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ÖN SÖZ 

 
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri de Erendiz 

Atasü (1947- )’dür. İlk öykü kitabı 1983 yılında yayımlanan ve Akademi Kitabevi 

Birincilik Ödülü’nü alan Atasü, başta öykü olmak üzere roman ve deneme türündeki 

eserleriyle de adından söz ettirmektedir.  

Erendiz Atasü üzerine yapılan akademik çalışmalar genellikle yazarın kadın 

konusuna yaklaşımıyla ilgilidir. Geleneksel kadınlık imgesini sorgulayan, eserleriyle 

toplum baskısı altında ezilen kadınların sesi olan Atasü’nün tüm yönleriyle 

incelenmesini gerekli görerek bu çalışmayı yapmaya karar verdik. 

Yazarın sanat anlayışını ortaya koyarak eserlerini incelemeye çalıştığımız 

tezimiz, giriş, yedi bölüm, sonuç, kaynakça ve dizinden oluşmaktadır.  

Girişte Cumhuriyet dönemi kadın yazarları konusu üzerinde durduk. Fatma 

Aliye Hanım’dan başlayarak Erendiz Atasü’ye kadarki kadın yazarlarımızı kısaca 

değerlendirdik. 

Birinci bölümde, başta kendi eseleri olmak üzere çeşitli kaynaklardan 

derlediğimiz bilgilerden yararlanarak yazarın yaşamını;  doğumu, çocukluğu, eğitim 

ve çalışma hayatı, evliliği çerçevesinde inceledik. 

İkinci bölümde, Erendiz Atasü’nün eserlerinin genel özellikleri belirttik. Bu 

bölüm, “Öykü”, “Roman”, “Deneme” alt başlıklarından oluşmaktadır. Daha sonra 

ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğimiz eserler bu bölümde kısaca tanıtılmıştır.  

Tezimizin üçüncü bölümünde Atasü’nün sanat hayatını ayrıntılı bir şekilde 

tespite çalıştık. Yazarın “Sanat Anlayışı”, “Sanat Hayatı”, “Akımlarla Olan 

Bağlantısı”, “Beslendiği Kaynaklar ve Etkilendikleri” eldeki kaynaklar 

doğrultusunda incelendi.  

Eserin dördüncü bölümünde yazarın öyküleri incelenmeden önce öykü 

anlayışını tespite çalıştık. Yazarın öyküleri incelenirken “Konu ve Vak’a”, “Özet”, 

“Fikirler”, “Figürler”, “Anlatıcı ve Bakış Açısı”, “Anlatım Teknikleri”, “Zaman”, 

“Mekân”, şeklinde bir sıra izlenmiştir. Bu incelemeyi yaparken öykülerin yayımlanış 

sırası takip edilmiş ve eserler üzerinde tek tek durulmuştur.  
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Beşinci bölümde yazarın “Roman” türündeki eserleri, öykülerini incelerken 

esas aldığımız alt başlıklar doğrultusunda incelenmiştir. Atasü’nün “Deneme” 

türündeki eserleri altıncı bölümde tek tek ele alınmış ve içerikleri belirtilmiştir.  “Dil 

ve Üslûp” ise yedinci bölümü oluşturmaktadır.  

Tezimizin “Sonuç” bölümünde Erendiz Atasü’nün sanat anlayışı ve eserlerine 

dair ulaştığımız yargıları belirterek, Türk edebiyatındaki yerini belirlemeye çalıştık.  

Eserin “Kaynakça” kısmı şu başlıklardan oluşmaktadır: I. Erendiz Atasü’nün 

Eserleri, II. Faydalanılan Diğer Kaynaklar. Bu bölümde E. Atasü’nün eserlerini 

kronolojik, diğer kaynakları ise varsa soyadı, yoksa eser adına göre alfabetik sıraya 

koyduk.  

Tezde “Eser Adları Dizini” ve “Şahıs Adları Dizini” şeklinde “Dizin” 

oluşturulmuştur.  

Türk edebiyatının dikkate değer yazarlarından olan Erendiz Atasü hakkında 

hazırladığımız bu çalışma ile Türk edebiyatına katkımız olduysa, bu bize mutluluk 

verecektir. Tezimizde birtakım eksiklikler ve kusurlar olabileceğini kabul ediyor ve 

bunların hoşgörüyle karşılanmasını umuyoruz.  

Çalışmamız esnasında gerek konunun belirlenmesinde, gerekse tezin yazım 

aşamalarında desteğini esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Mustafa Özcan 

Beyefendi’ye teşekkürlerimi sunarım.  

Tezin hazırlanma sırasında biricik oğlum Emir İlke’den esirgemek zorunda 

kaldığım zamanlarda, ona benim yokluğumu hissettirmeyen kayınvalidem Keziban 

Suroğlu’na ve her konuda anlayış gösteren sevgili eşim Murat Suroğlu’na teşekkürü 

borç bilirim.  
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Tezin Adı Erendiz Atasü, Hayatı-Eserleri-Sanatı 
 
 

ÖZET 

 
Bu çalışma, Cumhuriyet dönemi kadın yazarlarından olan Erendiz Atasü’nün 

sanat anlayışını; hayatı ve eserleri çerçevesinde belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Tezimiz, giriş ve sonuç hariç yedi bölümden oluşmuştur. Giriş bölümünde 

Cumhuriyet’ten sonraki kadın yazarlar hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır.            

Birinci bölümde Erendiz Atasü’nün hayatıyla ilgili bilgiler verilmiştir.  

Tezin ikinci bölümünde yazarın “öykü”, “roman” ve “deneme” türünde yazmış 

olduğu eserler, genel hatlarıyla tanıtılırken, üçüncü bölümde yazarın sanat anlayışı, 

sanat hayatı, feminizmi benimsemesinin sebebi, beslendiği kaynaklar incelenmiştir. 

Atasü’nün sanat anlayışı belirtildikten sonra dördüncü bölümde öykü, beşinci 

bölümde roman, altıncı bölümde ise deneme türündeki kitapları tek tek incelenmiştir. 

Öykü ve roman anlayışı, denemeci yönü ortaya konulmuştur. Eserlerin dil ve üslûp 

özelliği ise yedinci bölümde belirtilmiştir. 

Sonuç bölümünde çalışmanın tamamından ortaya çıkarılan sonuçlar tespit 

edilmiş ve yazarın Türk edebiyatındaki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. 



 

 

vii 

 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

 

Adı Soyadı Kezban Suroğlu Numarası: 034201021002 
Ana Bilim / 
Bilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyatı  

Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Özcan 

 
Ö

ğr
en

ci
ni

n 
  

Tezin İngilizce 
Adı Erendiz Atasü, Life-Works-Art 

 

 

SUMMARY 

 

This study is aimed to determine the framework of the understanding of art, life 

and works carried out of the Erendüz Atasü who was one of the women writers of the 

Republic period. 

Our thesis is composed from seven parts except introduction and result. In 

introduction section a general assesment was made about women writers after 

republic period. The first chapter gives information about Erendiz Atasü’s life. 

In second part of the thesis author’s “story”, “novel” and “essay” are 

introduced in general terms. In third section, authors understanding of art, art life and 

reasons of appropriating from  feminism and her sources are inspected. After authors 

understanding of art specified,in forth section authors short stories, in fifth section  

novels, in sixth section  essay books are examined one by one. Her story and novel 

concept and her essayist aspect presented. Her work's feature of language and style 

mentioned in seventh chapter  

In the conclusion section, results from all of the study were identified and 

authors place in Turkish lecture tried to be determined. 
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GİRİŞ 

 
Türk edebiyatında 1970’li yıllara kadar erkek egemen bir yapının olduğu 

görülmektedir. Tanzimat’tan sonra batılılaşma hareketlerinin etkisiyle Türk edebiyatı 

modern öykü ve romanla tanışmıştır. Bu türlerle ilgili ortaya konan ilk örnekler 

ağırlıklı olarak erkek merkezlidir. Kadın karakterler ya sadık bir eş, ya anne ya da 

günahkârlığın sembolüdür. 

Cumhuriyetten sonra eğitim oranının artması ve kadının çalışma hayatı içinde 

yer alması gibi sebeplerle kadın yazar sayısı artış göstermiştir ve kadınlar edebiyat 

dünyası içinde ön plana çıkmaya başlamışlardır. Erendiz Atasü 1983 yılında 

Kadınlar da Vardır diyerek edebiyat sahnesine çıkmıştır. Bu ilk kitabıyla kadınların 

çeşitli hallerini anlatarak yazarlığa başlayan Atasü, daha sonraki eserlerinde de kadın 

karakterleri olayların merkezine koymuştur. 

 Kadınların edebiyatta söz söylemeye başlamalarının sonucu olarak “kadın 

yazar” tanımlaması ortaya çıkmıştır. Bu tanımlama her ne kadar ataerkil toplum 

yapısının kadınlara yönelik cinsiyet ayrımının bir göstergesi olarak algılansa da 

kadın olmak ve yazmak arasında ilişki olduğunu belirten Erendiz Atasü, “kadın 

edebiyatı” kavramı ve “kadın yazar” tanımlamasıyla ilgili şu görüşleri öne 

sürmektedir: 

“Bir kadın edebiyatı kavramına sıcak bakıyorum. Bu kavramdan kadın 

hayatlarına tanıklık eden ya da kadınlara özgü çileleri dile getiren anlatılardan 

çok, hangi konuyu işlerse işlesin, ataerkil kültürü sorgulayıcı bir bakış açısı 

benimsemiş yapıtları, anladığımı vurgulamak isterim. Ayrıca birçok kadın 

yazarın kurguya, dile, imgelere yaklaşımının erkeklerden farklı özellikler 

sergilediğini düşünenlerdenim.”1 

1970’li yıllarda kadın yazarların sayısının artmasıyla kadın duyarlılığı kadın 

yazarların eserlerine hâkim olmuştur. Erendiz Atasü’nün ilk eserini verdiği 1983 

yılına kadar Türk edebiyatındaki kadın yazarlar hakkında genel bir bilgi vermek 

faydalı olacaktır. 

                                                
1 www. erendizatasu. com, (25. 04. 2011). 
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 CUMHURİYET DÖNEMİNDE KADIN YAZARLAR 

 

Türk edebiyatında 1950’li yıllarda adından söz ettirmeye başlayan kadın 

yazarların sayısı 1970’li yıllarda artmıştır.  Kadınların eğitim seviyelerinin artması, 

sosyal hayat içinde daha çok yer alabilmeleri kadın yazarların nicelik olarak erkek 

yazarlarla eşit seviyeye gelmelerinde etkili olmuştur. Kadının ev hayatı ve çalışma 

hayatını birlikte yürütmek zorunda kalması, feminizm hareketleri, kadın 

derneklerinin kurulması gibi sebepler, kadınların geleneksel rollerini sorgulamalarını 

beraberinde getirmiştir. Bu sorgulamanın ve kadınlık hallerinin, kadın yazarlarının 

eserlerine yansıması da kaçınılmaz olmuştur.  

Tanzimat edebiyatı, Türk edebiyatında bir yenileşme dönemidir. İnci Engünün 

bu dönem yazarlarının kadının iyi eğitilmesini şart olarak gördüklerini belirtir ve bu 

dönemde kadın yazar olarak Fatma Aliye Hanım’ı (1901- 1984) ön plana çıkarır.2 

Cevdet Paşa’nın kızı olan Fatma Aliye, Fransızcadan çevirdiği romanları ve kadın 

konusunu ele aldığı yazılarıyla tanınmıştır.  

İyi bir eğitim almış olan Fatma Aliye, kadın hakları savunucularındandır. Bu 

çalışmaları doğrultusunda kadın konusundaki yazılarının yayımlandığı ve kadın 

haklarıyla ilgili düşüncelerinin yer aldığı Kadınlara Mahsus Gazete’yi çıkarmıştır. 

Bunun yanı sıra yazarın Muhazerât (1892), Udî (1899), Refet (1898), Enin (1910) 

romanları bulunmaktadır.  Evliliğinde mutsuz olan Fatma Aliye Hanım’ın en 

tanınmış romanı, kendisi gibi mutsuz evlilik kurbanı bir kadının duygularını ve 

yaşadıklarını anlatan Muhazerât’tır. İnci Enginün’ün belirttiği gibi muhtemel ki, 

kendi hayatında mutsuz olan Fatma Aliye Hanım’ın çevresinden uzaklaşarak, yeni 

bir hayat kurma özlemini de dile getirmektedir. Acemice yazılmış olmasına rağmen, 

bu eserde kendi hayatına bizzat kendi iradesiyle şekil veren bir kadın tipi ile 

karşılaşırız. Bu romanın birinci bölümü daha sonra romanımızın en büyük ustası, 

kurucusu Halid Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu romanına malzeme olmuştur.3 

Halide Edip Adıvar (1884–1964), Müfide Ferit Tek (1892- 1971), Güzide Sabri 

(1886- 1946), Muazzez Tahsin Berkant( 1900), Kerime Nadir (1917- 1984), Şükufe 

                                                
2 İnci Engünün, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, s. 271.  
3 Aynı eser, s. 271. 
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Nihal Başar(1896- 1973), Halide Nusret Zorlutuna(1901- 1984) Cumhuriyetten sonra 

kadın konusunu ele alan ilk kadın yazarlardır.  

İlk romanlarında aşk konularını işleyen Halide Edip, Kurtuluş Savaşı’nın 

ardından ideolojik romanlar yazmıştır. Romanlarında çizdiği idealize edilmiş kadın 

karakterler dikkat çekicidir. Kalp Ağrısı (1924) romanında kadın-erkek ilişkileri 

anlatılmaktadır. 4 

Halide Edip Adıvar’ın romanlarında konu çeşitliliği kendini göstermektedir. 

Halide Edip’e göre hakiki romanı tespit etmenin imkânı yoktur. Çünkü roman bütün 

yazı şekillerini içine alır. Fert, cemiyet, hareket yahut sırf kafanın içinden geçen 

hayat da birer roman konusu olabilir.5  

Halide Edip’in, Handan (1912), Seviye Talip (1910), Raik’in Annesi, Son Eseri 

romanlarında Doğu Batı karşılaştırması yaptığı görülmektedir. Ateşten Gömlek 

(1922) ve Vurun Kahpeye (1926) romanlarında Kurtuluş Savaşı ve Anadolu konu 

edinilir. Yazarın en ünlü romanı olan Sinekli Bakkal (1935) II. Abdülhamit dönemi 

İstanbul’un bir semtinde yaşayan insanları anlatır. Halide Edip’le ilgili Ahmet Hamdi 

Tanpınar Edebiyat Üzerine Makaleler kitabında şu değerlendirmeyi yapmaktadır: 

 
“Halide Edip Adıvar (…) yeni Türk romanını 1908 ve 1920 yılları arasında tek 

başına temsil etmekle kalmaz, o kadar cesaretle ve faydalı şekilde katıldığı İstiklal 

Savaşı yıllarında ve ondan sonra da Garp vilayetlerini (Vurun Kahpeye), Doğu 

Anadolu’yu (Zeyno’nun Oğlu) keşfeder. Küçük hikâyelerinde millî dayanışın sırlarını 

açar. Son eserleri içinde (1935’den sonra) aslı İngilizce yazılan Sinekli Bakkal, 

edebiyatın ve resmin bize ait şark olarak tanıdığı yerli bir dekor içinde (II. 

Abdülhamit devrinin çok melez ve içten çok şarklı havası ve dekoru) fantastik 

kahramanlarıyla kaybedilmemesi lâzım gelen değerlerin ve yeni, kurtarıcı 

düşüncelerin sentezini veren güzel romanesque tarafı bol bir geçmiş zaman 

rüyasıdır.”6     

Müfide Ferit Tek, Türkçülük akımına bağlı olması bakımından dikkat 

çekicidir. Kendisiyle aynı dönemde eser veren diğer kadın yazarlar genellikle aşkı 

                                                
4 İnci Enginiün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, s. 251. 
5 Mustafa Baydar, Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar, s. 7. 
6 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, s. 120-121. 
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konu edinirken Müfide Ferit, Aydemir ve Peraneler (1924) romanlarında Türkçülüğü 

ele almıştır. Yazar, Aydemir romanında Türklük sevgisini ön plana çıkarırken, 

Pervaneler adlı romanında yabancı kadınla evlenme sorununa dikkat çeker.  

Müfide Ferit Tek’in öne çıkan bir diğer özelliği de Hâkimiyet-i Milliye ve İrfan 

gazetelerinde yazdığı yazılarla Kurtuluş Savaşı’na destek vermiş olmasıdır. Olcay 

Önertoy’un belirttiği gibi yazar, kişilerin fizik yapılarından çok, düşüncelerine ve 

ruhsal yapılarına önem vermiştir. Kişiler, yazarın Türkçülükle, Türkiye’nin 

kalkınmasıyla ilgili düşüncelerini, yabancı öğrenim ve yabancılarla evlenme ile ilgili 

eleştirilerini yansıtmaktadır.7  

Cumhuriyetin ilk yıllarında en çok okunan kadın yazarlardan olan Güzide 

Sabri’nin ilk romanı Münevver, 1901 yılında yayımlanmıştır. Romanlarında 

genellikle kadınların içine düştüğü sıkıntılı durumları anlatan Güzide Sabri, aşırı 

duygusal ve genellikle ölümle sonlanan konuları anlattığı romanlarıyla ünlüdür. 

Yazarın en ünlü eseri Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi (1905) adlı romanıdır.  

Romanlarında yalnız aşk konusunu işleyen Muazzez Tahsin Berkand’ın yanı 

sıra Kerime Nadir de mutsuz aşkları konu edinmiştir. Popüler romancılardan olan 

Muazzez Tahsin Berkant ve Kerime Nadir’in eserlerini “gözyaşı döktürmeyi 

hedefleyen kitaplar” olarak değerlendiren İnci Enginün, onların romanlarını gençlere 

okuma alışkanlığı kazandırmaları bakımından değerli bulur.   

Kadınların sorunlarını ve kadınların zorlu hayat mücadelesini eserlerinde ön 

plana çıkaran Şükufe Nihal Başar, eserlerinde kadınların evlilikte söz sahibi olmaları 

konusunu işlemiştir. Edebiyat hayatına şiirle başlayan Şükufe Nihal, öykü ve roman 

türünde de eserler vermiştir. Kadın özgürlüğünün savunucularındandır. Tevekkülün 

Cezası (1928), Renksiz Istırap ( 1928), Çöl Güneşi (1933) eserlerini yazmıştır.  

Şükufe Nihal ilk iki romanı Renksiz Istırap ve Yakut Kayalar (1931)’da 

romantik aşkı konu edinirken daha sonraki eserlerinde toplumsal konulara 

yönelmiştir. İlk romanlarında genç kızların sevmedikleri kişilerle evlendirilmesi 

konusunu işler. Çöl Güneşi adlı romanında kadınların çalışıp para kazanmasının 

önemini vurgulamıştır. Şükufe Nihal, romantizmle başlayıp gerçekçiliğe 

                                                
7 Olcay Önertoy, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, s. 40. 
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kayabilmesine, ele aldığı toplumsal konuları genişletmesine karşın, romanları ancak 

yayımlandığı yıllarda okunmuş bir yazarımızdır.8  

Türk edebiyatında şairliğiyle tanınan Halide Nusret Zorlutuna roman türünde 

de eser vermiştir. Romanları fazla tanınmamış olan yazarın ilk romanı Küller (1921) 

adını taşımaktadır. Romanlarında gelenek ve göreneklerin, beşik kertmesi gibi, 

kadınları düşürdüğü zor durumlar anlatılmaktadır. Halide Nusret’in şiirlerini 

topladığı kitabının adı ise Geceden Taşan Dertler (1930)’dir.  

Türk edebiyatında özellikle 1950’li yıllarda kadın yazar sayısında artış görülür. 

1950 sonrası eser veren kadın yazarlarımızdan önce 1923–1950 arası eser veren  

Samiha Ayverdi (1906–1993), Safiye Erol (1900–1964) ve Suat Derviş (1905–

1972)’ten  bahsetmemiz yerinde olacaktır.  

İbrahim Efendi Konağı (1964) romanıyla tanınan Samiha Ayverdi, 

muhafazakâr kişiliğiyle tanınır. Eserlerinde tarih ve tasavvuf konularını işler. Aşk Bu 

İmiş(1938), Batmayan Gün (1939), Mesihpaşa İmamı (1948) dikkate değer diğer 

eserleridir.  

Almanya’da felsefe eğitimi gören ve tasavvufla da ilgilenmiş olan Safiye Erol, 

Kadıköy’ün Romanı (1939), Ülker Fırtınası (1944) ve Ciğerdelen (1947) romanlarını 

yazmıştır. Destan ve masal özellikleri gösteren Ciğerdelen romanında akıncıların 

yaşayışlarını anlatmakta ve onları bugünkü torunlarıyla karşılaştırmaktadır.9 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında gazeteci yönüyle ön plana çıkan ve asıl adı Hatice 

Saadet Baraner olan Suat Derviş, toplumcu edebiyatın gelişmesine katkıda 

bulunmuştur. En ünlü eseri Fosforlu Cevriye (1968) sinemaya aktarılmıştır. Yazarın 

edebî kimliği, siyasî kimliğinin gölgesinde kalmıştır. Yazarın öne çıkan bir diğer 

eseri pek çok yabancı dile çevrilmiş olan Ankara Mahpusu (1968) romanıdır. 

Romanda, hapisten çıkan bir gencin hayata uyum sağlama sürecini anlatılmaktadır. 

 Saydığımız isimlerle birlikte Cumhuriyet’in ilk yıllarında eser veren kadın 

yazarlarımız arasında Mükerrem Kâmil Su (1900), Fakihe Odman (1908), Cahit 

Uçuk (1911), Nezihe Araz(1922), Peride Celâl (1916), Nezihe Muhiddin (1916) de 

yer almaktadır. 

                                                
8 Aynı eser, s. 42. 
9 İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, s. 280. 
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1950’li yıllardan sonra yazmaya başlayan kadın yazarlarda, Cumhuriyet’in ilk 

yıllarındaki kadın yazarlara nazaran yaşanılan hayattan ve dönemden 

memnuniyetsizlik göze çarpar. Erendiz Atasü’nün de içinde bulunduğu bu yazarlarda 

kadının ev içlerinde yaşadığı sıkıntılar, çalışan kadının, yalnız kadının yaşadığı 

zorluklar, evlilikte kadın ve erkeğin yabancılaşması, kadın hakları ve cinsellik 

konularının işlendiği görülür. 1950 sonrası eser veren kadın yazarlarımızı 1940 

öncesi doğanlar ve sonrası doğanlar olmak üzere gruplandırıp değerlendirmemiz 

yerinde olacaktır.  

1940 öncesi doğanlar Nezihe Meriç (1925–2009), Adalet Ağaoğlu (1929 -), 

Leyla Erbil (1931 -), Sevim Burak (1931- 1983), Selçuk Baran (1933-), Mübeccel 

İzmirli (1934- 1982), Füruzan (1935- ), Afet Ilgaz (1937- ), Sevgi Soysal (1936- 

1976), Ayla Kutlu (1938-), Emine Işınsu (1938- ) olarak sıralanabilir.   

1950’lerden sonra kitapları yayınlanan Nezihe Meriç, kadınların yalnızlıklarını 

anlattığı eserleriyle dikkat çekmektedir. Meriç’in kadınları, toplumsal baskılar altında 

ezilmektedir ve kalabalıklar içinde yalnızdır. Erkek egemen toplumda, eğitim görmüş 

veya görmemiş bütün kadınların geleneklerin baskısı altında oluşunu anlatır. Öyküleri, 

Bozbulanık (1952), Topal Koşma (1956),  Menekşeli Bilinç (1965), Dumanaltı (1979), 

Bir Derin Karakuyu (1989) kitaplarında toplanmıştır. 

Asım Bezirci’nin de belirttiği gibi Nezihe Meriç genellikle orta tabakadan 

mutsuz aydınları, en çok da kadınları canlandırır. Kişiler çoğunlukla çevreyle 

çatışma halindedirler. Törelerin baskısı, toplumun anlayışsızlığı karşısında 

bunalmaktadırlar. Bunun sonucu olarak cinsel özgürlüğe kavuşmak isteğiyle, 

tutkuların etkisiyle ya çevreden koparlar ya da ona başkaldırırlar.10   

Nezihe Meriç’in tek romanı 1961 yılında yayımlanan Korsan Çıkmazı adlı 

eseridir. Romanda kadının ekonomik ve cinsel yönden özgürleşmesi konusu 

işlenmektedir.  

Adalet Ağaoğlu, 1970 sonrası ün kazanmış kadın yazarımızdan biridir. Roman 

ve öykülerinde değişik teknikler kullanmasıyla öne çıkan Ağaoğlu’nun bir diğer 

özelliği de edebiyatımızda özellikle kadın yazarlar tarafından açıklıkla işlenemeyen 

cinsellik konusunu ele almasıdır. Adalet Ağaoğlu, kadınların ezilmesine, ikinci sınıf 

                                                
10 Asım Bezirci, 1950 Sonrasında Hikâyecilerimiz, s. 41. 
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vatandaş olarak algılanmasına karşı çıkılmasının önemi üzerinde durur. Ancak 

konuya feminist bir bakış açısıyla yaklaşmaz. Adalet Ağaoğlu, cinsiyete dayalı 

yazarlık anlayışını şu sözlerle eleştirmektedir:  

 

“Bir yazar, toplum sınıflarından birinin yanında yer alabilir, herhangi bir 

ideolojiyi benimseyebilir de. Ama gerçekte yazarlığın ne bir sınıfı, ne de cinsi 
vardır. Cins ayrımı, milliyet, ırk, ideoloji, vb. gibi bir yazarın belirleyicisi olamaz 
hiçbir zaman.”11 

 

Bir Düğün Gecesi (1979),  Yazsonu (1980),   Üç Beş Kişi 1984),  Hayır (1987),  
Ruh Üşümesi (1991), Romantik Bir Viyana Yazı (1993) adlı eserleri yazmıştır.  

Yüksek Gerilim (1974) ve Sessizliğin İlk Sesi kitaplarında topladığı öykülerinde 

genellikle toplumsal sorunları irdeleyen Ağaoğlu, romanlarında aydınların toplumla 

yaşadığı çatışmaya ve içine düştükleri bunalıma değinir.  

1960’lı yıllarda bireyi konu alan ve toplum sorunlarına bireyden hareket ederek 

ortaya koymaya çalışan Leyla Erbil, mutsuz ve kötümser kadınları konu edinir ve 

bireylerin bilinçaltına inmeye çalışır. Hallaç (1959) adlı ilk öykü kitabı dışında 

Gecede (1968) ve Tuhaf Bir Kadın (1971) kitapları da bulunmaktadır.  

Leyla Erbil, Hallaç adlı öykü kitabında bırakılmışlık, bağnazlık, bunaltı, 

yabancılaşma, seçme, özgürlük, suç işleme, intihar gibi12 konuları işlemektedir. 

Ayrıca Hallaç, toplumun kısıtlamalarına içerlemiş, törelerine yabancılaşmış, 

inançsız, sorumsuz bir kişinin çırpınışları13 olarak da nitelendirilmektedir.  

Erbil’in Tuhaf Bir Kadın romanı bir aileyi bütünlük içinde ele alması 

bakımından ilginçtir.  Asım Bezirci kitap hakkında şu değerlendirmeyi yapmaktadır:  

 
     “Toplumun ilkel namus anlayışını, yozlaşmış törelerini, cinsel baskılarını, 

bozulmuş ahlâkını eşine az rastlanır bir cesaretle eleştirir. İnsanın gelişmesini, 

özgürce davranmasını köstekleyen birtakım yasakların saçmalığını, sakıncasını, 

açık, yalın ve alaylı bir anlatımla ortaya koyar.”14  

                                                
11 Adalet Ağaoğlu, Karşılaşmalar, s. 30- 31. 
12 Asım Bezirci, 1950 Sonrası Hikâyecilerimiz,  s. 117 
13 Behçet Necatigil, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, s. 139. 
14 Asım Bezirci, 1950 Sonrasında Hikâyecilerimiz, s. 135. 
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Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı içinde öykü, tiyatro ve roman türünde 

eserler yazan kadın yazarlarımızdan biri de Sevim Burak’tır. Bilinç akımı tekniğini 

kullandığı eserleriyle öne çıkan Sevim Burak, kadınların iç dünyalarını anlatır. Yanık 

Saraylar (1965) adlı kitabıyla tanınmıştır. Bedia Koçakoğlu, Sevim Burak üzerine 

hazırladığı tezinde yazarın yaşadığı duyguları ve her mutsuzluğu eserlerine 

yansıtmasının sanatını farklı bir boyuta taşıdığını söylemektedir. ”15  

Sevim Burak’ın eserlerinde kadınlar genellikle mutsuzdur. Eserlerine ve 

çizdiği karakterlere umutsuzluk hâkimdir. Onun karakterlerini değerlendiren Asım  

Bezirci, Burak’ın insana bakışının olumsuz olduğunu ifade etmektedir.16 

Sevim Burak’ın Afrika Dansı (1976) ve Palyaço Ruşen (1993) adlı öykü 

kitaplarının yanında Sahibinin Sesi (1982), Everest My Lord (1983), İşte Baş, İşte 

Gövde, İşte Kanatlar (1983) adlı tiyatro oyunlarıyla, Ford Mach I (2003) adlı romanı 

da bulunmaktadır. 

Eserlerinde yalnız insanların umutsuzluklarını anlatan Selçuk Baran’ın ilk öykü 

kitabı Haziran (1972) adını taşımaktadır. Yazarın bu kitabı 1973 TDK Öykü 

Ödülü’nü, 1977’de yayımlanan Anaların Hakkı adlı öykü kitabı 1978 Sait Faik 

Hikâye Armağanı’nı kazanmıştır. Öykünün yanında roman da yazmış olan Selçuk 

Baran’ın Bir Solgun Adam 1975) ve Bozkır Çiçekeleri (1987) romanları 

bulunmaktadır. 

Gök Katında Kaza ve Sabah Geçidi (1967) eserlerinin yazarı olan Mübeccel 

İzmirli,  şair ve hikâyeci kimliğiyle öne çıkmaktadır. Mübeccel İzmirli’nin öyküleri 

kadınların bunalımlarını yansıtması bakımından dikkate değerdir. Sabah 

Geçidi’ndeki öykülerde insanın yabancılığının ve başkaldırısının nedenleri 

anlatılmaktadır.17 

İlk öyküsü 1956 yılında Yerdelen imzasıyla Seçilmiş Hikâyeler Dergisi’nde 

yayımlanan Füruzan, ilk öykü kitabı Parasız Yatılı (1971)’yla 1972 Sait Faik Hikâye 

Armağanı’nı kazanmıştır. Eserlerinde göçmenler, kadın ve çocuklar üzerinde durur 

                                                
15 Bedia Koçakoğlu, Sevim Burak, Hayatı, Eserleri, Sanatı, s. 323. 
16 Asım Bezirci, 1950 Sonrası Öykücülerimiz, s. 145.  
17 Ömer Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü, 4. cilt, s. 30. 
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ve daha çok bireyin bunalımını konu edinir. Yazarın, Kuşatma (1972), Benim 

Sinemalarım (1973) öykü kitaplarıyla, 47’liler (1974) romanı bulunmaktadır. Olcay 

Önertoy, Füruzan’ın ele aldığı konularla ilgili şunları söylemiştir: 

     
“Daha çok bireyin tedirginliklerine, bunalımlarına eğilen kadın yazarlar 

arasında Füruzan, Sabahattin Ali’den başlayıp Orhan Kemal’e gelen gerçekçiliği 

sürdüren bir yazar olarak görülür. İyi bir gözlemci olan yazar, daha çok küçük 

insanın yaşam kavgasını vermiştir.”18  

 

 Edebiyatımızda öykücü ve romancı kimliğiyle bilinen Afet Ilgaz, Bedriye 

(1963), Başörtülüler (1964), Toprak İnsanları (1968) öykü kitaplarını ve Eşiktekiler 

(1960) romanını yazmıştır. Eşiktekiler’le 1959 yılında Törehan Ödülü’nü, 

Başörtülüler ile 1965’te Türk Dil Kurumu Hikâye Ödülü’nü kazanmıştr.  

Eserlerinde bireyi esas alan Afet Ilgaz, Varlık dergisinde yayımlanan bir 

yazısında sanatçıların toplumsal sorunlardan önce insanların birey olarak yaşadıkları 

sıkıntıları irdelemesi gerektiğini vurgulamaktadır.19 Nasıl yazdığına dair kendisine 

yöneltilen soruya şu sözlerle cevap vermiştir: 

 
 

 “Çok kolay yazamıyorum. Özellikle bir konunun düşüncemde uzun süre 

durması gerekiyor. (…) Günlük yaşamdan aklımda takıntılar varsa, bir şeye 

saplanmışsam, bir yanımla iyi değilsem, hiçbir şey çıkmıyor. Yazmak için, 

suskun, düz günlere gereksinirim her zaman. Coşkular, saplantılar yaramıyor 

bana, birçoğunun tersine. Kişisel bunalımlara gelemiyorum.”20 

 
Toplumsal gerçekçiliğe bağlı olan Afet Ilgaz, birbiriyle bağlantılı öyküler 

yazması ve halk hikâyeciliği geleneğinden yararlanması bakımından dikkat çekicidir. 

Eserlerinde köyden kente göç, kadın-erkek ilişkisi, sınıf farklılığı, kuşak çatışması, 

evlilik, aile hayatı konularını işler. Öykülerinde çoğunlukla toplumun alt kesiminden 

insanları anlatan Ilgaz, büyük şehre göç etmiş köy kökenli insanların dramını 

                                                
18 Olcay Önertoy, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, s. 317. 
19 Afet Ilgaz, “Cadı Kazanı”, Varlık, S. 511, s. 11. 
20 Ahmet Köklügiller, İ. Mihnetoğlu, Şair ve Yazarlarımız Nasıl Yazıyorlar?,  s. 202. 
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ustalıkla anlatır.  Keziban Böge, Afet Ilgaz’la ilgili hazırlamış olduğu tezinde yazar 

hakkında şu yargıları bildirmektedir:  

 

  “Birey ve toplum arasındaki bağdan yola çıkan Ilgaz, hikâyelerindeki figürler 

aracılığıyla bazı toplum gerçeklerini göstermeye çalışır. Yer yer didaktizme 

kayan anlatımının sebebi de budur. Toplumun birlikteliğinin gücünü vurgulayan 

sanatçı, inandığı ve sevdiği toplumu eleştirmekten de kaçınmaz.”21  

 

Cumhuriyet döneminin kadın yazarlarından olan Sevgi Soysal genç yaşta 

kanser hastalığına yenilmiştir. İlk eserlerinde bireysel duyarlılıkları işleyen yazar, 

kadın erkek ilişkilerini cinsellik boyutuyla anlatmıştır.  Kadınların sorunlarını, bir 

Alman kadınının hayatından yola çıkarak anlattığı ve birbirine bağlı öykülerden 

oluşan Tante Rose (1968) kitabıyla tanınmıştır. 

1960’lı yıllarda adından söz ettirmeye başlayan Sevgi Soysal’ın en verimli 

dönemi 1970’li yıllar ve sonrasıdır. Sevgi Soysal, Erendiz Atasü’nün Türk 

edebiyatında, özellikle kadın yazarların eserlerinde, bir eksiklik olarak gördüğü 

cinsellik konusuna yer vermekten çekinmemiştir. Konuyla ilgili olarak Yürümek 

(1970) adlı eserinde kadın ve erkeğin yaşadığı cinsel sorunlara değinmiştir ve 

eğitimsizlik sorununu öne çıkarmıştır. 

Tezli romanlarıyla tanınan Ayla Kutlu, eserlerinde genellikle kadınları eserin 

merkezine koymaktadır. Romanlarında kadınları anlatırken bir taraftan da siyasal 

yaşamda yer alan değişimlere yer vermiştir. Kutlu’nun Kaçış (1979), Islak Güneş 
1980), Cadı Ağacı (1983), Tutsaklar (1983), Bir Göçmen Kuştu O (1985) ve Kadın 

Destanı (1994) adlı eserleri bulunmaktadır. 

Halide Nusret Zorlutuna’nın kızı olan Emine Işınsu Küçük Dünya (1966) adlı 

romanıyla tanınmıştır. Azap Toprakları (1969), Tutsak (1973) ve Çiçekler Büyür 

(1978) adlı eserlerinde Türkiye dışındaki Türklerin yaşadığı sıkıntılara yer verirken, 

Sancı (1974) ve Canbaz (1982) romanlarında Türkiye’deki toplumsal olayları 

anlatmaktadır. 

 Yazarlıkta ilham kadar düzenli çalışma sisteminin de gerekliliğine inanan 

Emine Işınsu, yazma sürecini değerlendirirken he gün belli saatlerde yazı 

                                                
21 Keziban Böge, Afet Ilgaz’ın Hikâyeciliği, s. 173 
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makinesinin başına geçtiğini söylemektedir.22 Sistemli yazmaktan yana olan yazar, 

tezli romanlarında daha çok kadınların sorunlarına yer vermiştir.  

1940 yılından sonra doğan kadın yazarlarımızdan Nursel Duruel (1941- ), 

Tomris Uyar (1941- ), Aysel Özakın (1942- ), Sevinç Çokum (1943- ), Pınar Kür 

(1943), Sabahat Emir (1943- ), Tezer Özlü (1943- 1986), İnci Aral (1944- ), Nazlı 

Eray (1945- ), Erendiz Atasü (1947-), Latife Tekin (1957- ) öne çıkmaktadır.  

Nursel Duruel, Geyikler, Annem ve Almanya (1981), Yazılı Kaya (1992) 

kitaplarında kadın ve çocukların duygularını işlemektedir. Yazarın en tanınmış 

öyküsü “Geyikler Annem ve Almanya”da annesinden ayrılacak olan bir çocuğun 

duyguları dile gtirilmektedir. Bununla birlikte aynı öykünün toplumsal boyutu da 

bulunmaktadır. Öykü, bir çocuğun duygularından yola çıkarak Almanya’ya giden 

işçilerin ve onların ailelerinin bölünmüşlüklerini ortaya koymaktadır. 

Erendiz Atasü’nün hayran olduğu ve eserlerinde göndermeler yaptığı Virginia 

Wolf’un eserlerini Türkçeye aktaran Tomris Uyar, bireyin sınıf atlama çabaları, 

toplumun yozlaşması, ekmek parası kazanma konularını ele almıştır. 

Öykülerinde genellikle evlilik ve aile konularına ağırlık veren ve kadın 

karakter tasvirinde başarılı olan Tomris Uyar,   İpek ve Bakır (1971), Ödeşmeler 

(1973), Dizboyu Papatyalar (1975), Yürekte Bukağı (1979), Yaza Yolculuk (1986) 

adlı öykü kitaplarını yazmıştır.  

Eserlerinde çoğunlukla köyden şehre göç ve kadın konusu görülen Aysel 

Özakın, roman ve öykü yazarıdır. Yazarın öyküleri Sessiz Bir Dayanışma ve Kanal 

Boyu adlı kitaplarda toplanmıştır. Sessiz Bir Dayanışma kitabındaki öykülerinde 

gecekondu semtlerinde yaşayan insanların sorunları, yoksulluk, kadının özgürleşmesi 

konuları öne çıkarken,  Kanal Boyu’nda Almanya’ya göç konusu işlenmektedir. 

Eserlerinde kadın, çocuk, sağ-sol çatışması, İstanbul’a göç yer alan Sevinç 

Çokum, 1970’li yıllarda edebiyat dünyasında yer almaya başlamıştır.  Eğik Ağaçlar 

(1972), Bölüşmek (1974), Makina(1976), Derin Yara (1984) öykü kitapları 

bulunmaktadır. Sevinç Çokum’un eserlerinde kadınlarla ilgili olarak çalışma hayatı 

içinde kadının durumu, evlilik, boşanma, yaşlılık konuları ağır basmaktadır. 

                                                
22 Ahmet Köprülü, Şair ve Yazarlarımız Nasıl Yazıyor?, s. 208.  
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   Pınar Kür’ün kadın sorunlarını anlattığı eserlerinde dikkat çeken özellik 

cinselliğin açıkça anlatılmasıdır. Özellikle Asılacak Kadın (1979) romanında bu 

durum görülebilmektedir. Yazarın 1976’da yayımlanan ilk romanı Yarın Yarın 

(1976) hakkında değerlendirme yapan Fethi Naci, romanda gerçek roman kişisi 

psikolojisini bulduğunu belirtmiştir.23   

Kür’ün, yalnız insanların iç dünyalarını yansıttığı öyküleri Bir Deli Ağaç 

(1981) adlı kitapta toplanmıştır. Yazarın ikinci öykü kitabı Akışı Olmayan Sular 

(1983)’dır. Bu kitapta dikkati çeken özellik öykülerin bazılarının erkek ağzından 

anlatılmasıdır.  

Eserlerinde kadınlara ağırlık veren ve aile içi ilişkileri işleyen Sabahat Emir, 

Ceviz Oynamaya Geldim Odana (1964) kitabıyla tanınmıştır. Çocuk kitapları da 

yazmış olan yazar, orta dereceli okullar için yardımcı ders kitapları da hazırlamıştır.24 

Genç yaşta hayatını kaybeden Tezer Özlü, yazarlık, çevirmenlik, tiyatro 

oyunculuğu, asistanlık ve öykü çevirmenliği yapmıştır. Nermin Şerif Yiğit, Tezer 

Özlü üzerine hazırladığı tezinde yazarla ilgili şu tespiti yapmaktadır:  

 
“Yaşamındaki dalgalanmalar, dönemin siyasi olaylarının bireyler üzerindeki 

olumsuz etkileri, kendisini sürekli izleyen intihar düşüncesi, bu düşünceden 

kurtulmak için gördüğü tedaviler, tedavi sürecinde yaşadıkları onu farklı 

arayışlara itmiştir. Yazmayı yaşama bağlanmak için bir araç olarak gören yazar, 

kendisi gibi intihar düşüncesi tarafından izlenen ve yaşama yazarak bağlanan bir 

başka yazarın, Cesare Pavese’nin yaşamından, yazdıklarından ve yazınla ilgili 

görüşlerinden etkilenmiştir. Bu etki, Özlü’nün kurmaca metinlerinde bazen 

açıkça bazen de kapalı biçimde kendini göstermektedir.”25 

 
Tezer Özlü, Eski Bahçe (1978) öykü kitabının ve Çocukluğun Soğuk Geceleri 

(1986) adlı romanın da yazarıdır. 

Kadının toplumdaki yerini araştıran romanlarıyla tanınan İnci Aral (1944 - )’ın 

ilk kitabı öykü türünde yazılmış olan Ağda Zamanı (1979)’dır. Bu kitaptaki 

                                                
23 Fethi Naci, 100 Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme, s. 427. 
24 www.kimkimdir.gen.tr (25.03.2011). 
25 Nermin Şerif Yiğit, Tezer Özlü’nün Yaşamı, Yazınsal Kişiliği, Yapıtları ve Kurmaca Metinlerinde 

Cesare Pavese Etkisi, s. 183. 
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öykülerde kadınların içinde bulunduğu durumları anlatılmaktadır. İnci Aral’ın 

eserlerinde anlatılan kadın karakterler genellikle mutsuzdur. Yazar, kadınlarla ilgi şu 

değerlendirmeyi yapmaktadır: 

 
 “Gördüğüm, tanıdığım kadınlar dünyasında çok fazla mutsuzluk ve 

imkânsızlık var. Kadınların mutlu olmadığı yerde erkeğin gerçek anlamda mutlu 

olması, en azından hayatından memnun olması da mümkün görünmüyor bana. 

Kadınlar ne yazık ki hâlâ ikinci cins sayılmaya ve aşağılanmaya katlanıyorlar.”26 

 

Yazarın, Kıran Resimleri (1984), Uykusuzlar (1984), Sevginin Eşsiz Kışı 

(1986) öykü kitaplarıyla Ölü Erkek Kuşlar (1992), Yeni Yalan Zamanlar  (1994) 

romanları da bulunmaktadır. 

Ah Bayım Ah (1976) adlı kitabıyla yayın hayatına başlayan Nazlı Eray, 

eserlerinde hayallere sığınan mutsuz kadın karakterler çizmiştir. Yazarın fantastik 

anlatımını Ülkü Gürsoy şu sözlerle değerlendirmektedir:  

 

     “Nazlı Eray’ın romanlarında zaman, mekân ve kişilerin verilmesinde, 

fantastik anlatımın yapısında yer alan sonuçsuzluk, olağanüstü varlıklar, bilim-

mistisizm, kurmaca-gerçeklik, akıl-düş, gibi ikilemler farklı konu biçimlerinde 

(hayat, ölüm, yalnızlık, irade…) hayal- gerçek kurgusunda verilir.”27  

 

Köy kökenli kadın yazarlardan olan Latife Tekin, köyden şehre göç ve şehir 

hayatına uyum sağlayamayan insanların öykülerini büyülü bir hava içinde 

vermektedir. Latife Tekin, romanları, büyülü atmosferin yanında “kuma” konusunu 

işlemesi bakımından da dikkat çekmektedir. Gerçeği masalsı bir hava içinde 

yansıttığı Sevgili Arsız Ölüm (1983) romanıyla tanınmıştır. Romanda çok çocuklu bir 

ailenin büyük şehre göçünün ardından yaşadıkları bir çocuğun gözünden 

anlatılmaktadır. Yıldız Ecevit, Sevgili Arsız Ölüm romanıyla ilgili şunları 

söylemektedir: 

 
                                                
26 N. Güngör, “İnci Aral ile Söyleşi/ Kadınlar Hâlâ İkinci Cins”, s. 12. 
27 Ülkü Gürsoy,  “Fantastik Anlatım ve Nazlı Eray”, Türk Yurdu, S. 153/154, s. 306–310 
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“Latin Amerika edebiyatının büyülü gerçeklik akımında görülen, gerçek ile 

büyü ya da doğa ile doğaüstünün iç içe yaşandığı bir dünyayı Türk edebiyatına 

taşır Tekin bu romanıyla. (…) Cinlerle perilerin cirit attığı, ölülerin konuştuğu 

bir ortamda, gecekondu insanını öykü düzlemine taşır yazar. Toplumcu söylemin 

edebiyat alışkanlıklarının dışındaki bu dünya, geleneksel çevreden olumsuz tepki 

alır. Türk edebiyatı kalıplarını kırmaktadır.”28 

 

  Seksen yılı aşkın Cumhuriyet dönemi edebiyatında çok sayıda yazar 

yetişmiştir. Yazmaya kadın konusunu sorgulayarak başlayan Erendiz Atasü, 

Cumhuriyet devrimlerinin olumlu etkilerine karşın Türk toplumunun hâlâ ataerkil 

özellikler taşıdığını ve kadının toplumda ezildiğini vurgulamaktadır. Konuya 

feminist bir bakış açısıyla yaklaşan yazarın ilk öykülerinde kadınların, özellikle 

yalnız kadınların, toplumda yaşadığı olumsuzluklar görülmektedir. 

Atasü’nün öykülerinde kadın karakterler ön plana çıkarılmıştır. Yazarın kadın 

konusundaki duyarlılığı, ilk öykü kitabı olan Kadınlar da Vardır (1983)’ın adından 

da kendini hissettirmektedir. Yazarın anlattığı bütün kadınların ortak paydası erkek 

egemen toplum yapısının ağırlığı altında ezilmektir. Yazarın yayım sırasına göre 

öykü kitapları şunlardır:  Lanetliler (1985), Dullara Yas Yakışır (1988), Onunla 

Güzeldim (1992), Taş Üstüne Gül Oyması (1997), Uçu (1998), İncir Ağacının Ölümü 

(2008), Hayatın En Mutlu An’ı (2010). 

Roman türünde de eserler veren Atasü’nün ilk romanı Dağın Öteki Yüzü 

(1995) 1996 Orhan Kemal Roman Ödülü’nü kazanmıştır. Otobiyografik özellikler 

taşıyan Dağın Öteki Yüzü tezli bir romandır. Yazarın kadın erkek ilişkisi ve cinselliği 

anlattığı Gençliğin O Yakıcı Mevsimi romanı, kuşaklar arası farkı, eşcinsellik ve 

lezbiyenlik konularını irdelediği Bir Yaşdönümü Rüyası ve görünenin arkasında 

görünmeyen gerçekler olduğunu ortaya çıkarmaya çalıştığı ve Kürt sorununa 

değindiği Açıkoturumlar Çağı romanları da bulunmaktadır.  Deneme türünde de 

eserler vermiş olan Atasü’nün denemeci yönü ve deneme kitapları tezimizin üçüncü 

bölümü olan “Sanatı” başlığı altında incelenecektir.  

 

                                                
28 Yıldız Ecevit, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, s. 89- 90. 
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Erendiz Atasü yazarlığa başlamasını ve yazma sebebini anltırken “kadın 

yazar” konusunda şu görüşleri belirtmektedir:   

 

“İçgörümün geliştiği o yıllarda, benim için hem sığınak, hem mücadele 

biçimi; hem özgürlük, hem güven olan yazma eyleminin kadınlık bilincimle iç içe 

geçtiğini kavradım. Gövdemi ve ruhumu yasa boğan nice kadınlık deneyiminden, 

beynimde tomurcuklanan bir öyküyle kurtuldum; yeniden sağlığıma, canlılığıma 

kavuştum. Yazmak, sade ve “toplumsal kadınlığımın” değil, biyolojik varlığımın da 

parçası... “Kadın yazar” tanımını ben göğsümü gererek taşıyorum.”29 

 

Yukarıda isimlerini ve belli başlı özelliklerini sıraladığımız kadın 

yazarlarımızın ardından Ayşe Kilimci (1945 -), Feyza Hepçilingirler (1948 -), Buket 

Uzuner(1955-), Jale Sancak(1958 -), Fatma Karabıyık Barbarasoğlu (1962- ), Ayfer 

Tunç (1964 -), Ayşe Kilimci (1954 -), Semra Özdamar (1956 -) ve daha birçok kadın 

yazarımız edebiyat sahnesinde yer alacaklardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Erendiz Atasü, “Yazarlığımın Hikâyesi”. Gündoğan Edebiyat, S. 4, s. 21–25. 
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I. BÖLÜM 

 
1. HAYATI 

Günümüz kadın yazarlarından Erendiz Atasü’nün hayatını çeşitli kaynaklardan 

hareketle aşağıdaki başlıklar altında inceleyeceğiz.  

 
1.1. Doğumu ve Çocukluğu 

Balkan Savaşları’nda alınan yenilgi ve yaşanan toprak kaybının ardından 
Balkanlar’daki Türkler o topraklardan çıkarılmaya başlanır. Bu zorunlu göç 
rüzgârında Erendiz Atasü’nün anneannesi Elmas Hanım ve dedesi Hayreddin Bey 
Anadolu’ya göç ederler. Aile Manisa’nın Alaşehir ilçesine yerleşir. Balkan 
Savaşları’ndan kaçan aile, Anadolu’da yine savaşla karşılaşır.   

I. Dünya Savaşı sırasında dede vefat eder. Babanın ölümü ardından aile yeni 
bir göç yaşar. Erendiz Atasü’nün anneannesi, çocuklarını da alarak Alaşehir’den 
ayrılarak İstanbul’a kardeşinin yanına yerleşir. Anneanne Elmas Hanım, tekrar 
evlenmek zorunda kalır. Evlendiği adam Bolşevik İhtilâli sonucu göç etmiş bir 
Azeri’dir. Elmas Hanım’ın ikinci eşinden de bir oğlu olur.  

Atasü’nün babası da annesi de çocukluklarında göç yaşamışlardır. Yazarın 
annesi 1910 yılında Selanik’te doğmuştur. Henüz bir buçuk yaşında göç yollarına 
düşmüş olan baba, Trabzonludur. Yazar, babası ve çocukluğu hakkında şu bilgileri 
vermektedir: 

          “Babam 1903 Trabzon doğumlu, o göçle 1915 yılında, yeniyetmeliğinde 
tanışır. Trabzon’u işgal eden Çarlık ordusundan denize açılarak kaçan 
yüzlerce sandaldan birinde annesi, babası ve kendinden bir iki yaş büyük 

ağabeyi ile birliktedir. Büyük ağabeyler askere alınmıştır. İkisi geri 
gelmeyecek, Sarıkamış cephesinde telef olacaklardır. Büyük oğullarının 
akıbetinden habersiz, günlerce kürek çeken karı koca, aile Abana’ya sığınır. 

Savaşın sonunu orada bekleyeceklerdir.”30  

 

Annesi Hadiye Sayron, 1910’lu yıllarda savaşla birlikte Selanik’ten 

Anadolu’ya göç eden bir ailenin kızıdır. Yazar, annesiyle ilgili şunları aktarmaktadır:  

                                                
30 Erendiz Atasü, Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık, s. 172. 
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           “Annem, 1910 Selanik doğumlu. 1911’de Balkan Savaşı Rumeli’yi kopartıp 

alınca, henüz bir yaşındayken Balkan göçmenleri arasındadır. Ne Selanik’i 

hatırlar, ne göçü. Ama, yaşam boyu sürecek derin izler ordadır, korkunun ve 

endişenin izleri…”31   

 

Annesi Hadiye Sayron İngilizce öğretmeni, babası Faik Sayron ise matematik 

öğretmenidir. Yazar anne ve babasını, birinci Dünya Savaşı’nın yetimleri, ölüme 

yargılı bir halkın yeniden doğuşunun çocukları, Cumhuriyet coşkusunun gençleri 

olarak nitelendirmektedir.  

1947 yılında Ankara’da doğan Erendiz Atasü,  ailesiyle İngiltere’de yaşadığı 

bir yıl dışında hep Ankara’da yaşamıştır. Ankara’da doğan ve bugün hâlâ orada 

yaşayan yazar, Ankara’yı hayatından ayrı düşünemediğini ve başka bir şehirde 

yaşamayı istemediğini söylemektedir.32 Erendiz Atasü, çocukluğuna dair şu bilgileri 

aktarır: 

 
 “1947 baharında Ankara’da doğmuşum. Annemle babam, Hadiye ve Faik 

Sayron öğretmendi. Cumhuriyet’in ilk kuşağından, Cumhuriyet ilkelerine sonuna 

kadar bağlı insanlar. Kardeşim yoktu. Kitaplarla dolu evimizde, kitaplarla baş 

başa büyüdüm. Çocukluğumun en ilginç yanı, babamın ailesinin yaşadığı 

Trabzon’a gemi yolculuklarıydı. Bir de ailece İngiltere’de yaşadığımız yıl. 

(Sanırım, bu yıl önemlidir; yetişkinliğimde Batı’yı aşağılık duygularından ve 

koşulsuz hayranlıktan bağımsız değerlendirebilmemi sağlamıştır.”33 

 

1970 yılında babasının ölümü yazar için yaşadığı ilk büyük acı olur. Anne ve 

babasının sevgisi ve korumacılığıyla örülü bir ortamda, kitaplarla baş başa büyüyen 

Atasü’nün, anne babası ve yakın çevresindeki kişiler, çocukluk anıları, eserlerinde 

kendine yer bulacaktır. Kişinin dünyayı algılayabilmesinin ve diğer insanları 

anlayabilmesinin yolunun önce kendisini anlamaktan geçtiği fikrinde olan Atasü’nün 

                                                
31 Aynı eser,, s. 172.  
32 Erendiz Atasü, Düşünce Sefaletin Kıskacında, s. 87.  
33 Erendiz Atasü, “Yazarlığımın Hikâyesi”, Gündoğan Edebiyat, S. 4, s. 21. 
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hayatı eserlerine konu olmuş, yakın çevresinden etkilenerek çizdiği karakterler 

eserlerinde yer almıştır. 

 

1.2. Eğitim Hayatı 

İyi bir öğrenci olduğunu söyleyen Erendiz Atasü, sadece başarı için değil anne 

ve babasından devraldığı sorumluluk duygusuyla derslerine çalıştığını 

belirtmektedir.34 Atasü, 1964 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni 

kazanır. 1968’de fakülteden mezun olduktan sonra uzun yıllar aynı üniversitede 

öğretim üyesi olarak çalışır. Yazar, eczacılığa yönelişini şu sözlerle ifade etmektedir: 

 

“Üniversite giriş sınavında yüksek puan tutturmak mesele değildi benim için. 

O zamanlar –yıl ’64- eczacılık gözde bir meslekti; en yüksek puan eşiği eczacılık 
fakültelerinin kapısındaydı. Bu yüzden mi girdim eczacılık fakültesine?.. Belki de 

çevremde bu mesleğin “kadınlara yakıştığının” vurgulanmasındandır.”35 

 

1971 yılında kazandığı bir bursla İngiltere’ye giden yazar, İngiltere’de 25 

yaşında iken yazmaya başlar. Yazmaya başlamasını hem hayatının bir anlamı 

olmasını istemesine hem de anne ve babasından miras olarak aldığı edebiyat aşkını 

yeni keşfetmiş olmasına bağlamaktadır. 1970 yılında babasının ölümünden sonraki 

hayatını şu şekilde anlatmaktadır: 

 “Ertesi yıl, kazandığın bir bursla İngiltere’deydim. 12 Mart fırtınasını 

uzaktan izliyordum. Benim içimde de fırtınalar kopuyordu. Uslu kızın yerini, 
hayatın her alanını sorgulayan bir asi almıştı. Şimdi, yirmi yıl önceye 
baktığımda, yumuşak, ürkek ve kadınsı görünüşümün altında (hiç parka veya 

postal giymedim) gözü kara bir uyumsuzu seçebiliyorum.”36 

 
1.3. Çalışma Hayatı 

Erendiz Atasü’nün çalışma hayatı yazarlık ve öğretim üyeliği ekseninde gelişir.  

                                                
34 Erendiz Atasü, Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum, s. 11. 
35 Aynı eser, s. 11. 
36 Aynı eser, s. 12. 
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Atasü, 1968’de Üniversiteden mezun olduktan sonra 1997 yılına kadar Ankara 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde öğretim üyeliği yapar. Üniversiteyi bitirdikten 

sonra öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamasıyla ilgili şunları söyler:  

 
 “O namlı yılda, ‘68’de fakülteyi bitirdim ve fakültemde kaldım. Üniversitenin 

özgür havası mıydı beni çeken? Yoksa serbest ticaretin bana göre olmadığını 

sezinlemiş miydim? Bilemiyorum; o yıllar kendime sorular yöneltmezdim.”37  

 
1997 yılında bu üniversiteden Farmagoknozi profesörü olarak emekliye ayrılır. 

1971 yılında yazmaya başlayan Erendiz Atasü, yazarlık hayatına başlamasıyla ilgili 

şu bilgileri vermektedir: 

       “25. yaşım bir dönüm noktasıydı; yazmaya o yılı başladım; Londra’nın ıslak 

ve gri kışında. Niçinini sormuştum kendime: Hayatımın bir anlamı olmalıydı… 

Eksik bir yanıttı bu. Henüz ne annem ve babamdan –görev ve sorumluluklardan 

zaman bulup da kendi yaşamlarında yeşertemedikleri- edebiyata duydukları aşkı 

devraldığımı biliyordum.”38  

    Yaşamını değerlendiren Erendiz Atasü, hayata bakış açısını ve kadın 

konusundaki duyarlılığını şu sözlerle ortaya koymaktadır: 

        “Sanırım bazı şeyleri göğsümü gererek söyleyebilirim. Hiçbir zaman 

eğilerek bükülerek, ödünler vererek, bir şeylerin arkasına sığınarak veya 

kendime acındırarak payeler, makamlar, kazançlar, ödüller veya ödünler elde 

etmeye çalışmadım. Başkalarının zaaflarını asla kullanmadım. Vardığım her yere 

emeğimle, çabamla, mücadele ederek, ama kimseyi çiğnemeden çıktım. Hayatın 

bana sunduğu güvenli bir çocukluk, iyi öğrenime ve yabancı dile ulaşabilme 

şansı gibi armağanlara her zaman teşekkür duydum. Güzellikler yaratabilmek, 

iletişim kurabilmek ve sorumluluk duyduklarımın haklan için mücadele ettim. 

Şimdilerde dilime Türkçeye ve kadınlara karşı sorumluluk hissediyorum. Bu 

mücadele hayata teşekkür etmenin bir yoludur aslında. Hiç bir zaman, bir tür 

bağımlılık olan “soyut” “kazanma hırsı” için mücadele etmedim. Hatta yaşım 

                                                
37 Aynı eser, s. 11, 12. 
38 Aynı eser,  s. 12. 
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ilerledikçe kaybetmenin erdemlerini daha iyi kavrıyorum. Küçük hırsların elinde 

biçimden biçime girenleri arada sırada hor görmek, orta yaşımda kendime 

tanıdığım bir lüks.”39 

 

Öykü türüyle yazmaya başlayan Erendiz Atasü, daha sonra roman ve deneme 

türlerinde de eserler vererek yazarlık hayatını sürdürmüştür. Yazarlığa başlamasıyla 

ilgili şu bilgileri aktarmaktadır: 

 

“Benim yazarlığım, memleketimden uzakta yalnızlıktan üşümüşken, 
Cumhuriyetimizin ilk aydın kuşaklarına özgü (kadının aklını kabul eden ama 

gövdesini yadsıyan) tutuculukla biçimlendirilmiş bilincim, yarı yabancısı olduğu 
genç kadın gövdemin içinde azap çekerken başladı. Basınca daha fazla 

dayanamayan bilinçaltımın itelemesiyle bilincimin bulduğu veya yarattığı bir 
çıkıştı bu… Yoksa daha önceleri hiçbir zaman yazarlık düşleri görmedim; bir şiir 
defterim hiç olmadı…”40 

 

1.4. Evliliği ve Aile Yaşamı 

Yazar 12 Eylül döneminde Dr. Ergin Atasü ile evlenir. Bu evlilikten Reyhan 

adında bir kızı dünyaya gelir. 12 Eylül sonrasının yıkımları arasında yazarın evliliği 

de son bulur. 80’lerin ortalarında çocuğu ve annesiyle tek başına yaşayan özgür bir 

kadındır. Atasü, evliliğini şu sözlerle değerlendirmektedir: 

     “Dr. Ergin Atasü ve ben, bize kızımızı armağan eden ortak yaşamı yalnızca altı 

yıl paylaştık. Geriye bakınca yirmi yıl gibi gözüküyor… Bu yoğunluğu yaratan, belki 

dönemin çelişik ve gergin koşullarıydı, belki de bizim kişilik yapılarımız. Belki bu 

açılımlı ve katmanlı kişilik yapıları, evlilik yıkıntısının ardından, başka bir düzlemde 

birbirimize yeniden güvenebilmeyi öğrenmemize ve yeni bir dostluk kurabilmemize 

yardımcı oldu. Dr. Ergin’in toplumsal kimliğine ve mücadelesine, bir aydın ve hekim 

olarak çabasına hep saygı duydum.”41 

                                                
39 Erendiz Atasü, “Yazarlığımın Hikâyesi”, Gündoğan Edebiyat, S. 4, s.25. 
40 Erendiz Atasü, Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum, s. 22. 
41 Erendiz Atasü, Kavram ve Slogan, s. 230. 
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      Erendiz Atasü, kızının babası Ergin Atasü’yle ilgili olarak şu bilgileri 

aktarmaktadır:  

      “Keskin ve büyük bir zekâsı, engin bir kültür birikimi vardı. Başkalarının 

göremediği, sezemediği, pek çok şeyin hemen adını koyabilirdi; aksaklıkları 

düzeltmek ister, omuz silkip yürüyemez, sabredemez, çalışma arkadaşlarından 

yanardağ püskürmesini andıran kendi enerjisine ayak uydurmalarını beklerdi.”42 

       
   1980 darbesinin hayatını ve evliliğini etkilediğini söyleyen yazar, darbeyle 

birlikte insanların kendilerine güvenini kaybettiklerini, sevgilerle evliliklerin de 

yıkıldığını belirtirtmektedir. Eşinden ayrıldıktan sonra kızı ve annesiyle hayatını 

sürdürür.43   

Tek başına yaşayan yalnız bir kadının çektiği sıkıntıları kendisi de yaşamış 

olan Atasü, öykü ve romanlarında da yalnız kadınların karşılaştıkları zorlukları 

anlatmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Aynı eser, s. 231. 
43 Erendiz Atasü, “Yazarlığımın Hikâyesi”, Gündoğan Edebiyat, S. 4, s.23. 
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II. BÖLÜM 

 
2. ESERLERİ 

Edebiyat dünyasına kadınları anlattığı öyküleriyle adım atan Erendiz 

Atasü’nün farklı türlerde yazılmış eserleri vardır. Bunları, “Öykü”, “Roman” ve 

“Deneme” olarak ayırmak yerinde olacaktır.  

 

2.1. Öykü 

İlk öykü kitabı 1982 yılında yayınlanan Erendiz Atasü’nün aşağıda görüleceği 

üzere sekiz öykü kitabı bulunmaktadır.   

 

2.1.1. Kadınlar da Vardır 

Erendiz Atasü’nün ilk hikâye kitabı olan Kadınlar da Vardır, henüz dosya 

halinde iken yeni ve genç yazarlara yönelik Akademi Kitabevi Birincilik Ödülü’nü 

alır. 1983 yılında kitap olarak basılır. Kadınlar da Vardır’da bulunan “Balkon Saati” 

adlı öykü yazarın ilk hikâyesidir ve Edebiyat Sanat’81 adlı dergide yayımlanmıştır.  

Kitap 8 hikâyeden oluşmaktadır. Hikâyeler sırasıyla şu isimleri taşımaktadır: “Bir 

Tren Yolculuğu”, “Bir Yüz-Bir Ters”, “Kadınlar da Vardır”, “Balkon Saati”, “Özlem 

Zamanı Geçti”, “Yemen’den Bir Yel Esti”, “Sessiz Ali”, “Bir Kimlik Aranıyor”. 

 

2.1.2. Lanetliler 

Yazarın ikinci öykü kitabı olan Lanetliler 1985 yılında basılmıştır. Kitaptaki 

sekiz öyküde değişik yörelerden insanların yaşantıları anlatılmıştır. Kitapta şu 

hikâyeler yer almıştır: “Arda Kalan”, “Hüzün”, “Ağlamak”, “Gerçek ve Düş”, 

“Lanetliler”, “Üç Kuşak”, “Esma”, “Denizin Türküsü”. 

 

2.1.3. Dullara Yas Yakışır 

Yazarın birçok kadın için her açıdan tek yaşam alanı olan aile çevresini ve 

kadın-erkek ilişkilerini ağırlıklı olarak işlediği Dullara Yas Yakışır 1988 yılında 

yayımlanmıştır. Kitaptaki hikâyeleri yazar şu beş başlık altında toplamıştır: 
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Birinci sırada “Aşka Dair” ana başlığı altında “İkinci Aşkın Peşinde”, “Sevda 

İçin Tek Kişilik Ağıt”, “Can Yoldaşı”, “İnci, Satı, Erhan ve Durmuş” adlı dört hikâye 

bulunmaktadır. 

İkinci kısımda “Yalnızlığa Dair” başlığı altında “Bahçıvan”, “Harput’ta Var 

Bir Kilise”, “Bayburtlu” hikâyeleri yer almaktadır. 

Üçüncü bölüm “Ve Kadınlara Dair” başlığını taşır. Bu bölümdeki hikâyeler: 

“Yaşlı Bir Genç Kız”, “Yabancı Göğün Altında”, “Madam Butterfly Ölmeyi 

Reddederse”, “Sevginin Romanı”dır. 

Dördüncü bölümde “Çocukluğumu İstiyorum Çocukluğumu Verin Bana” üst 

başlığı altında “Kayısı Gülü” ve “Kiraz Dalları”  hikâyeleri vardır. 

Son bölümü “Dullara Yas Yakışır” adlı öykü oluşturmaktadır. Aynı zamanda 

bu öykü kitaba adını vermektedir. Beş bölümden oluşan kitapta toplam on dört 

hikâyeden ibarettir. 

 

2.1.4. Onunla Güzeldim 

Yazarın dördüncü hikâye kitabı olan Onunla Güzeldim 1992 yılında 

basılmıştır. Kitapta kadın erkek ilişkileri ve cinsellik irdelenmiştir.  

Üç bölümden oluşan kitabın birinci bölümde “Geçmişteki Sevda” başlığı 

altında “Eski Sevgili” ve “Haziranda Bir An” adlı iki hikâye, ikinci bölüm olan 

“Kentler De Vardır”da “Münih’e Kar Yağıyor”, “Toz”, “Yüzey”, “Suyun Karanlık 

Çekimi” adlı dört öykü, Gözyaşı başlıklı son bölümde “Su” ve ““Ağlayan Kadınlar 

Kolajı” İçin Taslak” öyküleri bulunmaktadır. 

 

2.1.5. Taş Üstüne Gül Oyması 

Yazarın beşinci öykü kitabı olan Taş Üstüne Gül Oyması 1997 yılında 

basılmıştır. 1997 yılında Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü ve yine aynı yıl Haldun Taner 

Öykü Ödülü’nü almıştır. Kitap, “Taş Üstüne Gül Oyması”, “Son Yörük Çadırı”, 

“Katran Ağacı”, “İkinci Ülke”, “Zaide” ve “Eski Masal” adlı altı hikâyeden 

oluşmaktadır. 
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2.1.6. Uçu 

İmgelerle yüklü bir anlatıma sahip olan kitap 1998 yılında Bilgi Yayınevi 

tarafından basılmıştır. Kitaptaki öykülerde çizilen karakterlerin belirgin özelliği 

roman, şiir, tiyatro ve bale sanatlarıyla ilgilenmeleridir. Kitap üç bölümden 

oluşmaktadır. 

Birinci bölümdeki “Ada”, “Uçu” ve “Mis” adlı üç hikâye “Üç İmli Sözlük” 

genel başlığı altında toplanmıştır. İkinci bölüm “Bir Varmış Bir Yok / …” başlığını 

taşımaktadır. Bu bölümde “Mozaik” ve “Antiokos’un Mirası” adlı hikâyeler, üçüncü 

bölümde ise “Yaşlı Kadınlar” başlığı altında “Doğunun Çağrısı” ve “Giselle’in 

Delirmiş Ayakları” öyküleri yer almaktadır. 

 

2.1.7. İncir Ağacının Ölümü 

İncir Ağacının Ölümü’nün ilk basımı 2008 yılında Everest Yayıncılık tarafından 

yapılmıştır. Yazarın peş peşe dört roman yayımlamasının ardından, on yıllık aradan 

sonra, bu kitapla öyküye döndüğünü görüyoruz. Kitap, “Gülünesi Öyküler”, “Buruk 

Öyküler” ve “Karanlık Öyküler” olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. 

Kitapta sırasıyla  “İncir Ağacının Ölümü Üzerine Tuhaf Bir Soruşturma”, 

“Kapıcı Zebercet’in Önlenemeyen Yükselişi”, “Beyaz Fil”, “Operada Bir Gece”, 

“Aynı Şarkı”, “Sır”, “Hayat Bir Rüyadır”, “Özlemek”, “Torun”, “Kayma” ve 

“Yeryüzü Mutluluğu” öyküleri yer almaktadır. 

 

2.1.8. Hayatın En Mutlu Anı 

Yazarın sekizinci ve son öykü kitabı olan Hayatın En Mutlu An’ı Mayıs 2010 

tarihinde Everest Yayınları’ndan çıkmıştır. Kitapta yedi öykü bulunmaktadır. Geçmiş 

ve bugün arsındaki insan ilişkilerindeki değişimin ustalıkla verildiği kitaptaki 

öyküler sırasıyla: “Hanımefendi ile Kocakarı”, “Üniformalı Adam”, “Fikir Ayrılığı”, 

“Bağışıklık Yetmezliğinde Ayrılık”, “Hayatın En Mutlu An’ı”, “Kabulleniş”, “Seni 

Sevmiyorum” şeklindedir. 

 

2.2. Roman  

Yazarlık hayatına öyküyle başlayan Erendiz Atasü, roman türünde de eserler 

vermiştir. Yazarın yayımlanış sırasına göre Dağın Öteki Yüzü (1995), Gençliğin O 
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Yakıcı Mevsimi (1999), Bir Yaşdönümü Rüyası (2002), Açıkoturumlar Çağı (2006) 

adlı dört romanı bulunmaktadır.  

Dağın Öteki Yüzü, Atasü’nün ilk romanıdır. 1995 yılında yayımlanan roman, 

1996 Orhan Kemal Roman Ödülü’nü almıştır. Otobiyografik özellikler gösteren 

eserde, Atasü’nün de romanın başında belirttiği üzere, karakterler yazarın ailesi ve 

yakın çevresindeki insanlardan etkilenilerek kurgulanmıştır. Romanın önemli bir 

özelliği de Mustafa Kemal Atatürk’ün roman kişisi olarak romanda yer almasıdır.  

Erendiz Atasü’nün ikinci romanı Gençliğin O Yakıcı Mevsimi’nin ilk basımı 

1999 yılında yapılmıştır. Romanda cinsellik sorununa değinilmektedir.  

Yazarın üçüncü romanı Bir Yaşdönümü Rüyası 2002 yılında basılmıştır. 

Romanın başkişisi Feride ve Feride’nin üvey kızı Şirin’in kişiliğinde kuşaklar arası 

fark anlatılmaktadır. Romanda karakterlere verilen isimler akla Çalıkuşu romanını 

getirmektedir. Roman boyunca sık sık Çalıkuşu romanına göndermeler 

yapılmaktadır.  

İlk basımı Ocak 2006’da yapılan Açıkoturumlar Çağı,  yazarın asıl mesleği 

olan eczacılık üzerine bir romandır. Roman kişilerinin çoğu eczacıdır.  

  

2.3. Deneme 

Deneme türünde de eserler veren Atasü’nün aşağıda görüleceği üzere şu altı 

deneme kitabı bulunmaktadır: Benim Yazarlarım, Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum, 

İmgelerin İzi, Kavram ve Slogan, Düşünce Sefaletin Kıskacında, Bilinçle Beden 

Arasındaki Uzaklık. 

Benim Yazarlarım, Atasü’nün Türk ve dünya edebiyatının yazarlarını kendi 

bakış açısıyla değerlendirdiği denemelerinden oluşmaktadır. 2000 yılında basılan 

eser “Kadınların Edebiyat” ve “Erkeklerin Dünyasından” adlı iki bölümdür. 

Kitaptaki denemeler daha önce Varlık, Çağdaş Türk Dili ve Cumhuriyet Kitap 

dergilerinde yayımlanmıştır. Kitap, Atasü’nün yayımlanan ilk deneme kitabıdır. 

Kitabın içeriğine bakıldığında denemeden çok eleştiri özelliği göstermektedir. Yazar,  

bu kitapta Türk ve dünya edebiyatından beğendiği yazarlar hakkındaki düşüncelerini 

belirtmektedir. Onların eserlerinin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak 

okuyucuya yol göstermektedir. 



 

 

26 

Atasü’nün ikinci deneme kitabı olan Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum 2001 

yılında yayımlanmıştır. Kitapta yazarın, kendi ifadesiyle,  edebiyat dünyasındaki 

yirmi yıllık deneyimi anlatılmaktadır. Yazar, kitabın içeriğine dair şu bilgileri 

vermekedir:    

 

     “Yirmi yılda öykülerin, romanların dışında ne çok yazı kaleme almışım! 

Kavga yazıları, barış yazıları, içe bakış yazıları… Edebiyat, seyahat 

düşünceleri… Yitirdiklerimizin ardında kalan boşluğun ve acının yazıları… 

Kadın olmakla yazar olmanın kesiştiği noktada duran, kadınlığını yazma 

yeteneğiyle birlikte keşfetmiş-yaratmış diyelim dilerseniz- bir insanın, hep acılar 

çekmiş ve çektirmiş bir yurdun kaygılı yurttaşının, kadınların özgürlüğü ve laik 

toplum düzeni için mücadele etmiş bir insanın yazıları bunlar.”44 

   

Atasü, kitaptaki denemelerde kadın ve yazar olarak çekilen sıkıntılar, 

feminizm, kadın özgürlüğü konularındaki düşüncelerini anlatmaktadır. Eser, 

“Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum”, “Kadınlık/Yazarlık”, “Kadınlar”, 

“Kadınlar/Erkekler”,  “Kadın Özgürlüğü Sorunsalı” olmak üzere dört bölümden 

oluşmaktadır.  

