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ÖN SÖZ 

 

 Mustafa Balel (1945- ) Türk edebiyatında üzerinde fazla durulmamıĢ bir 

yazardır. Ġlk öyküsünü 1974 yılında yayımlayan Balel, öykü baĢta olmak üzere 

roman, gezi yazısı, anlatı ve çocuk edebiyatı alanında eserler vermiĢ, çeviriler 

yapmıĢtır. 

 

 ―Kaynakça‖da da görüleceği üzere birkaç söyleĢi ve eser incelemesi dıĢında 

Mustafa Balel ile ilgili pek fazla çalıĢma yapılmamıĢtır. Bunlar yararlanılabilecek 

kaynaklar olmasına karĢın Balel‘i tüm yönleriyle anlatacak kapsamlı çalıĢmalar 

değildir. Bu nedenle Türk edebiyatında sıradan konulara sıra dıĢı yaklaĢımıyla dikkat 

çeken yazarın çok yönlü incelenmesini gerekli görerek böyle bir çalıĢma hazırlamaya 

karar verdik. 

 

 ÇalıĢmamızı imkânlar dâhilinde yazar ile kiĢisel iletiĢime geçerek, birinci el 

kaynak ve metinlere dayandırmaya çalıĢtık. Burada söz konusu kiĢisel iletiĢim yazar 

ile yaptığımız söyleĢiler, telefon görüĢmeleri, elektronik posta yoluyla yapılan fikir 

alıĢveriĢlerinin tamamını kapsamaktadır. Yapılan mülakatın tam metni ―Ekler‖ 

kısmında yer almaktadır. Tezimiz giriĢ, üç bölüm, sonuç, kaynakça ve eklerden 

oluĢmaktadır. 

 

 GiriĢ kısmı iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde hikâye ve öykü 

kavramları üzerinde durmak suretiyle bu iki kavramın benzer ve farklı yönlerini 

belirlemeye çalıĢtık. Burada yaptığımız çalıĢmalar neticesinde Balel‘in metinlerinin 

tür olarak nasıl adlandırılacağına karar verdik. Ġkinci bölümde ise Türk 

öykücülüğünün kısa tarihçesi ile Tanzimat‘tan Mustafa Balel‘e kadarki 

öykücülerimizi kısaca değerlendirdik. 

 

 Birinci bölümde baĢta yazarın kendisi ile yaptığımız görüĢmelerden 

yararlanarak Balel‘in; doğumu, çocukluğu, eğitim hayatı, çalıĢma hayatı, evliliği ve 

ailesi, kiĢiliği ve mizacı çerçevesinde hayatını ayrıntılı bir Ģekilde inceledik. 
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 Ġkinci bölümde Mustafa Balel‘in eserleri üzerinde durularak bunlar genel 

hatlarıyla belirtildi. ―Öykü‖, ―Roman‖, ―Gezi Yazısı‖, ―Anlatı‖, ―Çeviri‖ ve ―Çocuk 

Edebiyatına Ait Eserleri‖ alt baĢlıklarından oluĢan bu bölümde daha sonra ayrıntılı 

bir Ģekilde ele almak kaydıyla yazarın eserleri ana çizgileriyle tanıtıldı. 

 

 Tezimizin üçüncü bölümünde yazarın sanat hayatını, ayrıntılı bir biçimde 

incelemeye çalıĢtık. Burada ilk olarak Mustafa Balel‘in ―Sanat AnlayıĢı, Sanat 

Hayatı ve Yazarlığı AlgılayıĢı‖, ―Beslendiği Kaynaklar, Etkilendikleri ve 

Etkiledikleri‖ eldeki veriler çerçevesinde irdelendi. Ardından sanatçının öyküleri 

değerlendirilirken ilk önce öykü anlayıĢı belirlendi. Bu aĢamadan sonra yazarın 

romanları, gezi yazıları, anlatıları, çevirileri ve çocuk edebiyatına ait eserleri belirli 

teknikler çerçevesinde incelendi. 

 

 Balel‘in öykülerini incelerken metne bağlı metottan istifade ederek ―Konu ve 

Vak‘a‖, ―Özet‖, ―Fikirler‖, ―Figürler‖, ―Anlatıcı ve BakıĢ Açısı‖, ―Anlatım 

Teknikleri‖, ―Zaman‖, ―Mekân‖, ―Dil ve Üslûp‖ alt baĢlıkları çerçevesinde inceledik. 

Öykülerin fikirler ve figürler açısından benzer ve farklı yönlerini ortaya koyabilmek, 

aralarında bir kıyaslama yapabilmek düĢüncesi bizi bu yola sevk etti. 

 

 Üçüncü bölümde bunların aynı sıra yazarın ―Romanları‖, ―Gezi Yazısı‖, 

―Anlatı‖, ―Çocuk Edebiyatına Ait Eserleri‖ ve ―Çeviri‖ tarzındaki eserlerini çeĢitli 

kaynaklara dayanarak inceledik. ―Çocuk Edebiyatına Ait Eserleri‖nin incelemesini 

yapmadan evvel çocuk ve çocuk edebiyatı kavramları üzerinde kısaca durduk. 

 

 ―Sonuç‖ kısmında ise Mustafa Balel‘in sanatı ve eserlerine dair genel 

yargılarımızı sunduk. Yazarın Türk edebiyatındaki konumunu belirlemeye çalıĢtık. 

 

 Eserin ―Kaynakça‖ kısmı iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde ―Mustafa 

Balel‘in Eserleri‖, ikinci bölümde ise ―Faydalanılan Diğer Kaynaklar‖ yer 

almaktadır. M. Balel‘in eserlerini kronolojik bir sıraya koyarken faydalanılan diğer 

kaynakları ise varsa soyadı, yoksa eser adına göre alfabetik sıraya koyduk. Bu yolla 
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tezimiz içerisinde yaptığımız atıfların yazarlarına ve eserlerine kolayca ulaĢılmasını 

amaçladık. Ayrıca kullanılan internet kaynakları da kaynakçanın sonuna eklendi. 

 

 ÇalıĢmamızda eser ve kiĢi adları ―Dizin‖i oluĢturulmuĢtur. Dizine Mustafa 

Balel gibi çok sık geçen isimler alınmamıĢtır. Tezimizin sonuna ise M. Balel ile ilgili 

bazı belge ve fotoğraflar konulmuĢtur. 

 

 Mustafa Balel‘in Türk edebiyatında fazla ele alınmamıĢ olması, yazarı tüm 

yönleriyle kapsayacak bir çalıĢma ortaya koymak arzumuz ve yazım aĢamasında 

oluĢabilecek teknik sorunlar nedeniyle bazı eksik ve kusurların bulunabileceğini 

kabul ederek, bunlara hoĢgörüyle yaklaĢılmasını umuyoruz. 

 

 Günümüz edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan Mustafa Balel 

hakkında hazırladığımız bu çalıĢma ile Türk kültür ve edebiyatına katkı 

sağlayabildiysek bu bizi mutlu edecektir. 

 

 ÇalıĢmamız esnasında Mustafa Balel isminin belirlenmesinden baĢlayarak her 

konuda sabır ve desteğiyle yanımda olan saygıdeğer hocam Prof. Dr. Mustafa Özcan 

Beyefendi‘ye Ģükranlarımı sunuyorum. Gerek ders döneminde gerek tez aĢamasında 

eserlerinden ve derslerinden istifade ettiğim Prof. Dr. Âlim Gür Beyefendi‘ye 

teĢekkürü bir borç bilirim. Ayrıca Aşkın Şizofrenik Hâli Sevim Burak adlı çalıĢmasını 

yapı olarak tezime örnek aldığım Dr. Bedia Koçakoğlu‘na teĢekkürlerimi 

sunuyorum. 

 

 Tezimin hazırlanması sırasında bütün süreçte benden hiçbir yardımını 

esirgemeyen Mustafa Balel Beyefendi‘ye, anlayıĢla bana yardımcı olan ve 

çalıĢmama daha fazla zaman ayırmamı sağlayan okul idareme ve meslektaĢlarıma, 

son olarak da tezimi hazırladığım süre zarfında fedakârlıkları ve destekleri için 

anneme ve dostlarıma teĢekkürlerimi ifade ediyorum. 

 

 

Konya, 2011               F.Mustafa FISTIKÇIOĞLU 
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ÖZET 

 

 Mustafa Balel (1945- ) 1972‟de Yeni Ortam’da baĢlayıp günümüze 

uzanan yazarlık hayatında toplumsal gerçekleri konu etmesi ve ayrıntıları 

sivriltmesi ile döneminin yazarlarından ayrılır. Sanat hayatı boyunca baĢta 

öykü olmak üzere roman, anlatı, gezi yazısı ve çocuk edebiyatı alanlarında 

eserler vermiĢtir. Balel, toplumdaki yapıyı eserlerinde okura sunmuĢtur. Bu 

bağlamda yazar, Türk toplumunun sanıldığı gibi ataerkil değil anaerkil bir 

yapıda olduğu görüĢünü savunmaktadır. Bu durum eserlerinde baskın kadın 

tiplerini de beraberinde getirmiĢtir. Yazarlık hayatı boyunca hiçbir zaman 

realizmden kopmayan Balel, yaĢamın kendisini eserlerine taĢımıĢtır. Bunu 

yaparken de gerçekleri olduğu gibi söyleyen çocuk anlatıcılardan 

yararlanmıĢtır. Toplumdaki sosyoekonomik yapıya dayanan sınıf ayrımını 

eserlerinde vurgulayan yazar, toplumsal gerçekçi bir çizgiye sahiptir. Daha çok 

aile, Ģiddet, kadın hâkimiyeti, yalnızlık ve göç temalarını konu etmiĢtir. Ele 

aldığı toplumsal konulara paralel olarak dilde de halktan kopuk bir tutum 

izlemeyen Balel, daha çok halkın yöresel söyleminde yer edinen deyim ve 

atasözlerinden faydalanmıĢtır. Bu karakteristik özellikleri farklı edebî türlerde 

kaleme aldığı eserlerinin tamamında görülür. 

 

Anahtar kelimeler: Mustafa Balel, toplumsal gerçekçilik, realizm, deyim ve 

atasözü, sınıf bilinci, ayrıntıcılık, anaerkil, kadın hâkimiyeti, çocuk anlatıcı. 
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Tezin Ġngilizce Adı THE LIFE-WORKS and ART of MUSTAFA BALEL 

 

SUMMARY 

 Mustafa Balel (1945- ) whose career as a novelist started with Yeni Ortam 

(New Circumstances) in 1972 and pursued up to now is distinguished from his 

contemporaries as depicted social realities and sharpened details. During his art 

career, he produced novels, stories, narration, itineraries and works in 

children‟s literature. Balel has presented the social structure to readers. In this 

context, the author argues that Turkish society is not a patriarchal as supposed 

but matriarchal. This case has lead to dominant women characters in his works. 

Balel, who have always stuck to realism, reflected his own life in his works. 

While doing this, he made use of children narrators who tell the truth as it is. 

The author who emphasizes social stratification in his works which is based on 

socioeconomic structure follows a social realistic line. In his works, he mostly 

treated family, violence, women dominancy, loneliness and immigration. In 

parallel with social issues he handled, Balel used idioms and proverbs 

established in people‟s local language and thus did not have a language style 

different from people. This characteristic is seen in all his works in different 

literature genres. 

 

Key words: Mustafa Balel, social reality, realism, idiom and proverb, class 

analysis, elaboration, matriarchal, woman dominancy, child narrator.  
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GĠRĠġ 

 

 Yazmak, insanoğlunun hislerini ve düĢüncelerini ifade etme Ģekillerinden en 

sancılı olanıdır. YaĢanan bir hadiseyi, hissedilen bir duyguyu, aktarılmak istenen bir 

düĢünceyi yazıya dökmek için belli formlar kullanmak gerekir. 

 

 En eski çağlardan beri insanlar yaĢadıklarını kaydetmek, baĢkalarına 

nakletmek gibi çeĢitli sebeplerle yazıya baĢvurmuĢlardır. Bu anlamda ilk yazılı 

metinler Mısır papirüslerine kadar dayanmaktadır. 

 

 YaĢandıktan sonra yazılan her metin kurmaca olsun yahut olmasın 

beraberinde kurguyu da gerektirir. Bu kurgulama sonucunda ise karĢımıza hikâye 

kavramı çıkar. 

 

A. Hikâye ve Öykü Kavramları 

 

 Türk Dil Kurumu hikâyeyi ―bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması‖ 

olarak tanımlar. (www.tdk.gov.tr, 14.05.2011). 

 

 Hikâye (story, gesischte)‘nin kökü Arapça ―hakeve‖dir. Ġçinde barındırdığı 

tahkiye anlamıyla ―taklit etmek‖ anlamına gelen bu kelime yaĢanmıĢ olsun ya da 

olmasın gerçeğin bir kopyasını çıkarmak anlamına gelmektedir. Yani hikâyenin 

gerçekle yadsınamaz bir bağı vardır. Bu konuda Prof. Dr. Sadık Kemal Tural Ģunları 

söyler: 

 ―Batı dillerinde historie, history, story ve gesischte kelimeleri; olmuĢ, 

olduğuna inanılmıĢ veya olmakta devam eden hadiselerin anlatılması manasını 

taĢıyan edebiyat türünü ve tarih kavramını aynı anda karĢılıyor. Dilimizdeki 

hikâye kelimesi için de durum pek farklı değildir. Gerek Batı dillerinde, gerek 

Arapçada gerekse Türkçede, Ģahıs ve mekânca, geçmiĢte, gerçekten yaĢanmıĢ 

yahut günümüzde devam eden olaylar zincirinin anlatılmasıyla ilgili 

kelimenin, hem tarih, hem de bir edebiyat türü manasına gelmesi, bizi 

ĢaĢırtmamalıdır; çünkü, ister Ģahit olunmuĢ, isterse duyulmuĢ olsun, gerçekten 

olmuĢ olayların biraz değiĢtirilmesiyle elde edilen hikâye türü ile tarihin 

tamamen bağımsız birer yapı kazanmaları son iki yüz yılın hadisesidir.‖ (Tural, 

1987: IX). 

 

http://www.tdk.gov.tr/
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 Tural‘ın bu cümlelerinden de anlaĢılacağı üzere hikâye gerçekle iç içedir. 

Hatta öyle ki hikâye, tarih anlamında da kullanılmıĢtır. Ġngilizcedeki ―story‖ ve 

―history‖ kelimelerinin aynı köke dayanması da bu durumu ispatlar niteliktedir. 

 

 Öykü ise Türkçe ―öykünmek‖ fiilinden türemiĢ bir kelimedir. Bu terimi 

Türkçede ilk kez kullanan Nurullah Ataç‘tır. Sözlük anlamı olarak ―birinin yaptığı 

gibi yapmak, birine veya bir Ģeye benzemeye çalıĢmak, taklit etmek‖ anlamına 

gelmektedir. (www.tdk.gov.tr, 14.05.2011) 

 

 Sözlüklerde eĢ anlamlı olarak verilen bu sözcüklerin, farklı anlamları 

karĢılayan terimler olduğu ve ayrımının yapılması gerektiği kabul edilen bir görüĢtür. 

Fakat bu ayrımın nasıl yapılacağı ile ilgili farklı düĢünceler bu kavram karmaĢasının 

devam etmesine neden olmaktadır.  

 

 Hikâye, Ġngilizcedeki ―story‖ terimine karĢılık gelir. Bu konu üzerine Balel 

ile yaptığımız bir konuĢmada yazar “kaybolan bir kadının komşularına nasıl 

kaybolduğunu anlatması, cüzdanı çalınan bir adamın polise anlattıkları, hastaneye 

gittiğimizde doktora anlattığımız hastalığımızın” ―hikâye‖ olarak 

adlandırılabileceğini söylemiĢtir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 21.05.2011). 

 

 ―Öykü‖ ise hikâyede anlatılanların belli kurallar çerçevesinde sunulduğu bir 

edebiyat türüdür. Ġngilizce‘de ―short story‖ olarak karĢılık bulur. Bu anlamda 

öykünün kurucusu sayılan Edgar Allan Poe‘nun öykü ile ilgili koyduğu ölçütler 

Ģunlardır: 

 ―Poe‘ya göre kısa öykü: 1. Okuyucunun kafasında ‗tek bir etki‘ yaratacak bir 

biçimde planlanacak; 2. Bu ‗tek bir etki‘nin okuyucuda yaratacağı dramatik 

coĢkunun ahlâken biçimlendirici bir deneyim haline gelebilmesi için öykü bir 

oturuĢta okuyup bitirilebilecek kısalıkta olacak; 3. Yazar olayları, karakterleri 

ve durumları ‗tek bir etki‘ etrafında kurgulayacak; 4. Tek bir etkinin yaratılması 

sürecinde yazar Ģiirsel bir dil kullanacak; yani öyküden tek bir cümle 

çıkarıldığında bile öykünün gücünden bir Ģeyler kaybettiği yoğun bir dil 

kullanacaktır.‖ (Özer, 1999: 83). 

 

 Poe‘nun bu kurallarından hareketle öyküyü romandan ve diğer türlerden 

ayıran özelliğin tek bir etki üzerinde yoğunlaĢması olduğu söylenebilir. ModernleĢen 

http://www.tdk.gov.tr/
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dünyada insanlar hızlı tüketiciler konumundadır. Bu durum sanata da yansır. Modern 

insan çok zaman harcamadan tüketebileceği sanat eserlerine yönelmiĢtir. Öykünün 

yakın çağımızdaki geliĢimi biraz da bu sebeptendir. 

 

 Bu açıklamalara ek olarak Abdullah Harmancı, Selim İleri‟nin Edebî Kişiliği 

ve Öykücülüğü adlı yüksek lisans tezinde ―hikâye‖nin geleneksel anlatı eserlerimizi, 

―öykü‖nün ise yenileĢme dönemi edebiyatımız içerisinde verilen eserleri kapsayacak 

bir kullanım alanına sahip olduğunu belirtmiĢtir. (Harmancı, 2006: 58) 

 

 Harmancı‘nın düĢüncelerine paralel olarak Prof. Dr. Nurullah Çetin de 

hikâyenin öyküye dönüĢtüğü fikrindedir: 

 

 ―Tanzimat‘tan Cumhuriyet‘e kadarki dönem içinde Türk hikâyesi, geleneksel 

tahkiye özelliğinden batılı anlamdaki anlatı anlayıĢına doğru adım adım bir 

evrilme süreci yaĢar. Bu dönemde Türk hikâyesi, geleneksel Doğu ve Türk-

Ġslam tahkiye birikiminden birden bire kopamaz. Ġlk sıralar hem geleneksel hem 

de batılı hikâye nitelik ve motiflerini iç içe, yan yana birlikte barındırır. 

Zamanla tamamen batılı anlamda modern bir öykü türü haline gelir.‖ (Çetin, 

2005: 73). 

 

 Sonuç olarak hikâye her zaman var olduğu gibi bundan sonra da var olacaktır. 

Ancak hikâyenin varlığı edebî bir tür olmaktan çok tahkiye etmek Ģeklinde 

sürecektir. Öykü ise modern dünyanın kurallarına uydukça ve bu kurallar değiĢip 

yerini baĢka bir türe bırakması gerekinceye kadar farklı biçimleriyle insanın 

benimsediği bir tür olacaktır. 

 

B. Türk Edebiyatında Hikâyecilik/Öykücülük ve Hikâyeciler/Öykücüler 

 

 Türk hikâyeciliği/öykücülüğü Tanzimat‘tan baĢlayarak günümüze dek bir 

batılılaĢma süreci izlemiĢtir. Bu sürecin baĢında gerek aydınların ve gerekse halkın 

zevk aldığı hikâyelerde, ortak noktalar olarak, masal unsurları ve atmosferi ile 

birlikte, romantik aşklar kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. (Akyüz, 1995: 68). Her ne 

kadar batılılaĢma sürecine girilse de geleneksel tahkiyemizin etkileri Tanzimat‘ta 

yazılan metinler üzerinde açıkça görülür. Bu dönemin hikâyecileri kültürel 
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değerlerimizi batılı teknikle buluĢturmaya çalıĢırlar. Bu anlamdaki ilk batılı 

hikâyeleri Ahmet Mithat Efendi kaleme alır. Bu konuda Tanpınar Ģunları söyler: 

 

 ―Garp hikâyeleri tarzında eserler ise 1870‘de Ahmet Mithat Efendi‘nin 

neĢrettiği ―Kıssadan Hisse‖ ve ―Letâif-i Rivâyât‖ın ilk beĢ cüzü ile baĢlar. 

1873‘te baĢlayıp 1875‘te biten Emin Nihad Bey‘in ―Müsâmeretnâme‖si ikinci 

teĢebbüstür.‖ (Tanpınar, 2001: 286). 

 

 Tanzimat yıllarında genel olarak bu yönde bir seyir izleyen 

hikâyeciliğimiz/öykücülüğümüz Servet-i Fünûn ile yüzünü tamamen Batı‘ya döner. 

“Servet-i Fünûn romancı ve hikâyecileri, teknik bakımdan, Tanzimat roman ve 

hikâyesinin hatalarından tamamiyle kurtulmuşlar ve modern bir tekniğe sahip 

olabilmişlerdir.” (Akyüz, 1995: 112). Bu dönemin en büyük kusuru ise dil ve 

üslûbudur. 

 

 Servet-i Fünûn ve ardından gelen Fecr-i Âti döneminden farklı olarak Milli 

Edebiyat dönemi sanatın toplum için yapılması gerektiğini düĢünen hikâyecilerden 

oluĢur. Bu dönem Ömer Seyfettin, Halide Edip, Yakup Kadri, Refik Halit, ReĢat 

Nuri gibi önemli isimleri bünyesinde barındırır. Bunlardan özellikle Ömer Seyfettin 

hikâyeciliğimizin/öykücülüğümüzün geliĢmesinde önemli rol oynar. Zira “Batılı 

teknikteki küçük hikâye Servet-i Fünûn devrinde gelişmiş olmakla beraber, Ömer 

Seyfeddin‟e kadar, bir yazarın kendisine tek başına bağlandığı bir edebî tür 

durumuna gelememişti.” (Akyüz, 1995: 187). Ömer Seyfettin sayesinde hikâye, 

romana sıçramak için bir basamak olmaktan ziyade, baĢlı baĢına bir çalıĢma alanı 

olmuĢtur. Yazar, kendisinden sonra gelen pek çok hikâyeci/öykücü için önemli bir 

kaynaklık vazifesi görmüĢtür. 

 

 Cumhuriyet döneminin öne çıkan ismi ise Sabahattin Ali‘dir. “Sabahattin Ali, 

zamanının toplumsal, siyasal ve ekonomik problemlerinin küçük insan üzerindeki 

etkilerini muhalif bir aydın bakışıyla yerli öyküye taşıyan ilk isimlerdendir. Bu 

yanıyla toplumcu gerçekçiliğin de başlatıcısı sayılan Sabahattin Ali, derin bir gözlem 

ürünü olan tanıklıklarını yoğun bir şekilde yansıtmıştır.” (Lekesiz, 2005: 22). 
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Sabahattin Ali‘nin öyküsü folklorik özellikler içerir. Bununla birlikte o, öyküyü bir 

vasıta gibi görür. 

  

 1940‘lı yıllarda hikâyeciliğimiz/öykücülüğümüz birden fazla koldan 

ilerlerken toplumcu gerçekçilik yerini önemli ölçüde bireyselliğe bırakmaya baĢlar. 

Bu bireyselliğin en önemli iki ismi ise Tanpınar ve Sait Faik‘tir. Necip Tosun, Sait 

Faik‘in hikâyeciliğimizdeki/öykücülüğümüzdeki yeri ile ilgili Ģunları söyler: 

 

 ―Sait Faik, öykücülüğü meslek edinen hatta onu bir hayat tarzı olarak yaĢayan 

modern Türk öykücülüğünün çığır açıcı yazarlarından biridir. Ömer 

Seyfettin‘den sonra öyküdeki ısrarıyla, bu türün edebiyatımızda yerleĢmesinde, 

sevilmesinde, saygınlık kazanmasında öncü rol oynamıĢtır. Türk edebiyatında 

adeta her Ģeyin öyküleĢtirilebileceğinin ve disiplinsiz, hesapsız da öykü 

yazılabileceğinin anıt öykülerini vermiĢtir. CoĢkulu, içtenlikli öyküleriyle 

herkesin kabulleneceği bir öykü dünyası yaratmak Türk öykücülüğünün temel 

taĢlarından biri olmayı baĢarmıĢtır‖ (Tosun, 2005: 308). 

 

 1940‘tan sonra hikâyeciliğimiz/öykücülüğümüz farklı kollardan ilerler. Rasim 

Özdenören, Mustafa Kutlu gibi yazarlar din/gelenek çizgisini devam ettirir. Sait Faik 

paralelinde bireysellikten yana olanlar Selim Ġleri, Tomris Uyar gibi isimlerdir. 

Milliyetçi öykü/hikâye kanalından eserler veren yazarlar ise Sevinç Çokum ve tarihi 

öyküleriyle Mehmet Niyazi Özdemir‘dir. Nazlı Eray ve Buket Uzuner gibi yazarlar 

ise daha fantastik bir öykü/hikâye tarzını benimsemiĢlerdir. Toplumsal gerçekçi 

anlayıĢı devam ettirenler ise Osman ġahin, Necati Güngör, Ġnci Aral gibi isimlerdir. 

ĠĢte 1940‘tan sonra bu toplumcu çizgiyi devam ettiren öykücülerden biri de Mustafa 

Balel‘dir. 

 

 Bu geliĢim içerisinde Tanzimat döneminden Mustafa Balel‘e gelene kadar, 

bazıları baĢka türlerde tanınmıĢ olsalar bile, baĢlıca hikâye/öykü yazarları Ģöyle 

sıralanabilir: 

 

 SâmipaĢazâde Sezai (1860-1936), Nabizade Ahmet Nâzım (1862-1893), 

Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864-1944), Halit Ziya UĢaklıgil (1866-1945), Ahmet 

Hikmet Müftüoğlu (1870-1927),Mehmet Raûf (1875-1931), Memduh ġevket 

Esendal (1883-1952), Halide Edip Adıvar (1884-1964), Ömer Seyfettin (1884-1920), 
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Abdülhak ġinasi Hisar (1888-1963), Refik Halit Karay (1888-1965), ReĢat Nuri 

Güntekin (1889-1956), Yakup Kadri Karaosmanoğlu(1889-1974), Halikarnas 

Balıkçısı (1890-1973), Osman Cemal Kaygılı (1890-1945), Selahattin Enis (1892-

1942), Fahri Celal Göktulga (1895-1975), Nahit Sırrı Örik (1895-1960), Sadri Ertem 

(1898-1943), Peyami Safa (1899-1961), Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962), Necip 

Fazıl Kısakürek (1904-1983), Bekir Sıtkı Kunt (1905-1959), Kenan Hulusi Koray 

(1906-1943), Sait Faik Abasıyanık (1906-1954), Ġlhan Tarus (1907-1967), Sabahattin 

Ali (1907-1948), Kemal Tahir (1910-1973), Ziya Osman Saba (1910-1957), Orhan 

Kemal (1914-1970), Haldun Taner (1915-1986), Ümran Nazif Yiğiter (1915-1964), 

Peride Celal (1916- ), Samim Kocagöz (1916-1993), Tarık Buğra (1918-1994), 

Feyyaz Kayacan (1919-1993), Mehmet Seyda (1919-1986), Samet Ağaoğlu (1919-

1982), Sabahattin Kudret Aksal (1920-1993), Necati Cumalı (1921-2001), Yusuf 

Atılgan (1921-1989), Vüs‘at O. Bener (1922-2005), Zeyyat Selimoğlu (1922-2000), 

Oktay Akbal (1923- ), Muzaffer Hacıhasanoğlu (1924-1985), Nezihe Meriç (1925- ), 

Kâmuran ġipal (1926- ), Adalet Ağaoğlu (1929- ), Muzaffer Buyrukçu (1930- ), 

Bilge Karasu (1930-1995), Tarık Dursun K. (1931- ), Sevim Burak (1931-1983), 

Leyla Erbil (1931- ), Orhan Duru (1933- ), Sezai Karakoç (1933- ), Tahsin Yücel 

(1933- ), Selçuk Baran (1933-1999) Bekir Yıldız (1933-1998), Adnan Özyalçıner 

(1934- ), Oğuz Atay (1934-1977), Mübeccel Ġzmirli (1934-1982), Fürûzan (1935- ) 

Demir Özlü (1935- ), Erdal Öz (1935- 2006), Ferit Edgü (1936- ), Onat Kutlar (1936-

1995), Sevgi Soysal (1936-1976), Afet Ilgaz (1937- ), Ayla Kutlu (1938- ) Rasim 

Özdenören (1940- ), Tomris Uyar (1941- ), Sevinç Çokum (1943- ), Tezer Özlü 

(1943-1986), Necati Tosuner (1944- ), Ġnci Aral (1944- ), Pınar Kür (1945- ), Nazlı 

Eray (1945- ), Mustafa Balel (1945- ). 

 

 Bu yazarlardan sonra edebiyat dünyamızda kendine bir yer bulan Balel ise 

seçtiği konular ve kiĢileri, ayrıntılara dikkat çekmekteki ustalığı ve bugün yazımızda 

pek kullanılmayan halkın yöresel ağzındaki deyim ve atasözlerini kullandığı dili ve 

üslûbuyla Türk öykücülüğünün geliĢimine katkı sağlamıĢtır. 
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I. BÖLÜM 

 

1. HAYATI 

 Günümüz öykücülerinden Mehmet Mustafa Balel‘in hayatını baĢta kendisi ile 

yaptığımız mülakata dayanarak çeĢitli kaynakların da yardımıyla aĢağıdaki baĢlıklar 

altında inceleyeceğiz. 

 

1.1. Doğumu ve Çocukluğu 

 

 Mustafa Balel 1 Eylül 1945‘te Sivas‘ın MehmetpaĢa Mahallesi‘nde 

anneannesinin evinde dünyaya gelir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 12.07.2011). 

Annesi Nafiye Hanım, babası Hüseyin Efendidir. Ailesi Sivas‘ta Gani Efendigil 

olarak bilinir. Annesi ve babası hala ve dayı çocuklarıdır. Samiye, Namiye ve 

Nermin adında üç ablası vardır. Balel kendinden bir yıl sonra doğan ve iki yaĢında 

vefat eden kız kardeĢinin yüzünü dahi hatırlayamadığını söylemektedir. (M. Balel ile 

kiĢisel iletiĢim, 12.07.2011). Yazar, Erdal Çakıcıoğlu ile yaptığı biyografisine dair 

yazıĢmada
1
 çocukluk yıllarında arife günleri bu kardeĢinin mezarını ziyaret ettiklerini 

ve onun baĢka bir cenazenin böğrüne sıkıĢmasına üzüldüklerini anlatır. Balel henüz 

üç yaĢındayken annesini kaybeder. Öz annesi ile ilgili hatırladığı tek olayı Ģu Ģekilde 

anlatmıĢtır: 

 

―Öz annem ile ilgili tek hatırladığım bir gün teyzemlere bırakılıp diğer aile 

fertlerinin ortadan kaybolmasıdır. Teyzem üstüme titriyordu adeta. Bahçe 

kalabalıktı. Meğerse o arada annemin cenazesi kaldırılıyormuĢ. O günden sonra 

hayatımda anneler zinciri oluĢtu. Benim hayatımda çok anneanneler ve 

babaanneler var. Dedemin birkaç karısı varmıĢ. Ayrıca ailenin ileri yaĢta olan 

kadınları da zaman içerisinde anneleĢti benim için. YaĢlı kadın tiplemelerimin 

de kaynağı buradandır.‖ (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 17.09.2011). 

  

 Üvey annesinden söz ederken ise yazar Ģunları söylemiĢtir: 

 

―Üvey annemin adı Hatice. Babam çocuklarım sıkıntı çekmesin diye çocuksuz 

bir hanım araĢtırmıĢ. Annem de bizi gerçekten kendi çocuğu gibi sevdi. Ben de 

                                                 

1
 Erdal Çakıcıoğlu‘nun yazar ile yaptığı bu yazıĢma henüz yayımlanmamıĢ olup tarafımızca Mustafa 

Balel‘den temin edilmiĢtir. GörüĢmenin tam metni ―Ekler‖ kısmında yer almaktadır. 
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onu öz annemden hiç ayırt etmedim. O kadar ki üvey sözünü kullanmak bile suç 

iĢliyormuĢum hissi yaratıyor. Bugün hâlâ onun akrabalarını kendi akrabam gibi 

görürüm. Hatta öz akrabalarımla aramın onlar kadar iyi olduğunu söyleyemem.‖ 

(M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 17.09.2011). 

 

 M. Balel hem ailesi tarafından hem de ablaları tarafından el üstünde 

tutulmuĢtur. Yazar bunda ailesinin uzun süre bir erkek çocuk beklemesinin ve en 

küçük olmanın etkisi olduğunu belirtmektedir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 

17.09.2011). 

 

 Çocukluğu Sivas‘ta geçen Balel, tatilleri dört gözle bekler. Çünkü tatillerde 

bir türlü ısınamadığı Sivas‘tan ve otoriter bir yapıya sahip babasından uzaklaĢıp 

Adapazarı‘na amcasının yanına gidiyordur. Adapazarı‘nda ise genel olarak mutlu 

olmasına karĢın kuzeninin Ģımarıklıklarına katlanmak zorundadır. 

 

 Sivas‘a ısınamamasını ise yazar Ģu Ģekilde açıklar: 

 

 ―Bunun tam olarak analizini yapabilmiĢ değilim. Fakat Ģunu söyleyebilirim ki 

ortaokuldaki ve lisedeki arkadaĢlarımın hepsi çok zenginlerdi. Benim babamsa 

bir demiryolu iĢçisiydi. Sanırım oradan uzaklaĢma isteğimde bunun da etkisi 

vardı. Her tatili fırsat bilip hemen Adapazarı‘na amcamın yanına giderdim.‖ (M. 

Balel ile kiĢisel iletiĢim, 17.09.2011). 

 

 Memnuniyetini ifade etmesine rağmen Balel‘in hayatındaki travmalar kendini 

hemen gösterir. Önce öz annesinin ölümü, ardından ise babasının otoriterliği onu 

evinden uzaklaĢmaya iter. Bunda okulundaki arkadaĢlarının aileleri ile kendi ailesi 

arasındaki gelir farkının da etkisi vardır. Yazarın çocukluğunun ve hayatının daha iyi 

anlaĢılması için eğitim hayatı üzerinde durmak gerekir. 

 

1.2. Eğitim Hayatı 

 

 M. Balel ilköğreniminin tam bir festivale benzediğini Erdal Çakıcıoğlu ile 

yaptığı yazıĢmada belirtmiĢtir. 1952‘de Sivas‘ta Cumhuriyet Ġlkokulu‘na baĢlayan 

yazar Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın hemen sonrasında, her Ģeyin kırık dökük olduğu bir 

ortamda okulların tadilatları sebebiyle üç kez okul değiĢtirmek zorunda kalır. 
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Cumhuriyet Ġlkokulu‘ndan sonra Recep Handan Ġlkokulu‘na, ardından Fevzi PaĢa 

Ġlkokulu‘na ve son olarak Dumlupınar Ġlkokulu‘na devam eden yazar ilkokulu 

1957‘de bitirir. 

 

 Ġlkokuldan sonra da okul değiĢtirmeleri bitmez. Balel bu durumu Erdal 

Çakıcıoğlu ile yaptığı yazıĢmada Ģöyle dile getirir: 

 

 ―Ortaokulda da durum, koĢullar gereği, yine aynı oldu. O dönemde Sivas‘ın 

merkezinde biri kızlar, öteki erkekler için olmak üzere iki ortaokul vardı. 

Birinci sınıfın ortalarına doğru NalbantlarbaĢı‘ndaki erkek ortaokulunun belirli 

köĢelerine güvenlik sistemi olarak yerleĢtirilmiĢ olan camların çatlaması sonucu 

binanın çökeceği anlaĢıldığından Cumhuriyet Meydanı‘nda, hükümet binasının 

karĢısındaki kız ortaokuluna taĢındık ve böylece Sivas‘ta ilk kez olarak karma 

ortaokul öğrenimi baĢladı.‖ 

 

 Ortaokul ile ilgili olarak öğrencilere okulu zindan eden müdireleri ile resim 

öğretmenini ve edebiyat öğretmenini unutamaz. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 

17.09.2011). Dönemin önemli ressamlarından Mehmet Uzel bu okulda resim 

öğretmenidir. Balel‘in de dikkat çeken bir resim yeteneği vardır. Bu öğretmeni onun 

resimlerini fark eder ve ona yardımcı olur. Edebiyat öğretmeni Halim Yağcıoğlu 

içinse edebiyata dair ilk kıvılcımları atan kişi demektedir. (M. Balel ile kiĢisel 

iletiĢim, 17.09.2011). 

