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ROMANDA ZAMAN KAVRAMI
CONCEPT OF TIME IN NOVEL
Mehmet Bakır ENGÜL*
Özet
nsan, ya am serüvenine ba lar ba lamaz, zaman kavramının içinde bulur kendini. Bazı insanlar,
zaman kavramını var olu un kayna ı sayarken; bazıları da bu tartı maların dı ında tabiatla uyumlu gündelik
ya amlarını anlamlı, ritmik bir düzeyde ya ar. Bu çalı mada, estetik ya antısının önemli unsurlarından olan
roman okumalarında, insanın kar ıla aca ı zaman kavramını anlamlı kılmasının ayrıntıları verilmeye
çalı ılmı tır. Romanın temel unsurlarından olan zamanın, kendinden önceki anlatmaya ba lı edebi metinlerdeki
yansımaları ifade edildikten sonra, genel anlamda romanın içinde ve dı ında var olan zaman kavramları
üzerinde durulmu tur. Bir romanda yer alan vaka zamanı, anlatma zamanı, yazma zamanı ve okuma zamanı
kavramlarının hangi süreçlerle ilgili oldukları ortaya konulmaya çalı ılmı tır. Okur, roman okuma sürecinde
kar ıla aca ı zamansal kavramlar ve zaman kipleriyle ilgili göndermelerde, dikkatli bir tutum takınması
gerekti ini kavramalıdır. Edebi metin, gerçek hayatla benzerli e dayanan bütünsellikten hareketle, zamanın
gerçek hayatta i gal etti i yeri, kurmaca dünyanın mantı ıyla, kurgunun temel ö esi haline getirmi tir.
Anahtar Kelimeler: Roman, Kurmaca, Zaman.

Abstract
As soon as a person starts his life adventure, he finds himself in the concept of time. While some
people think the concept of time as the source of existence, some people live their life, which is consistent with
the nature, out of all these arguments on a meaningful and rhythmic level. In this study, the details to make the
concept of time, which people will meet in novel readings which is an important element of their aesthetic life,
meaningful have been tried to be explained. After the reflections of time, which are connected with the literary
texts told before the concept of time, were explained, in general terms it has been focused on the concept of
time that exists in and out of the novel. It has been tried to show to which processes the concepts of ‘time of
event’, ‘time of narration’, ‘time of writing’, and ‘time of reading’ are connected. The reader must conceive that
he/she must have a careful attitude towards the timely concepts which he/she will meet in the process of reading
and towards the referrals related with the tenses. Literary text, with the help of holisticity based on a
resemblance with the real life, turned the place that ‘time’ occupies into the basic element of fiction with the
logic of fictitious world.
Key Words: Novel, Fictitious, Time.

Giri
Zaman, insanlı ın ba langıcı ile beraber zihinlerde kar ılık bulmaya çalı an bir kavramdır.
Tarihi süreçte, zamanın algılanı ı ve zamana yüklenen anlamlar, toplumdan topluma, ya am biçimi
kaynaklı öncelemelere göre farklılıklar gösterir. Do a olaylarındaki de i im ve dönü ümlerin ritmik bir
karakterde olması, zamanın zihinlerde anlam kazanmasında etkili olmu tur. Somut bir açıklaması
olmayan zaman, duyuların ötesinde bir anlama sahiptir. Zamanın bölünmesi/parçalanması, onun
görünürlük kazanmasına yardımcı olacak bir anlayı ın ifadesi olarak okunabilir. Ancak yine de bu
ifadelendirme biçimi, tümüyle zamanın anla ılmasını sa lamamı ; sadece hayatın akı ritmini
hızlandırmı tır.
lk ça lardan itibaren insanların zaman kavramına yakla ım biçimleriyle, kendi var olu
gerçekliklerini sorgulaması, örtük bir bütünsellik gösterir. Ya amın zaman içinde akıp gitmesi, zamanın
zihinlerdeki gücüyle ilgilidir. Bu güç, kimi dönemlerde Tanrının, aslında zaman oldu u sonucunun açı a
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- 429 çıkmasına neden olmu tur. Çünkü bazı insanlar ölürken bazıları da hayatla tanı ır. Bu döngü, zaman
olgusu içinde gerçekle irken, dimdik ayakta kalan sadece zamandır. Her nesne, ister istemez zamanın bir
noktasında yer almak zorundadır. Sartre, “[i]nsanın talihsizli i zamana ba lı bir varlık olmasındadır”
der (1984: 51). Sürekli olarak birbirinin üstüne binen olaylar ve durumlar, hayatın gerçe ini olu turur.
“Evrende gözlemlenen apaçık bir öncelik-sonralık olgusunu algılıyoruz ve bu öncelik-sonralık olgusu
bize ‘zaman’ kavramını ver(ir)” (Surû , 1995: 66). Her olayın kendine ait bir gerçekle me zamanı var ve
bu olay, o zamandan ba ımsız de ildir.