2003 yılında yayımlanan İmgelerin İzi’nde Atasü, günümüz kadın yazarları 

üzerine düşüncelerini açıklarken erkek yazarların kadını tam anlamıyla 

anlatamadıklarına değinmiştir. Bunun yanında kitaptaki denemeler, yazarın roman ve 

öykü türü üzerine görüşlerini içermektedir.  İmgelerin İzi, “Edebiyat Yazıları”, “Etik 

ve Edebiyat”, “Sinema Yazıları”, “Gezi Yazıları” olmak üzere dört bölüme 

ayrılmıştır. 

İlk basımı 2004 yılında yapılan Kavram ve Slogan yazarın siyasî içerikli 

denemelerinin toplamıdır. Çeşitli dergilerde, gazetelerde yayımlanmış, 

sempozyumlarda sunulmuş yazılardan oluşan kitap, “Siyasi Yazılar”, “Biraz Da 

Bilim, Felsefe…”, “Gidenlerin Ardından” başlıklı üç bölümdür. 

                                                
44 Erendiz Atasü, Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum, s.5. 
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Erendiz Atasü’nün Türkiye’deki güncel sorunları işlediği Düşünce Sefaletin 

Kıskacında kitabının ilk basımı 2008 yılında yapılmıştır. Atasü, kitaptaki 

denemelerde okuyucuya Türkiye gerçeklerini anlatmaktadır.  Eser, “Düşünce 

Sefaletin Kıskacında”, “Küreselleşme, Dil ve Edebiyat”, “Kıskaçtaki Mekânlar”, 

“Küreselleşme ve Şiddet”, “Kıskaçtan Çıkış Mı?”, “Gelecek Düşleri” olmak üzere 

altı bölümdür.  

İlk basımı 2009 yılında yapılan Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık’ta kadın ve 

hayatın edebiyata yansıması irdelenmektedir. Kitap “Bilincin Kanalları”, “Bilinçle 

Beden Arasındaki Uzaklık”, “Beden ve Metin”, “Bedenden Efsaneye”, “Öykü ve 

Romanda Efsane Dokunuşları”, “Kadınlık Bilinci ve Edebiyat”, “Metinde Zaman ve 

Mekân Yansımaları”, “Bir Sevgi ve Istırap Kaynağı Olarak Yurt”, “Kitaplar 

Arasında” adlı dokuz bölümdür. 

 

 



 

 

28 

III. BÖLÜM 

 
3. SANATI 

1983’ten beri yazarlık hayatının içinde olan Erendiz Atasü’nün sanatını iki alt 

başlıkta incelemek yerinde olacaktır: 

 

3.1. Sanat Anlayışı ve Sanat Hayatı 

3.1.1. Sanat Anlayışı 

Sanat hayatına öyküyle giren Erendiz Atasü, roman ve deneme türlerinde de 

eserler vermiştir. Yazara göre edebiyatın tanıklık görevi vardır. Kendisiyle yapılan 

bir söyleşide bunu şu şekilde ifade etmektedir:  

 

      “Edebiyatın görevi çağına tanık olmaktır. Ben edebiyatın önemli bir 

özelliği dönemin ruhunu yakalamak ve yansıtmaktır, diyorum. Ruh 

sözcüğünden kastettiğim, bir insanın, bir dönemin, bir toplumun çıkar amaçlı 

olmayan duygu ve düşünce zenginliğidir.”45 

 

Eserlerinde genellikle kadın kahramanları ön plana çıkaran ve ağırlıklı olarak 

kadın sorununa  yer veren yazar, feminist olduğunu söylemekten çekinmez. Virginia 

Woolf’a hayranlığını her seferinde dile getiren Erendiz Atasü, Woolf’un şu 

sözlerinden hareketle hem kendisinin hem de diğer kadın yazarların yazın 

hayatlarının amacını ortaya koymaktadır: 

 

    “Yazarlık yaşantımın iki serüveni. İlki ‘evin (ailenin) koruyucu meleği’ 

olmaktan kurtulmak. Sanırım bunu başardım. Ama ikincisini, yani bir gövde 

olarak kendi gerçek deneyimimi anlatabilmeyi başarabildiğimi sanmıyorum. Bu 

sorunun üstesinden gelebilmiş herhangi bir kadın var mı? Kuşkuluyum. Bu 

konuda kadının karşısına dikilen engeller hâlâ son derece güçlü, ancak 

tanımlanabilmeleri zor! Kadın kendi içinde daha pek çok hortlakla savaşmak, 

birçok önyargıyı yenmek zorunda.”46  

                                                
45 Gamze Akdemir,  Cumhuriyet Kitap, S. 958, s.4,5 
46 Erendiz Atasü, İmgelerin İzi, s.63. 
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Erendiz Atasü, Atatürk devrimlerinin, kadını, yukarıdaki paragrafta bahsi 

geçen ‘evin koruyucu meleği’ olmak özelliğinden kurtardığını, kadına özgürlüğün 

kapısını açtığını vurguladıktan sonra; kadın yazarların, bizim edebiyatımızda ‘bir 

gövde olarak kendi gerçek deneyimini anlatabilmeyi’ başaramadıklarını 

söylemektedir. Yazara göre bu durum, kadın yazarların ataerkil toplum yapısının 

etkisinde olmalarından kaynaklanmaktadır. 

Erendiz Atasü’ye göre edebiyat yeteneği, kültür birikimi ve emekle 

desteklenmezse ortaya güzel ve değerli bir sanat eseri konulamaz. Bu üç etmenin 

yanında insanı yazmayı iten hayatın zıtlıklarından dolayı insanda oluşan gerilimdir. 

Yazarlık hayatına başladığı yirmili yaşlarda ilk olarak kadınların hayatına ışık tutan, 

onların hayatını yazan Atasü, daha sonraları tarihi, toplumu ve erkekleri anlatan 

eserler yazmıştır. Eserlerinde kadınlara yer vermesiyle ilgili şu bilgileri 
aktarmaktadır: 

 
     “Kadınlık yaşantıları edebiyatın hammaddesidir, diğer bütün yaşantılar ve 

insanlık halleri gibi. Kendini gerçekleştirme imkânları kısıtlanmış, hayatını 

yakınlarının – sanki onlar fiziksel özürlülermiş gibi – hizmetine adamış 

buluveren kadın, kalemi eline boşalma ihtiyacıyla değil, yaratma tutkusuyla 

alıyorsa, evcil boğuntusunu, bıkkınlığını, okuru bıktırmayan bir biçimde 

yoğurabilmeli, kadınlık deneyimini insanlığın ortak kültür mirasıyla 

kaynaştırabilmelidir.”47  

 
 Türk edebiyatında, erkek yazarların kadını her yönüyle anlatamadıklarını, 

kadın yazarların ise özellikle cinsel açıdan kadını anlatırken çekingen davrandıklarını 

söyleyen Atasü, bu çekingenliğe rağmen yine de kadın bedeninin etkili anlatımının 

kadın yazarların eserlerinde görülmekte olduğu fikrindedir. Şu sözleri onun bu 
düşüncesini ortaya koymaktadır: 

 
   “Kadın yazarlarımızın çoğunu ele geçirmiş bir tür tutukluğa, belki 

kekemeliğe, belki çekingenliğe karşın, bizim edebiyatımızda, bir insanlık gerçeği 

olarak kadın bedenine yaklaşan metinler –özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında- 
                                                
47 Erendiz Atasü, Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum, s. 35. 
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kadınlarca kaleme alınmış olanlardır. Erkek yazarlarımızın kadın bedeni üstüne 
bir şey söylemeden aşk olgusuna eğilebilmek gibi ilginç bir yetenekleri vardır!”48  

 
Sanat anlayışını eserlerine büyük ölçüde yansıtan Atasü’nün sanat ve edebiyat 

hakkındaki görüşleri dikkate değer ve önemlidir.  

 

3.1.2. Sanat Hayatı 

       Edebiyata âşık, öğretmen anne babanın tek çocuğu olarak büyüyen Erendiz 

Atasü, ailesinden aldığı edebiyat sevgisi ve okuduğu kitapların etkisiyle yirmi beş 

yaşında İngiltere’de üniversite eğitimi alırken yazmaya başlamıştır. Yazma 

serüveninin başlamasını şu şekilde hikâye etmektedir: 

 

        “Ben yazmaya yirmi beş yaşında, yurdumdan uzakta, Ruh Üşümesi’ne 

tutulmuşken başladım. Annemle babamın edebiyat aşkını ve saklıda kalmış 

yeteneklerini devralmıştım (…)  Gün geldi, içimdeki birikim ve bastırılmış 

yetenek taştı. O gün, işte yurdumdan uzakta, tek başıma, hayatın anlamını 

sorgulamaya başladığım gündü. Genç ve yalnız bir kadın, hayatın anlamını 

kadınlığından soyunup da sorgulayabilir mi?”49 

 

Edebiyatın eğitiminin okumak olduğu düşüncesinde olan Atasü, yazmaya 

başlayana kadar geçen yıllar boyunca çok fazla kitap okuyarak birikim kazandığını 

belirtmektedir. Bu yüzden yazıncaya kadar geçen yılları kayıp olarak 

görmemektedir.50 Erendiz Atasü, bir yazarın nasıl yazdığı konusunda ise şu fikirleri 

ileri sürmektedir: 

 
“Biz yazmayı seçmeyiz, yazmak bizi seçer; konularımızı seçmeyiz, onlar bizi 

zorlar; biçemimizi seçmeyiz, yapıtın ham şekli belli bir biçim ve biçem taslağıyla 

doğar imgelemimizde. Fazlaca genelleme mi yapıyorum, yaratıcılıktan gizemli bir 

                                                
48 Erendiz Atasü, Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık, s. 60. 
49 Aynı eser, s. 145. 
50 Erendiz Atasü, İmgelerin İzi, s. 104. 
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süreç gibi mi söz ediyorum? Belki. En azından yazma ile kişisel ilişkim böyle, 

birçok yazarın benzer biçimde yarattığını sanıyorum.”51 

 
Erendiz Atasü’nün yazarlık hayatı, 1970’lerde kadınları anlatan öykülerle 

başlamıştır. İlk öykü kitabı Kadınlar da Vardır yayımlanmadan önce yazar, 

birkaç öykü denemesi bulunmaktadır. 1974 yılında yazdığı ilk öyküsünün aşk 

konusunda olduğunu söyleyen yazar, 1979’da yazdığı ikinci öyküsünün ise 

başsağlı ziyaretini konu edindiğini belitmektedir. 52  

Yazarın ilk öykü kitabı Kadınlar da Vardır 1982 yılında yayımlanmıştır. Yazın 

hayatına öyküyle devam eden Erendiz Atasü’nün, ilk öykü kitabının ardından, 

Lanetliler (1985), Dullara Yas Yakışır (1988), Onunla Güzeldim (1992) adlı öykü 

kitapları yayımlanır. Atasü, dört öykü kitabının ardından Dağın Öteki Yüzü (1995) 

adlı ilk romanıyla okuyucuyla buluşur. Kitap 1996 Orhan Kemal Roman Ödülü’nü 

kazanır. Bu romandan sonra yine öyküye dönen yazar, Taş Üstüne Gül Oyması 

(1997) ve Uçu (1998) öykü kitaplarını yayımlar. Taş Üstüne Gül Oyması, 1997 

Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü ve 1997 Haldun Taner Öykü Ödülü’nü kazanır. Öyküye 

bir süre ara veren Atasü, Gençliğin O Yakıcı Mevsimi (1999) ve Açıkoturumlar Çağı 

(2006) romanlarını yayımlar. On yıllık bir aradan sonra İncir Ağacının Ölümü (2008) 

adlı kitabıyla öyküye döner. Yazarın son öykü kitabı ise Hayatın En Mutlu An’ı 

(2010) adlı eserdir.  

Öykü ve romanlarının yanında deneme kitapları da yazmış olan Atasü’nün bu 

türdeki ilk eseri Benim Yazarlarım (2000)’dır. Ardından Kadınlığım, Yazarlığım, 

Yurdum (2001), İmgelerin İzi (2003), Kavram ve Slogan (2004), Düşünce Sefaletin 

Kıskacında (2008), Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık (2009) adlı deneme kitapları 

yayımlanmıştır.  

“Kadın yazar”, “kadın edebiyatı” konularıyla ilgili olarak yazarlık serüvenini 

değerlendiren Atasü, bu iki konuyla ilgili olarak sanat hayatını şu sözlerle 

değerlendirmektedir: 

 

                                                
51 Aynı eser, s. 105. 
52 Erendiz Atasü, Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum , s.50. 
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 “Gövdemi ve ruhumu yasa boğan nice kadınlık deneyiminden, beynimde 
tomurcuklanan bir öyküyle kurtuldum; yeniden sağlığıma, canlılığıma kavuştum. 
Yazmak, sade ve “toplumsal kadınlığımın” değil, biyolojik varlığımın da 

parçası…“Kadın yazar” tanımını ben göğsümü gererek taşıyorum.”53  
 

Yazarlık serüvenini ve kadın konusuna yaklaşımını şu şekilde açıklamaktadır: 

    
    “Kadın yaşantılarına tanıklık eden öykülerle başladı yazma serüvenim. 

Elbette basit tanıklıklar değildi bunlar. Anlama çabasıydı. Gerçekliğin görünen 

yüzeysel katmanlarından, özensiz, aceleci bakışlardan gizli asıl dokusuna 

süzülebilen düş gücü kanallarımı işte bu çaba harekete geçiriyordu. Anlamaya 

çalıştığım kadınların başında büyükannelerim geliyordu, onları öğrenmeden 

kendimi tanıyamayacağımı düşünüyordum. Onlarla ilgili epeyce hikâye yazdım. 

Kendimle yüzleştiğim ilk metin ise, Lanetliler’deki Düş ve Gerçek adlı öyküdür. 

Bunu Onunla Güzeldim’deki Eski Sevgili izler. Yazmanın ne kadar ıstıraplı bir 

deneyim olabileceğini bu öyküler sayesinde öğrendim. Kendimi yeterince tanıdığım 

yanılsamasına ulaşınca (kimse kendini tam anlamıyla çözümleyemez) bakışlarımı 

bilinçli bir kadının algı ve yorum gücüyle –yani her zaman her yerde, kadın 

cinsinin kendi toplumsal katmanındaki erkeklere göre daha şanssız konumda 

bulunduğunu unutmadan- daha geniş alanlara çevirdim; tarihi, toplumu, erkekleri 

irdeleyen yapıtlar kaleme aldım. Kanınca gerçek kadın edebiyatı da budur, kadın 

bilinciyle ataerkil uygarlığı, kadın ve erkek olma durumunu sorgulayan metinleri 

kapsar; sadece kadınların sızlanmalarına yer verenleri değil.”54 

 
Görülüyor ki Erendiz Atasü, kadınları merkeze aldığı öyküleri, kadın bedeni, 

cinsellik, değişen kadınlık ve erkeklik rolleri, Türkiye’nin güncel sorunları gibi 

konuları işlediği romanları, sanat hayatı, Cumhuriyet, Kemalizm, toplumda kadının 

yeri, feminizm gibi konularda yazdığı denemeleriyle edebiyat dünyası içinde kendine 

yer edinmiştir. 

 

                                                
53 Aynı eser, s. 14. 
54 Erendiz Atasü, Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık, s. 147. 
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3.2. Akımlarla Olan Bağlantısı 

Erendiz Atasü, cinslerin (kadın ve erkeğin) eşitliği kuramına dayanan kadınlara 

eşit haklar isteyen temelde kadın ile erkek arasındaki iktidar ilişkisini değiştirmeyi 

amaçlayan bir siyasal akım55 şeklinde tanımlanan Feminizme bağlı olduğunu 

söylemektedir. Yazarın bu akımla bağlantısını ortaya koymadan önce Türkiye’de 

Feminizm akımının ortaya çıkması ve edebî eserlere yansımasını incelemek yerinde 

olacaktır.  

Türkiye’de Feminizm hareketleri 19. yüzyılda görülmeye başlamıştır. Osmanlı 

Devleti’nin son dönemlerinde, kadınların hak arama çabaları vardır. Dönemin öne 

çıkan kadın yazarı Fatma Aliye Hanım’ın arkadaşlarıyla çıkardıkları Kadınlara 

Mahsus Gazete dikkate değerdir. Ülkemizde kadınların birey olarak algılanabilmesi 

ve erkeklerle eşit haklar kazanması Cumhuriyet’in ilanından sonra Atatürk 

devrimleriyle gerçekleşmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Necla Arat şu 

değerlendirmeyi yapmaktadır: 

 

     “Namık Kemal’in, Ahmet Mithat Efendi’nin, Fatma Aliye Hanım’ın, 

Ziya Gökalp’in, Halide Edip’in kadınların eğitimi ve bilinçlenmeleri; cinslerin 

eşitliği; tek eşliliğin üstünlüğü vb. konularda ilginç çalışmaları var. Ama 

toplumdaki cinsiyetçi ayrımcılığa ve eşitsizliğe en köktenci karşı çıkış, Mustafa 

Kemal’in önderliğinde Cumhuriyet döneminde, gerek yeni bir Yurttaşlar 

Yasası’nın kabul edildiği gerekse kadınlara seçme ve seçilme hakkının veriliği 

20’li ve 30’lu yıllarda gerçekleşiyor.”56  

 

1950’li yıllarda kadın yazarlar edebiyat dünyasında varlık göstermeye başlar. 

1970’lerden sonra ise sayıları artar. Kadın yazar sayısındaki artışın görüldüğü 

yıllarda Türkiye’de Feminizm hareketi yükselişe geçer.   

Kadın yazarların kaleminden çıkan eserlerde kadın duyarlığının görülmesi ve 

kadın sorunlarının anlatılması doğaldır. Eserlerinde geleneksel kadınlık imgesini 

sorgulayan ve Türk roman ve öyküsünde eksiklik olarak gördüğü kadın ve cinsellik 

konularına değinmiş olan Atasü için Feminizm bilinçli bir tercihtir.  1970’li yıllarda 

                                                
55 Necla Arat, Feminizmin ABC’si, s. 29. 
56 Aynı eser, s. 85. 
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yazmaya başlayan Erendiz Atasü Feminizmden etkilenmiştir. Yazar, Feminizmle 

ilgili şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır:  

       

     “80’lerde Türk aydını yaman bir yalnızlaşma süreci yaşadı… Yalnızlığın 

inciticiliklerini ben de tanıdım; ancak benim yalnızlığımın onarıcı, tazeleyici bir 

yanı vardı. Çevremle uyumum bozuldukça- ya da çevrem bozuldukça- kendimin 

farkına varıyordum; zenginleşen iç dünyamdan yeni bireşimler 

yaratabiliyordum… Her zaman bir feminist olageldiğimi de o dönemde görüp, 

anlayıp, kabul ettim. Kadın hayatının çeşitli evrelerinden geçmiştim (hâlâ 

geçiyordum); kendi yaşantımın yanında pek çok başka deneyime de tanık 

olmuştum. Her yeni yaşantı, cinsimin tarih boyunca ve bugün de uğradığı 

haksızlıkların yeni bir yüzünü tanıttı bana… Elbette ki, zaman zaman bana ve 

cinsime haksızlık eden bireylere, kuramlara, geleneklere karşı öfkeyle doldum 

(hâlâ bazen öfkeliyim). Ama feminizmi öfkeli bir tepki olarak yaşadığım 

söylenemez. Kendisinin ve dünyanın farkında bilinçli bir kadın için, feminizm 

hem doğal, hem akılcı bir seçim.”57  

 
3.3. Beslendiği Kaynaklar, Etkilendikleri  

Bir yazarın okuduğu kitaplardan, şiirlerden, seyrettiği filmlerden, gezip 

gördüğü yerlerden, yaşadığı dönemin sosyal ve siyasî gelişmelerinden etkilenmemesi 

düşünülemez. Erendiz Atasü de çeşitli kaynaklardan etkilenmiştir. Erendiz 

Atasü’nün önem verdiği isimlerden biri Virginia Woolf, diğeri ise Nazım Hikmet’tir. 

Erendiz Atasü’nün eserlerinde sıklıkla karşımıza çıkan ve örnek aldığı 

isimlerin başında ünlü İngiliz yazar Virginia Woolf gelmektedir. Yazar, kendisine 

model aldığı ve hayranlık duyduğu Virginia Woolf’un kadın edebiyatçıların en 

büyüğü olduğu düşüncesindedir. Kadın ve cinsellik sorunlarına değinmiş olması, 

feminizme bağlılığı bakımlarından Atasü ile arasında benzerlik bulunan Virginia 

Woolf’un kadın konusuna yaklaşımıyla ilgili Mîna Urgan, şunları aktarmaktadır: 

 

                                                
57 Erendiz Atasü, Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum, s. 13–14. 
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 “Virginia Woolf, kadın sorununu incelemek için British Museum’un 
kitaplığına başvurunca, şaşırıp kalır. Çünkü yığınla kitap vardır bu sorun 
üzerine; ama bunların hepsini erkekler yazmıştır. (…) Acaba kadınlar neden 

kadın haklarını savunmuyorlar? Bu aymazlık, kadınların kadınlardan 
hoşlanmamalarından mı kaynaklanıyor acaba diye düşünür.”58 

 

Virginia Woolf’un bu düşüncesini Atasü’de de görmek mümkündür:  “Her 

geçen gün feminist bilincim bileniyor; çünkü neredeyse her gün –hiç abartısız- 

cinsime yapılmış bir haksızlığı öğreniyorum ya da yapılana tanık oluyorum; kimi kez 

böyle şeyler bizzat başıma geliyor!”59  

Atasü, Virginia Woolf’un sanat anlayışıyla kendi sanat anlayışı hakkında 

benzerliği şu sözleriyle dile getirmektedir:  

 

      “Virginia Woolf’un hem yasası hem yapıtı beni büyülüyor. Onun 

romanlarının ilk bakışta dağınık gibi görünen kurgusu, aslında 

geleneksel/gerçekçi romanın katı yapısının izin verdiğinin ötesinde, çok daha 

geniş bir bütünselliği kucaklar, Woolf, karşıtlıkların yumuşayarak birbirine 

kavuştuğu bir bütünselliğe tutkundur; galiba ben de biraz öyleyim.”60     

 

Erendiz Atasü’nün beslendiği kaynaklardan biri de Nazım Hikmet’tir. Şair, 

Dağın Öteki Yüzü romanında karakter olarak da yer almaktadır. Annesinin ailesi 

Selanikli olan Atasü, romanda kimlik arayışını işlerken Nazım Hikmet’i de kurguya 

dâhil etmiştir.   

Dağın Öteki Yüzü’nden başka Taş Üstüne Gül Oyması adlı öykü kitabında yer 

alan “Son Yörük Çadırı” adlı öyküde de Nazım Hikmet öykü kişisi olarak yer 

almaktadır. Erendiz Atasü, Nazım Hikmet’in sanatının geçmişle geleceğin sentezi 

olarak görmektedir.61       

                   

 

                                                
58 Mîna Urgan, Virginia Woolf, s. 51. 
59 Erendiz Atasü, Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum, s. 5. 
60Erendiz Atasü,  Cumhuriyet Kitap,  S. 305, s. 6.  
61Erendiz Atasü, İmgelerin İzi, s.125.  
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IV. BÖLÜM 

 

4. ÖYKÜLERİ 

Erendiz Atasü’nün öyküleri hakkında genel bilgiyi çalışmamızın “Eserleri” 

bölümünün “Öykü” alt başlığı altında vermiştik. Burada Atasü’nün öykü anlayışını 

belirledikten sonra öykü kitaplarını değerlendireceğiz. 

 

4.1. Öykü Anlayışı 
Sanat hayatı boyunca hikâye, roman ve deneme türlerinde eser veren Erendiz 

Atasü, edebiyat dünyasına hikâyeyle giriş yapmıştır. Yazmaya öykü türüyle başlayan 
Erendiz Atasü, kendisine sorduğumuz bir soru üzerine edebî türlerin seçimiyle ilgili 
şu görüşleri açıklamaktadır: 

 
“Bir yazar, öykü yazayım ya da roman yazayım diye masasına oturmaz. Öykü 

ya da roman… Yazarın zihninde gelişen düşünceler, temalar, kişiler ve imgeler 
biçimle beraber doğar. Yani siz edebiyat türünü seçmezsiniz, o sizi seçer.En 
azından benim için böyle.”62 

 
İlk öykü kitabı Kadınlar da Vardır’da bulunan öykülerini kadınların hayatına 

bir “tanıklıklar kitabı” olarak nitelendirmektedir. Bunu şu şekilde ifade eder: 
“Edebiyatın görevi çağına tanık olmaktır. Ben, edebiyatın önemli bir özelliği 

dönemin ruhunu yakalamak ve yansıtmaktır, diyorum.”63  
Yazar ilk öykülerinde kadınların hayatını gözler önüne sererken bir yandan da 

erkek egemen toplumun kadına yüklediği anlamlar ve kadının sırtında kambur 

halinde olan sorumluluklar irdelenmektedir. Öykülerde kadının ezilmişliği, bunalımı, 

toplum baskısı, iş, eş, ev, çocuk sorumluluğu altında yaşadığı sıkıntılar dile 

getirilmektedir. Erendiz Atasü,  öykü yazma serüveniniyle ilgili şu bilgileri 

vermektedir: 
 
      “Kaleme aldığım ilk öyküler, kadınların sıradan yaşantılarında saklı acı 
üstüne içten tanıklıklardı. Gerçeğin gizli kalmış yüzünü keşfetmek benim için 

                                                
62 Yazarın 30.03.2011 tarihinde sorularımıza internet yoluyla verdiği cevaptan alınmıştır. 
63 Gamze Akdemir, Cumhuriyet Kitap, S. 958, s. 4–5. 
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çok önemliydi. Zamanla yazmak bir var oluş biçimine dönüştü; sıradan 
yaşantının zincirlerini kırmış, içsel özgürlüğüme ulaşan yolu keşfetmiştim. İşte 
o zaman ‘imge’ var oldu.”64  
 

İlk öykülerinden sonra yazar, imgelerle yüklü bir dil kullanmıştır. İmgelerin 

çağrışım gücünden yararlanması, yazarın öykülerine derinlik kazandırmaktadır. Bir 

imgenin peşine takılıp öykü yazmaya başlamasını ise şöyle anlatmaktadır:  

 
  “Kanadını denize daldıran bir martı, pencereleri tuğlayla örülmüş gizemli bir 

taş konak, eski bir sokak, bir kapı tokmağı, bir yontu, gözlerimden yol bulup 

gönlümün gözlerine akmış bir görüntü… Yıllarca var olabiliyor zihnimde… İşte o 

zaman bilirim bir öykü yazacağımı.”65  

 
Ereniz Atasü, dış dünyadan aldığı imgeleri anıları ve bu ikiliye eklenen yeni 

yaşantılarla besleyerek öykülerini oluşturmaktadır. İmge, anı ve yaşanılan hayatın 

getirdikleri, yazarın öykülerinin ana kaynağını oluşturmaktadır. Tarihî mekânlar 

yazarın öykülerinde imge olarak sık kullanılmaktadır. 

“Taş Üstüne Gül Oyması” adlı öykü bir mermer ustasının elinden çıkmış gül 

oymalı bir mermer taşı yazarı etkileyerek ona bir öykünün kapılarını açmıştır. “Taş 

Üstüne Gül Oyması”nda yazar, hemen her öyküde geçmişten kalan bir eserin peşine 

sürüklenir ve öykülerini kurar.  

Yukarıda adı geçen kitapta yer alan “Son Yörük Çadırı” adlı öykü, Tahtakuş 

Köyü’ndeki emekli öğretmen Alibey Kurdar’ın kurduğu etnografya müzesindeki 

“Son Yörük Çadırı”ndan etkilenilerek yazılmıştır. Aynı kitapta yer alan “Katran 

Ağacı”da “taş Rum mimarisinin örneği” olan eski bir konak öykünün merkezine 

yerleştirilmiştir. “İkinci Ülke”de Zosa Kadın’ın ağıdı bir imgedir. “Zaide”de “Sivas 

halısı” motifi kahramanların yabancılığını ve kültürler arası farkı anlatan bir imgedir. 

“Eskil Masal”da ise Eski Mısır Piramitleri’nin imge gücünden yararlanılmaktadır. 

  

                                                
64 Erendiz Atasü, İmgelerin İzi, s. 14. 
65 Aynı eser, s. 14–15. 
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 İlk basımı 1998 yılında Bilgi Yayınevi tarafından yapılan Uçu’da yazar, 

imgelerle yüklü, şiirsel bir dil kullanmıştır. 

Yazara göre öykü ‘an’ı anlatmalıdır. Öykü hayatın akışı içinde yakalanan bir 

andır. Hayatın gürültülü patırtılı akışında güme gitmiş bir ayrıntıyı, bir duyguyu, bir 

sezişi dile getirir; bir perdeyi hafifçe aralayıp ardındaki manzarayı düş gücümüze 

sunar.66  

Erendiz Atasü’ye göre öykücü ve öykü bize göremediklerimizi gösterir. Bizim 

bakıp göremediğimiz ayrıntıları yazar bize öyküsüyle sunmaktadır. Hayattan yakalan 

bir an’ı ifade eden öykü, okuyanı etkilemelidir. Atasü, bu düşüncesini şu sözlerle 

açıklamaktadır: 

 
  “Öykü içimizi hop ettiren metindir. Bu hop ediş ister bir sürpriz sona, ister 

unutulmaz bir tümceye, ister yüreğimize işleyen bir imgeye bağlı olsun; ister bir 

sevinç patlaması, ister bir üzünç titreşimi, isterse bir keder sarsıntısı ya da bir 

elektrik ampulünün birden parlayışı gibi zihnimizin alacakaranlık bölgelerindeki 

bulanık hayat izlenimlerini berraklaştıran bir aydınlanma anı olsun, metnin 

tümünden süzülüp gelmelidir.”67  

 
Daha önce “Eserleri” bölümünde Atasü’nün öykü kitaplarını ele almıştık. 

Burada yazarın öykülerini yayımlanış sırasına göre konu, vak’a, özet, fikirler, kişiler, 

anlatıcı, bakış açısı, anlatım teknikleri, zaman ve mekân çerçevesinde inceleyeceğiz. 

 

4.1.1. Konu ve Vak’a 

Erendiz Atasü, kadın kahramanlardan yola çıkarak hikâyelerinde aşkı, 

cinselliği, evliliği, kadın erkek ilişkilerini, çalışan kadının hallerini, göç, 

yabancılaşma, yalnızlık konularını anlatmaktadır.  

Bir kadın yazar olarak Erendiz Atasü, ilk öykülerinde, kadının toplumdaki 

yerini, çalışan kadının sorunlarını, dul ve yalnız kadına toplumun bakış açısını, 

yabancılığı ortaya koymaktadır. Romanlarında olduğu gibi öykülerinde de yazarın 

çizdiği kadın karakterlerde kendinden, annesinden ve anneannesinden izler 

                                                
66 Aynı eser, s. 51. 
67 Aynı eser, s. 117 
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bulunmaktadır. Öykülerini incelerken yeri geldiğinde öykülerindeki 

otobiyografik unsurları dile getireceğiz. 

Ona göre yazılan eserlerin otobiyografik özellik göstermesi bir kusur değildir. 

Yazar, insanın kendi hayatını bilmeden hayatı anlayamayacağını düşünmektedir. 

Yazılanların otobiyografik özellik taşıyıp taşımaması hakkındaki düşüncelerini 

şu şekilde ifade etmektedir: “Öz yaşamsal edebiyat da çoğumuza kusurlu 
değilse bile, itici ya da yabancı görünmekte. Niçin? Öz yaşamını sorgulamadan 

kendini bilmek olası mı? Kendini anlamaya çabalamadan dünya kavranabilir 
mi?”68  

Yazar hangi konuyu işlerse işlesin, tüm hikâyelerinde kadın imgesi kendini 
gösterir. Hikâyelerinin isimleri içerikleriyle ilişkilidir. Kimi hikâyelerde olayın 
geçtiği yer hikâyeye isim olmuştur: “Bir Tren Yolculuğu”, “Balkon Saati”, “Münih’e 
Yağmur Yağıyor”, “Ada”, “Operada Bir Gece”. 

Bazı hikâyelerde kahraman öyküye isim olmuştur: “Sessiz Ali”, “Esma”, 
“Bahçıvan”, “Bayburtlu”, “Yaşlı Bir Genç Kız”, “İnci, Satı, Erhan ve Durmuş”, 
“Zaide”, “Kapıcı Zebercet’in Önlenemeyen Yükselişi”. 

Yazar öykülerini daha çok durumlar üzerine kurar. Öykü kuruluşunda asıl 
dikkati çeken yön kahramanların yaşadıkları çatışmalardır. Kahramanlar genellikle 
kendileriyle, çevrelerindeki insanlarla, düzenle çatışma ve geçmişle hesaplaşma 
halindedirler.  

Erendiz Atasü’nün öykülerinde ele aldığı konular aşağıdaki gibi tespit edilebilir: 
 

4.1.1.1. Kadınlar da Vardır 
Yazarın ilk öykü kitabı Kadınlar da Vardır, adıyla okura bir çatışmayı 

hissettirmektedir. Bu kadınlar ve toplum arasındaki çatışmadır. Kitapta, kadın erkek 
ilişkileri, kadının toplumdaki yeri, kendi kimliğini bulamayışı, ailede herkesin kadını 
köle gibi kullanması, evlilikler ve yabancılaşma konuları işlenmektedir. Kitaptaki 
öykülerin konuları aşağıdaki gibidir: 

 
“Bir Tren Yolculuğu” 
Kitabın ilk öyküsü “Bir Tren Yolculuğu”nda kimlik ve özgürlük arayışı içinde 

olan iki genç kızın yabancı bir ülkede yaşadığı yabancılık duygusu anlatılmaktadır.  
                                                
68 Erendiz Atasü, Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum, s. 92. 
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Trenle Paris’ten Lyon’a giden Ayla Akman ve Gülseren Dede adlı iki Türk 
kızının yabancılık duygusu ön plana çıkarılır ve hikâyenin ilerleyen sayfalarında 
trene binen üç Türk işçisi ve bu işçilerin kompartımanda bulunan Fransız kadınlara 
ve Türk kızlarına saldırgan bakışları konu edinilir. İşçilerin davranışlarından ve 
kabalıklarından utanan iki Türk kızı bu yabancı memlekette kendi insanlarından fazla 
trendeki Fransızlara kendilerini yakın hissederler.  

Kızlar, işçilerin olumsuz davranışlarından Türk olarak suçluluk duyarlar ve  
yabancılık ve utanç duygularıyla içsel çatışma yaşarlar. Hikâyede bu durum şu 
sözlerle dile getirilir: “Gülseren’in sorumluluk duygusu gitgide artıyordu. O üç 
erkeğin davranışlarından kendini sorumlu sayıyordu, kompartımanı bırakıp giden 
aptal kurnaz suratlı adama ve genç kıza karşı. Çünkü aynı pasaportu taşıyorlardı.”69  

 

“Bir Yüz-Bir Ters” 

 “Bir Yüz-Bir Ters”’te karı-koca arasındaki kişilik çatışması anlatılmaktadır. 

Evliliklerinin üzerinden uzun yıllar geçmiş olan Fikret Bey ve Nurten Hanım 

arasındaki iletişimsizlik ve geriye dönüşlerle verilen geçmişle hesaplaşma çatışmanın 

da bir anlamda sebebidir:  

 
 “Geçmiş… Geçmiş neydi? On yıl boyu eskilikten artık ısıtmayan aynı paltoyu, 

haziran ortasına kadar terden bunala bunala hep aynı tayyörü giymek, neydi? 

Fikret’in verdiği üç buçuk kuruşluk maaşla bir türlü gelmek bilmeyen aybaşına 

ulaşmaya çalışmak; bakkalla, kasapla, manavla veresiye için didişmek neydi? Üç 

buçuk kuruşun hesabını vermek, parayı idareli kullanmadığı için suçlanmak, ama 

gene de her gün yeni bir yemek pişirmek, değişik bir meze hazırlamak zorunda 

kalmak neydi? … O sanki hiç genç bir kadın olmamış, hiç sevişmemiş, hiç 

doğurmamış, sanki onun özlemleri, düşleri olmamıştı. Taksimdeki manzara 

resimlerine bakıp uzak kıyıların, uzak ülkelerin hasretini duymamıştı hiç. O hep 

yaşlı bir kadındı. Hep aynı evde yaşlı kocasıyla oturmuş, gündüzleri gün gün 

gezmiş, geceleri televizyon karşısında örgü örmüştü. Sanki hep, şimdiki gibi 

yaşamdan hiçbir şey istememişti. Geçmişi unutmuştu. Anımsanacak ne vardı ki? 

Yıllar ondaki genç kadını anımsanamayacak denli öldürmüştü.”70  

                                                
69 Erendiz Atasü, Kadınlar da Vardır, s. 21. 
70 Aynı eser, s. 31-32. 
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Nurten Hanım’ın gençliği çocuklara bakmak, evle ilgilenmek, yemek yapmak, 

Fikret Bey’in azarlarına katlanmakla geçmiştir. Nurten Hanım gençliğinde hiç de 

mutlu olmamış bir ev kadınıdır. Yaşlılık döneminde, artık Fikret Bey eski gücünü 

kaybettiğinde o da kendine Fikret Bey’le aynı evin içinde ama onsuz bir hayat kurar. 

Artık ipler onun elindedir. 

Öykünün sonuna doğru bir akşam evde Nurten Hanım örgüsüne dalmıştır, 

Fikret Bey ise Nurten Hanım için olumsuzluklarla dolu olan geçmişten konuşmak 

ister. Fikret Bey için mutlulukla hatırlanan geçmiş, Nurten Hanım için, ev işleri 

arasında tüketilmiş bir hayat, dayak ve fakirlik demektir. Öykünün sonunda çatışma 

doruğa ulaşır. Nurten Hanım yılların suskunluğunu Fikret Bey’in yüzüne haykırarak 

bozar: 

 
    “Yeter artık Fikret. Bana hakaret edemezsin. Birazcık aklın varsa yat kalk 

da Allah’a şükret ve dua et, beni başından eksik etmesin. Yoksa senin gibi aksi, 

huysuz ve sevimsiz bir ihtiyarı kimse çekmez. Ne oğlan, ne kız. Ne damadın, ne 

gelinin, ne de torunların. Zaten hangisiyle ömründe iki kelime konuşabildin ki? 

Hepimizden uzak, başka bir âlemde yaşadın. Şimdi de tutmuş bana o küf kokulu 

evi, sobayı övüyorsun. Sen ömründe hiç soba yaktın mı? Oh, beyefendi eve 

gelir, sofra hazır, soba sıcak… Hiç güzel değildi orada yaşamak. Sen eski 

kendini arıyorsun, evi filan değil. Onu da bulamazsın artık. Bana bunak diyene 

kadar, Allah’a dua et de bana ömür versin. Yoksa senin kahrını kimse ekmez, 

bilesin. Sefil olup kalırsın. Anlıyor musun? Sefil ve perişan… Layığın da budur 

zaten.”71 

 

 “Bir Yüz Bir Ters” içinde bir zıtlığı barındırmaktadır. Bu isim, Fikret Bey ve 

Nurten Hanım arasındaki zıtlığın özeti gibidir. Yaşanmış bir hayatın kadın ve erkek 

açısından algılanışındaki farklılık hikâyenin çatısını oluşturmaktadır. Hikâye bunun 

üzerine kurulmuştur.  

 
 

 

                                                
71Aynı eser, s. 33. 
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“Kadınlar da Vardır” 

Öyküde elli yaşındaki Servet Hanım’ın rahim kanseri hastalığıyla mücadelesi 

anlatılmaktadır. Öykünün şu cümleleri konuyu belirtmektedir: “‘Kanser’ sözcüğü 

sessiz odada yere hızla düşen bir eşyanın gürültüsü gibi patlamıştı. İlk şaşkınlık 
anından sonra Servet Hanım büyük bir rahatlama duydu. Demek sorun buydu. 
Ölecekti, onun içindi. Servet Hanım’ın beynindeki kurt, kemirmesini durdurdu.”72  

Hikâyede kansere yakalanan Servet Hanım, hastane odasında kendi yaşamını 

sorgular. Eşi Behçet Bey’in ve çocuklarının kendisi için telaşlanmalarının ardında, 

onun hastalığıyla hayatlarında meydana gelen değişim olduğunun farkına vararak 

üzülür.  
Aynı hikâyede Servet Hanım’ın doktoru Doktor Gülşen’in de hayatla ve 

kendisiyle çatışmasına tanık oluruz:  “Gülşen zaman kıtlığı içinde yaşıyordu, hep 

acelesi vardı, bir yere ya da bir şeye yetişecekti, koşardı hep, yavaş yürümeyi 
unutmuştu. Hep aynı anda en az iki işi birden yapma zorunluluğu, hiçbir şeyde tat 

bırakmıyor.”73 
Öyküdeki Dr. Gülşen, Servet Hanım’a kendi ailesinden daha yakın davranır ve 

Servet Hanım hayatını sorgulayıp hıçkırıklar içinde boğulduğu bir anda Dr. Gülşen 

onunla konuşarak onu karamsarlıktan kurtarır. Servet Hanım hastaneden çıktıktan 

sonra eski hayatına geri döner. Dr. Gülşen hastanede Servet Hanım’ı ve kadın doğum 

kliniğine gelen diğer tüm kadınları düşünür. Gülşen’in duyguları şu şekilde 

aktarılmaktadır: 

 

    “Gülşen onlardan da kocalarından da nefret ediyordu. Acı görmeye 
dayanamıyordu artık. Bir an usundan, işinden istifa etmek, Erol’dan boşanmak, 
çocuklarını yatılı okullara vermek, geçti. Alıp başını uzaklara, taa uzaklara 

gitmeliydi. Son kertede çekici geldi ona bu düşünce ona… Oysa hiçbir yere 
gidebileceği yoktu. Birkaç saat sonra ameliyathaneye gidecekti o kadar. Servet 
Hanım nasıl kuzu kuzu evine gidiyorsa, o da önce ameliyathaneye inip, 

firketeli, lades kemikli döl yollarıyla uğraşacak, sonra akşamüstü filelerini 
doldurup kuzu kuzu evinin yolunu tutacaktı.”74  

                                                
72 Aynı eser, s. 51. 
73 Aynı eser, s. 44. 
74 Aynı eser, s. 62. 



 

 

43 

Bu öyküde çalışan kadın Dr. Gülşen ve ev hanımı Servet Hanım’ın hayat 

çatışmasıyla aslında tüm kadınların çıkmazı, çaresizliği anlatılmıştır. 

 
       “Balkon Saati” 

Kitabın üçüncü öyküsü “Balkon Saati”nde kahraman Neşe, ev işlerinin 

cenderesi ve ev dışının tehlikesi arasında çareyi balkonda vakit geçirmekte 

bulmuştur. Neşe’nin hem içerideki hem de dışarıdaki hayatla çatışması anlatılırken 

Neşe, balkonda geçirdiği sınırlı zamanda kendisiyle de yüzleşir.  

Öyküde, hayatın ve evliliğin kadını nasıl değiştirdiği ve ona eski 

alışkanlıklarını nasıl kaybettirdiği vurgulanmaktadır. Evlendikten sonra hayatının 

eskisi gibi olmadığını söyleyen Neşe, bu yeni hayattan hoşnutsuzluğunu dile getirir. 

Hayatındaki değişiklik öyküde şöyle anlatılmaktadır: “Kocamı bekliyorum ve 

patlıcan kızartıyorum. Mutlu muyum, bilmiyorum. Ekrem’in gelişini beklemek, komşu 

apartmanın bahçesindeki empresyonist güller kadar mutlu etmiyor beni.”75  

Evliliğin, kadınlığın ve 12 Eylül öncesi 1980 yılı Ankara’sının ele alındığı 

hikâyede Neşe kendini sıkışmış ve bunalmış hisseder. Kendisi ve kendi kuşağı için 

ümitsizliğini şöyle dile getirir: “ Bizim için artık çok geç. Treni kaçırdık galiba. Biz 

bunaltıcı ev içleriyle, düşman ev dışı arasında eşine kapana kısıldık. Balkondaki bir 

saatlik mutluluğa razı olduk ister istemez.” 76 

 

“Özlem Zamanı Geçti” 

“Özlem Zamanı Geçti”de otuzlu yaşlarda Selçuk Uzel adlı bağımsız, çalışan, 

kendi kişiliğini bulmuş bir kadının, geçmişinde kimlik arayışı sırasında 

arkadaşlarıyla, sevgilileriyle ve ailesiyle yaşadığı ilişkiler konu edinilir. Otuzlu 

yaşlarda, evli ve iki çocuk annesi, hukuk müşaviri Selçuk Uzel, on beş yıl önceki en 

iyi arkadaşı Kadriye’nin ölüm haberini gazetede okuyunca geçmişe döner; 

arkadaşlıklarını, sevgililerini ve ailesini sorgular. Geçmişle hesaplaşan Selçuk 

Uzel’in geçmişiyle ve hayatına girmiş insanlarla çatışmasına tanık oluruz.. 

Birbirinden farklı özelliklere sahip Selçuk ve Kadriye arasındaki arkadaşlık 

irdelenirken, 1980 yılı Türkiye’sinin sorunlarına da dikkat çekilmiştir. Ölüm, 

                                                
75 Aynı eser,  s. 65. 
76 Aynı eser, s. 73. 
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yiyeceklerin stok yapılması, yakacak olmaması gibi sorunlar ön plana çıkarılmıştır. 

12 Eylül öncesi Türkiye’sinin gençlerinin kendilerine ve ülkelerine duyduğu inanç, 

mücadele ruhu, geleceğe dair taşıdıkları umut ve bütün bunların 12 Eylül darbesinin 

yıkımıyla yok olup gitmesi anlatılmaktadır. 

Daha güzel bir hayat, mutlu bir Türkiye için yola çıkan gençlerin 

birlikteliklerini, inançlarını, umutlarını kaybetmelerinin yanında darbe sonrası 

Türkiye’sinde nasıl birer yılgın, mutsuz, edilgen hayat karakteri haline geldikleri 

vurgulanmaktadır.  

Öyküde üç kadın ön plana çıkarılmaktadır. Biri, geçmişle bugün arasında 

sıkışıp kalmış, geçmişten yenik ayrılmış Selçuk Uzel; diğeri Selçuk’un geçmişteki en 

yakın arkadaşı, devrim düşleri kurdukları Kadriye, üçüncü kadın ise Selçuk’un 

yanında çalışan, annesiyle yaşayan, hiçbir şey umurunda olmayan sekreter 

Şennur’dur. Selçuk bugün hayatın akışına kapılmıştır; Kadriye, gençliğindeki devrim 

ateşini sonuna kadar sürdürmüş ve Gaziantep’te polisle girdiği çatışmada ölmüştür; 

Şennur ise hiçbir şeyi umursamadan yaşamını sürdürmektedir. Aynı ülke ve aynı 

geçmişin öykünün yazıldığı zamana taşıdığı bu üç kadın da birbirinden farklıdır. 

Selçuk öykü boyunca geçmişle hesaplaşırken geçmişteki sevgililerini düşünür. 

Karşı cinsle ilişkilerini irdelerken bir anlamda da öyküde kadın erkek sorununa 

değinilir. Erkeğin gözünden kadının anlamını sorgulanır. Lise yıllarında (60’lı yıllar) 

kendisine âşık olan ilk erkek Çetin’le birlikteliğinden bahsedilirken Selçuk’un kimlik 

arayışına ve arada kalmışlığına tanık oluruz.  Çetin’in Selçuk’tan polisle sürekli başı 

dertte olan Kadriye’yle arkadaşlığını bitirmesini istemesi üzerine Selçuk ve Çetin 

ayrılmıştır. 

İkinci sevgilisi devrimci Ali Doğan, köyden kente göç etmiş bir ailenin 

oğludur. Ataerkil kültürde yetişmiştir. Selçuk kendini ona kanıtlamaya, onunla 

eylemlerde boy göstermeye çalıştıkça o, Selçuk’u arka plana iter. Onu koruyuculuğu 

altına almaya çalışır. Bir gün Kızılay’ın ortasında Selçuk’tan duymak istemediği 

şeyleri duyunca onu tokatlaması üzerine Ali Doğan’dan ayrılan Selçuk, üniversitede 

aynı eylemlere katıldığı arkadaşlarından Oktay’la evlenmiştir. 

         Selçuk Uzel’in otuzlu  (80 sonrası) ve yirmili yaşlarındaki hayatı arasında gidiş 

gelişler şeklinde kurgulanan öyküde kahraman, geçmişteki yanılgılarının farkına 
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varır ve bugünkü hayatının gerçeğiyle karşılaşır. Öyküdeki şu cümleler Selçuk’un 

içinde bulunduğu durumu anlatmaktadır: 

 

   “Selçuk, Ali Doğan’la tüm yaşamının kökten değiştiğini sanmıştı. Oysa 

hiçbir şey değişmemişti işte. Ali Doğan onca önemliydi onun için de neden 

şimdi Çetin’in cılız, silik hayali Ali Doğan’ın kanlı canlı anısını belleğinde 

gerilere itiyordu? Asıl değişim nişanlandıktan, evlendikten ve çocuk 

doğurduktan sonra oldu. Selçuk o zamana dek bildiği Selçuk’luktan çıkıp içinde 

yaşadığı düzenin kadın denince anladığı varlığa dönüştü. Gündelik yaşamın 

sıkıntıları arttıkça da gitgide bir makineye dönüyordu.”77  

  

 Öyküde Selçuk Uzel’le birlikte onun lise ve üniversite yıllarındaki en yakın 

arkadaşı Kadriye’nin de geçmişteki yaşamına tanık oluruz. Kadriye sürekli eylemlere 

katılan, hapse girip çıkan ve ailesiyle özellikle babasıyla arası hiç iyi olmayan bir 

devrimcidir. Kadriye’nin ölüm haberiyle başlayan geçmişle hesaplaşmasını bitiren 

Selçuk bugüne döner ve geçmiştekilerin bugünkü hayatlarını özetler: 

 
    “Selçuk herkesi, her şeyi bağışlamıştı. Dairedeki arkadaşlarının cinayetler 

karşısındaki anlamaz tedirginliğini, çocuklarının yaramazlıklarını, bir türlü 

tutuşmayan ıslak odunları, şu kötü soğuğu, Çetin’i, Ali Doğan’ı, Oktay’ı… Ve 

Sinan’ı… Erkeklerin o küçük, o zavallı benciliklerini. Oktay’ın her zaman ne 

yapıp edip büründüğü, bütünleşmelerini engelleyen tavırlarını, Ali Doğan’ın 

sevgilerini, sonra da Selçuk’un tanıdığı Ali Doğan’ı yok edişini, Sinan’ın 

saçları kuaförlü sarışınla ve lüks otellerdeki içkili iş toplantılarıyla noktalanan 

yaşamını… Hepsi zavallı ve mutsuz.”78  
 

Öyküde anlatılan geçmişin ve bugünün bütün karanlığına rağmen, şu sözler 

öykünün umutlu bittiğini göstermektedir: “Yılmanın zamanı değildi, hele geçmişi 

özlemenin hiç değil. Gelecek eninde sonunda hep daha güzel olacaktı.”79   

                                                
77 Aynı eser, s. 102. 
78 Aynı eser, s. 133. 
79 Aynı eser, s. 140. 
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“Yemen’den Bir Yel Esti” 
Öyküde,  dul bir kadın olan Fıtnat Hanım’ın çocukluğundan ölümüne kadar 

olan hayatı konu edinmiştir. Fıtnat Hanım’ın geçmişten bu yana geçirdiği değişim, 

değerlerini nasıl kaybettiği ve başkaları tarafından nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır. 

Fıtnat Hanım yaşamı boyunca birçok kez evlenmiş, çocuklar doğurmuş, Balkan 

Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve II. Dünya Savaşı’nı görmüş, savaşların etkisiyle Yemen, 

Erzurum, Ankara, Selanik, Alaşehir, İstanbul, Erzurum, Ankara arasında 

yolculuklarla tüketilmiş bir hayat yaşamıştır. Daha on üç yaşında kendinden oldukça 

yaşlı bir adamla evlendirilen Fıtnat Hanım, yaşamı boyunca hiç mutlu olmamıştır.  

“Yemenden Bir Yel Esti”, yazarın otobiyografik özellikler taşıyan 

öykülerinden biridir. Fıtnat Hanım aslında yazarın mübadele sırasında Selanik’ten 

Anadolu’ya göç etmek zorunda kalan anneannesidir. Yazar hem Fıtnat Hanım 

karakterini hem “göç” olgusunu diğer bazı öykülerinde de kullanmıştır. Öykünün son 

paragrafına anlatıcı daha sonraki öykülerinde de sıklıkla karşımıza çıkacak olan 

kadınların kuşaklar boyunca birbirini etkilemeleri; anneannelerin ve babaannelerin 

kızlarının ve kız torunlarının da kişiliğini şekillendirdiği teması vurgulanmıştır. 

Öyküde bunu şu paragrafta açıkça görmekteyiz: 

 

    “Fıtnat Hanım, Fıtnat Hanım nerelerdesin? Bir rüzgâra kapılıp Yemen’den 

Rumeli’ye, oradan Anadolu’ya gezdin durdun. Süslendin, püslendin, elindeki 

avucundakini har vurup harman savurdun; çocuk doğurdun, gene doğurdun, 

oğullarını şımarttıkça şımarttın, kızlarını erdemli olsunlar diye sıktıkça sıktın, 

ezdikçe ezdin. Onlar da kendi kızlarını sıktılar, öyle eğittiler, tıpkı senden 

gördükleri gibi. Fıtnat Hanım, Fıtnat Hanım nerelerdesin? Estin geçtin bre 

Fıtnat Hanım, uğultun kız torunlarının tutuk davranışlarında yankılandı 

sonunda.”80  

 

Fıtnat Hanım’a seslenen anlatıcı onun erkek çocuklarıyla kız çocuklarına farklı 

yaklaşım tarzını eleştirirken aslında toplumun kadına bakış açısını, kadının 

kısıtlanmışlığını eleştirmektedir. 

                                                
80 Aynı eser, s. 146. 
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“Sessiz Ali” 

“Sessiz Ali”, kitabın, başkarakteri erkek olan tek öyküsüdür. Öyküde toplumun 

kadına ve erkeğe biçtiği kalıplaşmış roller olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu roller 

dışına çıkıldığında toplum baskısının insanı bunalttığı ve kişiyi toplum tarafından 

kabul görülen kadınlık ve erkeklik rolü benimsemeye zorladığı belirtilmektedir. 

Öyküde, Ali ve toplum arasında çatışma yaşanmaktadır. Sevdiği kadına karşı 

oldukça nazik ve bağlı olan Ali’nin etrafındakilerin baskısı ve yönlendirmesiyle 

değişmesi, sessiz olmaktan çıkıp etrafındakilerin istediği erkek rolüne bürünmesi 

konu edinilmiştir. Öykünün sonunda toplum baskısına daha fazla dayanamayan Ali, 

toplumun istediği erkek rolüne bürünerek nişanlısı Gülsüm’ü döver.  

 
 “Bir Kimlik Aranıyor” 
 “Bir Kimlik Aranıyor”un konusu adından da anlaşılacağı gibi kimlik 

arayışıdır. Güley adında cahil, fakir, ezilmiş bir genç kızın yanında çalıştığı Sevinç 

Hanım’a özenmesi ve onun gibi olmaya çalışması anlatılmaktadır. Sevinç Hanım gibi 

olamaması Güley’in ona karşı saldırganlaşmasına ve işlerini aksatmasına sebep olur.  
Güley, Sivas’ın bir köyünde yaşayan anne babası tarafından küçük yaşta bir işe 

girip para kazanması için şehirdeki dayısının yanına gönderilmiştir. Bundan dolayı 

anne babasına kızgındır. Onun zengin bir evde çalışma hayalleriyle öykü sonlanır. 

Öyküde,  Güley’in nüfus kâğıdının olmaması onun kimlik arayışını simgelemektedir. 

 
4.1.1.2. Lanetliler 
Erendiz Atasü, Lanetliler’de kadınların bir birleriyle ilişkileri, birbirinden 

kopuklukları, yalnızlıkları, umutsuzlukları, kadınlar arasındaki iletişimsizlik 

işlenmektedir.  Bütün öykülerde yazarın ele aldığı asıl konu şudur: Kadınlar birlik 

olamadıklarından, yaşam deneyimlerini birbirleriyle paylaşıp, birbirlerine destek 

olmadıklarından her kadın aynı sıkıntıları yaşamaktadır.  

 

“Arda Kalan” 
Kitabın ilk öyküsü “Arda Kalan” bir arayış öyküsüdür. Öykünün kahramanı 

Selma, yüksek öğrenim görmüş, meslek sahibi, otuz yaşına yakın bekâr bir genç 

kızdır. Bir iş gezisi için Ankara’dan on altı yıl sonra yıllar önce kaybettiği babasının 
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memleketi Trabzon’a gider. Aslında iş gezisinden ziyade geliş sebebi 

babaannesinden arda kalanı bulmaktır.81  

Öyküde Selma’nın geçmişteki arayışı konu edinilir. Trabzon’a yapılan bu 

yolculuk bir anlamda Selma’nın on dokuzuncu yüzyılın sonunda doğmuş, on beş 

yaşında evlenmiş, beş erkek evlat doğurup beşinin de ölümünü görmüş, savaş, 

yokluk yaşamış, eski kuşağı temsil eden babaannesiyle buluşması anlamına 

gelmektedir. Öykü farklı zamanların kadınlarının, eski kuşakla yeni kuşağın, 

karşılaştırılmasıdır.  

“Arda Kalan” kadının yazgısının değişmediği, kuşaklar boyu kadınların aynı 

şeyleri yaşadığı ve bir kuşağın kendinden sonraki kadınları da etkilediği konuları 

etrafında şekillenmiştir. Selma’nın Trabzon’a gider gitmez ilk uğradığı yer 

babaannesinin mezarıdır. Babaanne güçlü bir kadındır. Selma ise fiziksel olarak ona 

benziyor olsa da ruhen onun kadar güçlü değildir. Öykünün başında bu iki kuşağın 

farkı şöyle dile getirilmektedir: 

 

     “Yoo, Selma, Rabia Hanım’ın devamı olamazdı. Ondaki direncin bir 

küçücük kırıntısı bile ulaşamamıştı Selma’ya. Yoksa böyle çaresiz kalakalır 

mıydı, yalnızlığın, sevgisizliğin, dulluğun mutsuzluğunu yaşayan bir annenin 

karşısında… Böyle kurumuş ve kavruk, böyle yenik ve atılım gücünü yitirmiş… 

Yoo, Rabia Hanım boşuna gelip geçmişti şu dünyadan.  Bir şey aktaramamıştı 

geridekilere. ”82  

 

Selma, kendilerine kalan miras hakkında konuşmak için dükkânına gittiği 

ölmüş kuzeni Emine’nin kocası Kerim Enişte’si tarafından saldırıya uğrar ve büyük 

bir şok yaşar. Kaçarcasına dükkândan ayrılan Selma kendisini babaannesinin yıkılan 

ve yerine koca bir apartman dikilen evinin bahçesindeki incir ağacının altında bulur. 

Babaannesinden hiçbir iz kalmadığını düşünerek umutsuzluğa kapıldığı sırada incir 

ağacıyla birlikte babaannesinden kalanlar bir bir karşısına çıkar. Babaannesinin 

diktiği sardunyaların hâlâ çiçek açıyor olması Selma’yı umutlandırır. Babaannesinin 

destek olup doktor olmasını sağladığı Doktor Remziye sayesinde onu tanır.  

                                                
81 Erendiz Atasü,  Lanetliler, s. 7. 
82 Aynı eser, s. 11. 



 

 

49 

Babaanne güçlü bir kadın olmasına rağmen geleneklerin dışına çıkmamış bir 

kadındır. Erkek egemenliğini kabul eden Rabia Hanım Rus ordusu Trabzon’u işgal 

ettiğinde 1916’da eline silah alıp çocuklarıyla bir tekneyle günlerce Karadeniz’in 

azgın sularıyla boğuşarak ailesini tehlikeden kurtarabilmiştir. Babaannesindeki gücü 

gören Rabia cesaretlenir ve Trabzon’a ilk geldiğinde yaşadığı tedirginlikten 

kurtulmaya başlar.  

Selma, anılar ve babaannesinden kalan izler sayesinde arayışını tamamlar. 

Kendisinden çok başka bir zaman diliminde yaşamış olan babaannesinin 

deneyimleriyle kendi hayat karşısındaki duruşunu belirler. Kahramanın tanımak 

istediği kadın fiziksel olarak artık yoktur ancak ondan geriye kalanlar onu torununa 

tanıtır. Öykünün sonunda Doktor Remziye’nin Selma’ya, Kerim Eniştesi’nin 

saldırısının ardından yaşadığı şoku atlatmasında yardımcı olması, hakkı olan mirası 

alması için ona bir avukat arkadaşını önermesi kadın dayanışmasına örnektir.  

 

“Hüzün” 

Öykü, genç ve yalnız bir kadın tarafından yirmi bir aydır hapiste olan 

sevgilisine yazılmış bir mektup şeklinde kurgulanmıştır. Öyküde genç ve yalnız 

yaşayan bir kadına toplumun olumsuz bakış açısı ve toplumun yalnız kadını 

acımasızca yargılaması konu edinilir. “Hüzün” hikâyesinin kahramanı kendini işinde 

ve evinde hapiste hissetmektedir. Öyküden alınan şu satırlar kahramanın ruh halini 

yansıtırken bir yandan da bize konuyu verir:  

    

“Hapsolmak, bazı şeylerden yoksu bırakılmaksa eğer, hapsolmak özgürlüğünü 

yitirmekse, Ben de hapisim, evimin 85 metrekaresinde, işyerimin 25 

metrekaresinde, evimle işim arasındaki otobüs yolculuğunun soluk almaya izin 

vermeyen tıkış tepişliğine yargılandım… Suçum nedir? Kadın olmak, genç olmak, 

yalnız olmak, parasız olmak…”83 
 

 “Ağlamak” 

Bu öyküde evlilikte kadın ve erkeğin birbirine yabancılaşması ve insanların 

birbirlerine karşı ilgisizliği, umursamazlığı konusu işlenmektedir. 

                                                
83 Aynı eser, s.88. 
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Öykünün başında hayatta hiçbir zaman seçme şansı olmamış, daha on sekiz 

yaşında babasının istediği biriyle evlenmiş, süslü, şık giyimli, mutlu, varlıklı ve evli 

bir kadın olan Nalân Avcı’nın buz pistinin yanında oturup paten yapan kızını 

izlemesine şahit oluruz. Nalân Avcı lüks içindeki daracık dünyasında herkese ve her 

şeye yabancıdır. Hayatta başkalarının tercihlerini yaşamaktadır ve bunun farkında 

değildir. Yaşadığı hayatı, sorgulama gereği bile duymadan sessizce kabullenmiştir. 

Nalân Avcı, kendisinin ve akrabalarının yaşadığı dışında bambaşka hayatlar 

olabileceği aklına bile gelmeyen bir kişiliği vardır. Dünyası Çankaya’daki geniş 

dairesinin sınırlarıyla belirlenmiştir.  

Otuz yedi yaşındaki Nalân Avcı’nın hemen yanı başındaki masada on 

yaşındaki oğluyla Mustafa Sağlam karşımıza çıkar. Öykü, onun yaşamı ve Nalân 

Avcı’nın hayatı arasındaki zıtlık üzerine örülür. Nalân Avcı’ya göre daha mütevazı 

bir yaşam süren Mustafa Sağlam, üniversite mezunu, on bir yıllık evli, altı aydır işsiz 

olan, bir çocuk babası bir adamdır. Nalân Avcı’nın zenginliğine ve mutluluğuna 

rağmen Mustafa Sağlam, oldukça mutsuz ve parasız bir hayat sürmektedir. Karısı 

çalışıp evi geçindirmektedir. Öyküde Mustafa Sağlam’ın evliliğiyle, evlilik kurumu 

sorgulanmakta, evliliklerde kadın erkek ilişkisi ve rolleri, erkek ve kadının birbirine 

yabancılaşması anlatılmaktadır. 

Mustafa Sağlam o kadar mutsuzdur ki bir zamanlar âşık olarak evlendiği karısı 

Feride kendisine yabancılaşmış, evlilikleri artık bir uyumsuzluğa dönüşmüş ve 

çıkmaz bir hal almıştır. Hikâye hiç beklenmeyen bir şekilde Mustafa Sağlam’ın 

uyumsuzlaşan evliliğini, işsizliğini, mutsuzluğunu düşünerek hüngür hüngür 

ağlamasıyla son bulur. Öykünün son paragrafı bir anlamda öykün konusunu da 

ortaya koymaktadır: 

 
  “Keşke unutmasalardı, keşke düşünselerdi… Keşke süslü ya da yoksul 

sofralarda, keşke salonlarda ve küçük odalarda, keşke yatakhanelerde, uykuya 

dalmadan önce, keşke şık birahanelerde ve pastanelerde boş gevezeliklerin 

arasında kısacık bir an, parkta ağlayan adamın hayali belirseydi gözlerinde… 
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Bir soru kurcalasaydı akıllarını. O gün, o adam niye ağlamıştı?.. Ne yakmıştı 

canını? Keşke unutmasalar ve düşünselerdi… Keşke, keşke, keşke…”84  

 

“Gerçek ve Düş” 

  Öyküde bir kadının, ölen annesinin eşyalarını karıştırıp annesini tanımaya 

çalışırken aşkı ve evliliği sorgulaması anlatılmaktadır. Bu öyküde de bir kadının 

arayışına, yitip giden annesini arayışına, tanık oluruz. Annesini araştıran, tanımaya 

ve öğrenmeye çalışan kadının kişiliğinde kuşaklar boyu kadının değişmeyen yazgısı, 

kadınlar arası iletişimsizlik, kadınların bir birlerini anlamamaları, önceki kuşakların 

deneyimlerini sonraki kuşaklara aktarmaması sonucu her kadının aynı sorunlarla 

karşı karşıya kalması anlatılmaktadır. Kadınların değişmeyen yazgısı şu cümlelerle 

ifade edilmektedir: 

 

     “Hastaneden çıkıp yollarda yürüyen kadın, annemin ölümüne ağlayan ben 

miydim, anneanneme ağlayan annem miydi, yoksa bana ağlayan kızım mı? 

Bilmiyordum. Ben kimdim? Sanki ben, bütün bu kadınların hepsi ve hiçbiriydim. 

Sürekli döngüler çizen ve hep başladığı yere dönen bir mekânda devinen 

kimliksiz bir varlık gibiydim.”85   

 

Otuzlu yaşlardaki kadın anlatıcının ve erkek kardeşinin annelerinin ölümüne 

verdikleri tepkiler de farklıdır. Annesinin eşyalarını karıştırarak annesini tanımaya 

çalışan anlatıcı, aslında kendini tanımak istemektedir. Kendisiyle ilgili kullandığı şu 

cümlelerde kadının kimlik arayışını görürüz: 

 
 “Kocam için arada sırada dokunulacak bir et ve evi derli toplu tutmaya 

yarayan bir düzenek;  kızım için onu kısıtlayan bir zorba; iş yerimdekiler için 

durmadan çeviri yapan bir daktilo makinesi… Kendim için?..”86  

 

 

                                                
84 Aynı eser, s.130. 
85 Aynı eser, s. 132. 
86 Aynı eser, s. 134. 
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“Lanetliler” 

 “Lanetliler”’de Doğu Anadolu’nun küçük bir kentinde bulunan akıl 

hastanesindeki kadınların durumu gözler önüne serilmektedir. Öykü, akıl hastası 

kadınların birkaç saatliğine hemşirelerle birlikte bir göl kıyısına pikniğe 

götürüldükleri otobüste başlar.  

Hikâyede psikiyatri kliniğinde yatan kadın hastalarla birlikte hemşire Hülya ve 

Keriman’ın da hayatlarındaki umutsuzluk ve karanlık anlatılmaktadır. Hemşire 

Hülya’nın gözüyle toplumun ve kadınların “bekâret” olgusuna yaklaşımı 

irdelenmektedir. 

Öyküde yer alan akıl hastası kadınlar toplum tarafından aşağılanmış, 

dışlanmıştır.  Hepsinin geçmişi acılarla örülüdür. Gülizar köy kökenli bir kadındır. 

Öğretmen okulunun son sınıfında okurken sevdiği oğlanın siyasî çatışmalar sırasında 

öldürülmesiyle hayatı yıkılmıştır. Satı’nın, kaçakçı kocasını beklediği gecelerde 

duyduğu kurşun sesleri, kendisinin ve çocuklarının öldürüleceği korkusunu ona 

yaşatmış ve onu çıldırtmıştır. Kendi çocuklarının katilidir. Zekiye ise dul, hayatı 

boyunca koca dayağı yemiş, sonunda kaçıp hastanede işe girmiştir. Bu kadınlardan 

daha mutlu, zengin bir hayat yaşadığı düşünülen başhekimin karısı, içinde bulunduğu 

gösterişli hayat uğruna o da yaşamdaki pek çok güzellikten mahrum kalmıştır ve 

mutsuzdur. Kadının statüsü ne olursa olsun, kadın nasıl bir yaşam sürerse sürsün her 

kadın, erkekler yüzünden acı çekmektedir. Şu cümlelerde bu düşünceyi 

görebilmekteyiz: 

          

“Gülizar için kurtuluş yoktu, Zekiye için kurtuluş yoktu, Satı için kurtuluş 

yoktu, Hülya için kurtuluş yoktu, Keriman için kurtuluş yoktu. Onlar bunu 
biliyorlardı. Kimi durumu kabulleniyor, kimisi başkaldırıyor ama hepsi de 
biliyordu. Ön sırada oturan saçları sarıya boyalı kolları altın bilezikli, 

hanımefendi için, başhekim beyin karısı için kurtuluş var mıydı? Açlık nedir 
bilmezdi, güvensizlik, işsizlik nedir tanımazdı… Mücadele nedir, duymamıştı. 

Yaşamak nedir, onu da bilmezdi… Sevmek nedir, bilir miydi? Hülya, başhekim 
beyin alkolden Kızarmış ve irileşmiş burnu, şişmiş göbeğini düşündü. Hiç de fena 
bir insan değildi, Ama nasıl bir kocaydı? Sabahın köründe hastaneye koşan, 
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akşam karanlığı muayenehanesinden çıkıp ordan şehir kulübüne koşan, gece 
yarıları eve gelen, kazandığı paraları her derde deva sanan birisi nasıl koca 
olursa, öyle…”87  

 

Hikâyenin bir sonbahar günü geçiyor olması kahramanların mutsuzluğuyla 

örtüşmektedir. Öyküde bu durum şu şekilde dile getirilmektedir: “Hemşireler, Doğu 

Anadolu’nun bu uzak köşesinde ekmek parası ve mutluluk peşine düşmüşlerdi. Hasta 
kadınlarsa, yitirdikleri sağlıklarını belki de boşuna arıyorlardı. Şoför İdris ve 

muavin Celo, şivelerinden belli buralıydılar. Ama onlarınki hepten gurbete adanmış 
bir yaşam değil miydi?”88  

Öykü boyunca çizilen karanlık tabloya rağmen öykü yine de ümit vaat 

etmektedir. Bu ümitsiz ve mutsuz kişilerin piknik için gittikleri yerin göl kenarı 

olması, Hülya’nın Şoför İdris’ten hoşlanmaya başlaması ve gönlünü aşka açması 

öykünün umutla sonlandığını göstermektedir.  

 

“Üç Kuşak” 

“Üç Kuşak”ta, anlatıcının annesi ve anneannesi arasındaki ilişkiden yola 

çıkılarak yazarın en çok işlediği konulardan olan kuşaklar arası kadınların birbirine 

etkisi, kadınlar arasındaki iletişimsizlik irdelenmektedir. 

Öyküde anneannenin, annenin ve öykünün anlatıcısı torunun yaşamları 

birbirinden farklıdır. Anlatıcı, anneannesi ve annesinin hayatıyla bağlantılı olarak 

kendi hayatını anlamaya ve hayattaki yerini bulmaya çalışır. Öykünün sonunda bu üç 

kadın şöyle değerlendirilmektedir: “Anneanneme hiç dokunmayan, annemi ezip 

çiğneyen hayatla… Hayat bana ne yaptı diye düşündüm. Bana az doyum sunmuş, 

fazla doyumsuzluk tattırmıştı. Her boyaya boyanan acayip bir karışımdım ben…” 89 

 
“Esma” 

“Esma”da gecekondu mahallesinde yaşayan on bir yaşındaki küçük bir kız 

çocuğunun yaz tatilinde ailesinin geçimine yardımcı olmak için zengin bir eve bebek 

bakıcısı olarak gitmesi anlatılmaktadır. Öyküde zengin fakir ayrımına, ailelerin kız 

                                                
87 Aynı eser, s. 187. 
88 Ayn eser, s. 185. 
89 Aynı eser, s. 208. 
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ve erkek çocukları arasında yaptığı ayrıma dikkat çekilmektedir. Aile dördüncü sınıfa 

giden küçük Esma’yı hizmetçi gibi çalıştırırken ondan bir yaş büyük erkek kardeşini 

okutma hayalleri kurmaktadır.  

Fakirliğine ve çalışmak zorunda olmasına rağmen Esma daha bir çocuktur. 

Gittiği yerde anne babasını, evini, kardeşlerini özler ve geri döner. Anlatıcı Esma’nın 

hayat karşısındaki galibiyetini şöyle ifade etmektedir:  

   “Esma, çocukluğunu savunmuş ve kazanmıştı; çocukluğuna geri dönmüştü. 

Esma ne kadar direnebilirdi? Çocukluğunu, genç kızlığını, kadınlığını yaşayabilir 

miydi? Olsun ne kadar dirense kârdı. Esma hayatla ilk çatışmasında teslim 

olmamıştı.”90  

 

“Denizin Türküsü” 

“Denizin Türküsü” öyküsünde anlatıcı olarak seçilen denizin ağzından 

insanların yaşama sevinçlerinin olmaması ele alınmıştır. Ailelerin, çocuklarını 

kurtuluş olarak görmeleri ve onları kendi olmak istedikleri kişiye dönüştürme 

çabaları şu sözlerle eleştirilmiştir: 

  

    “Koyverin çocukların yakasını!.. Hayatınızda yaptığınız en iyi şey 

çocuklarınızdır, onları da berbat etmeyin. Yemeyip yedirdiniz, giymeyip 

giydirdiniz, eğlenmeyip onları eğlendirdiniz ta gecenin birine, ikisine kadar… 

Peki, karşılığında ne istiyorsunuz? Yaşamlarını değil mi? Niye kendi 

hayatlarınızı fırlatıp atıyor, sonra da çocuklarınızınkini istiyorsunuz? Behey 

insancıklar, düşün çocukların yakasından!..”91   

 

4.1.1.3. Dullara Yas Yakışır 

Dullara Yas Yakışır adlı kitaptaki öykülerde kadın olmanın anlamı 

sorgulanmaktadır. Eser şu dört bölüme ayrılmıştır: “Aşka Dair”, “Yalnızlığa Dair”, 

“Ve Kadınlara Dair”, “Çocukluğumu İstiyorum, Çocukluğumu Verin Bana”. 

