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loyisi" `(Hil Yam 1990),.
"Suç ve ca» .(Ys ( Kre-
di Y~yınlari, 1992) dan

soma"7" ile ksrşilıyor bizi CemAkaş .
7bir roman. . . Siıagesi"7" olan bir di-
rıi (Kmnk), bu dinin üyelerini ve pey-
gamberlerinden ayrilarak `lkınciciler'i
,oh ştııranların 'beklenen peygamberi
`Hakan' ve sevgilisi
`Yağmur'un başma
gelenleri anlatan bir

. roman . . .
Yam nasıl yazâr?

'-'Iiomandakendir ıide `
b rnman kişisi o4-
rak ört~ya koyuyor

- ~e

	

caş: l.1te yan- ;
danyazdığı romantn-
birde yazamçıkar
vir ,
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bakan- .
"gözüyle bir kâhin
tavnyla. . . Bir kâhin
tavr ıyla çdnkü roma-
nıü başmda - ileride
ı aklan, okurun
kafasmda sotıı i şaretleri birakarak an-
~atmay ı beceriyor Akaş . Her şeyi kin-

_ .

	

ıi ,#1Cr şeyin içindeyken dışında gö- "
tyor olaylart; iki -ayn y6nde ve

M$yndildegösteriyor kendiniyazar.
Anlatmak istediğini tek cümlede an-

latıyor -roman; geçmiş,-gelecck, şimdı - .
14zarfıamharmanlamsyıçokiyikotan-
Jvr 7

	

Ya

	

ur' ta

	

kiı~rılîlderiT
dans.etti-

nyor, yazar. Bölümlerden bölümlere
sKrarken araya giien manifesto, şiirler
yt; ciddi bir araşurmayt gerektiren-
16, bölümd oluşturan Holey Sevner

- konulu ya ıı , Sir James Boldr'tn
Wîte~ft andbecret Lsg ıes in Eu-
rope, 12OD-1$00 , ,adl ı çitabtndan
(Mcdnwn&Co. Ltd., Londra, 1961)
çevrilerek alınan metinlerle bütünlük
boztıİmı'iyor .
Yazınıiı-tehlikeli sttur çizgisinde, bir

ipl eambazınm dikkatli tavrtyla ilerli-
yor, &-tletiyor ronıanın coinlelenni ve
kotn. u ıxıyazar. Ke dnıizigülmekten
âlamadığtn ızbölümlerinden, kendini-

uzantrken,=oku-
ta &e üstünde
polisiye bit go--

r-iuyan bir roman
çıkıyor kaxşımı -

	

~

Her ne kadar bir roman kahramanı -
mn öncesi olsa da biziroman ilgilendi--
rir : Tnin sonunda `özür' diyor Cem
Akaş ; Hakan't daha önce Tanrilarm
Da Bıırnu Kaşınır' adh 'öyküsünde
intihar ettirdigi için. "Bir anlacma ya-
pılım,P: ° Onun ölmeyi kabul evwsnve
karvlrk, ben-de Hakan't owdar sonraki - -
ramanıma d&a

	

ırt" diyorAka~ve ek-
üyor : "Nedense Hakdn'ınölnarsi. bende-_
bir türlü soplanu haline gebı n~ kitap
kafamda yeniyeni oluprken, hifbir-fey
belli değilkeıa, tesf bir Xyi btiyı ordurı --, .y
Soreqnda(başrndiu)Hakariölecokti."
Tnin başmda ölüyor Hakan. . . Ki-

tabtn sonu"nda final sahnesinde soru
ipretini astyoryazar : Hakanü1dü mü?
Haytrl Aslında7 devamediyo,,Sim-

divebuyaşamda. . .
Hakan'ın" ,	sevgı&i

	

Yağmı r'a
gırgır oLstm diye yazd ığı, oysa
K=kıun -kutsâı metninin'bir parça-,
sı sayılğıı "Bir İ%ki Nası l Olmalıdu
BuinctMarûfesto"nun 7	ddesinde
"S63"meyensz%z ~,,"diyeyazıyor
CemAkaş . Hakh olarak . Ağırlaşan bir
sözüı yazıyorum ben de . Çok genç yaşı - .'
na (26) ragmen usta bir yazar Cem
Aka§ . .

7'niıı giı iş ıde ,"Htexurl#ıyuz" diye
aç ıyor româamkapmnı yszai' . Huzur-
luyuziyi bir roman daha giriyor edebt--:
yat ımıza, Türk edebiyatm ın prizma-
s ından bir ışık olup geçiyor: CemAkaş
ve7. Yedirengi sunuyorokura
Arxık gökkuşağuıı ' yakalayabilirsi-

niz ı .
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