Farklı bireysel ve toplumsal algı biçimleri sonucunda insanlar, zamanın sonsuzlu unda ölümsüz
olabilme dü üncesiyle farklı yakla ımlar sergilemi lerdir. Kimileri, zaman çizgisinde erkek çocuklarıyla
kimi, insanlara fayda verecek mimari eserleriyle; kimi de edebi açıdan ortaya koyaca ı eserlerle ölümsüz
olmayı arzulamı tır. Bu tür örnekler, toplumdan topluma farklılık gösterdi inden/gösterece inden
örneklerle ilgili daha ayrıntılı bir listeleme yapmaya gerek yoktur. Bütün bunlar aslında, zamanın insanın
zihninde/bilinçaltında, ne kadar ciddi bir öneme sahip oldu unu göstermektedir. Ki i ya am içindeki
yerini, ya ama yükledi i anlamları kavramaya çalı ırken aynı zamanda zamanın, tüm bu olguların
merkezinde oldu unu da görür. “Zaman, itirazsız boyun e ilen bir kader gibi görünür herkese” (Elias,
2000: 19). Zamanın, ya am ve ölüm kavramları gibi belleklerde yer edinmesi, bazen bu kavramların
anlam kazanmasında belirleyici rol oynamı tır ancak, tüm bunlara ra men, zamanın varlı ı ve yoklu uyla
ilgili kesinleyici bir bilgiye varılamamı olması, onun sürekli olarak sorgulanmasını sa lamı tır. “[B]ütün
izah ve yorum çabalarına ra men, zaman kavramı, ‘tanımlanması en zor kavram’ olarak kabul edilmi tir”
(Tekin, 2008: 107).
Medeniyet tarihinde ilk olarak, ‘zaman’la ilgili teorik ve pratik bazı kavramlar geli tirenler,
Mısırlılar ve Mezopotamyalılardır. Bu milletlerin, MÖ 2000’lerde, zaman ölçümüyle ilgili sistematik bazı
usullere sahip oldukları bilinmektedir. Eski devirlerde zamanı ölçme ihtiyacı, tarımsal faaliyetlerin
yürütülmesinde elde edilen tecrübeleri sistemle tirmek, zenginle tirmek ve ‘takvim zamanı’na ba lamak
gibi gerekçelere dayanmaktadır. “Zaman tabiat süreçlerine yansıtılabilen bir zihin ürünüdür” (Peat, 1996:
153). Takvim zamanı olu turmak için dikkatler, ilk önce yıldızların üzerinde yo unla ır. Bu sayede,
astrolojiye duyulan merak da artar. Babil ve Asurlularda takvim, günlere göre hesaplanırken gün, güne in
batı ı ile ba lar. Gün, gece ve gündüze e it sayıda payla ılmı altı parçaya ayrılmı tır. ‘Güne saati’ adlı
sistem, güne in duru yerine göre farklıla an gölge boylarının yardımıyla zamanı tespit ederken; ‘su
saati’, belli bir miktar suyun akı ıyla kurgulanmı bir zaman ölçme sistemidir. Bu iki sistem de, günü altı
parçaya bölen bir mantıkla i lemi tir (Uysal, 1959: 184/185). Birçok medeniyette zamanı ve güne i
kar ılayan kelimeler, aynı seslerden meydana gelmektedir. “Güne , zamanı ve do ayı tamamen e it
ekilde temsil ed(er). Gün do umunu güne ten, saati ı ıktan, afa ı günden ayıramazsınız” (Griffiths,
2003: 239). Güne ve zaman arasında var olan ba , ya amın kayna ı olarak da algılanabilir. Güne in
tabiatı dönü türme ve günlük ya amın ritmini belirleme gücü, zaman çizgisinde gerçekle ti inden, güne
ve zaman kavramlarının ifade edilmesindeki birlik, anlamlı bir çerçeveye oturmaktadır. Hint dü ünce
sisteminin ilk kaynaklarında da bütün varlıklar ‘zaman’dan do ar ve yine onun içinde kaybolur (Uysal,
1959: 192). Yunanlılar ise, daha çok Babillerin kullandı ı güne ve su saatlerini kullanmı lardır ve felsefî
anlamda zamana ilahi bir kimlik kazandırmı lardır. Zaman, somut bir kavram olarak ilk defa MÖ IV.
yüzyılda Eflatun (427–347) tarafından ele alınmı tır. Eflatun’a göre ‘zaman’, geçmi , imdi ve gelecek
eklinde üçe ayrılır. Zaman; gün, ay ve sene kavramlarıyla var olur. Bu zamansal kavramlar, astrolojik
hadiseler sonucunda meydana gelerek anlam kazanır. Yine Eflatun, zamanın kâinatla birlikte meydana
geldi ini belirtir (Uysal, 1959: 199).
“ nsanlı ın üretti i sembollerden olu an modern zaman sistemi 14. yüzyılın sonunda geli imini
tamamlamı sayılırdı. Bu sistem, zamanın önceden sonraya do ru ilerleyen hareket oldu unu kanıtlayan
saat kadranı ve yelkovan hareketini içeriyordu” (Dursun, 2000: 194). “Çünkü, ancak belli bir biçimde var
olan bir ey ölçülebilir” (Rıcceur, 2005:30). Modern dünya, hızla geli ip büyürken, öte yandan teknolojik
geli melerin sonucunda ileti im ve ula ım araçlarının sa ladı ı imkânlardan dolayı da küçülmektedir.