 

 Balel, ortaokuldan sonra Sivas Lisesi‘ne gider. Sivas Lisesi o zamanlar 

yörenin en iyi okullarından biridir. Ahmet Kutsi Tecer, Halim Yağcıoğlu, Ġsmail 

Safa, Eflatun Cem Güney gibi Ģair ve yazarların yanı sıra Hitler baskısından kaçıp 

gelen profesörlerin de yer aldığı bir kadroya sahiptir. Yazar, bu okulda iyi bir eğitim 

alır. Ancak müzik sınavından geçemediği için zamanında mezun olamaz. Bununla 

ilgili olarak Erdal Çakıcıoğlu‘na Balel Ģunları söyler: 

 

 ―Öteki derslerim mükemmel olduğu halde sözünü ettiğim o öğretmen 

yüzünden o yıllarda lise son sınıfta tüm dersleri baĢaran ve sınıfını geçmeye hak 

kazanan öğrencilerin diploma alabilmek için girdikleri bakalorya sınavında 

baĢarılı olamadım. Müzik dersinin yazılı sınavından baĢarılı olduğum halde 

sözlüde utançtan pancar gibi kızarıp elime tutuĢturulan nota defterindeki 

solfejleri ünlü bir müzisyen gibi okuyamamam bir yılıma mal oldu.‖ 
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 Liseden müzik dersi yüzünden gecikmeli olarak mezun olan M. Balel, 

hayalini kurduğu ressamlık için Ġstanbul‘da Güzel Sanatlar Akademisi‘nin 

sınavlarına girme hakkı kazanır ve baĢarılı olur. Ancak bölümün masraflı oluĢu, 

Ġstanbul‘da yaĢayacağı geçim sıkıntısı bir demiryolu iĢçisinin oğlu olarak Balel‘i 

buraya kaydolmaktan vazgeçirir. Sivas‘a dönerken bir sonraki trenle gitmeyi 

düĢünerek Ankara‘da iner. 1964‘te Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü‘ne 

girmeye hak kazanır. Okulun yatılı olması, ailesinin hiçbir masraf yapmasının 

gerekmemesi Balel‘in hayatî bir seçim yapmasına yol açar. Bu okuldan mezun 

olmasına altı ay kala Fransa‘ya giderek dil eğitimi alır. Burada da baĢarılı olan Balel, 

Ardahan Lisesi‘nde öğretmenlik yaparken burs kazanıp Fransa‘da Poitiers 

Üniversitesi‘nde KarĢılaĢtırmalı Dünya Edebiyatı Bölümü‘nde yüksek lisans 

yapmıĢtır. Doktoraya devam etmesine ise yurda dönmediği takdirde karĢı karĢıya 

kaldığı vatandaĢlıktan çıkarılma tehlikesi engel olmuĢtur. (M. Balel ile kiĢisel 

iletiĢim, 17.09.2011). 

 

1.3. ÇalıĢma Hayatı 

 

 Mustafa Balel‘in çalıĢma hayatı çok erken yaĢta baĢlar. Lisede müzik 

sınavından baĢarısız olunca mezun olana dek Sivas‘ın Yıldızeli Ġlçesine bağlı 

EĢmebaĢı Köyü‘nde vekil öğretmenlik yapar. Bu sırada henüz on altı yaĢındadır. 

Daha sonra üniversiteyi bitirince kurada Ardahan Lisesi‘ni çeker. Burada üç yıl 

Fransızca öğretmenliği yapar. Bu okuldan Sivas Ticaret Lisesi‘ne tayini çıkar. Ancak 

yüksek lisans için Fransa‘ya gider. Ekim 1972‘de Gazi Eğitim Enstitüsü‘nde göreve 

baĢlamak üzere yurda çağırılır. Türkiye‘ye döndüğünde Gazi Eğitim Enstitüsü‘ne 

değil de Diyarbakır Eğitim Enstitüsü‘nde yeni kurulan Fransızca bölümüne 

atandığını öğrenir. Buraya gitmeyerek daha önce tayininin çıktığı Sivas Ticaret 

Lisesi‘nde çalıĢmaya baĢlar. Bu sırada AkĢam Ticaret Lisesi‘nde ve Sivas Eğitim 

Enstitüsü‘nde Fransızca dersleri verir. 1975‘te Sultanahmet Ticaret Lisesi‘ne tayini 

çıkar ama Yeni Ortam‟da çıkan yazıları ve Kurtboğan adlı kitabından ötürü, müdür 

göreve baĢlatmaz. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 17.09.2011). Bir süre boĢta kalan 

Balel, DĠSK‘te genel sekreter yardımcılığı görevinde bulunur. Ardından kısa süre 

Vefa Lisesi‘nde çalıĢtıktan soran Ġstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü‘nde yirminci 
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yüzyıl Fransız edebiyatı ve çeviri dersleri verir. 12 Eylül sonrasında, 1981‘de can 

güvenliğini tehlikede görerek Bahçelievler Lisesi‘ne tayinini ister ve burada 

öğretmenlik yapmaya baĢlar. Müdür yardımcılığı görevinde bulunur. 1997‘de bu 

okuldan emekli olunca dört yıl Adnan Menderes Anadolu Lisesi‘nde Fransızca ve 

edebiyat dersleri verir. Bu okulda bulunduğu süreler de dâhil olmak üzere on yıl 

Hürriyet‘in ansiklopedi bölümünde çalıĢmıĢtır. 

 

1.3.1. Dergiciliği 

 

 Mustafa Balel‘in hayatında dergilerin önemli bir yeri vardır. Edebiyat 

hayatına adım attığı Yeni Ortam‟ın dıĢında Yeni Ufuklar, Yansıma, Milliyet Sanat, 

Vatan, Politika, Somut, Soyut, Gösteri, Günümüzde Kitaplar, Sanat Emeği, Oluşum 

dergileri ile Yugoslavya‘da çıkan Sesler, Birlik, Tan, Çevrem gibi yayın organlarında 

öyküleri ve yazıları yayımlanan Balel, Öykü adında bir de dergi çıkarmıĢtır.
2
 1975-76 

yılları arasında iki ayda bir yayımlanan bu dergi yedinci sayıdan sonra maddi 

yetersizlikler yüzünden kapanmıĢtır. Öykü ile ilgili olarak, Balel Ģunları söyler: 

 

 ―Öykülerim pek çok yerde yayımlandığı halde bu derginin çıkmasını istedim. 

Tüm enerjimi, paramı Öykü‟ye harcadım. Dünya görüĢü farklı, toplumsallığı 

göz ardı etmeyen farklı isimler bir araya geldi. Yedi sayıdan sonra maddi 

yetersizlikler yüzünden kapandı. Çünkü herkese güvendim, para almadan 

dergiyi gönderdiğim hiç kimse ödeme yapmadı.‖ (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 

17.09.2011). 

 

  

Öykü‟nün ortaya çıkıĢı ve öykü dergileri ile ilgili olarak yazar Ģunları ifade eder: 

 

 ― ... ‗Neden Öykü dergisi?‘ Bu soru geçmiĢe, üstelik hayli uzun sayılabilecek 

bir geçmiĢe götürüyor beni. Künyesinde ‗son baskı tarihi 4.4.1975‘ ‗Öykü‘ 

dergisine. Sivas‘ta bir posta kutusunu yazıĢma adresi olarak verdiğim bu dergiyi 

çıkarırken ne büyük heyecanlar yaĢamıĢtım!... Ankara-Ġstanbul-Sivas üçgeninde 

oradan oraya koĢuĢturarak oluĢturulan dosyanın, yine bir koĢu Ġstanbul‘a 

getirilip sevgili Lütfi Kaleli‘nin Sebat Matbaası‘nda basılması. Parasının büyük 

bir kısmını alamadığımız dağıtıcılara teslimi... Ardından yeni dosya hazırlamak 

                                                 

2
 Mustafa Balel‘in kendisinde de bulunmayan bu derginin sayılarına uzun çabalarımıza rağmen 

maalesef ulaĢılamamıĢtır. 
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için yüzlerce kilometrelik otobüs yolculukları... Kapı kapı öykü, yazı peĢi 

kovalamalar... Ne tatlı yorgunluklarmıĢ meğer!... 

 

 

 Peki bütün bunlar neden? Evet, biraz önce kendi kendime sordum aynı Ģeyi. 

Hatta kopyacı öğrenciler gibi –eh yirmi beĢ yıl öğrencilerin arasında kaldıktan 

sonra baĢka ne beklenir ki- belki bir ipucu verir umuduyla, yıllardır elimi 

sürmediğim derginin ilk sayısındaki çıkıĢ bildirgesine Ģöyle bir göz atayım 

dedim. Ġçimde birtakım burukluklar duyarak Ģöyle bir okudum da neler yok ki! 

Bugün katıldığım katılmadığım bir dolu Ģey... ‗YetiĢecek kuĢakların gözlerini 

açar açmaz soluk alacakları bir dünya, bir öykü dünyası yaratma kaygısı‘, 

‗küçük suların denizle bağlantı kurmalarına yardımcı olma isteği‘ iĢte bu nedene 

yanıt verirken bugün de aynen katıldığım noktalar. ĠĢin içinde Fakir Baykurt, 

Ümit Kaftancıoğlu, Muzaffer Buyrukçu, Osman ġahin, Talip Apaydın vb. o 

dönemin ünlü imzalarının ürünleri yanında genç kuĢak öykücülere yeni 

yeteneklere sayfalarını açarak bu gençlere okurun ilgisini çekmek vardı. Okura, 

onların öyküleriyle ünlü yazarların öykülerini karĢılaĢtırma olanağı vermek, 

böylece bir tür rekabet ortamı yaratmak vardı. (akt. Andaç, 1999: 19-20). 

 

 Derginin sunu yazısında, sayfalarının tümünü öyküye, öykücülere, öykü 

incelemeleri ve eleĢtirilerine; bu konuda tartıĢma ve soruĢturmalara, kısaca öykü 

sanatına katkısı olabilecek her uğraĢıya açan Öykü‘nün bu niteliğiyle öykü yolunda 

ilerlemek isteyenlerin dergisi olmayı amaçladığı belirtilmiĢtir. 

(www.mustafabalel.com, 06.08.2011). 

 

 Dergi bünyesinde yer alan yazarlar; Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Kerim 

Korcan, Fahri Erdinç, Adnan Özyalçıner, Adnan Binyazar, Muzaffer Buyrukçu, 

Zaven Biberya, Zühtü Bayar, Ali Yüce, Burhan Günel, Mustafa Balel, Necati 

Güngör, Abdülkadir Bulut, Ahmet Telli, Mehmet Ergün, Hikmet Altınkaynak, 

Mehmet Güler, Hasan Özkılıç, Sevgi Türker, Erdal Çakıcıoğlu, Fahrettin Demir, 

Ġbram Erdem, Ali Atmaca, Kenan Ercan, Ali Aslan gibi isimlerdir. 

 

 Ġsa Çelik‘in fotoğraflarıyla desteklediği dergide Fakir Baykurt, Muzaffer 

Buyrukçu, Osman ġahin ve Kemal Özer için özel sayılar düzenlenmiĢtir. 

(www.mustafabalel,com, 06.08.2011). 

 

 Hece Türk Öykücülüğü Özel Sayısı‟nda Öykü dergisi ile ilgili olarak Ģu 

bilgilere yer verilir: 

 

http://www.mustafabalel.com/
http://www.mustafabalel,com/
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 ―… „ÖYKÜ‟; Ġki aylık öykü dergisi. Derginin sayıları, 96, 112, ve 80‘er sayfa 

arasında değiĢerek çıkmıĢtır. Dergiyi yöneten Mustafa Balel, Sivas‘ta öğretmen 

olduğu için derginin yazıĢma adresi Sivas‘tır. Sabahattin Ali‘ye adanan ilk 

sayıda bir sunuĢ yazısı vardır: ‗ Bu dergi, Türkiye öyküsüne, Türkiyeli 

öykücülere duyulan inancın ürünüdür.‘ Yazıda, öyküyle geçinilemediğinden, 

öykünün romana geçmek için bir sıçrama taĢı olarak kullanıldığından, dergilerin 

siyasal öncelikleri nedeniyle öyküye pek yer vermediklerinden ve bir öykü 

dünyası kurulamadığından yakınılır ve ÖYKÜ‘nün ‗Ana ilkesinin 

öykücülüğümüze katkı ve bir öykü okulu yaratmak‘ olduğu belirtilir. Bunu da, 

sayfalarını tümüyle öyküye, öykü incelemelerine, eleĢtirilerine, tartıĢma ve 

soruĢturmalarına açarak yapacaklarını vaat eder. Ne ki buna ancak dört sayı 

dayanabilir ÖYKÜ dergisi ve beĢinci sayıda; ‗ÖYKÜ‘yü sanatın her türüne açık 

bir dergi niteliğine sokma kararı almıĢ bulunuyoruz.‘ diyerek yeni kararlarını 

ilan ederler. Çünkü; ‗Yalnızca ‗öykü‘ye yönelik bir derginin çıkması ve 

yaĢaması‘ güç bir iĢtir. Son üç sayısı Ģiirler, yazılar ve Ģairlerle ilgili dosyaları 

önceleyerek, ama öyküler de yayımlayarak çıkar. ÖYKÜ dergisinin her sayısı, 

ağırlıklı sayfalarla (dosyalarla) yayımlanır. Birinci sayıda üç sorulu bir 

soruĢturma vardır. Konu, ‗öykünün sınıf bilinçlenmesine katkısı‘dır. ‗Bu 

konuda öykücü ve yayımcılara düĢen‘ nedir? Yazarlar, edebiyat dergilerinin 

öykü ve öykücülere karĢı tutumunu nasıl bulurlar? SoruĢturmayı altı öykücü 

cevaplar. Ġkinci sayıda dosya konusu Osman ġahin‘in öykücülüğüdür. Son iki 

aylık edebiyat dergilerindeki öykü yayınının da bir taraması yapılır ve 

değerlendirilir. Birinci sayıdaki soruĢturmayı beĢ yazar daha cevaplar ikinci 

sayıda. Üçüncü sayıda Fakir Baykurt dosya konusudur ve Nahit Eruz‘la 

Mehmet Seyda‘nın soruĢturma cevaplarının yayımlanmasına devam edilir. 4. 

sayıda kapak konusu Cengiz Aytmatov‘dur. Ama dergi Mayakovski‘nin bir 

Ģiiriyle açılır. SoruĢturmayı üç yazar daha cevaplar. 5,6 ve 7. sayılarla birlikte 

ÖYKÜ dergisi artık genel anlamda bir edebiyat dergisidir. ġiir ve diğer edebiyat 

ürünleri ağırlıklı olarak yayımlanır ve yedinci sayı ile birlikte kapanır.‖ (Su, 

2005: 500). 

 

 Sonuç olarak Ferit Edgü‘nün deyiĢiyle Öykü o yılların öykücülüğü ve 

edebiyatımız açısından “umutlu bir çıkış”tır. Ancak maddi yetersizliklerden ötürü 

varlığını sürdürememiĢtir. 

 

1.4. Evliliği ve Ailesi 

 

 Balel‘in evliliği ile ilgili hemen hiçbir kaynakta ayrıntılı bilgi 

bulunmamaktadır. Bizim de kendisi ile yaptığımız görüĢmede bu konu üzerinde fazla 

durmak istemediğini belirtmiĢtir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 17.09.2011). Bu 

konuda kendisinden edinebildiğimiz bilgiler 1977‘de avukat Ümit Hanım ile 

evlendiği ve bu evlilikten 1978‘de tek kızı Ceren Hanım‘ın dünyaya geldiğidir. 

1992‘de bu evlilik sona ermiĢtir. 
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1.5. KiĢiliği ve Mizacı 

  

 Mustafa Balel‘i tanıma fırsatı bulan herkesin ilk dikkatini çekecek yönü açık 

sözlülüğü olacaktır. Balel, dolaylı anlatımları sevmez. DüĢüncesini açık bir Ģekilde 

söyler. Bu özelliği hayatında da eserlerinde de görülür. Bunda yıllar yılı yaptığı 

öğretmenlik mesleğinin de etkisi vardır. Doğruluktan ĢaĢmamak için gerektiğinde 

karĢısındaki ile farklı düĢündüğünü söylemekten çekinmez. Yeri geldiğinde ―hayır‖ 

demeyi bilir. 

 

 Kendisi ile yaptığımız görüĢmede hayatta tahammül edemediği tek Ģeyin 

kendisinin aptal yerine konması olduğunu söylemiĢtir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 

17.09.2011). 

 

 Balel, hayatını programlı yaĢamayı seven, planlarına uyan bir yazardır. 

BaĢkalarının bunları değiĢtirmesinden hoĢlanmaz. Kendine göre kurduğu düzeni 

içerisinde çalıĢmalarını devam ettirmektedir. Birden çok çalıĢmayla bir arada meĢgul 

olmayı sevdiğini belirten yazar, yayımlamayı planladığı eserlerinin birkaçı üzerinde 

aynı anda çalıĢır. Kendisi ile yaptığımız görüĢmede çalıĢmalarının birinde 

tıkandığında bir diğeri üzerinde yoğunlaĢarak zihnini rahatlattığını söylemiĢtir. (M. 

Balel ile kiĢisel iletiĢim, 17.09.2011). 

 

 Yalnızlığı seven bir mizaca sahip olan yazar, Ġstanbul‘da tek baĢına 

yaĢamaktadır. Bununla birlikte karanlıktan ve ölümden korktuğunu da samimiyetle 

dile getirmiĢtir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 17.09.2011). 

 

 Yapacağımız görüĢme için evine gittiğimizde de gördüğümüz üzere Balel son 

derece misafirperver ve samimi bir insandır. Güler yüzü ve her türlü yapmacıklıktan 

uzak hâli ile muhatabında saygı uyandırmaktadır. 

 

 Ayrıca yazarın hayvan sevgisi de aĢikârdır. Ġstanbul‘da Arsız adındaki 

kedisiyle yaĢayan yazar, onu adeta çocuğu gibi görmektedir. Sanatçı, Arsız‘dan 

baĢka hayvanlarla da elinden geldiğince ilgilenmektedir. 
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II. BÖLÜM 

 

2. ESERLERĠ 

 

2.1. Öykü Kitapları 

 

 1972 yılından itibaren Yeni Ufuklar, Yansıma, Milliyet Sanat, Vatan, Politika, 

Somut, Soyut, Gösteri, Günümüzde Kitaplar, Sanat Emeği, Oluşum dergileri ile 

Yugoslavya‘da çıkan Sesler, Birlik, Tan, Çevrem gibi yayın organlarında öyküleri 

yayımlanan Mustafa Balel‘in yedi öykü kitabı bulunmaktadır. 

 

a. Kurtboğan 

 

 Yazarın Ardahan Lisesi‘nde öğretmenken kaleme aldığı öykülerden oluĢan 

ilk kitabıdır. 1974‘te Yar Yayınları‘ndan çıkan kitapta Balel, yakından tanıma fırsatı 

bulduğu kırsal kesim ile ilgili izlenimlerini konu etmiĢtir. Eser on dört öyküden 

oluĢmaktadır. Bunlar; ―Ġki Canlı‖, ―Abbas‘ın Piçi‖, ―Kurbağalar‖, ―Kuduzun Düzü‖, 

―Çopur‘un Dursun‖, ―Ahırdakiler‖, ―Kurtboğan‖, ―Karga Öterken‖, ―Hasır‖, 

―Kuyruklu Dünya‖, ―Mahkeme Duvarı‖, ―Kurban Eti‖, ―Makasçının Karısı‖ ve 

―Kumalar‖ adlı öykülerdir. 

 

b. Kiraz Küpeler 

 

 Yazar bu eserinde Kurtboğan‘daki kırsal kesim insanının Ġstanbul‘a geliĢini 

ve 12 Mart sonrasının sıkıntılı dönemini anlatır. Kiraz Küpeler 1977 yılında Öncü 

Kitabevi tarafından basılmıĢtır. 2010‘da ise Kavis Kitap tarafından yeni baskısı 

yapılmıĢtır. Eser sekiz öyküden oluĢmaktadır. Bunlar; ―Kiremit Rengi Vazo‖, 

―Ayna‖, ―Kiraz Küpeler‖, ―Ekinler Sarardı‖, ―Bir Buçuğu Biraz Geçe‖, ―BoĢboğaz‖, 

―Filiz Çayı‖ ve ―Can Eriği‖ adlı öykülerdir. 
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c. Gurbet Kaçtı Gözüme 

 

 Mustafa Balel‘in farklı hayatlardan kesitler sunarken iç/dıĢ göç olgusunu da 

iĢlediği Gurbet Kaçtı Gözüme Yazko Yayınları tarafından 1983 yılında 

yayımlanmıĢtır. Kitapta ―Rahmetlinin Ardından‖, ―Bahar Dalı‖, ―Dedemin Bakır 

Koltukları‖, ―Vesile‖, ―Gurbet Kaçtı Gözüme‖, ―GözyaĢı Satıcısı‖, ―Hatmigül 

Zamanı‖, ―Ayıp Yerleri YanlıĢ KonulmuĢ Resimler‖ öykülerinin yanı sıra ―Yağmuru 

Özlemek‖ adlı bir son bölüm bulunmaktadır. Ardahan‘ın bir köyünden Ġstanbul‘a 

göçmüĢ bir ailenin fertleri ile 12 Eylül günlerinin ele alındığı bu son kısımda 

birbiriyle ilintili beĢ öykü bulunur. Her biri aileden birinin adını taĢıyan bu öyküler; 

―Feridun‖, ―Sedef Bacı‖, ―Ġdris Usta‖, ―Emine‖ ve ―Deste‖  adlı öykülerdir. Kitapta 

toplam on üç öykü vardır. 

 

ç. Le Transanatolien 

 

 Yazarın 1988 yılında Paris‘te basılmıĢ Fransızca öykü kitabıdır. Kitapta yer 

alan beĢ öykü Gurbet Kaçtı Gözüme ve Turuncu Eleni‘de de bulunmaktadır. Bunlar; 

―Ayıp Yerleri YanlıĢ KonmuĢ Resimler‖, ―Büyükbabanın Son Günleri‖ (Gurbet 

Kaçtı Gözüme‘de ―Dedemin Bakır Koltukları‖  adıyla), ―GözyaĢı Satan Kadın‖ 

(Gurbet Kaçtı Gözüme içerisinde ―GözyaĢı Satıcısı‖ adıyla), ―Ayna‖ ve ―Çocuk 

Anne‖ (Turuncu Eleni‘de ―Anacık‖ adıyla)‘dir.  

 

d. Turuncu Eleni 

 

 Yazarın 1992 yılında E Yayınları tarafından basılan öykü kitabıdır. Kitapta 

hayat karĢısında kaybetmiĢ, yabancılaĢmıĢ bireyler konu edilmiĢtir. Ġstanbul‘un 

değiĢik tablolarla karĢımıza çıktığı Turuncu Eleni sekiz öyküden oluĢur. Bunlar; 

―Gülname‖ (Gurbet Kaçtı Gözüme adlı kitapta yer alan ―Yağmuru Özlemek‖ 

kısmındaki öykülerle ilintili), ―Turuncu Eleni‖, ―Bir Avuç Ġstanbul‖, ―Anacık‖, 

―KöĢküm Var Deryaya KarĢı‖, ―MatruĢka Bebekler‖, ―ġu Gönül ġarkıları‖  ve 

―Camgüzeli ya da Sürmeli‘nin Ġki Dünyası‖  adlı öykülerdir. 
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e. Karanfilli Ahmet Güzellemesi 

 

 Yazarın 2004 yılında Dünya Yayınları tarafından basılan bu kitabı ―Yakın 

Plan ĠliĢkiler‖ ve ―Eski Defterde SolmamıĢ Öyküler‖  olmak üzere iki bölümden 

oluĢur.  Eserin ―Yakın Plan ĠliĢkiler‖  kısmı aile içi iliĢkileri, bireyin yalnızlığını 

konu ederken ―Eski Defterde SolmamıĢ Öyküler‖ ise 12 Eylül öncesini anlatan 

öykülerden meydana gelmiĢtir. ―Yakın Plan ĠliĢkiler‖  kısmında bulunan öyküler; 

―Ağlayan KöĢkün Martıları‖, ―Çini Soba ya da Buruk Bir Kayıp Ġlanı‖, ―Hüznün 

Öteki Yüzü‖, ―Albüm‖ ve ―Kanadı Kırık Gönlüm‖dür. ―Eski Defterde SolmamıĢ 

Öyküler‖ kısmı ise ―Karanfilli Ahmet Güzellemesi‖, ―Mermi Türkülü Gelincik‖  ve 

―Tefçi Ġsmihan‖ adlı öykülerden oluĢmaktadır. Kitapta toplam sekiz öykü 

bulunmaktadır. 

 

f. Etiyopya Kralının Gözleri 

 

 Mustafa Balel‘in 2011 ġubatında Kavis Kitap‘tan çıkan son öykü kitabıdır. 

Yazarın çocuk gözüyle aile iliĢkilerini ele aldığı eser altı öyküden oluĢmaktadır. 

Bunlar; ―Etiyopya Kralının Gözleri‖, ―Medreseye Bakan Evde Son Kurban 

Bayramı‖, ―Mücella ya da Dayımın Daldaki Limonları‖, ―Kuyumcuzade Mehmet 

Hilmi Bey‘in GümüĢ Saplı Bastonu‖, ―Ötekiler Gibi Bir Balık‖  ve ―Kavanoz‖  adlı 

öykülerdir. 

 

 

2.2. Romanları 

 

Mustafa Balel‘in yayımlanmıĢ iki romanı bulunmaktadır. 

 

a. Peygamber Çiçeği 

 

 Yazarın 1981 yılında Yazko Yayınları tarafından basılmıĢ romanıdır. Kitapta 

kadın sorunlarına, Alevi-Sünni meselesine, insanın kıymetsizliğine dikkat 

çekilmiĢtir. 2005 yılında Dünya Yayınları tarafından yeni baskısı yapılmıĢtır. 
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b. Asmalı Pencere 

 

 Yazarın üç ayrı bakıĢla Peygamber Çiçeği‘nde olduğu gibi kadın sorunlarına 

değindiği romanıdır. Kitap 1984 yılında Adam Yayıncılık tarafından basılmıĢtır. 

 

2.3. Gezi Kitabı 

 

 M. Balel‘in BükreĢ Üniversitesi‘nin açtığı yaz kursuna çağrılması sonucu 

ortaya çıkan tek gezi kitabı Bükreş Günleri‘nde doğal güzellikler, yapılar ikinci plana 

atılmıĢ, insan öne çıkarılmıĢtır. Kitabın baskısı 1985 yılında 4 Eylül Yayınları 

tarafından yapılmıĢtır. 

 

2.4. Anlatı 

 

 Mustafa Balel‘in bir nevi mektup, gezi yazısı, roman sentezi diyebileceğimiz 

tek anlatı eseri İstanbul Mektupları Avrupa Yakası‘dır. Bir Fransız‘ın mektuplarından 

Ġstanbul‘un anlatıldığı kitabın baskısı 2009 yılında Kavis Kitap tarafından 

yapılmıĢtır. Eserin devamı niteliğindeki Anadolu Yakası ve Unutulmuş Mektuplar 

henüz yazım aĢamasındadır. 

 

 

2.5. Çocuk Edebiyatına Ait Eserleri 

 

 Yazarın çocuk edebiyatı üzerine kitaplarının sayısı oldukça fazladır. Bunların 

bir kısmı yazarın adlandırmasıyla daha küçük yaĢtaki çocuklara hitap eden ―fındık 

kitaplar‖dır. Bunlar; Kurbağanın Derdi, Dişlek Tavşan, Leyleğin Yuvası, Yumak ile 

Topak, Umduklarını Bulamayan Kargalar, Güneşe Meydan Okuyan Zambak, 

Köstebekle Alakarga, Kurnaz Tilki, Övüngen Çan Çiçeği, Hangisi Daha Hızlı adlı 
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eserlerdir. Yazarın bu çalıĢmaları 2005 yılında Morpa Kültür Yayınları tarafından 

basılmıĢtır.
3
 

 

 Balel‘in bu alanda kaleme aldığı iki dilli kitapları da bulunmaktadır. Bunlar; 

Sincaplı Kalemtraş (The Squirrel Pencil), Kiraz Tokalı Kız (The Girl with the Cherry 

Barrette), Berke‟nin Badem Şekerleri (Berke‟s Almond Candies), Renkli Tebeşirler 

(Colored Chalk) ve Piknikte (The Picnic)‘dir. Yazarın bu çalıĢmaları 2007 yılında 

Heyamola Yayınları tarafından basılmıĢtır. 

 

 Bu çalıĢmaların dıĢında Balel tarafından 1983 yılında basılan Milliyet 

Yayınları için derlenmiĢ bir halk masalı olan Çember Tiyar‘ı da çocuk edebiyatına 

ait eserleri içerisinde değerlendirmek gerekir. 2005 yılında bu kitabın Morpa Kültür 

yayınları tarafından yeni baskısı yapılmıĢtır. 

 

 

2.5.1. Çocuk Öyküleri 

 

 Mustafa Balel‘in çocuklar için kaleme aldığı tek öykü kitabı Nöbetçi 

Ayakkabıcı Dükkânı‟dır. 

 Nöbetçi Ayakkabıcı Dükkânı 

 

 Yazarın 2005 yılında Morpa Kültür yayınları tarafından basılmıĢ öykü 

kitabıdır. Kitapta yer alan öyküler ―Nöbetçi Ayakkabıcı Dükkânı‖, ―Erika‘nın 

Kuyruğu‖, ―Safiye Sultan‘ın Sırma Saçları‖, ―Gevezenin BoĢ Kafesi‖, ―Sabırsız 

                                                 

3
 Balel ile yaptığımız görüĢmede bu kitaplara benzer on kitaplık bir dizinin hazırlandığını, bunların 

resimlemelerinin ise Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi‘nden Yrd. Doç. Dr. Ġlham 

Enveroğlu tarafından yapılacağını belirtmiĢtir. Bahsi geçen kitaplar; Yastık Adında Bir Kedi, Suya 

Düşmüş Aydede, Papağanın Sihirli Aynası, Kırmızı Benekli Tırtıl, Balkondaki Bahçe, Barbosa‟nın 

Gözlüğü, Benek Buzağı, Üşengeç Amcanın Ayakkabıları, Kırlangıç İle Minik Tay ve Çinlilerin Adı 

Neden Kısadır? adlı kitaplardır. 
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Selim‖, ―Tülbendin Kenarındaki Ġplik‖, ―ViĢneli Dondurma‖, ―YanlıĢ Ezber‖ ve 

―TebeĢir Tozu‖dur. 

 

2.5.2 Çocuk Romanları 

 

 Mustafa Balel‘in çocuk romanları Bizim Sinemamız Var ve Cumartesiye Çok 

Var mı? adlı kitaplarıdır. 

 

a. Bizim Sinemamız Var 

 

 Yazarın 1979 yılında ABeCe Yayınları tarafından basılan ilk çocuk 

romanıdır. Kitapta ailelerin sosyoekonomik konumlarının çocuklar üzerindeki etkisi 

anlatılmıĢtır. M. Balel romanın yeni basımının Kasım 2011‘de Morpa Kültür 

yayınları tarafından yapılacağını bildirmiĢtir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 

15.06.2011). 

b. Cumartesiye Çok Var mı? 

 

 Yazarın 1981 yılında Yazko Yayınları‘ndan çıkan romanıdır. 2011‘de Kavis 

Kitap tarafından yeni baskısı yapılan kitapta Deste adında bir kızın okul ve aile 

yaĢantısı ile neden cumartesiyi dört gözle beklediği anlatılmıĢtır. 

 

2.6. Çevirileri 

 

 Mustafa Balel Gazi Eğitim Enstitüsü‘nde Fransızca bölümünü bitirmiĢ, 

Fransızca öğretmenliği yapmıĢ ve Fransa‘da karĢılaĢtırmalı dünya edebiyatı üzerine 

yüksek lisansını tamamlamıĢtır. Tüm bunlar yabancı dillere, özellikle de Fransızcaya 

hâkim olmasını sağlamıĢtır. Bu durum beraberinde pek çok çeviri eseri getirmiĢtir. 

Bunlardan 1978 yılında Öz Yayınları tarafından basılan Tünel, 1975‘te ilk baskısı 

Yonga Yayınları tarafından, yeni baskısı ise 2010‘da Kavis Kitap tarafından yapılan 

Değirmen ve 1978 yılında Oda Yayınları, daha sonra 1991‘de Yılmaz Yayınları  
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tarafından basılan Yağmurlar Cumhuriyeti Bulgar yazar Stoyan Daskalov‘a aittir. 

1995‘te Evrensel Yayınları tarafından basılan İncili Terlikler (1981‘de Küçük Kırmızı 

Balık adıyla Oda Yayınları‘ndan çıkmıĢtır.) Liana Daskalova‘ya; ilk baskısı 1988‘de 

Oda Yayınları‘ndan, yeni baskısı ise 2009 yılında Kavis Kitap‘tan çıkan Sünger 

Avcısı Panait Istrati‘ye; 1991‘de Yılmaz Yayınları tarafından basılan Tanrı Rusya‟yı 

Unuttu Vasiliy Pavloviç Aksionov‘a; 1986‘da Oda Yayınları tarafından ilk baskısı 

yapılan, yeni baskısı ise 2009‘da Kavis Kitap‘tan çıkan Halkın İçinde Maksim 

Gorki‘ye; 2000 yılında Papirüs Yayınları‘ndan çıkan Eski Kız Kardeşim Bir 

Değişimin Anatomisi Marléne Amar‘a; 1988 yılında Ayrıntı Yayınları tarafından 

basılan Neçayev Dönüyor Jorge Semprun‘a; 1993‘te ĠletiĢim Yayınları tarafından 

basılan Barbar Düğünler Yann Queffelec‘e; 2004‘te Ayrıntı Yayınları‘ndan çıkan 

Güzellik Hırsızları ve Hınç Ayları Pascal Bruckner‘e aittir. Yazarın Michel 

Tournier‘den Ayrıntı Yayınları aracılığıyla yaptığı çevirileri ise 1990‘da basılan Çalı 

Horozu, 1992‘de basılan Veda Yemeği, 1996‘da basılan Altın Damla ve 2000 yılında 

basılan Kaynak ve Çalı ya da Eléazar‟dır. Balel‘in Jean-Philippe Toussaint‘ten 

yaptığı çevirilerden Banyo 1990‘da, Mösyö ise 2000‘de Ayrıntı Yayınları tarafından 

basılmıĢtır. 2011‘de Kavis Çocuk‘tan çıkan Güzel ve Hayvan Sergey Aksakov‘a 

aittir. Balel ayrıca Ayten Mutlu‘nun Ģiir kitabı Uzun Gemide Akşam (Le Soir Dans le 

Bateau Long)‘ın çevirisini de yapmıĢ ve kitap 2007‘de Artshop Yayınevi tarafından 

basılmıĢtır. Balel, Ayten Mutlu‘nun seçme Ģiirlerinden oluĢan İstanbul‟un Gözleri 

(Les Yeux d‘Istanbul)‘nin ise 2012‘de Paris‘te Edition d‘Harmattan Yayınevi 

tarafından yayımlanacağını bize bildirmiĢtir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 

15.06.2011). 

 Son olarak yazarın Dragan Babic‘ten çevirdiği ilk baskısı 1999‘da, ikinci 

baskısı ise 2001‘de Ayrıntı Yayınları tarafından yapılan Son Sürgün Türk Ceza 

Kanunu‘nun 426‘ncı maddesi uyarınca ―halkın ar ve hayâ duygularını rencide ettiği‖ 

gerekçesiyle toplatılmıĢtır. (http://hurarsiv.hurriyet.com.tr, 2011)." Balel, bu davadan 

beraat ettiğini bildirmiĢtir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 15.06.2011). Kitabın imha 

kararını Radikal Kültür Sanat Ģu haberle duyurmuĢtur: 

  

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/
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―AB kapısındaki Türkiye, kitap yakacak. Ġstanbul 2. Asliye Ceza, Dragan 

Babic'in daha önce toplatılan 'Son Sürgün' adlı romanının imhasına karar 

verdi. 

 

 ĠSTANBUL - Dragan Babic'in 'Son Sürgün' kitabı için 'imha' kararı alındı. 

