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TYPES IN THE NOVEL "A WEDDING NIGHT" 

 

Ahmet KAYA 1 
 

 Abstract: 

One of the most important authors of Turkish literature, Adalet 

Ağaoğlu, the second book in the Dar Zamanlar trilogy, tells the 

social transformation of the country by focusing on the inner 

world of the characters. A Wedding Night; describing the people of 

the period on the brink of social, political, political and historical 

events; this is a novel that shows us the identity conflict that 

these people experience. Adalet Ağaoğlu has an important place 

among contemporary novelists. In his novels, he examined the 

time period starting from the first generations raised by the 

Republic until the 1980s, the structure of the society, and the 

unrest in life and made the subject of his novels. The 

phenomenon of time in the aforementioned trilogy of Adalet 

Ağaoğlu, who made time the most important figure of her novels, 

has been evaluated in terms of the logic of fiction and types. The 

types in the study constitute the essence of the subject. A 

Wedding Night includes many new types/characters that appear 

for the first time in the Turkish novel. The novel-fictional time, 

which runs parallel to social life, naturally included the types in 

the life it conveyed into the novel. Under which character name 

did the roles assigned to the types struggled? All these 

determinations will be discussed in the study. 
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“BİR DÜĞÜN GECESİ” ROMANINDA TİPLER 

 

Ahmet KAYA  
 

ÖZET: 

Türk edebiyatının en önemli yazarlarından Adalet Ağaoğlu Dar Zamanlar 
üçlemesinin ikinci kitabı olan Bir Düğün Gecesi ülkenin yaşadığı toplumsal 

dönüşümü karakterlerin iç dünyasına odaklanarak anlatmıştır. Bir Düğün 
Gecesi; toplumsal, siyasal, politik ve tarihsel olaylar eşiğinde dönemin 

insanlarını anlatan; bu insanların yaşadığı kimlik çatışmasını bizlere 
gösteren bir romandır. Adalet Ağaoğlu, çağdaş romancılar arasında önemli bir 

yere sahiptir. O, romanlarında Cumhuriyet’in yetiştirdiği ilk nesillerden 

başlayarak 1980’li yıllara kadar geçen zaman dilimini, toplumun yapısını, yaşam 
huzursuzluklar incelemiş ve romanlarına konu edinmiştir. Zamanı yazdığı 

romanların en önemli figürü haline getiren Adalet Ağaoğlu’nun sözü geçen 

üçlemesindeki zaman olgusu, kurgulama mantığı ve tipler 
açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada yer alan tipler konunun aslını 

oluşturmaktadır. Bir Düğün Gecesi, Türk romanında ilk kez görünen birçok yeni 

tip/karakter içermektedir. Sosyal hayatla paralel yürüyen roman-kurmaca 
zamanı doğal olarak aktardığı hayatın içindeki tipleri de romana dâhil etmiştir. 

Tiplere biçilen roller hangi karakter adı altında mücadele etmiştir. Bu tüm 

tespitler çalışmada ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Adalet Ağaoğlu, Bir Düğün Gecesi, Tip ve Tipoloji. 

 

GİRİŞ 

Dil ile kültür arasında iki yönlü bir etkileşimin olduğu bilinmekte; kültürün 

oluşmasında ve kuşaktan kuşağa aktarılmasında dilin önemi vurgulanmaktadır. Kültürün 

sistemli bir biçimde işlenip uygarlığa dönüşmesinde ise yazı dilinin dolayısıyla edebiyatın 
işlevinin ve öneminin arttığı görülür. Edebiyat, dilin sanatsal işlevi ile kullanıldığı bir iletişim 

alanıdır. Yani tek aracı dildir. Ancak dilin gelişmesi de edebiyatın gelişmesi ile orantılıdır. 

Edebiyatçı dili kullanırken yeniden üretir ve dilin zenginleşmesine katkıda bulunur, gelişen 

dil yazın ustalarına yeni ufuklar açar. Yani edebiyat tek araç olarak dili kullanır ama dilin 

gelişmesi için de araç olma niteliği taşır. Öyleyse şairlerin yazarların eserleri dile kattıkları 

değerler bakımından da değerlendirilebilir (Börekçi, 2009)  

Dilin, edebiyatın, kültürün oluşmasında merkez insandır. İnsan dille çevresiyle 
iletişim kurar. İnsanlar dille birlikte bir edebiyat meydana getirirler. İnsanlar duygularını 

düşüncelerini dille anlatırlar. Bu da edebiyatı oluşturur. Edebiyat dili, dil insanı kapsar 

bunların hepsini kültür kuşatır. 