Kitaptaki öykülerin konuları sırasıyla şu şekildedir: 

                                                
90 Aynı eser, s. 220. 
91 Aynı eser, s. 227. 
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 “İkinci Aşkın Peşinde”  

 Öyküde orta yaşı geçmiş insanların yalnızlıkları anlatılmaktadır.  Geçim 

sıkıntısı, çocuk sorumluluğu, iş yaşamının bunaltıcılığı altında evliliklerin 

monotonlaşması ve eşlerin yabancılaşması konu edilmektedir. Anlatıcı şu sözleriyle 

orta yaş insanının sıkıntısını ortaya koymaktadır: “Aşkı var edebilmek için diğer bir 

kişi gerekliyse eğer, hapsolunan daracık yaşam koridorlarında onu nereden 

bulmalı?.. En yakınındaki, ev içindeki, gece yatakta, gündüz çocukların yanı 

başındaki yabancılaştıktan sonra…”92  

 

“Sevda İçin Tek Kişilik Ağıt” 

“Sevda İçin Tek Kişilik Ağıt” orta yaşa gelmiş ve on beş yıl önce sevgili olan 

bir kadın ve bir erkeğin yıllar sonra buluşması şeklinde kurgulanmıştır. 

Kadın, adamdan ayrıldıktan sonra evlenip boşanmıştır. Bir gün ilk aşkıyla 

buluşmaya karar verir. Kendi içinde buluşup buluşmamak konusunda tereddütler 

yaşar. Gençlik günlerindeki heyecanı yaşayacağını düşünerek adamla buluşur ama 

büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Aradan geçen yıllar aşka dair ne varsa süpürüp 

götürmüştür. Kadının aşkı yakalama çabasının boşa oluşu öykünün şu satırlarında 

görülebilmektedir: 

 
 “Yüreğinin küllerini eşeledi, yakalamaya çalıştıkça köz sönüyordu. Son yaz 

günlerinin bezgin durgunluğu gibiydi duyguların iklimi. Kıvılcım yaratacak zayıf 

bir esinti bile yoktu. Belki çok eskiden, kadın olmanın başka yolunu bilmezken, 

boyun eğmekten gizli gizli hoşlanmıştı; artık kendisi olmayan bir genç kızken. Az 

önce yüreğini karartan acı ve öfke silinmişti. Şimdi her şey apak bir sayfa 

gibiydi, aydınlık ve boş. Yıllardır dolanıp durduğu hayat lâbirentlerinde, adamı 

seven kendini yitirmişti; hepsi buydu…”93 

 

“Can Yoldaşı” 

“Can Yoldaşı”nda üç çocuk babası dul bir adam olan kırk yedi yaşındaki 

Seyit’in ikinci kez evlenmesi, çocuklarının üvey anne düşüncesine olumsuz 

                                                
92 Erendiz Atasü, Dullara Yas Yakışır, s. 10. 
93 Aynı eser, s. 22. 
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yaklaşımı öykünün çatısını oluşurmuştur. Öykü boyunca çocuklar için olumsuz 

olacağı düşünülen üvey anne Gülizar’ın öykü sonundaki şu sözleri onun farklı 

olduğunu gösterir: “…Diyeceğim o ki ben sana yalnızlıktan bezdiğim için geldim. 

Para pul için değil, istemem çocukların içine bir kuşku düşsün, ağzımızın tadı 

kaçsın.”94  

Gülizar Tokat’ta yaşayan, kırk kırk beş yaşlarında temizliğe giderek para 

kazanan dul bir kadındır. Öykü, Seyit ve Gülizar’ın yalnızlıklarını paylaşmak için 

evlenmeleriyle son bulur. 

 

 “İnci, Satı, Erhan ve Durmuş”  

 Hikâyede farklı kültür seviyesindeki iki kadının aşka bakışı, evliliği 

değerlendirişi ele alınmıştır. Kadınlardan İnci, evin hanımı, Satı ise eve gündeliğe 

gelen cahil bir kadındır. İkisinin ortak noktası,  evliliklerinden, kocalarından 

memnun olmamalarıdır. İkisinin de erkeğe bakışı aynıdır. İnci sürekli kocası 

Erhan’ın gözünde kabul görmeye çalışmıştır. Satı ise çalışıp kocasına bakmakta ve 

ondan dayak yemektedir. Kendilerinin ve eşlerinin farklı kültür seviyelerinde 

olmalarına rağmen kadınların yaşadıkları şeyler aynıdır. 

Öyküde kadın erkek ilişkisi işlenirken bir taraftan da gündelikçi Satı’nın, 

İnci’nin evine gelen badana ustası Durmuş’a duyduğu aşk anlatılmaktadır. Satı’ya 

göre bu durum normalken, İnci bundan rahatsızlık duymaktadır. Burada eğitimli 

kadının cahil bir kadına göre kendine daha çok sınır koyduğunu da görebiliriz. 

Öykü, okuyucuyu kadın eğitimli de olsa eğitimsiz de olsa yazgısı ve evlilikte 

yaşadığı sıkıntıların aynı olduğu sonucuna ulaştırmaktadır. İnci, yalnızlığıyla 

ağlayarak mücadele etmeye çalışırken, Satı çareyi başka birine yakınlık duymakta 

bulur. İnci, öykünün sonunda Satı ve Durmuş’u yalnız bırakarak evden ayrılır. 

 

 “Bahçıvan” 
 Öyküde, Ege’nin yazlık bir kasabasında bir sitede bahçıvanlık yapan yaşlı bir 

adamın görünmeyen yüzünün ortaya çıkışı anlatılmaktadır. Bahçıvanlık yapan yaşlı 

adam dış görünüş itibariyle iyi bir toprak insanıdır. Aslında sitedekileri kandırarak 

diktiği fidanlar için onlardan yıllar boyunca çok fazla paralar almış ve zenginleşmiş 

                                                
94 Aynı eser, s. 29. 
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bir dolandırıcıdır. Bunu öğrenen anlatıcı, bu duruma çok üzülür ve yazlık siteye 

gitmekten vazgeçer. Öyküde vurgulanan konu görünenin altında başka gerçeklerin 

olabileceğidir. 

 

“Harput’ta Var Bir Kilise”  

 Öykünün çıkış noktası, Ege’nin deniz kenarındaki bir kasabasında dinlenmeye 

giden yaşlı bir kadın doktorun denizi seyrederken geçmişe dönüp Harput’ta tanıdığı 

Simon adlı hastasını hatırlatmasıdır. Anlatıcının gençliğinde Doğu Anadolu’da görev 

yaparken tanıdığı Simon, yaşlı, içki içen ve lokanta işletmeciliği yapan bir adamdır. 

Bir oğlu bir kızı olan Simon, oğluna Demir, kızına Sevgi adını koymuştur. 

Çocuklarının Türklerle evlenmelerinden hoşlanmamış olsa da oğlunu zamanla 

affetmiş ama kızıyla ilişkisini tamamen kopartmıştır.  

    

         “Bayburtlu”  
 Öykü, içki içmeyi seven, yalnız yaşayan bir boya ustasının dul bir kadının 

evinde boya yaparken ikisi arasındaki konuşmalar şeklinde kurgulanmıştır. Bu iki 

insanın farklı hayatlarda ortak yazgıları yalnızlıktır.  

 

“Yaşlı Bir Genç Kız”  
“Yaşlı Bir Genç Kız”,  adında bir tezat barındırmaktadır. Öyküde yirmi dört 

yaşındaki tıp öğrencisi Nermin’in yalnızlığı; çevresindeki kadınları, hayatı 

sorgulayışı işlenmektedir. Nermin genç bir kızdır ama çevresindeki gençlerden 

farklıdır. Duygu ve düşünce olarak yaşlıdır. Nermin’in kimlik arayışı öyküde kendi 

ağzından şu şekilde dile getirilmektedir: 

 
 “Benden gençler bana yabancı, benden yaşlıların gündelik yaşamlarında 

küçük ailelerinden başka Kimseye yer yok. Ablalarım ancak çocukları hastalanıp 
yardıma gereksinim duyunca hatırlıyorlar varlığımı… Ya da kocalarına çok 

sinirlenip, dert yanacak birini aradıklarında… Anam babamsa,  sanki apayrı 
dünyalarda yaşıyorlar. Yaşıtlarım desem, birbirinden kopuk… Peki, benim yerim 
neresi?”95  

                                                
95 Aynı eser, s. 80. 
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“Yabancı Bir Göğün Altında”  
Öyküde üniversitede temizlikçilik yapan Winnie adlı ufak tefek yaşlı bir 

kadının ölümü üzerine bir Türk öğrencinin ağzından onun yalnızlığı dile 

getirilmektedir. Winnie yalnızlığıyla mücadele edebilmek için kendisisine hayali 

akrabalar uydurmuştur. Winnie’nin Çanakkale Savaşı’nda ölen sevgilisine 

değinilerek Çanakkale Savaşı ve savaşta ölen erkeklerin geride bıraktığı kadınların 

mutsuzluğu da öyküye dâhil olmuştur. Anlatıcının dedesi de savaşta ölmüştür.  

Anlatıcı, Winnie’nin hayatından yola çıkarak anneannesiyle ilişkisini düşünür. 

Winnie adlı yabancı bir kadınla yabancı bir ülkede kurduğun yakınlığı anneannesiyle 

kuramadığını fark eder. Anneannesi tarafından savaşta ölen kocası Mülazım-ı Evvel 

Hasan Paşa’yla ilgili kendisine hiçbir şey anlatılmadığını söyleyen anlatıcı, kadınlar 

arası iletişim kopukluğunu ön plana çıkararak Türkiye’deki kuşaklar arası 

iletişimsizliği vurgulamaktadır. 
 

 “Madam Butterfly Ölmeyi Reddederse” 

  Öyküde aşkta acı çeken tarafın hep kadınlar olduğu, kadınların kullanılmışlığı 

ve kültürel emperyalizm konuları öne çıkmaktadır. Giacomo Puccini’nin üç perdelik 

Madam Butterfly operasından esinlenilerek yazılan öyküye esin kaynağı olan 

operanın konusu şöyledir: 

Madam Butterfly (Cio-Cio-San) kendisini kocasına adamaya hazır, genç bir 

geyşadır. Hikâyenin başında 15 yaşında olan Butterfly, Japonya'ya gelen Amerikan 

subayı Pinterkon ile evlenir ve bununla da kalmayıp dinini değiştirir. Dinini 

değiştirmesi ile bunu kendi kültürlerine bir hakaret olarak gören Butterfly'ın ailesi 

onu reddeder. Butterfly'ın artık Pinkerton ve sadık yardımcısı Suzuki'den başka 

kimsesi kalmamıştır. Pinkerton evliliklerinden bir süre sonra evi terk eder. Bu arada 

hamile olan Butterfly, senelerce sabırla Pinkerton'u bekler. Bu sırada Pinkerton 

Amerika'da evlenmiştir. Butterfly'ın yanında üç yaşına gelen oğlunu almak için 

Japonya'ya gelir. Pinkerton'un kendisine ihanet ettiğini gören Butterfly ise ailesinden 

kalma hançer ile intihar eder. 96 

          Öykü, sonuna kadar operanın aslına uygun ilerlemektedir. Yazar öyküye 

kahraman olarak seçtiği Madam Butterfly’ın intihar etmeyip yaşamaya karar 

                                                
96 www.wikipedia.org.tr (16.04.10 ) 
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verdiğini var sayarak öykünün sonunu kurgular. Madam Butterfly yaşayıp hakkını 

aramaya, acı çeken tarafın hep kadınlar olmasına karşı çıkışını dile getirmeye başlar. 

Amerikan’ın diğer ülkeler üzerinde oynadığı oyunlara değinir ve deli damgası yer. 

Amerikan bayrağını yırttığı için hapse atılır. Hapiste yaşadıklarını düşünen kahraman 

insanın kendini, kimliğini yitirdikten sonra yaşamasının bir anlamı olmadığının 

farkına varır ve intihar eder. Hayatın anlamsızlığı karşısında duyulan acı öyküde 

şöyle dile getirilmektedir: “Gerçeklerin söylence kılığında dolaştığı, söylencelerin 
gerçeklerin yerine geçip kurulduğu bir dünyada neyin ne olduğunu bilmek öylesine 
zordu ki… Bir insanın ölmesi de yaşaması da bir anlam taşımıyorsa bu ne demekti? 

Butterfly; küçük hücresinde kendini aramadı ve bulamadı.”97  
 

“Sevgi’nin Romanı” 
Öykü, Sevgi adında gündelikçilik yapan Alevi bir kızın Köksal adındaki Alevi 

olmayan bir gence aşkını anlatmaktadır. Yazar, Sevgi ve Köksal gibi farklı 

mezheplerdeki insanların evlenmesinin toplum ve aileler tarafından kabul 

görmemesine dikkat çekmek için Sevgi ve Köksal’ın ilişkisine farklı sonlar 

kurgulamıştır.  

Sevgi iki çocuğu ve halasıyla yaşayan bir kadının yanında çalışmaktadır. 

Birinci sonda kadın işteyken halasından endişeli bir telefon alır ve süratle eve gelir. 

Halanın ve çocukların bağlı olduğunu ve evin Sevgi’yi kaçıran Köksal tarafından 

soyulduğunu görür. İkincisinde anlatıcı eve geldiğinde Sevgi’nin Köksal tarafından 

öldürüldüğünü görür.  Anlatıcı, yazdığı üçüncü sonda eve geldiğinde hala çocuklarla 

birlikte komşudadır ve Sevgi ağlayarak gündeliğini bile almadan evi terk etmiştir.  

 
 “Kayısı Gülü” 
 “Çocukluğumu İstiyorum Çocukluğumu Verin Bana” bölümünde yer alan 

“Kayısı Gülü” ve “Kiraz Dalları”  öykülerinde kadınların çeşitli halleri 

anlatılmaktadır. Bu iki öykü tiyatro metni şeklinde kurgulanmıştır. Öykülerin 

başındaki “Yazarın Notu” bölümünde insanların, özellikle de kadınların, yalnızlıkları 

ve seçmedikleri bir hayatı yaşamak zorunda kaldıkları şu şekilde belirtilmektedir: 

“İnsanlara bir şeyler oldu, herkes tek başına… Kalabalıkların içinde ve en 
yakınlarının yanında bile. Belki herkes birer oyuncu, tek kişilik sahnelerde tek kişilik 
                                                
97 Erendiz Atasü, Dullara Yas Yakışır, s. 104. 
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oyunlar sergileyen. Ve kadınlar oyunlarını kendileri yazmazlar, onlar için önceden 
yazılmış rollere çıkarlar.”98  

Bölümün birinci öyküsü “Kayısı Gülü”nde hikâyenin altmış yaşındaki ve 

ömrünün çoğunu mutfakta geçirmiş olan kahramanı Ayten’in sürekli çocukluğunu 

düşünmesi ve on beş yıl önce ölmüş olan annesi Fıtnat Hanım’la hesaplaşması 

okuyucuya aktarılmaktadır. Ayten’in çocukluğu ve bugünü arasında kıyas yapılırken 

bir yandan da kadınların iletişimsizliği anlatılmaktadır.  

 
“Kiraz Dalları” 
“Kayısı Gülü” öyküsünün devamı niteliğinde olan “Kiraz Dalları”nda 1950’li 

yıllar Ankara’sında, 40’lı yaşlarda, daktilosunun başında çalışan Ayten’in iş 

hayatındaki mutsuzluğu yer almaktadır. Ayrıca bu öyküde Ayten’in çocukluğundan 

bu yana yaşanan toplumsal değişim ortaya konulmaktadır. 

 

 “Dullara Yas Yakışır” 
Kitaba adını veren ve kitabın son bölümünü oluşturan “Dullara Yas Yakışır”da 

anlatıcı, Nermin ve Fikriye Abla adlı üç kadın arasındaki arkadaşlık ilişkisine yer 

verilmektedir. 

 
4.1.1.4. Onunla Güzeldim 

 Onunla Güzeldim adlı öykü kitabında yazar, aşkı, cinselliği, erkeklerin de 

kadınlar gibi acıklı durumlara düşebileceklerini konu edinmektedir. Öyküler, 

“Geçmişteki Sevda”, “Kentler de Vardır” ve “Gözyaşı” adlı üç bölüme ayrılmıştır. 

Kitapta bulunan öykülerin konusu şu şekilde belirlenebilir: 

 

“Eski Sevgili”  

Öykü, bir yazarın çok zaman sonra, yıllar önce terk ettiği avukat sevgilisi 

Nalân’la karşılaşmasını anlatır. Yazar, kendisine bir hayat kurduğu halde yıllar önce 

terk ettiği sevgilisini unutamamıştır.  

 

 

                                                
98 Aynı eser, s. 120. 
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“Haziran’da Bir An 

“Haziran’da Bir An”da sıcak bir yaz günü bir öğle tatili bir bankta oturan 

Zühtü adlı bir adamla  “Yaşlılık”, “Kırk Yaş” ve “ Üçüncü Kadın” adlı üç kadın 

arasındaki ilişki hikâye edilir. 

Zühtü’nün eski sevgilisi Nevbahar (Yaşlılık) ve yanında birlikte getirdiği Serap 

(Kırk Yaş) adlı kadın, Zühtü’yü öğle tatilinde ziyarete gelmişlerdir. Bu üçü otururken 

Zühtü’yle aynı iş yerinde çalışan “Üçüncü Kadın”  gelip yanlarına oturur. Öyküde bu 

üç kadının dulluğu ve erkeğin çaresizliği anlatılmaktadır. Dulluk ve kadının 

hırpalanmışlığı öyküde şu şekilde dile getirilir: “Hırpalanmış kadınlık… Boşa çıkmış 

umutlar… Sıradanın dışına taşmasına boş yere çalışılmış, Sonunda sıradanın 

batağına saplanıp kalmış bir hayat… Huysuz koca, vefasız âşık, bencil çocuklar… 

Yenik düşmüş bir hayat…”99   

Zühtü on beş yıl önce Nevbahar’ın sevgilisidir. Nevbahar adlı dul kadınla 

Zühtü parasız kaldığı ve kalacak yeri olmadığı için birlikte olmuştur. Nevbahar’ın 

kocası onu terk etmiş ve Almanya’ya gidip bir Alman kadınla evlenmiştir. İki 

çocuğuyla kalakalan Nevbahar on beş yıl önce Zühtü’de mutluluğu aramıştır. Ne 

yazık ki Zühtü tarafından da terk edilmiştir. Nevbahar emekli olunca Almanya’ya 

kocasının yanına gider. Artık oğlu kızı evlenmiş yaşlı bir kadındır. On beş yıl sonra 

Türkiye’ye döndüğünde eski sevgilisi Zühtü’yü ziyaret eder. Bu karşılaşma onun için 

bir hayal kırıklığı olur. 

 

“Münih’e Yağmur Yağıyor” 

  “Münih’e Yağmur Yağıyor”da, Alman üniversitelerinin birine öğretim üyesi 

olarak giden genç bir kadının Almanya ve Türkiye karşılaştırması ve yabancı bir 

ülkede yaşadığı yalnızlık ve gurbet duyguları işlenmektedir. Kahramanın orada kalıp 

kalmamak konusundaki iç çatışmasına tanık oluruz. Bu çatışma öyküde şu şekilde 

verilmektedir: 

 

“Bir karara varmalıyım. Nerede ve nasıl yaşayacağım? Ülkemdeki suskun ve 

hırslı kalabalıklara mı,  burada Hans’ın hoşnutluğu ve Gisela’nın başına 

                                                
99 Erendiz Atasü, Onunla Güzeldim, s. 27–28. 
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buyrukluğu ile birlikte mi? Ülkemin titrek ahşap evlerinde, yıkılmaya hazır 

gökdelenlerinde mi oturacağım, buranı zamanı umursamayan katı yapılarında 

mı?”100  

 
“Toz”  

 Hikâyede aynı mekânın zaman içinde olumsuz yönde nasıl değiştiği aşamalı 

bir şekilde anlatılmaktadır. Bir kadının bakış açısıyla, onun küçük bir kız çocuğu 

iken anne babasıyla geldiği İstiklal Caddesi’nin zamanla geçirdiği değişim ortaya 

konulur. Öyküde bir cadde aracılığıyla toplumsal değişme, tarihî dokunun ve dilin 

bozulması, geçmişin unutulması gözler önüne serilmektedir.  

 

“Yüzey” 

“Yüzey”de 1989 yılında sıcak bir temmuz gününde Paris’te Rodin Müzesi’nde 

bir kadının, ünlü heykeltıraş Rodin’in Camille heykelini arayışı konu edinilir.  

Öyküde Rodin ve hem öğrencisi hem de sevgilisi Camille arasındaki aşk 

anlatılmaktadır. Camille ve Rodin aşkını irdeleyen anlatıcı bir yandan da kendi erkek 

arkadaşıyla ilişkisini sorgular. Onun Fransa’da oluş nedeni birlikte olduğu erkektir. 

Bu birliktelikten rahatsızdır. Camille, genç yaşında, kendisinden oldukça büyük olan 

hocası Rodin’e âşık olmuş, yıllarca onun öğrencisi ve sevgilisi olmuştur. Sonunda 

terk edilmiş ve çıldırarak akıl hastanesine kapatılmış, orada yıllarca kaldıktan sonra 

ölmüştür.  

Öyküde işlenen tema, kadının erkek tarafından kullanılmasıdır. Anlatıcının 

öykünün başında müzeyi gezmeye başladığı sırada kendisine milliyeti hakkında 

yöneltilen soruya ‘ben, bir kadınım’101  şeklinde cevap vermesi kadının her ülkede 

aynı acıları çektiğini vurgulamaktadır. 

 
“Suyun Karanlık Çekimi”  
Bu hikâyede kadın erkek ilişkisi irdelenirken aşk ve cinsellik sorgulanır. 

Venedik’e turist olarak giden genç bir kadın orada kaba saba bir gondolcuyla birlikte 
                                                
100 Aynı eser, s. 47–48.  
101 Aynı eser, s. 64. 
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olur. Adamın ondan para istemesi yüzünden kadın ruhsal olarak yıkılır. Diğer 
taraftan da kadının birkaç kez karşılaştığı yakışıklı bir kemancı gençle bir hayat 
kadının birlikteliği anlatılmaktadır.  

“Kentler De Vardır” adlı bölümde yer alan “Münih’e Kar Yağıyor”, “Yüzey” 
ve “Suyun Karanlık Çekimi” adlı üç öyküde başka ülkelerde de kadına değer 
verilmeyiş ve kadının cinsel ihtiyacı gideren bir obje olarak görülmesi 
vurgulanmaktadır.  

 

“Su” 

 “Gözyaşı” adlı bölümün ilk öyküsüdür.  Öykünün konusu 80’li yılların ikinci 

yarısında boşanmak üzere olan bir kadının kocası ve sevgilisiyle yaşadığı ilişkidir. 

Kocasıyla evliliği yıpranmış olan, kocası tarafından sürekli mutsuzluğa 

sürüklenen kadın, mutluluğu sakat bacaklı sevgilisinde aramıştır. Adamın bacağının 

sakat olması bir anlamda ilişkilerinin sakatlığını göstermektedir. Kadının adamı 

sevmesinin nedeni çocukluklarının aynı ilde geçmiş olmasıdır. Adam ona 

çocukluğunu hatırlattığı için kadının gözünde değer kazanmıştır. Çünkü kadının 

hayatı boyunca tek mutlu olduğu yer çocukluğudur. Kadın, çocukluğunda anne 

babasının yerini dolduran, onu koruyup gözeten babaannesinin yerine sevgilisini 

koymuştur. Kadın ve adamın doğdukları şehre yaklaşımları farklıdır. Kadın özlem ve 

mutlulukla anarken doğdukları ili, adam oranın anısından kurtulmak ister. Ayrıca 

kadın, sırf aynı şehirde doğdukları için sevdiği adamın kocasından farklı olduğunu 

düşünür ve bu duygusunu şöyle dile getirmektedir: “Koca, kadına hiç böyle 

bakmamıştır. Koca, hep tanımlayan, değer biçen ve o değeri kendi öz değerinde 

aşağıda tutan baskın gözlerle bakmıştır.”102  

Sevgilisinin kocasından farklı olduğunu düşünen kadın hayal kırıklığı yaşar. O da 

kocasının farklı bir vücuttaki aynısıdır. İkisi tarafından da terk edilir. Öykünün 

vurguladığı düşünce bütün erkekler aynıdır ve her şeye rağmen hayat devam etmektedir. 

 
““Ağlayan Kadınlar” Kolajı İçin Taslak”  

 Öykü, Sırma ve İdil adlı iki kadının birbirlerine yazdıkları mektuplar tarzında 

kurgulanmıştır. Öyküde tüm dünyada kadınların aynı acılarla yoğrulduğu 

                                                
102 Aynı eser, s. 94.  
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anlatılmaktadır. Sırma üniversite öğrenimini yarıda bırakıp evlenmiş, bir oğlu olan 

ve Türkiye’de yaşayan bir kadındır. İdil ise İngiltere’de yaşayan bir “bilim bakiresi” 

olarak tanıtılmaktadır. Sırma’nın evliliği giderek bozulmaktadır. İdil ise kendini işine 

adamıştır. İki iyi arkadaş olan bu iki kadının arkadaşlığı yaşadıkları ülkelerin farklı 

olması ve hayat mücadelesi nedeniyle kopma noktasına gelmiştir. 

Öyküde Sırma’nın evliliğindeki mutsuzluğu, İdil’in sevgilisiyle ilişkisinde 

yaşadığı mutsuzluk anlatılırken, İdil tarafından Sırma’ya gönderilen Ruth Berlau’nun 

hayatı dolayısıyla da kadın sorununa ve kadın erkek ilişkisine dikkat çekilmektedir.       

Sırma’nın hayatı ve kocasıyla ilişkisi irdelenirken evlilikte kadının 

mutsuzluğuna dikkat çekilir. Kadınların her yerde mutsuz olduğu şöyle dile 

getirilmektedir: “Ah, İdil, dünyanın dört yanında kadınlar ağlıyor. Yıllar önce, 

İstanbul Arkeoloji Müzesini gezmiştim. Orda, “Ağlayan Kadınlar Lahdi” diye 

bilinen bir küçük anıt var. Onu hiç unutmadım. Hepimiz umutlarımızın lahitleri 

başında ağlıyoruz.”103  

Öyküde Ruth Berlau ve Brecht aşkı anlatılmaktadır. Ruth, Brecht için aklını 

kaybetmiştir. İdil kendi hayatını Ruth’la karşılaştırır. İdil de Sırma da aşkta 

mutsuzdur. İkisi de kendilerini Ruth ve Woolf’la özdeşleştirirler. Onlar da 

mutsuzdur. Öyküdeki şu cümlelerle kadınların mutsuzluğuna dikkat çekimektedir:  

 “Ruth Berlau senin ve benim yakın arkadaşımız oldu. Sen ve ben birbirimizi 

yeniden, kadınlar arcılığıyla bulduk. Berlau ve Woolf… Ne güzel… Dünya 

kadınlarının, başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak duygudaşlığını yakalamışız 

demek ki; ortak deneyimimizin farkındayız.”104  

 

4.1.1.5. Taş Üstüne Gül Oyması 

Taş Üstüne Gül Oyması adlı kitapta yer alan öykülerde Erendiz Atasü, okuru 

imgeler evrenine götürmektedir. Öykülerde, heykel, müzik, resim, tiyatro, edebiyat 

gibi sanat dalları ve bu sanat dallarına ait eserlerin çağrışım gücünden 

yararlanılmıştır. Yerel malzemeyi ustalıkla kullanana yazar, öykülerde evrensel 

temaları işlemiştir. Kitaptaki yedi öykü iç içe öyküler şeklinde kurgulanmıştır. 

                                                
103 Aynı eser, s. 135. 
104 Aynı eser, s. 164. 
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Öykülerin hepsinde yazar, söz ile yapılan sanatın bütün sanat dallarından daha kalıcı 

olduğunu vurgulamaktadır. 

 

 

 “Taş Üstüne Gül Oyması”  

Bu öyküde insan elinden çıkmış inanılmaz güzellikteki sanat eserlerinin yine 

insanlar tarafından nasıl acımasızca yok edildiği teması vurgulanmıştır. Metinde üç 

öykü içi içe geçmiş gibidir. Trabzon’da Ayasofya müzesini ziyaret eden yaşlı bir 

anne ve orta yaşlardaki kızının gül deseni işlenmiş bir mermer mezar taşını 

seyrederken başlayan öyküde anne ve kızın yaşam ve ölüm karşısındaki duyguları 

dile getirilirken bir yandan da geçmişe dönülerek Hali Usta’nın hayatı anlatılmıştır.  

Mermer ustası Halim Usta’nın elinden çıkmış olan gül desenli mermer taşının 

ait olduğu kişi, 1845 yılında 21 yaşında loğusa hastalığından ölen Gülnihal 

Hanım’dır. Bu mezar taşının dikileli daha yüzyıl bile olmadan ait olduğu yerden 

koparılmış olması tarihî yapıların gerektiği gibi korunamadığını ve insanın 

yıkıcılığını göstermektedir. Öykünün şu cümleleri insanın sanat eserine karşı olan 

hoyratlığını göstermektedir: 

 

  “Tanrım!.. Bu kadar göz nuru, bunca emek, güzelliğin kusursuz dengesi. Hangi 

duyarlı eller oymuş bu taşı Emeğinin yüzyıl bile geçmeden itilip kakılacağını 

öngörebilir miydi taş ustası?.. Mezarlığın talan edileceğini! Taş elimin derisinde, 

düş gibi varla yok arası, öylesi kırılgan, ölüp giden narin yaşam gibi…”105  

 
 “Taş Üstüne Gül Oyması”nda insan elinden çıkmış bir sanat eserinin 

anlatıcıda uyandırdığı etki onun başka bir sanat eseri olan öyküyü kurmasını 

sağlamıştır. Hikâyenin sonunda anlatıcı, Halim Usta’ya yönelik şu sözleriyle sanat 

eserleri arasında en kalıcı olanın söz ile yapılan sanat eseri olduğunu vurgulamış ve 

edebiyatı, sanatı yüceltmiştir:  “Hadi, barış artık benimle, gülümse bana, ver 

gizlerini… Mermer yok artık… Doğ sözlerimin arasından…”106  

 

                                                
105 Erendiz Atasü, Taş Üstüne Gül Oyması, s. 13. 
106 Aynı eser, s. 25. 
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“Son Yörük Çadırı” 

“Son Yörük Çadırı”, “yok etme” ve “var etme” zıtlığı üzerine kurulmuştur. 

Öyküde 17 yaşında katil olup hapse giren Necati adlı bir gencin hapiste Nazım 

Hikmet’le tanışması, ondan okuma yazmayı ve marangozluğu öğrenmesi, 10 yıl 

sonra hapisten çıkınca Yörük çadırları yapmaya başlaması anlatılmaktadır.  

Öyküde minik Yörük çadırı bir sembol olarak kullanılmıştır. Gençlerin 

şiddetten uzaklaştırılması için onların içlerindeki enerjinin sanata, üreticiliğe, 

güzelliğe yönlendirilmesinin sembolüdür. Enerjinin sanata yönlendirilmesi şu 

sözlerle aktarılmaktadır:  

 

   “Oydu, tanıyordu onu, aynı güçtü o,  çalışan parmaklarındaki, bıçağı 

saplayan devinimi güdümleyen aynı güçtü! Sel gibi yıkıp geçmiyordu şimdi, usul 

usul, sabırla, güvenle, mutlu akıyordu ellerinden gürgen ağacına, büküyordu, 

eğiyordu, törpülüyordu, çadırın kaburgalarını oluşturuyordu.”107  
 

Yazar bu öyküde de insan elinden çıkmış bir sanat eserinden yola çıkarak öyküsünü 

kurmuştur. Öykünün kuruluşunda sanat eseri itici güç olmuştur. Yazarın etnografya 

müzesinde gördüğü minik Yörük çadırı ona ilham vermiştir. 

 
 “Katran Ağacı” 

“Katran Ağacı”nda deniz kıyısına kurulmuş bir yazlık kentin ve tepedeki 

köyün zamanla geçirdikleri değişim anlatılmaktadır. Öykü bu değişimle birlikte 

köyün bozulan yapısı içinde anlatıcı tarafından fark edilen “taş Rum mimarisinin bir 

örneği”108 olan ve anlatıcıyı oldukça etkileyen bir taş konak ve bunun anlatıcıya 

çağrıştırdıkları üzerine kurulmuştur. Taş Üstüne Gül Oyması’nda bulunan bütün 

öyküler gibi “Katran Ağacı”nda da geçmişten kalan bir sanat eseri, insan elinden 

çıkmış bir güzellik anlatıcıyı öyküyü kurgulamaya itmiştir. Anlatıcı, mübadele 

sırasında Selanik’ten Anadolu’ya göç eden anneannesinin anlattığı anılardan yola 

çıkarak, aynı dönemde Akçaağaç köyündeki yurtlarını ve taş konağı geride bırakıp 

suyun karşısına göç eden Rum kızı Evdoksya ve babasının öyküsünü anlatmıştır. 

                                                
107 Aynı eser, s.37. 
108 Aynı eser, s. 47. 
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Dayısı Mehmet ve Selanikli Evdoksya’nın aşkı savaşlar yüzünden ayrılıkla 

sonlanmıştır.  

Öyküde, bugün birilerinin cebinin dolması uğruna doğal ve tarihi güzelliklerin 

yok edildiğinden ve kimsenin sesini çıkarmadığından yakıılmaktadır. İnsanların 

geçmişte yaşadığı mutsuzluk şöyle anlatılmaktadır:  

 

“Akçaağaç’ın altındayım. Mehmet’le Evdoksya’nın ilk ve son kez 

buluştukları… Uzaklar… Uzaklar… Tozlu yol… Mehmet’in başında kalpak, 

sırtında Kuvva üniformasıyla, tozlu çizmeleriyle yürüdüğü o yol… Evdoksya’nın 

yoksul ve bedbaht, 1924’te çıkıp gittiği o yol… Dönüp de ardına bakmış mıydı?.. 

Bakıp da yüreği yanmış mıydı?...”109  

 

“İkinci Ülke” 

“İkinci Ülke”de hekim ve akademisyen olarak görev yapan yaşlı bir kadının 

görev yaptığı hastanenin kadın koğuşunda karşılaştığı Zosa Kadın’la arasındaki 

iletişim kurma çabasını görürüz. Doktor kadın, farklı dil ve kültüre sahip olan bu 

“Doğu insanı”nı anlamaya çalışmaktadır.  

Öykünün çıkış noktası Zosa’nın öykü boyunca hiç bitmeyen ağıtlarıdır. 

Zosa’nın ağıdından yola çıkan yazar geçmişini ve bugününü sorgular. Anlatıcının 

babası Bistillidir ve yazarın çocukluğu da Bistil’de geçmiştir. Birçok kez doğuda 

bulunduğundan ve babası da doğulu olduğundan kendini orada yerli sayar.  

Zosa kadını anlamaya çalışan anlatıcı aslında doğuyu anlamaya çalışır. Doğu 

ve batı arasında iletişim kurulmaya çalışılması, anlatıcının doğu ve batının birbirine 

yaklaşmasına dair dileğini ifade eder.  Doğuya karşı özellikle aydınların üzerine 

düşen sorumluluk şu şekilde dile getirilmiştir: 

 
  “Babam sonuna dek, bilinci ve duyarlığı Doğuya yönelik yaşadı. Onun 

ülkülerine göre, her aydın bir süre Doğuda çalışmayı vicdani bir görev saymalı 

ve görevini yerine getirmeliydi, taa ki ülkenin her yanı aynı zamanı solumaya 

başlayana dek.”110  

                                                
109 Aynı eser, s. 57. 
110 Aynı eser, s. 75. 
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Öykü boyunca yaşlı doktorun Bistil’e 70’lerde yaptığı yolculukla 90’larda 

yaptığı yolculuk karşılaştırılır. Bu iki yolculuk arasında çok farklı bir “ikinci 

ülke”yle karşılaşır. Artık yoksulluk, yoksunluk, baskının yanında bir de asiler, 

askerler ve ölüm havası vardır. 

 

 “Zaide”  

 Yazarı öyküyü kurmaya iten eskiden günümüze kalmış olan bir tarihi eser 

değil, müziktir. Ünlü besteci Mozart’ın bestelediği “Zaide” operası öyküyü bir araya 

getiren imgedir. “Zaide”de Nazizm’in Almanya’da yükselişe geçmesiyle müzisyen 

bir çift olan ari Herman Schroeter ve Yahudi Ruth Mayer Schroeter ‘in 1936 

Aralık’ında yanlarına gramofon ve taş plaklarını alarak Ankara’ya gelmeleri, burada 

konservatuar açmaları ve Türkiye’de çektikleri yurt özlemi dile getirilmektedir..  

Herman ve Ruth konservatuarda öğrenciyken tanışmışlardır. Yahudi kadınla 

evlenen arî erkeklerinin Almanya’da çalışamayacaklarına dair yasa çıkınca göç 

etmek zorunda kalan çiftin önce Paris’te sonra Ankara’daki yalnızlığı anlatılmıştır. 

Herman’ın Almanya’da kalan kız kardeşi Mathilde’ye yazdığı mektuplar aracılığıyla 

Herman’ın Almanya’da yaşadıkları, Avrupa’daki savaş ve ırkçılık, yeni kurulan 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yılları ve II. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla Türkiye’de 

yaşananlar öykünün bütününde ele alınan konulardır.  

Herman ve Ruth’un yalnızlık ve yabancılık duyguları verilirken onların 

Türkiye’deki yaşamları sırasında Avrupa’nın II. Dünya Savaşı’yla uğradığı yıkım ve 

II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği olumsuz değişim de 

konuya dâhil edilir.  

 

“Eskil Masal” 

 Öykünün çıkış noktası eski Mısır piramitleridir. Bu hikâyede insan bedeninin 

geçiciliğine karşın mezar taşının kalıcılığı anlatılmaktadır ve zaman kavramına vurgu 

yapılmaktadır. Öykü zamanı vurgulayan bir Mısır atasözüyle başlar: Herkes 

zamandan korkar; zaman piramitlerden korksun.111  

 

                                                
111 Aynı eser, s. 133. 
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Mısır piramitlerinden ve Mısır tarihinden esinlenilerek kurgulanan öyküde, 

insanın sanat eseriyle zamana meydan okuma çabası anlatılmaktadır. Öykünün 

sonuna doğru görkemli mezar taşları Mısır piramitleriyle zamana karşı koymanın 

mümkün olmadığı vurgulanmaktadır. Piramitler bütün heybetine rağmen giderek yok 

olmaktadır. Zamanın yıkıcı gücü şöyle ifade edilmektedir: 
    
   “Çöl durgun ve sessiz.  Zaman durmuş gibi… Madde aşınırken kum 

taneciklerine, zaman izliyor, Sabırlı ve vakur… Piramitleri kaplayan elmas, 

zümrüt kakmalı altın kabartmaları, bin yıllar boyunca rüzgârlar, hırsızlar, kum 

fırtınaları yok etti, taş ve kerpiç iskelet kaldı geriye, zamanla yaşıt gibi duran… 

Oysa aşınıyor, koca piramit her yıl birkaç tanecik yitiriyor. Piramidin doruğu 

çöle yaklaşıyor, yerkürenin merkezine… Zamanın sonsuz sabrına piramit karşı 

koyabilir mi?”112  

 
Erendiz Atasü’ye göre öykü ve şiir çağrışımsal yapıları nedeniyle birbirine 

yaklaşmaktadır. Bu nedenle kendisi de zamanla öykülerinde imgesel-şiirsel bir 

anlatıma kaymıştır. Öykü ve şiir okurun iç dünyasına seslenmeyi hedeflediği için 

Erendiz Atasü de imgeyi öykülerinin farklı bölümlerini birbirine bağlayan bir kurgu 

ögesi olarak kullanmıştır. Bunu şöyle dile getirmektedir: “Pek çok şeyi bir anda ve 

az sözcükle ifade etmek için ister istemez imgeye başvuruyor. İmgeye başvurduğumuz 

zaman da şiire yaklaşmış oluyoruz bir yerde.”113   

 

4.1.1.6. Uçu 

Uçu’da yazar, imgelerle yüklü, şiirsel bir dil kullanmıştır. Eserde bulunan 

öykülerde çizilen karkterlerin belirgin özelliği hemen hepsinin sanatçı olmasıdır. 

Kitapta yedi öykü bulunmaktadır. Şimdi sırasıyla bu öykülerin konularını 

belirteceğiz: 

 

 
 

                                                
112 Aynı eser, s.155. 
113 Erendiz Atasü, Cumhuriyet Gazetesi, 8.12.1998. 
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“Ada” 

Kitabın ilk öyküsü “Ada” adını taşımaktadır. “Ada”da, Kıbrıs’ta yaşanmış bir 

aşk öyküsünü buluruz.  

Larry Doublet’in edebî kişiliğini konu alan bir makale yazmaya çalışan 

anlatıcının, Doublet’in neredeyse bütün romanlarının adada geçmesi üzerine 

makalesini yazmakta işini kolaylaştıracağını düşünerek adaya gitmesi, Larry 

Doublet’in güncesini bulup okumasıyla orada yaşadığı aşkı öğrenmesi hikâye 

edilmektedir.  

Öyküde II. Dünya Savaşı’nın etkisiyle adadaki huzurun bozulması 

vurgulanmıştır. Bir eşcinsel olan Larry gizli servis üyesidir. Marianne’ye âşıktır. 

Kıbrıs sorunu ve Türk -Yunan düşmanlığı da öyküde ele alınmaktadır. 

Öyküde kullanılan bazı simgesel ifadeler vardır. Briç oyunu Avrupa’nın hem 

adadaki Türklere hem de Yunanlılara silah sağlamasının sembolüdür. Tombala 

oyunu adada yapılan eski eser ve mücevher kaçakçılığı anlamına gelmektedir.  

 

“Uçu” 

Kitaba adını veren “Uçu”da annesiyle yaşayan bir lise öğretmeni kadınla bir 

şair arasındaki aşk konu olarak seçilmiştir. Bu aşk genç Türkiye Cumhuriyet’inin 

başlarında yaşanmıştır.  

Öykünün dört kahramanı eleştirmen, çevirmen, şair ve öğretmen bazı 

akşamlar öğretmenin evinde edebiyat ve şiir sohbetleri yapmak için toplanırlar. 

Öğretmen evlidir ve kocası uzak bir şehirde ‘mülkî amir’dir. Şair onun sayesinde 

memuriyettedir, eleştirmen onun sayesinde rahatlıkla eleştirilerini yapabilmektedir, 

çevirmen onun sayesinde eserlerini yayımlatabilmektedir. Şair ve öğretmen 

arasındaki yasak bir aşktır. Dostluğun yasak aşkla arkadan hançerlenmesi 

anlatılırken diğer yandan da inkılâp aşkıyla coşan genç Türkiye’nin olumsuz 

anlamda değişmesi, maddî çıkarların her şeyin önüne geçmesi şu sözlerle 

okuyucuya iletilmektedir: 
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“Ama işte devran gene dönüyordu. Onurlu ve yoksul ülke kolay paranın katran 

karası, yapışkan yatağına çekiliyordu; üfürüklerle, mırıltılarla, büyülü ‘kadim’ 

sözlerle… Eskil bir ruh musikisinin tılsımlı uyaklarından medet umarken yoksullar, 

üstleri başları gazyağı lekeleriyle kaplanıyordu, krom saçılıyordu dişlerinden, 

yaralarında petrol pıhtılanıyordu. Avuç avuç kötülük tohumları saçılmıştı 

insanların üstüne, ağulu tırtıllar dalamıştı etlerini. ”114  

            

Kocası, öğretmeni tezek kokulu bir Doğu kazasında kaymakamken 

tanımıştır. Dul annesiyle yaşayan genç Türkçe öğretmeni aşkla değil de ülke 

çıkarları uğruna evlenmiştir. Öğretmen, kocası tarafından görev yaptıkları 

kasabada bir kadınla aldatınca ayrı yaşamaya başlamışlardır. Kadın başkente, kız 

lisesine edebiyat öğretmeni olarak atanmıştır. Adamın kadını aldatmış olması bir 

anlamda aydınların cumhuriyetin ilk yıllarındaki devrim ve çağdaşlaşma aşkından 

vazgeçmelerinin sembolüdür. Adam kadına ve ideallerine; kadın da adama ihanet 

etmiştir. 

 

“Mis” 

Öykü ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter’e ithaf edilmiştir. Öykünün merkezine 

oturtulan sanat dalı bu kez tiyatrodur. Öyküde İngiliz bir ailenin kurduğu 

Sheakespeare kumpanyasının oyuncusu genç kızın bir Türk delikanlıya âşık olup 

Türkiye’ye yerleşmesi anlatılmaktadır.    

Louise ve Şevket’in beş çocukları olur. Louise aslında tiyatrocu olmak 

istememiştir. Yıllar boyu alkolik babasının zoruyla sahneye çıkmıştır. Yeni kurduğu 

yuvada, yaşadığı mahallede çok mutludur. Gün gelir Şevket de alkole teslim olur. 

Louise yılmadan hayat mücadelesine devam eder ve kocasını iyileştirir. Alkolik 

babasından dolayı tiyatroya karşı oldukça karşı olan Louise’in büyük kızı Sevda 

tiyatroya merak sarar. Şevket karısından habersiz kızları Sevda’yı tiyatroya yazdırır. 

Louise büyük bir bu duruma tepki verir ama sonra kızına destek olur. Şevket’in 

ölümünden sonra Sevda oyuncu olur.  
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Louise ve Şevket’in yaşamları, kızlarının oyuncu olmasıyla birlikte ailenin 

yaşamını sürdürdüğü mahallenin de değişimi konu edinilir. Louise ve ailesinin çok 

sevdiği mahallenin eski güzelliğini kaybetmesi şöyle ifade edilmiştir: 

 

        “Mahallenin dokusu parçalanmış, çöken çatıların, çürüyen ahşabın, yiten 

ilişkilerin yerine, paslı teneke parçaları, çamursu ambalaj kâğıtları, ölesiye-

kıyasıya tutunabilme mücadelesinin korku dolu güvensizliği yamanmıştı. 

Çocuksu ve saf inanç, dertleşme, yardımlaşma mahalleden kovulmuş, boşluğa 

öfkeli-korkak-saldırgan tapınma, çekiştirme ve çatışma, kısır yarışma geçip 

kurulmuştu.”115   

 
 “Mozaik”  

“Mozaik”, Antakya Mozaik Müzesi’nde ‘Krezus’un Hazineleri’ mozaiğinde 

yer alan 1600 yıllık köle kadın heykeli karşısında iki kişinin konuşmasıyla başlar. 

Yunan mitolojisi öyküye dayanak oluşturmuştur. 

Öykünün ikinci bölümünde anlatılan ‘Yılanlı Kadın’ Ihlara Vadisi’ndeki 

Yılanlı Kilise’deki bir kadın heykelinden esinlenilmiştir. Öyküde mitolojik iki kadın 

heykelinden bahsedilirken genel olarak yüzyıllardan beri kadına biçilen değer 

vurgulanmıştır. Anlatılan birinci kadının köle olması imgesel olarak kadının ‘köle’ 

muamelesi görmesine bir eleştiridir. 

Öykünün ikinci bölümündeki yılanlı kadın heykelini bir imge olarak kullanan 

yazar, Yunan mitolojisindeki çok güzel bir kadın olan Medusa’nın denizler tanrısı 

Poseidon tarafından tecavüze uğraması ve bundan dolayı Tanrıça Athena tarafından 

saçları yılana çevrilerek öldürülmesi efsanesinden yararlanarak kadının cinsiyetinden 

dolayı aşağılandığına, cezalandırıldığına vurgu yapmıştır. Erkeğin işlediği suç 

yüzünden kadının yine bir kadın tarafından cezalandırılması oldukça anlamlıdır. 

Yazarın diğer pek çok öyküsünde ele aldığı kadınlar arası iletişimsizlik burada 

mitolojik öğeler aracılığıyla karşımıza çıkmaktadır. 
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Öyküde verilen mesaj, kadının cinselliğinden, kadınlığından dolayı dünya 

kurulalı beri cezalandırıldığı, aşağılandığıdır. Köle kadın, kireç mezarlara 

gömülmüştür; Medusa çok çirkin, yılan saçlı, baktığını taşa çeviren bir canavara 

döndürülmüştür. Kadının günahların tek sorumlusu olarak görülmesi, toplum 

gözünde kadının değersiz görülmesi şu sözlerle anlatılmaktadır:   

 

   “Yok edin, silin, kaldırın gözlerimizin önünden bu günah kışkırtıcı fitne 

kaynağını!  Ayartmasın bakışlarımızı, başımızı döndürmesin, yoldan çıkarmasın 

hakkın izindeki adımlarımızı. Azaltmasın savaşkan gücümüzü! Sıvayın, boyayın, 

kapatın üstünü, örtün örtün! Görünmez kılın gövdesinin kıvrımlarını; saklayın, 

silin görüntüsünü!”116  

 

Atasü, bu öyküde kadının kişilik kazanmasını, teninden, cinsiyetinden 

utanmadan insanca yaşayabilmesini savunmaktadır. 

 

         “Antiokos’un Mirası” 

“Antiokos’un Mirası” adlı öykü konusunu Bizans tarihinden almıştır. Öykünün 

çıkış noktası Nemrut Dağı’ndaki Tanrı heykelleridir. Bir Rum kızıyla Yiğit adlı 

Müslüman bir adamın aşkı hikâye edilmiştir. 

Bu öyküde yazar yine Nemrut dağı’ndaki Tanrı heykellerinden yola çıkarak 

insanoğlunun taşla ürettiği sanat eserleriyle zamana karşı koymaya çalıştığını 

göstermiştir.Taşların zamanı emdiğini söyleyen Atasü, bu düşüncesini 

pekiştirmektedir. Tanrı heykellerinden Antiokos başı öyküde bir kahraman olarak yer 

almaktadır.  

Nemrut Dağı’ndan yola çıkarak Doğuda kadının mal gibi alınıp satılması, 

parası olmadığı için sevdikleri kadını zenginlere kaptıran erkeklerin durumu, 

doğudaki işsizlik, gelir dengesizliği, işsizlikten dolayı Doğu’dan batıya göç, 

Adıyamanlı bir delikanlının yurt dışına İsveç’e gitmek için vize başvurusunda 

bulunması konularına değinilmiştir. Yüzyıllar önce kral Antiokos ticarî bir evlilik 
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yapmıştır. Bugün de doğu da kadınlar mal gibi alınıp satılmaktadır. Anlatıcıya göre 

bu topraklar üzerinde gelenek devam etmektedir. 

İnsanoğlu taş ustalığıyla zamana meydan okumaya çalışmaktadır. Yazarın pek 

çok öyküsünde ele aldığı bu durum, Antiokos’un Mirası’nda da vardır. Kendini 

tanrılarla bir tutan Kral Antiokos, bütün zenginliğine, gücüne rağmen zamana 

yenilmiştir. Zamanın önüne geçmek için Nemrut Dağı’na Tanrı heykellerinin yanına 

heykelini yaptırmış olsa da zaman taşı eritmeye başlamıştır. Tek kalıcı olan söz ile 

yapılan sanattır. Taş Üstüne Gül Oyması’yla başlayan bu tema Uçu’da da devam 

etmektedir. 

 
“Doğunun Çağrısı” 

“Doğunun Çağrısı”nda, orta yaşlı, emekli, boşanmış, bir oğluyla bir kızı olan 

şişman bir kadının rahim ameliyatı olup kadınlığını kaybetmesi ve bundan sonra 

hayata tutunma çabası anlatılmaktadır. Önce eski bir arkadaşını arayan ve arkadaşı 

tarafından çok soğuk karşılanan kadın, ev işi yapmamaya karar vererek kendini 

sokağa atar. Bir eyleme katılır ve çukura düşerek fena şekilde yaralanır. 

 
“Giselle’nin Delirmiş Ayakları” 

Öyküde, Normandiyalı bir balerinin 30’lu yaşlarda yaşadığı bir aşk 

tecrübesinin ardından ülkesini terk edip Ankara’ya bale okulu açmak için gelişi ve 30 

yıl Türkiye’de kaldıktan sonra ülkesine dönüşü anlatılmıştır. Ayrıca öyküde bir 

yabancının gözüyle Türkiye, Türkler ve Giselle imgesi etrafında aşk acısı konuları 

gözler önüne serilmektedir. 

Öyküde batılı balerinin gözünden Türkiye şöyle çizilmiştir:  “Garip bir ülkeydi 

burası, paslı çivi kadar oynak, kerpiç duvar kadar kıpırtısız, ikinci süt dişlerini 

çıkartan ihtiyar kadar bebeksi.”117 

Türkiye’de açtığı bale okulunda otuz yıl boyunca öğrenci yetiştiren yaşlı 

balerin  ülkesine döner ve yalnız bir hayat sürer.  

Öyküde klasik bale ve modern dans karşılaştırması yapılmıştır. Yıllar önce 

klasik balede çapkın beyzadenin baştan çıkartıp terk ettiği saf köy kızı Giselle 

rolünde oynamış olan yaşlı kadın, yıllar sonra kendi ülkesinde aynı oyunu 

                                                
117 Aynı eser, s. 112. 



 

 

75 

seyrettiğinde tiksinti ve hayal kırıklığı yaşar. Gençliğinde o rolü kendisi oynarken 

ayaklarının ne kadar kibar ve güzel olduğunu düşünür. Yaklaşık otuz yıl aradan sonra 

aynı oyunu izlediğinde Giselle karakteri davranışları ve özellikle çirkin ayaklarıyla 

yaşlı balerini inanılmaz derecede üzer. Manzaranın çirkinliği şöyle ifade edilmiştir:  

 
     “Ama ya o ayaklar, Giselle’in yalınayakları… Dev iki amip gibi şişip şişip 

tüm sahneyi boğum boğum dolduran sağlam, çirkin, kırmızı, yıpranmış ayakları 

köylü kızının! İki top kocaman lahana, tarlada yan yana yatan… Yumrulaşmış iki 

dev patates…”118  

 

Yaşlı balerin, Türkiye’deki eski bir öğrencisinden aldığı mektuba da 

sevinemez.  Jimnastik salonu işleten eski bir öğrencisinin dansı paraya çevirmesi ve 

otuz yıl emek verdiği ülkede kendisinden sonra bale okulu açılmamış olması yaşlı 

balerinde hüzün uyandırmıştır.  Öykünün tamamında onun ülkesinde sanatın 

zevksizleşmesi ve Ankara’daki sanat faaliyetlerine değer verilmeyiş anlatılmıştır. 

 

4.1.1.7. İncir Ağacının Ölümü  

İncir Ağacının Ölümü’ndeki öyküler 2000’ler Türkiye’sinin bozuk ve aksak 

yönlerini ortaya koymaktadır. Kitap, “Gülünesi Öyküler”, “Buruk Öyküler” ve 

“Karanlık Öyküler” olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. 

Kitabın birinci bölümü “Gülünesi Öyküler” adı altında iki öyküden oluşmuştur. 
Öykülerde günümüz Türkiye’sinde yaşanan, düşündüğümüzde çok trajik olan ancak 
okurken insanı güldüren konuları işlenmektedir. Bunlar, güleriz ağlanacak halimize 
dedirten öykülerdir. Öykülerde anlatılan konular şu şekildedir: 

 
“İncir Ağacının Ölümü Üzerine Tuhaf Bir Soruşturma 
“İncir Ağacının Ölümü Üzerine Tuhaf Bir Soruşturma”da 30 yıllık evli Nuran 

ve Fikret çiftinin yazlık evlerinin bahçesine diktikleri küçük bir incir ağacının, 
kıskanç, kendi çıkarlarını düşünen komşuları tarafından kireç dökülerek kurutulması 
anlatılmaktadır.  Öyküde, incir ağacının ölümüne kimin sebep olduğu araştırılırken 
mala mülke tapar derecede bağlı olan, kendinden başka hiç kimsenin iyiliğini 
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istemeyen, kibirli, cahil ama cahil olduğunun farkında olmayan insan tipleri 
eleştirilmiştir.  

İncir ağacı, öyküde bir anlamda sembol olarak kullanılmıştır. İnsan denilen 
canlının, doğadaki diğer canlılar üzerindeki yıkıcılığı ve hoyratlığı küçük ağacının 
ölümüyle ortaya konulmuştur. Ayrıca insanların birbirini çekememezliğine dikkat 
çekilmiştir. Yazar bir söyleşisinde öyküde eleştirdiği insan tipini şöyle tarif 
etmektedir: 

     “…Ama sık karşılaştığımız bir tür kent insanı –küçük burjuva mı demeli- 
var ki, yaşamın içinde beni gerçekten de çok öfkelendiriyor. Bunlar, hak hukuk, 
erdem, sorumluluk deyince, mangalda kül bırakmayan, ancak toplumsal iyilik 
için en ufak çıkarlarından dahi feragat etmek istemeyen, tüm bilgileri yüzeysel, 
ancak cehaletlerinden habersiz, korkak, kaypak, saygısız, haddini bilmez, kibirli 
kimselerdir; mal mülke taparlar, gösteriş budalasıdırlar. Dikkat edin, ne çocuk 
severler, ne bitki, ne de hayvan. Hayata düşmandırlar. Çocukluklarında 
kişiliklerini çarpıtmış etkilerden kurtulabilmeyi asla başaramamışlardır.”119  

 
 “Kapıcı Zebercet’in Önlenemeyen Yükselişi”  

Öyküde, işin ehli olmayan kimselerin sırf iktidara sevimli göründükleri, 

yönetimdekilerin istediği gibi davrandıkları için hak etmedikleri makamlara 

getirilmesi eleştirilmiştir. 

Yirmi yaşlarında bir Kürt delikanlısı olan Zebercet, yaşlanana kadar aynı 

apartmanda kapıcılık yapmıştır. Emekli olmasına rağmen yine aynı apartmanın 

kapıcı dairesinde kalmaya devam etmektedir. Öyküde Zebercet’in apartmanda 

önce kapıcı, sonra komisyoncu, ardından mahalle muhtarı olması, daha sonra da 

anakent belediye başkanı tarafından belediye emlak işlerinden sorumlu 

danışmanlığa getirilmesi konu edinilir. Ayrıca birinci bölümün iki öyküsünde de 

kanunlara ve insanlara saygılı kişilerin komşuları tarafından kötülüğe uğraması 

anlatılmıştır.  

 
“Beyaz Fil” 

 “Beyaz Fil”, buruk bir aşk öyküsüdür. Öykünün kahramanı Rumelili bir 

aileden gelen Doğu Karadenizli bir ressamdır. Ressam 1940’lı yıllarda İstanbul’da 
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Boğaziçi sırtlarında ahşap bir evde karısı ve oğluyla yaşamaktadır. Öyküde ressamın 

aynı atölyeyi paylaştığı Ermeni heykeltıraş Ani Binemeciyan arasındaki aşk konu 

edinilir. Aşk çatısı altında kurulan öyküde, göç, kadın-erkek ilişkisi, geçmiş acılar, 

1940’lı yılların İstanbul’u, II. Dünya Savaşı konularına da göndermeler yapılır. 

Öyküde aşkın mutsuz ettiği kahramanlar arasındaki ilişki şu sözlerle ortaya 

konulmuştur:  

 

“Ani, ressamın akça pakça karısından usanmasını; Kont, Ani’nin ressamı 

bırakmasını; Boğaziçi’nde bekleyen eş, ressamın Ani’yi terk etmesini umuyordu. 

Bekleyiş uzayan bir iz gibi sürüklendikçe, hayatın tadı sanki dönmemecesine terk 

ediyordu bu insanları.”120  

 

 “Operada Bir Gece” 

  Öyküde Tiyatro Sevenler Kulübü’nün ödül törenine onur konuğu olarak davet 

edilen yaşlı bir yazarın, ödül törenine gitmek için hazırlanırken geçmişini ve 

eserlerini değerlendirişine, hatalarının farkına varmasına, 2 Kasımda gerçekleşmiş 

olan törene 2 Aralıkta gitmesi sonucu yaşadığı şaşkınlığa tanık olmaktayız. 

Kendisine yanlış davetiye gönderilen yazarın durumu değerlendirilirken öyküde 

Türkiye eleştirisi de yapılmaktadır. Şu sözler Türkiye’deki bürokratik aksaklıkları 

yansıtmaktadır:  

 
     “Metinlerin çalakalem yazıldığı, düzenlemelerin son dakikada, sallapati bir 

tarzda yapıldığı bu ülkede, yaşamı yönlendiren yalnızca rastlantılardı. Ortaya 

doğru dürüst bir işin çıkması beceri sonucu değil, rastlantı eseriydi; aslolan 
çarpıklıktı!”121  

 

 “Aynı Şarkı” 
 “Aynı Şarkı” unutulmamış eski bir aşk üzerine kurulmuştur. Öyküde sıradan 

bir aile babası olan kırk yaşlarındaki bir su tesisatçısının karısını ve çocuğunu terk 

ederek unutamadığı eski sevgilisinin peşinden gitmesi ve parasız kalınca evine geri 
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dönmesi konu edinilir. Herkesin mazisinde, kavuşulmamış bir sevgili vardır,  diyen 

anlatıcı bir anlamda öykünün konusuna da vurgu yapmaktadır. 

 

“Sır” 
“Karanlık Öyküler” bölümünün ilk öyküsü “Sır”dır. Hikâyede aynı fakültede 

öğretim üyeliği yapan bir abla ve kız kardeşin ömürlerinin sonuna kadar sakladıkları 

bir sırrı öğreniriz.  Fakültedeki öğrencilerinden biriyle ilişkisi olan kız kardeş hamile 

kalır. Bu durumu ne abla ne de kız kardeş ölene dek kimseye söylemez. Çocuğa 

‘Sırrı’ adının verilmesi oldukça anlamlıdır. 

 

“Hayat Bir Rüyadır” 
 Öykü, 2,5 yaşındaki torununa bakan yaşlı bir anneannenin, yazlık bir evde 

çocuk içeride uyurken şezlongda uyuduğu sırada gördüğü bir rüya olarak 

kurgulanmıştır. Yaşlı kadın rüyada 20 yıl önceki hayatını, kocasını, kayınvalidesini, 

kayınpederini, âşık olduğu şairi hatırlar.  

 

“Özlemek” 

“Özlemek”te bir kadının iki çocuğuyla kendisini terk edip başka bir kadınla 

evlenen kocasına duyduğu özlem anlatılmıştır. Adam bir yazardır ve evde rahat 

yazma ortamı olmadığı için evini terk etmiştir. Bütün varlığını çocuksuz ikinci 

karısına bağışlayan adam, ikinci karısının ölümüyle tek başına kalmıştır. Artık 

yaşlanmış ve felç geçirmiş olan adama ölümüne kadar yine çocuklarının annesi 

bakar.  

 

“Torun”  

 Öyküde yeni doğmuş torununa bakan yaşlı bir anneannenin damadının yaptığı 

bir kabalığa kızıp kızının evinden ayrılması ve torununa dayanamayıp tüm 

kırgınlığına rağmen eve geri dönmesi konu edinilmiştir. 

Bu öyküde Erendiz Atasü’nün öykülerinde çokça karşılaştığımız anneanne, 

anne ve kız torun üçlüsü yer alır. Öyküde çocuk karşısında anne ve babanın farklı 

yaklaşımı da görülür. Bebeğin aileye katılımıyla baba agresifleşir, bozulan 

düzene ayak uydurmakta zorlanır ve kabalaşır. 
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“Kayma” 

 “Kayma”da Esin adlı orta yaşlardaki psikolog bir kadının ilkokul, ortaokul ve 

lise yıllarından başlanarak bir deprem sonrası anlatılmaktadır. Esin yirmi yıldır 

görmediği çocukluk arkadaşı Meriç’le deprem bölgesini gezerken yırtılan asfaltlar ve 

çöken binalar arsında karşılaşır. Hiçbir şey eskisi ve göründüğü gibi değildir.  

İmgesel anlatımı sıklıkla kullanan yazar, bu öyküde de depremi imge olarak 

kullanmıştır. Deprem bir anlamda arkadaşlığın, dostluğun yok oluşunun, insanların 

aslında göründükleri gibi olmadığının sembolüdür.  

Öyküde Erendiz Atasü’nün çok fazla üzerinde durduğu kadınlar arası 

dayanışmanın olmaması, kadınların birbirini çekememesi konusuna vurgu 

yapılmıştır. Burada da zengin arkadaş Meriç, işe aldığı depremzede üniversite 

öğrencisi Lale’yi, Lale’nin mutluluğunu, bir erkek tarafından sevilmesini kıskandığı 

için işten atar. Bir kadın kıskançlık yüzünden yine başka bir kadın tarafından 

cezalandırılmaktadır.  

 
“Yeryüzü Mutluluğu” 

“Yeryüzü Mutluluğu”nda anne ve çocuk arasındaki kuvvetli bağ konu olarak 

seçilmiştir. Öykünün birinci bölümüne 1,5 yaşındaki küçük kızından hastanede 

ameliyat olacağı için bir haftalığına ayrılmakta zorlanan bir annenin üzüntüsünü 

görmekteyiz. Öyküde yine anneanne, anne ve küçük kız üçlüsü yer almaktadır. 

Annesini özleyen küçük kız, annesi hastanedeyken annesinin pembe geceliğine 

sarılarak uyur.  

Öykünün ikinci bölümünde 1,5 yaşındaki küçük kız yaşlanmış, kızları ve 

torunları başında bir hasta yatağında karşımıza çıkar. Sakinleştirilmeye çalışılan yaşlı 

kadının eline tutuşturulan annesinden kalma eski gecelik onu yatıştırır.  

 

4.1.1.8. Hayatın En Mutlu An’ı  
Kitaptaki öykülerde geçmiş ve bugün arasındaki değişim yoğun olarak 

anlatılmıştır. Hikâyeler şu konuları içermektedir: 
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“Hanımefendi ile Kocakarı” 
Kitabın ilk öyküsü “Hanımefendi ile Kocakarı”, zamanla yaşanan değişimi 

adıyla hissettirmektedir. Vali ve karısı yazlık sitelerin bulunduğu bir koyda 

sitelerden oldukça uzakta şık döşeli bir evde şaşaalı bir hayat yaşamaktadır. 

Kadının zarafetine herkes hayrandır ve ondan “hanımefendi” diye söz 

etmektedirler. Öyküde valinin ölümünün ardından kadının yaşlanması, gösterişli 

evin giderek harabeye dönmesi ve valinin karısının “kocakarı” olarak anılmaya 

başlaması konuları işlenmektedir.  

Öykü, mala mülke, güzelliğe, gençliğe güvenilmemesi gerektiğini; yarının 

insana neler getirip insandan neler götüreceğinin belli olmadığını vurgulamaktadır. 
“Hanımefendi ile Kocakarı”, “Ne oldum değil ne olacağım demeli” atasözünün 

teması üzerine kurgulanmış bir öyküdür.  

 
 “Üniformalı Adam”  
Öyküde yaşlı bir kadının gençken âşık olduğu bir subayı unutamaması ve onu 

rüyalarında görmesi ele alınmıştır. İlişkileri bir süre sürmüştür ama adam evli olduğu 

için ayrılmak zorunda kalmışlardır. Gençliğin masumiyeti, yanılsaması, yaşlılığın 

deneyimi, anımsamalar, karşı karşıya kalınan ve sorgulanan geçmiş ve şimdi 

hesaplaşması öyüde yer almaktadır. 

 
“Fikir Ayrılığı”  

“Fikir Ayrılığı”nda Türkiye’nin yaşadığı son büyük deprem konu olarak 

seçilmiştir. Yazar, Nezir, Merih ve Bediz adlı artık yazdıkları önemini yitiren ve 

edebiyat dünyasında kalma çabası veren üç yazarın şahsında, insanlar arası ilişkilerde 

oynanan küçük oyunlarla insanların yaşadığı ruhsal ve düşsel depremi anlatmaktadır. 

Kendisiyle yapılan bir röportajda Atasü, öykü için şunlar söylemiştir: 

 

     “Fikir Ayrılığı öyküsü ise, bir anlamda Türk edebiyatı içindeki kendi 

konumumun eleştirel irdelenmesi olduğu kadar, edebiyatın günümüzün kâr 

güdümündeki rekabet dünyasında düştüğü durumla bir hesaplaşma, daha 
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doğrusu bu durumun ağır bir eleştirisi ve gözümüzün önünde can çekişen Türkçe 

için bir ağıttır.”122  

          

Yazarlar için kitaplarının çok satmasından ve ceplerinin dolmasından başka 

önemli bir şey yoktur. Deprem konusunda katıldıkları bir seminerde söyledikleri 

sözler topluma ne kadar yabancı ve toplumsal duyarlılıktan ne kadar yoksun 

olduklarını gösteriyor. Öyküde bu durum şöyle anlatılmaktadır: “Edebiyat 

dünyasındakiler yalnızca ekranlarla ilgiliydiler; ne lav dolu mağaramsı derinlikler 

ne yer üstünde gitgide yayılan, ıstırapla kımıldayan, kanayan çaresizlikler… Hiçbiri 

ilgilerini çekmiyordu.”123  

 Kitaplarının çok satması için türlü oyunlar çeviren ve derinliklerini yitiren üç 

yazar depremde son nefeslerini verirken bile hâlâ ülkenin en iyi yazarları olduklarını 

düşünürler. Birinin ağzından dökülen şu sözler değil iyi yazar olmak, Türkçeyi bile 

daha doğru dürüst konuşamadıklarını göstermektedir: “Çoktan gelmiş oldular. Ünlü 

yazarlar burada.”124  

 
“Bağışıklık Yetmezliğinde Ayrılık” 

“Bağışıklık Yetmezliğinde Ayrılık” aşk üzerine yazılmış bir öyküdür. Aşk 

yüzünden hayatın feda edilip edilemeyeceği konusunu işlemektedir. Marquez’in 

Kolera Günlerinde Aşk kitabından yola çıkılarak kurgulanmış öyküde adam ve kadın 

eskiden sevgilidir. Otuz sekiz yıl sonra karşılaşırlar ve aşk tazelenir. Bu aşk ne yazık 

ki kadına ölüm getirir. 

 
“Hayatın En Mutlu An’ı” 

“Hayatın En Mutlu An’ı”, 1972 yılından başlanarak 2009 yılına kadar 

Türkiye’deki sosyal ve siyasî değişimi hikâye etmektedir. Öyküde cumhuriyet 

rejimine inanmış gençlerin, kendi çıkarları doğrultusunda kurdukları düzenin 

bozulmasından korkan kişiler tarafından cezalandırılması anlatılmaktadır. 

                                                
122 Gamze Akdemir, Erendiz Atasü’yle Hayatın En Mutlu An’ı Üzerine, S.1060, s. 4.  
123 Erendiz Atasü, Hayatın En Mutlu An’ı, s. 45. 
124 Aynı eser, s. 51. 
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Düşünceleri dolayısıyla 1972 yılının bir ilkbahar günü sorguya alınan genç kız Şafak 

Gazioğlu avukat olan babasının çocukluk arkadaşı savcı tarafından acımasızca 

dövülür. Suçlu olduğu için değil, birileri istiyor diye hapse atılır. Savcı kendi 

iradesiyle değil, başkalarının yönlendirmesiyle kararlar vermektedir.  

Hapiste sevgisiyle evlenen genç kız hapisten çıktıktan sonra kocasıyla yurt 

dışına kaçar ve yıllarca sürgün yaşamak zorunda kalır. Geri döndüğünde ülkede bir 

çıkar düzeni kurulduğunu, batıya bağımlılık ve gericiliğin en üst seviyelere ulaştığını 

görerek yıkılır. Öykünün sonunda (adı geçmese de içeriğinden anlaşılıyor) Orhan 

Pamuk’un Masumiyet Müzesi kitabını okuyan Şafak otuz yedi yaşındadır. Kitaptaki 

kahramanın nişanlı olduğu halde uzak bir akraba kızıyla sevişme anının onun için 

hayatının en mutlu anı olduğunu düşünen Şafak, kendi en mutlu anını düşünür. Yıllar 

önce sorguya getirilip götürülürken uzun zamandır görmediği sevgilisiyle göz göze 

geldiği anın hayatının en mutlu anı olduğunu fark eder.  

 
“Kabulleniş” 

Bir kadının yıllar önce âşık olduğu bir adamla uzun yıllar sonra karşılaşması, 

adamın onunla evlenmek istemesine rağmen hayatın ve başka önceliklerin buna izin 

vermemesi sonucu elli yaşındaki kimsesiz adamın, durumu kabullenip izini 

kaybettirmesi anlatılmaktadır. 

 
“Seni Sevmiyorum,”  

Öykü, bir adamın yıllar önce başka ülkeler gezmek, başka kadınlar sevmek 

arzusu uğruna terk ettiği sevgilisini yaşlılığında bile bir türlü unutamamış olması 

konusu üzerine kurgulanmıştır. 

 

4.1.2.  Özet 

        Bu bölümde daha önce konularını belirttiğimiz öyküleri kitapların yayımlanış 

sırasına göre özetleyeceğiz. 
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4.1.2.1. Kadınlar da Vardır 

Yazarın birinci kitabı olan Kadınlar da Vardır’da kadınlar üzerine sekiz öykü 

bulunmaktadır. Öyküler şu şekilde özetlenebilir: 

 

“Bir Tren Yolculuğu”  

 Ayla Akman ve Gülseren Dede adlı Ankara’da çalışan iki Türk kızı özgür 

olma isteğiyle yaz tatilinde bir haftalığına Avrupa gezisine çıkarlar. Paris’ten 

Lyon’a gitmek üzere trene binerler. Oturdukları kompartımanda Madam Duval, 

Mösyö Tot ve Matmazel İvon Dölarö adlı Fransızlar da vardır. Kızlar 

kendilerini yabancı hissederler. Daha sonra kompartımana üç Türk işçi gelir. 

Kompartımanın havası birden değişir. İşçilerin davranışlarındaki kabalıktan ve 

kadınlara bakışlarından herkes rahatsız olur. Yavaş yavaş kompartıman 

boşaltılır. Üç Türk işçi kompartımanda horlaya horlaya uyumaya başlarlar. Türk 

kızlar işçilerin davranışlarından utanç duyarlar. Yolculuğun sonunda Lyon tren 

garında inerler. 

 

“Bir Yüz Bir Ters” 

Fikret Bey ve Nurten Hanım uzun yıllardan beri evlilerdir. Ailenin oğlu ve kızı 

evlenmiştir. Nurten Hanım ve Fikret Bey evde yalnız yaşamaktadırlar. Nurten Hanım 

ev hanımı, Fikret Bey ise emekli kambiyo memurdur.  

Öykü, Fikret Bey’in akşamüstü emekli kahvesinden eve dönüşüyle başlar. 

Evde onu soğuk ve ıssızlık karşılar. Nurten Hanım, gençliğindeki ezilmişliklerin 

acısını çıkarırcasına kendini sosyal hayatın içine bırakmıştır. Yeni arkadaşlar 

bulmuştur. Nurten Hanım arkadaşlarıyla gün gezmekte, berbere gitmekte ve sürekli 

yün örmektedir. Karı koca aynı evin içinde iki yabancı gibi yaşarlar. İkisi arasındaki 

iletişimsizlik hat safhadadır. Akşam Nurten Hanım eve döndüğünde çift televizyon 

seyretmeye başlar. Fikret Bey, eşiyle konuşmaya çalışır ama Nurten Hanım örgü 

örmeye o kadar dalmıştır ki onu duymaz. Televizyonda izledikleri dans programıyla 

çift geçmişe döner. Geçmişin Nurten Hanım için hiç de hatırlanacak bir yanı yoktur. 

Nurten Hanım’ın gençliği, çocuklar, ev işleri ve anlayışsız koca Fikret üçgeninde 
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geçmiştir. Şimdi ne ev işi ne yemek yapar ne de Fikret Bey’le ilgilenir. Kendisine 

Fikret Bey’siz bir dünya kurmuştur.  