Ayrıntı Yayınları'nın 'Yeraltı Edebiyatı' dizisinden çıkan kitap, müstehcen 

olduğu gerekçesiyle toplatılmıĢtı. Ġstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, önceki 

günkü duruĢmada kitabın 'imhasına ve müsaderesine' karar verirken, yayıncısı 

Ömer Faruk'u ve çevirmeni Mustafa Balel'i de, kitabını Türkiye'de 

yayımladıkları için 5 milyar 600 milyon liralık ağır para cezasına çarptırdı. 

Sık sık kitap toplatılan Türkiye'de mahkemeler genellikle beraat kararı alıyor 

veya para cezası veriyor. Yıllardır ilk kez bir kitabın imha edilmesine karar 

verilmesi yayın dünyasında büyük tepki çekti. Toplatılan binlerce kitap 

yakılacak ya da SEKA'ya gönderilip hamur haline getirilecek. 

Önceki günkü mahkemede konuĢan Ayrıntı Yayınları'nın yöneticisi Ömer 

Faruk, yasakların kalkmasının gündemde olduğu bir dönemde alınan bu kararın 

ülkemizi zora sokacağını, müzakerelerde hükümet temsilcilerinin açıklamakta 

güçlük çekeceği bir karar olacağını söyledi. "10 yıldır Avrupa Birliği 

ülkelerinde özgürce okunan ve ilk kez Türkiye'de toplatılan, bir tek 'Türk 

halkının ar ve hayâ duygularını bozduğu' iddia edilen bir kitap..." 

Konuyla ilgili görüĢ bildiren Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Metin Celal ise 

'Muzır Yasası'nın yoruma açık olduğunu ve yasanın acilen değiĢtirilmesi 

gerektiğini söyledi: "ÇağdıĢı ülkelerde bile artık kitapların imha edildiğini 

zannetmiyorum.‖ (www.radikal.com.tr, 2011). 

 

 Sonuç olarak Balel, kendi kitaplarının dıĢında çeviri eserlere de oldukça önem 

vermiĢ, yirmi bir eseri Türkçeye çevirerek edebiyatımıza kazandırmıĢtır.

http://www.radikal.com.tr/


                                                                                                                                    35 

 

III. BÖLÜM 

 

3. SANATI  

 Öykücü kimliği eser verdiği diğer edebî türlerden daha ön plana çıkan 

Mustafa Balel‘in sanatını aĢağıdaki gibi üç baĢlıkta incelemek yerinde olacaktır. 

 

3.1. SANAT ANLAYIġI, SANAT HAYATI VE YAZARLIĞI ALGILAYIġI 

  

3.1.1. Sanat AnlayıĢı 

 

 Mustafa Balel, gerek kendisi ile yaptığımız görüĢmede gerekse baĢka 

kaynaklarda sanata ve sanatçıya dair fikirlerini dile getirmiĢtir. Balel, sanatın 

hayatında zaman içerisinde bir varoluĢ sebebine dönüĢtüğünü belirtmiĢtir. (M. Balel 

ile kiĢisel iletiĢim, 17.09.2011). 

 

 Balel sanatı toplumdan ayrı düĢünmez. Sanatın topluma hizmet etmesi 

gerektiğini savunur. Ancak bunu yaparken de estetik kaygılardan uzaklaĢılmasını 

doğru bulmaz. Kendisi ile yaptığımız görüĢmede sanatın bir propaganda aracına 

dönüĢtürülmesine, sanatsal olanın bu Ģekilde değerini kaybetmesine karĢı olduğunu 

söylemiĢtir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 17.09.2011). Ona göre sanatçı eserinde hem 

toplumla iç içe olacak, anlatmak istediklerini toplumun içine iĢleyecek ama bunu 

sanatın içinde eriterek topluma sunacaktır. 

 

 Sanatın gerçek hayattan kopuk olamayacağını belirten yazar, sanatta realist 

bir yaklaĢımı savunmaktadır. Buradaki kasıt sürekli hayatın olumsuz yanlarını 

vermek değildir. Kurmacayı yaĢamın kendi gerçekliğine uygun Ģekilde 

kurgulamaktır. Ancak fanteziye kaçmaya da gerek yoktur. Hayatın kendisi zaten 

sürprizlerle doludur. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 17.09.2011). Ayrıca yazar neyin 

sanat olduğuna karar vermek için de o eserin kendinde uyandırdığı duygulara 

bakmaktadır. “Bir esere sanat diyebilmem için onu kıskanmam gerekiyor. Keşke ben 

yazsaymışım dediğim maalesef çok az sayıda eseri sanat olarak görüyorum. 

Maalesef diyorum çünkü gerek Türkiye‟de gerek yurtdışında böyle eserlere pek 
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rastlayamıyorum.” (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 17.09.2011) diyen yazar böyle bir yolu 

kendine ölçüt olarak seçmiĢtir. 

 

 Balel, Erdal Çakıcıoğlu ile yaptığı yazıĢmada edebiyata bakıĢını Ģu sözlerle 

ifade eder: 

 

 ―Edebiyat ürünleri, içinde doğdukları toplumun duyuĢ ve düĢünüĢünü, yaĢamı 

algılayıĢ biçimlerini, büyük tarihî dönemlerde ortaya çıkan toplumsal 

psikolojinin olanca ayrıntılarını en ufak bir karesini göz ardı etmeden yansıtan, 

okurun gözleri önüne seren ürünlerdir. 

 

 Daha ilk adımımı attığım günden baĢlayarak edebiyatı toplumsal bakıĢ 

açısının bir ürünü olarak görmüĢ ve bu doğrultuda yapıtlar vermiĢimdir. Ġlk iki 

kitabım ‗Kurtboğan‘ ve ‗Kiraz Küpeler‘den baĢlayarak bu hep böyle oldu. Bu 

ikisinin yanında yeni çalıĢmalarım çok farklı bir özellik taĢıyormuĢ gibi 

görünüyorsa da hayata bakıĢ ve onu algılayıĢ biçimi açısından değiĢen bir Ģey 

yok. Sadece ilk kitaplar otuz beĢ-kırk yıl önceki Türkiye‘yi yansıtıyordu, oysa 

yeni kitaplar günümüz Türkiye‘sini… GeçmiĢi anlatsa bile bugünün dili ve 

estetiğiyle yapıyor bunu…‖ 

 

3.1.2. Sanat Hayatı 

 

 Sanat anlayıĢını genel hatlarıyla vermeye çalıĢtığımız Mustafa Balel‘in sanat 

hayatını ilkokula kadar götürmek mümkündür. Zira yazar Dumlupınar Ġlkokulu‘nda 

çıkan ve basılan Sesimiz adlı duvar gazetesinde Ģiirler yazmıĢtır. Ortaokulda bu süreç 

sayfalar dolusu tutan polisiye romanlarla devam etmiĢtir. Ayrıca bu polisiye 

romanların resimlemesini kendisi yapmıĢtır. 

 Ġlkokul ve ortaokulda sanat hayatının ilk adımlarını atmaya çalıĢan Balel, ilk 

öyküsünü lisede yazdığını söylemektedir: 

 

 ―…ilk öyküyü, gerçek anlamda bir öyküydü, lisede yazdım. Bir rahibenin gizli 

aĢkını anlatmıĢtım. Bu öyküde iç monologlar kullanmıĢtım. Rahibe olmasının 

sebebi ise ‗Türklerde olmaz.‘ tabusuydu.‖ (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 

17.09.2011). 

 

 Balel, sanat hayatının bir ressam olarak sürmesini ister. Ne var ki masrafları 

göze alamayınca resimlerini edebiyatla yapmaya baĢlar. Resimdeki ayrıntıları, 

yazdıklarında vermeye çalıĢır. 
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 Yazar, Gazi Eğitim Enstitüsü‘nde öğrenciyken yazmaktan çok, iyi bir 

okuyucu olmaya çalıĢmıĢtır. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 17.09.2011). Ta ki Madam 

Bovary‟ye bir ek yazması istenene kadar. Balel‘in yazdığı ek son derece baĢarılıdır 

fakat kompozisyon hocası bunu onun yazdığına inanmayarak dersten bırakır. 

Böylece geç mezun olur. Ancak bu durumu “belki hayata başlamak için üç ay 

geciktim ama bu arada yazma konusunda özgüvenim gelişti.” Ģeklinde değerlendirir. 

Bu yaĢananlar onun ―Ahırdakiler‖i kaleme almasını sağlamıĢtır. Ġlk öyküsünün 

ortaya çıkıĢını yazar Ģu sözlerle ifade eder: 

 

 ―Derken 12 Mart darbesinin geliyorum diye bas bas bağırdığı günlerde 

Ardahan Lisesi‘nde öğretmendim ve Türkiye‘nin dört bir yanında olduğu gibi 

bu kentte de at izi it izine karıĢmıĢ durumdaydı. (…) kitap okumak ya da 

parazitli Erzurum radyosunu dinlemekten baĢka yapacak bir Ģeyin olmadığı 

1968‘i 1969‘a bağlayan bir yılbaĢı gecesi, aklıma birden bir öykü yazmak 

geliverdi.  

 Yapabilir miydim bunu?  

 Bir anlık küçük bir kararsızlığın ardından yapabileceğime karar verdim. Bu 

cesareti bana veren yaĢadıklarım oldu.  

 Birkaç ay önce sınav sırasında yazdığım benzeri bir metni bu iĢin uzmanı olan 

Fransız hocayı benim yazdığıma inandıramamıĢ ve eylül sınavlarını beklemek 

zorunda kalmıĢtım. Böyle bir metni yazan insandım ben. ġimdi birkaç sayfalık 

öyküyü mü yazamayacaktım? Üstelik Madam Bovary‘nin hayali hatıra defterine 

balo nedeniyle tanıma fırsatı bulduğu Ģatodaki duygularını aktardığım yazı 

Fransızcaydı. Oysa yazacağım öykü elbette ki Türkçe olacaktı. Yazılmayacak 

nesi vardı ki? Bu özgüvenle oturup ilk öykümü yazdım. Özellikle büyükbaĢ 

hayvanların barınağı olarak tanıdığımız ahırın çeĢitli insanların yaĢamındaki çok 

çok özel yerlerinin sergilendiği ‗Ahırdakiler‘ adlı öyküm hemen o gece birkaç 

saatin içinde çıkıverdi. Adı Ģu anda aklımda değil ama dönemin önemli 

dergilerinden birinde yayımlanan bu öykü ile ‗Kurtboğan‘ adlı kitabımın ilk 

harcı konmuĢ oldu.‖ 

 

 Yazarın adını hatırlayamadığı dönemin önemli dergisi Soyut‟tur. 

―Ahırdakiler‖ bu derginin 1973 yılında bu dergide yayımlanmıĢtır. 

 

 Balel‘in sanat hayatı 1972‘de Yeni Ortam‟da yazdığı kitap tanıtma ve eleĢtiri 

yazılarıyla devam eder. Balel‘in bu dergide yer alan ilk yazısı ―Bizde Öykü‖ 

baĢlığını taĢır. Bu tarihten sonra öyküleri çeĢitli dergilerde yayımlanmaya baĢlar. 

Bunlardan kıtlığın ve sefaletin anlatıldığı ―Hasır‖ (Balel, 1973a: 42-47), yazarın bir 

yılbaĢı gecesi Ardahan‘da kaleme aldığı ―Ahırdakiler‖ (Balel, 1973b: 58-62), 
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çöplükten para edecek Ģeyleri toplayan kadınların hikâyesinin anlatıldığı ―Kuduzun 

Düzü‖ (Balel, 1973c: 72-76) Soyut dergisinde yayımlanır. Bir zamanlar iĢret 

meclislerinde tef çalan Ġsmihan‘ın ayakta kalma çabasının anlatıldığı ―Tefçi Ġsmihan‖ 

(Balel, 1979: 50) Somut‘ta; göç olgusunun sonuçlarına değinilen ―Gülname‖ (Balel, 

1981a:24), hayatta tutunamamıĢ, toplumdan soyutlanmıĢ Mesut‘un hikâyesi 

―KöĢküm Var Deryaya KarĢı‖ (Balel, 1981b: 30-46) ve sınıf atlamak uğruna 

böbreğini satan bir kadını konu edinen ―Vesile‖ (Balel, 1982: 63-70) ise Yazko 

Edebiyat‘ta yayımlanır. 

 

 M. Balel dergilerde kitap tanıtımı ve eleĢtiri yazıları da yazmıĢtır. Bu 

yazılardan bizim -tespit edebildiklerimiz içinde- ilki Soyut‟ta yayımlanan, Necati 

Güngör‘ün Yolun Başı adlı öykü kitabının tanıtımı içi yazılmıĢ ―Yolun BaĢı ve 

BaĢkaldıran Ġnsan‖dır. (Balel, 1974a: 97-100). Derginin bir sonraki sayısında ise 

Balel, Brezilyalı yazar Jorge Amado‘nun Sonsuz Topraklar kitabı için ― ‗Sonsuz 

Topraklar‘da Kırsal Kesim Emekçisi ve Açlık‖ adlı bir tanıtım yazısı kaleme 

almıĢtır. (Balel, 1974b: 106-109). 

 

 M. Balel tanıtım yazılarına 1984‘te Günümüzde Kitaplar dergisinde devam 

eder. Burada kaleme aldığı tanıtım yazılarından ilki Fransa‘da karĢılaĢtırmalı 

edebiyat bölümünde yüksek lisans konusu olan Katherine Mansfield‘in ―Ölü Albayın 

Kızları‖dır. (Balel, 1984a: 42-43). Yazar, bu yazısında Mansfiled‘in ayrıntıları 

yakalamaktaki ustalığını takdire Ģayan bulur. Bir diğer tanıtım yazısı da Ricardo 

Güiraldes‘in Bozkırdaki Gölgeler kitabı için yazdığı ―Arjantin Bozkırlarının 

Destanı‖dır. (Balel, 1984b: 54-55). ―BoĢluk‖ Jerzy Kosinski‘nin aynı adlı romanının 

tanıtımı için yazılmıĢtır. Yazar Boşluk‟u roman örgüsü açısından olmasa da, savaşın 

kötülüğünü ve insanları nereye sürükleyeceğini göstermesi bakımından önemli bulur. 

(Balel, 1984c: 41). Balel insan ruhunun açmazlarını deşeleyen bir yazar olarak 

tanımladığı Truman Capote‘nin Çimen Türküsü için de bir tanıtım yazısı yazar. 

(Balel, 1974ç: 51-52). Yazarın bir baĢka kitap tanıtımı ise ―Pavese‘nin Romanı: Ay 

ve ġenlik AteĢleri‖dir. Balel, bu yapıtı bir itirafname olarak görür. (Balel, 1974d: 42-

43). Sanatçının Günümüzde Kitaplar dergisindeki son tanıtım yazısı ise Muzaffer 
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Buyrukçu‘nun Arkadaş Anılarında Orhan Kemal adlı kitabı için yazılmıĢtır. (Balel, 

1974e: 61) 

 

 M. Balel, 1975‘te askerdeyken 12. Antalya Film Festivali‘nde ―Can Eriği‖ 

adlı öyküsü ile hikâye baĢarı ödülü alır. Aynı yarıĢmada Orhan Pamuk ―Hançer‖ adlı 

öyküsü ile üçüncü olmuĢtur. Kurtboğan‟dan sonra 1977‘de dönemin çalkantılarını 

öykülerde kaleme aldığı kitabı Kiraz Küpeler‟i yazar. Daha sonra öykü ve romanları 

peĢ peĢe gelir. 

 

 Öykü ve romanlarından baĢka Bahçelievler Lisesi‘nde öğretmenken yazdığı 

Gün Vurgunu, Yaralı Ceylan, Her Bahar Ölmek adlı oyunlar da Balel‘in sanat 

hayatında önemli bir yer tutar. Yugoslavya‘da basılan Gün Vurgunu adlı oyunu 

1981‘de TOBAV oyun yarıĢmasında baĢarı ödülü kazanır. 

 

 Ġlkokul sıralarından günümüze uzanan sanat yaĢamında olgunluk dönemini 

yaĢayan Balel, edebiyatın farklı türlerinde eserler vermeye devam etmektedir. 

Peygamber Çiçeği ve Asmalı Pencere romanlarının devamı niteliği taĢıyan Gün 

Vurgunu adlı bir roman ile Ayışığı Otopsileri adını vermeyi planladığı üçlemeyi 

tamamlamak için çalıĢmaktadır. Ayrıca İpek Ağacının Gölgesinde Masum Bir 

Cinayet
4
 öyküsü ile Madam Bovary çevirisi üzerinde yoğunlaĢan yazarın ―fındık 

kitap‖ çalıĢmaları da sürmektedir. Ayrıca Madam Jorjet‟in Kedileri romanı basım 

aĢamasına gelmiĢtir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 17.09.2011). Sanat hayatı, 

Ġstanbul‘daki evinde yazmayı sürdürdüğü öykü ve romanlarla devam eden Balel aynı 

zamanda Kavis Çocuk‘un da genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır. 

 

3.1.3. YazıĢ Tarzı ve Yazarlığı AlgılayıĢı 

 

 Mustafa Balel yaĢadıkları, gözlemleri ve kurgu dünyası ile kendine hayatın 

içinden kopup gelmiĢ bir yazı dünyası kurmuĢtur. Yazarken hayatın realitesini hiçbir 

                                                 

4
 Adı geçen kitapta yer alacak ―Cam Yiyen Cafer‘in Kahkahaların Bastıramadığı Çığlıkları‖ ile 

―Andon Usta‘nın Çırağı‖ adlı öykülerin basılmamıĢ metinleri ekler kısmına konulmuĢtur. 
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zaman göz ardı etmeyen yazar, aslında göz önünde olan, fakat göz ardı edilmiĢ 

ayrıntıları yakalamakta ustadır. Bunun için çevresinden önemli Ģekilde yararlanır. 

Ayrıca yaĢadıkları ve gözlemledikleri ile sınırlı kalmaz. Bu durumu Erdal Çakıcıoğlu 

ile yaptığı yazıĢmada Ģöyle dile getirir: 

 

 ―Bir Ģeyler üretip de kendinden, yakın çevresinden, doğal ortamından, 

beyninden, yüreğinden yararlanmayan bir insan düĢünemiyorum. Ancak sınırlı 

bir biçimde uygulanması gereken bir durum bu… Bir yazar her kitabını, her 

cümlesini bunun üzerine temellendirmemeli diye düĢünüyorum. Aksi halde 

olduğu yerde saymaya, kendini yenilemediğinden tekrara düĢmeye baĢlar. 

Ürünlerinin kaynağını tümüyle yakın çevresinden alan yazarları köklü bitkilere 

benzetirim. Ġçlerinde depolanmıĢ değerleri harcayarak var olmaya çalıĢan bu 

kimseler bir gün gelir tıkanıverirler. Bir baĢka deyiĢle bu tür kimseler yavaĢ 

yavaĢ kendilerini tüketirler. 

 Bu arada bir de, yakınlarımın, dostlarımın sorunlarını öyküye, romana 

aktaramama gibi bir huyum var. Böyle bir Ģeyi yapmayı düĢünmek bile 

yaralıyor beni.‖ 

 

 “Yazarlığı hayatımdan çıkarsan geriye bir şey kalmaz.” diyen Balel, “ruhunu 

ortaya koymadan” yazar olunmayacağını belirtmiĢtir: 

 

 ―Benim bakıĢımla yazar demek önüne bir çuval sözcük koyup onlardan ortaya 

bir Ģeyler çıkaran demek değildir. Ruhunu koyan kiĢi yazardır. Ben yazdığım 

bir öyküde, romanda hatta günlük bir yazıda bile okuyanın içini Ģöyle bir 

sızlatmak isterim. O zaman yazdığıma kanaat getiririm. Ġsterim ki okur acımı, 

umudumu, sevgimi paylaĢsın. ĠĢte ruhumu koymaktan kastım bu. Aksi halde 

programlanan makineler de çok rahat yazıyor artık.‖ (M. Balel ile kiĢisel 

iletiĢim, 17.09.2011). 

 

 Balel‘in anlayıĢına göre insanın içine iĢlemedikçe, onun yüreğini 

sızlatmadıkça gerçek anlamda yazar olmak mümkün değildir. Yazar içinde yaĢadığı 

toplumun özelliklerini bilmeli ve buna göre yazmalıdır. 

 

 M. Balel ayrıca kendisi ile yaptığımız görüĢmede yazarın kendinin ve 

dünyanın farkına varmıĢ olması ya da en azından hem dıĢ dünyayı hem de kendi 

dünyasını sezmesi gerektiğini söylemiĢtir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 17.09.2011). 
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3.2. Beslendiği Kaynaklar, Etkilendikleri ve Etkiledikleri 

 

 Bir yazarın yazarlık süreci içerisinde eserlerden ya da yazarlardan etkilenmesi 

kaçınılmaz bir durumdur. Mustafa Balel de bu durumu yaĢamıĢtır. Ancak bu 

etkilenme bir yazarı örnek almak, onun üslûbunu taklit etmek Ģeklinde değildir. 

Yazar, beslendiği bir çok kaynağın sentezinden etkilenmiĢtir. Balel bu konuda Ģöyle 

demektedir: 

 

 ―Ben tek tek hiçbir yazardan etkilenmedim. Bütünden etkilenmiĢimdir. 

Yazarın özgün bir üslûbu olmalı. Cicero‘nun dediği gibi ‗Gün ıĢığı altında 

söylenmemiĢ tek bir söz yoktur.‘ Ben de bu düĢüncedeyim. Önemli olan ne 

anlattığından çok nasıl anlattığındır.‖ (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 17.09.2011). 

 

 Bir konuyu pek çok yazarın ele alabileceğini ancak burada önemli olanın 

bakıĢ açısı olduğunu belirten yazar, yaĢamının etkisinden hariç tekil etkilenmeleri ve 

beslenmeleri kabul etmez. Bununla birlikte yazarlık serüveninin baĢından bu yana 

Jean Paul Sartre‘ı, Albert Camus‘yü, ReĢat Nuri‘yi, Peyami Safa‘yı, Orhan Kemal‘i, 

YaĢar Kemal‘i, Fakir Baykurt‘u, Bekir Yıldız‘ı, Osman ġahin‘i, Sabahattin Kudret 

Aksal‘ı okuduğunu söyleyen yazar, tüm bu isimlerin bir “harmanlamasından” 

etkilenmiĢtir. 

 

 Burada üzerinde durulması gereken önemli bir nokta da Balel‘in çevirmen 

yönüdür. Bir yazarın eserini okumakla çevirmek arasında ciddi bir fark vardır. Böyle 

düĢünen Balel, bu çalıĢmaların da yazarlığını önemli ölçüde etkilediğini belirtmiĢtir. 

(M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 17.09.2011). 

 

 Mustafa Balel herhangi bir yazardan etkilenmediğini ifade ettiği gibi herhangi 

bir yazarın da kendinden etkilenmediğini düĢünmektedir.  

 Özetle M. Balel, baĢka bir yazardan yahut kaynaktan etkilenmemiĢ, okuduğu, 

gözlemlediği her Ģeyden beslenerek kendi üslûbunu oluĢturmuĢtur. 
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3.3. Öyküleri 

 

 Mustafa Balel‘in öyküleri hakkında genel bilgiyi çalıĢmamızın ―Eserleri‖ 

bölümünün ―Öykü Kitapları‖ alt baĢlığında vermiĢtik. Burada ise yazarın öykülerini 

metne bağlı bir metot kullanarak inceleyeceğiz. Ancak bunlara geçmeden önce 

Balel‘in öykü anlayıĢını belirlemek uygun olacaktır. 

 

 

3.3.1. Öykü AnlayıĢı 

 

 Öykünün temellerini tür olarak değilse bile tahkiye etme açısından Dede 

Korkut Hikâyeleri‟ne kadar dayandırdığını belirten Mustafa Balel, edebiyatın farklı 

türlerinde eserler vermiĢ olmasına rağmen kendini her Ģeyden önce bir öykücü olarak 

görmektedir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 17.09.2011). 

 

 Öyküyü edebî türlerin içinde Ģiirden sonra en zor tür olarak gören yazar, onu 

romandan ayıran özelliğinin yoğunluğu olduğunu söyler. Öyküde kullanılan her 

sözcüğün ayrı bir önemi olduğunu düĢünen yazar, öyküde bir kelimenin yanlıĢ 

kullanımının anlatımı bozacağını söylemektedir. 

 

 Öykü yazmayı bir paylaĢım gibi gören yazar, her türlü duygusunu okura 

iletmek ister. Yazmak onun için diğer insanlara yönelik bir çığlıktır. Balel‘e göre 

öykü bilinmeyenleri ortaya koymak, çağa ıĢık tutmaktır. 

 

3.3.1.1. Konu ve Vak‟a 

 

 Öykülerinde hemen her an karĢılaĢtığımız insanları ve ayrıntıları ele alan 

yazarın öykülerinin konuları aĢağıdaki gibi belirlenebilir. 

 ―Ġki Canlı,‖ yazarın doğayı ön plana aldığı öyküsüdür. Bu öyküde insanlar 

doğa karĢısında adeta birer figürandır. Doğum için Ardahan‘a gitmeye çalıĢan köylü 
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bir karı-kocanın yolda çektiklerini anlatmaktadır. Öyküde yokluk, insanların 

duyarsızlığı öne çıkarılmıĢtır. 

 

 ―Abbas‘ın Piçi‖, köy yerinde kaçırılıp satılan bir çocuğu ve babasının 

intikamını anlatır. Bununla birlikte öyküde vurgulanan köylünün birbirine karĢı 

düĢmanca tavrı, birlik olamayıĢıdır. 

 

 ―Kurbağalar‖da yazar, tarladan patates çaldığı için döve döve öldürülen bir 

çocuğu konu etmiĢtir. Karapet
5
, sakat, zayıf, çelimsiz Topal Ġsrafil‘i birkaç patates 

yüzünden öldürür. Cinayetini örtbas etmeye çalıĢır. Öyküde gerçeklerden 

kaçılamayacağı, insanın acımasızlığı ön plana çıkarılmıĢtır. 

 

 ―Kuduzun Düzü‖ Ardahan çöplüğünden eĢya toplayan kadınları konu eder. 

Kadınlar birbirlerine düĢmanca davranırlar. Çöp kamyonu Ģoförü Pala Duran ise 

onlardan faydalanmak ister. Çöplükte bulunan bir tomar parayı Duran almak 

isteyince kadınlar bir olup onu öldürürler. Aralarında paradan anlayan tek kiĢi Konur 

Kezük tomarı eline alınca bunun para değil sadece bir kâğıt destesi olduğu fark 

edilir. Öyküde sefalet, insanın açgözlülüğü ve zayıf olanların birbirini ezme çabası 

öne çıkmıĢtır. 

 

 ―Çopur‘un Dursun‖da yazar, küçük insanın eziliĢini anlatır. Çopur‘un Dursun 

köyde herkesin ezdiği biridir. Duvarının dibinde bulduğu iki yumurtaya lokum almak 

ister. Hırsızlıkla suçlanır. Tüm köyü tekelinde soyan Bakkal Hüseyin‘in yaptıklarına 

kimse ses edemezken Dursun aĢağılanır, itham edilir. Balel, bu öyküde nankörlüğü, 

insana kıymet verilmeyiĢi, haksızlığı anlatmıĢtır. 

 

 ―Ahırdakiler‖, yazarın köy yaĢamının kötü yüzünü okuyucuya sunduğu 

öykülerindendir. Zengin bir aileye gelin edilmek için BeĢir‘in koynuna sokulan 

Emine‘nin hikâyesi anlatılmıĢtır. BeĢir, annenin ve kızın da rızası olunca Emine‘yi 

                                                 

5
 ―Karapet‖ Ermeni ismidir. Yazar ile yaptığımız telefon görüĢmesinde Balel, Kurtboğan‟da anlatılan 

mekân ve zamanın insanının çocuklara isim vermek hususunda pek seçici davranmadığını, adeta 

sağdan soldan ne duyduysa çocuklara ad olarak koyduğunu belirtmiĢtir. 
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hamile kalıncaya kadar kullanır. Ahırda düĢük yapmaya çalıĢan Emine ölür. O 

ahırdayken farklı niyetlerle gelenler insanın kirli yüzünü gözler önüne sererler. 

 

 Kitaba ismini veren ―Kurtboğan‖da yazar, güçlünün güçsüzü ezme çabasını 

dile getirmiĢtir. Köyün bakkalı ġavĢatlı DerviĢ Ardahan Ģosesinin geçeceği tarlaları 

zorla almaya çalıĢır. Fadik Eci tarlasını satmaz. DerviĢ yaĢlı kadına saldırır. Fadik 

Eci bel ile baĢını ezerek DerviĢ‘i öldürür. Öykünün böyle bir sonla bitmesi yazarın 

zihnindeki ezilenin baĢkaldırmasının yansıması olarak kabul edilebilir. 

 

 Yazar göç olgusunu ―Karga Öterken‖de iĢlemiĢtir. Öyküde köyünden kalkıp 

zengin olmak ümidiyle Almanya‘ya gitmeye çalıĢan Dabak Mahmut‘un dolandırılıĢı 

anlatılır. Türlü sıkıntılarla Ġstanbul‘a varan Mahmut, köylüsü Kör Memet tarafından 

dolandırılır. Mahmut utancından köyüne de dönemez. KeĢan‘a iĢçi olarak gider. 

Kurtboğan‟daki diğer bazı öyküler gibi bu öyküde de insanların birbirini ezmesi 

anlatılmıĢtır. 

 

 ―Hasır‖, yazarın kıtlık, sefalet zamanı Ardahan‘da bir köylünün -Çopur 

Dursun‘un- atını yaĢatma çabasını anlattığı öyküsüdür. Öyküde kıĢın çetin Ģartlarında 

fakir Dursun atını diğer köylüler gibi öldürmeye razı olmaz. Hasır yedirerek, karton 

yedirerek ona bakmaya çalıĢır. Diğer öykülerinden farklı olarak bu öyküde Mustafa 

Balel, köylünün olumlu yönünü, duygusal yönünü öne çıkarmıĢtır. 

 

 ―Kuyruklu Dünya‖da Balel, köylüyü Ġstanbul‘a göç ettirmiĢtir. Haftada üç 

gün su verilen bir mahallede yaĢayan insanların hayatlarından kesitler sunulmuĢtur. 

 

 ―Mahkeme Duvarı‖, köy insanının kıskançlığını anlatır. Posof‘un bir köyünde 

geçen öyküde Kancık Omar kendi çocuğu parasız yatılılık sınavını kazanamayınca 

kazanan çocukların kâğıtlarını yakar. Öykünün sonunda kazananlar ortaya çıkar. 

 

 ―Kurban Eti‖, sendikaya üye olduğu için çalıĢtığı makinenin vidaları 

gevĢetilip elleri pres altında kalmıĢ, fabrikadan atılmıĢ bir iĢçinin dramını anlatır. Bir 

Kurban Bayramı günü doğal olarak kurban kesmeyen ailede, çocuklar pay gelmesini 
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bekler. Öykünün sonunda komĢularına getirilen payın evde olmadıkları için bu aileye 

emanet bırakılması vaziyeti daha da vahimleĢtirir. Öyküde bir yandan farklı 

düĢünceye hoĢgörüsüzlük anlatılırken bir yandan da sefalet, yokluk ele alınmıĢtır. 

 

 ―Makasçının Karısı‖, yazarın çevre baskısına, töreye değindiği öyküsüdür. 

Trenin altında kalarak can veren Ömer‘in karısına tazminat verilir. Taziye evinde 

toplanan mahallenin kadınları bu paranın hayır iĢlerine harcanmasını isterler. Altıncı 

çocuğuna hamile Güldane ise paranın çocukları için gerek olduğunu bilir, kadınları 

kovar. 

 

 ―Kumalar‖, adından da belli olacağı üzere yazarın kumalık düzenine 

değindiği öyküsüdür. Bunun yanı sıra öyküde ağalık düzeni, güçlünün güçsüzü 

ezmesi de ele alınmıĢtır. Muhtar Osman ilk karısı ölünce önce Elmas‘la evlenmiĢ 

sonra da Güllü‘yü kuma getirmiĢtir. Ġki kadın da evlendiğine piĢmandır. Öyküde 

kadınların birbiriyle mücadelesi anlatılmıĢtır. 

 

 ―Kiremit Rengi Vazo‖, oğlu siyasi faaliyetlere karıĢtığı için sendikadaki 

iĢinden çıkarılan Mihmani Yılmaz‘ın öyküsüdür. ĠĢten çıkarma yazısı ise en yakın 

arkadaĢı Hamdi Efendi‘ye yazdırılır. Yazar bu öyküde 12 Mart‘ın sıkıntılı günlerine 

değinmiĢtir. 

 Mustafa Balel kendisi ile yaptığımız görüĢmelerde Kiraz Küpeler‟de yer alan 

öykülerinin birçoğunun dönem öyküsü olduğunu belirtmiĢtir. (M. Balel ile kiĢisel 

iletiĢim, 20.01.2011). 

 

 ―Ayna‖, Ġstanbul‘da para biriktirmiĢ MuĢ‘a dönmekte olan bir demiryolu 

iĢçisi ve yeğenini konu eder. Trende kodaman görünümlü bir adamın parası çalınır. 

Kondüktörün gözünde bu iĢin suçlusu, çocuktur. Öykü, çocuğun jandarmaya teslim 

edilmesiyle sona erer. Yazar, bu öyküde insanların sınıflandırılmasına, 

yaftalanmasına, önyargılara değinmiĢtir. Bir anlamda topluma ―ayna‖ tutmuĢtur. 

  

 ―Kiraz Küpeler‖, fabrika iĢçisi bir babanın hasta oğlunu mutlu etme çabasını 

konu etmektedir. Yemlihan fabrika iĢçisidir. Bir gün yemeğin yanında verilen 
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kirazlar, oğluna kiraz alamadığı bir günü hatırlatır. Dalıp gidince arkadaĢları onun 

tabağındaki kirazları da yerler. Öykü Yemlihan‘ın masaya yumruğunu vurmasıyla 

biter. Yazar bu öyküde geçim sıkıntısına değinmiĢtir. 

 

 ―Ekinler Sarardı‖, yazarın 12 Mart‘ı Ġspanya‘ya taĢıdığı öyküsüdür. Öyküde 

farklı kiĢiler zil sesleri ile irkilir. Zil sesleri baskının habercisidir. Dünyanın çeĢitli 

yerlerindeki eylemler iĢlenmiĢtir. 

 

 ―Bir Buçuğu Biraz Geçe‖, devrimci arkadaĢlarını ele veren bir muhbirin 

öyküsüdür. ArkadaĢlarını gammazlayan adam tedirgindir. Psikolojisi bozulur. 

Öykünün sonunda camdan gelen bir sesle yere yığılır. 

 

 ―BoĢboğaz‖, yazarın hakkını arayan bireyin yok edilmesine değindiği 

öyküsüdür. Adına rağmen boĢboğazlığın olumsuzlanması ikinci plandadır. ġehmus 

ile Yasin çalıĢmak için Varto‘dan Ġstanbul‘a gelmiĢlerdir. Yasin aklı baĢında, hakkını 

aramayı bilen, iĢçileri sendikayla tanıĢtırmıĢ bir iĢçidir. Fabrikaya yeni gelen iĢçiler 

ise patrona yandaĢ bir sendikanın taraftarıdırlar. Babadan kalma bir borç meselesinde 

ġehmus‘u Yasin‘e karĢı kıĢkırtırlar. ġehmus sağda solda Yasin‘i asıp keseceğini 

söyler. Sendika yüzünden öldürülen Yasin‘in cinayeti ise boĢboğazlık eden 

ġehmus‘a kalır. 

 

 ―Filiz Çayı‖, çalıĢmak için Fransa‘ya giden Ġsmail‘in öyküsüdür. Ġsmail iĢ 

bulamaz, gizlenmek zorunda kalır, dönmeyi de gururuna yediremez. Öykü Ġsmail‘in 

Poitiers sokaklarında dolaĢtığını gördüğü bir rüya ile sona erer. Yazar bu öyküde 

Avrupa‘da yabancı olmanın zorluklarını, Türkiye‘ye duyulan özlemi aktarmak için 

―çay‖ı seçmiĢtir. 

 

 ―Can Eriği‖, edebiyatımızda pek ele alınmamıĢ bir konuyu iĢler. ġemistan 

inekle cinsel iliĢkiye girer. Durumu köylü görür. Babası Hasret, ġemistan‘ı evden 

kovar. Köylü, ineğin kesilip gömülmesi gerektiğini, murdar olduğunu söyler. Fakir 

olan aile gece, gömdükleri ineklerinin etini almaya gittiklerinde hayvanın sadece baĢı 
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kalmıĢtır. Yazar köyün olumsuz yönlerini öne çıkarmıĢtır. BaĢkalarını ayıplayanların 

aslında onlardan pek de farklı olmadıklarını dile getirmiĢtir. 