Din, bir inanç sistemi içerisindeki uygulamaların tümüdür. Toplum içerisindeki inanç 

sistemi, kültürden, örf, adet, gelenek ve görenekten bağımsız olamaz. Bu unsurların 

doğrudan dile de tesir ettiğini ise görmezden gelemeyiz. İnsanlığı ilgilendiren, derinden 

etkileyen köklü olaylar ve oluşumlar dilin gelişimine de etki eder. Toplumların hafızasında 

yer alan ortak hazine nesilden nesile aktarılarak o toplumun düşünce yapısını hakkında 
bilgi sunmaktadır Toplumun inanç sistemi ve bakış açısı ile dil arasında bir kopukluk 

olamaz. İnsanların yaşadığı toplum yapısıyla bağlantılı olarak bir yaşayış şekli ve dil yapısı 

vardır (Türk, 2017: 786) Dil, toplumdaki herhangi bir değişikliğe karşı kayıtsız kalmaz ve 

değişikliklerden etkilenir. Dilin gereksinimleri ve koşulları kendi çevresini ve yönünü belirler 

(Türk, 2020: 323). Türk’ün dili hürriyet kavramı olarak değerlendirilebilir. Kelime anlamı 
“bağımsızlık”tır. Teslimiyetin, kulluğun ve belirlenmenin olmadığını gösterir. Bağımsızlık 

anlamında, hiçbir baskının bulunmadığını ifade eder. Hürriyet kavramı, metafizik ve 

sosyolojik açıdan kullanılmış olabilir (Türk, 2016: 449; Türk, 2019: 346).  

Adalet Ağaoğlu, XX. yüzyıl Türk Edebiyatı’nın en önemli romancılarından biridir. 

Yazarın edebiyata olan ilgisi küçük yaşlarda başlar. Adalet Ağaoğlu, hemen her türde eser 

veren bir yazardır. 

1946'da tiyatro eleştirileriyle yazı hayatına başlayan Adalet Ağaoğlu, 1948-1950 

arasında Kaynak dergisinde şiirler de yayınlamıştır. Ancak ilk romanının yayınladığı 
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1973'ten sonra çalışmalarını daha çok öykü ve romanda yoğunlaştırdı. Eserlerinde 

toplumun çalkantılı dönemlerini ve bu dönemlerin bireyler üzerindeki etkilerini irdeledi. 

Adalet Ağaoğlu’nun “Dar Zamanlar” üçlemesinin ikinci romanı olan “Bir Düğün 

Gecesi”, yayınlandığı 1979 yılında Sedat Simavi ve 1980 Orhan Kemal Madaralı roman 

ödüllerini yazarına kazandırdı. Ayrıca bu kitap Çekçe ve Bulgarca’ya çevrildi. (Simavi 

Yayınları, İst.1979) 

Modern, aydın, kentli insanın iç dünyasından devrinin sosyal yapısını yansıtan 

tiplerin kişisel durumlarını anlatabilmiş başarılı bir romandır. Romanda çizilen her bir tip 

aynı zamanda içinde bulunduğu toplum dinamiklerinin aksine kişisel duruş, mizaç ve hatta 

bunalımlarıyla başarılı şekilde verilmiştir. 

Bir Düğün Gecesi, Türk romanında ilk kez görünen birçok yeni tip/karakter 

içermektedir. Sosyal hayatla paralel yürüyen roman-kurmaca zamanı doğal olarak aktardığı 

hayatın içindeki tipleri de romana dâhil etmiştir. 

Romanın anlatma zamanı aynı zamanda Türkiye yakın tarihinin de reel zamanına 
denk düşmektedir. Toplumsal kargaşa süreçlerinden birinin yaşandığı 12 Mart sonrası 

dönemde insanların içine düştüğü psikolojiyi ve bunun edebiyata/romana zengin 

yansımalarını barındırmaktadır. Romanda iki zıt anlayışın (devrimciler ve karşıtları) birçok 

tiplemelerini görmek mümkündür. 

Roman, hem türünün sağladığı geniş ve sınırsız anlatma imkânı, hem de hayatın bütün 
sorunlarına kabul gösteren mütevazı mizacıyla, bu iş için en uygun edebî tür durumundadır. 
Bir bakıma, devrini ve değişmez insan gerçeğini yansıtan ayna gibidir.Bir medeniyet buhranı, 
onu temsil eden tipler vasıtasıyla çözümlemeye çalışma gayreti en çok romanın mevzuu 

olmuştur.”2  

Yazar, Kitabın sonuna düşülen notta kitabın yazma zamanı 1974-1978 yılları arası 

olarak belirtmektedir. Olay zamanı 26 Kasım 1972, saat 19.00’da başladığı belirtilen 
düğünün ilk yarım saatinden itibaren başlar, yaklaşık iki saat sonra Tezel ve Prof. Ömer’in 

salondan çıktıkları âna kadar geçer. Bu süre, romanın dış zamanıdır. Anlatma zamanı ile 

olay zamanının aynı olduğu metin kısmında, asıl roman zamanı bir düğünlük süre iken 
çağrışım ve geriye dönüşler yapılmakta, örneğin emekli Albay Ertürk’ün hikâyesi 1952’ye, 
Tezel’in, Akademiyi kazanıp İstanbul’a ilk gidişine, sergide gördüğü hakarete ve düğünden 

bir önceki günkü yolculuğuna, Tuncay ve Ayşen’in üniversite yıllarına kadar zaman 

genişlemektedir. 

Sosyalist edebiyat genellikle karşıtı olan sağ düşünce ve baskıcı, işkenceci devlet 

karşısında solcuları (devrimci, komünist tipleri) politize ve idealize ederek anlatır. 