Öykünün sonuna doğru Fikret Bey eski hayatlarının çok güzel olduğundan dem 

vurmaya başlar. Kendisi için hatırlanacak yanı olmayan geçmişin güzel olduğunu 

duymaya Nurten Hanım dayanamaz ve Fikret Bey’e bağırır. Fikret Bey, Nurten 

Hanım’ı kızdırdığına sevinir. Nurten Hanım da niye bağırdım ki diye düşünerek 

örgüsüne devam eder. 

 

“Kadınlar da Vardır” 

Elli yedi yaşındaki beş çocuk annesi Servet Hanım rahim kanserine yakalanır. 

Çocukları bu durumdan babalarını suçlu bulurlar. Servet Hanım bir hastaneye 

yatırılır. Önceleri hastaneye yatmak konusunda tereddütleri olan kadın, kaldığı odaya 

zamanla alışır ve orada olmak hoşuna bile gider. Hastanede kaldığı sürede 

çocukluğunu, genç kızlığını ve kadınlığını sorgular. Hayatında ilk defa kendi başına 

kalan Servet Hanım, yemek, temizlik, geçim derdi, torun vs. düşünmek zorunda 

olmadan kendi hayatını düşünmeye fırsat bulur. Onunla aynı durumda olan ve farklı 

hayatların içinden gelen diğer kadınların varlığı ona güç ve yaşama enerjisi verir.  

Servet Hanım hastanede kaldığı sırada doktoru Gülşen’le yakın arkadaşlık 

kurar. Servet Hanım’ın öyküsünü okurken bir taraftan da Doktor Gülşen’in hayatına 

tanık oluruz. On yıldır kadın doğum uzmanı olan Gülşen hastalarına duygusal 

davranır. Doktor Gülşen, kadın doğum polikliniğinde çalışmayı seven iki çocuk 

annesi otuz dört yaşında bir kadındır. Kocası Erol’la dışarıdan bakıldığında mutlu 

görünen bir evliliği vardır. Öykü boyunca yaşamlarını irdeleyen Servet Hanım ve 

Doktor Gülşen ev işleri ve ilgisizlik arasında boğulduklarını fark ederler. Doktor 

Gülşen’in telkinleriyle yaşama dair umutlanan Servet Hanım hayatının sıkıcılığını 

düşündükçe hastalığı yendiğine sevinemez.  

Hastane günlerinde yaşamını düşünen Servet Hanım, şimdiye kadar hep 

başkaları için yaşadığını, bunu en yakınlarına bile söyleyemeyeceğini Doktor 

Gülşen’e anlatır. Doktor ona kocası ve çocuklarından bile daha yakındır. Aralarında 

kurulan dostluğun ardından Doktor Gülşen de Servet Hanım da hayatlarını 
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kolaylaştıracak değişiklikler yapmayı düşünürler. Öykünün sonuna kadar hâkim olan 

karamsar hava öykü sonunda yerini her iki kadın için de umuda bırakır. 

 

“Balkon Saati”  

Öykü 1980 Ankara’sında Haziran ayında geçer. Balkon tasviriyle başlayan 

öyküde Neşe, çöp koymak, çamaşır kurutmanın yanında insanların neden balkonda 

oturup keyif yapmadıklarını düşünür. Ev içinin bunaltıcılığı ve 80 Ankara’sında ev 

dışının tehlikelerine karşın Neşe için nefes alınabilecek tek yer balkondur. Öykü 

boyunca balkonda komşularıyla sohbet eden Neşe, balkonda geçirdiği saatlerde 

hayatını, evlilikle nasıl değiştiğini, eski alışkanlıklarını nasıl kaybettiğini düşünür. 

Yaşadığı dönemden ve kendi hayatından mutsuzluk duyan Neşe, küçük kızı Güneş’e 

dair umutlu hayaller kurar.  

 

“Özlem Zamanı Geçti” 

Selçuk Uzel, kocası Oktay ve iki çocuğuyla Ankara’da yaşamaktadır. Öykü 

soğuk bir Ankara kışında geçer. Hukuk müşaviri Selçuk Uzel, on beş yıl önceki en 

iyi arkadaşı Kadriye’nin ölüm haberini gazetede okur ve sarsılır. Akşam kocası 

Oktay’a arkadaşı Kadriye’nin öldüğünü söyler. Kocası, karısının arkadaşı terörist 

olarak anıldığı için tedirgin olur çünkü sokaklarda ölüm kol gezmektedir. Kendileri 

ve çocuklarının güvenliği için başka bir semte taşınmaya karar verirler. Oktay’ın 

amcasının oğlu da eşiyle İskenderun’da öldürülmüştür. Sürekli geçmişi düşünen, 

geçmişle hesaplaşma içinde olan Selçuk, bir türlü etrafındaki insanlarla 

bütünleşemez. 

Selçuk ve Kadriye lisede aynı sınıfta okumuşlardır. Kadriye ve Selçuk’u 

birbirlerine yaklaştıran sebep ikisinin de adlarını sevmeyişleridir. Selçuk ve Kadriye 

üniversite yıllarında çeşitli eylemlere katılmışlardır. Kadriye kişilik arayışı içinde 

Sinan adında biriyle sevgili olur. Bu sırada Selçuk da eylemci öğrencilerin lideri Ali 

Doğan’a âşık olur. Çocukluk, lise ve üniversite arkadaşı olan Selçuk ve Kadriye 

arasında kopuş fakülte yıllarında başlar. 70’li yıllarda Kadriye, Sinan’la eylemden 

eyleme koşup, hapse girip çıkarken; Selçuk, Ali Doğan’la evlenme hayalleri 

kurmaktadır. Bir zaman sonra Ali Doğan’ın kendisini tokatlamasından ve 
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kabalıklarından dolayı Selçuk, ondan ayrılır. Bu ayrılığın hemen ardından yine 

fakülte arkadaşı olan Oktay’la nişanlanır ve evlenir. Kadriye, Sinan yüzünden hapse 

girer. Sinan onu terk eder. Hapse giriş çıkışları sırasında evlenmişlerdir. O hapse 

girince Sinan onu terk eder. Boşanırlar. Herkes Kadriye’ye Sinan’ın onun hayatını 

mahvettiğini söyler ama o kabul etmek istemez. Kadriye’nin babasıyla ilişkisi 

kopuktur. Hapisten çıktıktan sonra iş bulamaz. Fakülteyi de bitirmemiştir. Hapis 

sonrası Selçuk’la, aralarında geçen tartışma iki arkadaşın dostluğuna son noktayı 

koyar. İkisi de ayrı yollara giderler. Kadriye daha sonra İzmir’de bir avukatın 

yanında çalışmaya başlar. Selçuk, Kadriye’yle arkadaşlıklarının bitmiş olmasına 

rağmen ömürlerinin sonuna kadar Kadriye’nin annesi Şefika Hanım Teyze ve Hasan 

Bey Amca’yı sürekli ziyaret eder.  

Bir gün Selçuk iş çıkışı Kızılay’da lisedeki erkek arkadaşı Çetin’le karşılaşır. 

Çetin bir doktordur ve evlidir. Eşiyle sorunlar yaşamaktadır. Ali Doğan bir kasabada 

avukatlık yapmaktadır ve siyasete girip çok zengin olmuştur. Kadriye’nin eski kocası 

Sinan, zengin bir ailenin kızıyla evlenmiştir. Kadriye ise polislerin teröristlerle girdiği 

çatışmada ölmüştür. Selçuk, evli, iki çocuk annesi, geçim sıkıntısıyla mücadele eden, 

kocasıyla sürekli ölüm tehditleri alan bir hukuk müşaviridir. 12 Eylül herkesi bir 

mutsuzluğa sürüklemiştir. Bütün erkekler, bütün kadınlar mutsuz ve huzursuzdur.  

Öykünün sonunda Selçuk Uzel, geçmişi yargılamaktan, sorgulamaktan 

vazgeçer. Yanında çalışan, otuz beş yaşlarında, annesiyle yaşayan, süsten püsten 

başka bir şey düşünmeyen Şennur Hanım’la arkadaşlık kurmaya karar verir. 

Aldıkları tehditlere, petrol krizine, sokaklardaki ölüm korkusuna rağmen inadına 

yaşamla mücadeleye karar verir. Geçmişi özlemekten vazgeçer.  
 

“Yemenden Bir Yel Esti 
 Yemen’de doğan Fıtnat Hanım, küçük yaşta annesini kaybeder. Babası 

miralaydır. On üç yaşındayken Fıtnat Hanım, babası Miralay Hakkı Bey’in kumar 

borcu karşılığında iki karısı olan Hasan Paşa’ya eş olarak verilir. Bir oğlu olur ve 

ölür. Çok geçmeden Hasan Paşa da vurularak ölür.  

Hasan Paşa’nın ölümünden sonra on sekiz yaşında ikinci kez evlenir ve Selanik’e 

gider. İkinci kocası elli üç yaşındadır. Balkan Savaşları’nın patlak vermesiyle 

Anadolu’ya gelirler ve Bursa, Salihli, Kula ve Alaşehir güzergâhında dolaşır. İkinci 
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kocası ölünce Fıtnat Hanım üç çocuğuyla kalakalır. Savaş yılları olunca dul maaşı da 

alamayan Fıtnat Hanım, çocuklarıyla İstanbul’daki abisinin yanına sığınır. 1920’li yıllara 

rastlayan bu dönemde çocuklarını yatılı okullara verir. Kendisi de üçüncü kez evlenir. O 

eşinden de bir oğlu olur. Yaşı elliyi geçmişken dört çocuğuyla dul kalır.  

Mübadele sırasında Selanik’teki mülküne karşılık Fıtnat Hanım’a verilen 

İstanbul’da deniz kıyısındaki geniş ahşap ev, yanarak kül olur. Yaşlılığında o 

şehirden o şehre çocuklarını dolaşarak yaşamını sürdürür. Hayatı boyunca Fıtnat 

Hanım, yarını çok düşünmeden, ne olup bitiyor diye merak etmeden, oğullarını 

şımartarak, kızlarını sıkarak yaşamını sürdürmüş ve oradan oraya sürüklenip 

gitmiştir. Öykü dul bir kadının ayakta durma çabasıdır. 

 
 “Sessiz Ali” 

Sevdiği kadına karşı oldukça nazik ve bağlı olan Ali, sürekli çevresindeki 

erkekler tarafından eleştirilmektedir. Çevresindekiler, Ali’yi, nişanlısı Gülsüm’ü 

dövmediği için kışkırtmaktadır. Zamanla çevre baskısıyla Ali’nin kişiliği değişmeye 

başlar. Gülsüm’e karşı kabalaşır. Bir gün Gülsüm’ü döver ve mahalle rahat bir nefes 

alır. 

 

“Bir Kimlik Aranıyor”  

 Güley, Anadolu’nun bir köyünden çalışmak için Anadolu’ya gönderilmiş bir 

genç kızdır. Sevinç ve Orhan çiftinin küçük kızlarına bakıcılık yapmakta ve onlarla 

kalmaktadır. Güley, henüz kimliğini bulamamış, cahil, fakir, ezilmiş bir kızdır. Lüks 

hayat ve zenginlik özlemi çekmektedir. En büyük düşü Çankaya’da zengin bir evde 

çalışmaktır. Dayısının kızı Çankaya’da oturan bir mağaza sahibinin yanında işe girer. 

Güley, onun ballandıra ballandıra anlattığı Çankaya’da çalışmak için evden 

ayrılmaya karar verir. Zengin bir ev bulur.  

Evden ayrılırken burukluk duyar. Ancak davranışları ve asiliğiyle Sevinç’i 

canından bezdirmiştir. O yüzden Sevinç, küçük kızını hemen bir kreşe verir ve 

Güley’e kalması için bir şey söylemez. Güley, üzülerek evden ayrılır. Sevinç Hanım, 

kimliğini yanına almasını söyler ancak ailesi ona kimlik çıkarmamıştır. Güley, buruk 

bir duyguyla, Çankaya’ya doğru sonu nereye varır bilinmez bir yola doğru yürür.  
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4.1.2.2. Lanetliler 

         Atasü’nün ikinci kitabı Lanetliler’de değişik yörelerde yaşayan insanların 

yaşamları konu edinilmiştir. Kitaptaki yedi öykü şöyle özetlenebilir: 

 

“Arda Kalan” 

 Üniversite mezunu, meslek sahibi, otuzlarına yakın, bekâr ve yalnız bir kadın 

olan Selma, bir iş toplantısı için yaşadığı şehir olan İstanbul’dan ayrılarak yıllar önce 

kaybettiği babasının memleketi Trabzon’a gider. Selma için bu, bir iş gezisinden 

ziyade ailesinin geçmişini aradığı bir yolculuktur. Amacı çok az tanıdığı 

babaannesinden geriye kalanları bulmaktır. Öykü, yirminci yüzyılın son çeyreğinin 

Türkiye’sinde yaşayan şehirli ve modern bir genç kadının, on dokuzuncu yüzyılın 

son çeyreğinde doğmuş, on beş yaşında evlenmiş, beş erkek çocuğunu kendinden 

önce gömmüş, savaş, göç, yoksulluk görmüş, hayatı boyunca geleneklerine bağlı 

yaşamış eski bir kadınla buluşmasıdır. Babaanne ve Selma’nın dünyası birbirinden 

çok farklıdır.  

Selma, babaannesinin çok sevdiği, Çar ordusunun işgalinden kaçtığı süre 

dışında bütün ömrünü geçirdiği, Karadeniz’e bakan ahşap evinin yerinde yükselen 

beton binayı görünce babaannesinden hiçbir şey kalmadığını düşünerek yıkılır. 

Selma, Trabzon’a geldiğinde miras için görüştüğü eniştesinin tacizine uğramakla 

zaten yıkılmıştır. Bunun üzerine ahşap evin yerinde beton binayı görünce iyice hayal 

kırıklığına uğrar. Babaannesinin tüm izlerinin bu dünyadan silindiğini düşündüğü 

sırada, Selma’nın karşısına babaannesinin yaşamının son yıllarında eğitimine emek 

verdiği Doktor Remziye çıkar.  

Rabia Hanım’ın yıkılan ahşap evinin bahçesindeki sardunyalar hâlâ çiçek 

açmaktadır. Sardunyalar “dirençli” çiçekler olarak bir anlamda babaannenin yaşama 

direnmesinin simgesidir. Fiziksel olarak babaannesine benzeyen Selma, dirençten 

yoksundur. Babaannesini tanıdıkça, onun hayatla mücadelesini öğrendikçe kendinde 

yaşama direnme gücü bulur. Babaannenin inançlı ve mücadeleci ruhu Selma’yı 

etkiler. Yaşarken babaannesini fazla tanıma fırsatı bulamayan Selma, ona anılarla 

ulaşır. Çok önceki bir zaman diliminde yaşamış olan babaanne Rabia Hanım’ın 

yaşam deneyimleri Selma’ya yol gösterici olur.   
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“Hüzün”  

Öykü, annesi babası olmayan, sevgilisi yirmi bir aydır hapiste olan genç ve 

yalnız bir kadının sevgilisine özleminin ve yalnızlığının dile getirilişidir. Kadın 

toplum tarafından sürekli eleştirilmektedir. Komşuları ona sürekli sorgulayıcı 

yaklaşmaktadır. Çalıştığı yere atanmış olan bir genç, onunla evlenmek ister. Ama 

kadın hapisteki sevgilisini unutamamaktadır. Öykü bir akşam vakti geçer. Kadın 

unutamadığı sevgilisini çok özlemektedir ve bu yüzden içkiye sığınmıştır. 

 
“Ağlamak”  

 Hayatta seçme şansı olmayan, on sekiz yaşında babasının seçtiği biriyle 

evlenmiş, zengin, süslü, şık giyimli Nalân Avcı, bir parkta buz pistinin kenarında 

oturmuş, paten yapan kızını gururla izlemektedir. Yaşadığı daracık hayatın dışına 

çıkıp insanlara bakamamakta kendinin ve çevresindekilerin dışındaki hayatı 

bilmemektedir.  

Nalân Avcı’nın hemen yanındaki masada on yaşındaki oğluyla otuz yedi 

yaşındaki Mustafa Sağlam oturmaktadır. Mustafa Sağlam, orta halli bir yaşam süren, 

altı aydır işsiz olan, üniversite mezunu, on bir yıllık evli bir adamdır. Nalân Avcı’nın 

zenginliğine ve mutluluğuna karşı Mustafa Sağlam, oldukça mutsuz ve parasızdır. 

Karısı çalışıp evi geçindirmektedir. Devletteki işinden atılmış olan Mustafa’nın kısa 

sürede işe girmesi de zordur. Bir zamanlar âşık olarak evlendiği karısı Feride’yle de 

evlilikleri iyi gitmemektedir. Karısı ve Mustafa zamanla birbirine yabancılaşmıştır. 

Feride gittikçe değişmiş ve ruhsal olarak hastalanmıştır. Mustafa, oğlunun 

doğumundan sonra Feride’yi ihmal ettiğini düşünür ve iç hesaplaşma yaşar. 

Feride’nin gördüğü psikolojik tedavi işe yaramamıştır. Daha da sinirleri bozulmuştur. 

Uyumsuz evliliğini, geçmişi düşünen Mustafa Sağlam, etrafındaki umursamaz insan 

topluluğuna bakar, insanların birbirine karşı ne kadar ilgisiz olduklarını düşünür ve 

küçük oğlu Kaya’nın şaşkın bakışları arasında hüngür hüngür ağlamaya başlar. 

 

        “Gerçek ve Düş” 

Otuzlu yaşlardaki evli ve bir kız çocuk annesi olan çevirmen bir kadın, 

annesinin ölümünün ardından ona ait eşyaları karıştırırken annesinin yaşamını 

düşünür; annesinin kişiliğinde aşkı, evliliği sorgular.  
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Annesinin hayatını sorgulayan anlatıcı, onun gençliğinde babası dışında başka 

bir adama âşık olduğunu hatırlar. Erkek kardeşiyle bunu paylaştığında erkek 

kardeşinin tepkisi ağır olur, erkek kardeş annelerinin babaları dışında başka bir 

adama âşık olmuş olabileceğine inanamaz. Ölmüş annenin eşyaları arasında sarışın 

bir genç adamın fotoğrafını, bir mektup ve kurutulmuş menekşeler bulurlar. Bu 

mektubun annelerinin ilk gençlik aşkına ait olduğunu düşünürler. Anlatıcının hayal 

meyal hatırladığı kişi bu değildir.  

Babaları annelerine karşı ilgisizdir. Anne, babanın yanında kendini hep bir eşya 

gibi hissetmiştir. Anne zengin bir ailede büyümüştür, baba ise sevgisiz bir çocukluk 

geçirmiştir. Küçük bir kızken anne ve babasıyla sevgi dolu ilişkisini hatırlayan anlatıcı, 

o zamanlarda babasının arkadaşı olan mavi gömlekli genç bir adamın annesine âşık 

olduğunu hatırlar. Bir türlü bu duygudan kurtulamaz. Rüyada annesini görür. 

Rüyasında annesiyle babası ve hatırladığı adam hakkında konuşan anlatıcı uyandığında 

artık annesinin eşyalarını karıştırmaktan ve annesinin geçmişine dair izler aramaktan 

vazgeçer. Öykünün sonunda anlatıcı üç beş yaşındaki çocukluk anılarından bulup 

çıkardığı adamın gerçek mi yoksa bir düş mü olduğunu anlamakta zorlanır. 

 

“Lanetliler” 

 Doğu Anadolu’da bir hastanenin psikiyatri kliniğinde yatan akıl hastası 

kadınlar, hemşire Hülya, Keriman ve diğer hemşire kızlarla pikniğe gitmek üzere 

otobüsle yola çıkarlar. Otobüs şoförü İdris ve muavin Celo dışında tüm yolcular 

kadındır.  

Hülya hastanenin tek psikiyatri hemşiresidir. Başhemşire Keriman Hülya’nın 

yatakhane arkadaşıdır. Hülya gecekondu mahallesinden gelmiştir ve ekmek parası 

kazanmak uğruna bu doğu ilinde yaşam mücadelesi vermektedir. Keriman, 

hastanenin bulunduğu doğu ilinde varlıklı bir ailenin kızıdır. İnsanların, diğer 

illerden gelen hemşire kızlara olumsuz bakış açısı, Keriman için geçerli değildir. 

Oralı olduğu için herkes ona saygı duyar. Keriman otuz beş yaşında bekâr bir kızdır. 

Diğer hemşireler de bekârdır. Kızlar yaptıkları şakalarla şoför İdris’in ve muavin 
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Celo’nun dikkatini çekmeye çalışırlar. Bu durum Hülya’da tiksinti uyandırır. 

Yolculuk boyunca Şoför İdris dikiz aynasından hemşire Hülya’yı izler. İdris’e karşı 

Hülya bir yakınlık hisseder.  

Otobüsteki yolcuların hepsi çıkmazdadır. Hastalardan Gülizar, Beşikdüzü 

öğretmen okulunda son sınıfta okurken siyasî kargaşada aklını yitirmiştir. Satı, 

hastanede hademe olarak çalışmaktadır. Kaçakçı kocasını beklerken duyduğu kurşun 

sesleri arasında aklını kaçırmış ve iki çocuğunu öldürmüştür. Zekiye psikiyatri 

kliniğinin sofracısıdır. Hülya onu ablası Ayşe’ye benzetir. Zekiye boşanmış bir 

kadındır, ablası Ayşe ise kocası ölünce dul kalmış ve çocuğuyla baba evine 

sığınmıştır. Köydeki yarı kötürüm annesinden başka kimsesi olmayan Zekiye, 

kendisinden oldukça yaşlı bir adamla evlenmiş, yıllarca dayak yemiş ve sonunda 

kaçıp hastanede işe girmiştir. Hülya’nın babası annesini dövmektedir. Ağabeyleri 

karılarını döver. Ölmüş eniştesi de ablasını dövmüştür. Bütün bunları düşünen Hülya, 

evlilikten ve erkeklerden ürkmektedir.  

Etrafındaki evlilikleri düşündükçe evliliğe ve cinselliğe karşı oldukça olumsuz 

bir tavır takınır. Hemşire Hülya bir otobüs dolusu mutsuz bu insanların çıkmazda 

olduklarını düşünür. Hemşireler para kazanmak için bu uzak diyardadır. Hasta 

kadınlar şifa aramaktadır. Şoför İdris ve muavin Celo’nun ömrü yollarda 

geçmektedir. Öykünün sonunda göl kenarına varılır. İdris, Hülya’dan hoşlanmıştır. 

Hülya da ona karşılık verir.  

 

“Üç Kuşak” 

 Ben anlatıcı tarafından, anneanne, anne ve torun üçgeninde kurgulanan öyküde 

seksen sekiz yaşında ölen anneannesinin ölüm haberini alan anlatıcı kadın, kocasıyla 

birlikte annesi ve anneannesinin yaşadığı kıyı kentine doğru yola çıkar. Yolculuk 

boyunca annesinin ve anneannesinin hayatları arasındaki farkı düşünür. Anneanne, 

konaklarda yaşamış, güzel giyinmiş, güzel kokular sürünmüş, hiç yıpranmamış bir 

kadındır. Onun aksine anne ise oldukça yıpranmış, hayatın yükünü sırtlamış, yokluk 

görmüş bir kadındır. Anneannenin kocası zamanında çok zengindir. Ama zamanla 

zenginlik azalmış, dede bu hayattan göçüp gitmiştir. Yalnız kalan anneanne kızının 

yanına sığınır.  
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Anneanne ölünce anlatıcının annesi yalnız kalmıştır. Altmış bir yaşındaki 

annesini yalnız bırakmaya anlatıcının gönlü el vermez. Annesini alıp eve getirdiğinde 

kocasının ve çocuklarının tepkisinden çekinmektedir. Annesinin yaşadığı kıyı 

kasabasına vardıklarında anneyi rahatlamış bulurlar. Altmış bir yaşındaki kadın, ilk 

kez kendi istediği gibi yaşayacağı için mutludur. Onlarla Ankara’ya gitmez. 

Kocasının son memuriyet yeri olan o kıyı kasabasında tek başına yaşamaya karar 

verir. Anlatıcı, geri dönerken bu üç kadın ve üç hayatı sorgular ve hayattaki yerini 

bulmaya çalışır.  

 

“Esma”  

 Gecekondu mahallesinde yaşayan on bir yaşındaki küçük Esma, yaz tatilinde 

ailesinin geçimine yardımcı olmak için zengin bir eve bebek bakıcısı olarak gider. 

Öyküde zengin fakir ayrımı anlatılırken, ailelerin kız ve erkek çocukları arasında 

yaptığı ayrıma da dikkat çekilir. Bekir Efendi, dördüncü sınıfa giden küçük Esma’yı 

hizmetçi gibi çalıştırırken, ondan bir yaş büyük erkek kardeşini okutma hayalleri 

kurar.  

Fakirliğine ve çalışmak zorunda olmasına rağmen Esma daha bir çocuktur. 

Mehmet ve Nesrin’in kendisine çok iyi davranmalarına karşılık Esma mutsuz olur.  

Gittiği yerde anne babasını, evini, kardeşlerini özler ve geri döner.  

 
“Denizin Türküsü” 

Denizin bir canlı gibi düşünüldüğü ve anlatıcı olarak seçildiği “Denizin 

Türküsü”nde yazın kendisine gelip serinleyen duygusuz insanların eleştirisi yapılır. 

Doğanın güzelliklerine kör kalan insanlar deniz tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. 

Yaşama sevgisinden yoksun, mutsuz insanlar, mutluluğu çocuklarında 

aramaktadırlar. Ailelerin, çocuklarını kurtuluş olarak görmeleri ve onları kendi 

olmak istedikleri kişiye dönüştürmeye çalışmaları eleştirilir.  

 

4.1.2.3. Dullara Yas Yakışır 

          Kitapta Orta yaşa gelmiş insanların durumlarını anlatan on dört öykü 

bulunmaktadır.  Öyküler şu şekilde özetlenebilir: 
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“İkinci Aşkın Peşinde” 

 Orta yaşa gelmiş evli, çocukları olan mutsuz bir kadının aşk arayışı üzerine 

kurulan “İkinci Aşkın Peşinde”de,  hayatta her şeyin sahteliğinden bahsedilir. 

Toplum baskısı, geçim sıkıntısı aşkı insanların hayatından uzaklaştırmıştır. 

 
“Sevda İçin Tek Kişilik Ağıt” 

 Orta yaşlardaki kadın bir gün on beş yıl önceki sevgilisine rastlar. Adam kadının 

ilk aşkıdır. İkisi de evlenip boşanmıştır. Adama rastlayan kadın, gençlik günlerini özler. 

Adama uğrar ve onu kahve içmeye davet eder. İlk aşkıyla karşılaştığı için çok mutludur. 

Tekrar birlikte olma ihtimalini düşünür. Buluştuklarında büyük bir hayal kırıklığı yaşar. 

Ne kendisi eski kendisidir ne de adam on beş yıl önce sevdiği adamdır.  

 
“Can Yoldaşı” 

Seyit, karısının cilt kanserinden ölmesiyle kırk yedi yaşında dul kalır. Kızı 

Çiçek on sekiz, oğlu Hasan on dört, Kemal ise beş yaşındadır. Seyit yeniden 

evlenmeye karar verir. Hacı Emmi karısının Tokat’taki akrabası Gülizar’ı Seyit’e eş 

olarak getirir. Gülizar kırk kırk beş yaşlarında dul bir kadındır. Çocuklar başta üvey 

anne fikrine sıcak bakmazlar. Gülizar hiç de umdukları gibi kötü çıkmaz. Hiçbir şey 

istemez. Tek istediği belediye nikâhıdır. 

 

“İnci, Satı, Erhan ve Durmuş”  

 İnci ve Satı ev işleriyle kan ter içinde kalmışlardır. İnci, evin hanımı, Satı, 

gündelikçi kadındır. İnci’nin kocası Erhan evde iki kadının yaptığı düzenlemeleri 

beğenmez. Kocası Erhan’ın gözünde sürekli kabul görmeye çalışan İnci, yaptıkları 

kocası tarafından beğenilmeyince çok üzülür. Erhan’ın evden ayrılmasının ardından 

hüngür hüngür ağlar. Gündelikçi kadın Satı, onu teselli eder. Kendi durumunun daha 

kötü olduğunu dile getirir. Satı, hem kocasından dayak yemekte, hem de gündelikte 

kazandığı paraları kocasına götürmektedir. İki kadın, iki farklı hayat ama ikisi de 

erkekler yüzünden mutsuzdur. Kadın eğitim düzeyi ne olursa olsun hep erkek 

tarafından horlanan taraftır.  Birisi kocasından fiziksel şiddet, diğeri psikolojik şiddet 

görmektedir. Hafta sonu eve gelen badana ustası Durmuş Usta’yla gündelikçi Satı 

arasında duygusal yakınlaşma olur. İnci olanları akşam kocasında anlattığında Erhan 
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onu dinlemez. İnci evlilikte iletişimsizlik yaşamaktadır. Ertesi hafta sonu Durmuş 

Usta yine badanaya gelir. Erhan her zamanki gibi ustanın başında durmaz. İnci, ani 

bir kararla Satı ve Durmuş Usta’yı evde yalnız bırakır ve çıkar.  

 

“Bahçıvan”  

Öyküde anlatılan kişi, Ege’nin bir tatil beldesinde bahçıvanlık yapan yaşlı 

adam, güleç yüzlü, işini severek yapan bir toprak adamıdır. Dışarıdan bakıldığında 

oldukça iyi niyetli, sevimli bir ihtiyardır. İki kızı olan bahçıvan zor bir hayat 

yaşamıştır. Kızının birinin Almanya’da çalıştığı yıllar boyu iki torununa güçlükle 

bakmıştır.  

Bahçesini düzenlediği yazlık sahibi kadın anlatıcı, bir zaman sonra kasabaya 

iner. Çiçek fidanlarının fiyatlarını gördüğünde çok şaşırır. Bahçıvan fidan satın 

almak için ondan normal fiyatların üç katı para almıştır. Daha sonra karşılaştığı site 

komşusu, bahçıvanın bir dolandırıcı olduğunu ve onu kovması gerektiğini söyler. 

Maddî çıkarlar uğruna insanların bu şekilde davranması anlatıcıyı çok rahatsız eder. 

Yazlığa gitmekten vazgeçer. 

 

“Harputta Var Bir Kilise” 

 Ege’de bir tatil kasabasında denizi seyreden doktor kadın, yıllar önce görev 

yaptığı Harput’u hatırlar. Anlatıcı orada doktorluk yaparken lokantacı yaşlı Simon 

Usta’yla tanışmıştır. Ermeni Simon Usta yıllar önce kadın doktorun hastası olmuştur. 

Simon Usta içki içmeyi seven ve yaşlı karısıyla yaşayan bir adamdır. Simon Usta’nın 

İstanbul’da ticaret yapan Demir adlı bir oğlu ve reddettiği Sevgi adlı bir kızı vardır.  

Demir, kendi soyundan olmayan bir kızla evlenmiş olmasına rağmen Simon 

Usta zamanla bu durumu kabullenmiştir. Kızı Sevgi’nin bir Türk’le evlenmesini bir 

türlü kabullenemeyen Simon Usta, onu reddetmiştir ve 10 yıldır onunla 

görüşmemektedir. Simon’la konuşan ve onun bu ayrımcılığını öğrenen doktor kadın, 

o gün hastanedeki görevinden istifa eder ve Harput’tan ayrılır. Yıllar sonra bir Ege 

kasabasında denize karşı bunları hatırlar. Simon’un azınlık duygusuyla kendisi 

arasında bir yakınlık duyumsar.  
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“Bayburtlu”  

 Bayburtlu bir boya ustasıdır. Çocuklarıyla yaşayan, boşanmış yalnız bir kadın 

olan anlatıcının evine boya yapmak için gelir. Bayburtlu içki içmeyi seven, yalnız 

yaşayan bir adamdır. Bayburtlu, zamanında çok para kazanmış, hiç evlenmemiş, 

kazandığı paraları dost sandığı kişilerle yemiştir. Boya işi bitince kadının yanında 

bozuk para olmadığından, kadın boyacıya gereğinden fazla para verir. Bayburtlu para 

üstü vermek zorundadır ama üzerinde para yoktur. Kadın ona güvenir ve fazla 

parayla onu gönderir. Aradan saatler geçtikten sonra, kadın ona güvendiği için 

pişmanlık duymaya başladığı sırada Bayburtlu, paranın üstünü getirir. Kadın bu 

durumdan hâlâ birine güvenebildiği için mutluluk duyar. Usta ve kadın arasındaki 

ortak nokta yalnızlıktır. 

 

“Yaşlı Bir Genç Kız” 
 Nermin, yirmi dört yaşında tıp öğrencisi bir genç kızdır. Son sınıfta 

okumaktadır. Ne eğlence, ne gezme peşinde koşar. Duygu ve düşünce dünyası olarak 

çevresindeki gençlerden farklıdır. Nermin, üniversite birinci sınıfta okurken ağabeyi 

kurşunlarla taranmış bir kahvede ölür. Bu sırada ağabeyi makine son sınıf 

öğrencisidir ve yirmi üç yaşındadır. Parçalanmış cesedini kız arkadaşı Beldan teşhis 

eder. Ağabeyinin ölümü Nermin’i oldukça etkilemiş ve onu umutsuzluğa 

sürüklemiştir. Nermin’in iki ablası vardır. Biri sevdiği adamla, diğeri akrabalarının 

bulduğu biriyle evlidir. İkisi de evliliklerinde mutsuzdur. Aile giderek maddî sıkıntı 

çekmektedir. Babasına yük olmak istemeyen Nermin, bir an önce doktor olabilmek 

için canla başla çalışmaktadır.  

Nermin, okuyan, düşünen, sorgulayan bir kızdır. İnsanların hayatın iniş 

çıkışları arasında birbirini görememesi, insanların birbirine karşı ilgisizliği onu 

rahatsız eder. Etrafındaki insanların hayatlarını düşünen Nermin, hayattaki yerini 

bulmaya çalışır. Yalnızdır. Etrafındaki kadınlar gibi olmak istemez. Ne kocalarından 

dert yanan ablalarına, ne annesine ne de abisinin ölümünden sonra zengin biriyle 

evlenen Beldan’a benzemek ister.  
 
“Yabancı Bir Göğün Altında”  

Öykü kahramanı Winnie, yetmiş beş yaşında, İngiltere’de bir üniversitenin 

kimya laboratuarında temizlik görevlisidir. Türkiye’li üniversite öğrencisi anlatıcı 
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kadın, kendini yalnız hissettiği ilk zamanlarda temizlikçi Winnie’yle arkadaşlık 

kurar. Yaşlı kadın ona oldukça sıcak davranır. Temizlikçi yaşlı kadının gençliğinde 

nişanlısı Çanakkale Savaşı’nda ölmüştür. Anlatıcının da dedesinin Çanakkale 

Savaşı’nda ölmüş olması bu iki farklı milliyetteki kadını birbirine yaklaştırır. 

Winnie, nişanlısı Bill’i uzun uzun anlatır. Türk öğrenci, anneannesinin, dedesini 

kendisine hiç anlatmadığını fark eder. Türkiye’de insanların deneyimlerini birbirine 

anlatmadığı yargısına varır. Winnie, etrafındakilere iki yeğeni olduğunu anlatan 

yalnız yaşayan bir kadındır. Bir haziran günü yaşlı Winnie ölür. Cenazesine Orta 

Doğulu ve Afrikalı öğrencilerden başka kimse katılmaz. Nasıl hayatı boyunca yalnız 

yaşadıysa öyle de ölür. Varlığından söz ettiği kız kardeşi ve iki yeğeni düş ürünüdür. 

  

“Madam Butterfly Ölmeyi Reddederse”  

Giacomo Puccini’nin üç perdelik Madam Butterfly operasından esinlenilerek 

yazılan bir öyküdür.  Hikâye kahramanı Madam Butterfly, Japonya’ya gelen 

Amerikalı subay Pinkerton’a âşık olur. Cio-Cio-San olan adını Amerikalı subayın 

isteği üzerine değiştirir. Amerikalı asker uğruna kültüründen vazgeçer. Ailesi 

tarafından reddedilir. Amerikalı onunla evleneceğini söyleyerek onu kandırır ve 

ülkesine döner. Madam Butterfly hamiledir. Amerikalı ise ülkesinde evlidir. 

Japonya’da bir çocuğu olduğunu öğrenince karısıyla birlikte çocuğu almaya gelir. 

Madam Butterfly hançeri kalbine saplar ve intihar eder.   

Öykü sonuna kadar operanın aslına uygun ilerliyor. Yazar öyküye kahraman 

olarak seçtiği Madam Butterfly’ın intihar etmeyip yaşamaya karar verdiğini var 

sayarak öykünün sonunu kurguluyor. Madam Butterfly yaşayıp hakkını aramaya, acı 

çeken tarafın hep kadınlar olmasına karşı çıkışını dile getirmeye başlıyor. 

Amerikan’ın diğer ülkeler üzerinde oynadığı oyunlara değiniyor bu sefer de deli 

damgası yiyor. Amerikan bayrağını yırttığı için hapse atılıyor. Hapiste yaşadıklarını 

düşünen kahraman insanın kendini, kimliğini yitirdikten sonra yaşamasının bir 

anlamı olmadığının farkına varır ve intihar eder.  
 

“Sevginin Romanı” 

Sevgi bir evde gündelikçilik yapan Alevi bir kızdır. Köksal adında bir gence 

âşık olur. Köksal, Sünni’dir. Sevgi ve Köksal gizli gizli buluşmaya başlar. Sevginin 
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temizliğe gittiği evde evin hanımı işe gittikten sonra evde yaşlı halası ve iki çocuğu 

kalmaktadır. Giderek Sevgi işini aksatmaktadır. Bir gün Köksal eve gelir ve 

Sevgi’yle konuşur. Bu konuşmadan sonra Sevgi evi terk eder. Yaşlı halanın iş yerine 

telefon etmesiyle anlatıcı koşarak eve gelir. Bundan sonra öyküye birkaç son 

yazılıyor. Birinde eve gelen anlatıcı, yaşlı halasını ve çocuklarını elleri kolları bağlı 

bir şekilde sandık odasına kilitlenmiş olarak bulur. Bu sonu beğenmeyen anlatıcı 

sandık odasını açtığında Sevgi’nin Köksal tarafından öldürülmüş olduğunu, her 

yanın kan içinde olduğunu söyler. Böyle de olmadığını söyleyen anlatıcı, eve 

geldiğinde kimsenin olmadığı söyler. Sevgi evden ayrılmıştır. Hala da çocuklarla 

komşuya gitmiştir. Gerçek sonun böyle olduğunu söyleyen anlatıcı ilerleyen 

günlerde Sevgi’nin başına neler gelmiş olabileceğini düşünür. İki yıl sonra bir evin 

camını silerken Sevgi’yi gören anlatıcı, onun ailesinin bulduğu biriyle evlendiğini 

öğrenir. Bu sonu da uygun bulmayan anlatıcı Sevgi’nin Köksal’la evlendiğini ve 

oldukça mutsuz olduğunu düşünür. Öykünün sonunda insanların artık sevdanın 

peşinden gitmediklerini düşünen anlatıcı umutsuzluğa kapılır. 

 
“Kayısı Gülü”    

Altmış yaşlarında, ömrünün çoğunu mutfakta geçirmiş, kalabalık bir aileye 

sahip olan şişman kadın, yemek yapıp bulaşık yıkarken çocukluğunu düşünür. 

Çocukken, komşularının bahçesinden arkadaşının abisinin kopardığı kayısı gülü 

yüzünden on beş yıl önce ölmüş olan annesi Fıtnat Hanım’dan yediği tokadı hatırlar. 

Adı Ayten’dir. Beş çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Annesi Ayten’i de diğer 

çocuklarını da çok fazla öpüp koklamamıştır. Kendi annesi Fıtnat Hanm çok 

küçükken öldüğü için kendisinin de erken ölüp çocuklarını öksüz bırakacağını 

düşünür. Fıtnat Hanım oldukça sinirli bir kadındır.  

Ayten’in babası çok genç yaşta alkolik olmuştur. Ayten’in küçüklüğünde 

kendisiyle hep Faika Kalfa ilgilenmiştir. Ayten’in annesi soylu bir aileden 

gelmektedir. Ayten küçükken yaşadıkları yalı, annesinin babasının Selanik’teki 

mallarına karşılık onlara verilmiştir. Ailenin ekonomik durumu bozulunca yalıyı 

satmak zorunda kalırlar. Ayten, babası ve annesiyle büyük ağabeyinin yanına sığınır. 

Daha sonra Ayten, bir subayla evlenir. Dört çocuk sahibidir. Geçim derdi, kocası ve 



 

 

98 

çocukları arasında yaşam mücadelesi vermektedir. Çocukluğundaki her şeye rağmen 

bugün mutlu değildir ve çocukluğunu özlemektedir.  

 

 “Kiraz Dalları” 

1985 yılında Ankara’da bir iş yerinde daktilo masasının başında çalışan kırklı 

yaşlardaki kadın iş yerindeki iletişimsizlikten, kimsenin kimseyi sevmemesinden 

yakınmaktadır. Karamsar ve mutsuzdur. Adı Seçil olan kadın geçmişten bugüne 

kadar olan toplumsal değişimi düşünür. 1950’lerin Ankara’sını hatırlar. Annesi 

babası öğretmendir ve kendisi de ilkokul öğrencisidir. Aşırı korumacı anne babaya 

sahiptir. Çocukluğunda hatırladığı şey anne ve babasının sürekli tasarruf yapmaya 

çalışmasıdır. O günleri anımsayan Seçil, çok mutsuz bir çocukluk yaşadığını 

düşünür.  

 

“Dullara Yas Yakışır” 

Anlatıcı, Nermin ve Fikriye iyi üç arkadaştır. Öykünün başında Anlatıcı ve 

Nermin bir sonbahar günü Fikriye’nin cenazesinden dönmektedir. Anlatıcı geçmişe 

döner ve üçünün birlikte Fikriye’nin bahçesinde oturup içki içtikleri akşamı hatırlar. 

Nermin’in kocası hapistedir, anlatıcı yalnızlık çekmektedir ve Fikriye hastadır. 

Fikriye ve Nermin gençliklerinde aynı erkeğe âşık olmuşlardır. Hakkı Çalışkan’a. Bu 

uğurda Fikriye, 1940’lı yıllarda Adana’daki zengin kocasını ve iki çocuğunu terk 

edip, kocasının yanında kâtip olarak çalışan Hakkı Çalışkan’la evlenmiştir. Ama 

mutlu olamamıştır.  

Hakkı Çalışkan siyasî sebeplerle hapse girmiş; Fikriye, işsizlik, açlık 

görmüştür. Fikriye’nin uğruna kocasını ve iki çocuğunu terk ettiği Hakkı Çalışkan, 

Nermin’e âşık olduğu için Fikriye’den boşanır. Nermin, Hakkı Çalışkan’a olan 

aşkına rağmen Seyfi adında biriyle evlenmiştir, onun da kocası hapse düşmüştür. 

Oğluyla yalnız yaşamaktadır. Hakkı Çalışkan, Fikriye’yi terk edip başkasıyla 

evlenmiştir. Fikriye, ağır bir hastalığa tutulur ve ölür. Anlatıcı da eşinden boşanmış 

bir başınadır. Üç kadının üçü de yalnızdır. Öyküde dulluğun hayatın sonu olmadığı, 

her şeye rağmen yaşama sıkıca sarılmak gerektiği vurgulanmaktadır. 
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4.1.2.4. Onunla Güzeldim 

Erendiz Atasü’nün kadın erkek ilşkilerini ve cinselliği işlediği kitaptaki 

öykülerin özetleri şu şekildedir: 

 

“Eski Sevgili” 

Yazarlık yeteneğini kaybeden erkek anlatıcı, sık sık yıllar önce terk ettiği kızıl 

saçlı, yeşil gözlü sevgilisini anımsar. Sevgilisini terk ettikten yıllar sonra yazar, kötü 

bir trafik kazası geçirir. Hem ağır bir şekilde yaralanır hem de bir dostunun ölümüne 

sebep olur. Kazadan sonra eski sevgilisiyle karılaşır. Eski sevgili kazadan sonra o, 

hastanede yatarken defalarca ziyaretine geldiğini ama içeriye girmeye bir türlü 

cesaret edemediğini söyler. Adam kadının hâlâ onu sevdiğini anlar ancak yeniden 

başlama cesaretini kendinde bulamaz. Bu son görüşmeleri olur. Kızdan bir daha 

haber alamaz. Adam kendisini hem eski sevgilisini terk ettiği için hem de bir 

dostunun ölümüne sebep olduğu için suçlu hisseder. Onu çok aramasına rağmen bir 

türlü bulamaz. Kendisini Ege’deki yazlığında inzivaya çeker. Ne kadar uğraşsa da 

yazamaz. Toprakla uğraşmaya başlayınca yazma yeteneği geri gelir. Artık 

yaşlanmıştır. Buna rağmen kızıl saçlı, yeşil gözlü sevgilisini unutamamıştır. 

“Haziranda Bir An” 

          Sıcak bir haziran günü, Zühtü, onun on beş yıl önceki sevgilisi “Yaşlılık” 

(Nevbahar), Nevbahar’ın arkadaşı “Kırk Yaş” (Serap) ve Zühtü’nün iş yerinden bir 

arkadaşı olan “Üçüncü Kadın” bankta otururlar. Nevbahar ve Zühtü on beş yıl önce 

sevgilidir. O zamanlar Nevbahar’ın kocası onu terk edip Almanya’ya gitmiştir. Oğlu 

ve kızıyla kalakalmıştı. On beş yıl önce parasız bir genç olan Zühtü, Nevbahar’ın evi 

iş yerine yakın olduğu için onunla sevgili olmuştur. Bir zaman sonra Zühtü de onu 

terk eder.. Nevbahar da emekli olunca Almanya’daki kocasının yanına gider. On beş 

yıl sonra Türkiye’ye döndüğünde arkadaşı Serap’ı da yanına alarak eski sevgilisi 

Zühtü’yü görmek için onun iş yerine gelmiştir. Bu karşılaşma tam bir hayal kırıklığı 

olur. Öyle ki oradan ayrılırken Nevbahar, kapıdaki çiçekçiden zambak alacağını 

düşünür ama Zühtü onu hayal kırıklığına uğratır.  
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“Münih’e Yağmur Yağıyor”  

Münih Üniversitesi’nden ders vermek için teklif alan Türkiyeli genç öğretim 

görevlisi kadın, Almanya’ya gider. Üniversitede Gisela, Hans ve Jürgen’le tanışır. 

Üniversitenin geçmişini düşünür. Naziler tarafından öldürülen genç üniversitelileri 

düşünür. Kendi ülkesiyle Almanya arasında karşılaştırma yapar. Almanya’nın 

gelişmişliği ve insanların yaşam kalitesindeki yükseklikle Türkiye’nin yoksulluğunu 

kıyaslar. Kalmak ve ülkesine dönmek arasında kararsız olan kadın, yağmurlu bir 

Münih günü orada kalmaya karar verir. Çünkü Türkiye’de de gurbette olduğunu 

düşünür. 

 
“Toz” 

Öykü boyunca İstiklal Caddesi olumsuz bir şekilde değişmektedir. Küçük bir 

kız çocuğu iken çok güzel ve insanı mutlu eden bir yer olan İstiklal Caddesi, 

anlatıcının genç kızlığında bir an önce işini halledip karanlık basmadan gidilmesi 

geren bir yer olarak gösterilmektedir. Aynı kadın kırklı yaşlarında İstiklal Caddesi’ne 

geldiğinde aradığı binaları bulamaz, caddenin tarihî binalarının yıkıldığını ve 

kalanlara da değer verilmediğini görür. Kadın yaşlılığında geldiği İstiklal Caddesi’ni 

bir inşaat alanı halinde bulur, hatta inşaat çukuruna düşer. Bütün cadde yıkıntılar 

arsında toz içinde kalmıştır. 

 
“Yüzey” 

Ünlü ressam Rodin ve onun hem öğrencisi hem de sevgilisi olan Camille 

Claudel’in birlikteliğinden yola çıkılarak kurulan öyküde anlatıcı, 1989 yılı 

Temmuzunda Fransa’da Rodin müzesini gezmektedir. Bu gezinin sebebi Camille 

Caudel’i tanımaktır. Camille, genç bir kızken Rodin’in öğrencisi daha sonra da 

sevgilisi olur. Rodin evlidir. Bir süre sonra ayrılırlar ve Camille çıldırır. Otuz yıl bir 

akıl hastanesinde kalır ve ölür. Camille ve Rodin’e bakarak kadın kendi erkek 

arkadaşıyla ilişkisini düşünür. Erkek arkadaşı istediği için Fransa’dadır. Bu 

birliktelikten mutlu değildir. İlişkilerinin yüzeysel olduğunu düşünür. 

 
“Suyun Karanlık Çekimi” 

Kuzey ülkelerinin birinde doğup büyüyen kadın, gezi amaçlı Venedik’e gider. 

Şehre indiği ilk gün kemanlı bir delikanlı görür ve onu takip eder. Adam, kadına ilgi 
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göstermez. Bir hayat kadınıyla gözden kaybolur. Turist kadın bir gondolcuyla barda 

buluşur ve orada yine gündüz gördüğü delikanlıyı görür. Kadın gondolcuyla bardan 

ayrılır. Ertesi gün, delikanlı, kadını arar fakat bulamaz. Turist kadının birlikte olduğu 

gondolcu, ondan para ister ve kadın kendini oldukça aşağılanmış hisseder. 

Venedik’in karanlık sularına bakar kalır. 

 

“Su” 

Tiyatro oyunu şeklinde kurgulanan öykünün başında, köklerini arayan Su adlı 

kadın, babaannesinin mezarı başındadır. Hayatında onu gerçekten seven tek kişi 

babaannesidir ve babaanne geçmişin sembolüdür. Evlidir ve mutsuzdur. Kocası onu 

terk edip İsveç’e gitmiştir. Bir gün karşılaştığı aksak bacaklı adama aynı yerde 

doğmuş oldukları için âşık olur. Kadın geçmişine bağlıdır ve geçmişi özlemektedir. 

Aksak bacaklı adam, onun aksine geçmişinden, doğduğu yerden hoşlanmamaktadır.  

Kadın, sevdiği adamın kocasından farklı olduğunu düşünür. Bir süre sonra aşk 

doğduğu gibi ölür. Sevgilisi kadını terk eder. Kocası da terk etmiştir. Kadına göre 

bütün erkekler aynıdır ve kadınlar erkekler yüzünden acı çekmektedir. Öykünün 

anlatıcısı her şeye rağmen mutlu olunması gerektiğini söyler.  

 
““Ağlayan Kadınlar” Kolâjı için Taslak” 

İdil ve Sırma fakülteden arkadaştır. Kırk yaş civarındadırlar. Sırma okulu 

bırakmış ve evlenmiştir. İdil ise 1980 darbesinden sonra İngiltere’ye gitmiş ve orada 

bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Öykü iki arkadaşın 

mektuplaşmalarından kurulmuştur. Sırma kocasıyla mutsuzdur. İdil’e sürekli kocasıyla 

iletişimsizliğini anlatır. Sırma kendisini Virginia Woolf’un kitaplarıyla avutur. İdil de 

ona Ruth Berlau’yu tanıtır. Bu sırada Sırma boşanır. İdil evli birine âşık olur. Sırma 

boşanmanın ardında kendini resim yapmaya verir. İdil de bir süre sonra sevgilisinden 

ayrılır. Zamanla iki arkadaşın dostluğu bozulmaya başlar. İki kadın, Virginia Woolf ve 

Ruth Berlau aracılığıyla kendilerini tanımaya çalışırlar. Öyküde, dünyanın neresinde 

olursa olsun kadının hep acı çeken taraf olduğu sonucuna ulaşılır. 

 
4.1.2.5. Taş Üstüne Gül Oyması 

Atasü’nün beşinci öykü kitabı olan ve 1997 Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü ve 

1997 Haldun Taner Öykü Ödül’ünü alan eserde şu öyküler bulunmaktadır: 
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“Taş Üstüne Gül Oyması” 

         Orta yaşlı anlatıcı kadın ve yaşlı annesi Trabzon’da eski bir Bizans kilisesi olan 

Küçük Ayasofya’nın bahçesinde gül deseni işlenmiş bir mezar taşı görürler. Yaşlı 

anne, taşın üzerindeki eski yazıyı okuyunca, bu taşın 1845 yılında yirmi bir yaşında 

loğusa hummasından ölen Gülnihal Hanım’a ait olduğunu öğrenirler.  

         Mezar taşı giderek yok olmaya yüz tutmuştur. Bu tarihî kalıntıların gerektiği 

gibi korunamamış olması anlatıcıyı üzer. Anlatıcı mermer ustasının maharetine 

hayran kalır. Halim Usta’yı düşünür ve bir taraftan da onun öyküsünü kurar. Annesi 

ölen anlatıcı annesi için bir mermer taşı yaptırır. Yıllar önce annesiyle yaptığı 

Trabzon gezisi sırasında yanına aldığı gül işlemeli mermer taşını da annesinin 

mezarına gömer. Öykünün sonunda anlatıcı mermerin bütün dayanıklılığına rağmen 

zamanla giderek yok olduğunu ve tek kalıcı sanat eserinin söz ile yapılan sanat eseri 

olduğunu vurgular. 

 

“Son Yörük Çadırı” 

Necati adında bir genç, on yedi yaşında iken birini öldürür ve on yıl hapis 

cezası alır. Hapiste Nazım Hikmet’i tanır. Ondan okuma yazma ve marangozluk 

öğrenir. Hapisten çıktıktan sonra Yörük çadırı yapmaya başlar. Bir zamanlar yok 

eden eller artık sanat eseri üretmektedir. Evlenir, çoluk çocuk sahibi olur. En 

sonunda yaşlandığında minik bir Yörük çadırı yapar. Ölmeden önce köye gelen 

Alevî bir öğretmene bütün hikâyesini anlatır ve minik Yörük çadırını emanet eder. 

Öyküde insanın içindeki yıkıcı güç, sanata yönlendirilmiştir.  

 

 “Katran Ağacı” 

 Öyküde deniz kıyısına kurulmuş bir yazlık kent ve tepedeki köyün zamanla 

geçirdikleri değişim anlatılmaktadır. Anlatıcı, Akçaağaç köyünün değişen (bozulan) 

yapısı içinde köyde bulunan bir Rum evini fark eder. Bu taş evden yola çıkan anlatıcı 

öyküyü kurar. Köyde zeytinlikler yok edilmiş onların yerine beton binalar 

dikilmiştir. Zengin olmak uğruna doğa  yok edilmiştir.    

Anlatıcının ilgisini çeken taş ev mübadele zamanında göç etmek zorunda kalan 

Rum bir aileye aittir. Anlatıcı, mübadele sırasında Selanik’ten Anadolu’ya göç eden 
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anneannesinin anlattığı anılardan yola çıkarak, aynı dönemde Akçaağaç köyündeki 

yurtlarını ve taş konağı geride bırakıp suyun karşısına göç eden Rum kızı Evdoksya 

ve babasının öyküsünü anlatır.  Anneannesinin abisi de mübadeleden önce bir Rum 

kızına âşıktır. Ama mübadele yüzünden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Ayrılırlarken 

anneannesine, Evdoksya bir madalyon hediye etmiştir. Köydeki Rum evini gören 

anlatıcı evin pencerelerini anneannesinin madalyonuna benzetir ve bu Rum evinde 

yaşayan bir Evdoksya’nın Mehmet adlı bir Türk gencine sevdalı olduğunu düşünerek 

öyküsünü kurar. Onların aşkı da mutsuz olur. 

 

“İkinci Ülke” 

Orta yaşını geçmiş hekim ve akademisyen olan kadın anlatıcı, gönüllü bir 

sağlık ekibiyle sağlık taraması için doğuya doğru yola çıkar. Ekip Bistil’e 

gitmektedir. Anlatıcı yirmi yıl önce oraya gitmiştir. Hayatının farklı dönemlerinde 

doğuda bulunmuştur. Babası Bistilli’dir. Babası okuyup tarih öğretmeni olduktan 

sonra doğduğu topraklar olan Bistil’e gitmiş ve orada uzun yıllar öğretmenlik 

yapmıştır. Babasına göre herkes oraya gidip görev yapmalıdır.  

Anlatıcı, doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği doğuda kendini yabancı hissetmez. 

Hastanede Zosa adlı bir kadın vardır. Bu kadın durmadan ağıt yakmaktadır ve onu 

kimse susturamamaktadır. Anlatıcı aynı dili konuşmadığı bu kadınla iletişim 

kurmaya, onu sakinleştirmeye çalışır. Onun acıdan değil yalnızlıktan ağıt yaktığını 

düşünür. Çocukluğunda fakirlik ve işsizlik yüzünden sürekli batıya göç veren doğu 

illerinde şimdi yoksulluğun yanında savaş ve yıkım da vardır.  

 

“Zaide” 

Hermann Schroeter ve Yahudi Ruth Mayer Schroeter, 1936 Aralık’ında 

yanlarına gramofon ve taş plaklarını alarak konservatuar açmak için Ankara’ya 

gelirler. Herman ve Ruth konservatuarda öğrenciyken tanışmışlardır. Yahudi kadınla 

evlenen ari erkeklerinin Almanya’da çalışamayacaklarına dair yasa çıkınca göç 

etmek zorunda kalan çift, önce Paris’e oradan da Ankara’ya giderler. Ankara’da bir 

konservatuar kurarlar. Hermann’ın kız kardeşi Mathilde Almanya’da kalmıştır. 

Hermann,  Almanya’da yaşananları Mathilde’nin mektupları aracılığıyla öğrenir.  
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Çift Türkiye’de on beş yıl kalır. Ruth’un ailesinden sadece kız kardeşi geriye 

kalmıştır ve o da Yahudi bir aileyle Amerika’ya gitmiştir. Ruth ve Hermann da 

1950’lerde Amerika’ya yerleşir. Türkiye’den ayrılırken en sevdikleri plaklarını 

konservatuara hediye etmişlerdir. Hermann, karısının çok sevdiği Zaide aryasını 

ayırmasına rağmen Ruth onu da Türkiye’de bırakmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

Türkiye’deki olumsuz hava Hermann’da emeklerinin yok edileceği kuşkusu 

uyandırmıştır. Düşündüğü gibi de olur. Konservatuara sahip çıkılmaz ve plaklar 

seyyar satıcılara düşer. Odacı Erdemir de plaklardan alıp gecekondusuna götürür. 

Götürdüklerinden biri de Zaide Operası’dır.  

 

“Eskil Masal” 

Firavun Akenaton ve kraliçesi Nefertiti öykü kahramanı olarak kullanılmıştır. 

Nefertiti, kocasının dine olan bağlılığını bir türlü kabullenemez. Bunun onları 

uzaklaştırdığını düşünür. İnsan sonunda öleceği için dünyanın tek tanrı ya da pek çok 

tanrılar topluluğu tarafından yaratılmış olmasının anlamı yoktur. Tahta geçen 

Akenaton, Aton dinini geçerli kılınca Nefertiti buna karşı çıkar. Bir zaman sonra 

Akenaton ölür. Onun ölümünden sonra tahta büyük kızlarının kocası Tut geçer. O da 

Aton dinine bağlıdır. Nefertiti onun eski çok tanrılı Mısır dinine dönmesini, yoksa 

köleleri bu şekilde zapt edemeyeceğini, çalıştıramayacağını söyler. Mısır’da barışı 

sağlayanın tapınak ve piramit inşaatı olduğunu belirtir.  Tut aslında kraliçeye âşıktır. 

Ona karşı koyup dinini savunamaz ve on dokuz yaşında hastalanıp ölür. Bütün 

bunlardan sonra yaşlı kraliçe de ölmeden önce kocasının dinine iman eder.  

Öykünün sonunda anlatıcı, piramitlerin zamana meydan okuyan heybeti 

rağmen giderek kendilerinden birer parça kaybettiklerini, zamanın onları yok etmeye 

başladığını söyler. 

 
4.1.2.6. Uçu 

Şiirsel ve imgeli bir anlatımın kullanıldığı eserdeki öyküler şu şekilde 

özetlenebilir: 

 
“Ada” 

Larry Doublet’in edebî kişiliğini konu alan bir makale yazmaya çalışan 

anlatıcı, onun romanlarının çoğunun adada geçmesi sebebiyle işini kolaylaştıracağı 
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düşüncesiyle adaya gider. Orada hem onun ölümünden yirmi beş sene sonra 

yayımlanan günlüğünü okur hem de günlükte adı geçen ve Larry’nin âşık olduğu 

kadın olan Marianne’ın villasını gezer. Günlükte sürekli bir briç oyunundan söz 

edilmektedir ve Marianne’ın da briçe katıldığı ifade edilmektedir. Anlatıcı adada 

konuştuğu birinden Marianne’ın 1960 yılında villasını satarak apar topar ülkesine 

döndüğünü ve izini kaybettirdiğini öğrenir.  

Anlatıcı bir süre sonra Larry ve Marianne’ın ülkesine gider. Orada Larry 

Doublet’in hayatını araştırır. Marianne ve Larry’le birlikte yıllar önce adada 

bulunmuş olan yaşlı bir adamla görüşür. Ondan Larry’nin gizli servis üyesi 

olduğunu, briç oyununun ise adadaki Türklere ve Yunanlılara yapılan silah satışı 

olduğunu öğrenir. Marianne ise tarihî eser ve mücevher kaçakçısıdır. Bunun adı da 

tombaladır. Larry, bir eşcinseldir ve Marianne’a âşıktır. Marianne da adamın 

söylediğine göre sonunda kötürüm olacağı bir hastalığa yakalanınca adadan 

ayrılmıştır. Adada yüzlerce insan ölürken kılı kıpırdamamış olan adamdan 

duydukları anlatıcıyı oldukça sarsar. Anlatıcı, Marianne’ın aslında hastalanmadığını, 

villasının yanında öldürülen insanları görünce ülkesine kaçtığını düşünür.  

 

“Uçu” 

Eleştirmen, çevirmen, şair ve edebiyat öğretmeni dört arkadaştır. Bu dört kişi 

yaşlı annesiyle yaşayan edebiyat öğretmeninin evinde toplanır, gece geç saatlere 

kadar edebiyat sohbetleri yapar. Şair, edebiyat öğretmenine âşıktır. Edebiyat 

öğretmeni doğu illerinin birinde ilkokul Türkçe öğretmeniyken kocasıyla tanışıp 

evlenmiştir. Kocası kaymakamdır. Kocasının, çalıştıkları kasabada kendisini 

aldatması sonucu, kadın Ankara’ya tayin ister. Kocası başka ilde o ise Ankara’da 

çalışmaktadır. O günden beri evlidirler fakat tamamen ayrı yaşamaktadırlar. Kocası 

arada bir onları ziyaret eder. Şairin edebiyat öğretmenine âşık olması aslında bir 

ihanettir. Çünkü edebiyat öğretmenin kocasının makamı sayesinde hepsi işlerini 

sürdürebilmektedir. Şair onun sayesinde bir memuriyet bulmuştur. Eleştirmen onun 

sayesinde eleştirilerini rahatça yapabilmektedir. Çevirmen onun sayesinde eserlerini 

yayımlayabilmektedir. Eleştirmen evlidir ve çevirmenin kız kardeşine âşıktır. Hayalî, 
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uçucu bir aşktır bu. Öykünün sonunda edebiyat öğretmeni artık yaşlanmıştır. Bir tek 

çevirmen kalmıştır.  Diğerleri ölmüştür.         

 

“Mis” 

Gezgin tiyatrocu İngiliz bir ailenin kızı olan Louise, Türk delikanlı Şevket’e 

âşık olur ve onunla evlenir. Babası her ne kadar tiyatrocu olmasını istese de o hiçbir 

zaman oyuncu olmak istememiştir. Babası alkoliktir ve sahne arkasının kötü alkol 

kokusu onun oyunculuğa karşı olmasına sebep olmuştur. Şevket kimsesi olmayan bir 

gençtir. Evlenip Türkiye’ye yerleşirler. Arka arkaya beş çocukları olur. Louise, 

düzenini kurmuş yaşayıp gitmektedir. Şevketse giderek alkolik olmaktadır. Bir süre 

sonra İngiltere konsolosluğundan Louise ve çocukları İngiltere’ye götürmek için 

heyet gelir. Louise kocasını terk etmez ve ona bakacağını söyler. Şevket hızla 

iyileşir. Hastalığı dolayısıyla emekli olmuştur ve aile maddî sıkıntı çeker.  

Büyük kızları Sevda tiyatrocu olmak ister. Louise buna şiddetle karşı çıkar. 

Ondan gizli Şevket, kızını konservatuara yazdırır. Sonunda kızının oyuncu olmasını 

kabul eder ve onu izlemeye gittiğinde büyük bir mutluluk duyar. Şevket öldükten 

sonra Louise, çocuklarıyla birlikte çok sevdikleri mahallelerinden ayrılmak zorunda 

kalırlar. Sevda ve oğulları Ali çalışmaya başlar ve aile rahat eder. 

 

“Mozaik” 

Yunan mitolojisinin kaynaklık ettiği öyküde biri tarihî diğeri mitolojik iki 

kadın heykelinin çektikleri acılar anlatılır. Öykünün birinci bölümünde öykü 

kahramanı olarak karşımıza çıkan kral Krezus zamanında köle olan kadın kireç 

kuyusuna atılarak öldürülmüştür. Kadın bugün olduğu gibi tarihte de kadınlığından, 

cinselliğinden dolayı acı çekmiştir.  

Öykünün ikinci bölümünde anlatılan ‘Yılanlı Kadın’ Ihlara Vadisi’ndeki 

Yılanlı Kadın heykelinden esinlenilmiştir. Öykünün ikinci bölümündeki yılanlı kadın 

heykelini bir imge olarak kullanan yazar, Yunan mitolojisindeki çok güzel bir kadın 

olan Medusa’nın denizler tanrısı Poseidon tarafından tecavüze uğraması ve bundan 

dolayı Tanrıça Athena tarafından saçları yılana çevrilerek öldürülmesi imgesinden 

yararlanmıştır. Kadının cinsiyetinden dolayı aşağılandığına, cezalandırıldığına vurgu 

yapmıştır. Erkeğin işlediği suç yüzünden kadının yine bir kadın tarafından 
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cezalandırılması oldukça anlamlıdır. Yazarın diğer pek çok öyküsünde ele aldığı 

kadınlar arası iletişimsizlik burada mitolojik öğeler aracılığıyla verilmektedir. 

Kadının cinselliğinden, kadınlığından dolayı dünya kurulalı beri 

cezalandırıldığı, aşağılandığı, kadın cinsiyetinin toplum gözünde aşağı görülmesi 

öykünün iletisidir. 

 

“Antiokosun Mezarı” 

İnsanoğlu taşla oluşturduğu sanat eserleriyle zamana karşı koymaya çalışmıştır 

ancak uzun yıllar sürse de zaman taşı yok edecektir. Kendini tanrılarla bir tutan kral 

Antiokos, Nemrut Dağı’ndaki tanrı heykellerinin yanına kendisininkini de yaptırır. 

Bütün zenginliğine rağmen Antiokos yok olup gitmiştir. Heykeli de giderek yok 

olmaktadır.    

Nemrut Dağı’ndaki Tanrı başlarını gezen etkilenen, onlar üzerine öykü kurmaya 

başlayan anlatıcı, hem kendi öyküsünü hem de Adıyamanlı delikanlının öyküsünü kurar. 

Parası olmadığı için sevdikleri kadını zenginlere kaptıran erkekler, doğudaki işsizlik, 

gelir dengesizliği yüzünden Doğu’dan batıya göç etmek zorunda kalmaktadır. Öykü 

kahramanı Adıyamanlı delikanlı İsveç’e gitmek için vize başvurusunda bulunur. Ankara 

konsolosluğundaki görevli bayan tarafından küçümsenir. 

Kral Antiokos’la Adıyamanlı gencin arasındaki farka rağmen (zengin-fakir) 

gençte Antiokos’a ait özellikler görülmektedir. Anadolu medeniyetler beşiğidir. Her 

geçen medeniyet orada izler bırakmıştır. Bu topraklar üzerinde bugün yaşayan 

milletlerde geçmiş milletlerin özellikleri vardır. Doğuda kadın para karşılığı 

satılmaktadır. Antiokos ticarî bir evlilik yapmıştır. Öyküde bahsi geçen genç kız da 

para karşılığı birine verilmiştir. Aralarında yüzyıllar olmasına rağmen aynı topraklarda 

aynı şeylerin yaşanması Anadolu’nun tarihin izlerini taşıdığını gösterir. Anlatıcı 

özellikle bu topraklar üzerinde kadınlar için geleneğin hiç değişmediğini vurgular. 
 

“Doğunun Çağrısı” 

Orta yaşlı emekli bir kadın, rahim ameliyatı olduktan sonra artık tamamen 

kadınlıktan kurtulduğunu düşünür. Çok eski bir arkadaşını arar. Arkadaşı onunla 

oldukça soğuk konuşur ve kadın telefon açtığına pişman olur. Çocuklarına artık ev işi 

yapmayacağını, yemek pişirmeyeceğini söyler. Bir eyleme katılmak için evden çıkar 

ve kanalizasyon çukuruna düşüp yaralanır. 
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“Gıselle’in Delirmiş Ayakları” 

Küçük bir kızken bir manastıra kapatılan ve sıkı bir eğitim alan Normandiyalı 

bir balerin 30’lu yaşlarında âşık olur. Sevgilisi onu terk edince yaşadığı aşk acısını 

unutmak için Türkiye’ye gelir ve Ankara’da bir bale okulu açar.  Otuz yıl Türkiye’de 

kalır ve pek çok balerin yetiştirir. Otuz yıl sonra ülkesine döner. Türkiye’de olduğu 

gibi kendi ülkesinde de yalnızdır.  

Yıllar önce klasik balede  “çapkın beyzadenin baştan çıkartıp terk ettiği saf köy 

kızı Giselle” rolünde oynamış olan yaşlı kadın yıllar sonra kendi ülkesinde aynı 

oyunu seyrettiğinde hayal kırıklığı yaşar. Yaklaşık otuz yıl aradan sonra aynı oyunu 

izlediğinde Giselle karakterinin kabalığından tiksinti duyar. Türkiye’deki eski bir 

öğrencisinden bir mektup alır. Jimnastik salonu işleten eski bir öğrencisinin dansı 

paraya çevirmesi ve otuz yıl emek verdiği ülkede kendisinden sonra bale okulu 

açılmamış olması yaşlı balerini mutsuz eder. Türkiye tarafından, ülkeye gelişinden 

elli yıl sonra yaşlı balerine bir madalya gönderilir. Madalyayı getiren anlatıcı, 70’li 

yaşlardaki yaşlı ve yalnız balerini tekerlekli sandalyede görünce burukluk duyar. 

Hem yaşlı balerin hem anlatıcı bütün emeklerin boşa gittiğini düşünür. 

 

4.1.2.7. İncir Ağacının Ölümü 

Toplumdaki aksaklıkları ve insanların çıkarcılıklarını ve kıskançlıklarını 

anlatan kitapta şu öyküler bulunmaktadır: 

 

“İncir Ağacının Ölümü Üzerine Tuhaf Bir Soruşturma” 

Otuz yıllık evli Nuran ve Fikret çifti birikimleriyle bir yazlık ev alırlar. İkisi 

de dürüst, çalışkan ve kimseye haset etmeyen insanlardır. Komşuları ise sadece 

kendilerini düşünen, başkasının iyiliğini umursamayan kişilerdir. Yazlığa 

geldiklerinde komşuları Üftade Hanım, Nuran ve Fikret’in balkonlarının 

manzarasını kapatan bir incir ağacı diker. Nuran ve Fikret’in ricasına rağmen 

ağacın yerini değiştirmez. Hatta kendisinin dikmediğini söyler. Diğer komşuları 

Sündüz Hanım ve Hikmet Bey, Nuran ve Fikret’in bahçesinin güzel olmasını 
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çekemez. İstanbul’a gidip döndüklerinde Sündüz Hanım’ın kıskançlığı yüzünden 

bahçe duvarlarının yıkıldığını görürler. Yıllar sonra Nuran Hanım bahçesinin boş 

bir köşesine küçük bir incir ağacı diker. Bütün komşuları sırasıyla ağaca bir kusur 

bulur. Ertesi yaz yazlığa gittiklerinde incir ağacının kireç dökülerek kurutulduğunu 

görürler ve üzülürler. Bütün komşular bahçıvanı suçlar. Ama tüm kıskanç komşular 

sevmedikleri kişilerin bahçelerini yok etmek için el birliği etmiştir. Özellikle 

kıskanç komşu Sündüz Hanım başı çekmiştir. Olan küçük incir ağcına olmuştur.  

 

“Kapıcı Zebercet’in Önlenemeyen Yükselişi” 

Oturanların çoğunun emekli subay olduğu Tekinsular Mahallesi’ndeki 

apartmanlardan birine yirmi yaşlarındaki Kürt delikanlı Zebercet kapıcı olarak 

girer. Onun kapıcı olmasının ardından bütün akrabaları da Ankara’ya göç eder. 

On yıl sonra Zebercet’in ağabeyi birini öldürür. Mahalle sakinleri tedirgin olurlar 

ama Zebercet işten atılmaz. Zamanla işlenen cinayet Zebercet’i insanların 

gözünde önemli kılar. Apartmandaki emekli subay Hıfzı Bey emlâkçilik 

yapmaktadır. Zebercet de ona yardım etmektedir. Bu durum Zebercet’in toplum 

gözündeki değerini daha da artırır. Mahalle sakinleri, Hıfzı Bey dükkân açmadan 

çalıştığı için ona tepki gösterir, onun bulduğu kiracıları beğenmez. Kendinden alt 

rütbedeki askerler bile açık bayanlara ev kiraladığı için onunla saygısızca 

konuşur. Bunlara katlanamayan Hıfzı Bey bir süre sonra ölür. Zebercet emekli 

olduktan sonra da kapıcı dairesinde oturmaya devam eder. Kendine bir Mercedes 

bile alır. Bir süre sonra mahalle muhtarı seçilir. Bir gün habersiz mahalleyi terk 

eder. Zebercet anakent belediye başkanı tarafından emlâk işlerinden sorumlu 

danışmanlığa getirilmiştir.  

 

 “Beyaz Fil” 

Ressam, 1940’lı yılların İstanbul’unda karısı ve oğluyla Boğaziçi sırtlarında 

ahşap bir evde oturmaktadır. Atölyesi Narmanlı Han’dadır. Aynı atölyeyi paylaştığı 

Ermeni heykeltıraş Ani Binemeciyan’a âşık olur. Ressam Karadenizlidir. Annesi 

Balkanlar’dan Karadeniz’e gelin gitmiştir. Ressam, çocukluğunda yaşadığı yer Rus 

işgali altındayken küçük bir tekneyle ailesiyle yaptığı göçü unutamaz. Ressam 
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karısını Balkan ülkelerinin birinde tanıyıp evlenmiştir. Kadın onun için her şeyi terk 

edip gelmiştir. Kocasının başka bir kadına âşık olduğunu sezer ama ses çıkarmaz. 

Rus Kont Orlovski de heykeltıraşa âşıktır. Evlenip onu Paris’e götürmek ister. Her 

ikisi de tüberkülozdur. Ressam Ani’yi terk eder. Ani’nin durumu kötüleşir. Hastane 

odasında Kont’la evlenir. Kont, ressamı hastaneye Ani’nin yanına getirir. Ani belli 

belirsiz birkaç şey söyler ve ölür. Ardından Kont da fazla yaşamaz. Ressam uzun 

yıllar karısı ve oğluyla İstanbul’da yaşar ama Ani Bineciyan’ı hiçbir zaman 

unutamaz. 