 

 ―Ayıp Yerleri YanlıĢ KonmuĢ Resimler‖, ergenlik çağındaki bir çocuğun 

yaĢadıklarından, duygularından, gözlemlerinden oluĢmuĢ oluĢmuĢtur. Yazar aynı 

mahallede yaĢayan iki kadını, kıyaslaması için okuyucunun önüne sermiĢtir. Balel, 

bu mahallenin kendi çocukluğunun geçtiği mahalle olduğunu Erdal Çakıcıoğlu ile 

yaptığı yazıĢmada Ģu Ģekilde anlatır: 

 

 ―Evimizin bulunduğu, kaleden ġeyhçoban Tekkesi‘ne giden sokağı Gurbet 

Kaçtı Gözüme adlı kitabımda yer alan ―Ayıp Yerleri YanlıĢ KonmuĢ Resimler‖de 

anlattım. 

 

 ―Hatmigül Zamanı‖nda, Balel mahalle değiĢimini iĢlemiĢtir. Kırımlı 

Yenge‘nin ölümünü öyküsüne milat seçen yazar, bir mahallenin bu olaydan sonraki 

olumsuz değiĢimini konu etmiĢtir. 

 

 ―GözyaĢı Satıcısı‖, profesyonel bir kadın ağıtçının öyküsüdür. Geçimini 

ağıtçılık yaparak kazanan bir kadının oğlu vurulup öldürülür. Cenazede yaĢananlar, 

kadının ağlayamaması ailenin küçük kızının gözünden anlatılmıĢtır. 

 

 ―Gurbet Kaçtı Gözüme‖, Posof‘tan Fransa‘ya çalıĢmak için giden ġuayip‘in 

öyküsüdür. Öyküde ġuayip‘in yurtdıĢında çektiği sıkıntılar, ezilmiĢlik konu 

edilmiĢtir. Öykünün konusu ile ilgili olarak Balel, Seher Çapar‘a Ģunları söylemiĢtir: 

 

 ―Bu öyküde iĢte en baĢta kendi ülkesinden gelip orada gözü açılmıĢ birtakım 

uyanıklar tarafından itilip kakılan o insanların yurt özlemlerini dile getirmeye 

çalıĢtım.‖ (www.mustafabalel.com, 25.02.2011). 

 

 ―Vesile‖, yazarın sınıf atlamaya çalıĢan bir kadının bu uğurda böbreğini 

satmasını konu ettiği öyküsüdür. Vesile bir gündelikçi iken lüks bir hayat uğruna, 

kendisi ezilmek yerine baĢkalarını ezmek için bunu yapar. Yazar bu konuda Ģunları 

dile getirmiĢtir: 

http://www.mustafabalel.com/
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― ‗Gurbet Kaçtı Gözüme‘ adlı kitabımda yer alan bir öykü var: ‗Vesile‘. 

BaĢlangıçta ‗Eski Bir Gündelikçi Kadının Trajik ve Biraz da Komik Hikâyesi‘ 

adıyla Fransızca olarak yazmıĢtım ve Fransa‘da büyük ilgi görmüĢtü. Öyküde 

hayatı boyunca baĢkalarının evinde gündelikçilik yapan bir kadın kendi ağzıyla 

her satırında insanları kahkahaya boğan hikâyesini anlatıyordu. Yani bir tür 

gülmece öyküsüydü. Ama güldürürken bir yandan da insanın yüreğine paslı bir 

hançer saplamaktan geri kalmıyordu.‖ (Sivas Postası, 2011). 

 

 Mustafa Balel‘in de belirttiği üzere öyküde Vesile türlü görgüsüzlükleri ile 

okuyucuyu güldürür. Ancak iĢin derininde lüks bir hayat için feda ettikleri, yazarın 

tüm eserlerinde görülen hüzün unsurunu taĢır. 

 

 ―Dedemin Bakır Koltukları‖, dede ile birlikte yaĢayan bir ailenin hayatı konu 

edilir. Nihat Bey eĢinin ölümünden sonra oğlu Suaviler‘in yanına taĢınır. Nihat Bey 

son derece beyefendi biridir. Yanında getirdiği bakır güğümlerinin eskiciye satılıp 

yerine koltuklar alınması Nihat Bey‘i ve onu çok seven torununu derinden sarsar. 

Yazar, bu öyküyle insanın geçmiĢi ile ayakta durabileceğini savunmuĢtur. Seher 

Çapar ile yaptığı bir söyleĢide bu konuda Ģunları dile getirmiĢtir: 

 

 ―Ġnsanlar geçmiĢiyle ayakta durmaktadır. Onları bundan soyutlayıp yalıtılmıĢ 

hale getirmek kadar acımasız bir Ģey olamaz. Bir anda kendisini boĢlukta 

bulmasına ve kökü kemirilmiĢ koca bir çınar gibi devrilmesine yol açmaktır 

bu.‖ (www.mustafabalel.com, 27.02.2011). 

 

 ―Bahar Dalı‖, yazarın Galatasaray Sultanisi‘nden terk bir adamın hayatından 

kesitler sunduğu öyküsüdür. Öykü baĢka baĢka iĢler deneyen, sonunda seyyar 

satıcılık yapıp bahar dalı satan bir adamın kendisini dinleyen bir çocuğa 

anlattıklarından oluĢmuĢtur. Yazar ise olayları gözlemlemektedir. 

 

 ―Rahmetlinin Ardından‖, yazarın edebiyat dünyasına eleĢtirisidir. Rahmetli 

Rüknettin Bey‘in ardından düzenlenen bir televizyon programında pek çok ödül 

sahibi Mümtaz, kendini över durur. Program böylece biter. 

 

 ―Feridun‖, Balel‘in Gurbet Kaçtı Gözüme kitabındaki ―Yağmuru Özlemek‖  

kısmındaki ―Sedef Bacı‖, ―Ġdris Usta‖, ―Emine‖, ―Deste‖ öyküleriyle ilintilidir ve bu 

silsilenin ilk öyküsüdür. Bu öykülerde Ardahan‘ın bir köyünden Ġstanbul‘a göçmüĢ 

http://www.mustafabalel.com/
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Öztürk ailesinin fertlerinin gözünden 12 Eylül günleri anlatılmıĢtır. Feridun, evin iki 

oğlundan biridir. KardeĢi Abdurrahman ile farklı ideolojilere sahiptirler. Öyküde 

Abdurrahman‘ın ortadan kayboluĢu ve Feridun‘un bu durumu umursamayıp bir 

arkadaĢının yanına gidiĢi anlatılır. ―Sedef Bacı‖, ―Feridun‖un devamı niteliğindedir. 

Abdurrahman‘ın kayboluĢu annenin gözünden ele alınmıĢtır. Sedef Bacı çok 

meraklanır, kızı Gülname‘yi de alıp yollara düĢer, Abdurrahman‘ı arar fakat 

bulamaz. Öykü bir silah sesi ile biter. ―Ġdris Usta‖da yaĢananlar babanın gözünden 

aktarılmıĢtır. Ġdris Usta sakat olduğundan oğlunu armaya gidemez. Oğullarının siyasi 

faaliyetlere bulaĢmasından ötürü üzgündür. Evde sükûneti sağlamaya çalıĢsa da 

baĢarılı olamaz. ―Emine‖de ―Feridun‖ ile baĢlayan süreç devam eder. Emine 

radyodan vurulanların isimlerini dinler. Ağabeyinin adı geçmez. Gün ağarır. 

Emine‘nin iĢe gidiĢiyle öykü sona erer. ―Deste‖, ―Feridun‖ ile baĢlayan ilintili 

öykülerin sonuncusudur. Aradan altı gün geçmiĢ, ev durumu kabullenmiĢtir. Evin 

büyük kızı Gülname apar topar evlendirilmiĢtir.
6
 Bir gün Sedef Bacı radyoda bir 

Abdurrahman‘ın vurulduğu haberini duyar ancak soyadını anlayamamıĢtır. Deste 

kahvedekilere sorar fakat öğrenemez. Aradan geçen zaman içerisinde Abdurrahman 

eve dönmez. Abdurrahman‘ın resmi bir gazete parçasında görülür. Ancak ölenlerin 

mi yoksa kalanların mı arasında olduğu anlaĢılmaz.  

 

 ―Gülname‖, ―Yağmuru Özlemek‖te yer alan Öztürk ailesinin en büyük 

kızıdır. Öyküde Deste‘nin ağzından Gülname‘nin evlendiriliĢi anlatılır. M. Balel, 

Gülname‘nin evlendiriliĢini hazin bulur. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 20.01.2011). 

 

 Gülname, baĢlık parası vermemek için Ġstanbul‘da çalıĢıyormuĢ gibi görünen 

bir adamla evlendirilir. Adamın yüzü yanıktır. Karısından boĢanmıĢtır. Evde köle 

gibi çalıĢır ama yine de yaranamaz. Aile sofradan bir kaĢık eksilsin, öteki kızların 

önü açılsın diye evliliği olumlu bakar. Gülname de evde gördüğü kötü muamelenin 

de etkisiyle kaderine razı olur. Adam evlenir evlenmez kızı Mardin‘e götürür. Ondan 

bir daha haber alınamaz. Yazar Gülname‘nin gidiĢini evde bir milat addeder. O 

                                                 

6
 Ailenin büyük kızı Gülname‘nin akıbeti Turuncu Eleni‟de yer alan ―Gülname‖ adlı öyküde 

netleĢmektedir. ―Yağmuru Özlemek‖te yer alan birbiriyle bağlantılı öykülerin son halkası 

―Gülname‖dir. 
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gittikten sonraki piĢmanlık ise evin küçük kızı Deste tarafından aktarılmıĢtır. (M. 

Balel ile kiĢisel iletiĢim, 20.01.2011). Yazar, bu öyküyü önce oyun olarak düĢünmüĢ 

ancak daha sonra diyaloglardan oluĢan bir öykü Ģeklinde kaleme aldığını söylemiĢtir. 

(M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 17.09.2011). 

 

 ―Turuncu Eleni‖, M. Balel‘in toplum içinde bireyin yabancılaĢmasını ele 

aldığı öyküsüdür. Bu yabancılaĢma uç bir noktaya taĢınır. Emine (Eleni) tanınmıĢ bir 

ailenin kızıdır. Ünlü olma hayalleri kurar. Ailesinden uzaklaĢır. Kimliğini, dilini, 

dinini her Ģeyini değiĢtirir. Anlatıcının da içinde bulunduğu mahallenin çocukları da 

Eleni‘nin evini gözetlerler. Öykü, anlatıcının yıllar sonra gazetede Eleni‘nin intihar 

haberini görmesi, Eleni‘nin aslında tanınmıĢ bir ailenin kızı Emine olduğunu 

okuması ile sona erer. 

 

 ―Bir Avuç Ġstanbul‖, yazarın düĢ kırıklığı üzerinde durduğu öyküsüdür. 

Sivas‘tan ziyaretine geldiği cimri ve düĢüncesiz bir amca yüzünden Adapazarı‘ndan 

günübirlik gittikleri Ġstanbul‘da misafir oldukları eve hapsolmuĢ bir çocuğun düĢ 

kırıklığı anlatılmıĢtır. 

 

 ―Anacık‖ta annesi fabrikada çalıĢtığı için kardeĢine bakmak zorunda kalan bir 

kızın öyküsüne rastlarız. Baba hapis yatmıĢ, çıkınca da Avrupa‘ya gidip ailesini 

yanına aldırmak sözüyle ortadan kaybolmuĢtur. Anne, çalıĢmak zorunda olduğu için 

evin kızı, kardeĢi Nurhayat‘a bakmak zorundadır. Öyküde bu sebepten çocuğun 

mahrum kaldıkları dile getirilmiĢtir. Esma Saltık, ―Anacık‖ ile ilgili olarak Ģunları 

dile getirmiĢtir: 

 

 ―Henüz kendisi çocukken kardeĢine annelik yapmak zorunda kalan küçük 

kızın dıĢarı açılma, arkadaĢlarıyla oynama özlemi, büyümeden ‗büyük‘ olmak 

zorundaki kızın özlemleri, hayalleri, ‗anne‘ rolünü oynarken yine de 

―çocuk‖luktan kurtulamaması, kaçıĢ yollarını denemesi anlatılırken mekân 

betimlemeleri de çok baĢarılı. Ġç ve dıĢ mekânlar ve bunların kahramanlar 

üzerindeki izlenimleri, bunlardan hayallere, geçmiĢe geçiĢler öykülere gerçek 

bir yaĢanmıĢlık kazandırıyor.‖ (www.mustafabalel.com, 26.02.2011). 

 

http://www.mustafabalel.com/
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 ―KöĢküm Var Deryaya KarĢı‖, avuntuyu içkide bulmuĢ bir adamın, 

Mesut‘un, öyküsüdür. Yazar burada zengin bir ailenin yanında kalfalık eden bir 

ailenin oğlunu konu etmiĢtir. Mesut iyi bir okula gönderilmiĢ, birkaç iĢte çalıĢmayı 

denemiĢ ancak tutunamamıĢ biridir. Sahilde tek baĢına yaĢar. Gazetedeki resimlerle 

dertleĢir, KöĢküm Var Deryaya KarĢı diye de bir türkü tutturur. Bu manzara 

içerisinde yazar, Mesut‘un kendisiyle, çevresiyle ve toplumla hesaplaĢmasını 

okuyucuya sunmuĢtur. 

 

 ―MatruĢka Bebekler‖de Balel, oğulları siyasi faaliyetlerinden dolayı idam 

edilmiĢ emekli Salih Efendi ile Saliha Hanım‘ın travmalarını konu etmiĢtir. Öykü, 

hayatın zorlukları karĢısında insanın matruĢka bebekler gibi küçülüĢünü anlatır. 

 

 ―ġu Gönül ġarkıları‖, yazarın bozuk aile yapısını ve alkolün bir insanda 

yaratabileceği yıkımı konu ettiği öyküsüdür. Sermet Korkmaz ailesi ile dıĢ dünyadan 

soyutlanmıĢ bir çevirmendir. Çevirisinin bir türlü bitmemesini içki istihkakını 

alamamasına bağlar. Aynı apartmandaki Muharrem Hepgenç ise kucağında içkiler, 

aile ile içli dıĢlı olur. Sermet‘in karısı ile aralarındaki iliĢki ailenin yıkılmasına sebep 

olur. Sermet bunun üzerine kendini tamamen içkiye verir ve çevirisiyle uğraĢırken 

can verir. 

 

 ―Camgüzeli ya da Sürmeli‘nin Ġki Dünyası‖nda bir gelin ile kaynananın 

anlaĢmazlıkları iĢlenmiĢtir. Sürmeli‘nin bu iki dünyası özelinde kültür ve kuĢak 

çatıĢması ele alınmıĢtır. Kaynananın eskiye saplanıp kalmıĢlığı, gelinin sonradan 

görmeliği aile içinde karĢılıklı sevgi ve saygıyı yok etmiĢtir. 

 

 ―Ağlayan KöĢkün Martıları‖, yazarın eski bir köĢkte yaĢayan iki kardeĢin aile 

iliĢkilerini mercek altına aldığı öyküsüdür. M. Balel bu öyküde edebiyatımızda pek 

üzerinde durulmayan ensest konusuna değinmiĢtir. Oğlunu istismar etmiĢ bir babanın 

yıllar sonra çıkıp gelmesi kendi hâlinde yaĢayıp giden bu iki kardeĢi duygusal 

anlamda yıkar. Öykünün sonunda ise Kadir geçmiĢinin altında kalarak can verir. 
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 ―Çini Soba ya da Buruk Bir Kayıp Ġlanı‖, sorunlu bir ailenin tek çocuğunun 

hayatını konu etmiĢtir. Anne ve babanın, hayatlarını paraya endeksleyip baĢkalarına 

göre hayatlar sürmeleri bu çocuğu yalnızlığa itmiĢtir. Çocuğun sığınağı ise evdeki 

çini soba olmuĢtur. Öykü yıllar sonra çocukluğunu peĢine düĢmüĢ bir yetiĢkinin aile 

sıcaklığını hissettirecek bir çini soba arayıĢını anlatır. 

 

 ―Hüznün Öteki Yüzü‖, yazarın bir çocuğun gözünden geçim sıkıntısı çeken 

bir ailenin dağılıĢını anlattığı öyküsüdür. Aile içinde baba ―üç çocuk, tek maaĢ‖ ile 

evini geçindirmeye çalıĢır. Anne ise misafirlerine pahalı tabaklarda yemekler ikram 

etmek ister. Doyumsuz ve mutsuzdur. Uzatmaları oynayan bu evliliğe baĢka 

akrabaların sıkıntılarının da eklenmesi ile kadını hafakanlar basar, ―gına getirir‖. 

Öykü annenin bir mektup bırakarak evi terk etmesiyle sona erer. 

 

 ―Albüm‖de Balel, çocuğun anne sevgisine ihtiyacını konu etmiĢtir. 

Almanya‘ya gidip bir daha evini, ailesini aramayan bir annenin oğlu Necmettin‘in 

yaĢadıklarını ve hissettiklerini anlatmıĢtır. Babası makinist olduğu için Necmettin sık 

sık uzak bir akrabalarında kalır. Annesine duyduğu ihtiyacı ise akrabalarının 

albümünden gizlice aldığı bir fotoğrafta bulur. 

 

 ―Kanadı Kırık Gönlüm‖, anlatıcının ―ramazan‖dan hareketle çocukluğuna 

döndüğü öyküsüdür. Bir yandan Ramazanları hatırlar bir yandan da mahallelinin 

illallah getirdiği ayyaĢ Ramazan‘ı... Öyküde kadın sorunlarına değinilmiĢtir. Ayrıca 

12 Eylül‘ün meydanlarda izlenilen, bir eğlenceye dönüĢtürülen idamları 

eleĢtirilmiĢtir. 

 

 ―Karanfilli Ahmet Güzellemesi‖ yazarın kitle psikolojisi üzerinde durduğu 

öyküsüdür. Bir okul gezisinde dalgacı bir öğretmen bir meczup ile eğlenir. Diğer 

öğretmenler de eğlenceye ya dâhil olurlar ya da duruma aldırıĢ etmezler. Yazar 

burada insanın acımasız yönünü öne çıkarmıĢtır. Ayrıca sevginin insana neler 

yaptırabileceğini de gözler önüne sermiĢtir. 
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 ―Mermi Türkülü Gelincik‖, ameliyat masasındaki karısı için kan götürmeye 

çalıĢan bir adamın yaĢadıklarını anlatır. Geri planda ise cadı kazanı gibi kaynayan bir 

toplum vardır. Bombaların patladığı, yollarda insanların öldürüldüğü kısaca 12 

Eylül‘ün hazırlanmakta olduğu günler... Bu Ģiddet ve tedirginlik ortamında kan 

ticareti yapan bir yerde kan aldırarak karısına yetiĢtirmeye çalıĢan Sıddık‘ın bir 

taraftan hastaneye yetiĢme çabası bir taraftan ise kan aldırma süreci iç çözümlemeler 

ile anlatılmıĢtır. 

 

 ―Tefçi Ġsmihan‖, yazarın mesleği geçerliliğini yitirene kadar âlemlerde tef 

çalan bir kadının iĢ bulma umutlarını konu edindiği öyküsüdür. Eline en küçük bir 

fırsat geçenin bunu baĢkasını ezmek için kullanması anlatılmıĢtır. 

 

 ―Etiyopya Kralının Gözleri‖nde silik bir ömrün sonbaharına gelmiĢ bir 

adamın evde krallığını idame ettirme çabası anlatılır. Hayattaki ezilmiĢliklerinin 

acısını eve doğru ―yön değiĢtirme‖ yoluyla gidermeye çalıĢan bir büyükbaba evde 

âdeta terör estirir. Öyküde torununun, gözlerine dahi bakmaya cesaret edemediği bir 

adamın baskı krallığının nasıl yıkıldığı gözler önüne serilmiĢtir. 

 

 ―Medreseye Bakan Evde Son Kurban Bayramı‖ öyküsünde yazar, zamanla 

aile bağlarının, komĢuluk bağlarının nasıl yıprandığını, kiĢisel çıkarların iliĢkileri 

nasıl kopardığını konu etmiĢtir. Çocuk gözünden her bayram Sivas‘ta anneannenin 

konağında toplanan bir aileden farklı hayatlar ele alınmıĢtır. Bu geniĢ aileye 

komĢuların da eklenmesiyle farklı dinden, milletten, düĢünceden pek çok insanın bir 

çatı altında toplandığı bir öykü ortaya çıkmıĢtır. Okuyucuya önce günümüzde 

özlenmeye baĢlanan bayram gelenekleri sunulur. Ardından kiĢisel bencillikler 

devreye girer ve bir geleneğin yıkılıĢına Ģahit oluruz. 

 

 ―Mücella ya da Dayımın Daldaki Limonları‖nda yazar, çocuk duygusallığını, 

hassasiyetini öne çıkarmıĢtır. Aile konusuna bu öyküde besleme kavramı da eklenir. 

Eski konak düzeni içerisinde besleme figürünün ele alındığı öyküde, küçük bir 

çocuğun anneannesinin evinde yaĢadıkları, duyguları konu edilmiĢtir. 
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 ―Kuyumcuzade Mehmet Hilmi Bey‘in GümüĢ Saplı Bastonu‖, sorunlu 

evliliklerin, sorumsuz fertlerin tüm aileyi nasıl etkileyeceği konusunu ele alır. 

Öyküde ikide bir baba evine dönen Enise ve onun haĢarı oğlunun aile huzurunu nasıl 

kaçırdığı okuyucuya sunulmuĢtur. Bu huzursuzluklar, hürmet edilen bir adamın adını 

sonunda deliye çıkarır. 

 

 ―Ötekiler Gibi Bir Balık‖ta, aile mefhumu ele alınmıĢtır. Öykünün 

baĢkahramanı annesi ölmüĢ, babası ve kardeĢiyle emekli bir diplomat olan 

büyükbabasının yanında yaĢayan bir çocuktur. Ailenin her anlamda yıkılıĢı bu 

çocuğun bakıĢ açısından verilmiĢtir. Babasının ve büyükbabasının art arda gelen 

ölümleri anlatıcı çocuğu ve kardeĢini de birbirinden ayırır, dağıtır. Dağılan yuvaların 

çocukları öyküde olduğu gibi çaresiz, kaderine terk edilmiĢ birer balık gibi 

gösterilmiĢtir. ―Ötekiler gibi‖ sözü de öykü özelinde yıkılan ailelerin çocuklarının 

durumunu genellemiĢtir. 

 

 Mustafa Balel‘in ilkokul sıralarına döndüğü öyküsü ―Kavanoz‖ adını taĢır. 

PiĢmanlık duygusu bu öyküde yoğun Ģekilde kendini hissettirmektedir. Öyküde 

sınıfa yeni gelen bir çocuğa albino olduğu için yapılanlar konu edilmiĢtir. 

Otobiyografik teknikten yararlanılan öykü, yazarın yazma sürecini de ihtiva 

etmektedir. Bir sabah gördüğü kavanoz onu ilkokul sıralarına, o yıllarda 

arkadaĢlarıyla birlikte yaptıklarına ve piĢmanlıklarına götürmüĢtür. 

 

3.3.1.2. Özet 

 

 ―Ġki Canlı‖ 

 

 SatılmıĢ, yedinci çocuğuna hamile olan karısı Pipor‘u üĢüttüğü için doktora 

götürmeye karar verir. KıĢ kıyamet bir günde köy yoluna çıkarlar. O havada 

Ardahan‘a giden olmaz. Uzun bir beklemeden sonra gelen resmi hizmete mahsus 

araç da onları almaz. Pipor oracıkta can verir. SatılmıĢ, karısının karnındaki kımıltıyı 
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fark eder. “O yaşasın hiç değilse” (s.11) diye haykırarak Pipor‘un cansız bedeni 

kucağındayken bakımevine doğru koĢmasıyla öykü sona erer. 

 

 ―Abbas‘ın Piçi‖ 

 

 Abbas bir gün büyük oğlu DurmuĢ‘u öküzlerini emanet istemek için komĢuya 

gönderir. Vakit geçip oğlan eve dönmeyince karısı Selvinaz da kendisi de 

meraklanırlar. Abbas çocuğu bulmak için dıĢarı çıktığında köyün belalısı Kör Üsük 

ve oğlu Celal‘i görür. Zaten bunlardan Ģüpheleniyordur. Bir kuytuda konuĢtuklarını 

dinler. Oğlunun komĢudan emanet olarak alıp getirdiği öküzü elinden almıĢ, çocuğu 

da Cehennem Yarı‘ndan aĢağı atmıĢlardır. El altından hemen öküzü satmıĢ, 

aralarında planlarının bir kusurunun olmadığını konuĢuyorlardır. Abbas acele etmez, 

bir Ģey olmamıĢ gibi evine döner. Ġntikam için gece Kör Üsük‘ün evini yakar. Onu ve 

oğlunu öldürür. 

 

 ―Kurbağalar‖ 

 

 Topal Ġsrafil ve birkaç arkadaĢı Karapet denilen aksi bir ihtiyarın tarlasında 

düğme oynarlar. Tarladan patates de almıĢlardır. Karapet bu vaziyetin üstüne gelir. 

Diğer çocuklar kaçar. Ancak Topal Ġsrafil çok zayıf, topal, bir değneğe dayanmadan 

ayakta duramayan bir çocuktur. (s.27) Karapet onu yakalar. Bir tekme ile çocuğu 

yuvarlar. Sonra kaldırır hırsını alamaz bir daha... Bir daha... Böylece kurbağalarla 

dolu bir dere kenarına gelirler. Çocuk yalvarır. Karapet umursamaz. Hıncını alamaz, 

bir tekme daha sallar. Çocuk baĢını bir kayaya çarpar. Kanlar içinde suya düĢer. 

Karapet endiĢelenir. Ses verir. Cevap alamayınca gerçeği anlar. Hemen tarlasına 

koĢup ne varsa ezer, talan eder. Bunları bir çuvala doldurup Ġsrafil‘in cesedinin 

yanına atar. Kurbağaların sesi Karapet‘i rahatsız eder. Bir taĢla onları kovalayıp 

yalanlarını tekrar eder. Çocuğun ölümüne, çaldığı patatesleri topal hâliyle dereden 

geçirmeye çalıĢırken düĢüp baĢını çarpması sebep olmuĢ gibi gösterecektir. KomĢu 

köye doğru ilerlerken kurbağa sesleri kulaklarından gitmemektedir. 
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 Öyküde kurbağa sesleri gerçeği hatırlatmaktadır. Bir anlamda Karapet‘in 

gerçeği haykıran vicdanını temsil etmektedir. Ne kadar uğraĢsa da gerçekten 

kaçılamayacağı bu seslerle ifade edilmiĢtir. 

 

 ―Kuduzun Düzü‖ 

 

 Öyküde dört kadın, köy arazisine dökülen Ardahan çöplüğünden eĢya toplar. 

Bu toplama sırasında sonradan araziye gelen Çalık Düriye ve Konur Kezük, Güleser 

ve Sırma‘yı ezmeye çalıĢır. Onlara kendi artanlarını bırakmak isterler. Bir ağız dalaĢı 

baĢlar. Durumdan istifade etmeye çalıĢan çöp kamyonunun Ģoförü Pala Duran, 

Konur Kezük‘e yanaĢır. Taciz eder. Bunun üzerine Konur Kezük ile Çalık Düriye 

adamla kavga etmeye baĢlar. Güleser ve Sırma daha evvel kendilerini ezmek isteyen 

bu kadınların Pala tarafından hırpalanmalarına kayıtsız kalırlar. Onlar hızla ellerine 

geçeni toplamaya çalıĢırlar. Buldukları bir pantolonun cebinde bir tomar bulurlar. 

Okuma yazmaları olmadığından para olduğunu düĢünürler. Tomarı alıp kaçarken 

Pala‘ya yakalanırlar. Kadınlar bu defa birlik olup Pala‘yı öldürürler. Parayı 

paylaĢtırmak için içlerinde paradan anlayan, hesap bilen tek kadın Konur Kezük 

tomarı alır. Bu, sadece kâğıttır. Az önceki hırsıyla Konur Kezük “Gücü gücü yetene 

öyle olmaz, aha böyle olur...” (s.41) diyerek Pala‘nın ölü gövdesine bir tekme daha 

sallar. 

 Mustafa Balel‘in baĢka pek çok eserinde de görüleceği üzere öyküde 

dayanıĢma özellikle de ―güçsüz‖ olanın dayanıĢması vurgulanmıĢtır. 

 

 ―Çopur‘un Dursun‖ 

 

 Dursun köyde herkesin dalga geçtiği biridir. Bir gün duvarının dibinde 

bulduğu iki yumurtaya kıstırmaç
7
 almak ister. Bakkal Dirhem Aligil‘in Hüseyin 

köyde tekel olduğu için köylüyü âdeta soyar. Eksik verir, çok alır. Dursun‘a da 

ederinden az Ģekilde umursamazca bir tane lokum uzatır. Dursun itiraz edince de 

―Sana satacak malım yok benim. Deli dürzü!.. Kim bilir nerden çaldın getirdin...‖ 

                                                 

7
 Bisküvi arasına lokum konularak yapılan bir tür yiyecek. 



                                                                                                                                    57 

 

(s.46) diyerek kovar. Dursun ağlamaklı, köylüleri görmeyeceği yolları seçerek 

uzaklaĢır. Bir yandan da Bakkal Hüseyin‘in milleti soyarak aldığı dolmuĢu düĢünür. 

Kendisi ile Ģimdilerde dalga geçenlere zamanında yaptığı iyilikleri... O dolmuĢun 

hayrını görmeyeceğini, göstermeyeceğini düĢünerek uzaklaĢır. 

 

 ―Ahırdakiler‖ 

 

 Emine anasının telkinleri ile Kara Hallo denilen zengin bir aileye gelin 

edilmek için oğulları BeĢir‘in koynuna sokulur. Emine ve BeĢir defalarca ahırda 

buluĢurlar. Kızın da anasının da rızasının olması BeĢir‘in iĢine gelir. Emine‘yi hamile 

kalıncaya kadar kullanır, gönül eğlendirir. Hamile kalınca da “Kara Hallo‟nun 

eşiğinde it bile olamaz senin gibiler. Kaldı ki gelin ha!.. Sen sana dedim mi? Seni 

alacağım, karı edeceğim, dedim mi? Ha! Söyle dedim mi?.. Orospu anan eliylen 

getirip kızını koynuma soktuysa suç bende mi?..” (s.51) hakaretleriyle kızı bırakır. 

Bebeği üç aylık olunca Emine, köylünün dilinden korkar. Ġlkel yollarla düĢük 

yapmak için ahıra gider. Karnını kağnı tekerine bastırır. O düĢük yapmaya çalıĢırken 

ahıra baĢka gelenler olur. Kimi yanında bir kız getirmiĢtir. Kimi de gözünü ahırdaki 

hayvanlardan birine dikmiĢtir. Emine düĢük yapmaya çalıĢırken can verir. 

 

 ―Kurtboğan‖ 

 

 Fadik Eci, Satı, Surmallı, geçimlerini sağlayan patates tarlalarını imece ile 

ekip biçerler. Köyün bakkalı ġavĢatlı DerviĢ Ardahan Ģosesinin geçeceği tarlaları 

sahiplerine sattırıp devletten para almayı hesaplar. Köylüyü kendine borçlandırıp 

mallarına da ırzlarına da göz diker. Bir gün tarlada yaĢlı Fadik Eci‘den tarlasını 

satmasını ister. Fadik Eci tarlayı satmaya yanaĢmayınca kadına saldırır. YaĢlı kadın 

bel ile DerviĢ‘e vurup öldürür. 

 

 DerviĢ‘i öldürdükten sonraki Fadik Eci‘nin Ģu sözleri dönemin çarpık 

düzenine, güçlünün güçsüzü sömürmesine bir tepkidir: “Ama, neye yarar ki!.. Bir 

gülle yaz geldiği nerde görülmüştür. Derviş geberir, İzo gelir... O geberir bir 
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başkası... Kıran gire! Bir kıran gele de hepsini birden ala gide... Ala götüre de, tüyü 

bitmedik sabiler rahat ede!...” (s.68) 

 

 ―Karga Öterken‖ 

 

 Dabak Mahmut Almanya‘ya gidip para kazanma hayalleri kurar. Bu iĢ için 

kendini Zonguldak‘ta maden iĢçisi gibi gösterir. Sonunda kâğıtları çıkar. Karısı 

EĢe‘yi, oğlu Murat‘ı bırakıp Hanzar‘dan Ġstanbul‘a gider. Ġstanbul‘da köylüsü Kör 

Memet, Mahmut‘u kandırır. Önce seni bir muayene ettirelim diye önceden ayarladığı 

doktora götürür. Doktor “Bu ciğerlerle gidemezsin.” der. (s.51-52) Oysaki röntgen 

filmlerindeki hasta adları değiĢtirilmiĢtir. Kör Memet gerçekten hasta olan birini 

Almanya‘ya göndermek için birinden para alır. Muayene için Mahmut‘tan da para 

alır. Röntgende ciğerleri hasta gibi görününce Mahmut‘a ―Ben seni sağlam 

gösteririm.‖ diyerek Mahmut‘un biraz daha parasını alır. Sağlam gösterdiği takdirde 

ödemesi için bir de senet imzalattırır. (s.52) Mahmut iĢi çok geç anlar. Köyüne 

dönmeye yüzü yoktur. Utancından karısına mektup bile yazamaz. Askerliğini Trakya 

taraflarında yapmıĢtır. Pirinç iĢçisi olarak KeĢan‘a gider. Orada ayakta durmaya 

çalıĢır. 

 Öyküde Mahmut‘un Almanya için kâğıtları çıktığında (s.79), karısı EĢe, 

Mahmut‘tan haber almaktan umudu kestiğinde (s.84) duyulan kargaların sesi 

felaketlerin habercisidir. 

 

 ―Hasır‖ 

 

 Çopur Dursun‘un tek varlığı dor atıdır. Onu canı gibi sever. Fakat hayvana 

yedirecek yemi dâhi yoktur. KıĢ yaklaĢırken ordan buradan hasır dilenmiĢ, hayvanı 

bunları yedirerek yaĢatmıĢtır. ġimdi ise elinde hiçbir Ģey kalmamıĢtır. KıĢ, kıtlığı da 

beraberinde getirmiĢtir. Diğer köylülerin çoğu atlarını bakamadıkları için 

vurmuĢlardır. Dursun bunu canı gibi sevdiği atına yapamaz. Köyün bakkalı Tatlı‘nın 

Bekir‘den bisküvi kutularını atına yedirmek için ister. Bekir Dursun‘u tersler, kovar. 

Dursun gözü yaĢlı, çaresiz, atını da alıp amaçsızca yola düĢer. 
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 ―Kuyruklu Dünya‖ 

 

 Ok Meydanı‘nda haftada üç gün su verilen bir sokakta yaĢananlardan bir kesit 

sunulmuĢtur. Mahallenin dedikodusu su sırası beklerken yapılır. Farklı hayatlar aynı 

sırada bekler. O sırada konuĢulanlar herkesin dâhil olduğu bir kavgaya dönüĢür. Bir 

kiĢi ölür, on üç kiĢi de yaralanır. 

 Öyküde kırsal kesim insanı bu defa büyük Ģehre göç etmiĢtir. Göç olgusunun 

olumsuz sonuçları ve devrin su sıkıntısı, yönetim zafiyeti ele alınmıĢtır. 

  

 ―Mahkeme Duvarı‖ 

 

 Öykü Posof‘un bir köyünde geçer. Kancık Omar sahtekâr biridir. BaĢkalarını 

oyuna getirir. Köyün çocukları parasız yatılılık sınavına girerler. Aileleri sınavı 

kazanıp köyden kurtulmalarını, hayatlarını kurtarmalarını istemektedir. Kancık 

Omar, kendi çocuğu sınavı kazanamayınca diğerlerinin de kâğıtlarını yakar. Bunu 

öğrenince Gödek AnĢa, Omar‘ı taĢa tutar. Çocuklara da gitmeleri için haber gönderir. 

 

 ―Kurban Eti‖ 

 

 Öyküde bir iĢçi ailesinin Kurban Bayramı günü yaĢadıkları anlatılır. Pekmez 

fabrikasında çalıĢan bir iĢçi sendikaya üye olduğu için karĢıt düĢüncedeki Feyyaz 

Baba onu fabrikadan attırma ister. Bunun için Ġpsiz Cemil‘e talimat verir. Cemil pres 

makinesinin vidalarını gevĢetir. ĠĢçinin elleri pres altında ezilir, kangren olur. Bu 

Ģekilde çalıĢamayacağı gerekçesiyle iĢten atılır. 