Karşıtlarına ve/veya korumacı devlet kolluk görevlilerine gösterdikleri direnç, roman 

kahramanlarını yüceltirken yapıtlarının estetik değerini düşürmekteydi. Karşıt(hasım) taraf 

olan burjuvayı, Amerikancı subayları ve eylemlerde kendi kardeşine bile dayak atmaktan 

çekinmeyen toplum polisleri de romana dâhil edilmiştir. Romanın asıl tip/şahıs kurgusu, 
genellikle o zamana kadar idealize edilmiş tiplerinin örgüt içi yanlış davranışları ile 

bireylerin kendi iç bunalımları, sapmaları, hayal kırıklıkları oluşturur. 

“ilk kez 12 Mart’ı tarihsel yerine oturtan bir roman okuyoruz, işkence hikâyelerinden 
kurtulmuş, ‘devrimci’ dal-kavukluğundan kurtulmuş bir roman. Adalet Ağaoğlu 

duygusallıklardan kurtularak bakabiliyor insan gerçeğimize, toplum gerçeğimize”3 

Düğün, yüzyıllardır geri kalmış Anadolu’nun, Kurtuluş Savaşı ile göbeğine oturtulmuş 

başkenti olan Ankara’da batılı, çağdaş yaşam tarzını benimsemiş, yalnızca yüksek 

bürokratların ve seçkin zenginlerin gidebildiği, isminden başka hiçbir yerel özellik 

göstermeyen “Anadolu” kulübünde gerçekleşmektedir. Roman ölçülerine göre burjuvanın 
mekânı olan bu yerde düğünün gerçekleşmesi, ülkü değerlerini temsil eden kişilerin (Prof. 
Ömer, Tezel, Ayşen) peşinen yenik ve yıkık psikolojilerini yansıtmaktadır. Aslında kendileri 

de önceleri o mekânların insanları iken o mekânın temsil ettiği değerlere karşı komünizm 

adına karşı koyma gayreti içinde kendilerini bulunmuşlar ve tekrar o mekânlara dâva 

arkadaşlarının yanlış tutumları yüzünden yıkık olarak dönmüşlerdir. Simge değeri 

bakımından mekân dikkati çekmektedir. Romanın başkahramanlarını ezen, onlara 

                                                           
 
3
 2.FethiNaci,Yüzyılın100Romanı,AdamYay.İstanbul1999. 
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mutsuzluk veren Anadolu kulübü, “kapalı-dar (dolambaç) mekândır. Oysa Anadolu 

kulübünde gelin olan Ayşen için hapishane, özgürlük ve mutluluk verdiği için “açık geniş 

mekân” olarak romanda tanımlanmıştır. Egzotik mekânlar da romanın kurgusu içine girer: 

Japonya, Amerika, İngiltere roman kahramanlarının geçmişte bulundukları, düğün 

salonunda hatırladıkları mekânlardır. 

Modem romanın özelliklerinden olan olay örgüsünün çok silik olması, vak’anın 
neredeyse görünmemesi, Bir Düğün Gecesi romanında da kendisini hissettirmektedir. 

Roman içerisinde yer alan kişilerin hemen hemen tümü ayrı birer hikâyeye sahiptirler. 
Bunları bir araya getiren Ayşen ve Ercan’ın düğünü iken, en azından düğüne geliş 

gerekçeleri bir birinden farklıdır. Yani entrik kurgu, klasik hikâyelerdeki neden-sonuç 
ilişkisinden çok farklıdır. Örneğin Profesör Ömer, eşi Aysel’in yeğeni olan Ayşen’in düğününe 

yakın akraba düğünü gerekçesi ile değil, Ayşen’e olan duygusal ilgiden dolayı gitmiştir. 
Ayşen’in babası İlhan Dereli, kızının düğününden ticari kazanç ummaktadır. Eytın Törk 

olarak anılan Ayten Türk, Amerika’dan edindiği yeni tipini teşhir etme hevesindedir. Hatta 

düğünün en gözde konumunda bulunması gereken Ayşen(çünkü gelindir), bütün özverisine 

rağmen kendisini anlamayan arkadaşlarına karşı bir tür intikam düşüncesi ile bu evliliği 

kabul etmiştir. 

Dramatik aksiyonun (gerilimin) en yükseğe çıktığı an olarak özel bir durumu 
gösteremiyoruz. Fakat kendilerini anlatanlar için ayrı ayrı tespitlerde bulunabiliriz. 
Bunlardan biri nikâh kıyılmaktayken Prof. Ömer ve Ayşen’in göz göze geldikleri andaki 

bakışmaları, Tuncer’le Prof. Ömer’in geçmişteki tartışmalarının çağrışımı eşliğinde Tuncer’in 

yeni konumunun Prof. Ömer’de uyandırdığı hayret ve Tuncer’in açıklama ihtiyacı, Tezer’in 

intihar kavramına yaklaşmışken dayanmaya karar verişi... Dikkat edilirse bu küçük vak’alar 

bir zincir oluşturmamakta, diğer bir deyişle olaylar örgü durumuna gelmemektedir. Bir 

Düğün Gecesi odağında ayrı ayrı olayların birleşimidir. Nitekim romandaki her bir kişi 
bedenleri ile düğünde iken düşünceleri ile Sinsinati’de (Amerika), 1952’nin Kore-

Japonya’sında, hapishanede, Ali Usta’nın dükkânındadır. 