 
“Operada Bir Gece” 

Yaşlı yazar, Tiyatro Sevenler Kulübü’nün 2 Aralık’ta yapılacak ödül törenine 

onur konuğu olarak davet edilir. Karısı, kızı, damadı ve torunuyla aynı evde 

yaşamasına rağmen evde her şey onun rahat yazabilmesi için düzenlenmiştir. Yazara 

ve eserlerine karşı artık ilgi kalmamıştır ve bu da onu mutsuz etmektedir. Artık yazı 

da yazamamaktadır. Bu davet onu sevindirir. Özenle hazırlanıp davete gider. 

Gördüğü manzara karşısında şok geçirir.  Büyük bir hevesle gittiği tören 2 Kasım 

gecesi yapılmıştır. Büyük bir üzüntü duyar ve yazdıklarındaki eksikliği düşünür. 

Yapıtlarının derinliği olmadığını fark eder. Karısını aldattığı için suçluluk duyar. 

Tüm hayatını ve yazdıklarını düşünür. Mutsuzluk duyar. Opera binasında ölür. Ailesi 

basına evde öldüğünü duyurur.  

 

“Aynı Şarkı” 

Kırklı yaşlardaki su tesisatçısı, kadın anlatıcının evinde tamirat yaparken 

duyduğu bir arabesk şarkının yıllar önce âşık olduğu kızla kendi şarkıları olduğunu 

ve aradan çok uzun yıllar geçmesine rağmen hâlâ onu unutamadığını söyler. Adam 

evlidir ve boyunca çocukları vardır. Bir gün anlatıcıya tesisatçı lazım olur. Adamı 

arar ama bulamaz. Adam evini terk edip eski sevgilisinin peşinden gitmiştir. 

Sevgilisinin kocası yatalaktır. Kadın hakkında insanlar konuşmaya başlayınca o da 

kocasını alıp mahalleyi terk etmiştir. Eski sevgilisinden adamın tek istediği 

gençliğindeki gibi saçlarını uzatmasıdır. Adam bir süre sonra cebindeki para bitince 

evine geri döner.   
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“Sır” 

Aynı fakültede öğretim üyeliği yapan bir abla ve kız kardeş arasındaki sırrı 

konu edinen öyküde fakültedeki öğrencilerinden biriyle ilişkisi olan kız kardeş 

hamile kalır. Kocası çocuğun başkasından olduğunu bilmez. Delikanlı çocuğu 

öğrenmesine rağmen hiçbir şey yapmaz ve ortadan kaybolur. Diğer öğretim üyesi 

abla da, kız kardeş de ne çocuğa, ne de bir başkasına bir şey söylemez. Çocuğa 

‘Sırrı’ adı verilir. Öykünün sonunda artık oldukça yaşlanan ve ölmek üzere olan abla 

vicdan azabı duyar. Son nefesinde Sırrı’ya her şeyi anlatmak ister ama Sırrı da kız 

kardeşi de çoktan ölmüşlerdir. 

 
“Hayat Bir Rüyadır” 

Yaşlanmak üzere olan bir kadın kızının iki buçuk yaşındaki kızına bakıcılık 

yapmaktadır. Küçük kız içeride uyurken kadın, bahçedeki şezlongda uyuyakalır. 

Rüyasında gençliğini görür. Rüyadaki zaman bugünden yirmi yıl öncedir. Kocası o 

zamanlar siyasî bir grubun lideridir. Yıllar sonra bütün yaptıklarının boşa gittiğini 

görerek vefat etmiştir. O zamanlar kadın, kocasının arkadaşları arasında bulunan bir 

şaire âşık olmuştur. Yirmi yıl önce şaire âşık olduğunda kadın, on yılık evlidir. 

Kızını da alıp şairle bir yaşam sürmek istemiş ama şair buna cesaret edememiştir. 

Bütün bunları rüyasında gören kadın, torunun ağlamasıyla uyanır. Artık onu hayata 

bağlayan tek şey küçük torunudur.  

 
“Özlemek” 

Kadının kocası yazardır. Evde adam, kadın, kadının annesi ve iki çocukları 

vardır. Kadın adamın rahat yazı yazabilmesi için evde her şeyi kocasına göre ayarlar. 

Annesi öldükten sonra onun odasını kocasına çalışma odası yapar. Bütün bunlara 

rağmen adam evde rahat yazamadığı gerekçesiyle evi terk eder. Başka bir kadınla 

evlenir. İki çocuğuyla kalakalan kadın kocasını inanılmaz derecede özler. Özellikle 

de ayaklarını. Adam bütün varlığını ikinci karısına bağışlar. Kadın ölünce bütün mal 

varlığı kadının yeğenlerine kalır. Adam felç geçirir. Kimsesiz sefil bir durumda kalır. 

Çocuklarının ricası üzerine ölene kadar terk ettiği eski karısı adama bakar.  
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“Torun” 

Yaşlı anneanne yeni doğmuş torununa bakmaktadır. Anneannenin evdeki 

varlığı, bebeğin annesine olan ihtiyacı kadının damadını bunaltır. Damadının 

kendisine yaptığı bir kabalığa çok kırılan anneanne evden çıkar. Dışarıda biraz 

dolaştıktan sonra bebeğin kendisine ihtiyacı olabileceğini düşünerek kızının evine 

döner. 

 
“Kayma” 

Esin adlı orta yaşlardaki psikolog kadın, yirmi yıldır görmediği çocukluk arkadaşı 

Meriç’le bir deprem sonrası deprem bölgesini gezerken karşılaşır. Annesi öğretmen olan 

Meriç’in babası mühendistir. Çapkın bir adamdır. Adam Meriç ve annesini terk etmiş ve 

başka kadınların peşinden gitmiştir. Meriç, zorlu bir hayat yaşamıştır.  

Meriç’in genç kızken yaşadığı ruhsal sorunlar 1960’lar Türkiye’sinde çevre 

yanlış anlar düşüncesiyle annesi tarafından ört bas edilir. Babası öldükte sonra bütün 

serveti Meriç’e kalır. Meriç, Esin’le karşılaştığında zengin bir iş kadınıdır. Esin 

deprem bölgesinde tanıdığı üniversite öğrencisi Lale için eski arkadaşı Meriç’ten onu 

işe alması için ricada bulunur. Meriç bunu kabul eder ama hemen gazetelere 

şirketinin depremzedelere sahip çıktığı yönünde Lale’yi işe aldığını belirten haber 

yaptırır. Lale iş yerinden bir gence âşık olur. İş yerinde samimi bir şekilde 

yakalanmalarını hazmedemeyen Meriç, Lale’yi işten atar. Psikolojik ve cinsel 

sorunları olan dul Meriç, Lale’nin gençliğini ve birisi tarafından sevilmesini 

kıskanmıştır.  

 

“Yeryüzü Mutluluğu” 

Kadın bir buçuk yaşındaki küçük kızından hastanede ameliyat olacağı için bir 

haftalığına ayrılmak zorundadır. Çok üzülür. Kadın hastaneye yatınca küçük kıza 

anneannesi bakar. Küçük kız annesini özleyince ağlamaya başlar. Anneannesi, küçük 

kızı annesinin pembe geceliğiyle avutur. Gecelikte annesinin kokusu vardır. 

Öykünün ikinci bölümünde 1,5 yaşındaki küçük kız yaşlanmış, kızları ve 

torunları başında bir hasta yatağındadır. Sakinleştirilmeye çalışılan yaşlı kadının 

eline tutuşturulan annesinden kalma eski gecelik onu yatıştırır.  
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4.1.2.8. Hayatın En Mutlu An’ı 

Yazarın son öykü kitabı olan Hayatın En Mutlu An’ı’nda bütün karakterler 

geçmişle hesaplaşma halindedir. Genellikle yaşlı krakterlerin anlatıldığı öyküler şu 

şekilde özetlenebilir: 

 

“Hanımefendi ile Kocakarı” 

         Vali Bey ve karısı yazlık sitenin birinde diğer evlerden yüksekte ve uzakta 

gösterişli bir evde yaşarlar. Valinin karısı herkesin dilinde Hanımefendi olarak anılır. 

Kocasının sert mizacı kadını başkalarına karşı duygusuz ve sert davranmaya itmiştir. 

Dışarıdan bakıldığında insanlara kibirli görünür. Aslında kadının heykel gibi sert 

duruşunun ardında kanayan yaraları vardır. Vali öldükten sonra insanların 

Hanımefendi’ye davranışı değişir. Bir zamanlar gösterişiyle göz kamaştıran 

Hanımefendi, giderek yaşlanmakta, şaşaalı bir hayat sürülen ev yıkılmaya yüz 

tutmaktadır. İki yıl kitaplarının tanıtımı için yazlık siteye gelemeyen anlatıcı, üçünü 

yaz siteye geldiğinde Hanımefendi’nin evinde hayat belirtisi olmadığını fark eder ve 

bahçıvana kadını sorar. Bahçıvanın Hanımefendi’den kocakarı diye bahsetmesi onu 

şaşırtır. 

Kadın yaşlanıp parasız kalınca köylünün gözünde itibar kaybetmiştir. Giderek 

sağlığı da bozulan yaşlı kadının yanına çok meşgul olduğu için bir türlü uğramayan 

kızı, uzak bir köyden Hasene Hanım adında bakıcı bir kadın yerleştirir. Hanımefendi 

artık yataktan bile çıkamamakta, sayıklamalarla günlerini geçirmektedir. Dilinden 

düşürmediği oğlu Amerika’da esrar bağımlısı olmuştur. Utancından bunu kimseye 

söyleyemeyen Hanımefendi oğlunun öldüğünü söyler. Oğlunu sayıklayarak bir kış 

gecesi ölür. Kızı onu köy mezarlığına gömer, yıkılmak üzere olan ve emlak borcu 

bulunan evi de Hanımefendi’nin bakıcısı Hasene Hanım’a bırakır. Hasene Hanım’ın 

çocukları da annelerini orada bir başına bırakıp giderler. Hasene Hanım ise kırk yılın 

başı kendine ait bir evi olduğu için yıkılmak üzere olan evi bırakıp gidemez. Bütün 

bunları öğrenen anlatıcı, Hanımefendi’nin mezarını ziyaret etmek ister ama başına 

bir mezar taşı diken olmamıştır. Bu duruma üzülen anlatıcı, yazlık evini satar ve 

çocuklarının yaşadığı şehre taşınır.  
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“Üniformalı Adam” 

         Yaşlı kadın ve genç kadının geçmiş bir aşk üzerine konuşmaları şeklinde 

kurgulanan öyküde aslında konuşan iki kadın, aynı kadının farklı dönemleridir. 

Siyasî tutuklu olan genç bir kadın, hapisten çıkarken özgür olma sevinciyle kapıda 

gördüğü bir yedek subaya işkencelere maruz kalmış bedenini açar. Adamın 

kardeşinin de siyasî tutuklu olması onu adama yaklaştırır. Adam ona evli olduğunu 

söylemez. Bir süre ilişkileri devam eder. Sonra kadın, adamın izini kaybeder. 

Gençliğinde onu unutamayacağını sanan kadın, yaşlandığında arada sırada onu 

rüyasında görür.  

  

“Fikir Ayrılığı” 

Nezir, Bediz, Merih ve anlatıcı dört yazar arkadaştır. Nezir, artık eskisi kadar 

ilgi görmeyen, çok satmak için geniş okur kitlelerinin ilgisini çekecek konulara 

yönelen bir yazardır. Bediz, kadın yazardır. Bilimkurgu eserler yazmakta ve eserleri 

çok satmaktadır. Bu yüzden kendinin çok önemli bir yazar olduğunu sanır. Artık kriz 

döneminde o da unutulmaya yüz tutmuştur. Merih, yaşlı sayılabilecek, hiçbir zaman 

ünlü olamamış bir yazardır. Yeni okuyucu kitlesi onu anlamadığı için yazmayı 

bırakmayı düşünür. Kendisini aldatan doktor kocasından ayrılan Bediz, çok satan 

kitapları sayesinde zengin olur. Merih ve anlatıcı, Merih’in anlatıcının kitapları 

üzerine yaptığı bir inceleme sonucu tanışır. Merih’in kendini sınırlayan kuralları 

vardır. Her ne kadar büyük yazar olmak istese de anlatıcıya göre bunu 

başaramayacaktır. Çünkü kendini yenilemeyi bilmeyen bir yazardır. Nezir’le onun 

hakkında anlatıcının yazdığı bir yazı hakkında konuşmak için bir kafede buluşan 

anlatıcı, etrafın Nezir’e olan ilgisi yüzünden bir türlü konuşamaz.  

Yaşlı ve torun sahibi anlatıcı, artık zamanının çoğunu deprem konusuna ayırmıştır. 

Nezir’in deprem korkusu vardır. Nezir ve Merih anlatıcının daveti üzerine deprem 

konulu bir toplantıya katılırlar. Bediz toplantıya katılmak istemez. Nezir ve Merih 

deprem konusunda yapılması gerekenlerle ilgili farklı fikirler sunarlar. Nezir’e göre 

depremle ilgili toplumun bilinci yükseltilmelidir. Merih’e göre ise insanlardan zorunlu 

deprem vergisi alınmalıdır. Bediz pek önemli olmayan birkaç şey söyler. Edebiyatçıların 

tek derdi çok satmaktır. Yoksa toplumsal duyarlılık umurlarında bile değildir.  
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Yazarlar, ünlü bir edebiyat sponsorunun düzenlediği partiye katılırlar. Üç 

yazarın partideki ortak noktası eleştirmenlere duydukları öfkedir. Kalabalık salonda 

herkes eğlenirken büyük bir deprem meydana gelir. Üçü de depremde ölür. 

 
“Bağışıklık Yetmezliğinde Ayrılık” 

Sonun kaçınılmazlığını işleyen öykünün başında otuz sekiz yıl önce sevgili 

olan çift evlenir ve mutlu olmaz. Adamın hoyratlığına dayanamayan kırılgan 

yaratılışlı kadın altmış yaşlarında ölür.  

Öykünün ikinci bölümünde bir evlenmek ya da ayrılmak arasında kalan çift 

ayrılmayı seçer. İkisi hayatta farklı yollardan devam ederler. Otuz sekiz yıl boyunca 

birbirlerini görmezler. Otuz sekiz yıl sonra kadın, gençliklerinde adamın ona hediye 

ettiği Marquez’in Kolera Günlerinde Aşk kitabını okurken karşılaşırlar ve görüşmeye 

başlarlar. Kadın düşündükçe kendisinin yıllar önce bu ilişkiden korktuğunu ve 

dayanıklılığı olmadığı için adamdan ayrıldığını fark eder. Bununla birlikte otuz sekiz 

yıl boyunca adamdan başkasını gerçekten sevmediğini fark eder. Karşılaştıklarında 

mevsim sonbahardır. Onlar da hayatlarının sonbaharında sevgili olurlar. Kadının 

yazlık evine giderler. Kadın bir erkeği olduğu gibi kabul etmenin gerektiğini anlar. 

Bir süre sonra kadın hastalanır. Test yaptırdığında eliza virüsü taşıdığı ortaya çıkar. 

Adam taşıyıcıdır. Yıllar önce adamdan ayrılmakla hayatı seçen kadın, yıllar sonra 

onunla olmayı seçmekle aslında ölmeyi seçmiştir. Aşk için hayatını feda etmiştir.  
 

“Hayatın En Mutlu An’ı” 

          Bugün emekli hâkim o zamanlar avukat olan Rıfat Gazioğlu’nun kızı Şafak 

siyasî düşünceleri dolayısıyla 1972 yılı ilkbaharında sorguya alınır. Kızını 

sorgulayan savcı onun çocukluk arkadaşıdır. Ondan rica eder ve kızıyla görüşür. 

Kızının yanında kibar davranan savcı aslında kızı sorguda öldüresiye dövmektedir. 

Savcı ikiyüzlü, rüşvetçi, hukuk kurallarıyla değil başkalarının kurallarıyla ve kendi 

çıkarları doğrultusunda kararlar vermektedir. Rıfat Gazioğlu kızının siyasî görüşüne 

katılmamaktadır. Kızı da erkek arkadaşının etkisiyle o çizgidedir. İkisi de sorgulanır. 

Savcının bakan ve iş adamı arkadaşları vardır. İş adamı kayınpederi sayesinde 

zengindir. Kayınpederi de zor zamanlarında yok parasına arkadaşlarının mallarını 

satın alarak zengin olmuştur. Savcı üvey baba elinde büyümüştür. Dayak yemiştir. 
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Batıya tayin olmuş ama nüfuzlu birinin atanması sonucu kendisi doğuya atanmıştır. 

Acı çekmiş ve geçmişten intikam alırcasına acı çektirmektedir. Bakan, Osmanlı 

yanlısı bir tüccarın ve İstiklal Savaşı’na katılmamış bir ailenin oğludur. Bakanın 

talimatıyla savcı, gençleri tutuklatır.  

Hapiste Şafak, sevgilisiyle evlenir. 1974 affıyla çıkarlar ve ’80 ihtilali zamanı 

tutuklanmamak için yurt dışına giderler ve uzun süre dönemezler. 1991’de Şafak 

kocasından boşanır ve Türkiye’ye döner. Uğruna acılar çektiği adam başkasına âşık 

olmuştur. 2002 yılında annesi ölür ve Şafak da 80 yaşındaki babasıyla yaşamaya 

başlar. Adam kızını düşünerek çok sevdiği evini yıktırır ve yerine apartman yaptırır. 

Babası 2007’de öldükten sonra Şafak, yalnız yaşar. Otuz yedi yaşındadır. Öykünün 

sonunda yıl 2009’dur. Şafak,  Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi kitabını okur. 

Hem nişanlı hem de uzak akrabasının kızıyla sevgili olan roman kahramanın diğer 

kızla sevişirken hayatının en mutlu anını yaşadığını gören Şafak, kendi hayatının en 

mutlu anını düşünür. Yıllar önce hapiste uzun zaman görmediği sevgilisiyle sorguya 

götürülürken göz göze gelişini hatırlar. Bu anın kendisinin en mutlu olduğu zaman 

olduğu kanısına varır.  

 

“Kabulleniş” 

Naime Hanım kırk sekiz yaşında dul bir kadındır. Yalnız yaşamaktadır. Bir gün 

evinin karşısındaki yangın geçirmiş evde yaşayan adamla karşılaşır. Adam Naime 

Hanım’ın yıllar önce âşık olduğu bin başı Kenan’dır. Naime Hanım Kenan’la yıllar 

önce kocasıyla doğu illerinin birinde bulunduğu sırada tanışmıştır. Kocası Kenan’ın 

komutanıdır. Naime Hanım ve Kenan ilk kez 20 yıl önce 1924 yılında Cumhuriyet 

balosunda karşılaşmıştır. Naime Hanım orada Kenan’la dans etmiştir. Bunun dışında 

bir ilişkileri olmamıştır. O yıllarda Naime Hanım’ın annesi hastalanınca Naime 

Hanım Ankara’ya döner. Tren garına onu ve küçük kızını Bin başı Kenan 

götürmüştür. Kenan’dan ona kalan son hatıra tren garındaki görüntüsüdür.  

Naime Hanım Ankara’da uzun süre kalır. Kocasının yanına döndüğünde 

Kenan’ın başka bir yere tayin olduğunu öğrenir. 20 yıl boyunca bir daha 

görüşmezler. Karşılaştıklarında Naime Hanım kırk sekiz, Kenan elli yaşındadır. 

Sevgili olmaya karar verirler. Kenan’ın ikiz kızları ve karısı evde çıkan bir yangında 

ölmüştür. Naime Hanım’la evlenmek ister. Naime Hanım da bunu ister. Naim 
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Hanım’ın uzak illerin birinde yaşayan kızından alığı bir telgraf planlarını bozar. 

Küçük torunu hastadır ve Naime Hanım’ın gitmesi gerekir. Onu tren garından yine 

Kenan uğurlar. O gittikten sonra Kenan, Naime Hanım’ın başka öncelikleri olduğunu 

fark eder ve bir an önce Naime Hanım gelmeden başka bir semte taşınmayı kafasına 

koyar. Ayrılığı çaresizce kabullenir. 

 

“Seni Sevmiyorum” 

Kız ve erkek sevgilidir. Bir gün erkek kıza ona âşık olmadığını söyler kızı terk 

eder. Amacı başka kızlar sevmek özgürce yaşamaktır. Ama mutlu olamamıştır.  Kız 

ayrılma kararına hiçbir üzüntü belirtisi göstermez. Erkek kızın neden üzülmediğini 

merak eder. İkisi ayrı yollara giderler. Adam yaşlandığında bile kızı unutamaz. 

Aralarındaki söylenmemiş sözlerin varlığı yaşlılığında bile adamı mutlu etmez.  

 

4.1.3. Fikirler 

Erendiz Atasü, her ne kadar ilk öykülerinde feminist bakış açısıyla, kadınları, 

kadın olmanın zorluğunu anlatsa da toplumsal ve siyasî duruşu olan bir yazardır. 

İnsanların duyarsızlığı, toplumun aksayan yönleri, onun eserlerinde yer almaktadır.  

          Atasü’nün ilk eserlerinden sonra konularının çeşitlendiği gözlemlenmektedir. 

Toplumu ilgilendiren sorunlara geniş ölçüde yer vermektedir. Yazar öykülerinde 

genel olarak Türkiye’deki kadın sorununu değişik bakış açılarından işleyen ve 

toplumsal meselelere duyarlı bir yazar olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal 

eleştiri öykülerde kendini gösterir. Erendiz Atasü, kadın sorununa bakışını şu şekilde 

dile getirimektedir: 

  

    “Benim öykücülüğüm, sıradan hayatların örtüsü altında kadınların ne kadar 

çok hüzün, keder, engellenmişlik, bastırılmışlık ve öfke biriktirdiklerini fark 

etmeme koşut serpildi. Öykülerim kadın hakları mücadelesinin bir parçası mıydı? 

Zaten bu mücadelenin içindeyim ve öyleyim, kalemimle, makale ve 

denemelerimle.”125  

 

                                                
125 Erendiz Atasü, İmgelerin İzi, s. 22. 
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Yazarın öykülerinde ele aldığı fikirler aşağıdaki gibi belirlenebilir: 

 

4.1.3.1. Toplumda Kadının Yeri 

Bu fikir Erendiz Atasü’nün öykülerinde bütün yönleriyle irdelenmiştir. Yazarın 

öykülerinde ev kadınları, çalışan kadınlar, devrimci kadınlar, gündelikçi kadınlar, 

yabancı ülkelerden Türkiye’ye gelmiş kadınlar, çalışan kadınlar, dayak yiyen 

kadınlar, kadın yazarlar, dul kadın, yalnız kadınlar, sanatçı kadınlar ve akıl hastası 

kadınlar yer almaktadır. Hayata bakış açıları, yaşam şekilleri farklı olan bu kadınların 

birleştikleri nokta erkekler tarafından hırpalanmış ve onlar yüzünden acı çekmiş 

olmalarıdır.     

Erendiz Atasü’nün öykülerinde cahil, okutulmamış kadınlar evlilikte koca 

dayağı ve geçim sıkıntısı yüzünden mutsuzdur. Kocaları tarafından çalıştırılmakta, 

üstüne bir de dayak yemektedirler. Bunun yanı sıra yazarın güzel bir tespiti 

bulunmaktadır. Okumuş, çalışan, aydın kadın da evlilikte mutsuzluk yaşar. Onlar için 

en büyük sorun iletişimsizlik, erkeğin gözünde kabul görmeye çalışmaktır. Bunun en 

güzel örneğini “İnci, Satı, Erhan ve Durmuş” öyküsünde görmekteyiz. Gündelikçi Satı, 

kocasının dayağından bıkmıştır, evin hanımı İnci ise bir türlü yaptıklarını kocasına 

beğendiremediği için, sürekli onun gözünde kabul görmeye çalıştığı için mutsuzdur. 

Kadın kültür ve eğitim düzeyi ne olursa olsun erkek yüzünden acı çekmektedir.  

Hem çalışan, hem anne hem de ev hanımı olmak zorunda kalan kadının 

yaşadığı bunalım ve stres Atasü’nün ilk öykülerinde sıklıkla karşımıza çıkar. 

“Kadınlar da Vardır” öyküsünün Doktor Gülşen’i bunun en güzel örneğidir. Nöbet 

geceleri, ameliyatlar, çocukları, kocası arasında mekik dokuyan Gülşen’in nefes 

almaya vakti yoktur.  

“Esma”da kız çocuklarına değer verilmeyiş ve kız çocuklarının küçük yaşta 

çalıştırılması yer almaktadır. Babası ilkokul dördüncü sınıfa giden Esma’yı yazları 

bebek bakıcısı olarak çalıştırırken, ondan bir yaş büyük olan erkek kardeşini 

okutmak ister. “Harput’ta Var Bir Kilise” adlı öyküde de Ermeni Simon, oğlunun bir 

Türk’le evlenmesini affederken, kızını affetmez.  

Dul ve yalnız kadına toplumun olumsuz bakış açısı, yalnız kadının karşısına 

çıkan engeller Atasü’nün öykülerinde sıklıkla kullanılmaktadır. “Arda Kalan” 

öyküsündeki Selma babaannesinden kalan izleri bulmak için baba memleketi 

Trabzon’a gittiğinde yalnız olduğu için eniştesi tarafından tacize uğramıştır. “Hüzün” 
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öyküsünün kahramanı yirmi bir aydır hapiste yatan sevgilisini düşünürken şunları 

söylemektedir: 

 
       “Hapsolmak, bazı şeylerden yoksun bırakılmaksa eğer, hapsolmak 
özgürlüğünü yitirmekse, ben de hapisim, evimin 85 metrekaresine, işyerimin 25 

metrekaresine, evimle işim arasındaki otobüs yolculuğunun soluk almaya izin 
vermeyen tıkış tepişliğine yargılandım… Suçum nedir? Kadın olmak, genç olmak, 
yalnız olmak, parasız olmak…”126  

 
 “Lanetliler”de hemşireler de psikiyatri kliniğinde yatan hasta kadınlar da 

yalnızdır. Hemşireler ekmek parası uğruna çalıştıkları doğu ilinde yalnız kadın 

oldukları için toplumun onlara bakış açısından rahatsızdırlar. “Dullara Yas 

Yakışır”da yer alan Nermin, Fikriye Abla ve Anlatıcı üç yalnız ve dul kadındır. 

“Haziranda Bir An”da, dul bir kadının hayata tutunma mücadelesini ve 

toplumun onu yadırgayan bakış açısını görmekteyiz. Kocası onu terk edip 

Almanya’ya giden ve iki çocuğuyla kalakalan Nevbahar’ın durumu şöyle 

anlatılmaktadır: 

 
“Hırpalanmış kadınlık… Boşa çıkmış umutlar… Sıradanın dışın taşmasına boş 

yere çalışılmış, sonunda sıradanın batağına saplanıp kalmış bir hayat… Huysuz 

koca vefasız âşık, bencil çocuklar… Yenik düşmüş bir hayat...”127  

 
Atasü’nün öykülerinde kadınlarla ilgili karşımıza çıkan diğer bir fikir yalnız 

Türkiye’de değil tüm dünyada kadınların erkekler yüzünden acı çekmesidir. 

“Yüzey”,  Rodin ve onun hem öğrencisi hem sevgilisi olmuş olan heykeltıraş 

Camille Claudel arasındaki ilişkiden esinlenilerek kurgulanmıştır. Bu ilişki sonunda 

Camille Claudel çıldırmıştır. Aynı öyküde Rodin’in eserlerinin sergilediği müzeyi 

gezen anlatıcıya müze görevlisinin sorduğu bir soruya anlatıcının verdiği cevap 

dünya kadınlarının ortak yazgısını vurgular niteliktedir. Müzedeki görevli kadının 

kendisine milliyetini sorduğu anlatıcının milliyeti yerine kadın olduğunu söylemesi 

                                                
126 Erendiz Atasü, Lanetliler, s.88. 
127 Erendiz Atasü, Onunla Güzeldim, s. 27–28. 
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dünyanın neresinde olursa olsun kadının aynı şeylere maruz kaldığının ve aynı 

acılardan geçtiğinin ifadesidir. 

“‘Ağlayan Kadınlar’ Kolâjı İçin Taslak” öyküsünde biri Türkiye’de diğeri 

İngiltere’de olan iki arkadaşın mektupları aracılığıyla Virginia Woolf ve Ruth Berlau 

adlı iki tanınmış kadının hayatına ve çektikleri acılara tanıklık ederiz. Öykü 

kahramanlarından Türkiye’de bulunan İdil arkadaşına yazdığı mektupta şunları 

söyleyerek kadınlar arasındaki ortaklığa dikkat çekmektedir: 

 
   “Ruth Berlau senin ve benim yakın arkadaşımız oldu. Sen ve ben birbirimizi  

yeniden, kadınlar aracılığıyla bulduk.. Berlau ve Woolf… Ne güzel… Dünya 

kadınlarının, başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak duygudaşlığını yakalamışız 

demek ki; ortak deneyimin farkındayız.”128  

 

4.1.3.2. Evlilik ve Aile  

Kadın konusuyla bağlantılı olarak ele alınabilecek bir fikir de evlilik ve ailedir. 

Erendiz Atasü bu konuya feminist bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Evlilikte kadın erkek 

iletişimsizliğine değinen yazar, evlilikte kadınların mutsuz ve yalnız olduklarını 

vurgulamaktadır. Ayrıca evlikte yabancılaşma konusuna değinmektedir. Atasü’nün 

evliğe bakışı genellikle olumsuzdur. Çizdiği kadın karakterlerin çoğunun boşanmış 

olması bunun göstergesidir. Mutsuzluğa dayanamayan ve kocası tarafından horlanan, 

anlaşılamayan kadın, çareyi boşanmakta bulur. 

Kadın ve erkeğin birbirine yabancılaştığı, genellikle kadının mutsuz olduğu 

evliliklere “Bir Yüz-Bir Ters”, “Ağlamak”, “Gerçek Ve Düş”, “İkinci Aşkın 

Peşinde” öykülerinde rastlanmaktadır. “Bir Yüz Bir Ters”te Fikret Bey’le bir ömür 

geçirmiş olan Nurten Hanım hiç mutlu olmamıştır. Yaşlandıklarında aynı evin içinde 

onlar artık iki yabancıdır. “Ağlamak”ta birbirini severek evlenmiş Mustafa Sağlam 

ve karısı Feride birbirlerine yabancılaşmıştır ve Mustafa, Feride’yi 

tanıyamamaktadır. İletişimsizlik öyküde şöyle dile getirilmektedir: 

         
                                                
128 Aynı eser,  s. 164. 
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             “Bazı günler Feride’yle iki üç tümceden öte konuşmadığını anımsıyordu. 

Neden? Fakültede candan bir dost ortamı vardı. Söyleşi ihtiyacını orda 

doyuruyordu, ondan mı?.. Peki, Feride kendi çalışma ortamında ne yapıyordu 

acaba? Hiç merak etmediğini şimdi dehşetle ayrımsıyordu. Belki Feride bütün 

gün, onunla olacağı akşamı özlüyordu. Mustafa geliyor, bir iki sözcük söylüyor 

söylemiyor, kitaplarına dalıyordu. Feride’nin yalnızlık, itilmişlik, dışlanmışlık 

duyabileceğini, Mustafa ancak dünyanın kendisini ittiği ve dışladığı şu işsizlik 

günlerinde anlayabiliyordu.”129 
 

“Gerçek Ve Düş”te kadın karakter kocasının kendisini cinsel bir obje olarak 

gördüğünden yakınarak evlilikteki durumunu dile getirmektedir. Atasü’nün evlilik 

konusunda ortaya koyduğu diğer bir fikir evliliğin kadının kişiliğini değiştirdiği ve 

önceki hayatını, alışkanlıklarını kaybettirdiği, kadını genel olarak mutsuzluğa 

ittiğidir. Yazarın bu düşüncesi “Balkon Saati” adlı öyküde Neşe’nin genç kızlığını ve 

evlenmeden önceki hayatını özlemesinde kendini göstermektedir.   

 

4.1.3.3. Kadınlar Arası İletişimsizlik 

         Kadın konusunu enine boyuna işleyen Erendiz Atasü, özellikle kadınlar 

arasındaki iletişimsizliğe değinmektedir. Bu konuyu kadınların birbirini anlamaya 

çalışmaması, kuşaklar boyu kadınların yaşam deneyimlerini birbirine aktarmaktan 

yoksun olması ve kadının başka bir kadın yüzünden acı çekmesi şeklinde ele 

almaktadır.  

Kadınların gerek kıskançlık, gerekse başka nedenlerle birbirlerini anlamaya 

çalışmadıkları ve kadınlar arası dayanışmanın olmadığı fikrini ileri süren yazar,  

“Kadınlar da Vardır” öyküsünde kanser olduğunu öğrenen Servet Hanım’ı teselli 

etmeye çalışan Doktor Gülşen, kanser hastası kadınla nasıl iletişim kuracağını bilemez. 

“Kayısı Gülü”nde kadınları anlamayanın yine kadınlar olduğu 

vurgulanmaktadır. “Arda Kalan”da Atasü’nün savunduğu kadınlar arası dayanışma 

ve bu dayanışmanın kadını güçlü kılacağı fikri karşımıza çıkmaktadır.  

                                                
129 Erendiz Atasü, Lanetliler, s.110. 
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Yıllar sonra İstanbul’dan Trabzon’a babaannesini tanımaya, ondan geriye ne 

kaldığını öğrenmeye giden Selma, eniştesinin tacizine uğrar ve psikolojisi alt üst 

olur. Onu bu yıkımdan kurtaran ve ona mücadele gücü veren babaannesinin 

zamanında okuyup doktor olmasını sağladığı Doktor Remziye olur. Burada ölmüş 

olmasına rağmen bir kadın olan babaanne de torununa geride bıraktıklarıyla (Doktor 

Remziye) destek olmuştur. Kadınların üzülmesinin ve birinin desteğine ihtiyaç 

duymasının nedeni her zaman erkekler tarafından uğradıkları yıkımdır. Remziye’nin, 

Selma’yı teselli ettiği şu sözlerden bunu anlamaktayız: “Bugün acı çektiğini filan hiç 

düşünme, bugün hiçbir şey olmadı, unutma. Acı ilerde gelecek. Erkekler bize hep acı 

çektirir. Dünyanın dönüşü kadar doğaldır bu.”130  

“İnci, Satı, Erhan Ve Durmuş”ta ev hanımı İnci ve evdeki gündelikçi Satı 

sosyal statüleri farklı olsa da ikisi de kocalarından dertli kadınlardır. İnci, kocasının, 

yaptığı düzenlemeleri beğenmemesi üzerine hüngür hüngür ağlar ve Satı onu teselli 

eder. 

Atasü, özellikle anneanne-kız ve torun üçgeninde aynı kuşağın kadınlarının 

birbirleriyle ortak deneyimlerini, geleneklerin engellemesi, ayıp sayılması gibi 

nedenlerle birbirleriyle paylaşmamaları sonucu her kadının aynı olumsuzlukları 

yaşadığını vurgulamaktadır. Bunun tersi olsa kadınların daha mutlu olacakları ve 

hayatta daha az hasar görecekleri fikrini ileri sürmektedir. 

“Yabancı Bir Göğün Altında” hikâyesinde, İngiltere’de üniversite öğrencisi 

olan Türk kadın anlatıcı, üniversitedeki yaşlı temizlik görevlisi kadının ona 

geçmişini, gençliğindeki sevgilisini anlatması üzerine kendi anneannesini ve 

Çanakkale Savaşı’nda ölen dedesi Hasan’ı düşünür. Dedesini hiç tanımadığını 

şaşkınlıkla fark ederek Türkiye hakkında bir tespitte bulunmaktadır:  “…Ve ben 

Hasan’ı bilmiyordum. Hâlâ da bilmiyorum. Benim ülkemde insanlar yaşantılarını 

kuşaktan kuşağa aktaramıyor…”131  

                                                
130 Aynı esre, s. 82. 
131 Erendiz Atasü, Dullara Yas Yakışır, s. 91. 
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“Üç Kuşak”ta anneanne, anne ve anlatıcı kadın arasındaki ilişki 

irdelenmektedir. Anneanne Osmanlı Sarayından çıkıp evlenmiş ve konaklarda 

yaşamıştır. Ne bedenen ne ruhen hiç yıpranmıştır.  Anne bir subay karısıdır. Hayat 

olanca ağırlığıyla onu yıpratmıştır. Anlatıcı, Ankara’da yaşayan evli çalışan bir 

kadındır. Üçü de birbirine uzaktır. Yaşlı anneannenin ölümü üzerine cenazeye 

katılmak için annesi ve anneannesinin yaşadığı kasabaya giden anlatıcı, annesinin 

çektiği acılardan, yaşadığı sıkıntılardan ne kadar habersiz olduğunu fark eder ve 

vicdan azabı duyar. 

“Kayısı Gülü”deki anne ve kız arasındaki diyalog kadınların, özellikle akraba 

olan kadınların, birbirinden ne kadar kopuk olduğunu ortaya koymaktadır. Kızının 

kendisine kadınları anlamadığı yolunda söylediği sözleri üzerine kendi annesini 

düşünen kadın, aklından şunları geçirir:  “Sen beni anlıyor musun, be güzel kızım? 

Kim bilir belki de doğru söylüyor, velet… Fıtnat Hanım neredesin? Anacığım… Niye 

hiçbir şey anlatmadan öldün?”132  

Anlaşılmamak, iletişimsizlik, birbirine kör ve sağır olma durumu Atasü’ye 

göre kadınlar arasında bir kısırdöngü halinde devam etmektedir. Kadınların birbirine 

kapalı olması sebebiyle bütün kadınlar ortak yazgıları olan acı çekmekte 

buluşmaktadır. “Gerçek Ve Düş”te annesinin ölümünü öğrenen kadın, sokakta 

yürürken aşağıdaki düşünceleriyle bu ortaklığı vurgulamaktadır: 

 
      “Hastaneden çıkıp yollarda yürüyen kadın, annemin ölümüne ağlayan ben 

miydim, anneanneme ağlayan annem miydi, yoksa bana ağlayan kızım mı? 

Bilmiyordum. Ben kimdim? Sanki ben, bütün bu kadınların hepsi ve 

hiçbiriydim. Sürekli döngüler çizen ve hep başladığı yere dönen bir mekânda 

devinen kimliksiz bir varlık gibiydim.”133  

 
4.1.3.4.  Sözün Değeri ve Kalıcılığı  

       İnsanlar tarih boyunca kalıcı olabilmek, öldükten sonra da hatırlanmak için sanat 

eserleri ortaya koymuşlardır. Taşın ve mermerin sertliğine güvenerek zamanın 

                                                
132 Aynı eser, s. 144. 
133 Erendiz Atasü,  Lanetliler,   s. 132. 
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yokedici gücünün önüne geçebilecekleri düşünmüşlerdir. Ancak bütün sanat eserleri 

taş da mermer de olsa yok olmaya mahkûmdur. Tek kalıcı olan sözle yapılan sanat 

eseridir. Sözün üstünlüğünü savunan Atasü özellikle Taş Üstüne Gül Oyması 

kitabından sonra bu fikre öykülerde sıkça yer vermiştir. “Taş Üstüne Gül Oyması”, 

“Eskil Masal”, “Antiokos’un Mirası” öykülerinde bu fikir vurgulanmaktadır. 

“Taş Üstüne Gül Oyması”nda annesiyle Trabzon’da Küçük Ayasofya’yı gezen 

anlatıcı, 21 yaşında ölen Gülnihal Hanım’ın gül oymalı mezar taşından etkilenir. 

Yaklaşık yüz yıllık mezar taşı gerektiği gibi korunamamış ve yok olmaya yüz 

tutmuştur. Mezar taşı mermerin gücüne karşı zamana karşı koyamamıştır. Öykünün 

sonunda mermer ustasına seslenen anlatıcı,  gül oymalı mezar taşını kastederek 

mermerin yok olduğunu ve yazdığı öyküyle onun yaşayacağını vurgulamaktadır.  

“Eskil Masal” öyküsü zamana hâlâ karşı koymaya çalışan Mısır piramitlerinin 

bile bütün ihtişamına rağmen zamanın yok edici gücünden kurtulamayacağını 

vurgulayan bir öyküdür. “Herkes zamandan korkar; zaman piramitlerden korksun” 

epigrafıyla başlayan öykü her şeye rağmen piramitlerin de giderek yok olduğu fikrini 

şöyle savunmaktadır: 

 

  “Gecenin içinde yayılan ses öyküsünü bitirdi ve sustu.  Piramitleri, değerli 

taşların rengine boyayan yapay ışıklar söndü… Gezginler birer birer 

ayrılıyor… Çöl durgun ve sesiz… Zaman durmuş gibi… Madde aşınırken kum 

taneciklerine, zaman izliyor sabırlı ve vakur…”134  

 

“Antiokos’un Mirası” öyküsünde Nemrut dağındaki bir zamanlar vücutları da 

bulunan Tanrı ve kral heykellerinin giderek yok olduğu fikri işlenmektedir. Kral 

Antiokos’un öykü sonundaki şu sözleri bir anlamda sözün kalıcılığını 

anlatılmaktadır: 

 

     “Gövdemi Doğu Anadolu’ya, külahımı Mevlevi dervişlerine, burnumu adımı 

işitmemiş delikanlıya, insan ruhumun görkemli güzelliğini ve tiksinç 

                                                
134 Erendiz Atasü, Taş üstüne Gül Oyması, s.154–155. 
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küçüklüğünü ise düş ustası sana bıraktım. Tarihin uzanamadığı bir uzamda 

erinci buldum. Özgürüm.”135  

 

4.1.3.5.  Duyarsızlık 

Toplumu ilgilendiren konulara değinen ve bu konuda kendini sorumlu hisseden 

Atasü’nün, öyküleriyle ortaya koyduğu fikirlerden biri de duyarsızlıktır. Bu fikir 

insanların birbirine duyarsızlığı ve insanların topluma duyarsızlığı şeklinde kendini 

göstermektedir. İnsanların herkese, her acıya kör sağır olduğu günümüz dünyasının 

eleştirisi yapılmaktadır. “Ağlamak”ta işsizliğine, karısıyla arasının bozuk olmasına, 

çevresinde bulunan insanlara aldırış etmeden ağlayan Mustafa Sağlam, toplumsal 

eleştiri yapmaktadır:  

 

    “Birbirinden kopuk, birbiriyle iletişim kuramayan, birbirini yok sayan ya da 

birbirine kinlenen insanlara, hep birlikte, birbirlerini hep görerek sürdürecekleri 

bir yaşam verilmişti. Ne beklenirdi bu topluluktan?...”136  

 

“Taş Üstüne Gül Oyması” öyküsünde annesiyle Trabzon’da Küçük 

Ayasofya’yı gezen anlatıcı, yaklaşık yüz yıllık, gül desenleri işlenmiş mezar taşının 

gerektiği gibi korunamamış olduğunu söyleyerek tarihî güzelliklere karşı insanların 

umursamazlığınıa ve ilgisizliğinie vurgu yapmaktadır. 

 
“Zaide”de, yabancı bir ülkeden genç Cumhuriyet’in başkentine gelip orada 

konservatuar kuran Alman çiftin 50’li yıllarda Türkiye’den ayrılmasının ardından 

konservatuar yıkılır. Bu durum sanata karşı duyarsızlığı ortaya koymaktadır. 

 “Ada”da, Kıbrıs’ta yapılan silah ve mücevher kaçakçılığı konusu işlenirken 

orada taraflara silah satan, kaçakçılık yapan yabancıların insanların birbirini 

öldürmesini, akan kanı umursamadan zevk ve sefa içinde yaşaması duyarsızlığı 

göstermektedir. 

 
                                                
135 Aynı eser, s. 95. 
136 Aynı eser, s. 116. 
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4.1.3.6. Türkiye’deki Toplumsal Değişim 

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından itibaren Türkiye’de yaşanan değişim fikri 

Atasü’nün öykülerinde sıklıkla kendini göstermektedir. Yazar toplumsal değişimin 

olumsuz yönde olduğu fikrini ileri sürmektedir. “Uçu”da Cumhuriyet’in ilk 

yıllarındaki coşkunun giderek yok olduğu ve insanların maddî çıkarlar uğruna 

değerleri hiçe saydığı; “Katran Ağacı”nda çıkar amaçlı doğal güzelliklerin yok 

edildiği, “Zaide” ve “Giselle’nin Delirmiş Ayakaları”nda sanata değer vermeyen, 

“Kapıcı Zebercet’in Önlenemeyen Yükselişi”nde işin ehli olmayan insanların çeşitli 

makamlara getirildiği bir Türkiye gözler önüne serilmektedir. Ayrıca “Giselle’nin 

Delirmiş Ayakları”nda ülke insanın tarih bilincinden yoksun oluşu vurgulanmaktadır.  

“Operada Bir Gece”de 2 Kasım gecesi yapılacak olan ödül töreni davetiyesine 

2 Aralık yazılması üzerine bir ay sonra ödül törenine giden ve boş opera binasıyla 

karşılaşan öykü kahramanın aracılığıyla Türkiye’de hiçbir işin zamanında ve tam 

yapılmadığı fikri ileri sürülmektedir. Öykünün şu cümleleri bu fikri 

desteklemektedir: “Metinlerin çalakalem yazıldığı, düzenlemelerin son dakikada, 

sallapati bir tarzda yapıldığı bu ülkede, yaşamı yönlendiren yalnızca 

rastlantılardı.”137  

Öykülerde Türkiye’de yaşanan toplumsal değişim genellikle yabacı ülkelerden 

Türkiye’ye (Ankara’ya) gelmiş ve burada uzun yıllar kalmış olan sanatçılar 

tarafından anlatılmaktadır. “Mis”, “Giselle’nin Delirmiş Ayakları”, “Zaide” bu fikri 

işleyen öykülerdir.  

“Mis” adlı öyküde, uzak, yardımlaşmadan yoksun, kötücül insan ilişkileri şu 

şekilde dile getirilmektedir: “Mahallenin dokusu parçalanmış, çöken çatıların, 

çürüyen ahşabın, yiten ilişkilerin yerine, paslı teneke parçaları, çamursu ambalaj 

kâğıtları, ölesiye-kıyasıya tutunabilme mücadelesinin korku dolu güvensizliği 

yamanmıştı.”138  

 

 “Giselle’nin Delirmiş Ayakları”nda Normandiyalı yaşlı balerin Türkiye’yi 

paslı çivi kadar oynak, kerpiç duvar kadar kıpırtısız, ikinci süt dişlerini çıkartan 

ihtiyar kadar bebeksi bulur.  

                                                
137 Erendiz Atasü, İncir Ağacının Ölümü, s. 60. 
138 Erendiz Atasü, Uçu, s. 71. 
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Cumhuriyet’in kurulmasının ardından Türkiye’deki değişim ve olumsuzluk en 

güzel ifadesini “Zaide” öyküsündeki Alman müzisyen Hermann Schroeter’in 

Almanya’daki kız kardeşine yazdığı mektupta bulmaktadır: 

 

   “Türkiye on yıl önce yerleştiğimiz ülkeden çok farklı. Savaşın etkilediği her 

şey gibi o da geri dönüşsüz değişti. Tedirgin, ikiyüzlü, bencil, çıkarcı ve 

yarışmacı oldu. Kendi özel zamanını yaşayan bir ülkeydi burası; devleti 

yönetenler, yüzyıllar öncenin yurt kurucusu önderlerine benzerdi; çalışanlar- 

öğretmenler, hekimler, mühendisler, bankacılar bile- misyonerleri andırırdı. Yitik 

zamanları arayan bir müzisyen bu ülkede mutlu olmuştu. Şimdi Türkiye zamana 

uydu. İyi mi oldu? Bilmiyorum.”139   

 

4.1.3.7. Göç   

            Erendiz Atasü’de göç olgusu üç şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunların ilki  

işsizlik dolayısıyla büyük şehre ve yurt dışına göç, “Bir Tren Yolculuğu”, 

“Antiokos’un Mirası” ve  “Kapıcı Zebercet’in Önlenemeyen Yükselişi” öykülerinde 

igörülmektedir. “Bir Tren Yolculuğu”nda Türk işçiler Fransa’ya gitmişlerdir. 

“Antiokos’un Mirası”nda Adıyamanlı genç İsveç’e gitmek için vize almaya 

çalışmaktadır. “Kapıcı Zebercet’in Önlenemeyen Yükselişi”nde ise Kürt delikanlı 

Zebercet ve bütün sülalesi Ankara’ya göç etmiştir. 

Göç olgusunun diğer bir işleniş şekli yazarın hayatıyla bağlantılı olarak 

Balkanlar’dan Türkiye’ye göçtür.  Atasü’nün anne tarafı Selanik’ten Türkiye’ye 

gelmiştir. “Yemen’den bir Yel Esti “ve “Katran Ağacı” öykülerinde bu fikir ele 

alınmaktadır. “Yemen’den Bir Yel Esti”de, Fıtnat Hanım’ın on sekiz yaşında 

Balkanlar’dan Anadolu’ya göç ettiği vurgulanır. “Katran Ağacı”nda Rum kızı 

Evdoksya’nın öyküsü anlatılırken onun ve babasının evlerini, yurtlarını Türkiye’de 

bırakarak Yunanistan’a gittiği söylenmektedir. 

Göçün bir başka şekli de yabancı ülkelerdeki sanatçıların Türkiye gelmeleridir. 

“Zaide”, “Giselle’nin Delirmiş Ayakları”, “Beyaz Fil” bu öykülerdendir.  

 

                                                
139 Erendiz Atasü, Taş Üstüne Gül Oyması, s. 118.  
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4.1.4. Figürler 

Erendiz Atasü’nün öykülerindeki kişiler kadrosuna baktığımızda 

kahramanların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturduğu görülmektedir. Bu durum, 

onun kadın yazar olmasına, feminizmi benimsemesine ve kadınların yaşadıkları 

sorunları ortaya koymak istemesine bağlanabilir. Figürlerin dikkat çekici bir özelliği 

genellikle genç ve orta yaşlı kişiler olmalarıdır. Çocuklar ve ihtiyarlar ancak birkaç 

öyküde görülebilir.   

Öykü ve romanların otobiyografik özellik göstermesine karşı olmayan yazar, 

öykülerinde bir anlamda kendisini, ailesini ve çevresindeki insanları anlatır. Öyküler, 

yazarın hayatı ile ilgili ipuçları verir. Öykülerinde anlattığı yazarlar, yalnız ve 

boşanmış kadınlar, öğretmenler Erendiz Atasü’nün hayatından izler taşır. Bununla 

birlikte “Antiokos’un Mirası”, “Eskil Masal”, “Mozaik” öykülerinde tarihî ve 

mitolojik figürler, “İncir Ağacının Ölümü”, “Denizin Türküsü” öykülerinde ise insan 

dışı figürler kullanılmıştır.  

Ereniz Atasü, öykülerinde kadın karakteri ön plana çıkarırken, erkekleri arka 

plana itmiştir. Anlatılar daha çok kadın karakter merkezli olduğu için, kişileri 

kadınlar ve erkekler olarak gruplandırmayı uygun gördük. Atasü’nün kişileri 

aşağıdaki gibi belirlenebilir: 

 

4.1.4.1. Kadınlar 

Kadın imgesi çok eski dönemlerden günümüze kadar güzellik unsuru olarak 

bütün sanat eserlerine konu olmuştur. Erendiz Atasü’nün öykülerinde ise daha çok 

hayatla mücadele eden, erkek egemen toplumda özgürce yaşamaya çalışan kadınlar 

yer almaktadır.  

Atasü, kadınların dış görünüşünden çok iç dünyalarıyla ilgilidir.  Ayrıca 

kadınların anlatımında çocuk figürler birkaç öykü dışında görülmez. Yazarın İncir 

Ağacının Ölümü kitabındaki “Yeryüzü Mutluluğu” ve “Torun” öykülerinde anne-

çocuk ve anneanne-torun ilişkisini görülebilmektedir. Bu konuyla ilgili Atasü, şunları 

söylemektedir: “Çocuğu hayatı hem zorlaştıran hem güzelleştiren bir olarak 

görürüm. Her kadına da anneliği yaşamasını tavsiye derim. Yaşanmaya değecek her 
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deneyim hem güzeldir, hem de zordur. Bedelsiz güzellik bize insanlara 

bahşedilmemiş.”140 

Öykülerdeki kadınlarda dikkat çeken en önemli özellik, kadın kahramanların 

tamamının erkekler yüzünden acı çekmeleridir. Kadınlar eğitim düzeyleri ne olursa 

olsun aynı acıları yaşamaktadır.  

 Kadın sorunlarına dikkat çekmeye çalışan yazar, birçok öyküsünde çalışan 

kadınları anlatmıştır. Ev işleri ve çalışma hayatının zorluğu arasında sıkışıp kalmış 

olan kadın karakterlerin en büyük sorunu kendine vakit ayıramamak ve aşırı 

yorgunluktur. Bunun yanında bekâr olan çalışan kadınların yaşadığı sorun da 

toplumun onlara olumsuz bakışıdır. Öykülerde çizilen kadın karakterleri hayat 

karşısındaki tutumlarına, meslek gruplarına, yetiştikleri çevrenin özelliklerine göre 

şu başlıklar altında sınıflandırabiliriz: 
 

4.1.4.1.1.  Hayatla Mücadele Eden Kadınlar 

Öykülerde, tek başına ayakta duran kadınlar, hem anne, hem ev kadını, hem 

çalışan kadın olarak oldukça yorucu bir hayat yaşamaktadır.  Bu tip kadınlara örnek 

olarak: “Kadınlar da Vardır”daki Dr. Gülşen, “Balkon Saati”ndeki öğretmen Neşe, 

“Özlem Zamanı Geçti”deki avukat Selçuk Uzel, “Bir Kimlik Aranıyor”daki Sevinç, 

“Gerçek ve Düş” öyküsündeki çevirmen kadın, “Lanetliler”deki hemşire Hülya, 

“Sevgi’nin Romanı”ndaki anlatıcı, “Kiraz Dalları”ndaki Ayten, “Haziranda Bir 

An”daki fabrika işçisi Nevbahar sayılabilir. 

Kadının birey olarak toplumda var olabilmesi gerektiğini savunan Erendiz 

Atasü, erkek egemen toplum yapısında kadın için en büyük sorunun yalnız olmak, 

bir erkeğe bağlı olmadan yaşamak olduğuna vurgu yapar.  Yalnız yaşayan bir kadının 

yaşam kavgasının yanında toplumun onu dışlayan, kötüleyen bakış açısıyla da 

mücadele etmesi gerektiği öykülerde görülebilmektedir. Bu mücadele kadınların 

toplumla çatışmasına neden olmaktadır. Yazar, eserlerinde çizdiği kadın karakterlerle 

ilgili şu değerlendirmeyi yapmaktadır: 

“Kendilerini bulmaya çalışan, verili kimliklere itibar etmeyip, özbenlerini 

arayan kadınlardır. Geleneksel cinsiyet rolleri bizatihi kadını kendisine 

                                                
140 Erendiz Atasü’nün 30.03.2011 tarihinde sorularımıza internet yoluyla verdiği cevaptan alınmıştır. 
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yabancılaştırmaktadır; tüm kadınları bireysel farklar, kişilik, yetenek farkları ne 

olursa olsun aynı kalıba sokmaya çalışmaktadır. Benim kadınlarımın çoğu bu 

zorlamaya direnir,  Özbenini arayan kişi –evet- toplumla zaman zaman 

çatışacaktır. Bazen açık, bazen örtük, bazen de içsel çatışmalar yaşayacaktır. 

Zaten bu kişilerin romanı ve öyküsü yazılır; roman, öykü böyle durumları 

anlatmak için icad edilimiş edebî türlerdir.”141 

 
Yazarın kadın sorununu ağırlıklı olarak işlediği ilk öykü kitabı Kadınlar da 

Vardır’ın ilk öyküsü “Bir Tren Yolculuğu”da özgür olma isteği ile Fransa’ya gitmek için 

yola çıkan iki genç kıza otobüsteki bir delikanlının söylediği şu sözler, toplumun yalnız 

kadına bakış açısını ortaya koymaktadır: “Vallahi bravo… Kız başınıza, kimseyi 

tanımadan etmeden, kalacağınız yeri önceden belirlemeden, bu ne cesaret…”142  

 “Arda Kalan”da Selma, babaannesinden kalan mirası konuşmak için gittiği 

eniştesinin, Selma’nın İstanbul’dan Trabzon’a yalnız gitmiş olmasına şaşırması ve 

yalnızlığını fırsat bilerek ona saldırması yanında erkek olmayan bir kadının yaşadığı 

zorlukları ifade etmektedir.  “Lanetliler”de bir doğu ilinde hemşire olarak çalışan 

Hülya, diğer hemşire kızlar, psikiyatri kliniğinde yatan kadınlar hepsi yalnızdır. 

Hülya yaşadıkları yerin kendilerine bakışından rahatsızdır. Bu rahatsızlık şöyle dile 

getirilmektedir:  

 
  “Şu akşamüstü saat beş dedin mi havanın karardığı, ailelerin evlerine 

çekildiği, bozuk Arnavut kaldırımı sokaklarında günün hiçbir saatinde kadınların 

pek dolaşmadığı, erkeklerin hep esmer, bıyıklı, yabanıl bakışlı olduğu kentin 

insanları onlar için ne diyordu?.. Çalışan genç kadın, serbest kadın, doktor 

ayartıcısı, doktor karılarının korkulu düşü, müsait kadın…”143  

 

Hayat şartlarıyla ve toplumun yargılayan bakış açısıyla mücadelenin yanında 

Atasü’nün kadınları için bir başka olumsuzluk da yalnızlıktır. Öykülerde 

yalnızlıklarıyla öne çıkan kadınlar ve bu duygunun onlara yaşattığı sıkıntıları 

belirtmek için yalnız kadınları ayrı bir başlık altında değerlendirmeyi uygun gördük. 

                                                
141 Erendiz Atasü’nün 30.03.2011 tarihinde sorularımıza internet yoluyla verdiği cevaptan alınmıştır. 
142 Erendiz Atasü, Kadınlar da Vardır, s. 15. 
143 Erendiz Atasü, Lanetliler, s.170. 
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         4.1.4.1.2.  Yalnız Kadınlar 

Öykülerde görebileceğimiz yalnız kadınların ortak özelliği orta yaşlı ve dul 

olmalarıdır. Atasü’ye göre eğitim düzeyi ve medeni hali ne olursa olsun hayat kadın 

için binbir zorlukla doludur. Ancak kadın olmanın üstüne dulluk ve yalnızlık da 

eklenince hayat ve toplumun olumsuz bakış açısı kadını iki kat yıpratmaktadır. 

“Yabancı Bir Göğün Altında” öyküsünde İngiltere’de bir üniversitede temizlik 

görevlisi olarak çalışan ve bir Türk öğrencinin ağzından bize anlatılan yaşlı 

Winnie’nin yalnızlığı çok hazindir. Tek başına yaşayan kadın yalnızlığını unutmak 

için etrafındakilere hayal ürünü akrabalarından söz eder ve yalnız ölür. 

 “Dullara Yas Yakışır”da Nermin, Fikriye ve anlatıcının buluştuğu ortak nokta 

yalnızlıklarıdır. “Haziran’da Bir An”da Nevbahar, kocası tarafından terk edilmiş ve 

iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren dul ve yalnız bir kadındır.  

“Hanımefendi İle Kocakarı”daki Hanımefendi , “Hayatın En Mutlu An’ı”ndaki 

Şafak, “Kabulleniş”teki Naime Hanım yalnız kadınlardır. “Münih’e Yağmur 

Yağıyor”da kahramanın söylediği şu sözler yalnızlığı göstermektedir:“Kadınım, 

yapayalnızım; kimliğini arayan yoksul ülkemden yaban ellere düşmüşüm.”144  

  
4.1.4.1.3.  Evlilikte Mutlu Olamamış Kadınlar 

Kadın için evliliği bir çözüm olarak görmeyen, kadının tek başına toplumda 

rahatça yaşayabilmesinin gerekliliğini savunan Erendiz Atasü’nün evli öykü kişileri 

evliliklerinde mutsuzdur. Özellikle kadınlar, anlayışsız eş, ev işlerinin nefes almaya 

dahi vakit bırakmaması, çocuklarının kendilerini hizmetçi gibi kullanması, eşleri 

tarafından aldatılmaları gibi sebeplerle mutsuzdur. Atasü’nün öykülerinde kadın evli 

olsun ya da olmasın mutsuzdur.  

         “Bir Yüz Bir Ters”te bir ömür boyu sıkıntı içinde ve koca dayağıyla yaşamış 

olan Nurten Hanım, kocası Fikret Bey yaşlanıp, çocukları evlenip evden ayrılınca 

kendine vakit ayırmaya başlayabilmiştir. Koca bir ömrü mutsuz geçirmiştir.  

 

 

                                                
144 Erendiz Atasü, Onunla Güzeldim, s. 49. 
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Atasü’nün kadınları ev hanımı da olsa, çalışan eğitimli kadın da olsa evlilikte 

aynı sıkıntıları yaşamakta ve mutsuz olmaktadır. “Kadınlar da Vardır” öyküsünde ev 

hanımı Servet Hanım da, Doktor Gülşen de mutsuzdur. Servet Hanım ailesi tarafından 

bir hizmetçi gibi kullanıldığını düşündüğünden, Doktor Gülşen ise hayatındaki ve 

evliliğindeki monotonluktan, zaman darlığında yaşamaktan mutsuzdur. 

“Balkon Saati” öyküsünün Neşe’sinin şu sözleri evlilikte mutlu olmadığını 

göstermektedir: “Kocamı bekliyorum ve patlıcan kızartıyorum. Mutlu muyum, 

bilmiyorum. Ekrem’in gelişini beklemek, komşu apartmanın bahçesindeki 

empresyonist güller kadar mutlu etmiyor beni.”145  

 

4.1.4.1.4.  Eğitimli Kadınlar 

Erendiz Atasü’nün kadınları genellikle yüksekokul mezunudur. Bu kadınların 

içinde öğretmenler ve yazarlar ağırlıktadır. Eğitimli kadınlar arasında “Arda 

Kalan”daki Remziye ve “Kadınlar da Vardır”daki Gülşen doktordur. 

Öğretmen anne babanın çocuğu olan ve kendisi de uzun yıllar öğretim üyeliği 

yapan Erendiz Atasü’nün öykülerinde çok iyi tanıdığı meslek grubu olan öğretmenler 

de bulunmaktadır. Eserlerinde yer verdiği bütün öğretmenler genellikle kadındır. Bu 

durumun yazdıklarının otobiyografik özellik göstermesine karşı olmamasından 

kaynaklandığını söyleyebiliriz.  

Atasü’nün “Balkon Saati”, “Uçu”, “Sır”, “Münih’e Yağmur Yağıyor” 

öykülerinde kişiler öğretmen veya öğretim görevlisidir. “Balkon Saati”nde Neşe, 

1980 Ankara’sında ev işlerinin boğuculuğu, dış dünyanın tehlikesi karşısında nefes 

alınabilecek tek yer olarak balkonu gören bir öğretmendir. Kendisi gibi öğretmen 

olan kocasını beklemektedir. “Uçu”, doğuda Türkçe öğretmenliği yaparken tanıştığı 

kaymakamla evlenen ve kocasının onu aldatması üzerine yaşlı annesiyle Ankara’ya 

dönüp edebiyat öğretmenliği yapan bir kadının öyküsüdür. “Sır” ve “Münih’e 

Yağmur Yağıyor” öykülerinde ise öykü kişileri öğretim görevlisi kadınlardır. 

Atasü’nün kadınlarının bir kısmı yazarlık yapmaktadır.  “Aynı Şarkı” adlı 

öyküde eve gelen su tesisatçısının unutamadığı eski sevgilisinden bahsettiği anlatıcı 

bir kadın yazardır.  

                                                
145 Erendiz Atasü, Kadınlar da Vardır, s. 65. 
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Hanımefendi İle Kocakarı”da anlatıcı,  kadın yazardır. Öykü kişilerinin hepsi 

yazar olan ve yazarın ifadesiyle edebiyatın günümüzün kâr güdümündeki rekabet 

dünyasında düştüğü durumla bir hesaplaşma146 olan “Fikir Ayrılığı”nda anlatıcıyla 

birlikte dört yazarın edebiyat dünyasında var olma çabası, eserlerini satmak için 

başvurdukları yollar anlatılmaktadır. Hem yüzeyde kalan, derinliği olmayan 

yazarlara hem edebiyat dünyasında oynanan oyunlara bir eleştiri yapılırken seçilen 

karakterlerden Bediz, Merih ve anlatıcı birer kadın yazardır. 

 

4.1.4.1.5. Yabancı Kadınlar 

Bahsettiğimiz kadın tiplerinin yanında öykülerde yabancı kadınlar da 

bulunmaktadır.  Erendiz Atasü’nün eserlerinde öykü kahramanı olarak seçtiği 

yabancı kadınlar genellikle yurt dışından Türkiye’ye gelmiş sanatçılardır. 

 Bu sanatçılar Türkiye’de okullar açıp kendi sanatlarıyla ilgili öğrenciler 

yetiştirdikten ve Türkiye’de uzun yıllar kaldıktan sonra ülkelerine dönerler. Bu 

kişilerin ortak özelliği Türkiye’de yaşadıkları yalnızlık ve yabancılıktır. “Zaide”, 

“Mis”, “Giselle’nin Delirmiş Ayakları” öykülerinde yabancı müzisyen, tiyatro 

oyuncusu ve balerin karakterleri vardır.  

“Zaide”de Hermann ve Ruth Schroeter çifti 1936 yılında Almanya’daki Nazi 

zulmünden kaçıp Anakara’ya gelirler ve konservatuar açarlar. On beş yıldan fazla bir 

süre Türkiye’de kalıp öğrenci yetiştirirler.“Mis”’de gezgin bir tiyatrocu ailenin kızı 

olan İngiliz Louise, bir Türk’le evlenir ve tiyatroyu bırakır. Babası alkolik olduğu 

için alkol kokan kulis kokusu onu tiyatrodan tiksindirmiştir. Büyük kızının tiyatrocu 

olmak istemesine şiddetle karşı çıkar ama sonunda kızı, annesinden aldığı yetenekle 

tiyatrocu olur. 

 “Giselle’nin Delirmiş Ayakları”nda otuzlu yaşlarda Türkiye’ye gelen 

Normandiyalı bir balerin, Türkiye’de bir bale okulu açar ve öğrenciler yetiştirir. 

Yaşlanınca ülkesine döner. “Yüzey”de heykeltıraş Rodin’in hem öğrencisi hem 

sevgilisi Camille Claudel ve  “Beyaz Fil”de Ermeni heykeltıraş Ani Binemeciyan 

sanatla uğraşan yabancı kadınlardır. 

                                                
146 Akdemir Gamze, Erendiz Atasü’yle “Hayatın En Mutlu An’ı” Üzerine, CK, S.1060, s.4 
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Yabancı kadınlar içinde Türkiye’de değil de kendi ülkesinde anlatılan tek kadın 

karakter “Yabancı Bir Göğün Altında” öyküsündeki Winnie’dir. İngiltere’de bir 

üniversitenin laboratuarında temizlikçi olarak çalışan karakterin diğer yabancı 

kadınlarla ortak noktası yalnızlığıdır. 

 

4.1.4.1.6. Diğer Kadınlar 

Yazar, öykülerinde eğitimli kadınların yanında hizmetçi ve bakıcı olarak 

çalışan kadınlara da yer vermiştir. Bu tipler kimi zaman çalışan kadının yardımcısı, 

kimi zaman maddî sorunlarla ve yalnızlıkla boğuşan tipler, kimi zaman da zengin 

olma hayalleri için uğraşan kişiler olarak çizilmişlerdir. 

 “Bir Kimlik Aranıyor”da Orhan ve Sevinç çiftinin küçük kızlarına bakıcılık 

yapan Güley, maddî zorluklar çeken ailesine yardımcı olmak için büyük şehre 

gönderilmiştir. Yanında çalıştığı çiftin kendisine çok iyi davranmasına rağmen 

Güley’in Çankaya’da zengin bir eve hizmetçi olarak girme hayalleri vardır. Nüfus 

kâğıdı bile olmayan Güley, bu hayalle bir bilinmeze doğru evden ayrılır.  

“Sevgi’nin Romanı”nda çocuk bakıcısı Sevgi’nin Aleviliği ve Alevi olmayan 

bir gence aşkı, Sevgi’nin maddî yetersizliği yanında yaşadığı başka bir sorun olarak 

gösterilmektedir.  

“Esma”da dokuz on yaşlarındaki küçük Esma, ailesine ve kardeşlerine bakmak 

için yazın bir ailenin yanına bakıcı olarak verilir ancak ailesini özlediği için oradan 

ayrılır. “Kayısı Gülü” öyküsünde Faika Kalfa çocukların dadısıdır. Anneden ziyade 

çocuklarla o ilgilenir. “Hayat Bir Rüyadır” ve “Torun” öykülerinde anneanne bebek 

bakıcısıdır. “Lanetliler”de bir hastanenin psikiyatri kliniğinde çalışan sofracı Zekiye 

yer almaktadır. “İnci, Satı, Erhan ve Durmuş” öyküsünde gündelikçi Satı, evlere 

temizliğe giderek kendisini döven kocasına bakmaktadır.  

“İncir Ağacının Ölümü Üzerine Tuhaf Bir Soruşturma”da yazlıkçıların ev 

işlerine yardımcı olan Hanife Hanım vardır. Nurten Hanım ve Fikret Bey’i yazlığın 

bahçesinde çalışırken gören Hanife Hanım, “Sankim ırgat mübarekler! Bey beyliğini 

bilsin, hanım hanımlığını.”147 sözleriyle önyargılı köylü tipinin bir örneği olarak 

                                                
147 Erendiz Atasü, İncir Ağacının Ölümü, s. 9. 
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çizilmektedir.  Hasene Hanım, “Hanımefendi İle Kocakarı”da tek başına yaşayan ve 

yaşlanmış olan Hanımefendi’nin yanına bakıcı olarak yerleştirilmiştir. 

 

4.1.4.2. Erkekler 

Atasü, kadınları bütün yönleriyle anlatırken erkek karakterleri kadınların 

özelliklerini ortaya çıkarmak için figüran olarak kullanmıştır. Öykülerdeki erkekler 

genellikle edilgendir. Yazarın erkekleri merkeze koyduğu öyküleri “Sessiz Ali”, 

“Ağlamak”,” Harput’ta Var Bir Kilise”, “Bayburtlu”, “Eski Sevgili”, “Son Yörük 

Çadırı”, “Zaide”, “Operada Bir Gece”, “Aynı Şarkı”, “Ada”, “Antiokos’un Mirası” 

öyküleridir. Atasü’nün çizdiği erkek karakterler içinde yazarlıkla uğraşanlar ve 

sanatçı tipli erkekler yer almaktadır. Şu üç öyküde erkek yazar kahraman olarak 

seçilmiştir: “Eski Sevgili”, “Operada Bir Gece” ve “Fikir Ayrılığı”.  

“Eski Sevgili”de yazma yeteneğini kaybeden yazar sık sık yıllar önce terk 

ettiği sevgilisini düşünür. Kütüphanesinden dışarı çıkmayan, insanlara hep üstten 

bakan erkek yazar, daha sonra dışarı çıkar, toprakla ilgilenmeye başlar. Böylece 

yeniden yazma yeteneğine kavuşur. Kendini kütüphanesine hapsetmiş olan ve 

hayattan ve insanlardan uzak duran yazarın yeniden yazmaya başlaması hayata 

katılmasıyla gerçekleşmiştir.  

“Operada Bir Şarkı”da 2 Kasım’da düzenlenmiş olan bir ödül törenine yanlış 

davetiye gönderilmesi sonucu 2 Aralık’ta giden ve oldukça üzülen yaşlı erkek yazar, 

boş opera binasında yaşamını, yazarlığını sorgular ve acı gerçeklerle karşılaşır. 

Zamanında cinselliği cesurca anlattığı için eleştirmenlerden olumlu eleştiriler 

almıştır ama aslında bu onun için bir başarı değildir. Düşündükçe derinliği olmayan 

bir yazar olduğunu fark eder. Gerçekte onun yazdıkları hayatın ve insanın görünmez 

derinlikleri üstüne çok az şey iletebilmiştir.  

Yazarlar üstüne bir eleştiri niteliği taşıyan “Fikir Ayrılığı” öyküsünde çizilen 

Nezir karakteri de bir erkek yazardır. Nezir, yazdıklarında kendini gizleyerek gizemli 

olmaya çalışan bir yazardır. Yazdıkları toplumdan uzaktır. Bir depremde diğer 

arkadaşlarıyla birlikte ölür. Bu deprem imge olarak kullanılmıştır ve toplumdan 

uzak, satış kaygısıyla eserler veren yazarların kalıcı olamayacağı anlamına 
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gelmektedir. Atasü’ye göre insanın derinliğini, tarihin ve geçmişin günümüze etkisini 

anlatamayı başaramayan yazar eksiktir. Atasü’nün çizdiği erkek yazarlarda da bu 

derinlik eksikliği bulunmaktadır. 

Öykülerdeki sanatçı erkekleri “Zaide”, “Yüzey”, “Beyaz Fil” öykülerinde 

görebilmekteyiz. “Zaide” öyküsünde Hermann Schroeter eşi Ruth’la birlikte 1936’da 

Türkiye’ye gelir ve konservatuar açar. On beş yıldan fazla bir süre Türkiye’de kalıp 

öğrenci yetiştiren Hermann ve eşi yabancılıklarını, müziğe sarılarak unutmuşlardır. 

Hermann’ın Almanya’daki kız kardeşine yazdığı mektupta müziğin kendisi için 

parçalanmış hayatları birleştiren tanrısal bir titreşim olduğunu vurgular.148 “Yüzey” 

öyküsünde heykeltıraş Rodin ve sevgilisi Camille Claudel’in aşkı dile getirilirken 

Rodin, karaker olarak öyküde yer almaktadır. Öyküde Rodin, sanatçı kişiliğinden çok 

kadına acı çektiren erkek olarak anlatmaktadır. “Beyaz Fil”deki erkek karakter 

ressamdır. 

Erekeklerin içinde yukarıda belirttiğimiz üzere yazar ve sanatçılar olduğu gibi, 

kapıcı, şoför, boyacı, tesisatçı, bahçıvan tipleri de bulunmaktadır. Bu tür mesleklere 

sahip figürler Atasü’nün “Kapıcı Zebercet’in Önlenemeyen Yükselişi”,  “Lanetliler”, 

“Bahçıvan”, “Bayburtlu”, “İnci, Satı, Erhan ve Durmuş”, “Aynı Şarkı” öykülerinde 

görülebilmektedir. 

“Kapıcı Zebercet’in Önlenemeyen Yükselişi”nde kapıcı tipi siyasî eleştiri 

amaçlı kullanılmıştır. Burada hiçbir bilgisi ve eğitimi olmayan kişilerin hak 

etmedikleri makamlara getirilmeleri eleştirilmiştir. “Lanetliler”de akıl hastası 

kadınları ve hemşire kızları hastanenin yakınındaki bir göl kenarına pikniğe Şoför 

İdris ve muavini Celo götürür. “Bahçıvan”da masum görünen bahçıvanın aslında 

insanları kandırarak çok fazla para elde ettiğini görmekteyiz. “Bayburtlu”da boyacı, 

yalnızlığıyla öne çıkarılmıştır. “İnci, Satı, Erhan Ve Durmuş” öyküsünde Durmuş 

boyacıdır. “Aynı Şarkı”da öykü kişisi su tesisatçısıdır.   