nsanlar, kısa zamanda uzun mesafeler kat etmek için, reel dünyanın zaman ayarını
parçalayarak/küçülterek zamanı kategorize etme yolunu seçer. “Her hareketin bir ‘kendi zamanı’ vardır”
(Lacombe, 1943: 71). Modern dünya, kendinden önce var olan zamansal sistemi, her açıdan ala a ı etmek
ister. Eskiden, zamandaki temel belirleyici unsur, ihtiyaçlar tarafından belirlenirken günümüzde yemek,
içmek, uyumak gibi temel ihtiyaçlar bile belli, tek tip zaman dilimlerine hapsedilmi tir. nsanlar, standart
bir ya am biçimine sokulmakta ve onlara, tek tip bir ya am biçimi dayatılmak istenmektedir. Oysa do a,
kendi içinde farklı saatlerin i leyi iyle zamanı tek tiple tirmemekte, aksine fazlasıyla çe itlendirmekte,
her nesnenin kendine ait bir zamanını olu turarak zamandaki derinli e vurgu yapmaktadır. “Modern kent
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atar. Hız, aldatıcı ve cazip, heyecanlandırıcı ve zalim, fantastik ve fa izandır; her ey hızlandırılmı tır,
ili kilerden geçici i lere, hazır yemekten hazır giysilere, hazır bilgiye kadar zaman kısaltılmı izlenimi
uyandırır” (Griffiths, 2003: 12). Hız üzerine kurulu olan bir ya am biçimi, derinlikten, payla ımdan,
duygudan uzak, zamanın bir daha geri dönemezli i üzerine kurulmu /hesaplanmı , yarı ma mantı ına
dayanan bir düzene i andırmaktadır. 1884 yılında Greenwich’in ba langıç meridyeni olarak kabul
edilmesiyle küresel zaman da ba lamı olur. Tüm dünya, 14 Nisan 1912 gece yarısı meydana gelen
Titanik deniz kazası trajedisi sonucunda (1884 yılında ba lamı olan) küresel zamanla tanı mı olur
(Griffiths, 2003: 24).
Bilimsel çevrelerde, zamanı somutla tırmak için, çe itli semboller üzerinde çalı malar devam
ederken; sanat, edebiyat ve felsefe dünyasında da zamanla ilgili tartı malar ya anmı tır. Bergson, bilimsel
verilerden beslenen ve sayısal bir kar ılı a sahip olan modern zaman anlayı ından farklı bir anlayı la
zamanı yorumlar. O, zamanın ya ayan, devam eden bir ey oldu unu ifade eder. “[M]ateryalizme kar ı
maneviyatı savunan felsefî tutumu ve zaman kavramına dönük yorumlarıyla, özellikle sanat ve edebiyat
çevrelerinde geni akis uyandırır” (Tekin, 2008: 108/109). “Saatler dünyasının yıkılmasını ilk kez Fransız
yazar Marsel Proust’ta görürüz. Ça da Türk romanında, zaman anlayı ını ilk olarak ve en iyi olarak
yansıtan Ahmet Hamdi Tanpınar olmu tur” (Do an, 199?: 115).
Kurgusal Metinlerde Zaman
“Roman bir zaman sanatıdır ve geni bir zamana yayılan olay, durum, olgu, ya antı, duygu,
hayal ve dü ünce unsurlarının sergilenmesidir” (Çetin, 2006: 128). Roman gibi di er anlatmaya ba lı
edebi metinlerde de zaman kavramı, kurgusal bir karakterdedir. Metinlerde zaman kavramı geçmi , imdi
ve gelecek zaman eklinde kar ımıza çıkar. imdiki zamanın sahip oldu u anlık durum, onu da süresinin
kısalı ından dolayı geçmi zamana yakla tırır. Zaman kavramında var olan soyutluk, onun edebi
metinlerde i leni ve sunulu biçimine i lerlik kazandırır.
Anlatmaya ba lı edebi metinlerde olay, temel unsurlardandır. Olayın olmadı ı bir edebi metin
dü ünülemez. Geleneksel anlatı türlerinde olay unsuru, anlatının omurgasını olu turur. Geleneksel
anlatılarda, zamanda “ayrıntıya -aslâ- gidilmez, zaman ‘blok olarak’ hissettirilirdi ve yine zaman, çok
hızlı bir seyir arz ederdi” (Tekin, 2008: 111). Destan, masal ve a a ıya aldı ımız halk hikâyesi gibi tüm
di er geleneksel anlatılarda zaman, olayın sunulu unda heyecan unsurunun derecesini ayarlamada
ba vurulan bir unsur olarak kar ımıza çıkar. “Odasına girdi, kırk gün a ladı ve uyku kendine haram oldu
ve o kırk gün içinde a zına bir lokma taam koymadı ama Çavu zade dahi ol kırk gün içinde yemedi ve
içmedi, yatmadı, ah ve vah etmekte idi” (Özön, 2009: 15). Alıntı yaptı ımız halk hikâyesinde geçen ve
zaman ifadesi olan ‘kırk’ rakamı, zamansal bir süre adı olmanın ötesinde, anlatılan ‘olay’ın çarpıcılı ını
arttırmada bir i lev yüklenir. Okur, ‘kırk’ rakamında gizli olan mistik ve sembolik göndermeleri, zihninde
tamamlar ve halk hikâyesinde bo bırakılan zaman aralı ını doldurulmu olur.
Modern ça ın zamanı bölmesi/parçalaması sonucunda, açı a çıkan küresel zaman kavramındaki
sayılabilirlik/matematiksellik, edebi metinlerde kurgunun temel unsurlarından biri olarak kar ımıza çıkar.