 Bir Kurban Bayramı günü bu ailenin dramı anlatılır. Adam hâliyle kurban 

kesmemiĢtir. Çocuklar kurban payı gelmesini camdan bakarak beklerler. Evde huzur 

kalmamıĢtır. Gücü yeten birbirini azarlar. Yazar burada psikolojik anlamda yön 

değiĢtirme savunma mekanizmasından
8
 yararlanmıĢtır. Ferdane adında bir kadının 

komĢuya getirdiği payı evde olmadıkları için onlara emanet etmesi de vaziyeti daha 

                                                 

8
 Yön değiĢtirme, kiĢinin isteklerini ve kızgınlıklarını gerçek kızılan veya istekte bulunulan kiĢiye 

değil de daha az zarar gelecek bir kiĢiye yöneltmesi veya o tepki yerine baĢka bir tepki göstermesidir. 
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da vahimleĢtirir. Çocuklar kurban payının kendileri için gelmediğini bildikleri halde 

yemek isterler. Sonunda eti piĢirmeye karar verirler. O sırada kapı çalar. Ġki adam 

Ġmam Hatip yararına kurban derisi isterler. Periza kurban kesmediklerini söylese de 

adamlar diretirler. Kapıda ufak bir tartıĢma yaĢanır. Kadın içerden gelen bir bağırtı 

ile oraya koĢar. Oğul et tenceresini devirmiĢ, elini yakmıĢtır. Kızı ise buna 

aldırmaksızın yere dökülen etleri yemektedir. Kızına tam bir tekme atmaya 

hazırlanırken kocası ayağına sarılır ve öykü biter. 

 

 ―Makasçının Karısı‖ 

 

 Makasçı Ömer, trenin altında kalarak can vermiĢtir. Devlet tazminat olarak 

karısı Güldane‘ye sekiz bin lira öder. Taziye evinde toplanan civarın kadınları 

Güldane‘ye “Bu parayla mevlit okut, hacıya hocaya ver, etrafa dağıt, töremiz 

böyledir” derler. (s.134) Her kafadan bir ses çıkar. Kadınlar bir anlamda altı çocuğun 

nafakasına göz dikerler. Güldane dayanamaz “Dilinizin, törelerinizin kurbanı 

edemeyeceksiniz beni...” (s.137) diyerek kadınları kovar. Kadınlar gidince eteğine 

yapıĢan çocuklarına Ģefkatle döner. 

 

 ―Kumalar‖ 

 

 Muhtar Osman‘ın ilk karısı ölmüĢtür. Sonra Elmas‘la evlenmiĢ, Güllü‘yü de 

kuma getirmiĢtir. Güllü aslında bir çobanla evlidir. Ama muhtar, gücünü kullanarak 

çobanı öldürtmüĢtür. Gani Ağa‘yı ayarlamıĢ, köylüye “Karı kız demez, bütün köyü 

karakollara, mahkemelere döker, yapmadıklarını bırakmazlar...” (s.145) diye 

kemikleri gömdürüp olayın üzerini kapattırmıĢtır. Güllü yeni evinde Elmas‘ı ezmeye 

çalıĢır. Aslında iki kadın da Osman‘la evlendiğine piĢmandır ama iĢ iĢten geçmiĢtir. 

Öyküde bu iki kadının mücadelesinin yanı sıra ağalık düzeninin de eleĢtirisi 

yapılmıĢtır. 
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 ―Kiremit Rengi Vazo‖ 

 

 Kiraz Küpeler‟de yer alan öykülerin çoğunun dönem öyküsü olduğunu yazar, 

kendisi ile yaptığımız görüĢmede belirtmiĢtir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 

20.01.2011). ―Kiremit Rengi Vazo‖ da bu öykülerden biridir. 

 

 Öyküde Hamdi Efendi ile Mihmani Yılmaz Ġstanbul‘da bir sendikada 

çalıĢmaktadırlar. Mihmani Yılmaz‘ın oğlu Ferit, siyasi eylemlerde bulunur ve 

gözaltına alınır. Sendika, bunun üzerine Yılmaz‘ı emekliliğine altı ay kala iĢten 

çıkarmaya karar verir. Bu çıkarma yazısını da en yakın arkadaĢı olan Hamdi 

Efendi‘ye yazdırırlar. Yılmaz rahatsızlandığı için izin almıĢtır. Yeni ilaçları ve 

kasımpatılarıyla sendikaya çıkar gelir. Bir süre sonra haber kendisine verilir ve iĢten 

çıkarılır. Öykü Hamdi Efendi‘nin sendikadaki iĢi ile en yakın arkadaĢı arasında 

kaldığı çatıĢmasını iĢlemiĢtir. Öykünün arka planında ise toplum, çalkantılı Ģekilde 

12 Mart sürecine doğru gitmektedir. 

  

 ―Ayna‖ 

 

 Bir demiryolu iĢçisi ve yeğeni Ġstanbul‘da para kazanmıĢ memleketleri MuĢ‘a 

dönmektedirler. Zengin görünümlü, Ģık bir yolcunun parası kaybolur. Demiryolu 

iĢçisinin yeğeni hırsız muamelesi görür. Kondüktör, çocuğu sağda solda görmediği 

halde kolaya kaçarak onu sorgular durur. Amcası, üzerinde Ġstanbul‘da biriktirdiği 

para olduğu için kendini de suçlarlar diye çocuğu savunmaz. Amca da yeğen de 

doğru düzgün Türkçe bilmezler. Çocuk yardım istercesine amcasına bir Ģeyler 

söylediğinde “Benim bildiğim Zazaca‟dır... O Lezgice konuşuyor...” (s.38) diyerek 

çocuğu kaderiyle baĢ baĢa bırakır. Nihayet çocuğun üstü aranır. Üstünden sigara, 

kibrit, bir tarak ve çatlak bir aynadan baĢka bir Ģey çıkmaz. Yine de çocuk trenden 

indirilip karakola teslim edilir. Amcası yeğenini kurtarmak istese de üzerindeki toplu 

para, daha önceden jandarmadan yediği dayak, yolunu gözleyen on bir aile ferdi onu 

bu düĢünceden vazgeçirir. 
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 Öyküde çocuk indirildikten sonra trende kalan çatlak aynası toplumu olduğu 

gibi göstermektedir. Ayna, insanların baĢkalarını nelere göre yaftaladığını 

anlatmaktadır. 

  

 ―Kiraz Küpeler‖ 

 

 Fabrika iĢçisi Yemlihan ile karısı Kıymet hep bir çocuk isterler. Sonunda bir 

kızları olur. Fakat çocuk hastadır. Dilsiz doğar, kalp kapakçıklarından biri de açıktır. 

Bir gün fabrikada yemeğin yanında kiraz verilir. Yemlihan bunu görünce on beĢ gün 

önce hastane çıkıĢı yaĢadıklarını hatırlar. Kızı hastane çıkıĢı kiraz ister. Yemlihan‘ın 

olan parası ilaca gitmiĢtir. Manavdan yüz gram ister. Manav satmaz, tersler. Ġki yüz 

elli grama da paraları yetmez. AlamamıĢtır. ġimdi diğerleri yemeğini bitirdiğinde 

tabağındaki kirazları dolabına kaldırıp akĢam çocuğuna götürecektir. Bu hayalden 

kendine geldiğinden tabağında yalnız çöp ve çekirdeklerin kaldığını görür. 

ArkadaĢları, dalmıĢken onunkileri de yemiĢtir. Öykü Yemlihan‘ın masaya 

yumruğunu vurmasıyla biter. 

 

 ―Ekinler Sarardı‖ 

 

 Bu öyküde dünyanın çeĢitli yerlerindeki baskı karĢıtı eylemler anlatılmıĢtır. 

Öykü 12 Mart‘ı ele alır. Ancak mekân Ġspanya‘ya taĢınmıĢtır. Bu bağlamda hem 

dünyanın her yerinde baskının aynı olduğu anlatılmıĢ hem de anlatılmak istenenler 

kamufle edilmiĢtir. Öykü ile ilgili Hasan Ġzzettin Dinamo Ģunları söyler: 

 

 ― ‗Ekinler Sarardı‘ hikâyesi de anlaĢılan 12 Mart‘ta yaĢanmıĢ olan korkunç 

kara düĢün sonradan bir kez daha düĢsel bir biçimde yaĢanmasını anlatıyor. Bir 

devrimci gencin kontrgerillanın iĢkencelerine benzeyen bir yerde iĢkence 

görüĢü anlatılıyor. Ancak adlar, Ġspanyol adları. Türk adları sakıncalı 

görüldüğünden olacak.‖  (Dinamo, Edebiyat Cephesi, 1979). 
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 ―Bir Buçuğu Biraz Geçe‖ 

 

 Devrimci arkadaĢlarını gammazlayan bir adam tedirgindir. Ġzlendiğini 

sanmaktadır. ĠĢinin bitirileceğinden korkar. Psikolojisi bozulur. Evde ıĢığı açmaya 

bile korkar hâle gelmiĢtir. Kanepenin altında bir balta saklamaya baĢlar. Bir gece 

evhamları iyice artar. Rüyalar görür. Araba seslerini kendi için geliyor sanır. Son 

olarak camdan gelen bir sesle yere yığılır. Oysa bu sadece bir kedidir. Yazarın bu 

muhbirden intikamını nasıl aldığını Hasan Ġzzettin Dinamo Ģöyle dile getirir: 

 

 ― ‗Bir Buçuğu Biraz Geçe‘ bir muhbirin kara hikâyesidir. Bir toplumcu 

topluluğu ele vermiĢ olan bu muhbir üç devrimci tarafından bastırılır. Ancak 

düĢte olan bir baskındır bu.(…) Bu hikâyede yazar muhbirin hesap sormaya 

gelecek devrimcileri beklerken geçirdiği korkunç saatleri betimlerken bu 

alçaktan bayağı öç almaktadır.‖(Dinamo, Edebiyat Cephesi, 1979). 

 

  

 ―BoĢboğaz‖ 

 

 Öyküde aynı kaderi paylaĢan insanların birbirine zarar vermesi 

anlatılmaktadır. ġehmus ile Yasin Varto‘dan tanıĢmaktadırlar. ġehmus‘un babası 

Cekko Dayı bir gün otlarını Yasin‘in babası Cafo‘nun harmanına yığmıĢtır. Tesadüf, 

o gün hasımları harmanı ateĢe verince Cekko Dayı Cafo‘dan otlarına karĢılık beĢ yüz 

lira ister. Gün gelir, onlar ölür, iki oğlan büyür, aynı fabrikada çalıĢmak üzere 

Ġstanbul‘a gelirler. ġehmus, kızı Gülbahar‘ı gelin edeceği zaman baĢkalarının da 

doldurmasıyla Yasin‘den babadan kalma parasını ister. Yasin Usta aklı baĢında bir 

adamdır. Fabrikayı sendikayla tanıĢtırmıĢtır. Yeni gelen iĢçiler ise patrona yandaĢ bir 

sendikanın taraftarlığını yaparlar. Yasin‘in ortadan kalkmasını istedikleri için 

ġehmus‘u doldururlar. ġehmus‘un sağda solda Yasin hakkında atıp tutmalarına 

karĢın arkadaĢları “Bak oğlum, bol keseden asıp kesiyorsun ama senin bir halt 

edeceğin yok. Isıracak it dişini göstermez. Dilinin dizginini çek biraz!.. Bakarsın bir 

şey falan olur, üstüne kalır sonra. Benden söylemesi, demedi deme... Baksana, 

herifler aç kurt gibi açmış ağzını fırsat kolluyor...” (s.87) demelerine rağmen 

ġehmus dinlemez. Yasin sendika meselesine öldürülür. Suç boĢboğazlık eden 
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ġehmus‘un üstüne kalır. Olanı biteni fark ettiğinde çok geçtir. Polis çoktan evinin 

kapısına dayanmıĢtır. 

 

 ―Filiz Çayı‖ 

 

 Fransa‘ya çalıĢmak için giden Ġsmail iĢ bulamamıĢtır. Orada aĢağılanır, hor 

görülür. Polis kimlik sorup durur. Mağazalar iĢsiz diye içerde tutmak istemez. Ġsmail 

geri dönmeyi de gururuna yediremez. Hatta sınır dıĢı edilmek korkusuyla 

bacaklarındaki kaĢıntılı yaraları bile gizler. Ġsmail‘e Fransa‘da kılavuzluk eden 

öğrenci yazarın kendisidir. M. Balel, yaptığımız görüĢmede öykülerinin tamamına 

yakınını kurgudan oluĢturmasına rağmen ―Filiz Çayı‖nı gerçekten esinlenerek 

yazdığını söylemiĢtir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 20.01.2011) 

 Ġsmail bu düĢüncelerle Fransa‘da gizlenerek yaĢamaya devam eder. Aldığı 

çaylar ise ona devamlı memleketini hatırlatmaktadır. Öykü Ġsmail‘in Poitiers 

sokaklarında dolaĢtığını gördüğü bir rüyasıyla sona erer. 

 

 ―Can Eriği‖ 

 

 Hasret ve Turna‘nın oğlu ġemistan inekleriyle cinsel iliĢkiye girmiĢ, durumu 

köylü görmüĢtür. Hasret tek varlığı Elmas‘ı kesmek zorunda kalınca ġemistan‘ı 

evden kovar. ġemistan daha önceden erik çaldığı için dayak yediğinde ortalıktan 

kaybolduğu gibi yine kaybolur. Hasret‘in karısı Turna, direnmeye çalıĢsa da Kötü 

Hafız‘ın “Sütü de, yoğurdu da murdar gayri. Evde durması caiz değil. Kesip 

gömeceksin. Böyle bir hayvandan bir dirhem et, kimin kursağına düşerse o da 

murdar olur. Cenazesi kılınmaz.” (s.109) demesi Hasret‘in kararını kesinleĢtirir. Ġnek 

kesilip gömülür. Aile fakirdir. Kursaklarından kaç zamanda bir et geçmektedir. 

Turna‘nın ısrarlarıyla gece gömdükleri yere gidip hayvanın etini almaya karar 

verirler. Gömdükleri yeri tekrar kazdıklarında inekten geriye sadece baĢı kalmıĢtır. 
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 ―Ayıp Yerleri YanlıĢ KonmuĢ Resimler‖ 

 

 Ergenlik çağındaki bir çocuğun cüz okumaya gittiği Mevlüdanne‘den 

uzaklaĢma çabası anlatılır. Buna karĢılık Ehliman Amca‘nın büyük karısı ise Ģefkatli 

kolları ile mahallenin çocuklarının sevgilisidir. 

 Mevlüdanne cüz okutur, evi pistir, kendisi de... Ehliman Amca‘nın büyük 

karısı ise temizdir. Çocukları sever, onlara yemekler yapar, para verir. Bu kadının 

hastalanmasıyla çocuk üzülür. Herkesin devamlı yardımına koĢmuĢ bu kadınla 

yaĢlanınca mahallelinin irtibatı kesmesi -çıkar iliĢkileri- çocuğun üzüntüsünü daha da 

artırır. Mahalleli adamsendecidir. Tembeldir. Mahallenin çamuruna sobalarının 

küllerini bile dökmezler. Her yer çamur deryası gibi olur, umursamazlar. Mahalle ile 

ilgili bunlar anlatılırken çocuk erkekliğini keĢfeder. Artık daha duygusal karmaĢalar 

yüklüdür. Ehliman Amca‘nın büyük karısına çorba götürdüğü bir gün kadın iyice 

fenalaĢır. Durumunu belli etmek istemez. Çocuk üzülmesin diye teselli eder. Yarına 

iyileĢeceğini, merak etmemesini söyler. Ertesi gün Ehliman Amca‘nın büyük karısı 

ölmüĢtür. 

 Yazar bu öyküsünde bir yandan bir mahalleye ayna tutarken bir yandan da 

ergenin genel hâllerini vermeyi amaçlamıĢtır. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 

20.01.2011). 

 ―Hatmigül Zamanı‖ 

 

 Yazar, dokuz yerde ―Kırımlı Yenge sizlere ömür‖ der ve Kırımlı Yenge‘nin 

ölümünden sonra mahalledeki değiĢimi anlatır. O ölmeden önceki hâli daha güzeldir. 

Yani bu değiĢim olumsuz yöndedir. Kırımlı Yenge ölmeden evvel mahallede dayak 

yiyen kadınlara, karısının hıĢmına uğrayan adamlara yardım etmiĢtir. Bahçeler daha 

güzeldir. O ölünce talan edilmiĢtir. Her Ģeyin tadı kaçmıĢtır. 

 

 ―GözyaĢı Satıcısı‖ 

 

 Öykünün kahramanı anne profesyonel bir ağıtçıdır. Çağırıldığı cenazelerde 

para karĢılığı ağıt yakar. Ona bu gözyaĢı satıcısı ismini mahalleli vermiĢtir. 
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 Bir gün eve gelen bir haber üzerine kadın aniden evden çıkar. Küçük kızı 

(anlatıcı) teyzesine götürülür. Ona bir Ģey söylenmez. Teyze zengindir. Evlerinde 

güzel eĢyalar, televizyon, buzdolabı vardır.
9
 Oyuncaklar vardır. Normalde hiçbir Ģeye 

el sürdürülmeyen, en ufak hareketinde çimdiği, yumruğu yiyen kız, kendisine bu 

defa neden bu kadar iyi davranıldığını anlayamaz. Teyzesi avluda sürekli bayılır. 

Annesi gözleri bir noktaya sabit bekler. Bir su ısıtılır. Mahallenin çocuklarının “Uu! 

Herife bak laa!... Çırılçıplak!” (s.41) sözünden birinin öldüğünü anlar. Biri 

yıkanacaktır. Sonra yatanın ağabeyi olduğunu görür. Ellerinde ağabeyinin çerçeveli 

resmi yürüyenleri görür. Kucağında oynaması için verilen bebeği, cebinde ağacının 

yanına bile yaklaĢtırılmayan elmalarla koĢar, uzaklaĢır. Elmaları fırlatır, elinden 

düĢürdüğü bebeğini ise siyah bir araba ezer. 

 

 ―Gurbet Kaçtı Gözüme‖ 

 

 ġuayip memleketinde olanca malını satar. Fransa‘da çok rahat olduklarını 

söyleyen akrabalarına uyup Fransa‘ya gider. GidiĢ masrafları parayı bitirir. 

Akrabaları Rıfat Abi, ġuayip‘e iĢ bulması için Müsö Mahmut adında bir adama 

ricada bulunur ama paraları yoktur.  Ġki vak‘a zincirinden oluĢan öyküde bir taraftan 

bu iĢ konuĢmalarını (Müsö‘nün iki bin frank istemesi, olmadığı söylenince ihbar 

edeceğim demesi, tartıĢmalar...) diyaloglar Ģeklinde okuruz. Bir taraftan da çalıĢma 

kâğıtları olmadığı için ġuayip‘in saklandığı öğrenci yurdunda korkularını, 

özlemlerini, bir türkü dinleyip yurdunu hatırlamak umuduyla radyodan TRT‘yi 

aramalarını okuruz. ĠĢ umutları tükenir. ġuayip de TRT Ġzmir Radyosu‘ndan bulduğu 

türkülerle coĢar. IĢıkları açar. Suyu açar. Gönlünce oynar. Kaç zamandır bunca 

korkudan, sıkıntıdan patlamıĢtır. Artık kaybedeceği bir Ģey de yoktur. 

 

 Burada sözü edilen iki vak‘a zinciri ile ilgili olarak ġerif AktaĢ Ģunları söyler: 

 

―... vak‘aları Ģöyle gruplandırmak mümkün: 

 

                                                 

9
 Bu eĢyaların hayatımıza yeni girmesi, öyküde yer alan baĢka bazı ipuçları öykünün zamanının 

70‘lerin sonu 80‘lerin baĢı olduğunu göstermektedir. 
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1. Vak‘a, tek bir zincir halinde nakledilir: Bu gruba girenler, daha ziyade, 

SergüzeĢt romanı cinsinden eserlerdir. 

 

2. Eserin vak‘ası, iki veya daha fazla vaka zincirinden meydana gelir. Bunlar 

bazı noktalarda kesiĢirler. Bir hadise belirli bir noktaya kadar nakledilir, sonra 

bir diğerine geçilir. Bu geçiĢler umumiyetle vak‘a zincirinin kesiĢtiği 

noktalardır. Söz konusu kesiĢme noktaları her iki veya daha fazla vak‘a 

zincirinde ortak bir yer, Ģahıs, tema olabilir. Masallarda bu husus açıkça 

belirtilir. (...) 

 

3. Bir vak‘a, bir baĢka vak‘a içine yerleĢtirilerek sunulur. Bu durumda ilk vak‘a 

ikinciye çerçeve vazifesi görür. Böyle eserlerde vak‘a zinciri yerine iç içe 

geçmiĢ vak‘alardan söz etmek yerinde olur.‖ (AktaĢ, 1984: 76-77) 

 

 Bu açıklamalara dayanarak M. Balel‘in bazı öykülerinde iki vak‘a zinciri 

bulunduğunu tespit ettik. ―Gurbet Kaçtı Gözüme‖ de bunlardan biridir. 

 

 Öykünün içinde yazar da yer almaktadır. Öykünün Ģu kısımlarından olaylar 

yaĢanırken M. Balel‘in Fransa‘da öğrenim gördüğü anlaĢılmaktadır: 

 

 “Ve kardeşinin bir öğretmen arkadaşının, burs kazandığını yakında 

Poitiers‟ye gideceğini duyunca, yüreğinde küllenen közün depreşivermesi...” (s.64) 

 

“Öğretmen kuzen‟in gölgem dediği her fırsatta bir şeyler bahane ederek damlayan, 

sözüm ona aşırı merakını gidermek için her gördüğü kitabı, kâğıdı karıştıran şu 

gözlüklü Türk... Bir iki kez çevresinden yararlanıp kısa sürede geçici de olsa bir iş 

bulabileceği umuduyla iki kilometre kadar ötede Rabelais yurdundaki kapısını 

çaldıkları genç yazar...” (s.66) 

 

 Öykünün ele aldığı konu hakkında bir araĢtırma yapıp yapmadığını soran 

Seher Çapar‘a yazar, Fransa‘da iken yaptığı gözlemlerinden faydalandığını Ģu 

sözlerle dile getirmiĢtir: 

 

 ―Buna araĢtırma diyemeyeceğim ama çok yoğun gözlemlerim oldu. YurtdıĢına 

iĢçi göçünün yeni baĢladığı yıllarda öğrenim için Fransa‘da bulundum. 

ĠĢçilerimizin henüz oraya yerleĢip bugünkü gibi ghettolarını kurmadan, yani 

göreceli de olsa kendilerini güvenceye almadan önceki durumlarını yakından 

gözlemleme fırsatım oldu. Bu öyküde iĢte en baĢta kendi ülkesinden gelip orada 
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gözü açılmıĢ birtakım uyanıklar tarafından itilip kakılan o insanların yurt 

özlemlerini dile getirmeye çalıĢtım.‖  (www.mustafabalel.com, 25.02.2011). 

 

 ―Vesile‖ 

 

 Vesile bir baharat fabrikasında iĢçi olarak çalıĢmıĢ, gündeliğe gitmiĢtir. Bu 

hayattan kurtulmak için böbreğini satmıĢtır. Bu sayede hayalini kurduğu lüks hayata 

kavuĢmuĢtur. Öykü, Vesile‘nin bayramda evine temizliğe gelen hizmetçiye 

anlattıklarından oluĢmuĢtur. Vesile sonradan görmedir. Ġbrahim diye bir figüranla 

evlidir. Adam Vesile‘ye parası için katlanır ama artık bunun için bile çekileceği 

kalmadığını düĢünmektedir. Hizmetçi temizlik yaparken Vesile ―sonradan 

görmeliklerini‖ anlatır. Son olarak da hizmetçi iĢini bitirmiĢ evine gidecekken bir 

gün böyle bir temizlikten sonra gümüĢ takımlarından birinin kaybolduğunu anlatır. O 

günden sonra ne zaman eve hizmetçi çağırsa “İşi bitince parasını verip salmadan 

önce, şöyle tepeden tırnağa arıyor, ondan sonra bırakıyorum.” (s.97) diyerek 

kadının üstünü aramak ister. 

 Öykü, okuyucuyu bir taraftan Vesile‘nin görgüsüzlükleri ile güldürürken sırf 

sınıf atlamak arzusunda olan bir kadının da bunun için neleri feda edebileceği 

anlamında hüzünlendiriyor. M. Balel bu konuda Sivas Postası‘na Ģunları söylemiĢtir: 

 

 ―BaĢlangıçta ‗Eski Bir Gündelikçi Kadının Trajik ve Biraz da Komik 

Hikâyesi‘ adıyla Fransızca olarak yazmıĢtım ve Fransa‘da büyük ilgi görmüĢtü. 

Öyküde hayatı boyunca baĢkalarının evinde gündelikçilik yapan bir kadın kendi 

ağzıyla her satırında insanları kahkahaya boğan hikâyesini anlatıyordu. Yani bir 

tür gülmece öyküsüydü. Ama güldürürken bir yandan da insanın yüreğine paslı 

bir hançer saplamaktan geri kalmıyordu.‖ (Sivas Postası, 2011). 

 

 ―Dedemin Bakır Koltukları‖ 

 

 Nihat Bey (dede) eĢinin ölümünden sonra oğlu Suaviler‘e yerleĢmiĢtir. Son 

derece kibar, nazik, düzenli olan bu adamı torunu Sedat aĢırı derecede sever. Suavi 

de babasına karĢı hassastır. Ancak ÇeĢm-i Sim (anne) Nihat Bey‘i “Çok sevdiği 

kocasının babası ya da gözünden gözüne inanamadığı oğlunun (...) dedesi olarak 

değil de zavallı, kimsesiz, sığınacak yeri kalmamış da gelmiş evinin bir köşesine 

sığınmış bir yabancı gibi görür...” (s.100) Nihat Bey taĢınırken iki valizle gelir. 

http://www.mustafabalel.com/
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Gereksiz eĢya getirmez. Fazladan sadece bakır güğümleri vardır. Hatırası olan bu 

güğümlerin süs olarak kullanılmasını ister. ÇeĢm-i Sim bunları tavan arasına atar. 

Adam tavan arasına çıkıp zaman zaman bunları sever, ağlar. Sedat da durumun 

farkındadır. Bir gün bunların satılarak yerine balkon için plastik sandalyeler alınması 

Nihat Bey‘i de onu çok seven Sedat‘ı da yaralar. Dede-torun bir daha bu koltuklara 

oturmazlar. Onlar bakır koltuklardır. Sıcakta oturanlar yanarlar diye düĢünürler. 

 Öyküde insanın geçmiĢinin hayatındaki önemine değinilmiĢtir. Dede ile 

torunun bu denli birbirlerini sevmeleri de her ikisinin ailede gereken ilgiyi 

görmemesinden kaynaklanmıĢtır. ÇeĢm-i Sim bir Ģirketin çeviri iĢleriyle uğraĢır. 

Suavi ise hem radyoda çalıĢmaktadır hem de akĢamları kitapların düzenleme iĢleri ile 

uğraĢmaktadır. Bu durum dede ile torunun arasında çok sıkı bir bağ oluĢturmuĢtur. 

 

 ―Bahar Dalı‖ 

 

 Yazarın bir adamın hayatından, Ġstanbul‘dan okuyucuya bir kesit sunduğu 

öyküsüdür. Bahar dalı mısır patlağının dallara yerleĢtirmesiyle yapılır. Anlatıcı 

seyyar olarak bahar dalı satmaktadır. Öykü iki vak‘a zincirinden oluĢmaktadır. Bir 

taraftan bahar dalı satıcısının yanındaki çocuğa geçmiĢi ile ilgili anlattıkları vardır 

diğer tarafta da Ġstanbul‘da seyyar satıcıların bulunduğu bir mekânda insanlar... 

 Bahar dalı satıcısı Galatasaray Sultanisi‘nden terktir. Markiz‘de
10

 garsonluk 

etmek, Galatasaray‘dan arkadaĢlarına hizmet edip bahĢiĢ almak zoruna gittiği için 

trende çalıĢmaya baĢlar. Adam, karısı ve özürlü oğlu köhne bir evde yaĢamaktadırlar. 

Buna rağmen mutludurlar. Adamın yazıp gazeteye gönderdiği bir Ģiir onu iĢinden 

eder. Kadın bunu üzerine değiĢir. Hayatından Ģikâyetçi olmaya baĢlar. Öyküden 

öğrendiğimize göre adam bahar dalı yapmayı da II. Dünya SavaĢı sırasında 

karısından öğrenmiĢtir. Çocuklarını avutmak için... ġimdi ise seyyar olarak bahar 

dalı satmaktadır.  

                                                 

10
 Markiz, Ġstanbul‘da Ġstiklal Caddesi üzerinde bir pastanedir. 1980‘de kapanmıĢ, birkaç yıl önce 

yeniden faaliyete geçmiĢtir. Uzun bir süre edebiyatçıların ve Sultanîlilerin buluĢma noktası olmuĢtur. 
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 Öyküde satıcı adam anlatıcı konumundadır. Ancak yazar da vak‘a zincirinin 

bir halkasında gözlemlerini aktarmaktadır. Böylece adam kendi hayatından yazar da 

Ġstanbul‘dan okuyucuya bir panorama sunmuĢtur. 

 

 ―Rahmetlinin Ardından‖ 

 

 Yazarın edebiyat dünyasına eleĢtirisidir. Bu eleĢtiriyi bir televizyon programı 

kurgulayarak yapmıĢtır. 

 Rahmetli Rüknettin Bey büyük bir derginin idaresine bakan, jürilik görevleri 

yapmıĢ iyi bir edebiyatçıdır. Onun vefatından sonra hayatına ve sanatına dair bir 

televizyon programı yapılacaktır. Bu programa konuk olarak Mümtaz düĢünülür. 

Mümtaz pek çok ödül almıĢ bir yazardır. Programda Rüknettin Bey‘den baĢka her 

Ģeyden söz eder. Sürekli kendisini, hatıralarını anlatır. BaĢka yazarları dalkavuklukla 

bir yerlere gelmekle suçlarken kendi aldığı hediyeleri, ikramları da dile getirmekten 

sakınmaz. Böyle yapılması gerektiğini savunur. Sunucunun programı toparlamak 

isteğinden sonra da “...Rüknettin Bey gibi müstesna bir insanı böyle küçük bir 

televizyon söyleşisine sığdırmak, kabul buyurursunuz ki kolay iş değildir. Ummanı 

bardağa sokmaya benzer.” (s.179) der ve program biter. 

 

 ―Feridun‖ 

 

 Tamamen Feridun‘un monologundan oluĢan öyküde 12 Eylül sürecine yakın 

bir zamanda ideolojik çatıĢmaların ailelere dahi nasıl sirayet ettiği anlatılır. 

Abdurrahman‘ın ortadan kaybolması evdekileri telaĢlandırır. Abdurrahman siyasi 

faaliyetlerde bulunur. KardeĢi Feridun onunla karĢıt görüĢtedir. Kaybolmasına da 

endiĢelenmez. Annesi Abdurrahman‘ı armasını ister ama oralı olmaz. Üstelenince de 

kapıyı çeker, Sivas‘a dolmuĢ Ģoförü bir arkadaĢının yanına gider. Öykü, Feridun‘un 

ertesi gün dolmuĢta bu arkadaĢına evde yaĢananları anlatmasından oluĢmuĢtur.  

 ―Feridun‖ birbiriyle bağlantılı beĢ öykünün ilkidir. Bunu takip eden ―Sedef 

Bacı‖, ―Ġdris Usta‖, ―Emine‖ ve ―Deste‖ öyküleri ailenin diğer fertlerinin gözünden 

yaĢananları aktaracaktır. 
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 ―Sedef Bacı‖ 

 

 ―Feridun‖da anlatılan olaylar bu defa anne Sedef Bacı‘nın bakıĢ açısıyla 

verilir. Feridun kardeĢini aramaya gitmemiĢ, “Toplantım var, gece de belki gelmem.” 

diyerek evden çıkmıĢtır. (s.190) Sedef Bacı büyük kızı Gülname‘yi de yanına alarak 

Abdurrahman‘ı aramaya çıkar fakat eli boĢ döner. Eve döndüklerinden herkesin 

aklında aynı soru vardır: Vuruldu mu? Öykü, bir silah sesiyle biter. 

 

 ―Ġdris Usta‖ 

 

 Evde herkes beklemededir. Kimi pencerenin kimi de radyonun baĢına geçer. 

Bu öyküde ailenin köyünden kalkıp Ġstanbul‘a göç ettiğini anlarız. Ġdris Usta, 

ayağının biri sakat olduğu için elinden pek bir Ģey gelmez. Oğlunu aramaya da 

gidemez.
11

 Oğullarının böyle siyasi olaylara karıĢması da onu oldukça yıpratmıĢtır. 

Öykü herkesin radyonun yayına baĢlayacağı saati beklemesi ile geçer. 

 

 ―Emine‖ 

 

 Sabah olmuĢtur. YaĢananlar Emine‘nin ağzından anlatılır. Öyküde Emine ve 

kardeĢleri ile ilgili bilgi alırız. Kızlar iĢe gidecektir. Radyodan haberler dinlenir. 

Vurulanlar arasında Abdurrahman‘ın adı geçmez. Öykü, Deste‘nin gazete almaya 

gönderilmesi, büyük kızların da iĢe gitmesiyle biter. 

 

 ―Deste‖ 

 

 ―Feridun‖ ile baĢlayan silsilenin son öyküsüdür. Olaylar evin küçük kızı 

Deste‘nin ağzından nakldilir. Aradan birkaç gün geçmiĢtir. Herkeste bir huzursuzluk 

vardır. Gülname evlenmiĢ, evden ayrılmıĢtır.
12

 Bir gün Sedef Bacı radyoda bir 

Abdurrahman‘ın vurulduğu haberini duyar. Ancak bunun kendi çocukları mı olduğu 

                                                 

11
 Fikirler kısmında ele alacağımız üzere M. Balel‘in eserlerinin hemen tamamında aktif olan 

kadınlardır. Toplumda erkek, egemen gibi görünse de aslında hâkim olan kadınlardır. 
12

 Gülname‘nin akıbeti, Turuncu Eleni‟de yer alan ―Gülname‖ adlı öyküde belli olacaktır. 
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anlaĢılamaz. Çünkü soyadı anlaĢılmamıĢtır. Deste, kahvedekilere sorar ama radyoları 

bozulmuĢtur. 

 Sultan kazandığı paralarla resimli romanlar alır. Ancak evdekilere baĢka bir 

arkadaĢından emanet aldığını söyler. Bu romanları kanepenin altında saklar. Deste‘de 

fırsat buldukça bu romanları alır, okur. Yine bir gün kanepenin altında yeni alınmıĢ, 

gazeteye sarılı bir kitabı eline aldığında Abdurrahman‘ın resmini görür. Diğer aile 

fertleri de bu gazete parçasından Abdurrahman‘a ne olduğunu öğrenmeye çalıĢırlar. 

Ancak gazetedeki haberlerden Abdurrahman‘ın vurulanlardan mı yoksa 

yakalananlardan mı olduğu anlaĢılmaz. 

 

 ―Gülname‖ 

 

 ―Yağmuru Özlemek‖ kısmında yer alan öykülerle iliĢkilidir. Gülname o 

öykülerde yer alan ailenin en büyük kızıdır. Gülname evin iĢlerini yapar, dantel örer, 

eğitimsizdir. Ailenin gözünde yaĢı geçmiĢtir. Yasin Efendi adında bir adamın aracı 

olması, annesinin de acelesiyle Gülname apar topar evlendirilir. Öykü iki vak‘a 

zincirinden oluĢur. Bir taraftan Gülname gittikten sonra evde yaĢanan değiĢiklikleri 

evin küçük kızı Deste‘nin ağzından dinleriz. Diğer taraftan da Gülname‘nin gidiĢine 

kadar olan süreç herhangi bir anlatıcıya gerek duyulmadan diyaloglarla okuyucuya 

sunulur. 