 
4.1.4.3.  İnsan Dışı Figürler 

Atasü’nün öykülerinde kişileştirilmiş iki tane insan dışı figür vardır. Bunlardan 

birincisi “Denizin Türküsü”de anlatıcı konumunda olan denizdir. Yazın denize gelen, 

yaşama sevgisinden yoksun insanların eleştirisi ve bu tür insanların kendi 

                                                
148 Erendiz Atasü, Taş Üstüne Gül Oyması, s. 111. 
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yapamadıklarını çocuklarından beklemeleri denizin ağzından bize anlatılmaktadır. Şu 

sözler denizin anlatıcılığını inandırıcı kılmaktadır: “Öğle sıcağında kocaman bir 

metal kütle gibi uzansam da, içimde yaşam kıpırdar benim, sularımda hayat 

devinir…”149 Kişileştirilen diğer figür “İncir Ağacının Ölümü Üzerine Tuhaf Bir 

Soruşturma” öyküsünde kendisine tanıklık görevi verilen incir ağacıdır. Aynı öyküde 

toprak ve rüzgâr da kişileştirilmiş varlıklar olarak kullanılmıştır.  

 

4.1.5. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

Erendiz Atasü’nün öykülerinde iki tür anlatıcı ve bakış açısı yer alır. Bunlardan 

en çok kullanılanı olayların üçüncü şahıs ağzından aktarılmasıdır. Atasü, üçüncü 

tekil kişinin ağzından anlattığı öykülerin tamamına yakınında tanrısal bakış açısını 

kullanmıştır. Tanrısal bakış açısıyla ilgili tespitleri verdikten sonra yazarın, bu bakış 

açısını kullandığı öykülerini değerlendirmeye çalışacağız. 

 

    “Bilgisi sınırsız yazar şunları yapabilir: 

                    1. Öyküde olayları tarafsız olarak rapor edebilir. 

                    2. Herhangi bir karakterin zihnine girebilir. 

                    3. Karakterin, konuşma, eylem, düşünce ve görünüşü hakkında 

yorumlarda bulunabilir.  

                    4. Teleskop ve mikroskop gibi aletlerle görülebilecek ayrıntılarıyla 

birlikte genel ve tarihsel manzarayı okura aktarmak isteyebilir. Bu 

maksatla zaman ve mekân içerisinde özgürce hareket edebilir. Başka 

bir yerde olan ya da geçmişte olmuş olayları veya gelecekte olacak 

olan olayları okura söyleyebilir. 

                   5. Genel düşünceler, yargılar ve hakikatleri ifade edebilir.”150  

 

Atasü, 68 öyküsünün 45 tanesinde üçüncü kişi bakış açısını kullanmıştır. 

Genellikle bilgisi sınırsız bakış açısını tercih etmiştir. Tanrısal konumlu yazar 

anlatıcının kullanıldığı öykülerde, anlatıcı her zaman her yerde mevcuttur. Öykü 

                                                
149 Erendiz Atasü, Lanetliler, s. 225. 
150 Hasan Çakır, Öykü Sanatı, s. 169–170. 
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kişilerinin geçmişlerini, geleceklerini, ne düşündüklerini, içlerinden geçeni bilir. 

Okuyucu onun sunduğu imkânlar doğrultusunda öykü kişilerini tanır ve olaylar 

hakkında bilgi sahibi olur.  “Bir Tren Yolculuğu” öyküsünden alınan şu metinde 

tanrısal bakış açısı kullanılmıştır:  
 

   “Ayla Akman ve Gülseren Dede, yabancı ortamın verdiği ürkeklikle telaşlı 

telaşlı trene bindikleri zaman, Madam Duval, yolculuk boyu kendisine eşlik 

edecek kadın dergisi ve bisküvileriyle pencere kenarındaki köşesine çoktan 

yerleşmişti.”151  

 
“Taş Üstüne Gül Oyması”, “Zaide” ve “Münih’e Yağmur Yağıyor” 

öykülerinde yazar, üçüncü tekil şahıs bakış açısını tekil bakış açısıyla bileştirerek 

kullanmıştır. “Taş Üstüne Gül Oyması”nın girişinde üçüncü tekil bakış açısı 

kullanılmıştır.  Daha sonra öykü birinci tekil şahıs ağzından anlatılmaktadır: “Küçük 

Ayasofya yıllar önce onu ilk gördüğümde böyle değildi. O zamanlar çocuktum, 

annemse henüz gençti.”152  

“Zaide” öyküsünde üçüncü tekil anlatıcının yanında öykü kişisi Hermann’ın 

yazdığı mektuplarla Hermann birinci tekil anlatıcı olarak yer almaktadır: “Ruth’u 

Türkiye’de kalmaya ikna edebileceğimi sanmıyorum. Yalnızlık ve yabancılık 

içimizde; oraya çıkmamacasına yerleşti, bunu biliyorum!153   

Erendiz Atasü, “Taş Üstüne Gül Oyması” ve “Zaide” öyküleri dışında kalan 

yirmi bir hikâyesinde birinci tekil kişi bakış açısını kullanmıştır. Tekil bakış açısı, 

otobiyografik yöntemin hâkim olduğu romanlarda uygulanan bir bakış açısıdır. Bu 

tür romanlarda “anlatıcı” ile “anlatan” aynı kişidir.154 Erendiz Atasü’nün özellikle 

otobiyografik özellikleri olan “Bayburtlu”, “Yabancı Bir Göğün Altında”, “Dullara 

Yas Yakışır”, “Münih’e Yağmur Yağıyor”, “Yüzey”, “Aynı Şarkı” öykülerinde 

birinci tekil bakış açısı kullanılmıştır.  

                                                
151 Erendiz Atasü, Kadınlar da Vardır, s. 13. 
152 Erendiz Atsü, Taş Üstüne Gül Oyması, s. 10. 
153 Aynı eser, s. 115. 
154 Mehmet Tekin, Roman Sanatı (Romanın Unsurları) 1, s. 53. 
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Öykülerde kullanılan bakış açılarını şu şekilde bir şemayla belirtebiliriz: 

 
Üçüncü Kişi bakış Açısı Tekil Bakış Açısı 
Tanrısal Bakış Açısı Merkezî Karakter 
“Bir Tren Yolculuğu”        
“Bir Yüz-Bir Ters”            
“Kadınlar da Vardır”      
“Özlem Zamanı Geçti”    
“Yemenden Bir Yel Esti”   
“Sessiz Ali”                       
“Bir Kimlik Aranıyor”      
“Arda Kalan”                    
“Ağlamak” 
“Lanetliler” 
“Esma” 
“İkinci Aşkın Peşinde” 
“Sevda İçin Tek Kişilik Ağıt” 
“Can Yoldaşı”                     
“İnci, Satı, Erhan ve Durmuş”                          
“Madam Butterfly Ölmeyi Reddederse”            
“Haziranda Bir An”                                          
“Toz”                                                                 
“Yüzey”                                                              
“Su”                                                                   
“Son Yörük Çadırı”                                           
“Zaide”                                                              
“Eskil Masal”                                                    
“Uçu” 
“Mis”  
“Mozaik” 
“Antiokos’un Mirası” 
“Doğunun Çağrısı” 
“Giselle’nin delirmiş Ayakları” 
“İncir Ağacını Ölümü üzerine Tuhaf Bir Soruşturma” 
“Kapıcı Zebercet’in Önlenemeyen Yükselişi” 
“Beyaz Fil” 
“Operada Bir Gece” 
“Sır” 
“Hayat Bir Rüyadır” 
“Özlemek” 
“Yeryüzü Mutluluğu” 
“Fikir Ayrılığı” 
“Bağışıklık Yetmezliğinde Ayrılık” 
“Hayatın En Mutlu An’ı” 
“Kabulleniş” 
“Seni Sevmiyorum” 

                   “Balkon Saati” 
                              “Hüzün” 
                 “Gerçek ve Düş” 
                         “Üç Kuşak” 
             “Denizin Türküsü” 
                         “Bahçıvan” 
 “Harput’ta Var Bir Kilise” 

                         “Bayburtlu” 
          “Yaşlı Bir Genç Kız” 

“Yabancı Bir Göğün Altında” 
“Sevgi’nin Romanı” 

“Kayısı Gülü” 
“Kiraz Dalları” 

“Dullara Yas Yakışır” 
“Eski Sevgili” 

“Münih’e Yağmur Yağıyor” 
“Ağlayan Kadınlar Kolajı” İçin Taslak” 

“Taş Üstüne Gül Oyması” 
“İkinci Ülke” 

“Ada” 
“Aynı Şarkı” 

“Hanımefendi İle Kocakarı” 
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4.1.6. Anlatım Teknikleri 

Öyküleri incelediğimizde anlatma-gösterme tekniğinin sıklıkla kullanıldığını 

görüyoruz. “Arda Kalan” öyküsünde Rus işgalinden kaçan Rabia Hanım’ın 

Trabzon’a dönme umudu şu şekilde anlatılmaktadır: 

            

     “Çar’ın yıkıldığı, Rus ordularının savaştan vazgeçtiği, 1918’de duyuldu 

Abana’da. Yüzbaşı Kahraman Bey çeteleri Trabzon’u 24 Şubat 1918’de geri 

almıştı. Bu haber ancak o yaz ulaştı Abana’ya. Rabia Hanım’ın yüreğinde deli 

bir umut güm güm atmaya başladı.”155  

 

Ünlü heykeltıraş Rodin ve öğrencisi ve sevgilisi Camille Claudel’in öyküsünün 

anlatıldığı “Yüzey”de anlatma tekniği kullanılmıştır: 

 

     “Camille Claudel en son “Les Causseuses”ü yonttu. Çıldırının arifesindeydi. 

Kimbilir, belki bir parçacık kömürün bile bulunmadığı buz gibi atölyesinin 

penceresinden baktı bir gün Paris’in kirli sokaklarına. Orda çöpler içindeki bir 

köşe başında gördü onları; dedikodu yapan dört yaşlı kadın. Saçları ak, yüzleri 

buruşuk, belleri bükük, bir ayakları çukurda…”156  

 

Öykülerde kullanılan bir diğer yöntem tasvir tekniğidir. Bu teknik insanlara, 

eşyalara veya mekânlara ait özellikler verilirken sıklıkla kullanılır. İnsanlar 

tanıtılırken fiziksel tasvirden ruhsal tasvire yer verilmiştir. “Özlem Zamanı Geçti”de 

hukuk müşaviri Selçuk Uzel’in fizikî tasviri yapılmaz. Onun lise yıllarından 

bahsedilirken Selçuk şöyle tasvir edilmektedir: “Selçuk temiz aile çocuklarının 

dünyasıyla eylemci öğrenciler arasında bir yerdeydi. Hep arada kaldım, şimdi de 

öyleyim ya, kesin tavır alamadım hiç. Herkese hak verip, herkesin yanlışını görmek, 

ya da öyle yaptığını sanmak.”157  

“Sessiz Ali”de Ali tasvir edilirken fiziksel özelliklere değinilmediği 

görülmektedir: “Ali gülümsemesini unutmuştu. Nişanlanmasından bir hafta sonra 

                                                
155 Erendiz Atasü, Lanetliler, s. 39–40. 
156 Erendiz Atasü, Onunla Güzeldim, s. 69. 
157 Erendiz Atasü, Kadınlar da Vardır, s. 94. 
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başladı bu düşünceli hali. İlk günler öyle sevinçliydi ki… Kuş olup uçası 

geliyordu.”158 Öykülerde mekân tasvirleri kişi tasvirlerinden daha çoktur: 

 
     “Doğu Anadolu’nun sonbahar sarısına bürünmüş tekdüze doğası otobüs 

penceresinde uzayıp gidiyordu. Peş peşe, yan yana sıralanmış,, ufka doğru yayılan 

tepeler… Gün batımında eflatuna, mora dönüp güzelleşen tepeler, öğle sonunun 

yorgun ışığında boz sarı, tozlu bir renkteydi.”159  

 
     “Sağda yan yana dizilmiş aşıboyalı, çivit mavisi, kehribar sarısı evler; 

cumbalarında fesleğen, gül, günebakan saksıları, sokakta koşturan çıplak ayaklı 

çocuklarına seslenen yemenili kadın başları. Solda küçük cami, yeni yıkanmış 

avlusundan serinlik yükseliyor.”160  

 
Atasü, insanlar ve mekânların bir durumdan başka bir duruma geçişini ifade 

etmek için tasvir tekniğini kullanmıştır. Son öykü kitabında yer alan “Hanımefendi 

İle Kocakarı” öyküsünde bu görülebilmektedir. Öykünün başında Hanımefendi şu 

sözlerle tanıtılmaktadır: “Hanımefendi her zamanki gibi ölçülü, kibar ve uzaktı. İnce 
endamına pek yakışmış siyah bir elbise giymiş, kır saçlarına daha da bir soyluluk 
katan bir sıra gri inci takmıştı.”161 Onun daha sonraki değişimi: “Üzerinde rengi 

atmış bir basma elbise vardı; sanki ona küçülmüş gibiydi. Koltukaltı söküktü; 
gözüme ilişti.”162 

Bir durumdan başka bir duruma geçişin tasvir tekniğiyle anlatılışını “Katran 

Ağacı” öyküsünde de görülmektedir. Daha da zenginleşmek uğruna yazlık bir yerin 

doğal güzelliklerin yok oluşu şöyle tasvir edilmektedir: “Köy kocaman bir kireç 

kuyusuna dönmüştü; şaşıp kaldı. Zeytinlikler iyice seyrelmiş, inşaat tozuyla kaplanmış 
yaşlı zeytin ve incir ağaçlarının, meşelerin yüzüne bakan kalmamıştı.”163   

Ağırlıklı olarak anlatma yöntemiyle öykülerini kurgulayan yazar diyalog 

tekniğini fazla kullanmamıştır. Yazarın, “Yemenden Bir Yel Esti”, “İkinci Aşkın 

Peşinde”, “Yaşlı Bir Genç Kız”, “Eskil Masal”  gibi hiç diyalog olmayan öyküleri de 

                                                
158 Aynı eser, s. 147. 
159 Erendiz Atasü, Lanetliler, s. 168. 
160 Erendiz Atasü, Uçu, s.55- 56.  
161 Erendiz Atasü, Hayatın En Mutlu An’ı, s. 2.  
162 Aynı eser, s. 4. 
163 Erendiz Atasü, Taş Üstüne Gül Oyması, s. 45- 46. 
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bulunmaktadır. Öykülerdeki diyaloglar genellikle kısa ifadelerden oluşmaktadır. “Bir 

Tren Yolculuğu” öyküsüne oldukça kısa bir diyalog yer almaktadır: 

 

 “ - Almaz mısın? 

      -Yok, sağ ol… 

      -Al, canım, hepsi çok bana.”164 

 
“Kadınlar da Vardır”da kanser hastası olan Servet Hanım ve Doktor Gülşen’in 

diyalogları bulunmaktadır: 

 
“ -Aman kızım, dedi, bu yaştan sonra ben ne yapabilirim ki?.. Ben yaşlı bir 

kadınım. 

 - Hiçbir zaman çok geç değildir. 

- Elli yedi yaş geçtir, yavrum. Ben zavallı, yaşlı bir kadınım, gücüm yok.”165 

İç monolog tekniği Atasü’nün “Özlem Zamanı Geçti” öyküsünde yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Öykü kahramanı Selçuk Uzel, gazetede yıllar önceki arkadaşının 

ölüm haberini okuyunca içinden şunları geçirir. 

 
      “Kadriye Demir… Olamaz! Olabilir mi?.. Neden olmasın? Sık 

rastlanabilecek bir ad… Yalnızca isim benzerliği… Hem Kadriye’den en son ses 
çıktığında, İzmir’de hali vakti yerinde bir avukatla evliydi. Eh, daha ne… Yok 
canım, o değildir. Ama Kadriye bu…”166  

 

 Erendiz Atasü’nün öykülerinde montaj tekniği de görülebilmektedir. 

“Yemenden Bir Yel Esti” öyküsünün başında bulunan bir mektup montaj olarak 

kullanılmıştır:  

 
 “Sene 1326, İstanbul, Ağustos 31 
 “Sevgili Beyim, Yirminci sal-i hayatımın yadigârını takdim ediyorum. Seni pek 

çok özledim. Acaba siz de özlediniz mi? Ah, canım Selanik. Bir görebilsem.”167  

                                                
164 Erendiz Atasü, Kadınlar da Vardır, s. 14. 
165 Aynı eser, s. 54. 
166 Aynı eser, s. 74. 
167 Aynı eser, s. 142.  
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“Lanetliler”de hasta kadınlardan birinin söylediği türkü montajdır: 

            “Dağlar senin ne karanlık ardın var. 
              Lale, sümbül boynun bükmüş, derdin var. 

             Elalemin vatanı var, yurdu var. 
             Bir ben yurtsuz kaldım neyleyim…”168  
  
“Üç Kuşak”ta anlatıcının annesinden aldığı bir telgrafın öyküde kullanılması 

montaj tekniğine örnektir. ““Ağlayan Kadınlar” Kolajı İçin Taslak” öyküsü boyunca 

montaj tekniğinden yararlanılmıştır. Öykü, İdil ve Sırma adlı iki arkadaşın 

mektupları şeklinde kurgulanmıştır. “Son Yörük Çadırı” adlı öyküde ünlü şair Nazım 

Hikmet’in dizleri montaj olarak kullanılmıştır. “Zaide”de Alman müzisyen 

Hermann’ın Türkiye’den Almanya’daki kız kardeşine yazdığı mektuplar montaj 

tekniğine örnektir.  

Atasü’nün öykülerinde leite motiv tekniği de kullanılmıştır. “Gerçek ve Düş” 

adlı öyküde “mavi gömlekli adam” ifadesi, “Dullara Yas Yakışır”da “sonbahar” 

kelimesi, “Uçu”da “uçu” sözcüğü,  “Mis” öyküsünde “Duende”  tekrar edilmektedir.  

Atasü’nün öykülerinde yer alan tekniklerden biri de geriye dönüştür. Zamanın 

belirgin olarak verilmediği öykülerde yazar karşılaştırma yapmak veya okuyucuya 

bilgi vermek amacıyla bu yönteme başvurmuştur. Özellikle geçmişle hesaplaşma 

halinde olan kahramanların geçmişini anlatmak için geriye dönüş tekniği 

kullanılmıştır. Kahramanın geçmişiyle, geçmişinde yaşamına girmiş insanlarla 

hesaplaşması söz konusu olan “Özlem Zamanı Geçti”de Selçuk Uzel’in gençliği 

geriye dönüşlerle verilmiştir. 

“Kayısı Gülü” öyküsünde anlatıcının çocukluğu geriye dönüşle 

aktarılmaktadır: “Sesler,  sesler… Benim çocukluğumda, dallarda dolaşan rüzgâr 

ıslık çalardı keyifle… Yalının rıhtımına vuran denizin şırıltısı; suya değen küreklerin 

şıpşıpları…”169  

Erendiz Atasü az veya çok bütün anlatım tekniklerinden yararlanmıştır. 

Tekniklerle anlatıyı etkili kılmaya çalışmıştır.   

 

                                                
168 Erendiz Atasü, Lanetliler, s. 185. 
169 Erendiz Atasü, Dullara Yas Yakışır, s. 138–139. 
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4.1.7. Zaman 

Erendiz Atasü’nün öykülerini zaman açısından incelediğimizde öykülerinin 

çoğunda zamanın kesin olarak belirtilmediğini görüyoruz. Zaman daha çok günün 

vakitleri, aylar ve mevsimler şeklinde belirtilmektedir. “Bir Tren Yolculuğu”da olay 

yaz mevsiminde geçmektedir.  Yılın ve mevsimin açık bir şekilde anlatıcı tarafından 

verildiği tek öykü “Balkon Saati”dir. Öyküde zaman şu sözlerle aktarılmıştır: 

“Çünkü burası Ankara, yıl 1980, aylardan Haziran.”170 “ 

Kiraz Dalları”nda anlatı zamanının 1985 yılı olduğu söylenmiştir. “Dullara Yas 

Yakışır”da öykü zamanının sonbahar olduğu belirtilmiştir.  

“Haziranda Bir An” öyküsünde zaman öykünün adından anlaşılmaktadır. Öykü 

zamanı bir haziran öğle vaktidir. “Yüzey” öyküsünün zamanı 1989 yılının Temmuz 

ayı olarak belirtilmiştir. “Son Yörük Çadırı”nda 1940 yılında hapse giren öykü 

kahramanın on yıl hapiste kaldığı söylenerek zaman bildirilmiştir. “Zaide”de 

Hermann ve Ruth Schroeter çiftinin Türkiye’ye geliş tarihi 1936 yılı Aralık ayı 

olarak bildirilmiştir. Aynı öyküde Alman çiftin on beş yıl sonra ülkelerine döndüğü 

bilgisi öykünün kapsadığı zamanı vermektedir. “İncir Ağacının Ölümü Üzerine 

Tuhaf Bir Soruşturma”da zaman genel hatlarıyla verilmiştir: “Yer ve Zaman: 21. 

yüzyılın başı, bir deniz kıyısı”171 “Beyaz Fil”de zamanın yine yıl ve mevsim şeklinde 

verildiğini görülmektedir. 

“Operada Bir Gece”, zamanın yanlış anlaşılması üzerine kurgulanmış bir 

öyküdür. 2 Aralık günü yapılacak bir ödül törenine davet edilen yaşlı yazar törene 

gittiğinde törenin 2 Kasımda yapıldığını öğrenir. Öykü bir aylık bir süreyi 

kapsamaktadır. Zamanın öykü boyunca yıl ve mevsim şeklinde uzun bir süreyi 

kapsayacak şekilde verildiği tek öykü “Hayatın En Mutlu An’ı”dır.  Zaman, 

öykünün birinci bölümünde 1972 yılı ilkbaharı, ikinci bölümünde 2002 yılı Aralığı,  

üçüncü bölümünde 2007 yılı sonbaharı,  dördüncü bölümünde 2009 sonbaharı 

olarak verilmiştir. Öyküde bölümlerin içerikleriyle bağlantılı olarak zaman 

belirtilmiştir. 

                                                
170 Erendiz Atasü, Kadınlar da Vardır, s. 72.  
171 Erendiz Atasü, İncir Ağacının Ölümü, s. 4. 
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Atasü, öykülerinin çoğunda özetleme ve geriye dönüşten yararlanarak zamanın 

akışını bozmaktadır. Öykülerde olaylar yaşandıktan sonra aktarılma yoluna 

gidilmiştir.  

 

4.1.8. Mekân 

Erendiz Atasü’nün mekân seçimi gerçekçidir. Yazdıklarının yaşadığı hayatla 

bağlantılı olmasından yana olan yazarın öykülerinde kullandığı mekânlar arasında 

yaşadığı şehir olan Ankara, babasının memleketi olan Trabzon, Doğu Anadolu 

anneannesinin mübadele zamanında göç etmek zorunda olduğu Selanik, Ege’nin 

yazlık beldeleri, İstanbul, ev içleri, tren, hastane odası, müzeler, tarihî yerler, Kıbrıs 

İngiltere, Fransa, Münih, Venedik yer almaktadır. Otobiyografik yazmaktan 

kaçınmayan ve bu yöntemin insanın kendini ve tüm insanları tanımasını sağladığını 

savunan yazarın kullandığı mekânlar da hayatının bir parçasıdır.  

Atasü’nün öykülerinde Ankara büyük bir yer tutar. “Balkon Saati”, “Özlem 

Zamanı Geçti”, “Bir Kimlik Aranıyor”, “Ağlamak”, “Esma”, “Can Yoldaşı”, “Kiraz 

Dalları”, “Dullara Yas Yakışır”, “Zaide”, “Uçu”, “Mis”, “Giselle’nin Delirmiş 

Ayakları”, “Kapıcı Zebercet’in Önlenemeyen Yükselişi” öykülerinde mekân Ankara’dır.  

“Balkon Saati”nin Neşe’si Ankara’da yaşamaktadır.  “Özlem Zamanı Geçti” de 

Selçuk Uzel, lisedeki erkek arkadaşı Çetin’le Kızılay’da karşılaşır. “Bir Kimlik 

Aranıyor”da Sevinç’in kızının bakıcısı ve kimliği dahi çıkartılmamış olan köylü kızı 

Güley, Çankaya’da iş bulunca evden ayrılmıştır. “Ağlamak” öyküsündeki Nalân 

Avcı, Çankaya’da yaşamaktadır. “Esma” ve “Can Yoldaşı”nda olaylar Ankara’nın 

gecekondu mahallesinde yaşanmaktadır. “Kiraz Dalları”nda anlatıcı Ankara’da 

çalışmaktadır. “Zaide”de Alman çift Ankara’da konservatuar açar. “Uçu”da öykü 

kahramanı kadın başkentte öğretmenlik yapmaktadır.  “Mis”te öykü sonunda aile 

Cebeci’ye taşınır. “Kapıcı Zebercet’in Önlenemeyen Yükselişi”nde Ankara bilinçli 

olarak seçilmiştir. Öyküde siyasî eleştiri yapılmaktadır. Şu ifadeden öykünün 

Ankara’da geçtiğini anlamaktayız: “Kapıcı girdikten hemen sonra, kardeşlerine, 

amcaoğullarına haber salmış, onlar da birer ikişer, sarp dağları terk edip başkente 

göç etmiş”172  

                                                
172 Aynı eser, s. 25. 
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Atasü, babasının doğduğu yer olan Trabzon’u “Arda Kalan” ve “Taş Üstüne 

Gül Oyması” öykülerinde mekân olarak kullanılmıştır. “Arda Kalan”da Selma 

Trabzon’a gider ve babaannesinin izlerini arayarak onu tanımaya çalışır. “Taş Üstüne 

Gül Oyması”nın başında anlatıcı, geriye dönüş yöntemiyle annesiyle Trabzon’da 

gezmiş olduğu Küçük Ayasofya’dan bahsetmektedir.  

Yazarın “Lanetliler”, “Harput’ta Var Bir Kilise”, “İkinci Ülke”, “Antiokos’un 

Mirası” öykülerinde doğu illeri mekân olarak kullanılır. “Lanetliler”de hemşire kızlar 

Doğu Anadolu’da bir hastanede çalışmaktadırlar. “Harput’ta Var Bir Kilise” 

öyküsünde geriye dönüşle kadın doktorun gençliğinde görev yaptığı Harput’ta 

yaşadıkları anlatılmaktadır. “İkinci Ülke”,  doğu illeri için kullanılmış bir ifadedir.  

Gönüllü bir grup doktorun doğuya sağlık taramasına gidişinin anlatıldığı öyküde 

doğu illerindeki yaşam ve kargaşa aktarılmaktadır. “Antiokos’un Mirası”nda 

Adıyaman yer almaktadır.  
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V. BÖLÜM 

 

5. ROMANLARI 
Bu bölümde Erendiz Atasü’nün roman anlayışı ile birlikte romanları üzerinde 

durulacaktır.   

 
5.1. Roman Anlayışı 
Yazarlık hayatına öyküyle başlayan Erendiz Atasü, art arda yazmış olduğu beş 

öykü kitabının ardından 1995 yılında Dağın Öteki Yüzü adlı esriyle romana adım 

atmıştır. Otobiyografik özelliklerin ağır bastığı ve “Kemalizm” ideolojisini savunan 

bu ilk romanıyla 1996 Orhan Kemal Ödülü’nü almıştır. Bu ilk romandan sonra 

Gençliğin O Yakıcı Mevsimi, Bir Yaş Dönümü Rüyası ve Açıkoturumlar Çağı 

romanlarını yazmıştır.     

 Öykülerinde olduğu gibi romanlarında da kadın karakterleri eserin merkezine 

koyan Erendiz Atasü, kadınları anlatırken topluma ve Türkiye gerçeklerine ayna 

tutmaktadır. Öykülerinden farklı olarak romanda, kadın ve cinsellik, lezbiyenlik ve 

eşcinsellik konularına değinmektedir Yazarın denemelerinden yola çıkarak roman 

anlayışını belirlemeye çalışacağız. 

 Öykü türüne göre oldukça geniş kapsamlı olan roman, bir taraftan yazarının 

bakış açısını ortaya koyarken, diğer taraftan da içinden filizlendiği toplumu yansıtır. 

Erendiz Atasü, öncelikle kendisini yazmaya iten sebepleri şöyle ortaya koymaktadır: 

 

     “Hem öykü hem roman yazan biri olarak şunu söyleyebilirim: Roman ve 

öykü zihnin farklı işleyişleriyle yaratılır. Çağdaş öykü şiire benzer, daha çok 

esinle yazılır, kısa bir metin de olsa uzun da, bir nokta çevresinde döner. Esin 

dediğimiz dış etkinin –bir sima, bir koku, bir müzik parçası olabilir- içimizde 

titreştiği anı, seziş ve/veya duygudur bu nokta. Çağdaş öykü an’da odaklanır. 

Roman ise bir değil belki birçok esinlenme an’ı talep eder; çok odaklıdır. Bütün 

bu odaklar arasındaki metinsel dengeyi tutturmak bir tür matematiksel 

yoğunlaşma ya da mühendislik çalışması benzeri bir çaba ister. Roman süreçleri 

önümüze serer.”173 

                                                
173 Erendiz Atasü, Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık,  s. 147- 148. 
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Roman yazma sürecinin zor ve zahmetli olduğunu belirten yazar, öyküde 

olduğu gibi romanda da imge kullanımından yanadır. Yazar, öykü ve romanda 

imgenin işlevini şu sözleriyle belirtmektedir:  

 

   “Gerek öyküde, gerek romanda imge elbette çok önemlidir; yazarın 
yaratmak istediği ortamı, duygu durumunu, kişiyi uzun sözlere gerek kalmadan 

okurun iç dünyasında var edebilir, imge.”174  

 

Yıldız Ecevit, modern romanda kullanılan imgelerle ilgili olarak şu bilgileri 

vermektedir:  

 

    “İmge, farklı gerçeklik kategorileri arasında yaşar; bir ayağı soyutta bir 
ayağı somutta durur; bir yanıyla reel gerçeğin bir parçasıyken öteki yanıyla 
kurmaca dünyanın malıdır. Amacı, bu farklı düzlemleri birbirine yaklaştırmak, 

birbirinin içinde eritmek, onlardan yeni bir dünya yaratmaktır.”175 
        

 Atasü, Dağın Öteki Yüzü adlı ilk romanında Cumhuriyet’in ilk yıllarında, 

Atatürk devrimlerine ve Cumhuriyet’e bağlı olan roman kahramanı Vicdan, subay 

kardeşleriyle Uludağ’a tırmanır. Bu tırmanış, romanda imge olarak kullanılmıştır. 176  

Yazarın ikinci romanı olan Gençliğin O Yakıcı Mevsimi’nde cinselliği ifade etmek 

için “tünel” imgesi kullanılmıştır.  

Erendiz Atasü’nün roman anlayışı ile ilgili diğer bir özellik, romanın işleviyle 

ilgilidir. Romanın okuyucuda uyandırması gereken etkiyi şu şekilde ifade eder: 

“Roman okumak nasıl bir süreçtir, sevgili okur? Dilin lezzetini tatmak, bulmaca 

çözmek, ders çalışmak mıdır, ya da boş vakitler eğlenceliği midir?”177 sözleriyle 

romanın okuyucu için anlamını sorgular. Bu sorulara şu şekilde cevap vererek roman 

türünün okuyucuya birikim kazandırması ve okuyucuyu geliştirmesi gerektiğini 

vurgular:    

  
                                                
174 Aynı eser, s. 148. 
175 Yıldız Ecevit, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, s.51. 
176 Erendiz Atasü, Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum, s. 107. 
177 Erendiz Atasü, Benim Yazarlarım, s. 68. 
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    “Onun başarısının tek bir ölçüsü vardır bana kalırsa. Okuma sürecini 
tamamlayıp gündelik yaşantınıza yeniden doğduğunuzda kendinizi 
“zenginleşmiş” hissedebilmeniz. “Rahatlamış”, “onaylanmış”, ya da 

“dinlenmiş”, demiyorum, “zenginlenmiş” diyorum! “Gerçeğe” bir adım daha 
yaklaşmış olmanın zihinsel ve duygusal olgunlaşmasıdır bu.” 178  

 

Erendiz Atasü, romancıların ülke sorunlarına duyarsız kalmamaları 

görüşündedir.  Türk romanını değerlendirirken romancıların Türkiye gerçeklerine 

genellikle duyarlı oldukları görüşünü ortaya koymaktadır. Ancak romanın toplumu 

yansıtmakla kalmayarak bireyin iç dünyasını irdelemesi gerektiği kanaatindedir. 

Yazarın şu sözlerinde bu düşüncesini görebilmekteyiz: 

 

    “Bireyin var oluş sorunlarından (Don Kişot örneğini anımsayalım) yola 
çıkmayan Türk romanı, bireyin içsel derinliğin, bu uçurumun yakın ilişkilere 

yansımasını, birey/birey, birey/toplum hesaplaşmalarını ve bireyin iç 
hesaplaşmalarını irdelemede –Halit Ziya’nın dehası dışında- zayıf kalmıştır.”179   

 

 Kendi romanlarında bu eksikliği gidermeye çalışan Atasü, özellikle bireyin iç 

dünyasını irdeleme konusunda kadınlardan yola çıkmıştır.   

Yazarın roman konusunda en çok üzerinde durduğu nokta, romanlarda kadın 

bedeninin ve cinselliğin anlatılamamasıdır. Bizim toplumumuzda cinselliğin nasıl 

algılandığını şu sözlerle ifade etmektedir: 

 

  “Kadınlar cinselliği nasıl yaşar? İsteği ve birlikteliği, doyumu ve 

doyumsuzluğu, hasreti, yoksunluğu?(…) Kadınlar konuşmaktan çekiniyorlar, 

doğru sözcükleri bulamıyorlar, ya da deneyimlerine denk düşen sözcükler 

dillerde yok. Kadınlar mahcubiyet duyup susuyorlar. Erkekler tahmin bile 

edemiyorlar. Üstelik iki cinsin birbirine ve kendine söylediği bir yalanlar 

kalabalığı var ortada.”180  

 

                                                
178 Aynı eser, s.68. 
179 Erendiz Atasü, İmgelerin İzi, s. 67-68. 
180 Erendiz Atasü, Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum, s. 95.  
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 Atasü, erkek yazarların kadını ve kadın bedenini anlatmakta yetersiz kaldığı, 

kadınların ise çekingen davrandığı görüşündedir. Bu konuda şu düşünceleri 

aktarmaktadır:  

 

“Romanın bir ereği insanlık durumunu sorgulamaksa eğer, günümüz 
edebiyatı klasik edebiyatın değinmediği konulara el atmak durumundadır. 

Bunların başında gövdesel deneyimlerimiz gelir. Ataerkilliğin hayatın her 
alanına yayılmış kılcallarının ayırdında olarak, bir kadın gövdesinin macerasını 
dile getirmek. Cinsellik ve kadın bedeni… Doğum ve ölüm eşiğinde kadın 

bedeni…”181 
 

Öykülerinde otobiyografik özellikler bulunan Atasü’nün romanları da kendi 

yaşamıyla ilgili izler taşımaktadır. Öyle ki Dağın Öteki Yüzü adlı romanın ön 

sözünde romandaki kişilerin ve olayların hayatıyla ilgili olduğunu belirtmektedir. 

Açıkoturumlar Çağı adlı romanda ise romandaki kişilerin çoğunun eczacı olması, 

yazarın asıl mesleği eczacılıkla ilgilidir.  

Ana hatlarıyla roman anlayışını vermeye çalıştığımız Atasü, öyküleriyle 

olduğu kadar romanlarıyla da dikkate değer bir yazardır.   

 

5.2. Konu 

Dağın Öteki Yüzü, romana hâkim olan kadın bakış açısıyla Cumhuriyetin ilk on 

yılını anlatmaktadır. Roman, yazar-anlatıcının aile tarihi üzerine kurgulanmıştır. 

Atasü, gerçek olay ve kişilerden oluşan malzemesini ustaca kurgulamıştır. Yazar, 

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki idealizmin yükselişini ve zamanla bu idealizmin 

çöküşünü kendi aile tarihinden yola çıkarak başarılı bir şekilde anlatmaktadır.  

Gençliğin O Yakıcı Mevsimi, orta yaşlarda, okumuş, kentli doktor bir kadının 

kendisiyle hesaplaşmasını konu edinmiştir. Romanda, Ayşe Aysu adlı bu kadının 

kimliğinde kadın erkek ilişkisi, özellikle de Atasü’nün, Türk edebiyatında kadın 

yazarlar tarafından rahatlıkla ve özgürce anlatılamadığı düşüncesinde olduğu 

cinselliğe yer verilmiştir. Romanda iki yakın arkadaş ve doktor kadının gözünden 

kadın erkek ilişkisi, evlilik ve cinsellik konuları irdelenmektedir. 

                                                
181 Erendiz Atasü, Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık, s.144. 
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Bir Yaşdönümü Rüyası, Cumhuriyet’in kuruluşundan iki binli yıllara kadar 

kuşaklar arası farkları konu edinen bir romandır. Romanda 1950–1980 arasındaki 

kuşak ve 1980 sonrası kuşağının birbirinden farkları, onların kişiliğinin oluşumunda 

etkili olan faktörler anlatılmaktadır. Eserde 1970’li yılların sonundan günümüze ve 

günümüzden de 2025 yılına kadar Türkiye’deki toplumsal ve siyasî olaylar romanın 

başkişisi Feride’nin yaşam öyküsüyle birlikte verilmektedir.  

Açıkoturumlar Çağı, yazarın asıl mesleği olan eczacılık üzerine bir romandır. 

Roman kişilerinin eczacı olması, eczanenin mekân olarak kullanılması romanın öne 

çıkan özellikleridir. Romanın başkişileri eczacıdır. Onlar aracılığıyla 1994 ve 1998 

yılları arasında Türkiye’de yaşanan siyasî ve sosyal olaylar yer almaktadır. Doğuda 

yaşanan çatışmalar, Sivas katliamı ve özellikle toplumsal duyarsızlık romanın 

kurgusuna dâhil edilmiştir.  

 

5.3. Özet 

 
Dağın Öteki Yüzü 

Roman, yazar-anlatıcının annesinin ölümünden sonra ona ait mektupları bulup 

okumasıyla başlar. O mektuplar romanın yazılmasına kaynaklık eder. Okuduğu eski 

mektuplar yoluyla eski kuşağın duygu, düşünce ve yaşama biçimini daha iyi anlama 

imkânı bulan anlatıcı, ailesinden esinlenerek çizdiği kişilerin romanın “Sunuş” 

bölümünde kurmaca olduğunu belirterek öyküyü anlatmaya başlar.  

 Romanın başkişisi ve yazar-anlatıcının annesi Vicdan Hayreddin, Selanik’ten 

Anadolu’ya göç etmiş bir ailenin kızıdır. Romanda ilk kuşak mübadele sırasında göç 

eden ailedir. Öğretmen Vicdan Hayreddin, eşi Raik, subay kardeşleri Reha, Burhan 

ve Cumhur genç Cumhuriyet’in idealist bireyleri ve ikinci kuşağı temsil eder. Ben-

anlatıcı ise üçüncü kuşaktır.  

Vicdan Hayreddin daha çok küçük bir çocukken ailesi Balkan Savaşı sırasında 

Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır. Manisa Alaşehir’e yerleşen aile savaş ve 

yoklukla karşılaşır. İzmir işgal edilir. Baba Miralay Hayreddin Bey bir gece Yunan 

askerlerince götürülür. İşkence görür. Bir süre sonra evine döner ve ölür. Anne Fıtnat 

Hanım, Vicdan Hayreddin’le birlikte iki küçük oğlunu alarak İstanbul’a abisinin 

yanına göç eder. Orada rahat edemezler. Fıtnat Hanım’ın ağabeyi düşmanla işbirliği 
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halindedir. Fıtnat Hanım ikinci kez evlenir. Çocuklar da yatılı okullara gönderilir. Bu 

evlilikten Fıtnat Hanım’ın Cumhur adlı bir oğlu olur.  

Vicdan Hayreddin, Nefise adlı bir arkadaşıyla 1929 yılında genç 

Cumhuriyet’in devlet bursuyla altı yıllık bir eğitim için İngiltere’ye Cambridge 

Üniversitesi’ne gönderilir. Vicdan ve Nefise, yatılı okullarada okumuştur. Vicdan 

çalışkan, idealist, ümit dolu, Atatürkçü bir genç kızdır. Nefise ise zaman zaman 

nefsine yenilmekte ve için için Vicdan’ı kıskanmaktadır. Ama ikisi de Kemalizm’e 

bağlıdır. Altı yıllık eğitim bittikten sonra 1934 yılında Türkiye’ye dönerler. Vicdan 

Nefise’ye kırgındır. Bu kırgınlığın görünen sebebi Nefise’nin Vicdan’dan habersiz iş 

başvurusunda bulunmasıdır. Ancak asıl sebep İngiltere’de Nefise’nin Vicdan’dan 

hoşlanan gençle bir baloya katılmasıdır. Altı yılın ardından Türkiye’ye döndükten 

sonra Nefise Ankara’da, Vicdan ise İstanbul’da çalışmaya başlar. Nefise’nin hayatı 

kısa sürer. Daha küçük bir çocukken 1920 yılında babasını kaybetmiş olan Nefise, 

annesinin de öleceği korkusuyla yaşarken 1942 yılı sonbaharında,  daha 33 yaşında 

iken geride İngilizce eser çevirileri bırakarak hayata gözlerini kapar. Vicdan bütün 

kırgınlığına rağmen, Nefise son nefesini verirken onun yanındadır. 

1934 yılında İngiltere’den döndükten sonra Vicdan, matematik öğretmeni 

Raik’le nişanlanır. Vicdan ve Raik idealist, Atatürk devrimleri için çalışan kuşağın 

temsilcileridir. 1935 yılında Vicdan, subay kardeşleri Reha ve Burhan’la Uludağ’a 

tırmanırlar. Zirve’ye vardıklarında Vicdan Mustafa Kemal’i düşünür. Vicdan 

İngiltere’den döndükten sonra Mustafa Kemal tarafından çağrılmış ve İngiltere’ye 

BBC radyosunda kadın hakları konusunda konuşma yapmak üzere gönderilmiştir. 

Vicdan’ın Atatürk’le karşılaşması geriye dönüşle verilirken onun Mustafa Kemal’e 

olan hayranlığı da dile getirilir. Vicdan ve kardeşlerinin dağdan inmelerinin ardından 

romanda kopuş başlar.  

Vicdan’ın kardeşlerinden Teğmen Reha hassas yaratılışlı, şıpsevdi, askerliği 

isteyerek yapmayan bir gençtir. Kardeşi Teğmen Burhan’la görev yaptığı Dersim 

ayaklanmasının bastırılmasında hastalanır. Oradaki çatışma ortamından ve 

ölümlerden çok etkilenir. Korkak ve sorumsuz bir kişiliği olan Reha, görevden 

döndükten sonra hastalanır ve uzun süre yatmak zorunda kalır. Sevdiği kız Yıldız 

onun evlenme teklifini kabul etmez. Bu onu daha da sarsar. Yüzbaşı olur ama bu onu 

mutlu etmez. Psikolojik çöküntü yaşar. İyileşmesinin ardından sırasıyla Erzurum, 
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Kars, Ardahan, Çorum, Konya, Gaziantep ve Bolayır’da çalışır. 1950’li yıllarda 

annesinin bulduğu dul bir kadınla evlenen Reha mutlu olamaz. Bu evlilikten 

Reha’nın iki çocuğu olur. 1960’larda görevinden ayrılan Reha kendisini daha da 

yalnız ve mutsuz hisseder. 1970’lerde bir gün emekli Albay Reha, silahıyla kendini 

vurarak intihar eder.  

Teğmen Reha’nın tersi yaratılışta olan, kendisinden bir buçuk yaş küçük 

Teğmen Burhan, gözünü kırpmadan savaşan, ölümden ve öldürmekten etkilenmeyen 

biridir. Dersim’den dönmeden önce Burhan’ın attan düşmesi sonucu kaburgaları 

kırılır. Bu nedenle emekliye ayrılır. 1960 ihtilali sırasında Burhan çoktan ordudan 

ayrılmıştır. Ordudan ayrıldıktan sonra hukuk okur ve başarılı bir avukat olur. Burhan, 

kendine, işi, karısı, metresi ve oğullarıyla örülü bir hayat kurar ve kardeşleriyle 

ilişkilerini koparır. Vicdan ve Burhan arasındaki ayrılığın en büyük sebebi de 

Burhan’ın nüfus cüzdanına doğum yeri olarak Selanik’i sildirip İzmir yazdırmasıdır. 

Vicdan kocası ölene kadar Burhan’ı affetmez. Vicdan altmış yaşlarında iken 1972 

yılında kocası Raik ölür. Bunun üzerine tekrar Burhan’la görüşmeye başlar. Burhan 

seksen bir yaşında annesi, Raik eniştesi, ağabeyi Reha ve küçük kardeşi Cumhur 

öldükten sonra vefat eder.   

Vicdan, Reha ve Burhan’ın üvey kardeşleri Cumhur Özgecan annelerinin ikinci 

evliliğinden doğmuştur. Diğerleri tarafından pek kabul görmese de Vicdan’la ilişkisi 

hep devam eder. O da bir askerdir. 1952 yılında yirmi dokuz yaşında iken Kore 

Savaşı’na katılır. Bu sebeple Kore Savaşı romanda geniş yer tutar. Bir yıla yakın 

Kore’de savaşan Cumhur bir bacağını kaybederek geri döner. Döndükten sonra 

evlenir. Kore’den döndükten otuz beş yıl sonra 1988 yılında ölür. Burhan’ın 

ölümünün ardından en son Vicdan ölür.  

Roman Vicdan Hayreddin’in kızının,  anne ve babasının mezarı başında Cebeci 

asri mezarlığında son bulur. Mevsim sonbahardır.  

 
Gençliğin O Yakıcı Mevsimi 

Roman, 1985 baharında bir öğle vakti, romanın başkişisi kırk yaşlarında, eşinden 

yeni boşanmış olan Ayşe Aysu’nun, bir arabanın içinden eski sevgilisini genç bir kızla 

birlikte görmesiyle başlar. Bundan sonra anlatıcı zamanda geriye dönüşlerle geçmişi, 

geçmişteki kendisini, hayatına giren insanları ve cinselliği sorgular.  
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Romanda iki kadının aşk öyküleri anlatılmaktadır. Ayşe Aysu ve Tomris aynı 

hastanede doktor olarak çalışan iki kadındır. Ayşe Aysu, Tomris’e göre daha genç ve 

daha saftır. Tomris ve psikiyatri baş asistanı olan Turhan evlidir. Ayşe Aysu da tıp 

fakültesini bitirdikten sonra Tomris ve Turhan’ın çalıştığı hastanenin pediatri 

kliniğinde asistan olarak çalışmaya başlar. Aynı hastanenin röntgen bölümünde 

asistan olan Fethi, eşinden yeni boşanmıştır ve bir kızı vardır. Ayşe Aysu, Fethi’yle 

fakülte binasında ilk karşılaştıklarında yirmi beş yaşındadır. Ayşe Aysu ve Fethi’nin 

yaşadıkları beş günlük ilişki “Öngün=Kıvılcım” adıyla anlatılmaya başlar. “İlk 

Gün=Diş Yarası” başlıklı bölümde Ayşe Aysu ve Fethi sevgilidir. Ayşe şehirli bir 

kızdır, Fethi ise taşralı bir delikanlı. Ayşe Aysu, yaşlı annesiyle yaşamaktadır. Anne 

eğitimli, çağdaş bir kadındır. Hatta bu durum Fethi tarafından yadırganır. Ayşe Aysu, 

Fethi’yle Turhan’ın odasında tanışmıştır. Turhan başarılı bir ruh doktorudur, karısı 

Tomris de aynı alanda uzmanlaşmaktadır. Tomris ve Turhan’ın mutsuz bir evliliği 

vardır. Tomris’in evliliği de hayatı da çıkmazdadır. Tomris öğrenciliklerinin son 

yılında intaniye kliniğinde Turhan’la nöbet tutarken yakınlaşmış ve sonra da 

evlenmiştir. Arkadaşı Ayşe Aysu’nun Fethi’yle ilişkisini destekler.  

“İkinci Gün=Dil Yarası” diye adlandırılan bölümde Fethi ve Ayşe Aysu 

arasında cinsel bir deneyim yaşanmıştır. Fethi, ilişkilerini gizli tutmasını isteyince 

Ayşe Aysu’nun kalbi kırılır. Fethi onunla evlenmek istemediğini belirtir. “Üçüncü 

Gün=Sevişme Duygusu” bölümünde Ayşe Aysu ruhsal bir savaş halindedir. 

“Dördüncü Gün=Kırık Bebek” başlıklı bölümde ikisi arasında gerginlik yaşanır. 

Fethi, ona hoyratça davranır ve onu incitir. Beşinci günde ayrılırlar. Bu beş gün süren 

bu ilişki Ayşe Aysu’nun hayatını iki buçuk yıl boyunca meşgul eder.  

Ayşe Aysu’nun arkadaşı Doktor Tomris, mutsuz bir evlilik yaşayan ve cinsel 

mutluluğu dışarıda arayan bir kadındır. O da kendisi gibi evli olan Can adlı bir 

doktorla birlikte olur. Can bu durumdan çabuk sıkılır ve ilişki biter. Tomris 1983 

yılında kocası Turhan’dan ayrılır. Otuz yaşına yaklaşırken rahim ameliyatı olan Ayşe 

Aysu bu ameliyatın ardından 1977’de Dr. Metin’le evlenir ve ertesi yıl bir kızı olur. 

1985 yılında boşanmış çocuklu bir kadındır. Turhan 1999 yılında ölür. Fethi 

Turhan’ın cenazesine ikinci eşiyle katılır ve bu durum Ayşe Aysu’yu üzer. Bütün 

yaşananlardan sonra iki kadın da aynı noktadadır. Tomris ve Ayşe Aysu’nun içinde 

bulunduğu durum romanda şöyle anlatılmaktadır: “Tüm hayallerimiz yıkıldı. Mutlu 
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evlilikler ummuştuk, boşandık. Mutlu aşklar düşlemiştik, terk edildik. Mutlu bir 

devrim amaçlamıştık, darmadağın olduk.”182  

Ayşe Aysu, boşandığı noktadan tekrar başladığı yere döner. Gençlik bitmiştir. 

Ayşe Aysu, kızı, hasta annesi ve yaşam derdiyle baş başadır. Roman 20. yüzyıldan 

21. yüzyıla girildiği yılbaşı gecesi son bulur.  

 

Bir Yaşdönümü Rüyası 

Romanda Çalıkuşu romanından esinlenilerek çizilen Feride, kendisi gibi 

öğretmen olan Ferhat’la evlenir. Evlendiklerinde Ferhat’ın Şirin adında üç buçuk 

yaşında bir kızı vardır. Şirin’in annesi bir trafik kazasında ölmüştür. Feride, Şirin’i 

kendi öz çocuğu gibi sever. Kendisi iki düşük yaptıktan sonra çocuğu olamayacağını 

öğrenir. Ferhat, Feride’ye oldukça hoyrat davranmaktadır. Ferhat’ın ailesi de 

Feride’yi kabullenememiştir. Feride boşanmak ister ama bunu Ferhat’a söyleyemez. 

Ferhat’ın ölmesini ister. Bir gün okul bahçesinde Ferhat bir öğrenci kavgası sırasında 

başına aldığı darbeyle öldürülür. Zaman 1980 darbesinin bir hafta öncesidir. Ferhat 

ve Feride 1970’lerin başında tanışmıştır.  

Ferhat’ın ölümünün ardından Şirin ve Feride baş başa kalır. Ferhat’ın ailesi 

Şirin’i Feride’den ayırmaz. Ferhat öldüğünde Şirin altı yaşındadır. Yaşanılan dönem 

ise oldukça acımasızdır. Ferhat’ın ölümünün ardından Feride, kendisinden on yaş 

büyük olan öğretmen arkadaşı Sedat’la yakınlaşır.  

Sedat yaşının ve siyasî ağırlının sağladığı avantajlarla Feride ve Şirin’e kol 

kanat gerer. Sedat bir erkek olarak Ferhat’tan oldukça farklıdır. Feride’nin edebiyat 

öğretmenliği yaptığı lisede biyoloji öğretmenidir. Feride’nin annesi hamileyken 

okuduğu Çalıkuşu romanından çok etkilenmiş ve kızına bu ismi vermiştir. Bu bilgiyi 

Sedat’la paylaşan Feride onun roman ve kadın hakları konusunda yaptığı 

konuşmadan çok etkilenir. Ferhat’tan daha anlayışlı ve şefkatli olan Sedat ve Feride 

birbiriyle anlaşır ve evlenirler. Evlendiklerinde Sedat kırk yaşlarındadır.  

Sedat’ın babası bir Kürt beyinin oğlu olan bir albaydır.  Sedat’ın babası on bir 

yaşında iken babası amcaları tarafından öldürülmüştür. Sedat baba tarafıyla bağlarını 

kopartmıştır. Sedat’ın anneannesi ise Giritlidir. Girit katliamı yapılırken göç etmiş ve 

                                                
182 Erendiz Atasü, Gençliğin O Yakıcı Mevsimi, s. 60. 
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Bursa’ya yerleşmiştir. 1940’larda Sedat’ın asker babası ve öğretmen annesi doğuda 

görev yaparken Sedat anneannesiyle birlikte Bursa’da kalmıştır. Anneanne onun 

hayatında önemli bir yer tutar. Ankara’da üniversite okuyana dek anneannesiyle 

Bursa’da yaşamış, sokaklarda koşup oynamamış bir çocuktur. Siyasî sebeplerle tıp 

fakültesinden atılan Sedat daha sonra biyoloji öğretmenliği okumuştur. Feride’yle 

evlendikten bir süre sonra yine siyasî sebeplerle öğretmenlikten atılır. Zamanla Sedat 

da Feride’ye karşı hoyratlaşmaya başlar. 

Feride rahim ameliyatı olur. Bu ameliyattan sonra kendisini yarım hisseder ve 

Sedat’tan ayrılır. Ferdide Sedat’tan ayrıldığında kırk yaşındadır. Daha sonra Sedat 

hapishanede işkence sonucu ölür. 1990’lı yıllarda Feride elli yaşına yaklaşmaktadır. 

Edebiyat topluluğuna üyedir ve kızıyla mutludur. Kızı Ferdide’nin erkek arkadaşı 

vardır. Özgürcan adlı bu çocuk Kürt asıllıdır. Amerikan hayranı olan Özgürcan’ın 

Amerika’ya gitmesi Feride’nin Şirin’in de gideceği korkusu duymasına sebep olur.  

Sedat’ın ölümünün ardından Feride’nin sosyal hayatı hareketlenir.  Şirin’in 

arkadaşlarıyla Feride’de tanışır. Etrafında pek çok genç insan olur. Şirin’le çıktığı bir 

gece gittikleri barda Feride, Şirin’in arkadaşlarından Emek ve Dinç Dayanç’la 

tanışır. Bu dönemde yıl 1998’dir. Emek’in babası 12 Eylül öncesi Taksim 

Meydanı’nda öldürülmüştür. Emek, ekonomi okumuştur. Şirin sosyoloji 

okumaktadır. Dinç Dayanç ise Şirin ve Emek’in okuduğu üniversitede öğretim 

görevlisidir. Aynı gece, eğlendikleri barda Şirin’in yakın arkadaşı Doğa da vardır. 

Doğa bir lezbiyendir. Feride, Şirin’in bir zamanlar bu tür eğilimleri olduğunu öğrenir 

ve çok şaşırır.    

Feride’nin eski kocası Sedat, trafik kazasında ölür. Sedat’ın ölümünden iki yıl 

sonra, 2000 yılında,  Feride, Şirin’in arkadaşlarından Kâmuran adlı bir gençle tanışır. 

Feride Şirin’le Sedat’ın anneannesinin memleketi olan Girit’e tatile giderler. 

Kâmuran da onlara eşlik eder. Feride’yle orada yakınlaşırlar.  Ferdi, onu edebiyat 

grubunun toplantılarına davet eder. Zamanla çocuğu yaşındaki Kâmuran’a âşık olur. 

Sedat’ı nasıl anneannesi büyütmüşse Kâmuran’ı da dedesi büyütmüştür. 1980 darbesi 

sonrası babası yurt dışına kaçmış, annesi ise tutuklanmıştır. Hapisten çıkan annesi ise 

intihar etmiştir. O zamanlar küçük bir çocuk olan Kâmuran bir Kürt beyi olan 

dedesiyle yaşamını sürdürmüştür.  Feride, duygularını Şirin’e açtığında Şirin’den 
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Kâmuran’ın eşcinsel olduğunu öğrenir. Kâmuran bir zaman sonra Ankara’dan ayrılır 

ve İstanbul’a yerleşir. Bir daha Ankara’ya dönmez.   

Feride’nin çocukluk arkadaşı İzgen hastalanır. Feride sık sık onu ziyarete 

hastaneye gider. İzgen’le geçen hayatını, geçmişini ve erkeklerle ilişkilerini 

sorgulayan Feride, kendi cinsine karşı ilgisi olabileceğini düşünür. Kâmuran’ı 

düşünür ve üzülür. Artık yaşlanmıştır. Şirin araştırma görevlisi olur ve evlenir. Bir 

oğlu olur. Feride, Şirin’in oğlunun doğumundan sonra  ölür.  

Romanın son bölümünde anlatılanlar 2020’li yıllarda geçer. Şirin ve diğer 

arkadaşları artık yaşlanmıştır. Şirin’in oğlu Amerika’dadır. Uzun süren bir evliliğin 

ardından kocasının onu aldatması sonucu eşinden boşanır. Şirin, romanın sonunda 

Güneydoğudaki kadın intiharlarını araştırmaktadır. Bu araştırmayı annesi de intihar 

etmiş olan Kâmuran finanse eder. Şirin, Dinç Dayanç için verilen bir yemeğe 

katılmak için İstanbul’a gider. Dinç Dayanç İstanbul’da özel bir üniversitede 

çalışmaktadır. Özgürcan Amerika’dan dönmemiş orada bir Yunanlıyla evlenmiştir. 

Emek üçüncü kez evlenmiştir. Romanın sonunda yıl 2025’tir. Şirin, İstanbul’da 

Kâmuran’la tekrar buluşur. Amacı araştırmasını finanse ettiği için ona teşekkür 

etmektir. Buluşma anında Feride’nin Kâmuran için ne kadar acı çektiğini düşünür. 

Şirin yaşlanmıştır, yalnızdır ve kendisini sosyolojik araştırmalara adamıştır.  

 

Açıkoturumlar Çağı 

Meral ve Neslihan Ankara’da yaşayan, aynı üniversiteden mezun olmuş, kırklı 

yaşlarda eczacı arkadaştır. Meral’in eczanesi vardır. Neslihan ise bir üniversitede 

öğretim görevlisidir. Meral üniversite yıllarında, 1970’li yıllar, kimya 

mühendisliğinde okuyan Murat adlı bir gençten hoşlanmaktadır. Murat o yıllarda 

çıkan sağ sol çatışmalarında vurularak öldürülmüştür. Romanın başlangıcı 1994 

yılıdır. Meral romanın başında bir açıkoturumdan diğerine koşmakta ve bu 

koşuşturmalar sırasında öldürülmüş olan Murat’ın anısı sık sık Meral’in aklına 

gelmekte ve roman sonuna kadar Meral’in iç sesi olarak konuşmaktadır. Murat’ın 

ölümünden sonra Meral, onun ağabeyi dişçi Fuat’la evlenmiştir. Murat’ın bir diğer 

erkek kardeşi de Vedat’tır. Vedat ise bir tabip albaydır.  
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Meral 1994 yılında evliliğinde mutsuz olduğu gibi iş yaşamında da sorunlar 

vardır. Eczacı arkadaşı doçent Neslihan’la katıldığı bir açıkoturum sonrası 

üniversiteden arkadaşı eczacı Orhan’la bir kafede buluşur. Bu buluşmaya 

üniversiteden sınıf arkadaşı Haydar da katılır. Meral 1970’li yıllarda üniversitede 

öğrenciyken sınıf arkadaşı doğulu bir genç olan Haydar ondan hoşlanmaktadır. 

Haydar ona duygularını açamamış ve aralarında hiçbir şey yaşanmamıştır. Üniversite 

sonrası Haydar doğduğu doğu iline dönmüş ve babasından kalan eczaneyi 

devralmıştır. Bir akraba kızıyla evlendirilmiştir ama mutlu değildir. O sırada 

Ankara’da bulunmasının sebebi köylüleriyle ilgili bir soruna çözüm aramaktır. Meral 

üniversiteden beri Haydar’la görüşmemiştir.  

Meral ve Haydar üniversitede okurken Orhan asistandır. Daha sonra 1980 

ihtilali sonrası üniversiteden atılmıştır. Meral ve Haydar yirmi beş yıl sonra ilk kez 

karşılaşmıştır. Haydar, üniversite sonrası bir akraba kızıyla evlendirileceğini bildiği 

için o yıllarda Meral’den uzak durmuştur. Bu karşılaşmadan sonra Meral ve Haydar 

arasında bir yakınlık başlar. Haydar her fırsatta Ankara’ya gelmeye başlar ve bir 

avukat arkadaşının evinde Meral’le buluşur.  

Meral ve diş hekimi kocası Fuat bir akşam evlerinde davet veririler. Davete 

Neslihan ve mühendis eşi Olgun, Fuat’ın ağabeyi tabip Albay Vedat ve karısı 

Nurten, Neslihan’ın aynı bilim dalında birlikte çalıştığı hocası Prof. Dr. Yıldız 

Işıkcan katılır. Yıldız Işıkcan altmış yaşını geçmiş bir kadındır. Yalnız yaşamaktadır. 

Emektar yardımcısı Hacer’den başka kimsesi yoktur. Hacer’de duyu kaybı vardır. Eli 

yandığında hissetmez. Hacer’in doğuda askerlik yapmış, ölümlere tanık olmuş 

oğlunda da duyu kaybı vardır. Yıldız Hanım bu durumu doğuda görev yapmış olan 

tabip Albay Vedat’la konuşur. Vedat ilgisiz davranır. Meral’in evinde verilen 

yemekte doğu üzerine, doğulu olmak üzerine uzun sohbetler edilir. Kendisi de doğu 

kökenli olan Vedat, konuşulanlardan etkilenerek elindeki bardağı sıkarak kırar. 

Yıldız Hanım, gecenin sonunda bardağın kırılmasıyla eli kan içinde kalan Vedat’ın 

acı hissetmediğini, onda da duyu kaybı olduğunu fark eder.  

Neslihan, eczacılık fakültesindeki hocası Profesör Yıldız Işıkcan’la aspir çiçeği 

toplamak üzere doğu illerinden birine giderler. Amaçları duyu kaybını iyileştirecek 

bir ilaç yapmaktır. Yıldız Hanım, gezi sırasında kimseye anlatmadığı özelliklerini 
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Neslihan’a anlatır. Babası Kürt isyanlarını bastıran taburların birinde komutandır. 

Annesi ise bir Zaza kızıdır. Babası görev sırasında onu bir uçurumun başında bulmuş 

ve kurtarmış. Evlendikten sonra annesi geçmişini silip atmış. Yıldız Hanım’ın 

annesini tam bir Cumhuriyet kadını olarak tanımlar. Çok iyi ata binen anne, 

evlendikten sonra ata binmeyi de bırakmıştır. Aspir çiçeği toplamak üzere gittikleri 

doğu gezilerinin sonuncusunda Yıldız Hanım bir ata biner ve uçurumdan atlayarak 

ölür. Neslihan hocasının cenazesini Ankara’ya getirir. Cenazenin getirilişi sırasında 

Neslihan ve ayrılıkçı bir grup arasında tartışma yaşanır.  

Neslihan 12 Eylül döneminde hapis yatmış ve işkence görmüştür. Yine bu 

dönemde kız kardeşi Gülbahar hapiste işkenceden ölmüştür. Diğer kız kardeşi 

Bayhan’la aralarında aşılmaz uçurumlar vardır. Neslihan ve Bayhan çocuklukları 

boyunca hep karşılaştırılmıştır. Bundan dolayı Bayhan hem babasına hem de 

Neslihan’a nefret duyar. Bir hâkim olan babaları küçük kız kardeşleri Gülbahar’ın bir 

Kürt genciyle evlenmesine karşı çıktığı için Gülbahar evden kaçmış ve hapislere 

düşüp ölmüştür. Bayhan, Gülbahar’ın ölümünden babasını sorumlu tutar ve 

babasından nefret eder. Neslihan, Meral ve Haydar bir süre sonra gözaltına alınır. 

Meral, eczanesinde Haydar’ın getirdiği yaralı bir gencin iki gün kalmasına izin 

vermiştir. Gencin bir bombalama eylemi zanlısı olarak yakalanmasından sonra Meral 

gözaltına alınır. Arkasından Neslihan, Yıldız Hanım’la birlikte gittiği doğu gezisi 

sırasında Haydar’da kaldığı için, kocası Olgun şirketinde emektar kalfası İbrahim’i 

kıramayıp üç doğulu işçiyi işe aldığı için örgütlü bölücülük suçlamasıyla sorgulanır. 

Dava savcı Doğan Açıkalın’ın gerçekleri ortaya çıkarmasıyla sonuçlanır. Neslihan ve 

Meral serbest kalır.  

Romanın sonunda Meral, kocası Fuat’dan boşanmaya karar verir. 

Gecekonduda yaşayan kadınları aydınlatmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşuna 

katılır. Neslihan ise doğuya dönmeye karar verir. Amacı Yıldız Işıkcan’la 

bitiremedikleri projeyi tamamlamaktır. Duyu kaybına ilaç yapmak için aspir 

çiçeğinin peşine düşer.              
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5.4. Kurgu ve Olay Örgüsü 

Erendiz Atasü’ün romanlarının kurgusunda dikkat çekici özellik zamanda 

geriye dönüşlerin sık kullanılmasıdır. Romanlarında olay örgüsü şu şekildedir: 

 

Dağın Öteki Yüzü 

Dağın Öteki Yüzü adlı roman on üç bölümden oluşmaktadır. Yazarın okura 

mektubuyla başlayan roman otobiyografik özellikler gösterir. Sunuş başlıklı bu ilk 

bölümde Atasü, romanın hangi bölümünün gerçek, hangi bölümünün kurmaca 

olduğunu okuruyla paylaşmaktadır.  Bu bölümde yazar, romanı yazış nedeninin 

1930’lu ve 40’lı yıllarda anne ve babasının birbirlerine yazdıkları mektupları bulup 

okuması olduğunu belirtir. Bu bölümde yazar, kişilerin ve olayların gerçek kişiler ve 

olaylarla bağlantısını anlatırken romanın bir anlamda kendi hayatı ve anlatılan 

olaylar açısından belge niteliği taşıdığını belirtmektedir. Yazar, şu sözlerle romanın 

aile tarihiyle ilişkisini ortaya koymaktadır:  

 

       “Annem Hadiye, 1939 yılında, Çapa Kız Muallim Mektebi’nde 

öğrenciyken “Reis-i Cumhur Gazi Paşa hazretlerinin direktifleriyle” açılan 

devlet burs sınavını kazanır ve İngiltere’ye tahsile gönderilir… Gruptan genç 

bir kız intihar etmiştir. Annem ve Saffet Korkut, Oxford Üniversitesi’nin 

“kızlara mahsus” St. Anne’s College’inin edebiyat bölümünden 1934’te üstün 

başarı ile mezun olurlar. Türkiye’ye dönüp Cumhuriyet’in uygun gördüğü 

vazifelere başlarlar. Annem Gazi Listesi ve Eğitim Enstitüsü’nde İngilizce 

öğretmenidir; aynı bölümde matematik öğretmeni olan babam Faik’le evlenir.” 

Bu kitaptaki Vicdan annem Hadiye’den, Raik babam Faik’ten, Vicdan’ın 

annesi Fitnat Hanım anneannem Elmas’tan esinlenerek yaratılmışlardır.”183  

 

 “Masumiyetin Son On Yılı” ve “Dalga” başlıklı ikinci ve üçüncü bölümlerde 

yazar-anlatıcı kendi çocukluğunu anlatarak annesi Vicdan Hayreddin’i okura 

tanıtır. Bu bölümde anlatıcı kendini roman kahramanlarıyla özdeşleştirerek 

anlatmaktadır: 

                                                
183 Erendiz Atasü, Dağın Öteki Yüzü, s. 4- 5. 
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“Nora gibi kapıyı çekip yürüdüm. Anna Karenina gibi âşık oldum- yitik 

gövdeme kavuştum- onun gibi kıymadım canıma. (…) Dayandım. Yolculuklara 

çıktım, dünyayı dolaştım; masumiyetimi hepten yitirdim. Ve ancak o zaman, o 

güne dek gördüklerimi ve okuduklarımı gerçekten anlayabildim. Masumiyetini 

yitirmiş dünyayı kavrayabildim!”184  

 

Romanın üçüncü bölümü olan “Dalga”da, romanın başkişisi Vicdan Hayreddin 

tanıtılır. Bu bölümde özetleme tekniğiyle Vicdan Hayreddin’in kısa yaşam öyküsü şu 

şekilde verilmektedir: 

 

 “Birinci Dünya Savaşı’nda yoksul düşmüş, güngörmüş bir ailenin kızıydı. 

Selanik’te başlayan yaşamının ilkgençliklik bölümü, parasız yatılı okullarda, 

sonrası dış ülkelerde geçti. Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa’ya yolladığı ilk 

burslu üniversite öğrencilerindendi. Batı dilleri edebiyatı eğitimi gördü. 

Yurduna döndü… Kurumunu kurdu, orda çalıştı; sonra kocasının yanına 

Ankara’ya taşındı, yıllar boyu yabancı diller öğretmenliği yaptı. Bir kızı oldu. 

Kocasını kaybetti… Ve öldü…”185  

 

Romanın olayların anlatıldığı asıl bölüm “Kemalistler” üst başlığı altında 

verilen ve “Vicdan ile Nefise”, “Dorukta”, “Şerefli Bir Subay”,” Yanlışlık”, “Gazi”, 

“Selanik’i Unuttun”, “Mutlu Bir Evlilik”, “Bursa’da Zaman”, “Dağın Öteki Yüzü” 

adlı dokuz alt başlıktan oluşan kısımdır. “Vicdan ile Nefise” başlığı altında Vicdan 

ve onun en yakın arkadaşı Nefise tanıtılır. Ailesi savaş yıllarında Selanik’ten 

Anadolu’ya göç eden Vicdan vatanını seven, Cumhuriyet’e bağlı bir genç kızdır. 

Nefise ise zaman zaman Vicdan’ı kıskanan, orada olma sebeplerini unutup eğlenceye 

dalan kişiliğiyle Vicdan’a ters bir karakterdir. Nefise’nin varlığı Vicdan’ın 

idealizmini ön plana çıkarır.  

 

 

                                                
184 Aynı eser,  s. 19. 
185 Aynı eser, s. 27. 
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“Dokrukta” adlı bölümde Vicdan’ın, erkek kardeşleri Reha ve Burhan’la 

Uludağ’a tırmanması anlatılmaktadır. Bu tırmanış 1935 yılında gerçekleşir. Genç 

Cumhuriyet’in genç öğretmeni Vicdan ve genç subayları Reha ve Burhan idealist, 

umutlu gençlerdir. Gerçekte de yazarın annesi ve dayıları 1935 yılında Uludağ’a 

tırmanmıştır. Yazar, bu bölümeki gerçeklik payını şu sözlerle belirtmektedir: 

 

 “1935 yazında annem ve kardeşleri Uludağ’a tırmanırlar. Fatihler gibi 

gülümsemişlerdir eski fotoğrafta. Cumhuriyet’in kendilerine ve ülkelerine güvenen 

genç aydınlarıdır onlar.”186  

 

“Doruk” kelimesi romanda bir imge olarak kullanılmıştır. Yazar, 

Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki umut ve sevinci “doruk” kelimesiyle anlatır. 

Kelimenin bu özelliği yazar tarafında şu şekilde ifade edilmektedir:  

 

  ““Dorukta” bölümü Cumhuriyet coşkusunu işte bu yaşanmış tırmanışta 

simgeler. Her çıkışın bir inişi, her doruğa bitişik bir uçurum vardır. Romanda 

annemden esinlenerek çizilmiş Vicdan karakteri ve Vicdan’ın kardeşleri, 

içtenliklerinin doruğunda inişlerinin farkına varamazlar.”187  

 
İç içe geçmiş öyküler şeklinde ve kronolojik sırayı takip etmeden kurgulanmış 

romanda her bölümde bir veya birkaç roman kişisiyle ilgili olaylara yer verilir. 

“Şerefli Bir Subay” başlığı altında hassas ve askerliğe uygun olmayan kişilik 

yapısıyla ön plana çıkan Reha’nın öyküsüne tanık oluruz. 1937 Dersim Harekâtı’yla 

başlayan bölümde kişiliği savaşmaya uygun olmayan Reha’nın Dersim’de 

yaşadıkları ve gördüğü ölümler karşısında düştüğü psikolojik bunalımı 

anlatılmaktadır. Dersim’den döndükten sonra uzun süre tedavi gören Reha, annesinin 

bulduğu biriyle mutsuz bir evlilik yapar ve 1970’li yıllar gelip çattığında silahıyla 

intihar eder ve hayatını kaybeder.  

“Yanlışlık” bölümünde Burhan tanıtılmaktadır.  1970’lerin anlatıldığı bölümde 

Burhan askerlikten emekli olmasının ardından hukuk okuyup hırslı bir avukat 

                                                
186 Erendiz Atasü,  Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum, s. 107. 
187 Aynı eser, s. 107. 
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olmuştur. Yine aynı bölümde Vicdan’ın eşini kaybetmiş emekli bir öğretmen 

olduğunu, üvey kardeşleri Cumhur’un Kore’de gazi olduğunu ve Fıtnat Hanım’ın 

öldüğünü öğreniriz. Otuz beş yıl önce doruktaki mutluluktan eser kalmamıştır.  

 “Gazi” başlıklı bölümde Cumhur tanıtılmaktadır. Kore Savaşı, Cumhur’la 

bağlantılı olarak bu bölümde geniş yer tutar. Kore’de bir yıl kadar savaşan Cumhur, 

bir bacağını kaybederek geri döner.  

“Selanik’i Unuttun” başlıklı bölümde Burhan’ın ihanetine yer verilmektedir. 

Burhan çocukluğundan beri çalışkan ve hırslıdır. Nazım şiirleri seven idealist bir 

gençtir. Avukat olduktan sonra olumsuz anlamda değişir. Hem karısını aldatan hem 

de doğum yeri Selanik’i nüfus cüzdanından sildirip yerine İzmir yazdıran bir hain 

olarak karşımıza çıkıyor. Hem eşine hem doğum yerine ihanet eder. Burhan’ın 

doğduğu yere ihaneti Vicdan’a ağır gelir. 

“Mutlu Bir Evlilik” adlı bölümde Vicdan ve Raik’in evliliği konu edinilir. 

Raik, romanda asker olamayan tek erkektir. Eşiyle aynı idealleri paylaşan Raik, 

romanda onun kadar canlı olarak çizilmemiştir.   

 “Bursa’da Zaman” adlı bölümde ağırlıklı olarak Raik anlatılmaktadır. 

“Dorukta” bölümüyle bağlantılı olan bu bölümde 1935 Türkiye’si Raik’in gözünden 

anlatılmaktadır. Raik Trabzon’da doğmuştur. Vicdan gibi yatılı okullarda okumuş, 

savaş ortamında büyümüş bir öğretmendir. Cehalete karşıdır. İkisinin örnek bir 

evliliği vardır. Vicdan, kardeşleriyle Uludağ’a tırmandığında Raik, Bursa cezaevinde 

yatan bir akrabasını ziyarete gitmiştir. Bursa cezaevi vasıtasıyla Nazım Hikmet de 

romanda yer almaktadır.  