Zaman, edebi metinlerde ki isel/psikolojik, toplumsal ve dönemsel karakterli gibi güçlü vurgularla i lenir.
Ki isel farklılıklardan beslenen psikolojik yakla ım biçimleri, ki iden ki iye farklı zaman dilimlerinde
farklı ekillerde açı a çıkar. Toplumsal yapının zamansal farklılıkları, edebi metinlerde zaman
vurgusunun dönem üzerindeki etkisiyle anla ılabilir. Zamanın edebi metinlerde i leni iyle ilgili açı a
çıkan farklılıklar, olay örgüsünün, zamanı kendi içinde dönü türme ve de erlendirme eklinden
kaynaklanır. “Romanın kapsadı ı zaman süresi soyut bir kavram de il..kendi içinde ve kendisi için var
olan bir eydir, somut ve organik bir sürekliliktir” (Lukacs, 2007: 129). Somut ve organik bir süreklilik
olan göstergeler, gerçek hayattaki yansımalarıyla kar ımıza çıkar.
Anlatmaya ba lı edebi metinlerde “metin halkası üç ayrı tarihle alakalı olarak okuyucunun
kar ısına çıkar. Birincisi itibarî vakanın meydana geldi i süre, ikincisi itibarî bir varlık olan anlatıcının
onu ö renmesi ve anlatması için geçen müddet, üçüncüsü ise yazarın bunları kaleme aldı ı zaman
dilimidir” (Akta , 1998: 127). Buna, dördüncü zaman dilimi olarak, okuma zamanı da eklenebilir. Vaka
zamanı, kurmaca metinlerin yapısıyla ilgili olarak kurmaca bir karakterde kar ımıza çıkar. Yazar veya
anlatıcı, nesnel zamanın içinden belli bir zaman kesitini vaka zamanı olarak seçer. Nesnel zamanın akı
seyrinde verilen vaka zamanı üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahip olan yazar veya anlatıcı,
üslûbuna uygun çe itli yöntemler kullanarak, farklı bakı larla zamana yakla abilir ve zamanın etkisini
eserinde belirginle tirebilir. Klasik anlatılarda olayların i leni i kronolojik bir sıra izler. Yazar, sırasıyla
çocukluk yıllarını, okul yıllarını sonra kahramanının i ya amını romanın akı ı içinde sunar. Ancak bazen
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yapılarak, kronolojik i leyi devre dı ı bırakılabilmektedir. ‘Artsürümsel öyküleme’, öyküleme zamanı ile
kurmaca zaman arasında bir zaman aralı ıdır. Bu yöntemle anlatıcı, öyküleme zamanından geriye
dönerek olayları anlatır. Zamandaki bu geri dönü , anlatıcının kullandı ı zaman kipleriyle kendini belli
eder. Olay, geçmi ten gelece e do ru bir seyir izledi inden zaman da, aynı do rultudaki zaman kipleriyle
kar ımıza çıkar yani geçmi zaman kipleri, yerini imdiki zaman kiplerine bıraktı ı an, öykünün sonlarına
yakla ılmı olur. ‘Önsürümsel öyküleme’, öncekinin tam tersi olarak, gelece e dönük tasarıları içerir.
Öyküleme zamanında kalınarak, öykü zamanını göstermek eklinde tasarlanan yöntemdir. Anlatı; tasarı
ve dü üzerinde ilerler. ‘E sürümsel öyküleme’ yönteminde, öyküleme zamanı ile öykü zamanının
ilerleyi i birlikte olur. Yani kurmaca anlatıdaki olayların olu zamanı ile bunların anlatıcı tarafından
aktarılma zamanı, birbiriyle örtü ür (Kıran, 2000: 203).
Yazar, bir anlatıda zamanın akı ını aynı tempoda kar ımıza çıkarmaz. Zamanın akı ı yazarın
olayı i leyi biçimine göre hızlanabilir veya yava bir tempoda ilerleyebilir. Bazen zaman, dura an bir
halde de olabilir. Öykü, sayfalar boyu ilerlerken, zamanda hiçbir ilerleme olmadı ı da görülebilir. Modern
romanda, ‘artsürümsel öyküleme’ zamanı olarak kar ımıza çıkan ve daha çok geriye dönü lerin veya
betimlemelerin etkisinde kalınarak zamandaki dura anlı ın ifade edildi i sayfalar, oldukça fazla yer tutar.
Bazen de, üç be yıl gibi kimi uzun zaman dilimleri, birkaç kelimelik ifadelerle geçi tirilir. Yazarın,
vakayı özetleme dü üncesine dayanan yerlerde ise ayrıntıya inilmez. Bu yolla, romandaki vaka
zamanından daha uzun bir zaman diliminin atlanarak, zamandaki ilerleyi in sa landı ı görülür. ‘Üç yıl
sonra’, ‘birkaç yıl sonra’ eklindeki ifadeler, yazarın zaman üzerinde ne denli tasarruf sahibi oldu unu
gösterir. Geriye dönü ler, bazen özetlemenin yapıldı ı bu gibi yerlerden beslenir. “Hikâyede zamanı ele
alma, önemli olayları seçme, perspektif tayin etme, özetlerle uzun zaman mesafelerini atlama ve bunun
gibi teknik meseleler” (Stevick, 2004: 247) eserin ba arısında önemli faktörlerdendir. “Yazarlar,
gösterdikleri olay ve eylemin süresini ‘yayarlar’ veya ‘yo unla tırırlar’. Bu anlamda bir sanatsal
zaman’dan söz edilebilir” (Pospelov, 1995: 94). (Vurgulu yazım yazara aittir.).