Kahraman anlatıcı(lar) bakış açısının hâkim olduğu roman, kişilerin kendi 

ağızlarından yaşanmakta olan olayları ve çağrışımları anlatan alt bölümler ve yazarın 
numaralayarak ayırdığı 12 üst bölümden oluşmaktadır. Çok anlatıcılı romanda Profesör 
Ömer 14, Tezel 4, Ayşen 2, İlhan, Gönül, Fıtnat, Nuriye Hanımlar ve Ertürk l’er kez anlatıcı 

olurlar. Yazar, bazı bölümlere başlıklar koyarken birçoğuna koymamıştır. Bu bölümler ve 
anlatıcılar sırasıyla: I. Ömer/Tezel/Ömer/Tezel, II. Ömer/Tezel’in Uzun Konuşması(Tezel), 
III. Ömer/Hep O Yolculuk(Tezel), IV. Ömer/Gönül’ün Dertli Başı(Gönül), V. Ömer/İlhan’ın 
Donan Gülüşü(İlhan), VI. Ömer/Fıtnat Hanım Merhum Kocasına Yine Sormakta(Fıtnat 
Hanım),VII. Ömer/Tuncer: Sizinle Konuşmak İsterim Hocam(Tuncer), VIII. Ömer/Nuriş 

Hanımefendi Düğünün İlk Fotoğraflarında(Nuriye Hanım), IX. Ömer/Birleşmiş Milletler 

irtibat Subayı Ertürk’ün Hatıra Defterinden Notlar(Ertürk), X. Ömer/Müjgan’m 

Anlayamadığı, Ayşen’in Anlattığı(Ayşen), XI. Ayşen’in Anlatamadığı Ömer’in 

Anlayabildiği(Ömer), XII. Ömer.  

Romanda 8 kişi anlatıcı olduğundan ve her biri kendi merkezli bir anlatıma 

yöneldiğinden, her biri kendi anlatımı içinde birinci derecedeki kişiler olmaktadır. Fakat 
Yazar’ın Prof. Ömer, Tezel ve Ayşen’i daha ön plana çıkardığı görüldüğünden romanın 

başkahramanları olarak bu üç kişiyi tespit edebiliriz. Norm karakter olarak Prof. Ömer ve Ali 
Usta’yı gösterebiliriz, İlhan Dereli, Nuriye Hanım, Gönül Hanım, emekli Albay Ertürk, Polis 
Ahmet ve Eytın Törk’ü kart karakterler sınıflandırmasına, geri kalanları da fon karakterler 

sınıfına dâhil edebiliriz. 

Tezel bohem tiptir. Âsi tiplerin hangileri olduğu sorusuna cevap olarak hangi doğruyu 

ölçüt almak gerektiği ortaya çıkmaktadır. Devlet idaresi için komünist, devrimciler asi. Ali 
Usta’ya göre yeğeni (devleti, düzeni korumakla görevli) polis Ahmet asi, devrimci gençlere 

göre Prof. Ömer âsidir. Bu listeyi, romanda geçen her bir kişi için uzatmak mümkündür. 

Eytın Törk, adının dahi İngilizce telaffuzuyla romanda dejenere tipi temsil etmektedir. 

Tuncer, Tezel ve Ayşen önceleri savundukları düşünce çizgisinden ayrıldıkları için dejenere 

tip sayılabilirler. Gül, Hakan, Uğur... gibi gençler de idealist tipler kadrosuna dahil 

olabilirler. 

Prof. Ömer ve eşi Aysel akademisyen-aydın, Tezel sanatçıdır, İlhan Dereli işadamıdır. 

Emekli Albay Ertürk, Korgeneral Hayati, Tümgeneral Hayrettin Özkan subaydırlar. Eytın 
Törk, Gönül, Nuriye, Fitnat... Hanımlar ev hanımıdırlar. Ali Usta emekçi bir esnaftır ve 

muhtelif sahnelerde gösterilen halk (otobüste, düğün salonuna girişleri rahatsızlık veren 
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hacı takkeli, yerel kıyafetli konuklar, Gül’ün babası...).Bazı tipleri tek tek inceleyerek, ortak 

paydada edebî tip’e ulaşmayı umuyoruz. Yazarın benimsediği değerleri temsil eden, kişiler 
düzeyinde, ülkü değer veya tematik gücü temsil eden kişiler: Prof. Ömer, Tezel, Ayşen, 

Tuncer, Uğur, Gül, Zehra, Ali Usta, Aysel, Hakan...  

Prof. Ömer akademisyen bir sosyalisttir. Dengeli, ağır başlı olduğundan öğrenci 

eylemlerini, özellikle ders boykotlarını onaylamadığını belirtmesi ve arkasından bir süre 

tutuklanıp serbest bırakılarak görevine iade edilmesi, düşünsel birliktelikleri olan öğrenciler 

tarafından işbirlikçi olma ithamıyla karşılaşır. Burada ilginç olan ve daha sonra diğerlerinde 

de göreceğimiz “tutukluysa bizdendir” veya “serbest bırakılmışsa düşündürücüdür. Çünkü 

mutlaka aleyhimizde ifadeler vermiştir. İşbirlikçidir. Haindir.” yargısı, yanılgısıdır. 