 Gülname‘ye talip olan adamın dökme atölyesinde çalıĢtığı söylenir. Yüzünün 

bir tarafı da boydan boya yanıktır. Adam aslında Ġstanbul‘da yaĢamıyordur. BaĢlık 

parası vermemek için aileye Ġstanbul‘da çalıĢıyormuĢ gibi anlatılır. Daha önceki 

karısı kaçmıĢtır. Bu durumdan Sedef Bacı‘ya haberdar olduğu halde, olur ki babası 

vermez diye Ġdris Usta‘ya söylemezler. Gülname pek istemese de “Şusuna busuna 

bakmayacağım artık. Yanıksa yanık... Şunların dilini çekeceğime, n‟apıyım, kaderime 

küserim...” (s.11) diyerek bu evliliğe razı olur. Evdekiler, o çalıĢmadığı için, yaĢı 

ailenin bakıĢına göre geçkince olduğu için Gülname‘ye hizmetçi gibi muamele 

ederler. Üstüne üstlük yaptıkları da bir gün takdir edilmez. 

 Adam evlenir evlenmez Gülname‘yi Mardin‘e götürür. Bir daha da haber 

alınmaz. O gittikten sonra kıymeti anlaĢılır. Evde hiçbir Ģey artık eskisi gibi değildir. 

Gülname‘nin gidiĢi bu anlamda bir milattır. 
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 ―Turuncu Eleni‖ 

 

 Yazar bu öyküsünde bir çocuk anlatıcı gözünden Turuncu Eleni‘nin hayatını 

konu etmiĢtir. Eleni garip bir kadındır. Mahalledekiler onun “çatlağın teki” 

olduğunu düĢünür. (s.23) Eleni‘nin kıyafetleri, eĢyaları, her Ģeyi turuncudur. Bodrum 

kattaki izbe bir evde yaĢar. Yıllar yılı aynı rolleri tekrar eder. YaĢlılardan nefret eder. 

Ġnsanlardan kaçar.  

 Anlatıcı yıllar sonra bir gazete haberinde Eleni‘nin bileklerini keserek intihar 

ettiğini öğrenir. Nüfus kâğıdı, onun bir Türk ailenin biricik kızı Emine olduğunu 

gösterir. Eleni‘nin gayrimüslim olmadığı, bir Türk kızı olduğu ortaya çıksa da neden 

tüm bunlara gerek duyduğu bir giz olarak kalır. 

 ―Turuncu Eleni‖ doruk noktasına ulaĢmıĢ bir yabancılaĢmanın öyküsüdür. 

Ġnsanların çevresine, topluma yabancılaĢması sık görülen bir durum. Ancak bu 

öyküde anlatılan kiĢi kimliğine, dinine, diline kısacası kendine yabancılaĢmıĢtır. 

Turuncu renk farklılık içindir, iddialı bir renktir. Eleni‘nin yaĢlılara düĢman olması 

ise kendine ölümü, çirkinleĢmeyi hatırlatmasından kaynaklandığı söylenebilir. Bu, 

oyuncu olmak arzusunda olan Eleni için kâbus gibidir. 

 

 ―Bir Avuç Ġstanbul‖ 

 

 Öyküde, Adapazarı‘ndan günübirlik gittikleri Ġstanbul‘da, misafir oldukları 

eve hapsolmuĢ bir çocuğun yaĢadıkları anlatılır. Bu hapsoluĢun nedeni cimri ve 

düĢüncesiz bir amcadır. Sivas‘a döndüğünde arkadaĢlarına anlatarak onların gözünde 

üstünlük elde edeceği bir dolu Ģeyi görme hayalleriyle heyecan ve coĢku içinde 

geldiği Ġstanbul‘da penceresinden yalnızca bir minarenin kubbeyle birleĢtiği 

noktadan, orada bir rastlantı sonucu yetiĢmiĢ hüsnüyusuf çiçeğinden ve bir köĢe 

taĢına konup kalkan bir güvercinden baĢkaca bir Ģey göremeyeceğini algılayınca 

çocuğun yaĢadığı korkunç düĢ kırıklığı verilmiĢtir. 

 Amca Ġstanbul‘daki bu evde eniĢte ile konkene dalar. Çocuğun Ġstanbul‘u 

gezme hayalleri suya düĢer. Buna çare olarak yengesinin oğlu ile ağlamaya baĢlarlar. 

Bu, her ne kadar oyunun sona ermesini sağlasa da cimri amca aileyi saatler 

öncesinden doğruca HaydarpaĢa‘ya götürür. 
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 ―Anacık‖ 

 

 Annesi iĢe gittiğinde evde kardeĢine bakmak zorunda olan sekiz yaĢında bir 

kız annelik görevini üstlenmiĢtir. Anne, daha önceden uyku ilacıyla Tacizer ile 

anlatıcı çocuğu evde bırakmıĢtır. Fakat çocuk uyumayıp tüm ilacı kardeĢi Tacizer‘e 

içirmiĢtir. Tacizer ölmüĢtür, diğer kardeĢe de belli bir süre komĢular bakmıĢtır. 

Hapisten çıkan baba bir çocuk daha yapmıĢ (Nurhayat), bir düzen kurar kurmaz 

aileyi yanına aldıracağı vaatleriyle ortadan kaybolmuĢtur. Aile oturdukları evden 

taĢınmak zorunda kalır. Yeni evlerinde çocuklara bakacak bir komĢuları yoktur. 

Nurhayat‘a bakmak görevi ablasına düĢmüĢtür. Evlerinin yanında bir park vardır. 

Ancak anneleri kapıyı kilitleyip gittiği için onlar bu parkı sadece karĢıdaki evin 

balkon kapısı belli bir açıda aralık olduğu zaman yansımasından görebilirler. 

Öykünün anlatıldığı gün mahalledeki kahveye televizyon çekimi için Ajda Pekkan 

gelir. Bütün mahalle, çocuklar oradadır. Herkes Ģimdiye dek televizyonda gördüğü 

sanatçıları yakından görmek, televizyona çıkmak hevesiyle toplanır. Küçük kız da 

gitmek ister. KardeĢini uyutup mutfağın önündeki ağaçtan aĢağı inecektir. Tam 

yağını attığı anda gözünün önünde Nurhayat‘ın yüzü belirir. Vazgeçer. Ġçeri 

döndüğünde Nurhayat divandan düĢmek üzeredir. KardeĢini yakalar, avutur. 

 

 ―KöĢküm Var Deryaya KarĢı‖ 

 

 Mesut‘un ailesi paĢa yanında hizmetçilik edip Mesut‘u iyi bir okula 

göndermiĢlerdir. Mesut okuyamamıĢtır. Birkaç iĢte de ezilip tutunamayınca avuntuyu 

içkide bulmuĢtur. Sahilde kapısı, penceresi olmayan bir köĢkte yaĢar. Öyküde Mesut 

köĢkünde içki sofrasını hazırlamıĢ kendine de gazeteden yırttığı birkaç insan resmini 

de almıĢ, dertleĢmektedir. Arada bir de ―KöĢküm Var Deryaya KarĢı‖ adında bir 

Rumeli türküsü tutturur. Mesut gazetedeki arkadaĢlarıyla, çevresiyle, ailesiyle, 

toplumla hayalinde konuĢur, hesaplaĢır. Öykünün sonunda, rüzgâr gazete resimlerini 

uçurur. Mesut kâğıttan da olsa dertleĢtiği, için döktüğü dostlarından uzak kalır. 

 Mesut gazeteden arkadaĢlarıyla dertleĢirken biz de onun hayatını öğreniriz. 

Öykü bireyin toplumla çatıĢmasını ele almıĢtır. 
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 ―MatruĢka Bebekler‖ 

 

 Salih Efendi ile Saliha Hanım emeklidir. Tutumlu, planlı, programlı hareket 

ederler. Bankadan her ayın on dördünde -tenha olduğu için ikindi vakti- maaĢlarını 

almaya giderler. Oğulları Kıraç siyasi bir suçtan ötürü idam edilmiĢtir. Kıraç‘ı 

yakalamak için Salih Efendi içeri alınmıĢtır. Oğlunun ölümüyle sarsılan Saliha 

Hanım bir süre akıl hastanesinde kalmıĢtır. Kıraç‘ın bir mezarı bile yoktur. Ancak 

Saliha Hanım zaten çok sarsıldığı için Salih Efendi bunu karısına söyleyememiĢtir. 

BaĢka bir mezarı oğullarının olarak göstermiĢtir. Saliha Hanım bu mezara 

kocasından gizli, taksitle beton döktürür. Salih Efendi‘ye bunu gösterdiğinde adam 

bir Ģey diyemez. SevinmiĢ gibi yapar. 

 Bir gün yine bankaya maaĢlarını çekmeye giderler. Ancak banka memuru 

onlara pazartesiye kaldıklarını söylediğinde hayat karĢısında biraz daha küçülmüĢ 

olarak evlerine dönerler. 

 Öyküde Salih Efendi ile Saliha Hanım çektikleri sıkıntılar, yaĢadıkları 

travmalar nedeniyle zaman içinde matruĢka bebekler gibi küçülmüĢlerdir. 

 

 ―ġu Gönül ġarkıları‖ 

 

 Öykü Sermet Korkmaz‘ın balkon kapısının açılmasıyla baĢlar. Bu zamana 

kadar o ve ailesi topluma ters düĢen yaĢamıyla mahalleli tarafından dıĢlanmıĢ, yok 

sayılmıĢtır. Sermetler de bunu kırmaya çalıĢmaktansa perdelerini sıkı sıkı kapatmıĢ, 

kendi dünyalarına çekilmiĢlerdir. 

 Sermet Korkmaz içkiye düĢkün bir Ġngilizce öğretmenidir. Karısı Ferhunde 

ile Büyükada‘ya bakan evlerinde yaĢayıp giderler. Sermet‘in bir türlü 

tamamlayamadığı bir çevirisi vardır. Bitirince kazanacağı milyonların hayalini kurar. 

Çeviriyi on sayfadan öteye götürememesini içki istihkakını alamamasına bağlar. 

Muharrem Hepgenç, Sermet Korkmazlarla aynı apartmanda oturan çapkın bir 

adamdır. Kucağında içkilerle bu aileye gider gelir. Bu içli dıĢlı olma sonunda 

Muharrem ile Ferhunde birlikte olmuĢ hatta bir de çocuk aldırmıĢlardır. Hepgenç‘in 

ailesi Muharrem‘in devamlı gece orda olduğunu polise bildirir. Vaziyetin ortaya 

çıkmasıyla Hepgenç ailesi taĢınmak zorunda kalır. Ferhunde de kızları Devrim‘i 
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alarak evi terk eder. Sermet iĢinden de atılınca kendini tamamen içkiye verir. Evdeki 

eĢyaları satar. Ev sahibi biriken kiralar için icracıları getirir. Sermet buna rağmen 

içer. Çevirisini, kazanacağı paraları, açacağı pubu hayal eder. Bir gün hiç açılmamıĢ 

balkon kapısını açıp meyhanelerden gelen içki kokusuyla çevirisini yapmak için 

daktilonun baĢına geçer. Daktilo baĢında ölür. 

 

  

 ―Camgüzeli ya da Sürmeli‘nin Ġki Dünyası‖ 

 

 Bu öyküde Sürmeli‘nin iki zıt dünyası anlatılır. Renan kaynanası Safinaz‘la 

aynı evde oturmaktadır. Safinaz köyündeki evini satıp çevresindekilerin uyarılarına 

rağmen oğlunun yanına yerleĢmiĢtir. Gelinle kaynana birbirinden sürekli 

Ģikâyetçidir. Renan gelinini kısır olmakla suçlamıĢtır. Bunun üzerine gelini ve 

oğluyla arası açılmıĢtır. Renan arkadaĢları ile toplantılar düzenler. Modadan, 

yemekten konuĢurlar. Sürmeli‘nin sonradan görme figürüdür. Safinaz ise kent yüzü 

görmemiĢ, eskiye bağlanıp kalmıĢtır. Renan arkadaĢları arasında ikide bir 

kaynanasına laf vurur. Safinaz da her iĢe karıĢır. Bu zıt dünyaların çatıĢması iki vak‘a 

zinciri ile bir tarafta Renan‘ın bir toplantısındaki diyaloglarla bir yandan da onları 

dinleyen Safinaz‘ın beddualarıyla ilerler. 

 

 ―Ağlayan KöĢkün Martıları‖ 

 

 Doğu hizmetini bitirdikten sonra Mukaddim Bey Ġstanbul‘a gelir. Okul 

müdürünün de aracılığıyla eski bir köĢk bulur. Ablası Mercan ile buraya yerleĢirler. 

Ġkisi de evden pek çıkmaz. Kendi hallerinde yaĢarlar. KöĢkün yaĢlı sahibi, biri 

buraya zarar vermesin, martıların elektrik kablolarını tahribi bir yangın çıkartmasın 

diye köĢkünde bu iki kardeĢi oturtur. Bir gün köĢke yıllar önce kendilerini terk eden 

babaları Kadir çıkagelir. Almanya‘da Ulrike adında bir kadınla evlenmiĢ, Axel 

adında bir de oğlu olmuĢtur. Kadir hiçbir Ģey olmamıĢ gibi havadan sudan, lüks 

yaĢamından anlatır durur. Oysa Kadir‘in geliĢiyle köĢkün üzerine karabulutlar çöker. 

Mukaddim ve Mercan tedirgin ve huzursuz olurlar. Kadir Bayern Münih taraftarıdır. 

AkĢam da maç vardır. Fakat martılar antenin yönünü değiĢtirmiĢtir. Mukaddim‘de 
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yükseklik korkusu olduğundan Mercan ile Kadir çatıya çıkarlar. Kadir bir ara çatı 

iĢçiliği yapmıĢtır. Hava kararmıĢ, Mercan ıĢık tutmaktadır. Kadir sigara yakmak için 

kibrit çaktığında Mercan geçmiĢi hatırlar. KardeĢinin yatağından pijamasının altını 

çekip soluk soluğa kibrit çakmaya çalıĢan babasını... Kadir çocukken Mukaddim‘i 

istismar etmiĢtir. Sigara paketini düĢürür. Mercan, Kadir‘e paketin düĢtüğü yerin 

altının boĢ olduğunu söylemez. Kadir çatının çökmesiyle ölür.  

 

 Öyküde Mukaddim ve Mercan‘ın toplumdan kendilerini soyutlaması 

çocukken yaĢadıkları travmaya bağlıdır. Ġkisi de genç yaĢta çökmüĢtür. Yazar, çatıyı 

çökerterek Kadir‘in geçmiĢinin altında kalarak can vermesini sağlamıĢtır. 

 

 ―Çini Soba ya da Buruk Bir Kayıp Ġlanı‖ 

 

 Vedat ve Bergüzar -Belgin ismini kullanmaktadır- evliliklerinde 

mutsuzdurlar. Birbirlerine mecburiyetten katlanırlar. BaĢkalarının yanında “zevahiri 

kurtarmak” dedikleri (s.26) mutlu aile tablosuna bürünürler. Vedat politikacı, Belgin 

ise üst düzey bir yöneticidir. Kendi kardeĢlerini, babalarını bile misafir etmekten 

imtina ederler. Kariyerlerine leke sürülür korkusu yaĢarlar. Obez bir çocukları vardır. 

Bu çocuk aslında Belgin‘in bir önceki sevgilisindendir ve bunu Vedat‘a itiraf 

etmiĢtir. (s.36) Çocuğun tek arkadaĢı evdeki çini sobadır. Bir de evin kedisi: Pamuk. 

Çocukla Vedat da Belgin de ilgilenmez. Kedi ve çini soba çocuğun hapsolduğu bu 

evde adeta dünyasıdır. Bir gün kedi bu sobanın içine girer. Evin temizlikçisi Cevahir 

de kediyi fark etmez. Kapağı kapatır. Kedinin kaybolduğunu zannederler. Birkaç gün 

sonra kokudan iĢin aslı anlaĢılır. Kedi çöpe gider, çini soba da elden çıkarılır. Çocuk 

artık tamamen yalnızdır. 

 Öyküde bu çocuğun bir yetiĢkin olup aile saadetini arayıĢı anlatılır. Öykünün 

baĢında bunun için bir çini soba ilanı vermiĢtir. 
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 ―Hüznün Öteki Yüzü‖ 

 

 Tek maaĢlı bir ailede anne hayatından memnun değildir. Babanın tasarruflu 

olması, çocukların derdi, Zaven Amca‘dan gelen Yeranik Yenge‘nin hastalık 

mektupları ona “gına getirtmiştir”. (s.45) Önceleri anlatıcı çocuğun kullandığı, 

sonradan kız kardeĢine geçen dokuz yıllık çocuk arabasını babanın pazarda da 

kullanmayı önermesi kadının patlamasına yeterli olur. Gelen misafirlerine pahalı 

takımlarla yemekler sunamamak, yıllardır aynı eĢyaları kullanmak, babanın 

dağınıklığı, çocukların sıkıntıları, ailenin baĢka fertlerinin (amca, yenge, büyükbaba) 

sorunları kadına “hafakanlar basmasına” (s.45) neden olur. Her Ģeyi kendine sorun 

etmiĢtir. Bir gün bir mektup yazarak evi terk eder. 

 

 ―Albüm‖ 

 

 Yurdanur, makinist olan kocası ġerafettin ile izbe bir evde kıt kanaat 

geçinmektedir. ġerafettin ile bir plan yaparlar. Yurdanur Almanya‘ya gidecektir. 

Daha sonra kocası da oğlu Necmettin ile yanına gidecektir. Fakat Yurdanur kayıplara 

karıĢır. Bir daha ailesini, evini aramaz. ġerafettin günlerce gittiği yolculuklardan 

sonra ev iĢlerini yapmak ve on yaĢındaki oğlu Necmettin ile ilgilenmek durumunda 

kalır. Yurdanur‘un gidiĢi onu sarsmıĢtır. Tamamen değiĢir. Ġçine kapanır. Yolculuğa 

çıkarken Necmettin uzaktan bir akrabalarına bırakılır. Necmettin bu durumdan pek 

memnundur. Yazarın burada çocuğun depresif ebeveynden uzaklaĢma isteğini çok 

iyi yakalamıĢtır. Bu evin çocukları Ahsen ve ağabeyi ile güzel zaman geçirir. 

Necmettin akrabalarının evinde bir albüme merak sarar. Sürekli bu albüme bakar. 

Çocuklar annelerinin de tembihleriyle bir Ģey sormazlar. Babası Yurdanur‘un tüm 

fotoğraflarını yok etmiĢtir. Necmettin bu albümde annesinin bir fotoğrafını bulmuĢ 

ve almıĢtır. Albüm merakı da böylece bir anda bitmiĢtir.  

 

 ―Kanadı Kırık Gönlüm‖ 

 

 Bu öyküde anlatıcı ―ramazan‖dan hareketle çocukluğuna döner. Bir taraftan 

iftarlıklı, hamamlı, kahveli ramazanlar... Diğer yandan da ayyaĢ Ramazan... Ramazan 
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kendinden oldukça genç, Kırım göçmeni, güzel bir kadın olan Fitnat ile evlidir. 

Kadın melek gibi uysal olduğu halde Ramazan içip içip Fitnat‘a da mahalleliye de 

etmediğini bırakmaz. Fitnat‘ı gözü korksun diye Cumhuriyet Meydanı‘nda 

gerçekleĢtirilen bir idamı seyretmeye bile götürür. Sürekli içtiği için onu her gece 

evine kendinden oldukça genç meyhane arkadaĢları getirir. Fitnat, her gece odasına 

tanımadığı adamlar girdiği için bir gün bile geceliğiyle yatamaz. Sürekli 

kıyafetleriyle uyumak zorundadır. Mahalleli de durumu bilir. On yıl sonra Ramazan 

meyhanede bıçaklanarak öldürülünce Fitnat‘ın ilk iĢi kendine renk renk gecelikler 

almak olmuĢtur. 

 

 ―Karanfilli Ahmet Güzellemesi‖ 

 

 Ahmet evi barkı olmayan, Meram‘da kendini otopark bekçisi ilan etmiĢ ve 

belediyenin korumacı tutumuyla geçinip giden bir meczuptur. Anlatıcı öğretmen 

arkadaĢlarıyla Konya‘ya yaptıkları bir okul gezisi sonucu tanır Ahmet‘i. 

Öğretmenlerden Sara Hanım, Ahmet kendisine yardım ettiği için önce çoluğuna 

çocuğuna dua eder sonra da eğer evli değilse Ģaka yollu kız bulacağını söyler. 

Bakarlar ki Ahmet ıkına sıkına bekârım der (s.82), adamla eğlenmeye baĢlarlar. 

Otobüsteki bayan öğretmenleri gösterirler. Ahmet, Nebahat‘ı beğenir. Sara‘nın 

kocası Ġslam herkesi banker, milli eğitim müdürü, okul müdiresi gibi tanıtır. 

Ahmet‘le epey eğlenip gitme vakti gelince ona hissettirmeden cebine üç beĢ kuruĢ 

koyarlar. Nebahat da Pazar günü yakasına bir karanfil takıp kendisini orada 

beklemesini söyler. Geri dönerler. Yıllar sonra buna benzer hikâyelerin anlatıldığı bir 

sohbette anlatıcı Ahmet‘i hatırlar ve gözleri dolar. 

 

 ―Mermi Türkülü Gelincik‖ 

 

 Nare hastadır. Kana ihtiyaç vardır. Kocası Sıddık bu iĢin ticaretinin yapıldığı, 

köhne bir yerde kan aldırır. Bunu yetiĢtirmeye çalıĢırken bir çingene eline bir demet 

gelincik tutuĢturur. Sıddık hastaneye vardığında ortalık ana baba günüdür. 

Üniversitede olay çıkmıĢ, patlama olmuĢtur. Polis hastaneye giriĢ-çıkıĢı kapatmıĢtır. 

Burada anlatılan hastane CerrahpaĢa Tıp Fakültesi‘dir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 
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02.02.2011). Sıddık kanı yetiĢtirmek için koĢtuğu hastanenin kapısında coplanır. 

Tutuklanır. Burnundan akan kanlar gelinciklerin üzerine damlar. 

 Ġki vak‘a zincirinden oluĢan öyküde bir taraftan Sıddık‘ın kan aldırma süreci 

diğer taraftan ise bu kanı hastaneye yetiĢtirme çabası anlatılmıĢtır. 

 

 ―Tefçi Ġsmihan‖ 

 

 Ġsmihan, Sivas‘ta tef çalan, oturak âlemlerinde göbek atan bir kadındır. Bu 

iĢin geçerliliği kalmayınca bir süre Ģeker kâğıdı sarıp para kazanır. Belediye çalıĢtığı 

yeri kapatınca bir hastaneye hastabakıcılık için baĢvurur. Ġsmihan‘ın iki kızı vardır. 

Zamanında onlardan biri de oturak sofralarında çalıĢmıĢtır. Öykü hastabakıcılık için 

adayların değerlendirilmesi sırasında geçer. Ġsmihan bu arada hayaller kurar, geçmiĢe 

döner. Biz de bu esnada onun hayatı ile ilgili bilgi alırız. Bu iĢi alabilmek için Osman 

Bey‘in yardımcısına -zamanında nezaretten topladığı, seviĢmek için kendisine 

yalvaran, içki parası dilenen Zırıl Osman‘ın yardımcısına- diĢlerini satarak kendisine 

yardımcı olması için para vermiĢtir. Osman, bey olmuĢ, Ġsmihan‘ı tanımazdan 

gelmiĢ, kartını vermiĢtir. Ġsmihan sırada beklerken isimleri okuyan hastabakıcının 

bağırmalarına, azarlamalarına katlanır. Osman‘a güvenir ama kendisi için verilen 

çürük raporuyla hayalleri yıkılır. 

 

 ―Etiyopya Kralının Gözleri‖ 

 

 Sait Bey yıllarca küçük bir memur olarak çalıĢmıĢtır. Hayatı boyunca boyun 

eğmenin acısını karısı, kızı ve torunundan çıkarmak istercesine bir tutum sergiler. 

(s.15-16) Evde krallığını ilan eder. Herkes ondan çekinir, korkar. 

 Sait Bey‘in kızının sarı bıyıklı bir adamla iliĢkisi vardır. Anlatıcı 

konumundaki çocuk da bu iliĢkinin meyvesidir. Adam çocuğuna turuncu bir oyuncak 

kuğu hediye eder. Bu hediyenin kimden olduğu büyükbabadan saklanacaktır. Bunu 

fark eden büyükbaba çocuğu sorgular. ĠĢin aslını anladığında oyuncağı parçalamak 

için alır. O anda Sait Bey ve torunu ilk defa göz göze gelirler. Çocuk daha önce 

büyükbabasının gözlerine bakma cesaretini bulamamıĢtır. Bu göz teması Sait Bey‘in 

de sadece bir insan olduğunu gösterir. Çocuk gerçeği haykırır. Etiyopya kralının tahtı 
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yıkılır. Donup kalır. Kısa süre sonra da kızının o adamla evlenmesine izin verir. 

Çocuk anne ve babasıyla baĢka bir eve taĢınır. 

 

  

 ―Medreseye Bakan Evde Son Kurban Bayramı‖ 

 

 MehveĢ Hanım tüm ailesini her yıl kurban bayramında Sivas‘taki konağında 

ağırlar. Akrabalık ve komĢuluk iliĢkilerine önem verir. Bu bayram toplantılarına 

katılan, ailenin en büyük kızı Neveser‘in kocası tam bir “Beleşçi Enişte”dir. (s.27) 

Ailenin düzenini bozar. Ġsveçli bir Hıristiyan olan Gunnar EniĢte‘ye kötü davranır. 

Bencillik eder. Yine bir bayram günü aile Sivas‘ta toplanmıĢtır. Çocukların ergenliğe 

girmesi yatacak yer sorunu doğurur. Buna çare olarak Ġlker Bey ve eĢi (anlatıcı 

çocuğun anne ve babası) BeleĢçi EniĢteler ile Ermeni komĢuları Tumancıyanlar‘a 

misafir olurlar. BeleĢçi EniĢtenin misafir oldukları ailenin özel eĢyalarını karıĢtırması 

bu bayram geleneğini bitirir. 

 

 ―Mücella ya da Dayımın Daldaki Limonları‖ 

 

 Öyküde anlatıcının çocukken yaptıkları üvey anneanne ziyaretleri anlatılır. 

Sivas‘taki bir konakta Kör Anne beslemesi, oğlu ve kızı Belkıs ile yaĢamaktadır. 

Aile ziyaretlere gider. Çocuğun dayısının botanik bahçesi vardır. Burada çok güzel 

bir limon ağacı bulunmaktadır. Çay içileceğinde bu limonlardan ikram edilir. 

Anlatıcı, limonların dilimlenip servis edilmesinin çocukken ona nasıl kötü 

göründüğünü dile getirir. Limonlu çay da içmez. Hele ki besleme Mücella‘nın çayı 

daha güzel oluyor diye gece vakti, buz gibi soğuklarda çeĢmeye gönderilmesi 

limonlu çayı onun gözünde acımasızlığın sembolü yapar. 

 

 ―Kuyumcuzade Mehmet Hilmi Bey‘in GümüĢ Saplı Bastonu‖ 

 

 Enise ikide bir kocasıyla tartıĢarak babası Kuyumcuzade Mehmet Hilmi 

Bey‘in Sivas‘taki evine gelir. Bu geliĢlerden ailesi rahatsızdır. Annesine göre Enise 

“geçimsizin, şımarığın tekidir. Maymun iştahlı, evleneceğim diye tutturmuş, sonra da 
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bir türlü ısınamamıştır kocasına”. (s.68) Enise‘nin oğlu Muhi ise ortalığı birbirine 

katar. Para aĢırır, kadınları rahatsız eder, yalan söyler... Muhi, efendi bir çocuk olan 

kuzenini (anlatıcı) de kendine benzetmiĢtir. On üç on dört yaĢındaki bu çocuklar 

geneleve gitme planları yaparlar. Bunun için sürekli para toplamaya çalıĢırlar. Bir 

yere bir Ģey almaya gittiklerinde paranın bir kısmını cebe atarlar. Eksik alırlar. 

Büyükbabaları bir gün onları berbere götürmek istediğinde artık büyüdükleri 

bahanesiyle parayı alıp kendileri gitmek isterler. Büyükbabalarından parayı 

koparınca planladıkları gibi Muhi kuzeninin saçını tıraĢ eder. Çocuk kırkılmıĢ 

koyuna döner. Büyükbaba bunun üzerine berberin camını çerçevesini kırar. Berber 

Hilmi Bey‘i tanıdığı için Ģikâyetçi olmaz. Hilmi Bey de bir camcı ve marangoz 

göndererek yaptığı hasarı giderir. Fakat Kuyumcuzade Mehmet Hilmi Bey‘in adı o 

günden sonra “Deli Hilmi”ye çıkar. (s.93) 

 

 ―Ötekiler Gibi Bir Balık‖ 

 

 Öyküde anlatıcı konumundaki çocuk geriye dönüĢlerle balığından nasıl 

ayrıldığını, onu nasıl kaderine ter ettiğini anlatır. Annesi Ruhat vefat etmiĢtir. Çocuk, 

kardeĢi ve babasıyla büyükbabası konsolos emeklisi Sermet Beylerde kalır. Babası 

ile büyükbabasının arası soğuktur. Babaanne ise hayatı boyunca ikisinin arasında 

kalmıĢ, durumu idare etmiĢtir. Konağın üst katında Sermet Bey‘in nefret ettiği 

kiracıları vardır. Çocuğun babası bir gün ağır hastalanır, hastaneye yatar. Büyükbaba 

da mirasçı malı olan konağın mahkeme kararıyla, üstelik görgüsüz kiracılarına, 

satılması üzerine vefat eder. Baba da ölür. Çocuk ve kardeĢi ise dayı ve teyzelerinin 

yanına gitmek zorunda kalıp ayrılırlar. Tüm bunlar yaĢanırken çocuk balığını 

kaderine terk etmek zorunda kalmıĢtır. 

 

 ―Kavanoz‖ 

 

 Otobiyografik teknikten yararlanılan bu öyküde, yazar bir sabah gördüğü bir 

krem kavanozu ile niçin kavanozlardan hoĢlanmadığını hatırlar. Geriye dönüĢlerle 

ilkokuldan kalma bir piĢmanlığını anlatır. 
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 Ġlkokulda iken sınıfa Aytekin adında albino bir çocuk gelir. Aytekin 

hipermetroptur. Anlatıcı ve diğer çocuklar onunla eğlenirler. Hatta farklı dokuları 

olan bu çocuktan güzellik kremi ya da ilaç yapılacağı lafı sınıfta yayılır. Ona “ilaç 

çocuk” demeye baĢlarlar. (s.126) ―Ġlaç çocuk‖ sözünün öğretmenlerin dikkatini 

çekmesi üzerine ilaçların konulduğu kaptan hareketle Aytekin‘e “kavanoz” derler. 

(s.130) Bir gün anlatıcı sınıfa bir kavanoz getirir. Aytekin tahtadayken sınıftakiler 

kavanozu göstererek ellerine, yüzlerine sürer gibi yaparlar. Hipermetrop olan 

Aytekin ne olduğunu anlamak ister, görmeye çalıĢır. BaĢını uzatırken dengesini 

kaybeder. DüĢer ve baĢını sıraya çarpar. Ağır Ģekilde yaralanır. 

 

3.3.1.3. Fikirler 

 

 Mustafa Balel, öykülerinde aslında göz önünde olan fakat üzerinde 

durulmayan noktalara dikkat çekmiĢtir. Ele aldığı ana fikirlerin edebiyatımızdaki 

farklılığı, yeniliği buradan kaynaklanmaktadır.  

 

 Balel‘in öykülerinde acımasızlık, Ģiddet, aile, kadın hâkimiyeti, yalnızlık ve 

göç temaları ağır basar. Bunlar aĢağıdaki gibi belirlenebilir: 

 

 a. Acımasızlık: Yazarın farklı Ģekillerde pek çok öyküsünde karıĢımıza çıkar. 

Genellikle bencillikler, farklı düĢüncelere tahammülsüzlükten kaynaklanır. 

 ―Ġki Canlı‖da karda kıĢta SatılmıĢ ve hamile karısı Pipor‘a yoldan geçen 

resmi hizmete mahsus aracın onları almaması, ―Abbas‘ın Piçi‖nde Kör Üsük ve oğlu 

Celal‘in para için DurmuĢ‘u öldürmeleri, ―Kurbağalar‖da Karapet‘in Topal Ġsrafil‘i 

döve döve öldürmesi acımasızlıktır. ―Ahırdakiler‖de BeĢir‘in Emine‘yi hamile 

kalıncaya kadar kullandıktan sonra onu ölüme sürükleyecek Ģekilde yüzüstü 

bırakması acımasızlıktır. ―Makasçının Karısı‖nda bu durum, mahallenin kadınlarının 

töre diyerek altı çocuğun nafakasına göz dikmesi Ģeklinde karĢımıza çıkar. ―Kiremit 

Rengi Vazo‖da Mihmani Yılmaz‘ın iĢten çıkartılma yazısının özellikle en yakın 

arkadaĢına yazdırılır. ―Ayna‖da sırf kılık kıyafetinden ötürü para çalmakla suçlanan 

çocuk üzeri aranıp bir Ģey çıkmamasına rağmen trenden indirilir, karakola teslim 
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edilir. ―Dedemin Bakır Koltukları‖nda Nihat Bey‘in geçmiĢiyle tek bağı olduğu 

bilinmesine rağmen bakır güğümleri satılır. ―Gülname‖ evin bütün yükünü 

çekmesine rağmen sürekli hor görülür. Sırf sofradan bir kaĢık eksilsin, öteki kızların 

önü açılsın diye ne idüğü belirsiz bir adamla evlendirilip hayatı karartılır. ―KöĢküm 

Var Deryaya KarĢı‖da hayat karĢısında yenik düĢmüĢ Mesut‘a herkes bir tekme 

atmıĢtır. ―Karanfilli Ahmet Güzellemesi‖nde bir grup öğretmen sırf eğlenmek için 

bir meczubun duyguları ile oynar. Onu acımasızca ümitlendirirler. ―Etiyopya 

Kralının Gözleri‖nde Sait Bey‘in hayattaki ezilmiĢliklerinin acısını karısından, 

kızından, torunundan çıkartmaya çalıĢması da acımasızlıktır. ―Mücella ya da 

Dayımın Daldaki Limonları‖nda besleme Mücella sırf çayı daha güzel oluyor diye 

kıĢ günü, tenha sokaklara su doldurmaya gönderilir. ―Kavanoz‖da ise çocuk 

acımasızlığı ele alınır. Aytekin albino olduğu için her türlü hakarete, aĢağılanmaya 

maruz kalır. 

 

 b. ġiddet:  Mustafa Balel pek çok öyküsünde ruhsal ve fiziksel anlamda 

Ģiddet fikrini ele almıĢtır. ġiddetin hayatımızın her alanında yer aldığını ―Karanfilli 

Ahmet Güzellemesi‖ üzerine Varlık dergisi için Neslihan Gürel ile yaptığı bir 

söyleĢide Ģu sözlerle dile getirir: 

 

 ―ġiddet nerede yok ki! Hele de ruhsal Ģiddet... Kitabın ikinci bölümü ‗Eski 

Defterde SolmamıĢ Öyküler‘ 12 Eylül öncesi dönemle ilgili öykülerden 

oluĢuyor. ‗Mermi Türkülü Gelincik‘ tam anlamıyla bu konu üzerine 

temelleniyor. Kan ticaretindeki akıl almaz sömürü odağında o dönemin 

acımasız bir tablosu çiziliyor. Geri planda da değil üstelik; birinci planda, 

doğrudan mercek altına alınarak. En küçük bir gürültünün hemen bir patlamayı 

akla getirdiği o günlerin radyo haberlerini iĢgal eden bombalama 

olayları,öğrenci ve iĢçi gösterilerinin aksattığı trafik, üniversite kapısının hedef 

alındığı bombalama.... Yaralı ve ölülerin kaldırıldığı fakülte hastanesinde giriĢ 

çıkıĢlar engellenmiĢ... ‗Hüznün Öteki Yüzü‘nde perdelerin değiĢtirilmesi ya da 

misafirlerin önüne çıkarılacak yeni bir yemek takımının alınması konusundaki 

talepleri yerine getirilmeyerek kadını hafakanların basmasına yol açmak 

suretiyle uygulanan dolaylı Ģiddetin ‗Kanadı Kırık Gönlüm‘de doğrudan fiziksel 

Ģiddete dönüĢtüğüne tanık oluyoruz. Ramazan Amca denilen o mendebur torunu 

yaĢındaki Kırımlı kızı parayı bastırıp ailesinden alırken gerçekte kendisine genç 

bir eĢ değil de bir Ģiddet objesi aldığının belki farkında değildir, ama olay 

budur. Kafayı çekip çekip kadını pestilini çıkarıncaya dek dövmesine Ģiddet 

diyoruz da meyhanelerde sızıp gecenin ilerlemiĢ bir saatinde kendini evinin 

kapısına değil yatağına kadar taĢıtmasını aynı gözle görmüyoruz, biliyor 

musunuz. O Ģiddet değil sanki. ġiddetin daniskası hem de! Elalemin yabancı 
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erkekleri yatak odasına girecek diye gecelik yüzüne hasret, elbisesiyle uyumak 

zorundadır. Aynı lanet kocanın ibret alsın da kendisini aldatmaya kalkıĢmasın 

diye karısını sürükleyerek idam seyretmeye götürüĢü Ģiddetse devletin yaptığı 

nedir? O idamı kentin meydanında, herkesin gözleri önünde uygulayarak, 

darağacındaki gövdeleri ikindi vaktine kadar orada öyle tutup binlerce, belki de 

on binlerce insanın sinirlerini allak bullak ediĢi az Ģey mi? ġiddet deyince 

insanın Ģöyle Ģapkasını önüne koyup biraz düĢünmesi gerekiyor. 

