalan, 
hisler. Hiçbirimiz hayatı rüyaları anlayabildiğimizden fazla anlayamadık. Ama 
hepsini yaşadık.  Parça parça geldiler ve geldikleri gibi kabul ettik (s. 209).” “Hayat 
insana açıklamalarıyla birlikte gelmez (s. 209)” der. Anlatıcı rüyada olup 
olmadıklarını sormaz. 

Doktor Ramiz yeni bir Simeranya’ya kurmuştur. Anlatıcı, Peyami Safa’ya kadının ne 
aradığını sorar.  Peyami dinlemek istemez, arkasını döner. Kadın eski zamandan 
gelmiştir, muhacirdir, itilip kakılır bu yüzden, ecinnidir kadın onlara göre, arazlıdır, 
yakmak isteyenler bile olmuş, kadın değişik şekillerde çıkmıştır. Kadın kocasının 
mezarını aramaktadır. Kocasını kalabalık öldürmüştür. Parçalamışlardır. Ağaca 
asmışlar. Sonra bilinmeyen bir yere gömmüşlerdir. Kadın da ölme zamanı 
geldiğinde ölememiştir. Kocanın yanına yatmak istiyordur. Kocası da sen gelinceye 
kadar ağlayacağım, demiştir.  

“Peyami Safa, neyi nasıl anlamış veya anlamamış olursa olsun şefkat 
nedir bilmeyen bir adamdı. Belki, o kadar basit bir duyguya yabancı 
olduğu için büyük hesaplaşma, ödeşme duyguları arasına kendini 
kapatıyordu. En başta yardımıma gelmesinin büyük bir talihsizlik 
olduğunu düşündüm (s. 214).” 

Peyami Safa bayılmıştır. Anlatıcı, Peyami Safa’nın hayatının kendisinden ibaret 
olduğunu anlamaktadır. Kendi mutsuzluğundan fazlasını da hak etmemektedir, 
ona göre.  Hava eflatunu kaybediyordur. “Hayattan rüyayı çıkar, geride sadece 
mecburiyet kalır (s. 220).” der Peyami Safa; “Kendimizi iyi yetiştirememişiz. 
Bizden daha iyi yetişmiş bir nesil gelsin diye ümit edelim. Daha çalışkan. Daha az 
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sabit fikirli (s. 221).” Anlatıcıya linç edilmekten korkmamasını, yazmasını söyler. 
“Son anında bile çenen benimki gibi ileride dursun (s. 221).”  

Gitmelerini söyler anlatıcıyla Seniha’nın. “Hikâyemin yalnız bitmesini istiyorum (s. 
222).” 

Anlatıcı, Peyami Safa’nın hiçbir güzel hikâyesinin yaşam sevinci veren sonla 
bitmediğini söyler. Kendi hikâyesi ise iyice buruk bir sonla bitmeye 
hazırlanıyordur. Peyami Safa öldükten sonra Simeranya’yı ne yapacağını düşünür. 
Şeklini kaybetmiş bir diyardır artık. Peyami Safa, belki de başka bir Seniha 
istemiştir, uysal.  Seniha, kendi hatasını yapmış. Gördüğü hayatı merak etmiş; 
hayatı zamanından önce tanımak istemiş bir ruhtur. Peyami’yi yalnız bırakmak 
istemez anlatıcı. Seniha gider. Dışarıdan bir marş sesi gelir, koro: 

“Gürler zaferin teranesiyle, 

Coşkun sesi bir topun derinden derine.” 

Kalabalık, onu kovalamaya gelmektedir. Peyami aldırmaz, artık sonunu 
başlatmıştır. Ortada yanan ocak son parçadır, şeytanın gücü sadece kitaplara 
yetmiştir. Polis top arabasıyla gelir. Peyami Bey, ocağın zemininde taşı kaldırır. 
“Peyami Bey kendine hazırladığı cehennemin ateşine inecekti (s. 224)”. 
Merdivenden adım adım iner. 

Anlatıcıya açıklama borcu vardır. Onu açıklar: Evine gittiğinde zamanı beş sene 
sonraya alan kendisi değildir. Kendisi olsa bekleyecek, ne olacağını görecektir. 
Arkada izleyen yufka yürekli biri vardır; zamanı o ileri almıştır. Şinasi Bey’dir onu 
yapan. Onun saati oradadır. Kendisinin kâfi derecede iyi olmadığını söyler. “Sana 
bir şans verildi. Kullanamadın, gittin kafana sıktın, o da senin ayıbın (s. 225).” Bir 
şans da kendisinin verdiğini söyler. Kullanmak anlatıcıya kalmıştır. Peyami Bey, 
sonra odanın ortasındaki merdivenden cehenneme iner.  