Tezel ressamdır. Yaptığı tablolarda devrimci sembolleri göremeyen iki gençten 

sanatıyla dâvalarına ihanet ettiği gerekçesi ile birinden tokat, diğerinden tükürük yediği için 
bütün içtenliğiyle bağlandığı düşüncelerinden koparak psikolojik boşluğa, boşluktan içkiye 

sığınmış, alkolik olmuştur.  

Ayşen bu tipler içerisinde en özgün olanıdır. Kendi rüküşünün derdine düşmüş, 

kızının en çok yardıma ihtiyaç duyduğu anda bile tırnaklarının biçimiyle dertlenen bir anne 

ile ticarî yaşamını kızının mutluluğuna tercih eden bir babanın kızıdır. Ebeveyninden 

göremediği ilgiyi arkadaşlarında aramıştır. Ailesinin yerine koyduğu arkadaşları tarafından 

da sadâkat testi olarak kendilerinden koptuğu ailesinden para getirmesi şartı konduğundan 

daha da yalnızlaşmıştır. Ortadan kaldırılması için mücadele verilen burjuvanın parasına 
ihtiyaç duyuluyor olması, bu paranın teminin hatırına mı kendisine değer verildiği yoksa -ne 

kadar hoşnut olmazsa bile, bir burjuva çocuğu olduğu gerçeğini zihninden atamadığından- 

kendisi ile bir burjuvadan intikam mı alınmakta gibi düşüncelere kapılır. Arkadaşları içinde 

kendi varlığını, yerini düşünmeye, sorgulamaya başlar, bunalır. Ailesi gibi arkadaşları da 

onu anlayamamışlardır. Yaşamının en özgür ve mutlu günlerini, tutsak olduğu hapishane 
günlerin de yaşayan Ayşen, babasının konumu ve çabalarıyla hapisten çıkarken 

arkadaşlarının itham ve şüphelerinin mahkûmu olarak bedenen hür, ruhen mutsuz biri 

olur. Hapisten çıkmak bir avantaj değil, var olan sosyal farkın bir tür tescili olarak 

yorumlanır. Tepki ve intikam düşüncesiyle subay çocuğu olan (subaylar devrim yolunda 
ciddî bir engel olduğundan hasım taraftır) Ercan’la evliliği kabul etmiştir. Ayşen’in evliliği 

tercihi ile Tezel’in intihara nispetle içkiyi tercih edişi davranışsal paralellik göstermesi 

bakımından dikkat çekicidir. 

Tuncer üniversitede öğrenci lideri pozisyonunda iken, kendilerine karşı mücadele 

verdikleri ‘burjuva’ çocuğu olan Yıldız’ın duygusal ilgisine cevap vermiş, devrimci öğrenci 

tipinden burjuvazi yaşam biçimine geçmiştir. Bu geçiş süreci kolay gerçekleşmemiştir. 
Yıldız’ın kendisine ilgisinden çok mutlu olan Tuncer, bu ilgiyi başta devrimci çabalan için 

bir sabotaj, aralarına girmeye çalışan bir ajan olarak yorumlaması, nerede ise en doğal ve en 

İnsanî duygularının bile, yoğun politik baskılar altında nasıl yorumlara kadar 
gidilebileceğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Tuncay, duygusal bocalama 

yaşamakta iken âşık olmayı devrimciliği ile bağdaştırmaz. Mantıksal olanla duygusal olan 
arasındaki bocalama, duygusal olanın galip gelmesi ile sonuçlandığından, Tuncer de önceki 

tipler gibi düşüncelerinde sapmaya uğramıştır. Anadolu Kulübü’nde yoksul bir marangoz 
çocuğu, devrimci bir öğrenci lideri olarak değil, zengin kayınbabanın himayesi ile Lozan’da 

doktora yapmakta olan birisi olarak düğünde bulunmuştur. 

Tuncer’in diğer bahsi geçen tiplerden farkı, temelli bir konum değişikliği geçirmiş 

olmasıdır. Eşi Yıldız’ı mı yoksa onunla gelen yeni yaşam biçimini mi sevmektedir, bunu 

çözemez. Oysa Prof. Ömer, Tezel, Ayşen köken itibari ile burjuva iken karşı safta mücadele 

etmeye çalışmışlar, anlaşılamamışlardı.  

Babası, bir şarkıcı kadına tutulup annesini bıraktığı ve Adanalı fabrikatör oğlunun 
kendisini değil, bir başka kızı sevdi diye intikam hissinin bilediği bir devrimci olan Zehra, 

katı ve anlayışsız devrimciliği ile ‘her şeyi devirmek’ olarak algılamış biridir. Ayşen’i en çok 

yıpratan da Zehra'dır. 