Uygulanmadığı yer yok. Belki biçimi değiĢik ama bir Ģekilde dünyanın her 

yerinde var. Ġnsanların yaĢamlarına her an damgasını basıyor. Yalnızca tanımı 

konusunda bir ortak konsensüs sağlanmıĢ değil. Hani ‗insan hakları‘ 

dendiğinde, bizde, yalnızca karakol ya da hapishanelerdeki iĢkence olaylarının 

akla gelmesi ve ev aletlerimizi bozan, saatlerce yaĢamlarımızı kısıtlayan elektrik 

kesilmelerinin, hıncahınç dolu otobüslerin, çeĢitli kurumlarca yol ortalarında 

kazılmıĢ mal ve can kayıplarına yol açan çukurların farklı bir ĢeymiĢ gibi 

algılanmasına benziyor.‖ (www.mustafabalel.com, 02.02.2011). 

 

 Yazarın da kapsamlı bir Ģekilde dile getirdiği gibi Ģiddet farklı biçimlerde 

hayatımızın her yerindedir. Balel‘in kahramanları ise bu Ģiddetin aktif uygulayıcısı 

ya da maruz kalanıdır. 

 

 ―Kurbağalar‖da Karapet Topal Ġsrafil‘i öldürünceye kadar döver. Onun için 

tarladaki patatesleri bir insandan daha önemlidir. ―Kuduzun Düzü‖nde çöp 

kamyonunun Ģoförü Pala, çöpten eĢya toplayan kadınları taciz eder. Ġstediğini elde 

edemeyince kadınları döver.  ―Ahırdakiler‖de insanların cinsel arzuları tatmin etmek 

için hayvanlara yaptıkları Ģiddettir. ―Kurtboğan‖da ġavĢatlı DerviĢ tarlasını 

satmadığı için yaĢlı Fadik Eci‘yi tekme tokat döver. ―Kuyruklu Dünya‖da insanlar su 

sırasında beklerken birbirlerine düĢerler. On üç kiĢi yaralanır, bir kiĢi de ölür. Yazara 

göre bu durum ne kadar Ģiddetse insanları temel ihtiyacı sudan mahrum bırakmak da 

en az o kadar Ģiddettir. ―Kurban Eti‖nde karĢı görüĢteki sendikaya üye olan iĢçinin 

elleri pres altında bırakılır. Evde herkes gücünün yettiğini azarlar. Öykünün sonunda 

yere dökülen etleri yiyen kızına annesi tekme atacakken kocası ayağına yapıĢır, 

engeller. ―Kumalar‖da Elmas ile Güllü saç saça baĢ baĢa birbirlerine girerler. 

―Ekinler Sarardı‖da Ģiddet kavramı iĢkenceye dönüĢür. ―BoĢboğaz‖da yine farklı bir 

sendikaya üye olduğu için Yasin Usta öldürülür. ―Can Eriği‖nde köylünün Turna‘nın 

ailesinin tek ineğini kesmeye zorlaması ruhsal Ģiddettir. ―Hatmigül Zamanı‖nda Deli 

ġaziye kocası Topal ġükrü‘den sürekli dayak yer. Zülküf Dayı ise karısı tarafından 

ikide bir kapı dıĢarı edilir. ―GözyaĢı Satıcısı‖nda Ģiddet iki farklı boyutta ele alınır. 

Ağabeyi ölene dek küçük kız sürekli dayak yer, her hareketi kısıtlanır, azarlanır. Her 
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Ģeyi ellemesi yasaktır. Ağabeyi ise öldürülür. ―Vesile‖de eve gelen hizmetçi kadın 

bir sonradan görmenin her türlü hakaretine maruz kalır. Hırsız muamelesi görür. 

Vesile bir Ģey çaldı mı diye bakmak için üstünü arar. ―Feridun‖, ―Sedef Bacı‖, ―Ġdris 

Usta‖, ―Emine‖ ve ―Deste‖ adlı birbirini takip eden öykülerde 12 Eylül sürecindeki 

Ģiddet olayları ele alınır. Feridun silahsız gezmez. Kendi ideolojisine ters insanlara 

Ģiddet uygulamaktan çekinmez. Devlet ise olayları Ģiddetle çözmeye çalıĢır. Her gün 

radyolarda, gazetelerde vurulanların, tutuklananların haberleri duyulur. ―Gülname‖ 

Ģiddetin ruhsal boyutunun iĢlendiği bir öyküdür. Evde her iĢe koĢmasına rağmen 

Gülname sürekli aĢağılanır, yaĢının geçtiği, güzel olmadığı söylenir durur. 

Önemsenmeden de bir adamla evlendirilip hayatı karartılır. ―KöĢküm Var Deryaya 

KarĢı‖da Mesut‘un kendisine dost edindiği gazete resimlerinde vurulanlar vardır. 

―MatruĢka Bebekler‖ Ģiddetin idama dönüĢtüğü bir öyküdür. Kıraç siyasi suçlu 

olarak idam edilmiĢtir. Bir mezarı bile yoktur. ―Ağlayan KöĢkün Martıları‖ cinsel 

istismar konusuna değinir. Öyküde Kadir, oğlu Mukaddim‘e çocukken sürekli 

tecavüz etmiĢtir. ―Hüznün Öteki Yüzü‖nde istekleri hiçbir zaman yerine getirilmeyen 

kadın ruhsal bir Ģiddete maruz kalmıĢtır. Bunun sonucunda da evi terk etmiĢtir. 

―Kanadı Kırık Gönlüm‖de Ramazan ailesine para vererek evlendiği torunu yaĢındaki 

Fitnat‘ı döver. Kadın bir gece bile rahat bir uyku uyuyamaz. Ramazan gözü korksun 

diye onu idam izlemeye götürür. Fitnat hem fiziksel hem de ruhsal Ģiddete maruz 

kalmıĢtır. Ayrıca meydanlarda gerçekleĢtirilen idamlarla hem hayatlar sona 

erdirilmiĢ hem de pek çok insan bu sebepten ruhsal Ģiddete maruz kalmıĢtır. 

Ġnsanların psikolojileri bozulmuĢtur. ―Mermi Türkülü Gelincik‖te sürekli patlayan 

bombalar, dönemin çatıĢmaları okuyucuya sunulmuĢtur. Tüm bu olayların ortasında 

bir adam karısına kan yetiĢtirmek isterken coplanır. Öykünün sonunda Sıddık‘ın 

burnundan gelinciklerin üstüne damlayan kanlar Ģiddeti açıkça ortaya koyar. ―Tefçi 

Ġsmihan‖da hastabakıcı ve iĢe girmek için hastanede sıra bekleyen adaylar birbirini 

ezmeye çalıĢır. ―Mücella ya da Dayımın Daldaki Limonları‖nda besleme Mücella 

evde daima azarlanır, dayak korkusuyla yaĢar, ağır iĢler yaptırılır. ―Kavanoz‖da 

çocukların albino diye Aytekin‘e yaptığı acımasız davranıĢlar öykünün sonunda 

Ģiddete dönüĢür. Aytekin baĢını sıraya çarpıp ağır Ģekilde yaralanır. 
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 c. Aile: M. Balel‘in öykülerinde önemle üzerinde durduğu bir baĢka tema da 

ailedir. KiĢisel çıkarların, bencilliklerin nasıl aile bağlarını kopardığını gözler önüne 

serer. Bu yolla aile mefhumunun önemine vurgu yapar. Ailenin iĢlendiği öykülerde 

yazar anlatıcı olarak genellikle kendisine çocukları seçer. Bu konuda yazar Ģunları 

söyler: 

 

―Hesap kitaptan uzak, özü sözü bir varlıklardır çocuklar. Her biri birer Doğrucu 

Davut oldukları için özellikle de aile iliĢkilerini olanca çıplaklığıyla ortaya 

sermek açısından kolaylık sağladıklarını söylersem, yanlıĢ olmaz. Kitabımdaki 

çocuklarla aramdaki bağ bir okul bahçesinde, bir parkta, bir akraba ya da dost 

evinde gördüğüm çocuklarla bir değil kuĢkusuz. Yapıtlarımda çok özel yerleri 

var. Onlar benim, elim, kolum, ağzım gözüm... Yerine göre kendi 

yapamadıklarımı yaptırdığım, içimden geçenleri söylettiğim, gerektiğinde bir 

öykü kahramanını tek bir sözle hiçe indirgettiğim, nasıl desem ki, suç 

ortaklarım bir bakıma. Çocuk deyip geçmemek gerekiyor, son derece tıkız ve 

yoğun Ģeyler o küçücük varlıklar. Her birinin içinde ben, sen, o,biz, siz, onlar 

var...‖ (www.mustafabalel.com, 12.03.2011). 

 

 Bu cümlelerden de anlaĢılacağı üzere yazar, aile içi iliĢkileri anlatırken çocuk 

tarafsızlığından, açıklığından faydalanmıĢtır. 

 

 ―Kumalar‖da yazar çarpık aile iliĢkilerine ve kumalık düzenine bir eleĢtiri 

getirmiĢtir. ―Kiraz Küpeler‖de yokluğun aile üzerindeki etkisine değinilmiĢtir. 

Yemlihan hasta kızına kiraz dahi alamamanın burukluğunu yaĢar. ―Dedemin Bakır 

Koltukları‖nda aile bağlarının zamanla nasıl koptuğu anlatılır. Dede ve torun aileden 

gereken ilgiyi göremezler. Birbirlerine yakınlaĢmalarının altında yatan sebep de 

budur. ―Bahar Dalı‖nda bir adamın geçmiĢindeki fakir ama mutlu aile tablosunu, 

bunun sonradan nasıl yıkıldığını okuruz. ―Feridun‖, ―Sedef Bacı‖, ―Ġdris Usta‖, 

―Emine‖ ve ―Deste‖ öykülerinde aynı aileden farklı bakıĢ açılarıyla 12 Eylül‘e doğru 

sürüklenen bir toplumda aile iliĢkilerinin nasıl ―darbe‖ yediği anlatılır. Aile bağları 

öylesine kopmuĢtur ki Feridun kaybolan kardeĢi Abdurrahman‘ı aramaya bile 

gitmez. ―Gülname‖de yanlıĢ evliliklerin sonuçlarına değinilir. Evin büyük kızı 

Gülname‘nin aile içindeki önemi, o gidince fark edilir. ―Turuncu Eleni‖de Emine 

hâli vakti yerinde bir ailenin biricik kızıdır. Ancak ailesine, topluma, kendine 

yabancılaĢmıĢtır. ―Bir Avuç Ġstanbul‖da düĢüncesiz ve cimri bir amca yeğeninin 

hayallerini yıkar. ―Anacık‖ta çalıĢmak zorunda kalan bir annenin çocuklarına 
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bakmaktaki çaresizliği vardır. Sekiz yaĢında olan büyük kız, kardeĢi Nurhayat‘a 

annelik yapmak zorunda kalmıĢtır. ―ġu Gönül ġarkıları‖nda çarpık aile iliĢkileri konu 

edilmiĢtir. Ġçki ve komĢu Muharrem bir ailenin dağılmasına neden olmuĢtur. 

―Camgüzeli ya da Sürmeli‘nin Ġki Dünyası‖nda gelin ile kaynananın anlaĢmazlığı 

aile saadetini yok etmiĢtir. ―Ağlayan KöĢkün Martıları‖nda ensest konusu iĢlenmiĢtir. 

Mukaddim ve Mercan‘ın evlenmemiĢlerdir. Çocukken yaĢadıkları travmalar onları 

aile kavramından uzaklaĢtırmıĢtır. ―Çini Soba ya da Buruk Bir Kayıp Ġlanı‖nda 

anlatıcı yıllar önce aile saadetini bulduğu çini sobası için ilan verir. Anne ve 

babasından ilgi görmez. Obez olması da bunun bir sonucu olmalıdır. ―Hüznün Öteki 

Yüzü‖nde ekonomik Ģartlar bir aileyi parçalar. Ġstediklerini elde edemeyen kadın evi 

terk eder. ―Albüm‖de Necmettin kendisini bırakıp giden annesinin fotoğrafını bir 

akrabalarının albümünde bulur ve anne özlemini o fotoğrafla giderir. ―Kanadı Kırık 

Gönlüm‖de aile içi Ģiddet anlatılmıĢtır. ―Etiyopya Kralı‘nın Gözleri‖nde torun 

büyükbabasının korku krallığını devirir. ―Medreseye Bakan Evde Son Kurban 

Bayramı‖nda BeleĢçi EniĢte bencilliği ve saygısızlığı ile bir aile geleneğini sona 

erdirir. ―Mücella ya da Dayımın Daldaki Limonları‖nda aile temasına besleme 

kavramı da eklenmiĢtir. ―Kuyumcuzade Mehmet Hilmi Bey‘in GümüĢ Saplı 

Bastonu‖nda Enise‘nin bir hevesle evlenip sonra da mutlu olamaması Sivas‘ta saygın 

bir adam olan babasının adını deliye çıkarır. ―Ötekiler Gibi Bir Balık‖ta anne ve 

babasını kaybeden iki kardeĢ birbirlerinden ayrılmak zorunda kalırlar. 

 

 ç. Kadın Hâkimiyeti: M. Balel öykülerinin tamamında kadınlar önemli bir 

yer tutar. Yazarın kendisi ile yapmıĢ olduğumuz görüĢmede kadınların toplumda da, 

kendi eserlerinde de bazen ön planda bazense geri planda uzlaĢımsal bir Ģekilde 

baskın olduklarını dile getirmiĢtir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 08.02.2011). 

 

 Balel bu konuda Nemika Tuğcu ile yaptığı bir söyleĢide Ģunları söylemiĢtir: 

 

 ― ...önyargıdan ve kalıp sözlerden uzak çevremize Ģöyle bir baktığımızda 

toplumumuzun sanıldığı gibi erkek egemen bir toplum olmadığını görmememiz 

mümkün değil. Bu yalnızca büyük kentlerde rastlanılan bir durum değil. Hiç 

ummadığımız, feodal düzenin bütün yoğunluğuyla sürmekte olduğu yerlerde de öyle. 

On üç on beĢ yaĢlarında evlendirilen o masum kızlar aradan yirmi, yirmi beĢ yıl 

geçince, ailenin yönetiminde mutlak söz sahibi oluyorlar. Kocalarına ve çocuklarına, 
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gelin ve damatlarına kök söktürüyorlar. ġuna inanıyorum: Bir yerde bir kadın çile 

çekiyorsa bunun nedeni bir baĢka kadındır. Etrafımıza Ģöyle bir bakacak olursak 

hemen görürüz. Kocasını elinden almıĢtır, karını boĢa demiĢtir, evinin nafakasını 

adamın elinden almıĢtır, gelinini kıskanmaktadır, oğlunu karısından ayırıp 

denetiminde tutabileceğini düĢündüğü bir baĢka kadınla evlendirmeyi tasarlamaktadır. 

Hem Allah aĢkına, Ģiddet kullanan erkekleri yetiĢtirenler de anneleri değil mi? Yani 

bir baĢka kadın…‖ (www.mustafabalel.com, 12.03.2011). 

 

 Bu sözlerden de anlaĢılacağı üzere Balel toplumda kadınların her alanda 

hâkim oldukları düĢüncesini savunmaktadır. 

 

 ―Kuduzun Düzü‖nde birlik olan kadınlar paralarını elinden almak isteyen 

Pala‘yı öldürürler. ―Ahırdakiler‖de Emine‘yi kendi elleriyle BeĢir‘in koynuna sokan 

annesidir. ―Kurtboğan‖da Fadik Eci kendisine saldıran ġavĢatlı DerviĢ‘i bel ile 

vurarak öldürür. ―Mahkeme Duvarı‖nda çocuklarının sınav sonuç kâğıtlarını yakan 

Kancık Omar‘ı Gödek AnĢa taĢa tutar. ―Kurban Eti‖nde babanın elleri ezildikten 

sonra evin hâkimi annedir. ―Kumalar‖da Güllü ile Elmas aslında sevmedikleri 

kocaları için değil, diğerine söz geçirmek için kavga ederler. ―Hatmigül Zamanı‖nda 

bir mahallenin değiĢiminde kırılma noktası Kırımlı Yenge‘dir. Onun ölümü tüm 

mahalleyi etkilemiĢtir. ―Vesile‖de çevresi üzerinde hâkimiyet kurmak isteyen, sınıf 

atlamak isteyen bir kadın bunun için böbreğini satmıĢtır. ―Dedemin Bakır 

Koltukları‖nda Nihat Bey ve torununun aileden kopmalarının sebebi ÇeĢm-i Sim‘dir. 

―Gülname‖de kızıyla evlenmek isteyen adamın daha önceki karısının kaçtığını Ġdris 

Usta‘ya duyurmayan, Gülname‘yi apar topar evlendiren, annesi Sedef Bacı‘dır. ―ġu 

Gönül ġarkıları‖nda kocasını Muharrem ile aldatıp evliliğin dağılmasına neden olan 

Ferhunde‘dir. ―Camgüzeli ya da Sürmeli‘nin Ġki Dünyası‖ gelin ile kaynananın evde 

otoritelerini kurma çabasını anlatır. Ailede huzuru kaçıran bu iki kadının 

çekiĢmesidir. ―Hüznün Öteki Yüzü‖nde istekleri yerine gelmediği için anne evi terk 

etmiĢtir. ―Albüm‖de Almanya‘ya gidip izini kaybettiren, aileyi yıkan Yurdanur‘dur. 

―Tefçi Ġsmihan‖da Ġsmihan‘ın yıllarca peĢinden koĢulmuĢ, ayaklarına kapanılmıĢtır. 

―Etiyopya Kralının Gözleri‖nde Sait Bey‘in kızı ve eĢi ona duyurmadan kızın 

sonradan evleneceği adamla görüĢmesini sağlarlar. Her ne kadar evde otorite Sait 

Bey gibi görünse de sonunda krallığı yıkılmıĢ ve evliliğe izin vermek zorunda 

kalmıĢtır. ―Medreseye Bakan Evde Son Kurban Bayramı‖nda tüm aileyi bir arada 

tutan, onları yönlendiren MehveĢ Hanım‘dır. ―Mücella ya da Dayımın Daldaki 
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Limonları‖nda otorite Kör Anne‘dir. ―Kuyumcuzade Mehmet Hilmi Bey‘in GümüĢ 

Saplı Bastonu‖nda Enise kocası ile sürekli tartıĢır ve evi terk eder. Bu tartıĢmaların 

sonunda daima kocası arar ve onu eve dönmesi için ikna etmeye çalıĢır. ―Ötekiler 

Gibi Bir Balık‖ta babaanne hayatı boyunca oğlu ve kocası arasında dengeyi kuran 

kiĢidir. Evdeki düzeni o belirler. 

 

 ç. Yalnızlık: Mustafa Balel‘in bazı öykülerinde bireyin toplumdan 

uzaklaĢması, yalnızlaĢması, dıĢlanması veya yabancılaĢması söz konusudur. 

 

 ―Çopur‘un Dursun‖da köylü tarafından aĢağılanmıĢ, kendisi ile alay edilen 

Dursun bakkalda terslendikten sonra köylüleri görmeyeceği yolları seçerek evine 

gider. Ġçinde yaĢadığı toplumdan iğrenme durumu söz konusudur. ―Karga 

Öterken‖de dolandırılan Mahmut köyüne dönmeye utanır ve tek baĢına KeĢan‘a 

gider. ―Hasır‖da Dursun‘un tek varlığı dor atıdır. BaĢka kimsesi yoktur. Öykünün 

sonunda da yaĢadığı köyü terk eder. ―Bir Buçuğu Biraz Geçe‖de arkadaĢlarını 

gammazlayan adam yalnız kalmıĢtır. Evinden dıĢarı bile çıkmaya çekinir. ―Filiz 

Çayı‖nda Ġsmail yurtdıĢındaki insanlardan kaçar. Sınır dıĢı edilmekten korkar. 

Kimseyle görüĢmez. ―Ayıp Yerleri YanlıĢ KonmuĢ Resimler‖de ergenlik çağındaki 

anlatıcı yalnız kalma isteğindedir. ―Gurbet Kaçtı Gözüme‖de ġuayip para kazanmak 

için gittiği Fransa‘da bir öğrenci yurdunda ıĢıkları bile açmadan yaĢar. Bu yalnızlık 

öykünün sonunda hayal kırıklığıyla gelen bir duygu patlamasıyla sona erer. ―Turuncu 

Eleni‖de her Ģeye yabancılaĢmıĢ Eleni yalnız yaĢar, kimseyle görüĢmez. ―KöĢküm 

Var Deryaya KarĢı‖da Mesut toplum tarafından yalnızlığa itilmiĢ bir adamdır. 

Sahilde izbe bir evde tek baĢına yaĢar. ―ġu Gönül ġarkıları‖nda Sermet Bey karısının 

Muharrem ile iliĢkisinden sonra yalnız kalır. ―Ağlayan KöĢkün Martıları‖nda ikili 

yalnızlıktan bahsedilebilir. Babaları tarafından istismar edilmiĢ Mukaddim ve 

Mercan kendilerini eski bir köĢke kapatmıĢlardır. Çevreden kendilerini 

soyutlamıĢlardır. ―Çini Soba ya da Buruk Bir Kayıp Ġlanı‖nda anlatıcı çocuk 

ailesinden sevgi görmez. Evdeki çini soba ile kendine yalnız bir dünya kurar, 

mutluluğu orada arar. ―Hüznün Öteki Yüzü‖nde isteklerini karĢılayamayan baba 

karısı tarafından terk edilir. ―Albüm‖de ekonomik Ģartlar bireyleri yalnızlaĢtırır. 

Yurdanur Almanya‘ya gider, ailesini bir daha aramaz. ġerafettin bunun üzerine kendi 
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dünyasına çekilir. Necemettin ise annesinden de babasından da kopar. YalnızlaĢır. 

―Ötekiler Gibi Bir Balık‖ta annesi ve babası ölen iki kardeĢ birbirlerinden ayrılmak 

zorunda kalırlar. ―Kavanoz‖da Aytekin arkadaĢları tarafından dıĢlanarak yalnızlığa 

itilir. 

 

 e. Göç: M. Balel, Ardahan Lisesi‘ndeki öğretmenliği sırasında kırsal kesim 

insanını tanıma fırsatı bulmuĢtur. Daha sonra bu insanların köyden kente göç 

etmelerini öykülerinde ele almıĢtır. Yazarın Fransa‘daki eğitimi de dıĢ göç üzerine 

önemli gözlemler yapmasına olanak sağlamıĢtır. Bu konuda yazar Ģunları söyler: 

 

―YurtdıĢına iĢçi göçünün yeni baĢladığı yıllarda öğrenim için Fransa‘da 

bulundum. ĠĢçilerimizin henüz oraya yerleĢip bugünkü gibi ghettolarını 

kurmadan, yani göreceli de olsa kendilerini güvenceye almadan önceki 

durumlarını yakından gözlemleme fırsatım oldu.‖ (www.mustafabalel.com, 

12.02.2011). 

 

 ―Çopurun Dursun‖da Dursun‘u hor görenlerden biri olan Ġbrahim 

Almanya‘ya gitmiĢtir. ―Karga Öterken‖de Dabak Mahmut Almanya hayalleri kurar. 

Çok uğraĢır. Kâğıtları çıkar ancak Ġstanbul‘da dolandırılır. Gidemez. ―Kuyruklu 

Dünya‖da Kurtboğan‟daki kırsal kesim insanı Ġstanbul‘a göç etmiĢtir. ―Ayna‖da iĢçi 

ve yeğeni para kazanmak için MuĢ‘tan Ġstanbul‘a gelmiĢlerdir. ―BoĢboğaz‖da 

ġehmus ve Yasin fabrika iĢçisi olarak Varto‘dan Ġstanbul‘a göç etmiĢlerdir. ―Filiz 

Çayı‖nda yurtdıĢına çalıĢmak için göç eden insanların dıĢlanmıĢlıkları, korkuları 

iĢlenmiĢtir. ―Gurbet Kaçtı Gözüme‖de Avrupa‘da iĢ bulma ümitleri suya düĢen 

insanın psikolojisi konu edilir. ―Feridun‖, ―Sedef Bacı‖, ―Ġdris Usta‖, ―Emine‖ ve 

―Deste‖ öykülerindeki Öztürk ailesi Ġstanbul‘a göçmüĢ Kürt bir ailedir. ―Camgüzeli 

ya da Sürmeli‘nin Ġki Dünyası‖nda aile Sürmeli‘den Ġstanbul‘a göç etmiĢtir. 

―Albüm‖de ġerafettin ve Yurdanur Almanya‘ya gidip para kazanma planları 

yaparlar. Yurdanur gider ama izini kaybettirir. 

 

 

 

http://www.mustafabalel.com/
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3.3.1.4. Figürler 

 

 Mustafa Balel‘in öykülerindeki kahramanlar her an karĢılaĢabileceğimiz 

sıradan kiĢilerdir. Yazarın farklılığı hemen her gün karĢılaĢabileceğimiz bu insanların 

fark etmediğimiz yönlerini ortaya koymasıdır. Yazarın kiĢilerinde ve doğal olarak 

öykülerinde hüzün hâkimdir. Bu konuda yazar Ģunları söylemektedir: 

 

 ―Ġnsan, cüzdanını, anahtarını, çok önem verdiği bir resmi, bir kitabı, sevdiği 

bir insanı, vücudunun bir parçasını kaybeder de zil takıp oynar mı? 

Hüzünlenecek elbette. Öyküler de benden, yaĢamdan, yaĢamımdan, 

belleğimden, beynimden, yüreğimden kopan parçalar… Onları okura sunmam, 

bu Ģeyleri benim olmaktan çıkararak kamuya açmam demektir. Bir baĢka 

deyiĢle yüreğimden söküp atmam… Bu durumda hüzünlenmemek elde mi?‖  

(Sivas Postası, 2011). 

 

 Yazarın eserlerinin tamamında çocuk ve kadın tipler öne çıkar. Daha önce de 

belirttiğimiz gibi yazar, kadınların toplumda baskın olduğu tezini savunur. Çocuklar 

ise Balel‘in öykülerinde özel bir yere sahiptir. Genellikle anlatıcı konumunda 

bulunurlar. Balel çocuk tarafsızlığından öykülerinde faydalanmıĢtır. M. Balel‘in 

öykülerinde ezenlerle ezilenlerin çatıĢması da önemli yer tutar. Bu anlamda yazarın 

öykü kiĢileri aĢağıdaki gibi belirlenebilir: 

  

 a.Ezen ya da Ezilen Tipler: Mustafa Balel, kendisi ile yaptığımız görüĢmede 

insanların çoğu zaman birbirleri tarafından, bazen doğa tarafından, bazen siyasi 

otorite tarafından ezildiğini belirtmiĢtir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 04.03.2011). 

Yazarın öykülerine baktığımız zaman gücü yetenin birbirini ezme çabası içinde 

olduğunu görürüz. Özellikle kırsal kesim insanının, hayat karĢısında güçsüz olan 

insanın üstüne bir de birbirini ezmeye çalıĢtığı fark edilir. 

 

 Yazarın bu anlamda ilk ezilen tipleri ―Ġki Canlı‖daki SatılmıĢ ve Pipor‘dur. 

Daha önceden belirttiğimiz gibi öyküde doğa ön plana çıkartılmıĢtır. Ardahan‘ın 

çetin Ģartlarında hamile karısını Ģehre götürmeye çalıĢan SatılmıĢ “iri ela gözlü” 

(s.8), “kıraç bıyıklı” (s.9) bir adamdır. Karısını sever. Pipor da kocasına bağlı, ince 

düĢünceli bir kadındır. Zaman zaman isyan etse de hemen kendini toparlar, 
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söylediklerine piĢman olur. (s.8) Pipor öykünün sonunda soğuktan ölür. SatılmıĢ ise 

karısının ölümünü kabullenerek onun karnındaki bebeği yaĢatmak için bakımevine 

doğru koĢar. SatılmıĢ ve Pipor doğaya yenik düĢtükleri gibi yoldan geçen resmi 

hizmete mahsus aracın onları almaması, bakımevindeki doktorun ilgilenmemesi 

otorite tarafından değersiz görüldüklerini, ezildiklerini gösterir. 

 

 ―Abbas‘ın Piçi‖nde Abbas ve Selvinaz‘ın oğulları DurmuĢ para için 

öldürülür. Kör Üsük ve oğlu Celal her tür kötülük beklenebilecek kimselerdir. 

Öykünün sonunda roller değiĢir. Abbas, oğlunun ölüm haberinden sonra planını 

yapar ve Kör Üsük ile oğlunu yakarak öldürür. Ezilen ezen durumuna geçer. 

  

 ―Kurbağalar‖da Topal Ġsrafil Ģöyle tasvir edilir: 

 

 “On iki yaşlarında ya var, ya yoktu. Uzun sarı saçlarının, sol kulağının 

üstüne doğru yeri küçük bir daire şeklinde kırkılmış, beyaz bir toz sürülmüştü (...) 

kıvırcık sarı saçları altında boncuk mavisi gözleri ışıldıyordu pırıl pırıl (…) İki 

bacağı dizlerden kırıkmışçasına, tam orta yerinden yanlara doğru ayrık ayrıktı. Zayıf 

mı zayıftı. „Anası Dudu, bir şey yedirmiyor ellaham...‟ diyordu köyde herkes Topal 

İsrafil‟den söz ederken. Ucu çatal değneğine dayanmadan ayakta durduğunu gören 

olmamıştı şimdiye dek.” (s.26-27)  

 Güçsüzlüğü açıkça betimlenen Topal Ġsrafil, patateslerine zarar verdiği için 

Karapet tarafından ölüne dek dövülür. Karapet, ihtiyar, acımasız bir adamdır. Ġsrafil‘i 

ezer. 

 

 ―Kuduzun Düzü‖ndeki kadınlar fakirdir, zayıftır. Buna rağmen Konur Kezük 

ve Çalık Düriye daha açgözlü ve uyanıktır. Daha saf olan Güleser ve Sırma‘yı 

ezmeye çalıĢırlar. Pala ise kadınların hepsini ezmek ister, kullanmak ister. Öykünün 

sonunda kadınlar bir olup Pala‘yı öldürmesi ezilenlerin dayanıĢmadığını 

göstermektedir. 

 

 ―Çopur‘un Dursun‖daki Bakkal Hüseyin açgözlüdür. Ġnsanlara kıymet 

vermez. Köyde tekel olduğu için insanları ezer. 
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 Bu sınıflamaya uyan bir baĢka kiĢi de ―Ahırdakiler‖in Emine‘sidir. Emine 

“Yalım yalım yanakları, parıl parıl iri ela gözleri, kalkık burnu, ortası çukur çenesi... 

Yeni dolmaya başlayan göğüsleri...” (s.50) ile güzel bir kızdır. Annesinin 

telkinleriyle BeĢir onu kullanmıĢtır. BeĢir zengin bir ailenin oğludur. Acımasızdır. 

Emine‘ye hamile kaldıktan sonra “Kara Hallo‟nun eşiğinde it bile olamaz senin 

gibiler. Kaldı ki gelin ha!.. Sen sana dedim mi? Seni alacağım, karı edeceğim, dedim 

mi? Ha! Söyle dedim mi? Orospu anan eliylen getirip kızını koynuma soktuysa suç 

bende mi?..” (s.51) demekten, onu aĢağılamaktan geri durmaz. 

 

 ―Kurtboğan‖da yer alan Satı, Fadik Eci ve ġavĢatlı DerviĢ de bu düzene iyi 

birer örnektir. Satı cahil köylü kadınıdır. DerviĢ‘in isteklerine boyun eğmiĢtir. Fadik 

Eci ise ekmeğinin peĢinde, öğrenmeye meraklı, haksızlığa boyun eğmeyen biridir. 

DerviĢ ise köylüyü ezmeye çalıĢır. Açgözlüdür. Sinsidir. Köylünün elindekini 

avucundakini almak için her Ģeyi yapar. Öykünün sonunda Fadik Eci‘nin DerviĢ‘i 

öldürmesi haksızlığa bir baĢkaldırıdır.  

 

 ―Kurban Eti‖ndeki iĢçi de ezilenlerdendir. Sendikaya üye olduğu için Feyyaz 

Baba‘nın talimatıyla eli pres altında bırakılır. Evinde huzur kalmaz. ĠĢçi karısını 

azarlar, Periza da çocukları. Gücü yeten birbirini ezer.  

 Bu ezilmeye baĢkaldıranlardan biri de ―Makasçının Karısı‖ndaki Güldane‘dir. 

Töreleriyle elindekini avucundakini almak isteyenlere karĢı yıkılmaz. Onları evinden 

kovar. 

 

 ―Kumalar‖da da yine Elmas ile Güllü‘nün birbirini ezme çabasını görürüz. 

Muhtar Osman ise onunla evlenebilmek için Güllü‘nün kocasını öldürtmüĢtür. 

―Kiremit Rengi Vazo‖nun bu bağlamda dönemin siyasi otoritesine ezilen kiĢileri ise 

Hamdi Efendi ve Mihmani Yılmaz‘dır. Yılmaz oğlunun siyasi faaliyetlerinden ötürü 

emekliliğine altı ay kala sendikadaki iĢinden atılır. Bu yazıyı yazma görevi ise en 

yakın arkadaĢı Hamdi Efendi‘ye verilerek ikisi de ezilir. 

 

 EzilmiĢ tiplere iyi birer örnek de ―Ayna‖daki iĢçi ve yeğenidir. Bunlar 

toplumda sürekli ezilmiĢ, hor görülmüĢ kimselerdir. Yeğeni çalmadığı bir paradan 
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dolayı trenden indirilir. ĠĢçi ise yanında biriktirdiği toplu para yüzünden baĢın belaya 

girmesinden korkar. Yeğeninin baĢına gelenleri umursamaz. Öyküdeki “giyimi 

kuşamı yerinde, eli yüzü düzgün” (s.35) beyefendi kendi sorununa odaklıdır. 

Kondüktör ise onun dıĢ görünüĢünden korkar. Yok yere çocuğu trenden indirir. 

 

 ―Kiraz Küpeler‖deki Yemlihan hayatın zorlukları karĢısında ezilmiĢtir. Zor 

Ģartlarda çalıĢır. Hasta kızına kiraz almaya bile gücü yetmez. 

 

 ―Ekinler Sarardı‖da baskı zil sesleri ile gelir. Dünyanın çeĢitli yerlerindeki 

insanlar bu zil sesleri ile baskıya maruz kalırlar. Öykünün sonunda zil sesleri 

“Miguellleri, Albertoları, Bernabosları, Eliakisleri, Ömerleri, Alileri, Robertoları 

alıp... Tüyler ürpertici gerçeklerin içine...” (s.73) götürür. 

 

 ―BoĢboğaz‖da ġehmus ve Yasin ezilir. Yasin aklı baĢında, hakkını arayan bir 

adamdır. Bu sebepten fabrikadaki baĢka iĢçiler tarafından öldürülür. ġehmus ise bu 

kimselerin maĢasıdır. Suç ona yıkılır. 

 

 ―Can Eriği‖nde Hasret ve ailesi köylünün baskısıyla ineklerinden olurlar. 

Oysa köylü ineklerini gömdürdükten sonra gidip etlerini almıĢtır. Zayıf olanın 

yaptıkları en ağır Ģekilde cezalandırılırken güçlüye bir Ģey olmamıĢtır. 

 

 ―GözyaĢı Satıcısı‖nda Murat grev yaptığı için vurulmuĢtur. Annesi ve kız 

kardeĢi ise onun ölümüyle yıkılır. 