Anlatıcı avucundaki elması dışarı savurur. Her yer buz taneleriyle kaplanır. 
Kıpırtısız kalır her şey, anlatıcı göğe yükselir. Doktor Ramiz de diğerleri de havada 
buz kütlesine dönüşüp kalırlar. Anlatıcı, “Nah getirirsin ilkbahar” der Ramiz’in 
kulağına zevkle. “Sonra karanlık beni nefes kesen bir hızla içine çekti (s. 227).” 

Anlatıcı kendisini hastanede yoğun bakımda bulur. Bir yandan da olup bitenleri 
hakkında düşünür. Kimseden fazla liberal ya da solcu olmamıştır, herkes kadar 
ateist ya da devlet düşmanı olmuştur. Kendini, kendi dünyasına kapanmış, bezgin 
olarak niteler. Kendince zararsız biridir. Hesap sormak ister ama neyin hesabını 
soracağını bilemez.  Kafkaesk bir şeydir yaşadıkları. Karısını sorumlu tutar her şey 
için. Ne zaman gidecek olsa sorumluluklarını hatırlatmıştır karısı. Rüyalarında 
Simeranya’yı görmüştür. O rüyalar yüzünden Simeranya’nın rüya olduğuna inanır. 
“Her şeyi aklımda yaşadığıma (s. 239).” “Simeranya’ya inanamadım, gerçek 
olduğuna, Peyami Bey’e, orada yaşadığım şeylere. Biliçaltımın, ya da artık 
bilincimin katlarına ne isim veriliyorsa onun, bana oynadığı zavallıca bir oyun, 
ironik bir teselli refleksi, acılı bir kendini önemseme çabası, dedim (s. 239).” 
Anlatıcı daha sonra  normal hale geldikçe aynı oyunu bilinçli olarak kendine 
oynadığın düşünür. Berrak bir bilinçlilik haline ulaşamadığını söyler. “Anıları mı, 
rüyaları mı?” 
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Anlatıcı, hastanede üç ay kaldıktan sonra karısının kendisine aylarca yalan 
söylediğini anlar. Sinbad’ın hastalıktan öldüğünü söylemiştir. Ama anlatıcı köpeğin 
aylar önce öldüğünü, onu bir sabah kapısını önünde bulduğunu söyleyince karısı 
şaşırır. Karısına, o an orada Peyami Bey ile olayı gördüğünü anlatır. Engel 
olamamıştır. Karısı çok şaşırır. Anlatıcı, avucunu açar ve Sinbad’ın gözyaşı 
avucunun içindedir. Bu işaretten sonra Simeranya’dan şüphe etmez artık.  

Anlatıcı, yalnızlığının şiddetlendikçe, sonunun geldiğini gördükçe Simeranya 
özleminin şiddetlendiğini anlatır. Peyami Bey ile bazen o meşum kitap üzerine 
çalışmakta olduklarını, bazen de “o kitabın bu kitap olmakta olduğunu hayal” eder 
ki bu açıklama önemlidir (s. 254). Şu satırlar da Yalnızız’da Samim’in Nietzsch’nin 
Trajedi’nin  Doğumu’ndan  yaptığı alıntı üzerine bir göndermedir: “Trajik insanlar 
olmak cesaretini taşıyınız, çünkü böyle kurulacaksınız! ( s. 328).” “Trajik bir adam 
dramatik durumlara ufalmayı, söz oyunları içine kıstırılıp, kulağı çekilip 
bırakılmayı kabul edemez. (s. 255).” Böyle diyen anlatıcı, hayata ayak 
uyduramamaktan yıllar önce yorulmuştur. Sonunda intihar edecektir.  

Ama bu kitap yazılmış olduğuna göre, kitabı kim yazmıştır? Bu da postmodern bir 
oyundur. Benzer bir son, hatırlanacak olursa Orhan Pamuk’un Yeni Hayat  
romanında da vardır. 

5. Sonuç 

Sonuç olarak Hamdi Koç, Yalnız Kaldınız, Peyami Bey! romanını Peyami Safa’nın 
hayatı ve Yalnızız romanında yer alan Simeranya ütopyası üzerine inşa etmiş, 
ortaya metinlerarası bir metin koymuştur. Peyami Safa’nın ütopyası, Hamdi Koç’ta 
distopyaya dönüşmüştür. Zamanı ve mekânı kullanma biçimiyle de, gerçek ötesi 
unsurları kullanma biçimiyle de, kitabın kendi hikâyesini anlatma biçimiyle de, 
sarkastik diliyle de  (Kafaoğlu-Büke, Cumhuriyet Kitap) yazarın başarılı bir  
postmodern bir roman yazdığı söylenebilir. 
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