Ali Usta romanın en olumlu kişisidir. Tuncer’in babasının içki arkadaşıdır. Tuncer, 
babasından daha yakın bulduğu için sorunlarını onunla paylaşır. Ali Usta, iki yeğenine hem 

analık hem babalık yaptığından evlenmemiş, yaşamını bu iki yeğenine adamıştır. Yoksulluk 
çektikleri için istemediği halde yeğeni Ahmet’in polis olmasını sağlar. Fakat Ahmet de diğer 

toplum polislerinden farksızdır. İçlerinde kardeşinin de bulunduğu öğrencilere karşı 
yürütülen engellemelerde kaba davranmaktan geri durmaması Ali Usta’yı çok üzer. 

(Romanda Ali Usta’nın polislere olan nefretinin gerekçeleri, yeterli ve gerçekçi verilmemiştir.) 
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Ayşen’i tek anlayan Ali Usta’dır. Kır çiçekleri ile şehir çelenklerini, mumdan gelin çiçeklerini 

aşarak Ayşen’e mutluluk ve güven veren yine Ali Usta’dır.  

Aysel, Prof. Ömer’in eşidir. Tezel’in kız kardeşidir. O da akademisyendir, yazardır. 

Ağabeyi ve yengesi, yazdığı kitabı ‘içinde bir sürü harf ve rakamın bulunduğu şey' olarak 
algılarlar ve zaman zaman kâğıt parçasına ihtiyaç duyulduğunda sayfaları yırtılıp tahkir 

edilir, yeğeninin düğününe gitmeyecek kadar şiddetli tepki gösterir. Geçmişte eşini bir 

öğrencisi ile aldatmıştır. (Eşini aldatan akademisyen tipi ve diğer romanlarda görülen ortak 

tipler ayrı bir çalışma konusu olabilecek kadar geniş olduğundan biz yalnızca burada bu 

hatırlatma ile yetiniyoruz.)  

Uğur, Gül, Hakan gibi gençler ise devrimciliklerini “tutuklanmışlıklarıyla” ispatlamış 

tiplerdir. Roman, gerçek yaşam gibi birbirine zıt kişilikleri çatıştırmak sureti ile 

yazıldığından, yazar, benimsenmiş değerlerini temsil eden kişilerin davranışlarını ortaya 
çıkarmak için, karşı değerleri temsil eden tipleri ortaya çıkarmak ihtiyacı hisseder. Bir 

Düğün Gecesi romanında kişiler düzeyinde, karşı değerlerin temsilcisi (hasım güç) olan 
kişiler; İlhan, emekli albay Ertürk, polis Ahmet, Tezel ve Aysel’in ağabeyi, işadamı, avukat 

İlhan Dereli, romanda burjuvayı temsil etmektedir. Onun şahsında sol’dan burası 

olumsuzlandığı gösterilmektedir. Ticarî çıkarları için (komünizmin en büyük düşmanı, 

emperyalist, kapitalist Amerikan sermayesinin simgesel göstergesi olan) bir motor 
üreticisinin bayiliğini yapmaktadır. Satışını da yine devrim yolunda bir engel olan Amerikacı 

subayların barındığı orduya satmaktadır. Ticaretine güç katmak için milletvekili kızıyla 

evlenir. Kızım anlamaz, orduya yapacağı satışların daha da artmasına sebep olacağından, 
kızının mutsuz evliliğine kayıtsız kalır. Mal varlığı ile etkin olan İlhan’ın, İlhan Dereli alarak 

telaffuzu dikkat çekmektedir. Yazar, genelde diğer kişilerde görmediğimiz soyadı ile birlikte 

adın, “İlhan Dereli” şeklinde telaffuzunun okuyucu üzerindeki etkisini hesaba katmış olmalı.  

Yazar, “Birleşmiş Milletler İrtibat Subayı Ertürk’ün Hatıra Defterinden Notlar” başlığı 
altında açılan bölümde, subay Ertürk’ten genelleme yaparak Türk erinin mantığını 

sergilemektedir. Adalet Ağaoğlu gibi usta bir yazar, romanında bir tipe isim verirken, tipin ve 
ismin göstergelerini atlamış olamaz. Emekli Albay Ertürk, okuyucuya, aktif meslek 

yaşamından sonra, yaptığı yararlılıklardan dolayı atandığı OYAK’ın çalışanı olarak sunulur. 

Yani, eylemleri ve düşünceleriyle ordu personellerinin tüzel kişiliğini temsil eden bir 

kuruluşun temsilcisi olabileceği, en üst düzey yetkililerce onaylanmıştır. Yazan tarafından 

yalnızca şahsını değil, bütün ordu mensuplarını temsil için oluşturulmuş bir tip olduğu 

anlaşılmaktadır.  

1952’de tuttuğu günlüğünden aktararak yaptıklarını öğrendiğimiz emekli Albay 
Ertürk, Kore Savaşma katılmış, esir düşmüş, esaretteyken Amerikalı Tommy ile birlikte 
olmuştur. İzinle gittiği Japonya’da Sumida adlı bir bayanla, etkisinden yıllarca 

kurtulamayacağı çok kısa bir aşk yaşamıştır. Tommy ile ilişkileriyle, Tommy’nin şahsında 

Türk erinin Amerika’yı nasıl algıladığı roman tekniği içinde işlenmiştir. Zengin Amerika, 

yoksul ülkelere yardım etmek için rahatını bozmuş, bu nedenle kendisine minnettarlığımızı 

göstermek için kendi istihkakımızın “yenebilecek kısımlarını” onlara vermek, bir 

sorumluluktur.  