Vaka (Olay) Zamanı
Hayatın akı ı zaman içinde gerçekle ti ine göre, roman zamanı da, ifade edilen bu dı /nesnel
zamana ba lı olarak varlı ını sürdürür. Dı zaman, tüm varlıklar için aynı biçimde ve de erdedir. Geçmi
veya gelece e ili kin tespit edilecek her hangi bir takvim zamanı, tüm canlıları farklı mekânlarda ku atan
bir gerçekli e sahiptir. Bu zamansal gerçekli in dı ına çıkmak mümkün de ildir. Dı zaman, romanda
belli bir zaman dilimini ifade eder. Romanın kurgusunu içine alan bir zaman kesiti biçiminde
dü ünülebilir.
Vaka zamanı, “[r ]omanda olayların geçti i zaman dilimi”dir (Çetin, 2006: 131). Dı zamanın
içinde ifade edilen ve yazar veya anlatıcının zamanı atlamadan verdi i kısımları kapsar. Örne in Elif
afak’ın A k (2009) romanının çerçeve öyküsünde dı zaman, 2008 ve 2009 yıllarıdır. Vaka zamanında,
ifade edilen bu tarihler, günü gününe anlatılmaz. Roman, günlük eklinde tarih verilerek ilerler.
Romanda, arada verilmeyen ve atlanan tarihler fazlaca yer tutar. Yazar, olay eksenli anlatısını, belli bir
tarih ekseni üzerinde yürütür. Zaten, kurgunun ilerleyi ini sa layan kısımlar, vaka zamanıdır. Arada
atlanan veya belirtilmeyen zaman dilimleri, vaka zamanının de il; dı zamanın parçası olarak vardır.
Vaka zamanı, klasik romanlarda genellikle kronolojik bir ekilde ilerler. A k’ta da zaman, kronolojik bir
karaktere sahiptir.
Roman zamanı, tekdüze bir ekilde ilerlemez. Roman boyunca yazarın müdahalesiyle ekillenir.
“Yazar, romanda atlama, özetleme ve geni letme gibi tasarruflarda bulunur. Özetleme ve atlama bir
noktadan sonra zorunlu görünse de geni letme bir tercihtir. Geni letme, modern romanlarda sıklıkla
gördü ümüz bir zaman kullanımıdır. Geriye dönü ve ileriye atlamalarla seyyal bir özellik arz eder”
(Karaburgu, 2008: 138). Psikolojik tahlillerin yo unla tı ı yerlerde, ‘iç zaman’ın geni ledi i görülür. ‘ ç
zaman’la sa lanan geriye dönü ler sayesinde, yazarın zaman üzerinde daha rahat hareket etmesi
sa lanmı olur. Yazarın zaman üzerindeki bu tasarrufu, onun dünya görü üne, sanat anlayı ına, zamana
yüklemi oldu u anlama göre farklılıklar gösterir. Rasim Özdenören, klasik romanlarda zamanın mekanik
bir karaktere sahip oldu unu roman örgüsünün geçmi , imdi ve gelecek zaman ile sınırlandı ını söyler.
Romanda genel olarak zamanın akı ına müdahalede bulunulmaz. Müdahalenin oldu u yerlerde bile
zincirleme akı ın bozulmasına izin verilmez. Yazar, geçmi , imdi ve gelecek zaman arasında geçi
yaptı ında bunu okura söyler (1997: 96).
Romanda olu turulan dünya ile gerçek dünya arasında bir aynılıktan söz edilemez. Gerçek dünya
ile kurmaca dünya arasında, ancak bir benzerlikten söz edilebilir. Kurmaca dünyanın kendine ait bakı
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esteti i ve mantı ı arasında da sadece bir benzerlikten söz edilebilir. Yazarın olu turdu u kurmaca dünya,
olabilir bir dünyadır. Yazar, olu turdu u bu kurmaca dünyanın tek aktörüdür. “Tarihi bir olayı esas alan
bir romancı, gerçe e benzerlikten ayrılmamak artıyla bu olayın tarihçe bilinen akı ını de i tirmekte
hürdür” (Yılmaz, 2002: 40). Yazar, kurguyu kendi bakı açısına göre yeniden olu turdu undan anlattı ı
ey, tarihi bir belge niteli inde de ildir; yeniden olu turulmu , tarihi akı içinde olabilirli i olan ve
yazarın hayal dünyasının ürünü niteli indeki yeni bir bakı tır. Olu turulan bu yeni bakı , yazarın vaka
zamanı üzerinde ne denli etkide bulunabilece i ile ilgili olarak da fikir verir. “Yazar, vermek istedi i
mesaja, estetik anlayı ına ve türün imkânlarına göre, gerçek zamanda tasarrufta bulunur ve onu yeniden
tanzim eder” (Çeti li, 2004: 74). Yazarın vaka zamanında olu turdu u gerçeklik vurgusu, onun sanatçı
ki ili i ile ilgili önemli bilgiler verir. Yazar, kahraman üzerinden vaka zamanına ı ık tutar. Kahramanın
hikâyesi, yazarın vurgusuna göre az/çok dönemin de hikâyesi oldu undan, vaka zamanı üzerinden yazarın
sosyal ve sanatsal endi elerine ula mak da mümkündür. Yazarın sanat algısına göre, vaka zamanının
sosyal, kültürel, ekonomik özellikleri de esere yansımı olur. Bunlardan birinin az veya çok öne çıkması,
yazarın tercihinin sonucudur. Okuyucu da, bu yolla hayata/zamana/geçmi e/iç dünyasına farklı
pencerelerden bakması gerekti ini anlar. Böylece edebiyatın de i tirme gücü de açı a çıkmı olur.