 “Dağın Öteki Yüzü” adlı bölümde Mustafa Kemal roman kişisi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Mustafa Kemal romanda iki kere görünür. Birincisi gerçek 

bir karşılaşmadır. Vicdan Hayreddin BBC radyosunda kadın hakları konusunda bir 

konuşma yapmak üzere İngiltere’ye gönderilmeden önce Ata’nın huzuruna çağrılır. 

Gerçek hayatta da yazar-anlatıcının annesi Mustafa Kemal’le görüşmüştür. Gazi, 

“Dağın Öteki Yüzü” başlığı altında yalnız ve hasta bir adam olarak anlatılmaktadır.          

“Kızıma Günce” başlıklı on üçüncü ve son bölümde anlatıcı bir mezarlıktadır. 

diyen anlatıcı geçmiş kuşağı anlamaya ve kendini tanımaya çalışır.  
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Gençliğin O Yakıcı Mevsimi 

Gençliğin O Yakıcı Mevsimi kadın ve cinsellik üzerine yazılmış bir romandır. 
Cinselliğin kadın bakış açısıyla anlatılması Türk edebiyatında fazla rastlanmayan bir 
özelliktir. Bu konuyu cesurca işleyen kadın yazarlar edebiyatımızda çok azdır. İlk 
akla gelen kuşkusuz Pınar Kür’dür. Onun dışında Duygu Asena’nın Kadının Adı Yok 
kitabı ve Adalet Ağaoğlu’nun Ruh Üşümesi romanı sayılabilir. Atasü, kadın 
yazarların, kadını geleneksel kadın imajından kurtarmasını istemektedir. Bu 
düşüncelerini şöyle açıklamaktadır:  

 
“İşin gerçeği şu ki biz Türk kadın yazarlarının “geleneksel kadın imgesi” ya 

da “toplumsal cinsiyet rolü” diye adlandırılan üç “kâr” sıfatı-fedakâr, vefakâr, 
cefakâr- ve üç “s” sıfatı ile –sessiz, sadık, sabırlı- yargılandığımız kıstırılmışlığı 
aşmamızda Cumhuriyet Devrimlerinin katkısı ve desteği büyüktür. Duygularımız, 
tepkilerimiz ve bedenimiz arasındaki ilişkileri çözümleyip insanlığın ve dilimizin 
bilincine aktarabilme hedefi 21. yüzyılda bizi bekliyor.”188  

 
Gençliğin O Yakıcı Mevsimi romanında bize tanıtılan kadınlar Atasü’nün 

bahsettiği “üç kâr ve üç s” sıfatları dışında, cinsellikleriyle anlatılan kadınlardır. 
Romanda aşk ve cinsellik ön plandadır.  

Romanda olaylar 1985 yılından, anlatılmaya başlıyor ve geriye dönüşlerle 
okuyucuya aktarılıyor. Romanın daha ilk satırlarında okuyucu cinsellikle 
karşılaşıyor. Romanın başkişisi Ayşe Aysu, içinde bulunduğu arabanın camından on 
yıl önceki sevgilisini kendisine benzeyen bir kızla kol kola görüyor. Daha yeni 
boşanmış olan kadın, adamı görünce cinsel istek duyuyor.  

Nurullah Çetin tarafından roman olaylarını anlamlandırma, aralarında birtakım 
bağıntılar kurma, ilişkilendirme faaliyeti189 olarak tanımlanan olay örgüsü romanda 
sondan başa doğru kurgulanmıştır. Ayşe Aysu, 1985 yılında eski hayatında önemli 
bir etki bırakmış olan beş günlük bir aşk yaşadığı eski sevgilisini yıllar sonra görünce 
önce 1982 yılına döner. Ardından daha geriye 1978 yılına dönüş yapılır. 1978’de 
Ayşe Aysu evlidir ve eski sevgilisiyle orada da karşılaşmıştır. Oradan sevgilisiyle ayrılmış 
olduğu 1976 yılına ve tekrar onunla tanışıp birlikte olduğu beş günün öyküsünün 
anlatıldığı 1975 yılına dönülmektedir. Romanda  “Buz Kristali”, “Tünelde”, “Eşikte” adlı 
                                                
188 Aynı eser, s. 81. 
189 Nurullah Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s. 234. 
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üç ana başlık altında beş günlük zaman diliminin anlatımına kadar geriye dönüş şu 
şekildedir: 1985>1982>1978>1976>1975. Ayşe Aysu’nun Fethi ile tanışıp birlikte olduğu 
ve romanda en uzun anlatıma sahip bölüm ise şu başlıklar altında aktarılmaktadır: 

“Öngün”                = “Kıvılcım” 

“İlk gün”               = “Diş Yarası” 

“İkinci gün”          = “Dil Yarası” 

“Üçüncü gün”       = “Sevişme Duygusu” 

“Dördüncü gün”   =  “Kırık Bebek” 

“Belinci gün”        = “Ayrılık” 

“Ertesi”                  ……………….. 

 Romanda aşk öyküleri anlatılan iki farklı kadın vardır: Ayşe Aysu ve Tomris. 

Ayşe Aysu, Tomris’e göre daha genç; Tomris, Ayşe Aysu’ya göre daha kurnazdır. 

İki kadın romanın kurgusu içinde aşk, cinsellik ve evlilik deneyimlerindeki 

başarısızlık ortak noktasında buluşmaktadırlar. Ayşe Aysu, Tomris, Turhan ve Ferit 

dörtlüsü etrafında kurulan romanda bu kişilerin hepsi tıp doktorudur ve aynı 

hastanede görevlidir. Ayşe Aysu ve Ferit’in tanışıp beş günlük bir ilişki yaşadıkları 

1975 yılında dördü de aynı hastanede görevlidir. 70’li yıllarda aydınları kuşatan 

baskılara dayanmak zorunda kalmışlardır. Bu baskı dönemine rastlayan Ayşe-Ferit 

ilişkisinin ömrü sadece beş gün olur ve bu aşk ayrılıla sonuçlanır. Evli, karısıyla ayrı 

yaşayan bir çocuk babası Ferit Ayşe’yi hayatına sokmaya cesaret edemez.  

80’ darbesinin önündeki her şeyi ezip geçmesiyle roman kahramanlarının 

hayatı da alt üst olur. Turhan darbe öncesi hastaneden ayrılmış, pek beceremese de 

muayenehane açmıştır. Turhan’la aralarındaki sorunların çaresini başka bir doktorla 

birlikte olarak bulamaya çalışan Tomris, birlikte olduğu Can adlı kişinin onu terk 

etmesiyle yıkılır. Ferit’ten ayrılan Ayşe Aysu birkaç sene sonra evlenir ama evliliği 

yürütemeyerek 1985’te boşanır. Ferit eski karısına geri döner fakat yine mutlu 

olamaz. Ayşe Aysu, darbeden sonra üniversiteden atılır. Bu durum şu cümlelerle 

ortaya konulmaktadır: 

 
    “Kimimiz sıkıyönetimce kovuşturuldu, kimimiz üniversiteden uzaklaştırıldı. 

Kimimiz aç kaldı, kimimiz boncuk üretip sattı, kimimiz işportacılık yaptı. 
Kurumda kalanlar yalıtılmış yaşamlar sürdü, pisliğe bulaşmamaya çabalayarak. 
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Hiçbirimiz pes etmedik. Tek bir Faust çıktı aramızdan, ruhunu yüksek değerlere 
satan!”190  

 

Romanın sonunla 90’lı yıllarda iki kadın da yalnızdır ama birbirleriyle 
dostturlar. Turhan ölmüştür. Fethi bir başka kadınla evlenmiştir. Tomris ve Turhan’ın 
çocukları büyümüş, yurt dışında yaşamaktadırlar. Roman, Ayşe Aysu 99’un son 
gecesinde 2000’li yıllara tek başına yürürken son bulmaktadır.  

Erendiz Atasü, kadını ve onun sorunlarını anlatırken, ortaya koyduğu karakteri 
yaşadığı toplumdan soyutlamaz. Kadın sorunlarıyla birlikte diğer taraftan da ele 
alınan zaman dilimindeki toplumsal olaylar, özellikle bozulan insan ilişkileri, 
işlenmektedir. Bu romanda da bir kadının cinselliği keşfi 70’li ve 80’li yıllardaki 
siyasî ve sosyal ortamla birlikte ele alınmıştır. 
 

Bir Yaşdönümü Rüyası 

Bir Yaşdönümü Rüyası, romanın başkişisi Feride’nin yaşam öyküsüyle 

bağlantılı olarak üç ana başlık altında şu alt bölümlerden oluşmaktadır: 
1. “Gençlik ve Geçmiş”  
      (s. 1- 74) 

2.  “Orta Yaşa Uyanmak”         
 (s. 75- 264) 

3.  “Hayatın Sonrası”           
 (s. 265- 311). 

 “Ferhat” 
“Üveylik” 
“Mazi Sayfaları 1” 
“Tutku” 
“Şirin’in Kucakları” 
“Sedat” 
“Şefkat” 
“Sevme Arzusu” 
“Mazi Sayfaları 2” 
“Sevme Kararı” 
“Bir Evlilik” 
“Mazi Sayfaları 3” 
“Şirin” 

 

“Sedat”  
“Araya Giren Garip Oyun” 
“Zar Duvarda İnce Çatlak” 
“Mazi Sayfaları 4” 
“Zar Duvarlar” 
“Istırap Sınavı” 
“Sedat’a Mektup” 
“Feride’ye Sessiz Sesleniş” 
“Anneye Sessiz Sesleniş” 
“Hayaldeki Gerçek “ 
“Veda” 
“Günümüzden Portreler” 
“Beklenmeyen Konuk” 
“Şirin’in Kuşkuları” 
“Feride’nin Kaygıları” 
“Giritli Kadınlar” 
“Sana Asla Söyleyemediğim” 
“Şeyler” 
“Hayaldeki Gerçek” 
“Mutfak Sohbetleri” 
“Mazi Sayfaları 5” 
“Topluluk Ruhu” 
“?..” 

“Şehir” 
“Şirin’in Rüyası” 
“Harranlı Ağalar” 
“Hayat Kırıkları” 

                                                
190 Erendiz Atasü, Gençliğin O Yakıcı Mevsimi, s. 30.  
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Romanın kurgusunda yer alan “Gençlik ve Geçmiş”, “Orta Yaşa Uyanmak” ve 

“Hayatın Sonrası” Feride’nin hayatıyla ilişkilendirilebilir. Bu başlıkları Feride’nin 

gençliği, orta yaşı ve Feride’nin ölümünden sonrası olarak değerlendirebiliriz. 

“Gençlik ve Geçmiş adlı birinci bölümde Feride’nin gençliği, evlilikleri 

anlatılmaktadır. Edebiyat öğretmeni olan Feride, aynı okulda çalıştığı Ferhat’a âşık 

olur. Ferhat evlidir ve Şirin adında bir küçük bir kızı vardır. Ferhat’ın karısının trafik 

kazasında ölmesi üzerine ikisi evlenir. Feride mutsuz olur. Hem Ferhat hem Ferhat’ın 

ailesi Feride’ye hayal kırıklığı yaşatır. Ferhat’ın 12 Eylül öncesi okul bahçesinde 

öldürülmesiyle Feride ve Şirin yalnız kalır.  

Roman boyunca Feride’nin öyküsü Çalıkuşu romanıyla bağlantılı olarak 

anlatılmaktadır. Sık sık romana atıfta bulunulur. Feride’ye bu ismin verilmesinin 

nedeni Çalıkuşu romanıdır. Bu roman üzerine yapılan bir konuşma Feride’yi ikinci 

kocası Sedat’a yaklaştırır. Biyoloji öğretmeni olan Sedat’ın roman üzerine yaptığı 

yorun Feride’yi etkilemiştir. Sedat’la evlilikleri boyunca sürekli Çalıkuşu romanına 

göndermeler yapılır: “Çalıkuşu romanını aralarında oyuna çevirmişlerdi. Sedat 
Feride’den hayli büyük olduğu için haliyle Dr. Hayrullah rolü düşmüştü ona.”191  

Ferhat ve Sedat’ın ölümünün ardından Feride’nin hayatına giren Kâmuran, 

romanın Çalıkuşu’yla olan benzerliğini kuvvetlendirmektedir. Erendiz Atasü, kendi 

Feride’sinin Reşat Nuri’nin Feride’siyle olan benzerliğini şöyle değerlendirmektedir:  

 

“Çalıkuşu Feride ve benim Feride’m aynı toplumsal kesimin kızları. Yani 
bireyi oluşturan değişkenlerden bir tanesi- sınıfsal olanı- sabit. İki kadının 

arasındaki düşünüş, hissediş, davranış ve politik eylem benzerlikleri ve farkları 
tarihsel süreçte “kadın” bağlamında değişenlere ve değişmeyenlere gönderme 
yapması bakımından ilginç görünüyor bana.”192  

 

Romanda bütün karakterlerin çocukluğu ve geçmişi anlatılmaktadır. Bir 
Yaşdönümü Rüyası’nda en dikkat çekici özellik kuşaklar arası karşılaştırmadır.  1980 

öncesi kuşak ve 1980 sonrası kuşak arasındaki farklar roman kurgusu içinde verilir. 

Feride, Sedat ve Ferhat üçü aynı kuşağın temsilcisidir. Onlardan sonraki kuşak 

“Günümüzden Portreler” bölümünde okuyucuya tanıtılmaktadır. Burada dikkat 

                                                
191 Erendiz Atasü,  Bir Yaşdönümü Rüyası, s. 57. 
192 www.sahinyıldırım.com (14.10.2010) 
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çeken nokta bu yeni kuşağın farkını belirtmek için roman kurgusu içinde bu kişilerin 

yaşam öyküsünün çerçeve içinde verilmiş olmasıdır. Romanın son bölümünde 2025 

yılı Türkiye’si ve ’80 sonrası kuşağın yaşlılık dönemi anlatılmaktadır.  

 

Açıkoturumlar Çağı 

Açıkoturumlar Çağı, 1994, 1995 ve 1998 yıllarını ifade eden üç ana başlıktan 

oluşmaktadır. Diğer romanlarda olduğu gibi bu romanda da ana başlıklar pek çok alt 

başlığa ayrılmıştır. Romanın bölümleri şu şekildedir: 
1994 1995 1998 

 

I.AÇIKOTURUMLAR ÇAĞI 

Açıkoturumlar Çağı 

Kafe Saati 

Akşamdan… 

…Geceye 

II ASPİR ÇİÇEĞİNİN 

PEŞİNDE 

Aspir çiçeğinin Peşinde… 

Cinayetler Çağı 

Aspir Çiçeğinin Peşinde… 

Yüz Elli Yıl Geriye… 

Sevişme Vakti 

Yaşlı ve Yalnız Adam 

Doğuya Son Gidiş 

     

II.KADERAĞLARINI 

ÖRÜYOR 

Bilgi Çağı 

Karşılaşmalar 

Resmî ve Resmî Olmayan      

Haberleşmeler 

Kader Ağlarını Örüyor… 

Kıl Payı 

Dürüst Bir Adam 

Basından Haberler 

 

 

IV. DEVRAN DEĞİŞİR… 

Mİ? 

Oyuncu Oksijen Atomu 

Hesaplaşma 

Yalnız Uyuyanlar 

Dağılma Süreçleri I 

Gazi 

Dağılma Süreçleri II 

 

 

Romanda üzerinde durulan üç konu dikkat çekmektedir. Bunlar Doğu’da 

yaşanan çatışmalar ve sorunlar, duyu kaybı ve görünenin arkasında farklı şeylerin 

olduğudur. Roman kurgusu içinde başından sonuna kadar doğu, doğulu olmak ve 

duyu kaybı sıkça görülmektedir. Roman kahramanlarının hepsi Türkiye’nin 

doğusunda geçmişte yaşanmış olanlardan ve bugün yaşananlardan etkilenmiştir. 

Karakterler ya doğuludur ya da bir dönem babalarının işi dolayısıyla çocukluklarında 

doğuda bulunmuşlardır.  

Roman kahramanları zihinlerinde yaptıkları geriye dönüşlerle geçmiş ve bugün 

arasında karşılaştırma yaparlar. Roman boyunca geçmişle hesaplaşma yapılmaktadır. 
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Eczacıların çoğunlukta olduğu karakterlerin 1970’li yıllardaki öğrencilik hayatı ile 

1994’teki yaşamları karşılaştırılmaktadır.  

12 Eylül döneminde yaşananlar, çekilen acılar, yaşanan ölümler roman kurgusu 

içinde yer almaktadır. Romanın başkişileri Meral ve Neslihan bu dönemde çok 

sevdikleri iki insanı kaybetmiştir. Meral’in âşık olduğu Murat o dönemde 

öldürülmüştür. Neslihan ise küçük kız kardeşi Gülbahar’ı o dönemde işkenceden 

kaybetmiştir. Ayrıca romanda Murat’ın varlığı roman kurgusu içinde kendini 

hissettirir. Bir ölü olan Murat’ın varlığı Meral’in iç sesi şeklinde kendini 

göstermektedir.  

Duyu kaybı roman boyunca sık sık okura hissettirilmektedir. Roman 

kahramanlarından Hacer, onun oğlu Ercan, tabip Albay Vedat duyu kaybı 

yaşamaktadır. Duyu kaybı ve Neslihan ve Yıldız Hoca’nın duyu kaybına ilaç bulmak 

için doğuya aspir çiçeği toplamaya gitmesi sembolik anlam taşımaktadır. Ülkede 

yaşananlara insanların duyarsız kalması eleştirilmektedir.  

Romanın sonunda Meral ve Neslihan tüm yaşananlardan sonra omuz omuzadır. 

Her ikisinin zihninde Murat ve Gülbahar’ın hayali vardır. Romanın sonunda yaşanan 

ölümlere ve ülke insanlarının unutkanlığına vurgu yapılmaktadır.  

 

5.5. Fikirler 

 Erendiz Atasü’nün öykülerinde olduğu gibi, romanlarında da konu çeşitliliği 

görülmektedir. Roman türünün toplumu ve bireyin iç dünyasını ve özellikle kadın 

bedenini anlatması gerektiği düşüncesini benimseyen yazarın romanlarında ortaya 

koyduğu fikirler aşağıdaki gibi belirlenebilmektedir: 

 

 5.5.1. Kemalizm 

Yazarın ilk romanı olan Dağın Öteki Yüzü, Cumhuriyet’in ilk kuşağını ve 

onların Türkiye’nin geleceği için kurdukları hayallerin romanıdır. Romanın 

başkarakteri öğretmen Vicdan Hayrettin ve subay olan üç erkek kardeşi Kemalizm 

düşüncesine, Atatürk devrimlerine bağlı kişilerdir. Ancak romanın sonuna doğru 

Vicdan dışındakilerin bu düşünceden uzaklaştıkları, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki 

heyecanın ortadan kalktığı görülecektir. Kemalizm düşüncesini vurgulamak için 
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Dağın Öteki Yüzü romanının büyük bölümü “Kemalistler” başlığı altında verilmiştir. 

Kadın konusunda oldukça duyarlı olan Atasü, Kemalizm düşüncesiyle ilgili şunları 

söylemektedir: 

 

“Yaşayarak öğrendiğim için, Kemalizm’in kadın özgürlüğüne katkısının bir 

efsane olmadığını biliyorum. Annem ve babam, imparatorluğun uzun ve ıstıraplı 

yıkılma döneminde, çocuklarının sorumluluğunu yüklenmek zorunda kalmış 

dayanıklı anaların evlatlarıydılar.”193      

 

5.5.2. Göç 

Erendiz Atasü’nün annesi de babası da savaş ve göç yaşamış, göçün 

sıkıntılarını yaşamış ailelerin çocuklarıdır. Yukarıda yazarın öykülerini incelerken 

“Fikirler” başlığı altında da bu konuya değinmiştik. Yazarın öykülerinde olduğu gibi 

romanlarında da “göç” olgusu yer almaktadır. 

Dağın Öteki Yüzü adlı otobiyografik romanında yazarın annesinin ailesinin 

Balkan Savaşı sırasında Anadolu’ya göçü ve bundan dolayı ailenin yaşadığı zorluklar 

anlatılmaktadır. Romanda “göç” fikri sık sık vurgulanmaktadır. Şu cümlelerde bu 

fikri görebilmekteyiz: 

 
  “Bir gece Vicdan, annesinin onları görmeye gelmiş Rumelili bir akrabaya 

fısıldayarak, “Ağabeyimin ahlakını beğenmiyorum; çocuklarım bu evde ziyan 

olmadan buradan gitmeliyiz.” dediğini duydu. Demek ki, göç zamanı 

yaklaşıyordu.”194  

 

Dağın Öteki Yüzü’nde vatan kavramının sorgulanmasıyla bağlantılı olarak yer 

alan “göç” olgusu, Açıkoturumlar Çağı adlı romanda doğu illerinden çalışmak için 

büyük şehre göç şeklindedir. Romanda bu durum şöyle belirtilmektedir: 

 

   “Olgun göç macerasında deri bütünlüğünü koruyabilmiş güçlü kuvvetli genç 

adamlara güvenememişti (…) Nasıl kendisinin yüzü tutmamış, tutamamışsa, 

                                                
193 Erendiz Atasü, Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık, s. 130.  
194 Erendiz Atasü, Dağın Öteki Yüzü,  s. 53. 
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emektar kalfasını reddetmeye, onlar da sığınmaya gelmiş akrabalarını kapı 

dışarı edemezlerdi. Yeni göç etmişler için kan bağı Tanrıdan sonraki tek 

kutsallıktı.”195  

 

5.5.3. Kadın Bedeni ve Cinsellik  

Erendiz Atasü’ye göre Türk romanında eksik olan kadın ve cinsellik 

konularının anlatılamamasıdır. Erkek yazarların, Halit Ziya dışında,  kadın karakter 

ortaya koymakta başarısız oldukları görüşündedir. “Yüzyılımızın ikinci yarısında 

erkek romancılarımızın kalemiyle çizilmiş, içinize işleyen, belleğinizde iz bırakan bir 

kadın imgesi anımsayabiliyor musunuz?”196 sorusunu soran yazar bu konuda akla 

gelebilecek olan kadınların Yaşar Kemal’in “Meryemce”si ve Fakir Baykurt’un 

“Irazca”sı olduğunu belirtmektedir. Ancak Atasü, bu kadınların yaşlı ve cinsellikten 

uzak karakterler olduğuna vurgu yapmaktadır. Erendiz Atasü, şu sözleriyle Türk 

edebiyatında kadını anlatmak konusunda bazı erkek yazarları ön plana çıkarmaktadır: 

 

 “Murathan Mungan, Nedim Gürsel, Selim İleri ve konuya verdiği kısıtlı yer 

içinde de olsa Orhan Pamuk gibi göreli daha genç yazarların kadınları gerçekten 

oldukları gibi kavramaya ve öyle yansıtmaya daha eğilimli olduklarını, ya da 

böyle bir çabayı önemsediklerini düşündürüyor yazdıkları metinler bana.”197  

 

Yazar, Murathan Mungan, Nedim Gürsel, Selim İleri ve Orhan Pamuk gibi 

yazarların kadını gerçekçi bir şekilde anlatma çabası içinde olduklarını söylese de 

erkek yazarların, ataerkil yargılardan uzaklaşarak kadını tarafsız ve tam olarak 

anlatmakta yetersiz kaldıkları kanaatindedir. Erendiz Atasü’ye göre 20. yüzyıl 

kadınını anlayabilmek ve onun içinde bulunduğu durumu görebilmek için kadın 

yazarların eserlerine bakmak gerekmektedir. 

Erendiz Atasü, kadın yazarların kendi cinslerini her yönüyle anlatabilecekleri 

söylemekle beraber, Türk edebiyatında kadın yazarların cinsellik konusunu 

anlatmakta çekingen davrandıkları fikrindedir. Buna rağmen yine de kadını cinsel 

                                                
195 Erendiz Atasü, Açıkoturumlar Çağı, s. 66-67. 
196Erendiz Atasü, İmgelerin İzi, s.30  
197 www. erendizatasu. com (25.12.2010)  
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yönden anlatma başarısını kadın yazarlarda görür. Kendisi de romanlarında kadını 

cinsellik açısından irdeler. Yazarın Gençliğin O Yakıcı Mevsimi romanı aşkın ve 

cinselliğin anlatımıdır. Romanın ilk satırlarında cinsellikle ilgili ifadeler 

bulunmaktadır. Romanın başkişisi olan Ayşe Aysu, bir arabanın içinden eski 

sevgilisini kendisine benzettiği bir genç kızla birlikte görünce cinsel istek 

duymaktadır. Romanda evlilik dışı ilişkiler de yer almaktadır.   

       

5.6. Figürler 

 

Dağın Öteki Yüzü 

Otobiyografik bir roman olan ve Atasü’nün aile tarihinden esinlenerek 

kurgulanmış romanda başkarakter olarak kullanılan Vicdan Hayreddin, anlatıcının 

annesi, Raik babası, Fıtnat Hanım anneannesi konumundadır. Bu durum romanın 

“Sunuş” bölümünde belirtilmiştir.  

 

“Bu kitaptaki Vicdan annem Hadiye’den, Raik babam Faik’ten, Vicdan’ın 

annesi Fıtnat Hanım anneannem Elmas’tan esinlenilerek yaratılmışlardır. 

Yazınsal yaratıcılıkla uğraşmayan bilmez, gerçekliğin tıpkısını romanda veya 

öyküde yaratabilmek – yazara doyum vermesinden öte- yazınsal metnin iç 

dinamikleri yüzünden imkânsızdır. İşte şimdi Vicdan ve Hadiye, Raik ve Faik, 

Fıtnat Hanım ve Elmas Hanım karşımda duruyorlar; birbirlerine çok 

benziyorlar; ama tuhaf biçimde ve kesinlikle birbirlerinden farklılar.”198  

 

Roman kişilerinin özellikleri şu şekilde belirlenebilir: 

 

 Romanın başkişisi ve Atasü’nün annesi Hadiye Sayron’dan esinlenilerek 

çizilmiş olan Vicdan Hayreddin’dir. Ailesi savaş yıllarında Selanik’ten Anadolu’ya 

göç eden Vicdan, adına yakışır sorumluluk duygusuyla Cumhuriyet’e bağlı bir 

öğretmendir. 1929 yılında altı yıllık bir eğitim için devlet bursuyla İngiltere’ye 

gönderilmiş, döndükten sonra ülkesine ve Cumhuriyet’e hizmeti kendisine borç 

                                                
198 Erendiz Atasü, Dağın Öteki Yüzü, s. 4–5. 
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bilmiştir. Selanikli olması sebebiyle kendisini Mustafa Kemal’e yakın gören ve 

mutlu olan, arkadaşı Nefise tarafından “daha az Türk” olarak nitelendirilen Vicdan 

asıl vatanı Selanik’i hiç unutmaz. Kendisi gibi öğretmen olan Raik’le evlenir ve 

sonuna kadar Cumhuriyet değerlerine bağlılığını sürdürür.    

Nefise karakteri, Vicdan karakterini idealize etmek için ona zıt olarak 

kurgulamıştır. O da Vicdan gibi parasız yatılı okullarda okumuş, küçük yaşta 

babasını kaybetmiş ve 1929’da devlet bursuyla Vicdan’la birlikte İngiltere’ye 

gönderilmiştir. İngiltere’de Vicdan’ın vatanseverliği artarken Nefise, dengesiz 

davranışlar sergiler. Berlin’e gittikleri yaz sokaklarda coplanan insanları gören 

Vicdan ve Nefise vatanın neresi olduğunu sorgulamaya başlar. Bu dönemde Nefise 

bir anlık da olsa İngiltere’nin vatan olduğunu düşünür.  

Nefise, Vicdan’ı için için kıskanır. Nefise esmer, Vicdan ise sarışındır. 

Vicdan’ın sarışınlığından ve Selanik doğumlu olmasından yurt dışında kaldıkları 

sırada yabancılarla Türkiye hakkında yaptıkları konuşmalarda Nefise, Vicdan’ı “daha 

az Türk” olarak nitelendirir. Bu Vicdan’ı incitir. Vicdan’ı incitmek için Nefise, okul 

balosuna Vicdan’a ilgi duyan İngiliz gençle gider. Nefise’nin İngiliz bir erkekle 

evlenmeyi dahi düşünmesine rağmen, Vicdan vatan sevgisinden hiç taviz 

vermemiştir. Çünkü Vicdan’ın vatanına ödemesi gereken borcu vardır. Nefise, 

Virginia Woolf’un konuşmasını dinledikten sonra çok düşünmüş ve ülkesine dönüp 

hizmet etmeye karar vermiştir.  Nefise’nin, Woolf’un konuşmasını dinledikten sonra 

yaşadığı hisler şu şekilde anlatılmaktadır: 

 

       “Onun kadınlık adına bildiği korkmuş, sinmiş, kinlenmiş bir varlıktı; tokat, 

tekme izlerini yüreğinde taşıyan, helâ aralarında gizli gizli kanayan… Nefise, 

böyle olmak istemiyordu! Ona, çağları aşabilmesi için, bilgiden ve ince 

beğeniden oyulmuş sihirli değneği uzatan kahramanına boyun eğmeli miydi? 

(…) Ülkesinin kadınlarının üstüne çökmüş, ağır kaderi aralayacak, başka 

hiçbir ışın demeti yoktu.”199  

 
                                                
199 Erendiz Atasü, Dağın Öteki Yüzü, s. 76–77. 
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Bunları düşündükten sonra ülkesine dönüp Türkçeye yabancı eserler tercüme 

eder. 1942’de otuz üç yaşında iken araksında İngilizceden tercüme eserler bırakarak 

ölür.  

Romanda öne çıkan ve asker olmayan tek erkek Vicdan’ın kocası Raik’tir. 

Raik matematik öğretmenidir. O da karısı gibi Cumhuriyet değerlerine bağlıdır. 

Trabzonlu olan Raik de Vicdan gibi savaş ve göç yaşamış, parasız okullarda 

okumuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus orduları Trabzon’u işgal edince on 

yaşında olan Raik, annesi, babası ve kardeşiyle bir sandalla kaçmışlardır 

Trabzon’dan. Vatanlarına geri dönene dek, yokluk ve fakirlik çekerler. Raik’in 

hayata bakışı şu şekilde anlatılmaktadır: 

 
        “Var olmayla yok olma arasındaki mayınlı arazide babasının kırıldığını  

gördü Raik,ve annenin dayandığını, Kurtuluş Savaşı, barış, Cumhuriyet. 

Trabzon’a yeniden kavuştuğunda ancak kavradı Raik burasını ne kadar çok 

sevdiğini, denize yüksekten bakan bu evi, evi çevreleyen tütünlüğü, incir 

ağaçlarını, sardunyaları. Çocukluğunun tasasız bölümü bu mekânla iç içe 

geçmişti. Raik bu kenti, bu halkı ölüme terk edenleri asla affetmeyecekti; 

cehaleti, yobazlığı ve “kapitalizmin” kahrolası “emperyalizmini!”200  

 
Karısı Vicdan gibi öğretmen olan Raik, yobazlığa ve cehalete karşıdır. Vicdan ve 

Raik’in herkese örnek olacak bir evlilikleri vardır. Romandaki diğer karakterlerin 

aksine Vicdan da Raik de ne değerlerinden ne Cumhuriyet devrimlerinden ödün 

vermiştir. Raik eşine o kadar bağlıdır ki, ondan ayrı kalmamak için Milli Eğitim 

Bakanlığı Müfettişliğinden istifa etmiştir. Vicdan ve Raik beraber yaşlanmayı düşleyen 

bir çifttir. Bir kızları olur ve Raik, eşi ve kızıyla yaşlanamadan ölür.  

Romanda Raik dışındaki bütün erkekeler askerdir. Vicdan’ın büyük erkek 

kardeşi Reha, çocuk yaşında annesinden ayrılmış, Kuleli Askeri Lisesi’nin soğuk 

koridorlarında yalnızlığı öğrenmiştir. Kardeşi Burhan’ın tersine asker olmayı hiç 

istememiştir. Reha’nın kadınlara düşkünlüğü olduğu gibi zayıf bir karakteri vardır. 

Dersim Harekâtı sırasında hastalanan Reha, uzun süre tedavi gördükten sonra 

annesinin bulduğu doğulu dul bir kadınla evlenir. Sevdiği ve evlenmek istediği kız, 

                                                
200 Aynı eser, s. 214- 215. 
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Reha, hastalanınca onunla evlenmek istememiştir. Bu Reha’nın içinde bir yara olarak 

kalmıştır. Evliliğinde de orduda mutlu olamamıştır. Romanın sonunda silahını 

kafasına sıkarak intihar eder.    

Vicdan’ın küçük erkek kardeşi Burhan hırslı bir kişiliğe sahiptir. Burhan, 

kendisinden bir buçuk yaş büyük olan ağabeyi Reha’yla birlikte Kuleli Askeri 

Lisesi’nde okumuştur. Reha ile Burhan birbirinden çok farklıdır. Reha duygulu ve 

sessizken Burhan, cesur ve azimlidir. Reha’nın aksine birlikte görevlendirildikleri 

Dersim isyanının bastırılmasında gözünü kırpmadan savaşmış ve yaşanan 

ölümlerden etkilenmemiştir.  

Burhan attan düşüp askerlikten ayrıldıktan sonra hukuk okuyup avukat olur. 

Avukatlığa başladıktan sonra çok zengin olur. Çıkarları uğruna doğum yeri Selanik’i, 

İzmir olarak değiştirir. Bu olay aslına çok bağlı olan ve idealizminden ödün 

vermeyen Vicdan’ı çok etkiler. Burhan’la arasının açılmasına sebep olur. Burhan, 

ailesinin onaylamadığı bir evlilik yapar. Karısını aldatır. Çocukları hayırsız olur. 

Yaşlandığında perişan olur ve daha fazla bu hayata katlanamayarak ölür.  

Romanın bir diğer kişisi Vicdan’ın küçük kardeşi Cumhur’dur. Cumhur, 

annelerinin ikinci kocası olan Azeri asıllı üvey babalarındandır. Burhan ve Reha 

tarafından pek kabullenilmemiştir. Ancak Vicdan onu diğer kardeşlerinden ayırmaz. 

Babası Bolşevik İhtilali sonrası Türkiye’ye gelenlerdendir.  

Vicdan kardeşlerinin aksine Cumhur’a çok bağlıdır. Cumhur, Kore’ye 

üsteğmen olarak gönderildiğinde Vicdan onun dönmesini endişeyle bekler. Sürekli 

Cumhur’la mektuplaşır. Cumhur mektuplarında ablasını üzmemek için üstü kapalı 

şeyler yazsa da savaş hakkında, Vicdan Kore ile ilgili geniş araştırmalar yapar. 

Vicdan’ın korktuğu olur ve katıldığı Kore Savaşı’nda Cumhur bir bacağını 

kaybederek gazi olarak döner. Beş yıl tedavi gördükten sonra yüzbaşı olur ve 

madalya alır. Evlenir, çocukları olur ve altmış beş yaşında ölür.  

Dağın Öteki Yüzü’nde dikkati çeken bir özellik de Mustafa Kemal Atatürk’ün 

roman kişisi olarak romanda yer almasıdır. Atatürk, eserde iki kere yer alır. Vicdan 

Hayreddin bir bursla İngiltere’ye gönderilmeden önce Ata’nın huzuruna çıkar. 

Mustafa Kemal, Vicdan Hayreddin’in gözünden, yalnız bir adam olarak çizilir. 

Atatürk’ün lider özelliğinden ziyade insanî yönü vurgulanmıştır. Mustafa Kemal’le 
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görüşmeye giden Vicdan’ın görüşme sonunda Atatürk hakkındaki izlenimi şöyle 

yansıtılmaktadır:  

 
     “Gazi sararmıştı. Soluksuz kalmıştı. Vicdan görüşmenin bittiğini anladı. 

Ayağa kalktı. Gazi güçlükle doğruldu. O anda, çok yaşlı bir adam gibiydi. 

Vicdan, Reis-i Cumhur’un elini öpmeye davrandı. Gazi, zarif bir hareketle onu 

engelledi; tokalaştılar. Bu kez, biraz daha uzun tuttu Vicdan’ın elini elinde… 

Vicdan, Gazi’nin yüzünün parmakları kadar beyazlaştığını fark etti. Kadınlarda 

hiç eksik olmayan analık sezgisi, Gazi’nin sağlığının iyi olmadığına işaret 

ediyordu.”201   

 
Fıtnat Hanım, yazarın “Sunuş” bölümünde belirttiği gibi anneannesi Elmas 

Hanım’dan esinlenilerek çizilmiş bir karakterdir. Savaş görmüş, göç yaşamış, 
kocasının ölümü ardından sığındığı ağabeyinin evinde rahat edememiş ve evlenmek 
zorunda kalmış bir kadındır. Açlık, yokluk görmüş, çocuklarını tek başına büyütmek 
zorluğunu yaşamıştır. Yaşadıkları onun direnme gücünü artırmıştır. Cumhuriyet’ten 
sonra yeni yazı öğrenmiş, öğrenim için devlet bursuyla İngiltere’ye giden kızı 
Vicdan’la ve subay oğullarıyla gurur duymuş aydın bir kadındır.  

Fıtnat Hanım’ın ilk kocası, Vicdan, Reha ve Burhan’ın babası Miralay 
Hayreddin Bey, Fıtnat Hanım’ın ikinci kocası Azeri asıllı Nizam Bey ve Faika Kalfa 
da romanın diğer kişileri arasındadır. 

Romanda yabancı kişiler de yer almaktadır. Vicdan ve Nefise’nin İngiltere’de 

pansiyoner olarak yanında kaldıkları Miss Meadow, Miss Meadow’un kızlardan 

yaşça küçük yeğeni Toby, Nefise’nin erkek arkadaşı Ted, Vicdan’a ilgi duyan Hugh, 

Vicdan ve Nefise’nin İngiltere’de çevrelerinde olan insanlardır. Dünyanın her 

yerinden kızları konuk etmiş olan Miss Meadow şöyle tanıtılmaktadır:  

 “İngiliz imparatorluğu’nun, iyi birer eş ve anne olmak üzere yetiştirilmiş genç 

kızlarından biriydi, Birinci dünya Savaşı onu yalnızlığa yargılayana dek… 
1920’lerde, 30’larda ise, yaşdaşı erkekleri ve annelik düşlerini savaşta yitirmiş, 

anaç içgüdülerini, hiç yakınmadan başkalarının çocuklarına yöneltebilmiş orta 
yaşlı bir kadın.”202  

                                                
201 Erendiz Atasü, Dağın Öteki Yüzü, s. 97. 
202 Aynı eser, s. 67- 68.  
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Vicdan ve Nefise’nin bir yaz mevsimi gittikleri Almanya’da yanlarında kaldıkları 

Trottlar da romanda yer almaktadır. Trootlar’ın büyük oğulları savaşta ölmüş, küçük 

oğulları Hans da Hitler yanlısıdır. 

Vicdan kardeşleriyle Uludağ’a tırmandığı sırada Raik onlarla gitmemiş ve 

Bursa’da “Bolşeviklikten” hapiste yatan amcaoğlunu ziyarete gitmiştir. Bu ziyaret 

sebebiyle ve kendisi de Bursa cezaevinde yattığı için Nazım Hikmet de kişi olarak 

romanda görülür. Hem Selanikli olması, hem vatan hasreti çekmiş, göç yaşamış 

olması sebebiyle Nazım Hikmet’in romanda yer alması anlamlıdır.  

Raik dışında romanda yer alan bütün erkeklerin asker olması ve hepsinin 

mutsuz olması, savaşların sebep olduğu acılara dikkat çekmektedir.  

 

Gençliğin O Yakıcı Mevsimi 

Gençliğin O Yakıcı Mevsimi, Atasü’nün aşkı ve cinselliği kadın bakış açısıyla 

irdelediği romanıdır. Bu nedenle romanda kadın karakterler ön plandadır. 

Romanın başkişisi kırk yaşlarında, eşinden yeni boşanmış Ayşe Aysu’dur. 

Roman boyunca geriye dönüşlerle Ayşe Aysu ve Tomris’in gençlikten orta yaşa 

geçiş serüveni anlatılmaktadır. Ayşe Aysu Tomris’e göre daha genç ve saftır. 

Tomris ve Ayşe Aysu adlı kadınlar aynı hastanenin farklı polikliniklerinde 

çalışmaktadırlar. Tomris psikiyatri doktoru Turhan’la evlidir. Ayşe Aysu ise asistan 

olarak girdiği hastanede Tomris ve Turhan’ın arkadaşı bir diğer Doktor Fethi ile 

tanışır ve beş günlük bir beraberlik yaşar Bu beş gün onun hayatını oldukça etkiler. 

Ayşe Aysu, Fethi’yle tanıştığında yirmi beş yaşındadır ve aynı hastanede 

pediatri asistanlığına başlamıştır. Annesiyle yaşayan yalnız bir kadındır.  Ayşe Aysu 

özellikleri şöyledir: 

 

“Ancak Ayşe Aysu yalnızca yumuşaklıktan ibaret değildi. Varlığının kilit 

noktasında dayanıklı, kendini onarabilen bir çekirdek gizliydi. Biliyordu anne, 

çünkü zaman zaman kızında saklı bu karşıtlık, sertliğiyle canını acıtıyordu. Ayşe 

Aysu’nun kişiliğine bu dik kafalı çekirdeğin nasıl yerleştiğinden emin değildi. 

Büyükannelerinden mi devralmıştı acaba? Göç katarlarının peşinde parçalanmış 
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yuvalarından, savaş yıkıntısının altından, çocuklarıyla birlikte sağ çıkabilmiş o 

toprak-analardan ?”203  

 

Ayşe Aysu bu özelliklerinin yanında yabancı dilde eğitim yapan okullarda 

okumuş, şehirli bir kızdır. Mutlu bir evlilikte büyümüş, annesi babası tarafından çok 

sevilmiştir. Tıp fakültesini bitirene kadar hiçbir erkekle yakınlık kurmamıştır. 

Asistanlığa başlayınca eşinden yeni boşanmış Fethi’yle yakınlaşır ve beş günlük 

beraberliğin ardından Fethi tarafından terk edilir. Başka bir doktorla evlenip bir kız 

çocuk annesi olur. Eşinden ayrılır. Bütün yaşam deneyimlerinin ardından orta yaşa 

geldiğinde yazmaya başlar. Romanın sonunda kızı yurt dışındadır, kendisi ise 

Ankara’da yaşayan yalnız bir kadındır.  

Ayşe Aysu’nu yakın arkadaşı Tomris, romanda ön plana çıkan diğer bir kadın 

karakterdir. Psikiyatri asistanıdır. Evliliğinde mutsuzdur. Çocukluğu da Ayşe 

Aysu’dan farklıdır: 

 
 “Tomris mutsuz bir evliliğe doğmuş, rastlantıyla, doğru zamanda doğru yerde 

bulunabilmiş, büyükanneler sayesinde, ağır yaralar almadan büyüyebilmiş, yatılı 

okullarda ve yurtlarda bilenmiştir. Onun için aslolan ayakta kalmaktır. 
Teslimiyeti, edilgenliği sevmez; kopmadan esneyebilir, buzla su örneği 
kırılmadan akışkanlaşabilir, asal yapı bileşimi bozulmadan.”204   

 

Mutsuz bir evlilik yaşayan Tomris mutluluğu dışarıda arar. Can adlı evli bir 

doktorla cinsel birliktelik yaşar ama onun tarafından terk edilir. Kocasından ayrılır. 

Turhan’ın ölümü onu sarsar. Kızıyla baş başa kalır. Onun haberi olmadan Turhan 

ticarete girmiş ve ölünce yüklü bir borç bırakmıştır. Romanın sonunda Tomris, ilk 

başta olduğu gibi güçlü değildir.  

Romandaki erkekler, kadınları anlamayan ve onlara acı çektiren kişilikte 

çizilmiştir. Ayşe Aysu’nun sevgilisi Fethi, karısından boşanmış, Şirin adında küçük 

bir kızı olan bir adamdır. O da Ayşe Aysu’yla aynı hastanede asistandır. Fethi, köy 

kökenlidir ve kararsız biridir. Ayşe Aysu’ya güven vermez ve Ayşe Aysu’dan ayrılır.  

                                                
203 Erendiz Atasü, Gençliğin O Yakıcı Mevsimi, s. 42.  
204 Aynı eser, s. 46- 47. 
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Fethi asistan derneğine üye olduğu için 1982 yılında üniversiteden atılır. Kızı 

Şirin’in annesiyle yeniden evlenir. Yine evliliğini yürütemez. Yakın arkadaşı 

Turhan’ın cenazesine katıldığında ise başka biriyle evlidir. 

Tomris’in eşi Turhan hastanede psikiyatri baş asistanıdır. Turhan’ın oldukça 

geniş bir çevresi vardır. Tomris onun arkadaşlarının çoğunu tanımaz. Tomris ve 

Turhan mutlu değildir. Tomris’ten uzaktır. Darbeden önce hastaneden istifa eder. 

Zengin olmak hayalleriyle ticarete atılmış ama becerememiştir. Büyük bir borç 

yükünü arkasında bırakarak ölür.  

Romandaki kadın karakterlerin en yaşlısı Ayşe Aysu’nun annesidir. Atasü’nün 

romanlarındaki bütün kadınlar gibi o da okumuş aydın bir kadındır. 

Ayşe Aysu Fethi’den ayrıldıktan iki buçuk yıl sonra Dr. Metin’le evlenir. Dr. 

Metin romanda sadece Ayşe Aysu’yu rahim ameliyatı yapması özelliğiyle tanıtılır. 

Evlilikten bir yıl sonra bir kızları olur. Kısa bir 1977’de evlenen Ayşe Aysu 1985’te 

ayrılır. Bu kişilerin dışında Fethi’nin eski karısı ve küçük kızı Şirin’de romanda yer 

alır.   

      
Bir Yaşdönümü Rüyası 

1970’li yıllardan günümüze ve günümüzden de 2025 yılına uzanan romanda, 

Çalıkuşu romanına göndermeler yapılmaktadır. Bu durum romanda yer alan Feride 

ve Kâmuran karakterlerinin seçiminde de kendini göstermektedir. 

Romanın başkişisi Feride’dir. Feride, edebiyat öğretmenidir. Gerek ismi, 

gerekse yaşadığı hayat bakımından Çalıkuşu romanından esinlenilerek çizilmiş bir 

karakterdir. Öyle ki, annesi Feride’ye hamileyken okuduğu Çalıkuşu romanından 

etkilenerek ona bu ismi vermiştir. Feride anne ve babasıyla mutlu bir çocukluk 

geçirmiştir. Annesinden çok babasıyla olan ilişkisi daha sağlamdır.  

Feride’nin ilk kocası Ferhat karısından ayrılmıştır ve Şirin adlı küçük bir kızı 

vardır. Feride’ye karşı kaba ve anlayışsızdır.  Feride’yle aynı lisede öğretmendir. 

Köy kökenli bir ailenin oğludur. Ferhat, Feride’yi tanıdığında evlidir. Ona âşık 

olunca karısından boşanmaya karar verir. Karısı bir trafik kazasında ölünce 

Feride’yle evlenir. Feride’yle evlendiğinde kızı Şirin üç buçuk yaşındadır.  
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Romanda Ferhat şu sözlerle tanıtılır: “Kocası hoyrat ve buyurgandı ama yüreği 

temizdi adamın, hatta şefkatliydi. Sertlikle eğitilmişti; içindeki şefkati dışa vurmayı 

bilmiyordu.”205  

Ferhat’ın okul bahçesinde siyasî bir kavgada öldürülmesinden sonra Feride, 

Ferhat’ın kızı Şirin’e sahip çıkar ve öz kızı gibi ona bağlanır. Ferhat’ın ölümünün 

ardından Feride, öğretmen arkadaşı Sedat’ta yakınlaşır. Bir süre sonra Sedat’la 

evlenir. Feride’nin ikinci kocasıdır. Feride’nin çalıştığı lisede biyoloji öğretmenidir. 

Ferhat’tan farklıdır. Şefkatli ve anlayışlıdır. Feride’nin çocuğu olmamasını önemsemez 

ve Şirin’e babalık eder. Sedat Kürt asıllıdır. Albay olan babası ise bir Kürt beyinin 

oğludur. Babası amcaları tarafından öldürülmüştür. Annesi ise öğretmendir. Sedat’ın 

çocukluğunda anne ve babası doğu illerinde görev yaptıkları için Girit göçmeni olan 

anneannesi Sedat’ı yanına alır ve Bursa’da büyütür. Anneannesi Sedat’ı, aşırı 

korumacı tutumuyla bir kız çocuğu gibi yetiştirir. Sokakta çocuklarla oynamadan 

geçirir çocukluğunu. Ailesinin doktor olmasını hayal ettiği Sedat, tıp fakültesinden 

siyasî nedenlerle atılır. Daha sonra biyoloji öğretmeni olur.   

Sedat ve Feride evlendiklerinde Sedat kırklı yaşlardadır. Feride ve Şirin’e 

karşı oldukça anlayışlıdır. Çalıkuşu romanına göndermeler yapılan romanda 

Sedat, o romandaki Dr. Hayrullah’la özdeşleştirilir. Sedat, siyasî düşüncesi 

nedeniyle okuldan atıldığı gün karısına, “Senin Hayrullah’ın pasaportunu eline 

tutuşturdular”206 der.  

Romanda açıkça belirtilmese de Sedat’ın gençliğinden bahsedilirken, onun 

eşcinsel eğilimleri olduğu sezdirilir: “Fark etti: Kadınsı adam, kocasına bakıyordu. 

Feride Sedat’a döndü. Bu anlamı tanıyordu, daha önce Sedat’ın yüzünde hiç 

görmemişse de. Ferhat’ın Feride’ye bakan gözleriyle genç adamı seyrediyordu 

Sedat.”207   

Sedat ve Feride’nin evliliği on yıl sürer. Feride’nin rahim ameliyatı olmasının 

ardından evlilik bitmiştir. Ferhat’ın aksine kibar ve anlayışlı olan Sedat, Feride’den 

ayrıldıktan sonra bir trafik kazasında ölür.   

                                                
205Erendiz Atasü, Bir Yaşdönümü Rüyası,  s. 7. 
206 Aynı eser, s. 57. 
207 Aynı eser,  s. 89.  
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Feride’nin üçüncü aşkı, Çalıkuşu romanıyla bağlantısını kuvvetlendiren 

Kâmuran’dır.  Kâmuran’la Feride arasında çok fazla yaş farkı vardır. Feride ona 

âşık olur ancak o bir eşcinseldir. Feride’nin âşık olduğu üçüncü adamdır. 

Kâmuran’ın ailesi Güneydoğu kökenlidir. Babası mimardır ancak mimarlık 

yapmamış, siyasî nedenlerle yargılanmış ve yurt dışına kaçmak zorunda kalmıştır. 

Annesi de babasıyla aynı sebeplerle 1980 darbesi sırasında idama mahkûm edilmiş, 

şartlı tahliye edildiği sırada intihar etmiştir. Dedesi tarafından büyütülmüştür. 

İletişim mezunudur ve reklâm metinleri yazarak hayatını kazanmaktadır. Romanın 

sonunda İstanbul’da yaşayan zengin bir işadamıdır.  

Feride’nin üvey kızı Şirin romanda ikinci önemli kadın karakterdir. Annesi 

öldüğünde iki buçuk yaşındadır. Babası Ferhat ölünce babaannesi ve amcaları onu 

üvey annesi Feride’ye bırakmıştır. Feride’yle arasında oldukça güçlü bir bağ vardır. 

Romanın başında daha iki üç yaşlarında olan Şirin, roman bittiğinde 50’li 

yaşlardadır. Şirin, çok küçük yaşta annesini ve babasını kaybetmiş, ölümle erken 

tanışmıştır. Şirin’in çocukluğu, şöyle anlatılmaktadır:  

             
         “Şirin’in çocukluğu, ise eğik düzlemlerden, geniş açılı dolambaçlardan 

oluşmuş bir uzay geometri biçimine benzerdi. Hassas dengeler üstünde 
duruyordu. Kimi kez kusursuzdu. Kimi kez ağır darbelendi ve darbelere göre 

şekillendi. Odak noktalarından birkaçını dört yaşlı insan oluşturuyordu. 
Hayatın çocuğa yaptığı haksızlığı bir ucundan olsun onarmaya çalışan dört 
yaşlı: babaanne, dede, Sedat’ın annesi ve anneannesi.”208  

 
Bütün sevdiklerinin ölümlerine şahit olan Şirin, çocukluğunda sürekli kâbuslar 

görür. Acıyla erken tanıştığı için güçlü bir kişilik kazanmıştır. Sosyoloji eğitimi alan 

Şirin, romanın sonunda araştırma görevlisidir. Evlenir ve bir oğlu olur. Romanın 

2025 yılını anlattığı bölümde Şirin doğulu kadınların intiharını araştırmaktadır ve 

oğlu Amerika’dadır.  

Romanın en yaşlı erkek karakteri doğulu bir toprak ağası olan Kemalettin 

Zülkadiroğlu’dur. Her zaman şık giyen, kibar bir adamdır. Torunu Kâmuran’a çok 

                                                
208 Aynı eser, s. 71–72. 
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düşkündür. Onun bütün isteklerini yerine getirmiş ancak aralarındaki mesafeyi hep 

korumuştur. Torununa karşı olan yaklaşımı şu sözlerle belirtilmektedir:  

 

 “Uzaktı duruşu, üsttendi bakışı, seyrekti sözleri. Çocuk Kâmuran, onu 

dizlerine pek nadir oturtan, arada sırada başını okşamakla yetinen bu ağırbaşlı, 

kederli adamın sertleşmiş yüreğinde ılıklığını, yumuşaklığını koruyan ne varsa 

biricik torununa bağışlanmış olduğunu bilirdi.”209  

 

Romanda kuşaklar arası fark belirtilirken, romanın başkişisi Şirin’in üvey kızı 

Şirin’le aynı kuşağı temsil eden gençler bulunmaktadır. Bu kişilerden Elazığ kökenli 

olan Özgürcan Yılmaz,  Şirin’in erkek arkadaşıdır. Üniversiteyi bitirdikten sonra 

Amerika’ya yerleşir.  

Şirin’in üniversiteden arkadaşı Emek Çalışkan’ın da babası 1 Mayıs olayları 

sırasında öldürülmüştür. Ekeonomi öğrenimi görmüştür. Emek ve Şirin’in öğrenim 

gördüğü üniversitede öğretim görevlisi olan Dinç Dayanç da roman kişileri 

arasındadır. 

Bu kişilerin yanında Ferhat’ın annesi, babası, erkek kardeşleri ve onların eşleri, 

güçlü bir kadın olarak çizilen Sedat’ın Giritli anneannesi, annesi ve albay olan 

babası, Şirin’in üniversiteden arkadaşı Doğa, siyaset bilimleri fakültesini birincilikle 

bitiren ve memleketine dönüp esnaflık yapan Deniz Karatepe, Kâmuran’ın intihar 

ederek ölen annesi, yurt dışına kaçan babası, Sedat’ın anneannesinin Girit’te 

bıraktıkları altını almak için geri döndüğünde kendisine tecavüz etmeye kalkan adam 

ve onun tecavüzden kurtulmasına yardım eden yaşlı kadın, Şirin’in kocası ve oğlu 

romanda yer alan diğer kişilerdir. 

 

Açıkoturumlar Çağı 

Açıkoturumlar Çağı’nda kişiler konuyla bağlantılı olarak genellikle doğuludur. 

Karakterlerin hemen hepsi doğuda yaşanmış bir olaydan etkilenmiştir. Romanın 

dikkat çekici bir yönü ölülerin romanda karakter olarak kullanılmasıdır.   

                                                
209 Aynı eser, s. 217. 
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Romanın başkişisi Meral’dir. Kırklı yaşlarda bir açıkoturumdan diğerine koşan 

bir eczacıdır. Üniversite yılarında sevdiği genci sağ sol çatışmalarında kaybetmiştir. 

Onun ölümünden sonra ölen gencin ağabeyiyle evlenmiştir. Evliliğinde mutlu 

değildir. Yirmi beş yıl sonra karşılaştığı üniversite arkadaşı Haydar’la ilişki 

yaşamaktan çekinmez.  

Romanın kadın karakterlerinden bir diğeri eczacılık fakültesinde doçent olan 

Neslihan’dır. 12 Eylül döneminde hapiste yatmış ve ağır işkencelerden geçmiştir. 

Küçük kız kardeşi 12 Eylül döneminde hapiste işkenceden ölmüştür. Diğer kız 

kardeşiyle aralarında fikir ayrılığı vardır ve birbirlerine uzaktırlar. Kocası Olgun 

inşaat mühendisidir. Kız kardeşi Bayhan ona karşı nefret doludur. Çocukluklarında 

babalarının aralarında sürekli kıyaslama yapmasından dolayı Neslihan’a karşı 

soğuktur. Neslihan, sık sık üniversiteden hocası Yıldız Hanım’la aspir çiçeği 

toplamak için doğuya gider. Tek amacı duyu kaybını iyileştirecek bir ilaç 

yapabilmektir.  

Açıkoturumlar Çağı’ndaki en güçlü ve en yaşlı kadın, eczacılık fakültesinde 

profesör olan Yıldız Işıkcan’dır. Altmış yaşlarında yalnız yaşayan bir kadındır. 

Yıldız Hanım, romanda şu şekilde tanıtılmaktadır: 

 

 “Yıldız Hanımı’ın çok farklı çevrelerde yürütebildiği ahbaplığının sırrı 

buradaydı; tehlikeyi bölgeyi sezip anında araya bir güvenlik mesafesi 

koyabilmekte. Bir sorunu başka bir çözümle dengelerdi. Duygularını asla belli 

etmezdi. Herkes hakkında çok şey bilir ama renk vermezdi; asla unutmazdı. 

İcabında tehditkâr olabilirdi, kibarlığını hiç bozmadan.”210  

 

Yıldız Işıkcan bir subay kızıdır. Babası Kürt isyanının bastırılması sırasında 

komutandır. O dönemde hayatta kimsesi kalmamış olan annesi bir uçurumun başında 

intihar etmek üzereyken babası tarafından kurtarılmış bir Zaza kızıdır. Annesine 

babası Türkçe öğretmiş ve onunla evlenmiştir. Annesi evlendikten sonra doğuya ait 

tüm geçmişini silip atmıştır. Çocukluğunda bir süre doğu illerinde yaşamış olan 

Yıldız Hanım’ın at binme merakı vardır. Onun da amacı öğrencisi Neslihan gibi aspir 

                                                
210 Erendiz Atasü, Açıkoturumlar Çağı, s. 64. 
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çiçeğinden duyu kaybına ilaç yapmaktır. Aspir çiçeği toplamak için doğuya gittikleri 

son seferde bir atın üstünde uçurumdan atlar ve ölür. Annesinin yıllar önce 

yapamadığını yapmıştır. Yıldız Işıkcan, roman boyunca Atasü tarafından 

“Cumhuriyet kızı” şeklinde tanımlanmaktadır. Yazar, kendisiyle yapılan bir 

röportajda Yıldız Işıkcan’la ilgili şu bilgileri vermektedir:  

 
     “Cumhuriyet kızı, her şeyden önce toplumsal duyarlığı olan ve toplumsal 

sorumluluk taşıyan, ülkesinin ve cinsinin köle konumundan kurtuluşunun 

coşkusuyla dolu, aydınlanmaya gönül vermiş, bir yurttaştır. Kölelikten kurtuluş 

kadın hayatının tümlenebilmesi için yeterli midir? Ama bu sürecin biricik 

başlangıç aşamasıdır. Romandaki Prof. Yıldız Işıkcan, yaşı da tutuyor, bir 

Cumhuriyet kızı. Eczacı Meral ve Doçent Neslihan, daha çok, Cumhuriyet kızı 

annelerin yetiştirdiği kadınlar.”211  

 

Neslihan’ın kız kardeşi Bayhan, diğer kadın karakterlerden farklı olarak 

çizilmiştir. Küçük kız kardeşi Gülbahar’ın 12 Eylül döneminde öldürülmesinden 

dolayı intikam duygusu yaşamaktadır. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak 

Neslihan’dan çok farklıdır. Çocukluğu boyunca kız kardeşi ile karşılaştırılarak 

büyütülmüş olan Bayhan, hem Neslihan’a kıskançlık duyar hem de Cumhuriyet’e 

bağlı bir hâkim olan babasından ve onun temsil ettiği her şeyden nefret eder.  

Romandaki bir diğer eczacı, Doçent Orhan’dır. 12 Eylül döneminde 

üniversiteden atılmış ve daha sonra geri dönmeyi reddetmiştir. Yaşadığı ülkeye 

yabancılaşmış bir karakterdir. Meral ve Neslihan eczacılık fakültesinde öğrenciyken 

Orhan, asistandır. Üniversiteden atılmasından sonra birkaç işte çalışmış, daha sonra 

her şeyden uzaklaşmıştır. Yalnız yaşamaktadır. Orhan’ın çocukluğu Kars’ta 

geçmiştir. Çocukluğundan beri Afrika saplantısı vardır. Savcı olan babasının işi 

dolayısıyla çocukluğu doğuda geçmiştir. Babasının keşif için gittiği bir gün Orhan da 

yanındadır. Bu keşif sırasında organları baltayla kopartılmış bir kadın cesedi gören 

Orhan, hayatı boyunca bu şokun etkisini atlatamamıştır.  

                                                
211 Oya Batum Menteşe, “Erendiz Atasü ve Açıkoturumlar Çağı”, Varlık, S. 1182, s. 57–60. 
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Orhan’ın çalıştığı üniversiteden mezun olan diğer erkek eczacı, Erzincanlı bir 

ağanın oğlu olan Haydar’dır. Meral ve Neslihan’ın eczacılık fakültesinden 

arkadaşıdır. Erzincan’da babasından kalan eczaneyi çalıştırmaktadır. Akrabalarından 

birinin kızıyla evlidir. Öğrencilik yıllarında sevdiği Meral’le yıllar sonra karşılaşınca 

kısa süreli bir birliktelik yaşar.  

Romanda Meral’in iç sesi olarak kendini gösteren Murat, romanın ölü kişisidir. 

12 Eylül döneminde öldürülmüştür. Meral’in üniversite yıllarında sevdiği devrimci 

bir gençtir. O öldükten sonra Meral, onun erkek kardeşi Fuat’la evlenmiştir. Fuat, 

Meral’in eşi, öldürülmüş olan Murat’ın ağabeyidir. Dişçilik yapmaktadır. Meral’le 

aralarında iletişimsizlik yaşanmaktadır. Meral, Haydar’la birlikte olduktan sonra 

ondan boşanmaya karar verir. Murat’ın diğer erkek kardeşi Vedat, Tabip albaydır. 

Ameliyat hemşiresi Nurten’le evlidir. Vedat, doğuda çok çalışmış, ölümlere tanık 

olmuştur. Duyu kaybı vardır.  

Neslihan’ın kocası Olgun da romandaki erkek figürlerden biridir. Kürt kökenli 

bir inşaat mühendisidir. Emektar kalfası İbrahim’i kıramayarak inşaatta çalıştırmak 

üzere işe aldığı doğulu üç gencin bombalı eylemlere katılmaları gerekçesiyle 

Neslihan, gözaltına alınmıştır. 

Bayhan’ın kocası Cengiz Aytemer, Abdülhamit üzerine doktora tezi hazırlamış 

bir akademisyendir. Abdülhamit’in dış politikalarını yeren bir tez hazırlayan Cengiz, 

bir Amerikalının isteği üzerine tezini değiştirmiş ve tezi Abdülhamit’e övgü haline 

getirmiştir. Zayıf kişilikli bir karakterdir.  

Romandaki en yaşlı erkek, Visalettin Öztürk’tür. Tunceli, yaşlı ve yalnız bir 

adamdır. Dersim isyanı sırasında anne ve babasını kaybetmiştir. Erkek kardeşi ve o 

hayatta kalmıştır. Kaymakamlık yardımıyla okumuş ve öğretmen olmuştur. Bir oğlu 

trafik kazasında ölmüş, diğer oğlu ise öldürülmüştür. Kızını ise kanserden 

kaybetmiştir. Karısı da acılara dayanamayarak öldükten sonra yalnız kalmış bir 

adamdır.  

Romandaki yanlış anlamaları düzelten ve adaletin sembolü olarak çizilen Savcı 

Doğan Açıkalın, dürüst ve adil bir kişidir. Neslihan’ın gözaltına alınmasının ardından 

davayı takip etmiş ve gerçekleri ortaya çıkarmıştır.  Neslihan’ın haksız yere içeride 

tutulmasını engellemiştir.  
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Yukarıda bahsi geçen kişilerin yanı sıra romanda şu kişiler de yer almaktadır: 

Niyazi, Haydar’ın arkadaşı, Visalettin Bey’in yeğenidir. Hacer, Yıldız Hanım’ın 

yardımcısıdır. Duyu kaybı yaşamaktadır. Ercan, Hacer’in oğludur. Askerliğini 

doğuda yapmıştır ve duyu kaybı yaşamaktadır. İbrahim, Olgun’un inşaatında kalfadır 

ve doğuludur. Meral ve Orhan’ın sık sık buluştukları kafenin şef garsonu Hüdaverdi 

Hakyemez bir diğer kişidir.  

             

5.7. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

Otobiyografik bir roman olan Dağın Öteki Yüzü’nde anlatıcı genellikle birinci 

kişidir. Ben anlatıcı, kahraman anlatıcı da denilen bu tür anlatıcıda kahramanın bilgi 

seviyesi, ruh hali, kişiliği anlatıya etki eder. Birinci tekil kişinin yanında romanda 

üçüncü kişi bakış açısıyla birlikte mektuplar aracılığıyla roman kahramanlarından 

Nefise, Raik, küçük kardeş Cumhur anlatıcı konumunda bulunur.      

Erendiz Atasü’nün gerçek kimliğini yansıttığı ve romanın kurgu serüveninin 

anlatıldığı “Sunuş” bölümünde ben-anlatıcı aslında yazarın kendisidir. “Masumiyetin 

Son On Yılı” ve “Dalga” başlıklı bölümlerde iç hesaplaşma içindeki ben-anlatıcı 

kullanılmıştır. Bu üç bölümde de anne babası öğretmen olan, ailesi Selanik’ten 

Anadolu’ya göç etmiş ve Virginia Woolf hayranı olan Erendiz Atasü ile anlatıcının 

aynı kişi olduğunu söyleyebiliriz. “Dalga” başlıklı üçüncü bölümde ben-anlatıcının 

ilahî bakış açısına döndüğü görülmektedir: “Kadın mektubu bitirdiğinde, gözyaşları, 

sicim gibi iniyordu. Kusursuz bir tümlüğe ulaşmıştı. Ya da öyle sanıyordu, içinde 

müthiş bir acı sızlıyor, müthiş bir sevinç doğuyordu.”212  

Dokuz alt başlıktan oluşan “Kemalistler” bölümünde ben-anlatıcı, çoğunlukla 

yerini ilahî bakış açısına bırakmıştır. Bu bölümde roman kahramanları iç 

konuşmalarıyla anlatıcı rolü üstlendiği görülür. Kardeşi Burhan’ın doğum yeri 

Selanik’i İzmir olarak değiştiren kardeşine duyduğu kızgınlık Vicdan’ın iç sesi 

olarak şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: “Mustafa Kemal’in resmini indir 

duvarından, ona bakmaya layık değilsin! Unuttun annemizi, Vecdet’i, Handan’ı, 

Dersim’i, Selanik’i!.. Bir gün hiçbirini unutamadığın sana kanıtlanacak; o anda 

                                                
212 Erendiz Atasü, Dağın Öteki Yüzü, s. 31. 
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yanında olmak istemem!”213 Aynı bölümde iç sesiyle anlatıya katılan Vicdan, 

kahraman-anlatıcıdır: 

 

 “Annemiz, kocam ve iki kardeşimiz ölmüştü. Burhan’la aramızdaki uzaklık 

ikimize de saçma görünüyordu artık. Evet, yaşamın çok farklı konumlarındaydık, 

ama bu birbirimize uzanmamızı engellememeliydi”214  

 

Gençliğin O Yakıcı Mevsimi romanında anlatıcı genellikle üçüncü tekil şahıstır. 

Romana onun bakış açısı hâkimdir. Okuyucu kişi ve olaylar hakkında onun sağladığı 

imkânlar doğrultusunda bilgi sahibi olur. Anlatıcı, her şeyi bilen, gören, kişilerin iç 

dünyasında geçenleri sezen özellikleriyle ilahî karakterlidir. Romanda anlatıcının 

sınırsız imkânlara sahip olduğunu görülmektedir. Çoğu zaman anlatıcı, 

kahramanların iç dünyalarına girebilmektedir. Kahramanların ne düşündüklerini 

kahramanlardan değil anlatıcıdan öğrenilmektedir:  

 

 “Mutluyken anımsamazdı adamı. Yıllarca aynı hastanenin farklı 

servislerinde çalışıp, birbirlerinin yoluna hiç çıkmamaları ilginç değil miydi, 

oysa eskiden, birbirlerini düşlerken, ne sık rastlaşırlardı! Gövdeleri, sıradan 

devinimlerin aracılığıyla birbirine çeken ya da ters yönlere iten bir 

iletişim/iletişimsizlik gücü mü vardı, beş duyuyla sezilemeyen?.. Arada sırada 

aklına düşse de eski sevgili, eş dost sofralarında karşılaşsalar da duyguları 

ürpermezdi.”215  

 
Romanda bazı yerlerde birinci kişi bakış açısı da kullanılmıştır. Tomris’in 

Turhan’la ilişkisinin irdelenmesi Tomris’in bakış açısıyla verilmektedir: “Hayat 

önümden akıp geçiyor, bana değmiyordu. Turhan odaya girince neşem sönüyordu, 

kendimi çirkin hissediyordum. Sırtım kamburlaşıyordu.”216  

 
                                                
213 Aynı eser, s. 194. 
214 Aynı eser, s. 194. 
215 Erendiz Atasü, Gençliğin O Yakıcı Mevsimi, s. 17.  
216 Aynı eser, s. 73. 
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Bir Yaşdönümü Rüyası’nda anlatıcı iki farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. 

Bunlardan birincisi olayların üçüncü şahıs ağzından anlatılmasıdır. Üç bölümden 

oluşan romanın büyük çoğunluğu üçüncü kişi ağzından anlatılmaktadır:  

 

  “Ferhat ailesinin yanında karısıyla ilgilenmezdi. Şirin herkesin gözbebeğiydi. 

Büyükbaba, babaanne, halalar, yeğenler, amcalar, hepsi… hepsi ordaydı. Feride 

kocasının akrabalarıyla birlikteyken, orta hallilerin yoksullar, kentlilerin köylüler, 

sessiz evlerde büyümüşlerin ev içlerine sığışamayan aileler karşısında kapıldığı 

suçluluğu duyuyordu. Onu sevmiyorlardı, biliyordu.”217  

 
Bir Yaşdönümü Rüyası adlı romanda romanın başkişisi Feride’nin ağzından 

anlatılan ve “Mazi Sayfaları” başlığı altında verilen bölümlerde olaylar birinci tekil 

şahıs bakış açısıyla anlatılmıştır. Romanda sadece Feride’nin ağzından değil, 

Sedat’ın anneannesinin ve Sedat’ın ağzından da olaylar aktarılmaktadır. Şu satırlar 

kahraman anlatıcı olarak Feride’nin olayları nakletmesine örnektir:  

 

 “Geriye bakınca Şirin, çocukluğumda güven duygusuyla iç sıkıntısının iç içe 

geçtiğini görebiliyorum. Hiçbir zaman, ya annemle babam boşanırlarsa diye bir 

kaygı taşımadım. Babamın annemi ve beni hırpalayacağı korkusunu hiç 

duymadım.”218  

 
Açıkoturumlar Çağı romanında iki tür anlatıcı kullanılmıştır. İlki romanın 

başlangıcının bir ölünün ağzından anlatıldığı birinci kişi bakış açısıdır. Birinci kişi 

bakış açısıyla anlatılan bölümler romanın bütünden ayrı tutulmuş ve italik 

yazılmıştır. Romanın başkişisi Meral’in üniversite yıllarında âşık olduğu ve 12 Eylül 

döneminde sağ sol çatışmalarında öldürülmüş olan Murat’ın ağzından roman 

anlatılmaya başlanmıştır: 

 

 “Bakın bakın nasıl da koşturuyor! Eskiden de böyleydi. Güzelim benim… 
Sırtında beyaz laboratuar gömleği, ellerinde kitapları, yanakları telaştan 

                                                
217 Erendiz Atasü, Bir Yaşdönümü Rüyası, s. 6.   
218 Aynı eser, s. 110.  
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pembeleşmiş. Uçuverdi yanımdan. Belki bu yüzden yitirdin onu, yetişemedim. 
Zaten benim de acelem vardı, işim başımdan aşmıştı.”219  

 

Romandaki diğer anlatıcı, üçüncü tekil bakış açısıdır. Romanın büyük 

çoğunluğu aşağıdaki cümlelerde de görüleceği üzere bilgisi sınırsız üçüncü bakış 

açısıyla verilmektedir:  

 

    “Bir şehir çocuğu olarak yetiştirilmiş Neslihan’ın, kimsesiz doğayla Yıldız 

Hanımvari iletişim kurabilmesi ilginçti. Cezaevinde üst üste, neredeyse koyun 

koyuna yatılan koğuşta, Neslihan hep bu geniş ufku özlemişti.”220  

 

5.8. Anlatım Teknikleri 

Erendiz Atasü, öykülerinde olduğu gibi romanlarında da pek çok anlatım 

tekniğini bir arada kullanmıştır. Dört romanını da bölümler halinde kurgulamış 

olması, anlatım tekniklerini çoğaltmıştır. Romanlarda kullanılan anlatım teknikleri 

aşağıdaki gibi belirlenebilir: 

Bütün romanlarda karşımıza çıkan ilk teknik anlatma tekniğidir. Romanlarda 

olaylar ve kişiler hakkında okuyucuyu bildirmek için anlatma tekniğinden 

yararlanılmıştır: “Kısa süre sonra, Fıtnat Hanım, kocasının vasiyetine uyarak, 

Vicdan, Reha, Burhan ve emektar Faika Kalfa’yla birlikte İstanbul’a, tüccar 

ağabeyinin yanına taşındı… Bu sığıntı yaşam, ona pek ağır geldi. İstanbul işgal 

altındaydı.”221  

Yazarın öykülerinde de oldukça sık kullandığı geriye dönüş tekniği 

romanlarında da yer almıştır. Romanlarda geriye dönüşlerle daha çok şu örnekte 

görüleceği gibi roman kişilerinin çocuklukları anlatılmaktadır: 

“Yıldız Hanım’ın aspir sevdası eskiye dayanıyordu. Çocukluğu yörede 

geçmişti, baharın geç geldiği bölgelerde, kar örtüsünün altında taptaze 

uyanan yeşil çayırların şenliği olan kır çiçeklerindendi aspir. Yıldız Hanım 

çocukluğunda o çayırlarda yuvarlanmış, genç kızlığında at sürmüştü.”222    

                                                
219 Erendiz Atasü, Açıkoturunlar Çağı, s. 9. 
220 Aynı eser, s. 107. 
221 Erendiz Atasü, Dağın Öteki Yüzü, s. 53. 
222 Erendiz Atasü, Açıkoturumlar Çağı, s. 106. 
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Erendiz Atasü’nün romanlarında kullandığı bir diğer anlatım tekniği tasvirdir. 
Bu teknik kişi ve mekânların anlatımında kullanılır. Kişileri fiziksel özelliklerinin 
yanında iç dünyaları da verilmektedir. Gençliğin O Yakıcı Mevsimi adlı romanda 
Ayşe Aysu ve Fethi önce fiziksel özellikleriyle tasvir edilmektedir. Bunun yanında 
ruhsal tasvir de kullanılmıştır.  Aynı romanda Fethi’nin ruh hali şu cümlelerle fade 
edilmektedir: “Fethi Ayşe Aysu’dan ayrıldıktan sonra esrime benzeri coşkulu bir ruh 
haliyle şafak sökene dek sokaklarda yürüdü. Bazen koştu, bazen hopladı. Elektrik 
direklerine tırmanmak geldi içinden. Gören deli sanacaktı!”223  

Romanlarda mekân tasviri kişilerin psikolojileri ve anlatılan olaylarla 

bağlantılıdır. Kişilerin psikolojisine göre aynı mekânın farklı şekillerde anlatıldığı 

görülmektedir. Açıkoturumlar Çağı adlı romanda Meral’in üniversiteden sınıf 

arkadaşı olan ve yıllar sonra karşılaştıklarında aralarında duygusal ve cinsel 

birliktelik yaşanan Haydar’la buluştukları bekâr evi, ilişkilerinin başlangıcında Meral 

tarafından şöyle algılanmaktadır: 

 

  “Meral giderek, buluştukları mekânı benimsemeye başlamıştı. Sahiden mutlu 

olduğu tek yerdi, çünkü kaygı duymadığı, üzerinde zorunluluğun baskısını 

hissetmediği. Bir gün, toz bezi, paspas, temizlik malzemesi götürüp yatak odasını 

ve mutfağı pırıl pırıl yaptı.”224  

 

Bu ilişki Meral’i rahatsız etmeye başlayınca buluştukları yer artık ona güzel 

gelmez. Romanda Meral’in değişen ruh hali mekânın anlatımına yansır. Bu değişim 

mekân tasvirinde kendini göstermektedir: “Avukat Niyazi’nin kasvetli, kirli evinde 

buluşuyorlardı. Meral ortamı güzelleştirmeye çabalamıyordu artık.”225  

Yazarın romanlarında kullanılan anlatım tekniklerinden biri de mektuptur. İlk 

romanı olan Dağın Öteki Yüzü’nde bu teknikten oldukça yararlanılmıştır. Atasü’nün 

onlar öldükten sonra anne ve babasının birbirlerine yazdıkları mektupları bulması 

sonucu yazılan romanda anne ve babasından esinlenilerek çizilen Vicdan ve Raik’in 

birbirlerine yazdıkları mektuplar roman boyunca görülmektedir. Aynı romanda 

                                                
223 Erendiz Atasü, Gençliğin O Yakıcı Mevsimi,  s. 48. 
224 Erendiz Atasü, Açıkoturumlar Çağı, s. 145. 
225 Aynı eser, s. 201. 
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Vicdan ve arkadaşı Nefise’nin birbirlerine yazdıkları mektuplar,  Vicdan’a Kore 

Savaşı’na katılan küçük kardeşi Cumhur’un yazdığı mektuplar yer almaktadır.  