“Ben Amerikalı savaş arkadaşlarımı, erinden en yüksek rütbeli subayına kadar her 
zaman çok sevmiş ve saymışımdır. Onlar çikolatalar, enfes soğuk etler, çörekler, tatlılar 
yerlerken, bol bol biralar içerlerken kendilerini kıskanmak aklımın uçundan geçmemiştir. 
Çünkü bunları yemek onların hakkıdır. 

Zengin bir memleketin çocukları oldukları halde bizim gibi fakir memleketlere yardım 
ellerini uzatmış, büyük düşmanlarımız olan komünistlere karşı bizleri korumak için 

her şeylerim seferber etmiş bu in sanlara ne yapsalar layık, ne yeseler haktır. Bu 

erler ve subaylar ki güzel evlerim, mağmur şehirlerini bırakıp bizim için esir 

düşmektedirler. Fakat o an Tommy'nin benim pirinç kâsesine saldırışımı tiksintiyle 

seyretmesi… … İyi ama adamcağız yiyemiyorsa ne yapsın? Neyse" (s. 210)  

Tommy’nin tiksinip yiyemediği yemek sorunu için çözüm bulunur:  

“Şimdi aramızda bir formül bulduk mamafih. Bize verilen yiyeceklerin en yenilebilirleri 

birleştiriyoruz, bunları Tommy yiyor. Kalanları da birleştiriyoruz, ben yiyorum. Böylelikle 

Tommy de biraz kuvvet kazanmaya başladı.” (s.210) 

Yazar, bu ifadelerle (tematik gücü temsil eden kişiler merkezinden hareketle) 

emperyalist Amerika’nın eylem stratejisini, roman üslubuyla anlatmaktadır bu durumda 

Amerika, yoksul ülkelere kendilerini korumaları şartıyla onların ‘’yenilebilecek’’ varlıklarını 
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almakta, ’yenmeyecek olan kısım’ ’varlıklarını onlara bırakmaktadır. Bu müşterek eylemde 

her iki tarafta mutludur. Bu tutum genel kanı olduğundan kavramlar düzeyinde Ordu ve 

Amerika tematik Güç’ün zıttı, karşı Güç’ü temsil etmektedir. 

Toplum polisi Ahmet, mesleğini icrada gösterdiği üstünlük(!) onu, resmî görevinin 

dışında da takdir görmesine sebep olmuş, yüksek tabakanın atıldığı düğün töreninin 

güvenliği kendisine teksim edilmiştir. Burjuvanın takdirini kazanmış olması, onu da karşı 

güçler tarafında yer almasını sağlamıştır. Daha önce denildiği gibi, Ali Usta’nın yeğeni olan 

polis Ahmet, eylemlerde içlerinde kardeşinin de bulunduğu öğrencilere karşı şiddet 

uygulamaktan geri durmamıştır. 

Polis Ahmet tipinin olumsuzlanması ve romana dâhil edilmesi, ülkü değer olarak 

sunulan “komünizmi” Uygulamak isteyenlere karşı, devlet adına korumacı kolluk 
görevlilerinin pek müsamahalı davranmayışlarından kaynaklanmaktadır. Devrimciler, polisi, 

işkence yapışı, meydanlarda dayak atışı, takiplerle rahat davranmalarını engelleyişleriyle 

algılamışlardır. Yalnızca bu temaları işleyen onlarca kitap yazılmıştır. 

Polis, roman boyunca ordu mensuplarının ithamından farklı bir konumda 

sunulmuştur. Subaylar Amerikancı olarak sunulurken polisin, yerel burjuvanın etkisi 
altında bulunduğu iması vardır. Çünkü Polis Ahmet, burjuvanın düğününü korumak için 

oradadır. Hiçbir surette yurt dışı bağlantısı, ilişkisi zikredilmemiştir.  

Eytın Törk olarak telaffuz edilen Ayten Türk, Ercan’ın (damat) teyzesidir. Amerika’da 

kaldığı için kültür dejenerasyonuna uğramıştır. Bir ulusun adı da olan soyadı, orijinal 

söyleyişini kaybetmiştir. Romanda Amerikan aksanıyla sık sık söylenmesi yazarın veya ülkü 
değerleri temsil eden şahıslarca ironi ile karşılanmakta olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

ordu mensubu damat ailesinin, romanın başından beri Amerika ile ilişkilendirilmesinin 

simgesel göstergesi olmuştur. 

Gelinin annesi Gönül Hanım, nihilist bir tiptir.12 Mart süreci gibi toplumsal çalkantı 

içinde tırnağının biçimi kadar kızı ile ilgilenmemiştir. 