Anlatma Zamanı
Anlatma zamanı da vaka zamanı gibi kurmacadır. Bu iki kurmaca zaman birbiriyle
karı tırılmamalıdır. Vaka zamanı, olayların olu zamanıyken “[a]nlatma zamanı; roman ve hikâyedeki
olayların, anlatıcı tarafından görülüp, ö renilip, ya anıp, idrak edildikten sonra, kendi tercih ve
imkânlarına göre okuyucuya nakledildi i zamandır” (Çeti li, 2004: 76). Olayın meydana gelmesi ile
anlatılması arasında do al bir zamansal bo luk olur. Günlük ya amda kar ıla ılan kimi durumların anında
anlatılmasında bile, araya zamansal bir bo lu un girdi i görülür. te meydana gelen herhangi bir vakanın
anlatılması, kar ımıza anlatma zamanını çıkarmı olur.
Anlatıcı, anlatma zamanı üzerinde, hâkimiyet sahibidir. Olayların meydana geldi i vaka
zamanında, geli meler/yönlendirmeler üzerinde roman veya hikâye kahramanları etkiliyken; anlatma
zamanının tek hâkimi, anlatıcıdır. Aynı zamanda anlatma zamanı, “okurun tepkisiyle etkile im halinde
olan ve okura bir okuma zamanını kabul ettiren metinsel stratejinin sonucudur” (Eco, 2009: 70).
Romandaki bakı açısına göre, vaka zamanı ile anlatma zamanı arasındaki mesafe farkı,
anla ılabilir. lahi bakı açısına sahip anlatıcı ile kaleme alınmı bir romanda, olayları oldu u gibi bilen ve
anlatan anlatıcı, vaka zamanı ile anlatma zamanı arasındaki mesafeyi kısaltmı olur. Çünkü anlatıcının
genel olarak geçmi e gitme, hatırlama gibi yöntemlere ba vurmasına gerek yoktur. Kahraman anlatıcıda
ise gerçek dünya ile kurgusal dünyanın birbirine benzemesinden dolayı kahraman, her eyi
hatırlama/aktarma gücüne sahip olmadı ından ya da yazarın amacına göre geriye gitme, hatırlama, tekrar
de erlendirme ve geçmi e dönük yeni saptamalarda bulunma gibi sebeplerden dolayı, vaka zamanı ile
anlatma zamanı arasındaki mesafe uzayabilir. Kahraman anlatıcı bakı açısında, vaka zamanı ile anlatma
zamanı arasındaki mesafe, daha kısa oldu undan vaka zamanının, kendi dönemsel
ifadeleriyle/özellikleriyle daha canlı bir biçimde yansıtıldı ı söylenebilir. Kahraman anlatıcıda ise,
aradaki mesafenin uzamasından dolayı, vaka zamanına ait dönemsel ifadelerin/özelliklerin kısmen de olsa
anlatma zamanına kaydı ı görülebilir. Yapılan tasvirler ve benzetmelerde, anlatma zamanı etkisini
hissettirir. “Anlatıcının vakayı, mektup, hatıra gibi tarzlarda sunması vaka ile anlatma zamanı arasındaki
mesafeyi tayinde önemli malzeme sunar” (Narlı, 2002: 96).
Anlatıcı, anlatma zamanından geriye, vaka zamanına gider, kullandı ı zaman terimlerinden vaka
zamanı ile ilgili okura fikir verir. Yazar, vaka zamanını direkt olarak verebildi i gibi, sezdirebilir de.
Araya üç yıl, be yıl, otuz yıl gibi kimi zamansal terimler kullanarak vaka zamanı ile anlatma zamanı
arasındaki mesafeyi sezdirebilir. Dikkatli bir okur, anlatıcının kullandı ı zaman kiplerinden vaka zamanı
ile anlatma zamanı arasındaki mesafeyi, takvimsel bir ifadeyle ortaya koyamasa da yakla ık olarak
tahmin edebilir.
“Nikolay Petroviç, 1835 yılında iyi derece ile üniversiteyi bitirdi.. Nikolay Petroviç, daha
annesiyle babasının sa lı ında, küçük bir memur olan eski ev sahipleri Prepolovenski’nin kızını sevmi ,
bu olay ana babayı bir hayli üzmü tü.. Nikolay Petroviç, bu kızla evlendi.. [B]üsbütün yerle ti i köyde
mutlu bir ya ayı sürmeye ba ladı. Çok geçmeden burada o lu Arkadi do du. On yıl rüya gibi geçti. 1847
yılında Nikolay Petroviç’in karısı öldü.. 1855 yılında o lunu üniversiteye götürdü. Üç kı ını, o lu ile
beraber Petersburg’da geçirdi.. Bu son kı Arkadi ile birlikte Petersburg’a gidemedi i için, imdi biz onu,
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üniversiteyi iyi derece ile bitiren o lunu beklerken görüyoruz” (Turgenyev, 1997: 33/34).