Romanlarda kullanılan diyalog tekniği, olayların akışını hızlandırırken, bir 

taraftan da karakterlerin özelliklerini okuyucuya bildirmek için kullanılmıştır.  

Romanlarda yararlanılan bir diğer teknik de iç monologdur. Açıkoturumlar 

Çağı adlı romanda Meral’in kocasıyla arasındaki iletişimsizliği ifade etmek için İç 

monolog tekniğine başvurulmuştur.: 

 

“Kafasındaki zehri bana kustu ve uyudu, diye içinden geçirdi Meral; sonra 

da kendini payladı. Adamcağız ne yapsa kabahat oluyordu artık. Uzun evlilik 

yıllarının kar katmanları altında unutulmuş, düğümlü bir soru yumağı 

çözülmekteydi.”226  

 

5.9. Zaman 

Dağın Öteki Yüzü adlı romanda zamanın verilişinde kronolojik sıra takip 

edilmez. Roman, 1929 yılında romanın başkişisi 1910 doğumlu Vicdan Hayreddin’in 

ve arkadaşı Nefise’nin genç Cumhuriyet’in devlet bursuyla 1929 yılında İngiltere’ye 

gönderilmeleriyle başlmış ve 1935 yılında sona ermiştir. Ancak romanda geriye 

dönüşlerle 1929 yılından önceki zamanlara atıfta bulunulduğu gibi, romanın 

karakterlerinin yaşamlarıyla bağlantılı olarak 50’li, 60’lı yıllar ve 70’ler 

anlatılmaktadır. Hatta romanın son bölümünde bütün roman kahramanlarını 

barındıran mezarlıkta duran anlatıcının içinde bulunduğu zaman 1990’ların başıdır.  

Romanda zamanın imgesel bir değeri vardır. 1929 yılında bir ilkbahar günü 

başlayan Dağın Öteki Yüzü, sonbaharda bitmiştir. Mevsimlerin bu şekilde kullanılışı 

romanın içeriğiyle de ilişkilidir. Roman boyunca okuyucu hep sonlara tanık 

olmuştur. İnsanların ölümünün yanında hayallerin ve idealizmin çöküşü romana 

hüzün katmaktadır.  

                                                
226 Erendiz Atasü, Açıkoturumlar Çağı,  s. 75. 
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Dağın Öteki Yüzü’nün “Sunuş” bölümünde anlatıcı 1930’lu ve 40’lı yıllarda 

anne ve babasının birbirine yazdığı mektupları bulup okumasıyla bu romanı yazmaya 

karar verdiğini söylerken karşımıza çıkan ilk zaman ifadesi 1030’lar ve 40’lardır. 

Aynı bölümde 1929 yılında annesinin Çapa Kız muallim Mektebi’nde öğrenci 

olduğunu ve aynı yıl devlet bursuyla İngiltere’ye gönderildiğini, 1934’te mezun 

olarak Türkiye’ye döndüğünü ve 1936’da babasıyla evlendiğini belirtmektedir. 

Ayrıca 1935 yılında annesi ve dayılarının Uludağ’a tırmanışının gerçek olduğunu 

söylemektedir. Bu zaman ifadeleri kurgunun içinde aynı olaylarla bağlantılı olarak 

yer almıştır.  

Gençliğin O Yakıcı Mevsimi romanı okuyucunun eseri okurken zaman 

konusunda oldukça dikkatli olmasını gerektiren bir romandır. Atasü, zamanı çok 

farklı bir şekilde kullanmıştır. Geriye dönüşlerin sıkça kullanıldığı roman 1985 

yılında başlamaktadır. Düzenli olarak 1985>1982>1978>1976>1975 şeklinde geriye 

doğru giden roman tekrar 1985 yılına dönmektedir. Şimdi, geçmiş ve gelecek 

romanda eş zamanlı olarak anlatılmıştır. 1985 yılından anlatılmaya devam eden 

roman dünyanın 2000 yılına girdiği yılbaşı geçesi son bulmaktadır.  

Romanda Ayşe Aysu’nun öyküsü, tarihsel süreç içine oturtulmuş. Gençlikten 

orta yaşa geçiş evresinde olan Ayşe Aysu ve Tomris 68 kuşağının temsilcisidir. İki 

kadının kişisel tarihi anlatılırken diğer taraftan da mevsimle birlikte sosyal ve siyasî 

tarih de belirtilmektedir.  “1975” başlığı altında Ayşe Aysu ve Fethi’nin beş günlük 

bir birliktelik yaşadığı zaman dilimi romanda şu sözlerle aktarılmaktadır:  

 
    “Gençlerin umutlu olduğu henüz masum bir ülkedeyiz. ‘60’ların başlarında 

yankılanan özgürlük esintisi pek uzak değil; ’68’ ise pek yakın. Vicdanı besleyen 

atardamarlar henüz pıhtılarla tıkanmamış. Ne Güneydoğudaki çatışma başlamış, 

ne namı “kahraman” olan ilde komşu komşuya kıymış, ne Sivas yangını ateşten 

ve utançtan lanet gibi yolları kesmiş.”227  

 

Yukarıdaki paragrafta olayların geriye dönük olarak anlatılışı sırasında zaman 

açıkça söylenmemiş, okuyucunun anlayışına bırakılmıştır. 

                                                
227 Erendiz Atasü, Gençliğin O Yakıcı Mevsimi, s. 27. 
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Erendiz Atasü’nün öykülerinde de sıkça karşımıza çıkan zamanın sembolik 

kullanımı bu romanda da kendini göstermektedir. Gençliğin O Yakıcı Mevsimi’nin 

başında anlatım 1985 baharı başlamıştır. Roman biterken mevsim kıştır. Zaman bir 

anlamda kahramanın yalnızlığı, gençliğinin bitmiş olmasıyla ilişkili olarak 

kullanılmıştır. Romanı okurken, yazar tarafından ustaca kullanılan zamanın okuyucu 

tarafından dikkatle tespit edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde romanın 

anlamlandırılması güçleşir.  

Bir Yaşdönümü Rüyası 1960’lı yıllarda başlayarak 12 Eylül döneminin 

anlatılmasıyla 2025 yılında son bulur. Romanın bölümlere ayrılması da zamanı 

çağrıştırmaktadır.  

1. “Gençlik ve Geçmiş”: “Ferhat”, “Sedat”. 

2. “Orta Yaşa Uyanmak”: “Sedat”. 

3. “Hayatın Sonrası”. 

Bölüm başlıkları romanda adeta zaman kurgusunun özetidir. Birinci bölümde 

Feride’nin geçlik dönemi ve geçmişle hesaplaşması anlatılmaktadır. Romanın 

başlangıcında zaman şöyle belirtilmiştir: “’60 ihtilali estiğinde ortaokuldaydık.’68 

fırtınasının ufukta belirmesine ise zaman vardı. Uzun sözün kısası Şirin, masumduk, 

yoksulduk ve mutluyduk.”228  

Açıkoturumlar Çağı 1994 yılı ve 1998 yılı arasındaki dört yıllık süreyi 

kapsamaktadır. 1994 yılında başlayan roman 1998’e kadar Türkiye’deki sosyal ve 

siyasî gelişmeleri anlatarak o döneme ait bir Türkiye resmi çizmektedir.  

Roman1994, 1995 ve 1998 şeklinde bölümlere ayrılmıştır. Bu dört yıllık süreyi 

anlatan roman, yazarın diğer romanlarında da olduğu gibi geriye dönüşlerle başka 

zamanlara da uzanmakadır. Kahramanların çocukluk yılları, üniversitede öğrenci 

oldukları 1970’li yıllar, 12 Eylül dönemi geriye dönüşlerle aktarılmıştır.  

 

5.10. Mekân 

Mekândan soyutlanmış bir roman düşünülemez. Romanlarda mekân, olayların 

cereyan ettiği çevreyi tanımak, romanın kahramanlarını çizmek, toplumu yansıtmak, 

                                                
228 Erendiz Atasü, Bir Yaşdönümü Rüyası, s. 15.  
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atmosfer yaratmak 229 gibi sebeplerle kullanılır. Özellikle on sekizinci yüzyılda, 

geleneksel anlatıdan modern roman geçildikten sonra mekân önem kazanmıştır.  

Dağın Öteki Yüzü’nde genellikle açık ve kapalı mekânlar kullanılmıştır. Yurt 

dışı olarak İngiltere, Berlin ve Kore, Türkiye’de ise başta Bursa olmak üzere 

Alaşehir, İstanbul, Konya ve Raik’in doğum yeri Trabzon romanda yer alır. 

Romanda görülen ilk mekân 1910 doğumlu Vicdan’ın arkadaşı 1909 Karaman 

doğumlu Nefise’nin devlet bursuyla 1929 yılında altı yıllık bir eğitim için gittikleri 

İngiltere’dir. İngiltere, Nefise’nin İngiltere’den döndükten sonra Vicdan’a yazdığı 

mektuplarda görülebilmektedir. Bir mektupta orta Anadolu ve İngiltere kıyaslaması 

şu şekilde yapılmıştır: “Orta Anadolu tepeleri kıraç, renkleri boz; oysa İngiltere’nin 

sonsuz kırları, yemyeşil dalgalarla uzanırdı, her mevsim”230  

Romanda İngiltere olumlu, yeşillikler içinde huzur veren bir mekân olarak 

tanıtılırken Almanya, özellikle Berlin, bunun tam zıddıdır. İngiltere’de eğitim 

gördükleri yıllarda kızların bir yaz gezi amaçlı gittikleri Berlin bir savaş alanı olarak 

çizilmiştir. Kızların tanık oldukları bir olay vasıtasıyla Berlin şu şekilde anlatılmıştır:  

                   
    “Ansızın ıssızlaşan caddeyi tümüyle kaplayan Naziler, büyük bir süratle ve 

dev bir makine gibi deviniyor, dükkânların vitrinlerini peş peşe indiriyorlardı. 

Cam şangırtıları ve postal gürültüleri yankılanıyordu. Dükkânın birinden adamı 

sürükleyerek çıkardılar; adam, karnına, sırtına ve kafasına yediği darbelerle yere 

yıkıldı. Vicdan ve Nefise, harekâtı yöneteni yakından görmüşlerdi; olağanüstü 

sakin bir gençti. (…) Vicdan ve Nefise kanlarının donduğunu hissettiler; kızların 

beyinlerinde kopuk kopuk duran Berlin izlenimleri, yıldırım hızıyla iç içe geçti ve 

SS şefinin kararlı elinde inip kalkan siyah copun oylumuna yerleşti!”231  

 

Selanik, Vicdan Hayreddin daha bir çocukken göç etmek zorunda kaldıkları 

anavatan olarak romanda yer almıştır. Roman boyunca hem Vicdan Hayreddin’in 

hem de Mustafa Kemal’in doğum yeri olduğu için sık sık Selanik’e yer verilmiştir. 

Selanik hep özlenen ve büyük bir sevgi duyulan bir mekândır. İlk olarak romanın 

                                                
229 Mehmet Tekin, Roman Sanatı 1, s.121. 
230 Erendiz Atasü, Dağın Öteki Yüzü, s. 43. 
231 Aynı eser, s. 48–49. 
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“Vicdan ile Nefise” bölümünde Vicdan Hayreddin’in ailesiyle birlikte göç ettiği 

Alaşehir anlatılmaktadırken karşımıza çıkmaktadır. Vicdan’ın oraya duyduğu sevgi o 

kadar büyüktür ki, kardeşi Burhan’ın avukat olduktan sonra Selanik olan doğum 

yerini İzmir olarak değiştirmesi onu çok etkilemiştir.  Burhan’ı affedemeyen Vicdan, 

“Selanik’i Unuttun” başlıklı bölümde bu değişimi bir ihanet olarak adlandırmaktadır.  

 Aile, Selanik’ten göç edince ilk gelinen yer Alaşehir’dir. Alaşehir’den sonra 

gidilen ikinci mekân İstanbul’daki dayılarının evidir. Bu ev hem dayılarının 

düşmanla iş birliği içinde olması sebebiyle hem de Vicdan’ın orada yaşadığı ve 

hatırlamak istemediği şeyler nedeniyle olumsuzdur. Açık mekân olarak kullanılan 

İstanbul düşman işgali altındadır. 

Romanda Bursa ve Uludağ geniş yer tutmuştur. Uludağ’ın romanda kullanımı 

simgesel bir özellik gösterir. İngiltere’den döndükten sonra 1935 yazında Vicdan 

iki subay kardeşiyle Uludağ’a tırmanmıştır. Bursa şehri romanda gerçekten 

yaşanmış olan bu dağa tırmanış aracılığıyla kullanılmıştır. Yazar romanda 

Bursa’nın yer alamsını şöyle açıklar: “Bursa, Dağın Öteki Yüzü’nde iki kez belirir. 

Romanın başı sayılabilecek bir yerde ve sona doğru. Bu iki sahne birbirini bütünler 
ve eş zamanlıdır. İlk sahne gerçek bir deneyimin yansıması, ikincisi tümüyle 

düşseldir”232  
Romanda sıkça geçen bir başka mekân, Vicdan’ın evlenmeden önce annesiyle 

yaşadığı İstanbul’daki evdir. Vicdan, Mustafa Kemal tarafından BBC televizyonunda 

konuşma yapmak üzere görevlendirilmek için Dolmabahçe Sarayı’na çağrıldığında 

evden şu şekilde bahsedilir. “Bakırköy, Sakızağacı Sokak 8 numaradan onu 
Dolmabahçe Sarayı’na getiren resmi siyah otomobilde serüvene koşan genç 

insanlara özgü heyecanla kanatlıydı Vicdan”233  
Romanın sonlandırıldığı Cebeci asri mezarlığı romanın temasıyla uyumludur. 

Roman boyunca sonlar ve ölümler yaşanmıştır. Romandaki insanlar öldüğü gibi, 

Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki idealizm de ölmüştür. 

Bir kadının cinselliği keşfini ve ruh hallerini anlatan Gençliğin O Yakıcı 

Mevsimi’nde temayla da bağlantılı olarak sona kadar genellikle kapalı mekân 

kullanılmıştır. Bu romanda kapalı mekân kullanılması kişilerin içe kapanık 

                                                
232 Erendiz Atasü, Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum, s. 106.  
233 Erendiz Atasü, Dağın Öteki Yüzü, s. 92. 
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olmalarından ziyade cinsellik konusunun sıkça işlenmesi ve romanda evlilik dışı 

birliktelikler yaşanmasından kaynaklanmaktadır. Nurullah Çetin kapalı mekân 

konusunda şunları söyler:  

 
   “Buna ‘dar mekân’, ‘İç mekân’ da denir. Ev, oda, daire, iş yeri gibi kapalı 

mekânlar. Kapalı mekân tercihinin kişilikle olan bağlantısı da irdelenmelidir. 

Bazı insanlar içe dönüktürler, yalnızlığı kapalı mekânlara kapanmayı, inzivaya 
çekilmeyi severler.”234  

 
Romanda görülen ilk mekân kadın on yıl önceki sevgilisini gördüğünde içinde 

olduğu arabadır. Daha sonra Ayşe Aysu ve sevgilisi Fethi’nin birlikte çalıştıkları hastane 

olayların geçtiği mekândır. Romanda öne çıkan bir diğer mekân 1980 darbesi öncesi 

kurulmuş olan ve genç asistanların toplandığı asistan derneğidir. Fethi ve Ayşe 

Aysu’nun birlikte olduğu beş günde ev, asansör, hastane, Fethi’nin odası, asistan 

derneği mekân olarak kullanılmıştır. Yaşanılan birlikteliğin cinsel boyutunun olması 

ve fethi’nin bu ilişkiyi duyurmak istememesiyle alakalı olarak kapalı mekân tercih 

edilmesi anlamlıdır.  

Ayşe Aysu’nun doktor arkadaşı Tomris de cinsellikle ve evlilikle ilgili 

problemler yaşayan biridir. Onunla ilgili anlatımlarda da hep kapalı mekân 

kullanılmıştır. Tomris’in evlilik dışı birliktelik yaşadığı Can adlı doktorla bir 

restoranda tanışmıştır. Daha sonra onunla buluştuğu yer Ayrancı’da bir giriş katıdır.. 

Romanın sonunda kocası Turhan’ı kaybeden Tomris yine kapalı bir mekânda tek 

başınadır. Geniş mekân olarak Ankara’nın kullanıldığı roman kapalı mekânların 

ardından Kızılay’da, açık mekânda son bulur. 

Bir Yaşdönümü Rüyası adlı romanda Atasü’nün diğer romanlarında olduğu gibi 

geniş mekân olarak Ankara kullanılmıştır. Ankara’nın yanında İstanbul da romanda 

yer almıştır. Bir Yaşdönümü Rüyası, Şirin’in bademcik ameliyatı için götürüldüğü 

hastanede başlar. Feride’nin Ferhat’la ilişkisinin ve evliliğinin sağlıklı olmamasıyla 

bağlantılı olarak hastanenin kullanılması bağlantılıdır. Feride’nin Ferhat’la olan 

yaşamının anlatıldığı ilk bölümlerde genellikle kapalı mekân kullanılmıştır. Hastane, 

yurt, öğretmenler odası, Ferhat’ın ailesinin evi şeklinde sıralanan bu yerlerde hep 

olumsuzluklar yaşanmıştır.  

                                                
234 Nurullah Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s.167. 
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Feride’nin ikinci kocası Sedat’ın anneannesinin doğum yeri olması ve Sedat’ın 

ölümünün ardından Feride ve Şirin’in yaptıkları turistik bir gezi dolayısıyla karşımıza 

çıkan bir diğer mekân Girit’tir. Şirin’in sosyolojik bir araştırma amacıyla gittiği 

Güneydoğu da romanda mekânlardan biridir.        

Geriye dönüşlerle Feride’nin öğrencilik yıllarının anlatılırken görülen İstanbul 

ilgi çekici bir yer olarak tanıtılmaktadır. İstanbul, romanın başlangıcında 70’li 

yıllardaki haliyle olumlu özellikleriyle anlatılmaktadır: “Uzun sözün kısası Şirin, 

Bizans duvarları, Osmanlı kubbeleri ve çınarlar iç içe, kardeşçe yaşıyorlardı. Ulu 

ağaç gölgelerinde, cami avlularında ihtiyarlar bekleşiyor, şık caddelerden hırsla 

geçip gidenler şanslarını kovalıyordu.”235  

Romanın sonunda 2025 yılında anlatılan İstanbul yine güzeldir ama insanların 

tahribatına uğramıştır:  “Bir mucize gibi İstanbul karşısındaydı. Evet, mucize, çünkü 

hâlâ güzeldi. Üç denizi gören yedi tepesi yerle bir edilmedikçe güzel kalacakktı. 

Kötücül etkinlikler bodur kalmış coğrafyasının ululuğu karşısında, onu tümden 

çarpıtmaya yetmemişti güçleri.”236   

Açıkoturumlar Çağı romanında mekân ağırlıklı olarak Ankara’dır. Ankara’da 

Ancak romanda bir mekânla yetinilmeyip pek çok mekândan bahsedilmiştir. 

Ankara’nın yanı sıra Türkiye’nin doğusu, özellikle Kars ve Erzincan açık mekân 

olarak kullanılmıştır.  

Ankara’da bir konferans salonunda başlayan roman, Üniversiteliler adlı kafede 

son bulmuştur. Bu kapalı mekânların yanında Meral’in ve Neslihan’ın evleri, 

üniversite binası, doğu illerinin birindeki otel, Haydar’ın Erzincan’daki evi, savcının 

odası, sorgu odası, Meral’in eczanesi, Visalettin Bey’in evi, Niyazi’nin bekâr evi gibi 

kapalı mekânlar kullanılmıştır.  

Mekân tasvirleri karakterlerin ruh halleriyle bağlantılı olarak yapılmıştır. Meral 

ve Haydar’ın buluşma yeri olan Niyazi’nin evi ilk başlarda Meral’e güzel görünür. 

Buluştukları pis evi temizler, güzelliştirmeye çalışır. İlişki bitmeye, Meral bu 

birliktelikten sıkılmaya başlayınca buluştukları eve bakışı değişir.  

                                                
235 Erendiz Atasü, Bir Yaşdönümü Rüyası, s. 15. 
236 Aynı eser, s. 272. 
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VI. BÖLÜM 

 
6. DENEMELERİ  

Yazmaya öyküyle başlayan Atasü’nün, “Eserleri” bölümünde belirttiğimiz gibi 

deneme kitapları da bulunmaktadır. Bu bölümde yazarın deme türündeki eserleri 

incelenecektir.        

 

6.1. Denemeci Yönü 

Erendiz Atasü, roman ve öykülerinin yanında deneme kitaplarıyla da edebiyat 

dünyasının içinde kendisine yer edinmiş çok yönlü bir yazardır. Deneme kitaplarında 

kadın sorunu, kadın ve yazar olmanın zorluğu, Türkiye’deki sosyal ve siyasî 

gelişmelerin yanında dil ve edebiyat konularıyla kitap tanıtımları bulunmaktadır.  

Denemelerinde yazarlık hayatına, kendi eserlerinin değerlendirilmesine ve 

diğer yazarların eserlerinin tanıtımına yer veren yazar, bu özellikleri bakımından 

dikkate değerdir. Bu bölümde yazarın denemelerinde ele aldığı konuları ortaya 

koyduktan sonra, bu konuların roman ve öyküye yansımasını belirteceğiz.  

            
6.2. Denemelerde İşlenen Konular 

Erendiz Atasü’nün denemeleri Benim Yazarlarım, Kadınlığım, Yazarlığım, 

Yurdum, İmgelerin İzi, Kavram ve Slogan, Düşünce Sefaletin Kıskacında ve Bilinçle 

Beden Arasındaki Uzaklık olmak üzere altı kitaptan oluşmaktadır. Denemelerde ele 

alınan konular şu şekilde belirlenebilir: 

 

6.2.1. Yazarın Okuduğu Kitapların ve İzlediği Filmlerin Tanıtımı 

Denemelerin ilki olan Benim Yazarlarım, kitabın adından da anlaşılacağı üzere 

Atasü’nün, Türk ve dünya edebiyatından beğendiği yazarlar hakkındaki 

düşüncelerini içermektedir. Onların eserlerinin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya 

koyarak okuyucuya yol göstermektedir. 

Kitabın “Kadınların Edebiyatı” başlığını taşıyan birinci bölümünde Adalet 

Ağaoğlu, Dr. İhsan Fahri, Peride Celâl, Simone de Beauvoir, Nazlı Eray, Buket 

Uzuner, Ayla Kutlu, Feyza Hepçilingirler, Şadan Karadeniz, Zeynep Aliye, Lütfiye 
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Aydın, Mina Urgan, Azime Korkmazgil, Furuğ Ferruhzad, Virginia Woolf adlı 

yazarlara ait eserler değerlendirilmektedir.  

“Gövdesizliğe “Hayır” adlı denemede, Adalet Ağaoğlu’nun Hayır romanından 

yola çıkılarak kadının bedenine yabancılaşmasına dikkat çekilirken, “Cinselliğin 

Görkemli Sefaleti” denemesinde Dr. İhsan Fahri’nin Toplumumuzda Kadın ve 

Cinsellik kitabı değerlendirilmektedir.  

“Kendinin Kurdu”nda Peride Celâ’in Kurtlar romanı konu edilmektedir. 

Denemede, bu roman aracılığıyla kadın ve yazar olmanın zorluğu üzerinde 

durulmuştur. Atasü’ye göre kadın yazarlar aydınlıkla toplumun kendisine yüklediği 

roller arasında sıkışmaktadır. Ayrıca evlilik kadın yazarı hayattan uzaklaştırmaktadır. 

Kadın ve yazar olmak arasında kalan kadın yazar bölünmüşlük duygusu 

yaşamaktadır.  

“Küçük Amerikalı”, Simone de Beauvoir’ın Mandarinler adlı romanı 

üzerine yazılmışken, “Şampanya Köpüğü”nde erkek yazarlar tarafından kadın 

yazarların cinselliğine yönelik yapılan sözlü saldırılara dikkat çekilmiştir. Nazlı 

Eray’ın Ay Falcısı romanı ve Fethi Naci’nin roman üzerine yazdığı olumsuz 

eleştiriye değinen Atasü, bir eseri değerlendirmeden önce anlamak gerektiğini 

vurgulamaktadır.  

“Gerçeklikten Düşleme”de Buket Uzuner’in Karayal Hüznü kitabı üzerine 

yazılmıştır. “Acılı Kadınlardı Onlar…” denemesinde Ayla Kutlu’nun Bir Göçmen 

Kuştu O romanını değerlendiren yazar, Ayla Kutlu’nun bu eserde dönemi anlatmada 

ve kadınları tasvirde başarılı olduğunu söylemektedir. Bu başarısına rağmen 

Kutlu’nun, kadınların yaşadığı acılara tanıklık yapmaktan öteye gidemeyerek 

yüzeyde kalmasını yetersiz gördüğünü belirtmiştir.  

Bu kitapta Ayla Kutlu’nun eserlerine öbürlerine nazaran fazla yer veren Atasü, 

“Şiir’den Öte”de Ayla Kutlu’nun Kadın Destanı, “Kadınlar Tapınağı”nda Kutlu’nun 

Mekruh Kadınlar Mezarlığı’nı, “Roman ve Şark” ve “Düş Gücünün Sahici 

Kadınları”  denemelerinde yine Ayla Kutlu’nun Emir Bey’in Kızları romanını ele 

almıştır. 

“Çıt Noktası”nda Feyza Hepçilingirler’in Savrulmalar kitabındaki öykülerdeki 

kadınların anlatılışına vurgu yapan Atasü, yazarların hayatlarını kazanmak için başka 
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işler yapmak zorunda olmalarının onların yaratıcılıklarının önünde engel olduğu 

fikrini ileri sürmüştür. Atasü, “Anımsayış Gel Gitleri”nde Şadan Karadeniz’in Gel 

Gitler romanıyla ilgili görüş bildirirken,   “Öykücüde Gizli Şair”de Zeynep Aliye’nin 

Diş İzleri kitabından yola çıkarak erkeklerin sadist eğilimlerine değinmiştir. 

““Kül Tablet’e Kazınanlar” denemesinde seçilen eser, Lütfiye Aydın’ın Kül 

Tablet kitabıdır. Yazar, Madımak Otel’inin yakılması sırasında boynu ve bacakları 

yanan Lütfiye Aydın’ın acı dolu iyileşme sürecini anlatan Kül Tablet’in herkes 

tarafından okunmasını ve Madımak’ta yaşananların öğrenilmesini istemektedir.  

“Yiğit ve Bilge Kadın”da Mina Urgan’ın Bir Dinozor’un Anıları kitabı, “Eşsiz 

Bir Aşk Öyküsü”nde Azime Korkmazgil’in Türküleri Yakanlar kitabı, “Dişil Şiir”de 

ise İranlı kadın şair Furuğ Ferruhzad’ın Yaralarım Aşktandır isimli şiir kitabı 

tanıtılmaktadır. 

“Istırap ve Deha”, ünlü İngiliz yazar Virginia Woolf ve Mina Urgan’ın 

“Virginia Woolf” adlı çalışması üzerine yazılmıştır.  Denemede Woolf’a hayranlığını 

dile getiren Atasü, Mina Urgan’ın eserini eksik bulduğu noktaların altını çizmektedir. 

Atasü, Mina Urgan’ın Virginia Woolf için yaptığı otobiyografik eserler yazmadığı 

doğrultusundaki değerlendirmesini ve kadın hakları doğrultusunda yeterince 

mücadele vermediği yolundaki eleştirisini doğru bulmadığını belirtmektedir. 

Benim Yazarlarım adlı kitabın “Erkeklerin Dünyasından” başlıklı ikinci 

bölümünde Micheal Cunningham, Thomas Mann, Micheal Ondaatje, Nedim Gürsel, 

Orhan Pamuk, Hasan Ali Toptaş, Nihat Genç, Talat Halman, Murathan Mungan adlı 

yazarlar hakkında yorumlar bulunmaktadır.  

Bu bölümün ilk denemesi “Bir Öpüş ve Rastlantının Belirleyiciliği”nde 

Virginia Woolf’un Bayan Dalloway romanı ve Micheal Cunningham’ın Saatler adlı 

eserini karşılaştırılmaktadır. 

“Romanın Ulu Doruğu”nda Thomas Mann’ın Büyülü Dağ romanı 

incelenmiştir. Romanın kurgusuna olan hayranlığını dile getiren Atasü, bu romanı 

okumamanın eksiklik sayılacağını belirtmektedir. “İnsanlık Hasta”da, Micheal 

Ondaatje’nin İngiliz Casus romanı ele alınmıştır. İngiliz Hasta adıyla filme alınan 

eserin filmin gölgesinde kalmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Atasü,  

kitabın okunmasının gerekliliğini vurgulanmaktadır.  
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Yazar, “Erkeklerin Dünyasından”da Nedim Gürsel’in Sorguda isimli öykü 

kitabını, “Şahane ve Gaddar” yazısında Nedim Gürsel’in Boğazkesen romanını, “İki 

Şehrin Hikâyesi… Mi?” denemesinde ise Nedim Gürsel’in Resimli Dünya romanını 

değerlendirmektedir.  

““Cevdet Bey ve Oğulları”nı Yeniden Okurken”de, Orhan Pamuk’un Cevdet 

Bey ve Oğulları romanı üzerine görüşler bulunmaktadır.  Romanı değerlendiren 

Atasü, Orhan Pamuk’u karakter çizmede başarılı bulmaktadır. Yazara göre romanın 

eksik yanı, karakterlerin yaşadıkları dönemi yansıtmakta yetersiz kalmalarıdır. 

Atasü’ye göre romanın dikkat çekici özelliği,  kahramanlarının hemen hepsinin 

kendilerini sorgulamaktan kaçınmayan kişiler olmalarıdır. Orhan Pamuk’la ilgili bir 

başka deneme olan “İki Sarmal: Nesnellik ve Öznellik”te, Yeni Hayat romanından 

yola çıkan Atasü, Yıldız Ecevit’in Orhan Pamuk’u Okumak kitabı hakkındaki 

düşüncelerini ortaya koymaktadır. 

“Orda Bir Yazar Var Uzakta”, Hasan Ali Toptaş’ın Sonsuzluğa Nokta 

romanıyla ilgilidir.  Atasü, Hasan Ali Toptaş’ın bu ilk romanının ustaca kurgulanmış 

olmasına rağmen toplum tarafından duyarsızlıkla karşılanmasını eleştirmektedir. 

“Geçmiş İzler Seni”de Atasü, Nihat Genç’in imge ve çağrışım gücü bakımından 

zengin bulduğu Dün Korkusu romanının insan ve toplum psikolojisini tahlildeki 

başarısına değinmektedir.  

“Ölüm Şiirimdeki Hâkim İzlek”de yazarın Talat Halman’la yaptığı söyleşi yer 

almaktadır. Denemede, Halman’ın Türk şiirini tanıtmak için verdiği emeğe dikkat 

çekilmiş ve onun tasavvuf felsefesi ve divan şiiri konularındaki görüşlerine yer 

verilmiştir.  

“Kalbin Kırk Kilidi”nde E. M. Forster’in Maurice romanından yola çıkan 

Atasü, Murathan Mungan’ın eserleri ve Türk edebiyatındaki yeri konusundaki 

düşüncelerini açıklamaktadır. Eşcinselliğin anlatımı bakımından Mungan’ın 

eserlerinin Maurice romanıyla benzerlik taşıdığını söyleyen yazar,   Mungan’ın Türk 

edebiyatında özgün bir yeri olduğunu belirtmektedir. 

Yukarıda adı geçen yazarların yanı sıra Kavram ve Slogan adlı deneme 

kitabının son bölümü “Gidenlerin Ardından…”, Atasü’nün hayatında iz bırakmış 

olan yazar ve aydınlardan Ruhi Su, Aysel Gümrükçüoğlu, Behçet Aysan, Aziz Nesin, 



 

 

202 

Onat Kutlar, Dr. Ergin Atasü, Düriye Köprülü, Nesrin Arman, Adviye Aysan 

hakkındaki yazılardan oluşmaktadır. 

Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık’ın birinci bölümü “Bilincin Kanalları”nda 

Dostoyevski’nin edebiyat anlayışıyla ilgili yazılar bulunmaktadır. Leonid Tsıpkin’in 

Baden Baden’de Yaz, Andrey Belıy’in Petersburg romanı ve Nurdan Gürbilek’in 

Mağdurun Dili kitapları aracılığıyla Dostoyevski’nin sanat anlayışı irdelenmektedir. 

Dostoyevski’nin imge ve bilinç akımı tekniğini kullanması bakımından Türk edebiyatında 

Oğuz Atay, Yusuf Atılgan ve Cemil Meriç’in sanat anlayışlarıyla arasındaki paralelliğe 

dikkat çekilmektedir.   

 Kitabın ikinci bölümünde edebiyatın insanı çözümlemekten uzaklaşması, 

bilinç akımı tekniğinin kullanımı ve etkileyiciliği Selim İleri’nin Cehennem Kraliçesi 

romanı aracılığıyla dile getirilmektedir. Romanla ilgili düşüncelerine yer veren 

Atasü, bilinç akımı tekniğinin kullanımı açısından romanı başarılı bulmaktadır.  

Aynı eserin “Öykü ve Romanda Efsane Dokunuşları” bölümünde, Türk roman 

ve öyküsünde efsaneden yararlanma konusu işleyen yazar, özellikle kadın 

yazarların öykülerinde efsane izleri görüldüğünü söylemektedir. Atasü, kendi 

eserlerinden Uçu ve Taş Üstüne Gül Oyması adlı kitaplarda yer alan bazı 

öykülerinde bulunan mitolojik özellikleri ortay koymaktadır. Ayrıca Tarık Dursun 

K.’nın Deniz’in Kanı romanındaki efsane izleri irdelenmektedir. 

Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum adlı kitabın birinci bölümünde insanın 

dünyayı anlamlandırabilmesi için önce kendini anlaması gerektiğini söyleyen Atasü,  

eserlerinin otobiyografik özellikler göstermesini bir zayıflık olarak görmediği fikrini 

savunmakltadır.  Gençliğin O Yakıcı Mevsimi ve Dağın Öteki Yüzü romanlarını 

değerlendirmektedir. 

Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık kitabının  “Kitaplar Arasında” bölümünde 

Atasü, Gürsel Aytaç’ın Deneme Üstüne kitabını ve Enver Aysever’in Bir An Bin 

Parça romanını tanıtarak edebiyat eleştirisi hakkındaki görüşlerine yer vermektedir. 

Bilimkurgu konusuna da değinen yazar, Mary Doria Russel’in Serçe romanını ve 

Zeynep Oral’ın Meslek Yarası kitabını incelemektedir.   

Denemelere, Atasü’nün beğendiği kitapların tanıtımının yanında izlediği film 

ve belgeseller de konu olmuştur. İmgelerin İzi kitabının “Sinema Yazıları” adlı 
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üçüncü bölümünde yazar, izlediği ve etkilendiği Herkes Kendi Evinde ve Lumumba 
adlı filmlerden yola çıkarak onlar hakkındaki düşüncelerini okuyucuyla 

paylaşmaktadır. Bu iki filmi değerlendiren Atasü, dünyanın insanlar için yaşanılmaz 

bir yer haline gelmesi ve insanlar arası eşitsizlik, iletişimsizlik konularına 

değinmektedir. 

 

6.2.2. Kadın Yazarların Karşılaştığı Zorluklar 

Yazarın ikinci deneme kitabı olan Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum, Atasü’nün 

kadınlık, kadın ve yazar olma, kadın özgürlüğü konusundaki denemelerinden 

oluşmaktadır.  

Kitabın birinci bölümü “Kadınlık/Yazarlık” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde 

çocukluğu, eğitim hayatı, yazarlığa başlayışı, evliliği gibi kişisel özelliklerine yer 

veren Atasü, çocukluğunda yazar olmaya dair bir hayalinin olmadığını belirterek, 

niçin yazdığını, yazarlığa bakışını ortaya koymaktadır. Kendi hayatından yola 

çıkarak kadın ve yazar olmanın zorluğu konusundaki düşüncelerini açıklamaktadır.   

 Atasü’ye göre gündelik işler ve toplum tarafından kadına biçilen roller kadına 

bölünmüşlük duygusu yaşatmaktadır. Gündelik hayatın hengâmesi ve bölünmüşlük 

duygusu kadının yaratıcılığına engel olmaktadır. Erkeği yüceltirken kadını 

aşağılayan toplum, kadını kendine mahkûm ettiğinden kadın varlık 

gösterememektedir. Kadının geri plana itilmesini eleştiren Atasü, kadın yazarların 

neden şiire değil de öykü ve romana yöneldiklerini şöyle açıklamaktadır: Gündelik 

hayat kadına özel zaman bırakmadığından, kadınlar, pek çok şiir okuyup bir şiir 

kültürüne sahip olmayı gerektiren şiir sanatından uzak kalmaktadır. 

Osmanlı döneminde seçkin ailelerin kızları ve zenginlerin sanatla uğraştığını 

söyleyen yazar, Cumhuriyet’ten sonra kentli ailelerin kızlarının edebiyat sahnesine 

çıktığını söyler. Edebiyatımızda Latife Tekin dışında köy kökenli yazar 

yetişmediğine değinen Atasü, bu durumun eğitime önem verilmemesinden 

kaynaklandığını ileri sürmektedir. 

 

6.2.3.  Edebî Eselerde Kadına Bakış Açısı 

Erendiz Atasü, Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum adlı ikinci deneme kitabının 

“Kadınlık/Yazarlık” başlıklı birinci bölümünde edebî eserlerde kadın imgesinin 



 

 

204 

işlenişini değerlendirirken kadın ve erkek yazarların bakış açılarındaki farka vurgu 

yapmaktadır. Konuyu değerlendirirken erkek yazarların unutulmaz kadın karakterler 

çizmekte yetersiz kaldığını vurgulamakta ve kadını tam olarak anlatamadıklarını 

belirtmektedir. Ona göre erkek yazarlar daha çok yaşlı, cinsellikten uzak kadın 

portreleri çizerken, tüm yönüyle genç ve canlı kadın tipini ancak kadın yazarlar 

çizebilmektedir.    

Cinsellik konusuna da değinen Atasü, Türk edebiyatında kadın yazarların, 

Pınar Kür dışında,  cinselliği açıkça anlatamadığı kanaatindedir. Türk edebiyatının 

usta kadın yazarlarından Ayla Kutlu ve İnci Aral’ın kadın karakterlerini 

karşılaştırarak, Aral’ın kadın karakterlerinin günümüze ait olduğunu belirtmektedir 

ve yazmanın kadınlar için kurtuluş olduğunu vurgulamaktadır. 

Atasü’nün dördüncü deneme kitabı olan İmgelerin İzi’nde Atasü, kadın 

yazarları değerlendirerek, onların kadına bakışını ortaya koymaktadır. “Edebiyat 

Yazıları” başlıklı birinci bölümde Atasü, edebiyatta imgenin kullanımı, kadın 

yazarlar, öykü ve roman konusundaki görüşlerine yer vermektedir. Ona göre 

edebiyat gerçeği imgelerle anlatmalıdır.  Nezihe Meriç, Adalet Ağaoğlu, İnci Aral, 

Leyla Erbil’den yola çıkan Atasü, kadın yazarların kadına bakışını 

değerlendirmektedir. Cumhuriyet’in ilk kuşak kadın yazarlarından olan, Nezihe 

Meriç, Adalet Ağaoğlu ve Leyla Erbil’in kendi kuşaklarının özelliklerini taşıyan 

kadınları anlattıkları fikrindedir. Onların anlattığı kadın, şu sözlerle tanımlamaktadır: 

 

    “Boş insanların, bilgisizliğin karanlığından kurtulmuş, aklını kullanabilen, 

yurtsever, sorumlu, ırkçı-dinci bağnazlıktan uzak, yalnızca ev içinde değil, ev 

dışında da varlığını ve üretkenliğini sürdürebilen, eğitim görme, çalışıp para 

kazanma, mal mülk edinebilme haklarının bilincinde, erkeklerin üstlendiği 

toplumsal işlevlerin altından kalkabileceğine inanan, tekeşliliği savunan, 
Cumhuriyet’e borçluluk duyan ve ona hizmet edebilme arzusuyla güçlenmiş bir 

insan” 237   

 

                                                
237 Erendiz Atasü, İmgelerin İzi, s.31, 32.  
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Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık kitabının “Beden ve Metin” bölümünde 

Türk roman ve öyküsünde, kadın ve erkek yazarların kadın bedenini anlatışı ele 

alınmaktadır. Erkek yazarların, kadın imgesini tam olarak anlatamadıklarınısöyleyen 

yazar,  İnci Aral’ın Taş ve Ten romanını değerlendirir. Aynı kitapta erkek ve kadın 

yazarlar arasında karşılaştırma yapan Atasü, merkezine bireyi oturtan bir sanat 

dalı olan romanın, klasik romanlardan farklı konulara değinmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. Farklı konular olarak da kadın bedeni ve cinselliği 

kastetmektedir. Bu bölümde yazarlığa nasıl başladığını da açıklayan yazarın 

“kadın edebiyatı”yla ilgili görüşlerini ifade ederken kadın bedeninin ve 

cinselliğinin, aşağılamadan, yalnız kadın yazarlar tarafından anlatılabileceğini 

söylemektedir.  

 

6.2.4. Toplumun Kadına Yaklaşımı 

Yazarın öykü ve romanlarında sıklıkla üzerinde durduğu toplumun kadını 

ikinci plana itmesı, kadına değer vermemesi konusu denemelerde de işlenmektedir. 

Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum’un “Kadınlar” adlı ikinci bölümünde öncelikle 

meslek seçiminde ve üniversite kadrolarında kadına yapılan ayrımcılık konusunu ele 

alınmaktadır. Tıp ve eczacılık alanlarıyla bağlantılı olarak konuyu değerlendiren 

yazar, eczacılığın kadına uygun bir meslek olarak görülmesini, ev işlerine zaman 

bıraktığı için, toplumun kadını ikinci plana itmesinin bir göstergesi olarak 

görmektedir. Bunun yanında ayrımcılığın tıpta kadına jinekoloji ve pediatri dışındaki 

alanların uygun olmayacağı inanışında kendini gösterdiğini vurgulamaktadır. 

Kadın ve cinsellik konusunu değerlendiren yazar, gazetelerde, dergilerde çıplak 

kadın figürlerinin kullanılarak kadının metalaştırılmasını, toplumun kadına bakış 

açısının yansıması olarak görmektedir. Ataerkil toplum yapısının kadının “insan” 

olarak var olmasına engel teşkil ettiğini söyler. 

Atasü’nün irdelediği bir diğer konu, öykülerinde de sıklıkla işlediği kadınlar 

arası iletişimsizliktir. Aynı acıları yaşayan kadınların birbirlerine destek olmamasının 

onların hayatını daha da zorlaştırdığını söylemektedir. Kendisine biçilen roller 

arasında bocalayan kadın, kendi cinsine de yaklaşamayınca yalnızlık hissetmektedir. 
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Ayrıca geleneksel kadınlık imgesinin dışına çıkmaya çalışan kadına toplum engel 

olmaktadır.  

Kadın konusunun ağırlıklı olarak anlatıldığı Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum 

adlı kitapta medyanın kadını aşağılaması, özellikle reklâmların geleneksel kadın 

rollerini izleyiciye dayatması konularına da vurgu yapılmaktadır. Yazar, buna 

karşılık olarak yapılması gereken şeyin kişinin okuduklarında ve seyrettiklerinde 

seçici davranması olduğunu söylemektedir.  

Aynı eserin üçüncü bölümde toplumda erkeklere tanınan hak ve özgürlüklerin 

kadın için geçerliliği olmadığı vurgulanmaktadır. “Aşk” hakkındaki görüşlerini 

belirten yazar, kadınların âşık olma özgürlüğüne çok geç kavuştuklarını 

söylemektedir. Yazara göre günümüzde “birey” olma hakkı erkeğe verilmişken, 

kadın korunmaya muhtaç bir zavallı olarak görülmektedir. Toplum, ikinci plana ittiği 

kadını, erkeklerin peşinden koşacakları bir ideal ya da cinsel bir obje olarak 

görmektedir.238 

Kitabın dördüncü ve son bölümü olan “Kadın Özgürlüğü Sorunsalı”nda,  

kadının toplumdaki yeri, birey olarak algılanma mücadelesi konu edilmiştir.  Kadının 

köylerde çalıştırılması, koca dayağına maruz kalması, tek başına çocuğuyla hayat 

mücadelesi vermek zorunda oluşu, aldatılması sorunlarına dikkat çekilmiştir. Bu 

konularla bağlantılı olarak yazarın benimsediği feminizm dört denemede 

işlenmektedir. 

Kadının aile içinde ve dışında şiddete uğramasının yanında, cinsel taciz ve 

bekâret gibi konular irdelenmiştir. Kitabın daha önceki bölümlerinde de değinilen 

kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmaması konusu bu bölümde de yer alır. 

Üniversitelerde kadın akademisyen sayısının azlığına dikkat çekilmektedir. 

Toplumda kadının uğradığı haksızlıkları irdeleyen yazar, Mustafa Kemal’in kadın 

haklarına verdiği öneme değinen Atasü, Kemalizm düşüncesinin kadını toplum 

hayatında etkin kıldığının altını çizmektedir.  

Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık’ın toplumun kadın ve erkek cinsine 

bakışının irdelendiği “Bedenden Efsaneye” bölümünde, geleneksel kadınlık imgesi 

sorgulanmaktadır. Atasü, toplumun kadına bakışını şu cümlelerle ifade etmektedir: 

                                                
238 Erendiz Atasü, Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum,  s. 200. 
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“Geleneğin talep ettiği kadın, bütün uygarlıklarda Üç S ve Üç Kâr kuralına uymak 

zorundadır! Sessiz, sadık, silik; vefakâr, cefakâr, fedakâr! Aksi halde çatışma 

başlar.”239  

Aynı kitabın “Kadınlık Bilinci ve Edebiyat” bölümünde, tarih boyunca çeşitli 

kültürlerde ve dinlerde kadının yaşadığı ezilmişlik ortaya konulurken, efsane ve 

söylencelerde “kadın” imgesi irdelenmektedir. Atasü, özellikle aşk hikâyelerine 

kadının birey olarak varlığının görülmediğini, âşık olma hakkının bile bulunmadığını 

ifade etmektedir.  

 

6.2.5. Göç 

Atasü, Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık’ta kendi öykü ve romanlarında sıkça 

karşılaşılan “göç” olgusuna değinmektedir. Konuya, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur, 

Ayla Kutlu’nun Bir Göçmen Kuştu O, Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul, Murathan 

Mungan’ın Paranın Cinleri, Füruzan’ın Parasız Yatılı, Gülten Dayıoğlu’nun Geride 

Kalanlar ve Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm eserlerinden yola çıkarak açıklık 

kazandırmaktadır. 

“Bir Sevgi ve Istırap Kaynağı Olarak Yurt”ta gençlere tarihin tam olarak 

öğretilemediğini söyleyen Atasü, Orhan Kemal’in babası Abdülkadir Kemali 

Öğütçü’nün anılarından oluşan Orhan Kemal’in Babası Abdülkadir Kemali’nin 

Anıları adlı kitabı ve Moris Farhi’nin Genç Türk romanı tanıtılmaktadır. 

Türkiye’deki azınlıklar ve Balkan göçü konuları, Necati Cumalı’nın Viran Dağlar 

romanıyla ilişkili olarak değerlendirilmektedir. 

 

6.2.6. Diğer Konular 

Denemelerde yukarıda sıralananlar dışında daha az ele alınan konular da 

bulunmaktadır. Yazar, İmgelerin İzi’nin “Etik ve Eebiyat” başlıklı ikinci bölümünde 

ticarî kaygılarla yazılan eserlerin sanat değerinin düşük olduğunu söyledikten sonra, 

bu tür eserlerinin çok fazla reklâmının yapılmasını etik olmadığını belirtmektedir. 

Reklâmlar sayesinde çok satan kitapların, değerli yapıtları arka plana ittiğini 

vurgulamaktadır. Kitabın son bölümünde yazar, dünyada ve Türkiye’de gezdiği 

                                                
239 Erendiz Atasü, Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık, s.85. 



 

 

208 

yerler hakkındaki düşüncelerini okuyucuya iletmektedir. İngiltere, Selanik, Amerika 

ve Kıbrıs’la ilgili izlenimlerine yer vermektedir 

Kavram ve Slogan’da en çok üzerinde durulan konu toplumsal bellek yitimidir. 

Atasü’ye göre özellikle sanatçılar, topluma duyarlı olmalı ve toplumları derinden 

etkileyen olayları unutmamalı ve unutturmamalıdır. Yazar, unutkan toplumların aynı 

hataları tekrardan kurtulamayacağı kanaatindedir. Kitapta ele alınan bir diğer konu, 

Atatürk’ün gerektiği gibi anlaşılamamasıdır. Onun bu ülke için yaptıklarını anlatan 

Atasü, bugün öyle bir kahramanı beklemenin doğru olmadığı fikrinde olan yazar 

toplumsal sorunların çözümüyle ilgili şunları söylemektedir:  

 

 “Öyleyse tek bir çözüm var… ‘Kahraman’ın özelliklerinin kitleselleştirilmesi, 

deyim yerindeyse, demokratikleştirilmesi… Kahramanı insanüstü bir varlık gibi 

algılamak yerine, onu pek çok insansal özelliğin sıra dışı bileşimi olarak 

çözümlemek ve onun niteliklerini özümlemek…” 240  

 

Düşünce Sefaletin Kıskacında konu çeşitliliği göstetmektedir. Eserde 

toplumdaki düşünce eksikliği, okullarda öğrencilere düşünme yeteneğinin 

kazandırılamaması, Türkiye Avrupa ilişkileri, yabancı uyruklu kişilere seçme ve 

seçilme hakkının verilmesi, “Türklük” kavramı, Kıbrıs sorunu, üniversiteler konuları 

yer almaktadır. Ayrıca kitapta şu konular da işlenmektedir: 

“Küreselleşme, Dil ve Edebiyat”ta, dünyanın kirlenmesi, yaşam kaynaklarının 

tüketilmesi, teknolojinin insan hayatına getirisi, modern insanın durumu, çeviri 

eserlerin farklı milletleri birbirine yaklaştırması, Türkçenin bugünkü durumu ve 

Cumhuriyet konularıyla ilgili yazarın düşünceleri açıklanmıştır. 

“Kıskaçtaki Mekânlar”da Ankara ve İstanbul karşılaştırması yapılmasının 

doğru olmadığı düşüncesi,  “Küreselleşme ve Şiddet”te toplumdaki şiddet olaylar ve 

şiddetin sebepleri,   “Kıskaçtan Çıkış Mı?” bölümünde toplumsal simgeler, laiklik ve 

Cumhuriyet konuları işlenmektedir. 

                                                
240 Erendiz Atasü, Kavram ve Slogan, s.59–60. 
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 “Gelecek Düşleri” adlı son bölümde yazar, insanların kaygı duymadığı, güven 

içinde yaşadığı, her türlü baskıdan uzak, kadınların ezilmediği, insanların okumaktan 

ve düşünmekten yoksun olmadığı bir Türkiye özlemini dile getirmektedir.   

Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık kitabının  “Metinde Zaman ve Mekân 

Yansımaları” bölümünde  “zaman” kavramı irdelenmiştir. Yazar, roman türünde 

zamanın önemi ile ilgili düşüncelerini Tanpınar’ın Huzur romanından hareketle 

açıklamaktadır. Bunun yanı sıra Virginia Woolf’un zaman kavramına bakışını 

yorumlamaktadır. 

 

6.3. Denemelerde Anlatılan Konuların Öykü ve Romana Yansıması 

Erendiz Atasü’nün denemelerinde anlatılanlarla öykü ve romanlarında ele alınan 

fikirler paralellik göstermektedir. Bütün deneme kitaplarında bahsi geçen kadın konusu 

yazarın bütün eserlerinde görülebilmektedir. Atasü bu konuyu kadının toplum tarafından 

aşağılanması, erkekler yüzünden acı çekmesi, hayatın bütün yükünün kadınların 

omzunda olması şeklinde yorumlamaktadır. “Bir Yüz Bir Ters”te Nurten Hanım gençliği 

boyunca kocası Fikret Bey’den dayak yemiş, yokluk içinde yaşamıştır. “Yemenden Bir 

Yel Esti”de Fıtnat Hanım, daha on üç yaşında babasının kumar borcu nedeniyle 

kendisinden oldukça yaşlı bir adamla evlendirilmiştir.  

Atasü, romanlarda kadın konusunu daha çok cinsellik açısından ele almaktadır. Bu 

konu en çok Gençliğin O Yakıcı Mevsimi romanında görülmektedir. Roman kişileri Ayşe 

Aysu da Tomris de evliliklerinde mutlu olamamış kadınlardır. Özellikle Tomris kocası 

dışındaki erkeklerle birlikte olma yoluna gitmektedir.  

Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık kitabında işlenen “göç” fikri yazarın öykü ve 

romanlarında sıkça işlenmektedir. Bu durum daha önce yazarın öykülerini incelerken 

“Fikirler” başlığı altında da belirttiğimiz üzere yazarın anne tarafının Balkanlardan 

Türkiye’ye göç etmiş olmasıyla bağlantılıdır.  “Yemenden Bir Yel Esti”de Fıtnat Hanım 

önce Selanik’e daha sonra oradan da Anadolu’ya göç etmek zorunda kalır.  

Balkanardan Anadolu’ya göçün yanında öykülerde yabancı ülkelerden sanatçılar 

da Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır. “Zaide”de müzisyen çift Hermann Schroeter 

ve Ruth Mayer Schroeter Naziler tarafından öldürülmek korkusu yaşadıkları için 

Almanya’dan Türkiye’ye göç ederler.  
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“Fikir Ayrılığı” öyküsü, reklâmlar sayesinde çok satan ancak edebî değer 

taşımayan kitaplar ve bu tür eserlerin yazarlarını anlatmaktadır. Bu konu denemelerde de 

görülmektedir. 

Sonuç olarak Erendiz Atasü’nün denemeleri onu ve eserlerini anlayabilmemiz 

adına okuyucuya kılavuzluk yapmaktadır. Denemeler onu anlatmanın yanında okura, 

Türk ve dünya edebiyatındaki yazarlar, Türkiye’nin sorunları, Türk edebiyatındaki kadın 

yazarlar ve kadın edebiyatı konularında birikim kazandırmaktadır.  
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VII. BÖLÜM 

 
7. DİL VE ÜSLÛP 

          Bu bölümde Atasünün eserlerinin dil ve üslûbunu belirtirken öykü ve 

romanları birlikte, denemeleri ise ayrı olarak değerlendireceğiz. 

          

7. 1. Öykü ve Romanlarda Dil ve Üslûp 

Dil konusunda oldukça duyarlı olan Atasü, bu konudaki hassasiyetini şu 

şekilde dile getirmektedir. 

 

         “Gençlerimizin hatırı sayılır bir bölümü, küreselleşme olgusuyla 

bağlantılı çeşitli nedenlerle, ülkelerine, tarihlerine, dillerine, kısaca kendilerine 

yabancılaşıyorlar. (…) Türkçenin saklı zenginliklerinden, örneğin deyimlerin 

güzelliklerinden habersiz olmaları konuştukları dili, dolayısıyla iletebildikleri 

ve alılmayabildikleri düşünce, duygu, deneyim alanını kısıtlıyor, giderek 

kısırlaştırıyor. Onları farkında olmadıkları bir kuşatılmışlığın bungunluğuna 

sürüklüyor.”241 

      

Yazar, özellikle ilk öykülerinde açık ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Aşağıda 

görüleceği üzere, diyalog bölümlerinde karakterleri kişiliklerine ve kültürel 

özelliklerine göre konuşturur. “Arda Kalan”da Karadenizli karakterler bölgenin ağız 

özelliğine göre konuşmaktadır: 

 

    “-Merak etme hanum, dedi Recep. 

     Hiç etkilenmemişti. 

     - Gemici feneruyle pusula da isterum, dedi Rabia Hanım. 

     - Deduk ya, meraklanma. 

   Kör Recep önde, Rabia Hanım arkada kayıkhaneye girdiler. 

             -Ver bakayım paralaru hanum, dedi Recep.”242 

                                                
241 Erendiz Atasü, Düşünce Sefaletin Kıskacında, s. 68.  
242 Erendiz Atasü, Lanetliler, s.33. 
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Erendiz Atasü, dördüncü öykü kitabı olan Taş Üstüne Gül Oyması’ndan sonra 

imgeli ve şiirsel ifadeler kullanmaya başlamıştır. Özellikle Taş Üstüne Gül Oyması 

ve Uçu öykü kitaplarında kullanılan şiirsel dilin sonucu olarak sanatkârane üslûp 

kullanılmaktadır. Yazar, öyküde imgenin kullanımıyla ilgili şu düşünceleri 

aktarmaktadır: 

 

     “Günümüz okurunun sinemada, televizyon karşısında görsel imgelerle tıka 

basa dolmuş bilincinin ve bilinçaltının uzun anlatımlara ne gereksinimi ne sabrı 

vardır. Yazarın görevinin zorluğu burada başlar: Öyle ustaca seçmelidir 

sözcükleri ve öyle beceriyle düzenlemelidir ki onların sıralanışını, birkaç 

sözcükle, okurun beyninde istiflenmiş imgeler kıpırdasın, yığılmış anılar renk, 

ses, koku dalgalarıyla titreşsin ve okurun içsel ortamında, anlatılan tüm 

canlılığıyla var olsun, onun kişisel özgünlüğüne göre farklılaşarak!”243 

 
Yazarın toplumdaki aksaklalıkları, insanların çıkarcılıklarını işlediği İncir 

Ağacının Ölümü adlı kitapta hiciv üslûbunun kullanıldığını görmekteyiz. Hiciv 

üslûbu,  bir insanın, bir topluluğun, kurumların olumsuzluklarını, yanlışlıklarını, 

yerleşik değer yargılarından farklılaşan sapmalarını ortaya koyan bir anlatım şekli 

olarak tanımlanmaktadır.244 

İncir Ağacının Ölümü’nde yer alan “İncir Ağacının Ölümü Üzerine Tuhaf Bir 

Soruşturma” öyküsünde kimseye bir kötülükleri dokunmayan Nuran ve Fikret 

çiftinin yazlık evlerinin bahçesine diktikleri küçük incir ağacı kıskanç ve kötü niyetli 

komşuları tarafından kireçle kurutulur. Kıskanç ve çıkarcı insanlar hicvedilir. 

Hiciv üslûbu belirgin olarak “Kapıcı Zebercet’in Önlenemeyen Yükselişi”nde 

kendini göstermektedir. Öyküde hiçbir eğitimi ve yeterliliği olmayan kapıcı 

Zebercet, yüksek bir mevkiye gelir. Yaşanılan dönem şu sözlerle hicvedilmektedir: 

 

     “Devir kötünün kötüsüydü. O kadar kötüydü ki, kötülüğe bulaşmamışlar 

kaldıysa, hayata ancak her şeyi görmezden gelerek katlanabiliyorlardı. O 

dönemde Zebercet beş vakit namaza başladı. Dine sığınması yadırganmadı. (…) 

                                                
243 Erendiz Atasü, İmgelerin İzi, s. 14. 
244 Nurullah Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s. 280. 
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Gençliğinde namazla niyazla alakası yoktu oysa. Arada kumar oynadığını, birkaç 

kez içkiyi fazla kaçırıp apartmanın celalli yöneticilerinden tokat yediğini 

hatırlayan kimse kalmamıştı hayatta.”245 

 

Yazarın, “Kapıcı Zebercet’in Önlenemeyen Yükselişi”nde mizah üslûbunu da 

kullandığı görülmektedir. Öyküde ünlem işaretleri kullanılarak mizah yapılmaktadır. 

Zebercet’in hak etmediği bir makam oturmasının dile getirildiği şu cümlelerde bu 

üslûp görülebilmektedir: “Türkiye’nin çoğulcu demokratik yapısının en büyük kanıtı! 

Ey Avrupa, sen duy! Kapıcılıktan anakent belediye başkanı danışmanlığına!”246 

Atasü’nün öykü dilinde dikkati çeken bir diğer özellik, yazarın mitolojiyle ilgili 

kelimeler kullanmış olmasıdır. Mısır piramitlerinden yola çıkılarak yazılan “Eskil 

Masal”da bunu görmek mümkündür. Öyküde Amon-Ra, İsis, Osiris, Ubilzayge, 

Aton, Nefertiti, Akeneton öykü kişileridir. 

Erendiz Atasü’nün öykülerinde olduğu gibi romanlarında da kullanılan dilin en 

belirgin özelliği imgelerin kullanımı ve dilin şiirsel özellik göstermesidir. 

Romanlarada ağırlıklı olarak bilinç akımı üslûbu kullanılmaktadır.   

Atasü’nün ilk romanı olan Dağın Öteki Yüzü’nde kullanılan dil, romanın 

anlatıldığı zaman dilimine göre değişmektedir.  Romanın “Sunuş” bölümünde yazar, 

romanın diliyle ilgili şu bilgileri aktarmaktadır: “Geçmişi anlatan tüm pasajlarda, 

bilinçle, karma bir dil oluşturdum. Tümüyle dönemin sözcüklerini kullanmak, metni 

anlaşılmaz kılma tehlikesini taşıyordu. Zaman günümüze yaklaştıkça dilin 

arılaşmasına özen gösterdim.”247   

Dilin kullanımındaki şiirsellik aşk ve cinsellik üzerine yazılmış bir roman 

olan Gençliğin O Yakıcı Mevsimi’nde görülmektedir. Şu cümleler buna örnektir: 

Bahar toprağının yumuşak dokunuşunu çıplak ayağında duyumsuyor. Güneşi 

emmiş yeryüzü… Sevinçli duyum tabanlarından tırmanıyor. Ansızın O’nu 

düşünüyor.”248  

 

                                                
245 Erendiz Atasü, İncir Ağacının Ölümü, s. 34. 
246 Aynı eser, s. 35. 
247 Erendiz Atasü, Dağın Öteki Yüzü, s. 9.  
248 Erendiz Atasü, Gençliğin O Yakıcı Mevsimi, s.18. 
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Roman dilinde dikkati çeken diğer bir özellik, konuya vurgu yapmak için 

metinlerin büyük harfle yazılmasıdır. Bu özellik Dağın Öteki Yüzü romanında 

Mutafa Kemal’le ilgili bölümlerin anlatımında kendini göstermektedir: 

 

  “Yoo, hayır, istemezdi, KENDİ ETİNDEN VE KANINDAN bir evlat. Hem 

sonra GÖVDENİN ve ruhun kısmen de olsa bir başkasında sürmesini arzulamak 

bir tür bencillik değil miydi?.. YAKINDA YOK OLACAK GÖVDENİN… 

ANADOLU TOPRAĞINA GÖMECEKLERDİ GÖVDESİNİ.”249 

 
Yazarın roman ve öykülerinde en belirgin ortak özellik devrik cümlelerin çok 

kullanlmasıdır. Atasü’nün eserlerinde eczacılık ve tıpla ilgili kelime ve kavramların 

kullanımı dille ilgili bir diğer özelliktir. Bu durum yazarın asıl mesleği eczacılıkla 

ilgilidir. Açıkoturumlar Çağı adlı romanda başkişiler eczacıdır ve roman boyunca 

aspir çiçeğinden duyu kaybına ilaç yapma çabası anlatılmaktadır.  

Genel olarak öykü ve romanlara bakıldığında şiirsel ve akıcı bir anlatım dikkati 

çekmektedir.  

 

7. 2. Denemelerde Dil ve Üslûp 

Deneme, öykü ve romanın aksine duyguların değil düşüncelerin hâkim olduğu 

bir edebî türdür. Bu nedenle yazarın denemelerinde kullanılan dil ve üslûp, öykü ve 

romanlarına göre farklılık göstermektedir. Denemelerde okuyucuyu zorlayan bir dil 

kullanılmıştır.  

Atasü’nün denemelerinde edebî sanatlarla yüklü, imgeli ve şiirsel bir üslûp 

yerine fikirlerin doğrudan aktarıldığı düşünce üslûbu kullanılmaktadır. Bilinçle 

Beden Arasındaki Uzaklık kitabından alınan şu satırlarda bunu görebilmekteyiz: 

 

“Toplumal cinsiyet, çağdan çağa, coğrafyadan coğrafyaya değişimler 

gösterse de insanlığın toprağa yerleşmesinden beriyükselttiği tüm uygarlıklarca 

paylaşılan temeller üstünde durur. Dede Korkut öykülerinin göçebelik 

dönemlerine rastlayan örneklerinde, at binip kılıç kuşanan, toplumsal etkinlik 

                                                
249 Erendiz Atasü, Dağın Öteki Yüzü, s. 240.   
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gösterebilen kadınları, toprağa yerleşmeden sonra bu etkinliklerini kaybeder, 

eylemsizleşirler.”250  

 

Erendiz Atasü deneme kitaplarında yazar ve eser tanıtımlarına geniş yer 

vermektedir. Eserler değerlendirilirken yazar eleştirel üslûbu benimsemektedir. 

Benim Yazarlarım adlı deneme kitabında Mina Urgan’ın Virginia Woolf kitabını 

değerlendiren Atasü, bu üslûbu kullanmaktadır: 

 

“Mina Urgan’ın kimi yargılarına katılmak mümkün değil: Bu yargılardan 

biri Virginia’nın özyaşamsal yapıtlar kaleme almadığıdır. Urgan’ın kitabının 

birçok yerinde kendisinin de tersini söylediği bu yargıya nasıl vardığını anlamak 

güç.”251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
250 Erendiz Atasü, Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık, s. 84. 
251 Erendiz Atasü, Benim Yazarlarım, s. 127. 
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SONUÇ 

 

Cumhuriyet döneminde öykü, roman ve deneme türünde eserler veren Erendiz 

Atasü (1947-    ) özellikle kadın konusundaki duyarlığı ile dikkat çekmektedir.  

Yazarlık hayatına öyküyle başlayan ve daha sonra roman ve deneme de yazmış 

olan Atasü, hayatını sanatına yansıtmaktan çekinmez. İnsanın dünyayı anlamasının 

yolunun kendisini anlamaktan geçtiği görüşünü benimseyen yazarın eserleri 

otobiyografik özellik gösterir. Öyle ki, Dağın Öteki Yüzü romanının ön sözünde 

kitabın otobiyografik özellikler taşıdığını açıklamakta ve kitaptaki kişilerin 

ailesinden ve yakın çevresinden etkilenilerek çizilmiş karakterler olduğunu 

belirtmekte sakınca görmemektedir.  

Özellikle ilk eserlerinde kadınlık hallerini anlatan yazar, feminizm akımına 

bağlı kalmış, öykü ve romanlarında siyasî ve sosyal olayları anlatırken bile, kadınları 

olayların merkezinde tutmuştur. Feminizm düşüncesini benimsemesini, hemen her 

gün kadınlara yapılan haksızlıklara tanık olmasına bağlamaktadır.  

Erendiz Atasü, sanat anlayışını oluştururken bazı kaynaklardan da beslenmiştir. 

Yazarlığa yirmi beş yaşında başlayan Atasü, daha öncesinde okuduğu kitaplarla birikim 

kazandığını belirtir. Kendisini etkileyen isimlerin başında İngiliz romancı Virginia 

Woolf gelir. Onunla birlikte feminizmin öncülerinden sayılan Simone de Beauvoir, 

Atasü’nün hayranlık duyduğu kadın yazarlardandır. “Ağlayan Kadınlar Kolajı İçin 

Taslak” adlı öyküsünde,  biri yurt dışında biri Türkiye’de yaşayan öykü karakterleri bu 

iki kadın yazarı birbirlerine tanıtırlar. Dağın Öteki Yüzü adlı ilk romanında İngiltere’de 

öğrenim gören Vicdan karakteri Virginia Woolf’un ölümünden duyduğu üzüntüyü dile 

getirir. Özellikle Virginia Woolf, yazarın hem öykülerinde, hem romanlarında hem de 

denemelerinde söz konusu edilir. Onun yanı sıra Dostoyevski ve Nazım Hikmet, 

Atasü’nün etkilendiği,  hayranlık duyduğu edebiyatçılardır. 

Yazmaya öykü türüyle başlayan Atasü’nün ilk öyküsü Balkon Saati 1981 

yılında yayımlanmıştır. İlk öykülerinde ağırlıklı olarak kadınları anlatan yazar daha 

sonra bakış açısını genişletmiş ve tüm toplumu ilgilendiren konulara yönelmiş, 

öyküleriyle geçmiş ve gelecek arasında köprü kurmayı başarmıştır. Yazarın adını 
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duyurduğu ilk öykü kitabı 1983 yılında yayımlanan Kadınlar da Vardır’dır. Kitap, 

yazarın çizdiği kadın karakterler ve kadın sorununa eğilmesi bakımından dikkate 

değerdir. Onun ardından sırasıyla,  Lanetliler, Dullara Yas Yakışır, Onunla 

Güzeldim, Taş Üstüne Gül Oyması, Uçu, İncir Ağacının Ölümü ve Hayatın En Mutlu 

An’ı isimlerini taşıyan yedi öykü kitabı yayımlanmıştır.   

Öykü ve romanlarında imge kullanmaktan yana olan yazar, Taş Üstüne Gül 

Oyması’ndan sonra şiir diline yaklaşan bir üslûp benimsemiştir. Öykülerinde başta 

kadınların sorunları ve kadınlar arası iletişimsizlik olmak üzere, 12 Eylül dönemi, 

evlilikte yabancılaşma, tarihî eserlerin yok edilişi, sözün kalıcılığı, insanların 

birbirlerini çekememesi, yalnızlık, aşk, yalnız ve dul kadınlara toplumun bakış açısı, 

çalışan kadınların hayatın yükü altında ezilmesi, toplumda kız ve erkek çocuk ayrımı 

yapılması, duyarsızlık gibi konular yer almaktadır.  

Erendiz Atasü’nün öyküleri tekil ve tanrısal bakış açılarıyla anlatılmaktadır. 

Öykülerde en çok kullanılan anlatım tekniği geriye dönüş yöntemidir. Bunun yanında 

anlatma, gösterme, leitmotiv, montaj teknikleri sıklıkla kullanılmıştır. Atasü’nün 

öykülerinde kurgu, anlatımdaki akıcılık ve şiirsellik belirleyici özelliklerdir.  

Öykücü yönüyle tanınan Atasü, roman türünde de eserler yazmıştır. İlk romanı 

otobiyografik özelliklerin ön plana çıktığı Dağın Öteki Yüzü adlı eseridir. Eser, 

otobiyografik özelliklerinin yanı sıra, Mustafa Kemal Atatürk’ün roman kişisi olarak 

romanda yer alması bakımından önemlidir.  1995 yılında yayımlanan Dağın Öteki 

Yüzü, 1996 Orhan Kemal Roman Ödülü’nü almıştır. Bu romandan başka yayım 

sırasına göre Gençliğin O Yakıcı Mevsimi, Bir Yaşdönümü Rüyası ve Açıkoturumlar 

Çağı adlı üç romanı daha bulunmaktadır.  

Yazarın öykü ve romanın yanında deneme türünde de kitapları yayımlanmıştır. 

İlk deneme kitabı Benim Yazarlarım’dır.  2000 yılında yayımlanan kitap, denemeden 

çok eleştiriye yakındır. Kitapta Türk ve dünya edebiyatının çeşitli yazarlarının 

eserleri konu olarak seçilmiş ve yazarın eserler hakkındaki düşüncelerine yer 

verilmiştir. Yazarın yayım sırasına göre Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum, İmgelerin 

İzi, Kavram ve Slogan, Düşünce Sefaletin Kıskacında, Bilinçle Beden Arasındaki 

Uzaklık olmak üzere beş deneme kitabı daha bulunmaktadır. Erendiz Atasü’nün 
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denemelerinde, kendi hayatı, eserleri, öykü ve roman konusundaki düşünceleri, 

okuduğu kitapların ve izlediği filmlerin değerlendirilmesi, Türkiye’nin sorunları, 

kadının toplumdaki yeri, kadın edebiyatı konuları işlenmektedir.  

Türk edebiyatında kadın hakları konusunun tam olarak işlenemediği ve 

kadınların tüm yönleriyle anlatılamadığı fikrinde olan Erendiz Atasü, bütün 

eserlerinde kadın sorunsalına yer vermektedir. Bu yaklaşım okur açısından sıkıcı 

olabilmekte ve yazarın eserlerini konu bakımından sınırlamaktadır.  

 Yazarın alıştığımız toplum yapısı dışında anlatımları bulunmaktadır. Gerek 

öykülerde gerekse romanlarda yazar tarafından evliliğe olumlu bakılmadığı 

kanaatine varabiliriz. Romanlarda kişiler hem evli hem de evlilik dışı ilişkileri 

sürdürmektedir. Bu yaşam şekli toplumsal değer yargılarına aykırıdır.   

Erendiz Atasü, öyküleriyle olduğu kadar roman ve denemeleriyle de edebiyat 

dünyasında adından söz ettirecek bir yazardır. Genellikle eğitimli, aydın kadınları 

anlatsa da bütün kadınların sesi olmayı başarmıştır.   
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