Ayşen, bunalımlarını anne sevgisinden mahrum olmasına bağlar. Ona göre Tuncer’in, 

babası ile sorunları olmasına rağmen annesi ile sorun olmaması mutlu olması için yeterli 

olabilmektedir. Eğer annesi kendisini anlamış olsaydı çektiği sıkıntıları yaşamamış olacağı 
kanaatindedir. Tuncer’le annesi arasındaki sevgiye gıpta etmektedir. Ayşen’i anlamayan 

yalnızca annesi değildir. Babası da anlamamıştır. Fakat annesinin anlamaması kadar 

etkilemez. Arkadaşlarına sığınır, onlar da aynı anlayışsızlıkla Ayşen’i yalnızlığa itmişler. 

Bir generali vurmanın bir iş sayıldığı romanda subaylar sürekli olarak 
olumsuzlaşmıştır. Devletin diğer kolluk güçleri olan polisler de polis Ahmet’in şahsında 

olumsuz tanımlara maruz kalırken onların psikolojileri kendi ağızlarından bile verilmemiştir. 

Paraya tamah ettiklerinden, bedeliyle her türlü işin yaptırılabileceği kişiler olarak 

belirtilmiştir.  

Ali Usta, komünist düşüncenin idealize ettiği emekçidir. Tamircilikle geçinmektedir. 

Üniversitede etkin bir çevresi olan Tuncer’in etkileşim içine girebileceği birçok insan 

olabilecekken, sorunlarına çözüm için danıştığı kişi Ali Usta olmuştur. Ayşen’in 

anlaşılamama sıkıntısını bir tek Ali Usta anlamıştır. Usta tabiri, bilen, ehil anlamlarını 

içermektedir. Usta, pazu ve beyin gücünün birleştiği bir kavramdır. Bu bakımdan anlayışlı, 
bilim adamı tipi olan Prof. Ömer ve sanatçı Tezel’den daha fazla önem kazanıyor. Prof. Ömer, 

Küba’nın ekonomisini ne kadar akılcı eleştirirse eleştirsin, bir tabu olan Küba modeline 
eleştiri yaptığı için öğrenci liderinden tepki alıp, ders boykotlarının yanlış mantığını izah 
ederken işbirlikçilikle itham edilirken, Ali Usta, İlhan Dereli’nin bozulabilecek cihazını tamir 

edebileceğini belirtirken anlayışla karşılanır. Anadolu kulübündeki düğünde hemen hemen 
herkes mutsuzdur, çekildikleri köşelerden düğünü izlerlerken, Ali Usta’nın dükkânı 

insanların rahatladığı bir mekândır. 

Tezel’in yediği tükürük ve yumruk, daha çok somut dünyanın gerçekleriyle ilgilenen 

komünist düşüncenin, soyut dünyaya yaklaşan sanatı, algılama, yorumlama ve yaşama 

uyarlamada, genel değilse bile özelde, sorunlar oluşturabileceğini göstermektedir. Sanat, 

çoğu zaman nesnel olanla nesnel olmayanı anlatmadır. Sanatın kendi gerçekliğini 
anlayamayan gençler yumruk atmaktan ve tükürmekten çekinmezler. Bu davranışlarını 

komünizm adına yaparlar.  

İntihar, inanç zayıflaması ile ortaya çıkan bir kavramdır. Din, inançların 

sistemleştirilip insanlara sunumudur. Yazarın kendisinde de bulunan inanç zayıflığını 

roman kişilerine de taşıdığı görülmektedir. Örneğin namazın bitiminde sağa ve sola başı 
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çevirme eylemini “sağa ve sola tükürme” olarak tanımlamıştır. Oysa bu davranış bir 

tükürme eylemi değil, selamlamadır.  

Romanın ilk cümlesi olan “İntihar etmeyeceksek içelim bari" ifadesi, birkaç kez daha 

kullanılarak leit-motiv oluşturulması ve hemen hemen bütün metinde, iç monolog 

tekniğinin ağırlığı bulunması, anlatıcı olan roman kahramanlarının tümünün içlerinden 

konuşmaları kişilerin psikolojilerini yansıtmakta oldukça etkili olmuştur. Bu durum, 

romanda iç monolog, iç diyalog ve bilinç akışının yoğunlukla kullanılması ile 

gerçekleştirilmiştir. Roman kahramanlarının ağzından ortam, anlatma-gösterme tekniğiyle 
kişiler, tasvir tekniğiyle okuyucuya sunulurken yine kişilerin algı, mizaç ve özellikleriyle ilgili 
birçok özelliği tespit edebilmekteyiz. Yine İrtibat Subayı Ertürk’ü hatıra defterinden naklen 

anlatılan kısımlar ile otobiyografik anlatım tekniği vesilesiyle tanıyabilmekteyiz. 

 

Sonuç 

Yazar, kişileri konumlarına ve psikolojilerine göre konuşturmada başarılıdır. İntihara 
yaklaşmış alkolik birinden kendi içinden başkalarına karşı kibar tanımlamalar beklemek 
yanlış olurdu. Bu sebepten ifadeleri çok kaba ve çirkin bir Tezel. Başkalarına karşı anlayışlı, 

kibar bir kişilik sergileyen Prof. Ömer’in içinden daha özgür tanımları gerçekçidir. Bu durum 

diğer kişiler için de söz konusudur. Bu durum romanda her bir kişi için ayrı bir üslup 

oluşmasına yol açmış, yazarın dil zenginliğini açığa çıkarmıştır.  
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