Alıntıladı ımız paragrafta, anlatıcı direkt olarak tarih vermi ve vaka zamanı ile anlatma zamanı
arasındaki mesafeyi daraltmı tır. Anlatıcı, yakla ık olarak yirmi be yıllık bir zaman mesafesini bir
paragrafta özetlemi tir. Paragrafta sırasıyla, duyulan geçmi zaman, bilinen geçmi zaman ve en sonda
anlatma zamanı da olan imdiki zaman kipi kullanılarak kronolojik bir zaman dizini olu turulmu tur.
Okur, böylece geçmi zaman kipiyle olayların bittikten sonra anlatıldı ını kavramı olur.
Yazma Zamanı
Yazma zamanı, kurmaca eserin parçası de ildir. Yazarın eserini kaleme aldı ı zamandır. “Edebi
eser, mâhiyeti itibariyle bir ileti im vasıtasıdır. Her ileti imde bir göndericinin, bir de alıcının olması
tabiîdir. Yazma zamanı, gönderici durumundaki sanatkârın eserine vücut vermek üzere harcadı ı süreye
verilen addır. Bunun itibarî zamanla alâkası yoktur, takvim ve saatle ölçülebilen cinstendir” (Akta , 1998:
117). Tarihin her döneminde, ister toplumsal hayatta olsun, ister sanat hayatında olsun, baskın olan bazı
ki i ve de erler vardır. Yazar, ya sanat dünyasındaki geli melere veya akımlara paralel bir biçimde, ya da
yükselen sanatsal akımların dı ında kalarak bireysel bir tarzda eser verebilir. Her iki durumda da sanatçı,
döneminin kimi özelliklerini eserine ta ımı olur. Yazarın yeti ti i çevre/dönem, eserin yazılma zamanı
üzerinde etkilidir. E er eserin vaka zamanı ile yazılma zamanı arasında, sanata bakı açısı itibariyle uzun
bir mesafe varsa, yazma zamanının estetik bakı açısı, yazar tarafından, vaka zamanına ta ınmı olur.
Yazarın hayata bakı ı, geçmi i dönü türme biçimine de yansır. Yazarın bakı açısına göre, geçmi in
oda a alınması gereken ayrıntıları açı a çıkar. Aynı durum, vaka zamanı ile yazma zamanı arasındaki
mesafenin birbirine yakın oldu u eserler için de geçerlidir. Özellikle toplumsal ve siyasal olayların çok
fazla ve çok hızlı oldu u günümüz dünyasında yazma zamanı, çok çe itli unsurları içinde
barındırmaktadır. Olayların hızı ve çe itlili i beraberinde, farklı bakı açılarını da getirmektedir. Aynı
vaka zamanına, farklı yazma zamanlarında yakla an yazarların birbirinden çok farklı yakla ımlar
getirdikleri ve bu yakla ımların yazma zamanıyla ilgili oldu u da bilinmektedir.
Anlatma zamanı ile yazma zamanı, mantıksal olarak birbirine benzemektedir. Ancak, anlatma
zamanı kurgunun bir parçasıyken, yani eserin estetik de eriyle ilgili belirleyici bir etkiye sahipken, yazma
zamanı kurgudan ba ımsızdır. Eserin yazar tarafından yazıldı ı takvimsel bir süreyle ilgilidir. Bu
takvimsel zaman, dönemin sanat anlayı ını ve zevkini de içinde barındırmaktadır. “Anlatma esasına ba lı
bir metinde yazma zamanı, eserde edebi olma vasfını veren unsurların ilk defa bir araya geldi i ândır.
Yazar, yarattı ı anlatıcının nakletti i vakayı, ona ba lı olarak ahıs kadrosunu te kil eden fertleri ve
mekânı dil vasıtasıyla tesbit ederken bir haz duyar. te bu, eserdeki edebili in ilk tezahürüdür” (Akta ,
1998: 137). Bazı dönemlerde ön plana çıkan kimi sanatçıların, dönemlerinin estetik anlayı ına yön
verdikleri görülür. Bu yönüyle yazma zamanı, yazar üzerinde de bir etkiye sahiptir.
Yazar, öncelikle kendini ifade etme amacındadır. Bunu yaparken de, ister istemez döneminin
bakı ını da yansıtmı olur. Sanatsal kaygılar ta ıyan yazar, eserine dönemin sanat anlayı ını da ta ımı
olur. Yazma zamanı, her ne kadar kurgusal bir kimli e sahip de ilse de onun, dı arıdan metin üzerinde ne
denli bir etkiye sahip oldu u da görülmektedir.
Okuma Zamanı
Okuma zamanı da yazma zamanı gibi reel bir zamandır ve metnin dı ındadır. Okuma zamanı,
“metnin okur tarafından okunması (algılanması) için gerekli olan bir zamandır” (Sa lık, 2002: 135).
Okurun, aynı metinle farklı zamanlar içindeki her kar ıla ması, eserle ilgili yeni bir okuma zamanı
anlamına gelmektedir. Estetik zevkteki de i meye, ki inin edebi metinden beklentilerine paralel olarak,
aynı eserle ilgili gerçekle en farklı okumalardaki be en(me)me nedenleri de de i ebilir. “Okuma zamanı
(ise), eserin kodunun okuyucu tarafından çözülmesi için harcanan süredir. Bu süre zarfında okuyucu,
eserden hareketle ayrı bir itibarî âlem yaratır. Bu da, eserdeki edebîli in yeniden tezâhürü demektir ve her
okunu ta tekrar edilir” (Akta , 1998: 137).
Romanın, aynı zamanda vaka zamanının toplumsal yapısını yansıtmak gibi örtük veya açık bir
yönünün oldu u da bilinmektedir. Okurdan okura de i en okuma zamanı, vaka zamanının yüklendi i
toplumsal yapı ve kültüre dair de i ikliklerin açı a çıktı ı bir odak noktasıdır. Ki isel, çevresel
özelliklerin ve dönemin estetik algısının ve kısmen de reklâmın belirleyici oldu u günümüzde okur, dı
kaynaklı birçok eyden etkilenmektedir. Aynı eserle ilgili be enisi, zamanda ya adı ı kırılmalara veya
hayata bakı ındaki de i melere göre farklıla abilmektedir. Günümüzün küresel dünyasında, medyanın
önceledi i konu ve ihtiyaçlar, okurun önceledi i konu ve ihtiyaçlar biçiminde, tekrar okura
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tarafından farkına varılmı lık e i ini geçmek dü üncesiyle, okurun isteklerine göre yazma e ilimi
gösterdi i de bilinmektedir. Okuma zamanı, her ne kadar okurun kitabı okumaya ba laması ve bitirmesi
ile sınırlı bir zaman dilimiyse de, bu zamansal sınırlamanın yukarıda anlatılmaya çalı ılan çok farklı
olgulardan beslendi i görülmektedir.
Sonuç
“Romanda Zaman Kavramı” adlı bu çalı mamızda, öncelikle zaman kavramının tarihi süreçte,
insanların ya amında ve zihninde i gal ede geldi i ça rı ımlar ve anlamlar üzerinde durulmu tur.
Ya anan hayatların, zaman çizgisinde ilerledi i dü ünüldü ünde, insanlı ın hep zamanın gölgesinde
kalarak kendini ifade etti i sonucuna ula ılabilir. Algısal anlamda, zamana yüklenen anlamların geçirdi i
de i imde, ilkel toplumlardan günümüze; ihtiyaçların, ya amdaki rolünün belirleyici oldu u görülür.
Zaman, anlatmaya ba lı edebi metinlerin kurgusundaki temel unsurlardandır, özellikle modern roman,
zamanı kurgunun temel sorunlarından biri olarak görür ve onu çok yönlü bir bakı la ortaya koymaya
çalı ır.
Romanda, dört zaman dilimi kar ımıza çıkmaktadır. Bu zaman dilimlerinden ikisi, roman gibi
kurgusal bir karakterde olan ‘vaka zamanı’ ve ‘anlatma zamanı’dır. Bu iki zaman, romanın estetik
niteli ini de açı a çıkarır. Romana kimli ini kazandıran vaka zamanı, gerçek ya ama yakla tı ı/benzedi i
ölçüde sanatsal i levini yerine getirmi olur. Vaka zamanı, anlatma, yazma ve okuma zamanıyla en çok iç
içe olan canlı zamandır. Anlatma zamanı, kaynak olarak vaka zamanına dayanırken, yazma zamanı,
temelde vaka zamanını oda a alan bir yapıda ilerler. Okuma zamanı ise vaka zamanı ile ‘an’ arasındaki
çatı madan yeni çıkarımlara ula ılan zamandır. Anlatma zamanı, romanın vaka temelinden estetik bir
temele kaymasını sa lar. Anlatıcı/yazar, geli tirdi i kimi anlatı yöntemleri ile zaman ve vaka arasında
i levsel bir görev yüklenir. Eserin kurmaca karakteri, kısmen de olsa kendisini belli eder. Yazma zamanı
ise, takvimsel zamanı ifade eder. Yazarın, eserini yazmaya ba laması ve bitirmesi arasında geçen
zamandır. Yazarın, eserine vücut verirken ya adı ı çevre ve artların, toplumsal dokunun açı a çıktı ı
zamandır. Tüm bu toplumsal ko ulların, romanın estetik niteli iyle bir ilgisi yoktur. Bu ba lıklar, daha
çok sosyologların, tarihçilerin ve edebiyat ara tırmacılarının ilgi alanına girer. Romanla ilgili olan son
zaman, okuma zamanıdır. Okuma zamanı, ne eserin estetik de eriyle ne de ba ka bilim dallarının alanıyla
ilgilidir. Her okurun ilgi, zevk ve ihtiyaçlarıyla ekillenen, kendi içinde bir anlamsal ifadesi olan zaman
parçasıdır. Bazen de, aynı okurun, farklı dönemlerde gerçekle ti i okumaların, birbirinden çok farklı
sonuçlara ula tı ı görülür. Bu da, okurun, estetik anlayı ındaki, hayata bakı ındaki ve beklentilerindeki
de i meleri gösterir. Ya anan bu de i im, aynı zamanda yazarları da etkiler. Okurun istedi i nitelikte eser
yazmak, temelde yazarın popülaritesiyle ilgili oldu undan, bazı yazar da daha fazla okura ula mak
amacıyla, popüler konularla ilgili eser verme yolunu seçerek gündemde kalmayı isteyebilmektedir. Bu
yakla ım, romanların niteli ini olumsuz yönde etkileyen bir durumdur.
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