 

 ―Vesile‖ bu ezen ve ezilen tiplerin içerisinde dikkat çekici bir kiĢidir. Yıllarca 

kendisi baĢka evlerde hizmetçilik yapmıĢ sonra ise böbreğini satarak sınıf atlamaya 

çalıĢmıĢ bir sonradan görmedir. Vesile ile ilgili yazar Ģunları söyler: 

 

 ―Kendisi eski bir gündelikçi kadın Vesile. Organ satıĢının büyük paralar 

getirdiği 1970‘li yıllarda böbreğini satarak edindiği parayla tüm özlemlerini 

yerine getirmeye bakıyor. En büyük özlemi de bir gündelikçi kadın olarak 

baĢkalarının ona yaptıklarını haftada bir aldığı zavallı gündelikçi kadına 

yapmak. Eh, insan doğası…‖ (www.mustafabalel.com, 05.03.2011). 

 

http://www.mustafabalel.com/
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 Yazarın da belirttiği gibi eline bir güç geçen bunu baĢkasını ezmek için 

kullanmaktadır. 

 ―Feridun‖, ―Sedef Bacı‖, ―Ġdris Usta‖, ―Emine‖ ve ―Deste‖deki öykülere 

adlarını veren bu kiĢiler toplum 12 Eylül sürecine doğru yol alırken siyasi 

çalkantılara Abdurrahman‘ı kurban vermiĢlerdir.  

 

 Hayatın çetin Ģartları altında ezilen kiĢilerden çok çarpıcı olan bir tanesi de 

―Anacık‖taki kızdır. Babaları terk ettiği, anneleri çalıĢmak zorunda olduğu için sekiz 

yaĢında kardeĢine bakmak zorunda kalmıĢtır. Anacık çocuk yaĢta böyle bir 

sorumluluğun ağır yükü altında ezilmiĢtir. 

 

 ―MatruĢka Bebekler‖deki Salih Bey ve Saliha Hanım bir taraftan oğulları 

Kıraç‘ın idam edilmesi ile bir taraftan da emekliliklerinde yaĢadıkları sıkıntılar 

nedeniyle yıkılırlar. Öykünün adından da anlaĢılacağı üzere ikisi de bunca sıkıntı 

içerisinde MatruĢka bebekler gibi küçülmektedirler. 

 

 ―Ağlayan KöĢkün Martıları‖ndaki Mukaddim ve Mercan‘ın toplumdan 

uzaklaĢmalarına sebep olan babalarıdır. Yazar bu iki kardeĢi Ģöyle tanıtır: 

 

 “Gelip gidenleri yoktu. İkisi de bekârdı. Mukaddim Bey, yaklaşık otuz beş 

yaşında vardı. Ama olduğundan çok yaşlı gösteriyordu. Gören kırk beşinde, ellisinde 

sanırdı... Mercan Hanım‟ın ise kardeşinden en azından şöyle bir on yaş büyük 

olduğuna göre...” (s.11-12) 

 

 ―Kanadı Kırık Gönlüm‖de karısı Fitnat ile parayı bastırıp evlenen Ramazan 

kadına yapmadığını bırakmaz. Balel, onu Ģöyle tasvir etmiĢtir: 

 

 “Herkesin kıyı bucak kaçtığı orta yaşlı musibet bir adamdı... Çirkin mi çirkin 

sevimsiz mi sevimsiz bir adam! Meymenetsiz, kubat, nursuz, ceberut, gudubet, hilkat 

garibesi, ucube, bet... Bunlar mahallelinin ona yakıştırdığı, gerçek anlamlarını 

bilmesem de sevimsiz, fena halde çirkin ve acımasız anlamına geldiklerini kolayca 
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anlayabildiğim sıfatlardı. Çünkü öyleydi adam. Adeta bir masallardan çıkıp 

insanların arasına karışmış bir yaratıktı o...” (s.68)  

 

 Ramazan Fitnat‘ı içip içip döver, her gece yatağına baĢka adamlar getirip 

yatırır. Hatta gözü korksun diye Fitnat‘ı idam izlemeye götürür. Kadını ezer. Fitnat 

ise mahalledeki Edibe Teyze‘nin “Hıristiyan olsa kilise bu kadını azize ilan ederdi.” 

(s.69) dediği Kırım‘dan küçük yaĢta gelmiĢ, Ramazan ile evlendirilmiĢ güzel bir 

kadındır. Tüm bu çekilmez hayat ancak Ramazan‘ın ölmesiyle sona erer. 

 ―Mermi Türkülü Gelincik‖ 12 Eylül öncesinde insanların baskı altında nasıl 

ezildiğini okuyucuya sunar. Sıddık karısına düĢkün, fedakâr biridir. Karısı için kan 

ticaretinin yapıldığı, sağlıksız bir yerde kan aldırır. Kanı yetiĢtirmek için polis 

kordonuna alınmıĢ hastaneye girmeye çalıĢır. Ancak coplanıp tutuklanır. 

 

 ―Tefçi Ġsmihan‖ın baĢkahramanı mesleğinin geçerliliğini yitirmesiyle 

hastabakıcılık için baĢvurur. Kendisi gibi pek çok insan sırada bekler. Hastanenin 

hastabakıcısı bunları ezmeye çalıĢır. Sıra kendisine gelince Ġsmihan‘ın elini bırakan 

Sevdakâr da güçsüzün birlik olamamasını gösterir. 

 

 Aile içinde baskı düzeni kurmayı amaçlayan, diğer fertleri ezmeye çalıĢan bir 

baĢka kiĢi de ―Etiyopya Kralının Gözleri‖ndeki Sait Bey‘dir. “Küçük bir memur 

olarak hayatı boyunca boyun eğmiş olmanın acısını çıkarmak istercesine...” (s.16) 

karısını, kızını ve torununu ezer. Öyküdeki torun ise bu duruma karĢı koymuĢ tek 

kiĢidir. Ġlk karĢı koyuĢta da Sait Bey‘in krallığı yıkılır.  

 

 ―Mücella ya da Dayımın Daldaki Limonları‖nda ise besleme Mücella‘nın Kör 

Anne tarafından ezildiğini görürüz. Her türlü ağır iĢ yüklenen, soğukta çeĢmeye su 

doldurmaya giden Mücella sinik bir beslemedir. Çaresizliği yüzünden her denileni 

yapar. 

 

 b. Baskın Kadın Tipler: Yazarın toplumda uzlaĢımsal bir Ģekilde kadınların 

baskın olduğu fikrini daha önce belirtmiĢtik. Bu durum Balel‘in öykü kahramanlarına 
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da yansır. Ġkinci planda zannedilen kadınların aslında tüm düzene hükmettikleri 

görülür. 

 

 Yazarın baskın kadın tipine ilk örnek ―Ahırdakiler‖de yer alan Emine‘nin 

annesidir. Kızını zengin bir aileye gelin etmek için BeĢir‘in koynuna sokan odur. Bu 

durumda BeĢir‘in ailesinin evliliğe mecbur kalacağını düĢünür ama yanılır. 

 

 ―Mahkeme Duvarı‖nın Gödek AnĢa‘sı baskın kadın tipidir. Köyde Omar‘ın 

sakladığı sonuçları öğrenip onu taĢa tutan da, köylüyü durumdan haberdar eden de 

odur. 

 Balel‘in baskın kadınlarından birisi de ―Hatmigül Zamanı‖ndaki Kırımlı 

Yenge‘dir. Kırımlı Yenge öyküde Ģöyle tasvir edilir: 

 

 “Kırımlı Yenge‟ye ne bakıyorsun sen, çarşıda pazarda dilediği gibi dolaşırdı. 

Birinden biri de kalkıp karı başına çarşılarda işin ne? Elin bakkalıyla çakkalıyla 

yârenlik etmeye, dükkân köşelerinde oturup sigara tellendirmeye utanmıyor musun, 

demezdi. Allah‟ın gücüne gitmesin de erkek gibiydi rahmetli. Değme erkeği cebinden 

çıkarır da bozuk para niyetine harcardı. Ohoo, biri kaldırsın da bir şey desin, biz 

miyiz ki arımızdan yerin dibine girip ıkıla sıkılalaım; alimallah çiğ çiğ yerdi 

adamı...” (s.26) 

 

 Bu tasvirden de anlaĢılacağı üzere Kırımlı Yenge oldukça baskın bir kadındır. 

Ayrıca onun ölümüyle mahallenin de tamamen değiĢmesi Kırımlı Yenge‘nin mahalle 

üzerindeki etkisini ortaya koyar. 

 

 ―Dedemin Bakır Koltukları‖ndaki ÇeĢm-i Sim de evdeki düzenin mutlak 

hâkimi olmak arzusundadır. Anlatıcının “Gerçi annem öyle kolay kolay ezilecek 

türden insan değildi, pek altta kalmazdı...” (s.104) sözleri, Nihat Bey‘in değer 

verdiğini bildiği halde bakır güğümleri satması evde otoritesini yürüttüğünü 

göstermektedir.  
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 ―ġu Gönül ġarkıları‖nın Ferhunde‘si de “...çenesinin düşüklüğü, olura 

olmaza sinirlenip kocasına, kızına bağırarak yedi mahalleyi ayağa kaldırması...” 

(s.83) ile tanınır. Kocasını Muharrem ile aldatan, çocuk aldıran ve tüm bunlar 

meydana çıkınca da çocukları alıp evi terk eden yine Ferhunde‘dir. 

 

 ―Camgüzeli ya da Sürmeli‘nin Ġki Dünyası‖nda gelin ile kaynananın evdeki 

otorite için çatıĢtıkları görülür. Safinaz klasik kötü kaynanadır. Her Ģeyi eleĢtirir, her 

iĢe karıĢır. Sözlerinin ucunun nereye gittiğine bakmaz. Sürmeli‘nin kent yüzü 

görmemiĢ, eskiye saplanıp kalmıĢ figürüdür. Renan ise kadın toplantılarına katılan, 

modayı takip eden, biraz fazla geniĢ Sürmeli‘nin sonradan görme figürüdür. Öyküde 

ikisinin evde hâkimiyet kurma çabasına tanık oluruz. 

 

 ―Etiyopya Kralının Gözleri‖nde Sait Bey‘in karısının evde dönen olayları 

nasıl gizlediğini, düzeni nasıl idare ettiğini Ģu cümlelerden anlamak mümkündür: 

 

 “ „Yalan söyleyeyim deme, çarpılırsın‟ı dilinden düşürmeyen anneannemin 

kimi zaman şeytanın bile aklına gelmeyecek en karmaşık yalanları bir saniye içinde 

uyduruverdiğini gördükçe aklım duruyordu.” (s.13) 

 

 Sait Bey evde krallığını idame ettirdiğini zannededursun karısı ve kızı her 

Ģeyi istedikleri gibi yürütmektedirler. 

 

 ―Medreseye Bakan Evde Son Kurban Bayramı‖nın MehveĢ Hanım‘ı tüm 

aileyi bir araya toplar. Aile içindeki sorunları dallanıp budaklandırmadan çözer. 

―Mücella ya da Dayımın Daldaki Limonları‖nda ise bu baskın kadın Kör Anne‘dir. 

Sert, sivri dilli bu kadın aileyi etrafında toplar. Sözünü dinletir. 

 

 ―Kuyumcuzade Mehmet Hilmi Bey‘in GümüĢ Saplı Bastonu‖nda Enise bir 

hevesle evlenmiĢ sonrasında ise mutlu olamamıĢtır. Canı istediği zaman evi terk eder 

Sivas‘a gelir. Kocasının kendisini almaya gelmesini bekler. Aklına estiğince hareket 

eder. 
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 ―Ötekiler Gibi Bir Balık‖ta babaanne oğlu ile kocasının arasında daima bir 

köprü vazifesi görür. Ġkisini de teskin eder. Kocasının da oğlunun da hâllerini, 

tavırlarını örtbas eder. 

 

 c.YalnızlaĢan/YabancılaĢan Tipler: Mustafa Balel‘in öykülerinde 

yalnızlaĢan veya yabancılaĢan tipler önemli yer tutar. Bu kiĢiler kimi zaman 

ailelerinden veya içinde yaĢadıkları toplumdan uzaklaĢırken kimi zaman da bu 

yalnızlaĢma/yabancılaĢmaya göç olgusu sebep olur. 

 

 YalnızlaĢan/yabancılaĢan tiplerin ilk örneği ―Çopur‘un Dursun‖da karĢımıza 

çıkar. Yazar Dursun‘u Ģöyle tanıtmıĢtır: 

 

 “ Çukura düşmüş gözlerinin altındaki şişlikler, siperi üç beş yerinden kırık, 

yana eğik kasketinin gölgelediği alnındaki derin kırışıklıklarla altmışında 

gösteriyordu. Çıkık elmacık kemiklerinden sivri çenesine doğru giderek gürleşen 

sarımsı kıllar, bir kelin güneş yanığı dazlak başını andırıyordu ilk bakışta. Seyrek 

sepelek dağılmıştı kıllar yüzüne... Yakası, cep kenarları, dirsekleri, yenleri yamalı 

paltosunun altındaki bol paça pantolonunun diz yerleri lime lime olmuştu. Giymemiş, 

sırtına atmıştı şayak paltosunu. Aslında şimdiye dek giydiğini gören de olmamıştı ya. 

Geniş lastiğinden çıkı çıkıveren ayaklarındaki yün çorabının yırtık topuğundan 

iplikler sarkıyordu saçak saçak...” (s.42) 

 

 Öyküde Dursun‘un herhangi bir yakınından, arkadaĢından söz edilmediği gibi 

kime ne dese terslenir. Bu durum Dursun‘u oldukça üzer, köydekilerden soğutur. 

Kendisi ile dalga geçen köylüleri görmemek için yolunu değiĢtirir. Dursun tüm bu 

yaĢananlarla yalnızlaĢır. 

 

 ―Karga Öterken‖de Dabak Mahmut‘un yalnızlaĢmasının sebebi göçtür. Yazar 

Mahmut‘u Ģöyle tasvir etmiĢtir: 

 

 “Kara yağız etine dolgun bir gençti Dabak Mahmut. Omuzları geniş, boyu 

posu yerindeydi. Uysal, ağırbaşlı, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayan, hatta 
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çekingen bir karakteri vardı. Taa çocukluğundan beri babasının yanında çobanlık 

yaptığından mıdır nedir, kıyı bucak, çayır bayır, sırt yamaç demez, karış karış tanırdı 

buraları. Daha on iki yaşlarındayken başlamıştı koca sığır sürüsünü yalnız başına 

gütmeye, gerektiğinde taş, kaya, çamur, çaylak, yılan, çıyan demeden yazıda 

yabanda yatmaya. Askere gideli on beş gün olmamıştı ki babasının ölümünü, birkaç 

ay sonra da anasının ölümünü öğrenince iyice yıkılmış, ne yapacağını, ne edeceğini 

şaşırmış kalmıştı. Askerliği biter bitmez, ilk işi işçi bulma kurumuna uğrayıp 

Almanya‟ya işçi yazılmak olmuştu.” (s.70) 

 Mahmut Ġstanbul‘da dolandırılınca köyüne dönemez. Almanya‘ya 

gidemediğini, dolandırıldığını söylemeyi gururuna yediremez. KeĢan‘a gidip pirinç 

iĢçiliği yapmaya baĢlar. Artık yalnızdır. Utancından karısına mektup bile 

gönderemez. 

 

 ―Hasır‖da Dursun “Varım yoğum bir atım var.” (s.95) dediği dor atıyla 

yalnız yaĢar. BaĢka kimsesi yoktur. Dursun fakirdir. KıĢ günü atına yedirecek kutu, 

hasır filan da bulamayınca atını da alıp gözü yaĢlı, köyünden uzaklaĢır. 

 

 ―Bir Buçuğu Biraz Geçe‖de arkadaĢlarını gammazlayan adam, bu yaptığından 

ötürü yalnız kalır. 

 

 YalnızlaĢan/yabancılaĢan tiplerden bir diğeri de ―Filiz Çayı‖nın Ġsmail‘idir. 

Ġsmail çalıĢmak için gittiği Fransa‘da iĢ bulamaz, dıĢlanır, hor görülür. Tanıdıkları da 

“Yüz verirlerse, kalkıp yanlarına gideceğinden, para isteyeceğinden, başlarına 

ekşiyeceğinden” (s.99) korktukları için arayıp sormazlar. Ġsmail tamamen yabancısı 

olduğu bu ülkede artık bir baĢınadır. Saklandığı öğrenci yurdunda kimselere 

görünmeden yaĢayan Ġsmail, çay paketlerini her gördüğünde aklına memleketi düĢer. 

―Gurbet Kaçtı Gözüme‖de ġuayip, Ġsmail‘in yaĢadıklarının bir benzerini yaĢar. 

Fransa‘da tanıdıkları ona yardımcı olmamıĢ, iĢ bulamamıĢtır. Oturma kâğıdı yoktur. 

Bir yurtta gizlenir. Bu yalnızlığı, korkuları ise öykünün sonunda patlar. TRT Ġzmir 

Radyosu‘ndan bulduğu türkülerle her Ģeyi bir kenara atıp coĢar. 
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 YalnızlaĢan/yabancılaĢan tiplerin en dikkat çekicilerinden biri de Turuncu 

Eleni‘dir. M. Balel kendisi ile yaptığımız görüĢmede ―Turuncu Eleni‖de 

yalnızlaĢma/yabancılaĢmayı uç bir noktaya kadar ilerletmeyi amaçladığını 

söylemiĢtir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 11.03.2011). 

 “Ağız, burun hafifçe çekik kömür karası gözleri” (s.21), “tek kelime Rumca 

ya da Ermenice bilmemesi” (s.24) ile aslında Eleni, Emine olduğunun sinyallerini 

verir. Emine herkese ve her Ģeye yabancılaĢmıĢtır. Bu da onu yalnızlığa 

sürüklemiĢtir. 

 

 YalnızlaĢan/yabancılaĢan tiplerden biri de kuĢkusuz ―KöĢküm Var Deryaya 

KarĢı‖nın Mesut‘udur. Mesut‘un monologlarından meydana gelmiĢ öyküde kiĢinin 

kademe kademe toplumdan dıĢlanması görülür. Mesut öğrenim hayatında da iĢ 

hayatında da baĢarılı olamayınca kendini içkiye verip terk edilmiĢ bir köĢkte 

yaĢamaya baĢlar. Mesut‘un yalnızlığı gazetedeki resimlerle konuĢmasından da açıkça 

belli olur. 

 

 ―Ağlayan KöĢkün Martıları‖nda ikili bir yalnızlaĢma/yabancılaĢma görülür. 

Mukaddim de Mercan da çocukluklarında yaĢadıkları travma yüzünden toplumdan 

uzaklaĢır, izbe bir köĢke çekilirler. Çocukken istismar edilmiĢ olmaları onları aile 

kavramına da yabancılaĢtırmıĢ, evlenmemiĢlerdir. 

 

 ―Çini Soba ya da Buruk Bir Kayıp Ġlanı‖nda Vedat ile Bergüzar‘ın tek 

oğlunun da kendine tek kiĢilik bir dünya kurduğu söylenebilir. Anne ve babasından 

sevgi ve ilgi görmeyen çocuğun çini soba ve kedisinden ibaret yalnız bir dünyası 

vardır. 

 

 Ailenin yaĢadığı sorunlar nedeniyle yalnızlaĢan tiplerden biri de ―Albüm‖deki 

Necmettin‘dir. Annesinin izini kaybettirmesi, babasının da bu olay üzerine yıkılması 

Necmettin‘i yalnızlaĢtırır. Necmettin yaĢadıklarının da etkisiyle “olgun”(s.56) bir 

çocuktur. Yazar, Yurdanur‘un gidiĢinden sonra Necmettin için Ģunları demektedir: 
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 “Alabildiğine duyarlı, alıngan mı alıngan bir yapısı vardı. Özellikle de 

annesinin yaptıklarından sonra adamakıllı içine kapanmış, her şeyden kuşkulanan, 

insanlardan kaçan, tam anlamıyla hani şu „ürkürük‟ denilen tiplerden biri olup 

çıkmıştı.” 

 Necmettin tüm bu ruh hali içinde misafir olduğu akrabalarında yalnızlaĢır. 

Elindeki albümle bir kenara çekilir. Hayatı bir resimden ibaret hale gelir. 

 

 YalnızlaĢan/yabancılaĢan tiplerin sonuncusu ―Kavanoz‖daki Aytekin‘dir. 

Aytekin Ģöyle tanıtılmıĢtır: 

 

“... albinoydu bir de. Işıktan aşırı rahatsız olan, ileri derecede hipermetrop 

gözleriyle, karşısındakine kızıyor, ona dudak büküyormuş gibi buruşuk bir suratla 

bakışı insanda doğal olarak tepki yaratıyordu. 

 Kar beyaz saçları, masmavi gözleri vardı. Kirpikleri ve kaşları da kar 

beyazdı. Yakından baktığınızda içindeki kılcal damarlara kadar açıkça görünüyordu. 

Gözleri problemliydi ve tüm albinolar gibi o da şişe dibi gözlük kullanıyordu.” 

(s.125) 

Sınıftaki çocuklar onunla bir arada olmak istemezler. (s.125) Aytekin sürekli 

aĢağılanır, kendisi ile dalga geçilir ve dıĢlanır. Yalnızlığa itilir. 

 

 ç. Diğer Figürler: Yazarın yukarıda belli baĢlıklar altında toplamaya 

çalıĢtığımız figürleri dıĢında kalan veya eserlerinde çok yer tutmayan figürleridir. 

 

 ―Kiraz Küpeler‖de Zaralı, CimĢit ve ÖkkeĢ, Yemlihan‘ın kızına götürmeyi 

düĢündüğü kirazları yiyen iĢçi arkadaĢlarıdır. ―Ayıp Yerleri YanlıĢ KonmuĢ 

Resimler‖de Mevlüdanne mahallenin çocuklarına cüz okutan kadındır. Ehliman 

Amca‘nın büyük karısı da mahallenin çocuklarına her Ģekilde iyi davranan, 

çocukların da sevip saydığı bir kadındır. ―Gurbet Kaçtı Gözüme‖de Müsö Mahmut 

Fransa‘ya çalıĢmaya gidenlere para karĢılığı iĢ bulur. ―Vesile‖de Ġbrahim, Vesile‘nin 

figüranlık yapan, parası için ona katlanan kocasıdır. ―Dedemin Bakır Koltukları‖nda 

ġerafettin Efendi Nihat Bey‘in torunuyla misafirliğe gittikleri arkadaĢıdır. 

―Rahmetlinin Ardından‖da Rüknettin Bey vefat etmiĢ değerli bir edebiyatçıdır. 
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Mümtaz ise onun adına düzenlenen programda kendini övüp durur. ―Ağlayan 

KöĢkün Martıları‖nda Ulrike, Kadir‘in Almanya‘da evlendiği karısıdır, Axel de 

oğulları... ―Albüm‖de Ahsen, anlatıcının kız kardeĢidir ve Necmettin‘in oyun 

arkadaĢıdır. ―Medreseye Bakan Evde Son Kurban Bayramı‖nda Briyant ve Antranik 

Tumancıyan, MehveĢ Hanımların vefalı komĢularıdır. ―Ötekiler Gibi Bir Balık‖ta 

Ruhat, anlatıcının ölen annesidir. ―Kavanoz‖da Kaya, sınıfında bulunan çocuklara 

göre daha geride, öğretmenlerin iltimas tanıdığı, zengin bir ailenin iri yarı çocuğudur. 

 

 Görülüyor ki bu figürler öykülerde az değildir. Yazar bu yardımcı figürleri 

zaman zaman okura vermek istediği mesajlar için tamamlayıcı bir unsur olarak 

kullanırken zaman zaman da bu yardımcı figürlerle öykülerinde yan fikirlere yer 

vermektedir.  

 

3.3.1.5. Anlatıcı ve BakıĢ Açısı 

 

 Olaylara hangi gözle bakıldığını, anlatılanların kim tarafından aktarıldığını 

belirlemek açısından anlatıcı ve bakıĢ açısı üzerinde durmak gerekir. Mustafa 

Balel‘in öykülerinde iki çeĢit anlatıcı ve bakıĢ açısı karĢımıza çıkar. Bunlardan ilki 

yazarın üçüncü Ģahıs ağzından olayları anlatmasıdır. 

 

 M. Balel‘in üçüncü Ģahıs bakıĢ açısıyla ele aldığı öykülerini kendi içinde 

ikiye ayırmak gerekir. 

 

 Yazar üçüncü tekil ağızdan anlattığı bazı öykülerde tanrısal (omniscient) 

bakıĢ açısını kullanmıĢtır. Burada Balel‘in bilgisinin sınırsız olduğu görülür. Hasan 

Çakır tanrısal bakıĢ açısı ile ilgili Ģu tespitleri yapar: 

 

  

―Bilgisi sınırsız yazar Ģunları yapabilir: 

 

Öyküde olan olaylar tarafsız olarak rapor edebilir. 

Herhangi bir karakterin zihnine girebilir. 
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Karakterin, konuĢma, eylem, düĢünce ve görünüĢü hakkında yorumlarda 

bulunabilir. 

Teleskop ve mikroskop gibi aletlerle görülebilecek ayrıntılarıyla birlikte genel 

ve tarihsel manzarayı okura aktarmak isteyebilir. Bu maksatla, zaman ve mekân 

içerisinde özgürce hareket edebilir. BaĢka bir yerde olan ya da geçmiĢte olmuĢ 

olayları veya gelecekte olacak olan olayları okura söyleyebilir. 

Genel düĢünceler, yargılar ve hakikatleri ifade edebilir.‖  (Çakır, 2002: 169-

170). 

 

 Hasan Çakır‘ın bu tespitlerinden, özellikle ikinci ve dördüncü maddeden yola 

çıkarak, Mustafa Balel‘in Ģu öykülerinde tanrısal bakıĢ açısı hâkimdir: ―Ġki Canlı‖, 

―Abbas‘ın Piçi‖, ―Kurbağalar‖, ―Kuduzun Düzü‖, ―Ahırdakiler‖, ―Kurtboğan‖, 

―Karga Öterken‖, ―Hasır‖, ―Kuyruklu Dünya‖, ―Mahkeme Duvarı‖, ―Kurban Eti‖, 

―Makasçının Karısı‖, ―Kumalar‖, ―Kiremit Rengi Vazo‖, ―Ayna‖, ―Kiraz Küpeler‖, 

―Ekinler Sarardı‖, ―BoĢboğaz‖, ―Can Eriği‖, ―MatruĢka Bebekler‖, ―ġu Gönül 

ġarkıları‖, ―Ağlayan KöĢkün Martıları‖, ―Mermi Türkülü Gelincik‖, ―Tefçi 

Ġsmihan‖. 

 

 Bu öykülerde yazarın karakterlerin zihnine girip onların düĢüncelerini 

aktarması, ayrıntılardan ve geçmiĢte yaĢananlardan söz etmesi yukarı belirttiğimiz 

öykülerde tanrısal bakıĢ açısının kullanıldığını gösteren bazı iĢaretlerdir. 

 

 Üçüncü tekil Ģahıs ağızdan anlatılan diğer öykülerde bilgisi sınırlı bakıĢ açısı 

(limited omniscient viewpoint) görülür. 

 

 ―Bilgisi sınırlı yazar bakıĢ açısı, kendisini bazı bilgi alanlarıyla sınırlar. (...) 

Örnek olarak, bir sahnede karakterin ne düĢündüğünü bilir. Bununla birlikte, 

karakterin düĢünceleri hakkında yorum yapmaktan kaçınabilir. Bir karakterin 

düĢünce ve eylemlerini yorumlar. Diğer taraftan, baĢka karakterleri sadece 

dıĢtan görebilir. Mikroskop aletiyle görülecek ayrıntıları görürken, evrensel 

hakikatler bildirmez. Sık kullanılan biçim Ģöyle olur: yazar olayları tarafsız 

olarak görür ve bir karakterin zihnine girer. Bu imkânı kendine tanır. Diğer 

karakterlerin zihnine girmez ve bariz hiçbir değerlendirmede bulunmaz.‖  

(Çakır, 2002: 172-173). 

 

 Hasan Çakır‘ın bu tespitlerine dayanarak Balel‘in ―Çopur‘un Dursun‖, ―Bir 

Buçuğu Biraz Geçe‖, ―Filiz Çayı‖ ve ―Gurbet Kaçtı Gözüme‖  adlı öykülerinde 

bilgisi sınırlı yazar bakıĢ açısı karĢımıza çıkar. 
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 Bu öykülerde olayların sadece anlatıcı tarafından görülmesi, yazarın sadece 

bir karakterin zihnine girerek baĢka karakterlerin zihnine girmemesi bu öykülerde 

bilgisi sınırlı yazar bakıĢ açısının kullanıldığını gösterir. 

 

 Yazarın diğer öykülerinde tekil bakıĢ açısı kullanılmıĢtır. Bir karakter kendi 

baĢından geçmiĢ olayları anlatırsa bu kahramana merkez anlatıcı (central narrator); 

karakter baĢka bir karakter hakkında bir öykü anlatırsa buna da merkezden uzak 

anlatıcı (peripheral narrator) denir. (Çakır, 2002: 183) 

 

 Bu açıklamadan yola çıkarak kahraman-anlatıcının merkezde olduğu ve tekil 

bakıĢ açısıyla kaleme aldığı öyküleri ―Ayıp Yerleri YanlıĢ KonmuĢ Resimler‖, 

―GözyaĢı Satıcısı‖, ―Vesile‖, ―Dedemin Bakır Koltukları‖, ―Bahar Dalı‖, ―Feridun‖, 

―Sedef Bacı‖, ―Ġdris Usta‖, ―Emine‖,  ―Deste‖, ―Gülname‖, ―Bir Avuç Ġstanbul‖, 

―Anacık‖, ―KöĢküm Var Deryaya KarĢı‖, ―Camgüzeli ya da Sürmeli‘nin Ġki 

Dünyası‖, ―Çini Soba ya da Buruk Bir Kayıp Ġlanı‖, ―Hüznün Öteki Yüzü‖, 

―Etiyopya Kralının Gözleri‖, ―Mücella ya da Dayımın Daldaki Limonları‖, 

―Kuyumcuzade Mehmet Hilmi Beyin GümüĢ Saplı Bastonu‖, ―Ötekiler Gibi Bir 

Balık‖, ―Kavanoz‖dur.  

 

 Son olarak Mustafa Balel‘in tekil bakıĢ açısı ile merkezden uzak anlatıcı 

konumunda bulunduğu öyküleri ise ―Hatmigül Zamanı‖, ―Rahmetlinin Ardından‖, 

―Turuncu Eleni‖, ―Albüm‖, ―Kanadı Kırık Gönlüm‖, ―Karanfilli Ahmet 

Güzellemesi‖, ―Medreseye Bakan Evde Son Kurban Bayramı‖dır. Bunların dıĢında 

―Bahar Dalı‖ adlı öykünün de bazı bölümlerinde yazar, merkezden uzak anlatıcı 

durumundadır. 

 

 Mustafa Balel öykülerinde üçüncü Ģahıs bakıĢ açısı ve tekil bakıĢ açısı 

kullanmıĢtır. Ayrıca öykülerinde anlatıcı olarak yazarın genelde çocukları seçtiğini 

bir kez daha hatırlatalım.
13

 

 

                                                 

13
 Bu konuda yazarın düĢünceleri ―Fikirler‖ kısmının “Aile” baĢlığı altında belirtilmiĢtir. 
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3.3.1.6. Anlatım Teknikleri 

 

 Mustafa Balel öykülerinde insanı, insan iliĢkilerini ön planda tutmuĢ bir 

yazardır. Sıra dıĢı konular yerine sıradan görünenlerde fark edemediklerimizi 

öykülerine taĢımıĢtır. Bunları yaparken de bazı anlatım tekniklerinden 

faydalanmıĢtır. Burada dikkat edilmesi gereken, yazarın anlatım tekniklerini 

öykülerine eklemekten ziyade, okuyucuyu dikkat çekmek istediği noktaya bu 

tekniklerle götürmeyi amaçlamasıdır. 

 

 Yazarın öykülerini incelediğimizde ilk olarak anlatma-gösterme tekniği ile 

karĢılaĢırız. Bu teknikte anlatılanlar anlatıcının tasarrufundadır. 

 

 ―Bir anlatıda, eğer dikkatler mutlak anlamda anlatıcı üzerinde yoğunlaĢıyorsa, 

o anlatıda, ‗anlatma‘ (telling) ağırlıklı bir anlatım biçimi uygulanıyor demektir. 

Bu yöntemde, anlatıcı, hikâyeyi sunuĢuyla, sunuĢ sırasında yaptığı açıklama ve 

yorumlarıyla okuyucunun dikkatini metne değil, kendi üzerine çeker. Anlatıcıyı 

metnin önüne veya üstüne çıkaran bu yöntemin yetersizliği, ilk defa realistler 

tarafından gündeme getirilir ve realistler, bu yöntemin kusur ve yetersizliğini 

ortadan kaldırmak için ‗gösterme (showing) yöntemini devreye sokarlar. 

Tiyatrodan ödünç olarak alınan ve genellikle ‗anlatma‘ ile birlikte kullanılan 

‗gösterme‘ yöntemiyle, roman sanatının yapısı değiĢir; daha önce iĢaret edilen 

anlatıcının ağırlığı nispeten zayıflar ve anlatım, daha objektif ölçülerde 

gerçekleĢir. (Tekin, 2002: 190). 

 

 

  Balel‘in özellikle ―Ağlayan KöĢkün Martıları‖nda çokça yararlandığı bu 

teknik ile Mukaddim ve Mercan yazarın gözünden Ģöyle gösterilir: 

 

 “Mukaddim Bey ve ablası herkes gibi günlük yaşamları olan, karınları 

acıktığında yemek yiyen, balkonda kitap okurken kimi zaman üşüyüp sırtlarına bir 

hırka ya da diz üstü battaniyelerini alan, televizyonda zamlarla ilgili haberleri içleri 

burularak dinleyen, maaş artışlarıyla ilgili bilgileri merakla bekleyen senin benim 

gibi insanlardı.” (s.13)  

 

 Bunun yanı sıra yazar, ―Karga Öterken‖de Mahmut‘un geçmiĢi hakkında 

bilgi verir. Mahmut‘un baĢından geçenler yazarın gözünden anlatılır. ―Bir Buçuğu 
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Biraz Geçe‖de arkadaĢlarını gammazlayan adamın yaĢadıklarını ayrıntılarıyla 

verebilmek için anlatma-gösterme tekniğinden yararlanılmıĢtır. ―Filiz Çayı‖nda 

Ġsmail‘in Fransa‘da yaĢadıkları ve hissettikleri anlatılırken anlatma tekniği öne çıkar. 

―Gurbet Kaçtı Gözüme‖de iki vak‘a zincirinden bir tarafta ġuayip‘in hâlleri anlatma 

ağırlıklı olarak sunulurken diğer taraftan gösterme yönteminin tipik bir uygulaması 

olan diyaloglarla okuyucunun dikkati metin üzerine çekilir. (Tekin, 2002: 194) Aynı 

tip vak‘a örgüsüne sahip bir baĢka öykü ―Bahar Dalı‖nda da satıcının monologları 

metni gösterirken yazarın anlatıcı durumunda çevre ile ilgili verdiği ayrıntılarda ise 

anlatma tekniği ağırlık kazanmıĢtır. Yazar, ―MatruĢka Bebekler‖de Salih Efendi ve 

Saliha Hanım ile ilgili, ―ġu Gönül ġarkıları‖nda ise Korkmaz ailesi ile ilgili bilgiler 

vermek için anlatma tekniğinden faydalanır. ―Mermi Türkülü Gelincik‖te Sıddık‘ın 

karısı Nare‘ye kan yetiĢtirme çabası yine anlatma-gösterme ağırlıklı olarak 

okuyucuya sunulur. ―Tefçi Ġsmihan‖da ise Ġsmihan‘ın geçmiĢi ile ilgili bilgiler 

verebilmek için yazar anlatma tekniğinden faydalanmıĢtır. 

 

 Yazarın öykülerinde kullandığı anlatım tekniklerinden biri de tasvirdir. Tasvir 

için “ (…) kurmaca dünyasında yer alan kişi, zaman, olay, mekân gibi unsurları, 

sanatın sağladığı imkânlardan yararlanarak görünür kılmak” diyen Mehmet Tekin, 

bu teknikte önemli olanın “iyi bir gözlemci olmak, dikkati elden bırakmamak, 

ayrıntıları yakalama becerisini gösterebilmek” olduğunu ifade eder. (Tekin, 2002: 

200). 

 Balel bu tekniği daha çok bazı yönlerden dikkat çekmek istediği öykü 

kiĢilerini okuyucuya gösterirken kullanır. 

 

 “Beyefendi, kırk beş elli yaşlarında şişman bir adamdı. Gözlüklü ve eli 

çantalı... Şiş göbeği öylesine büyüktü ki neredeyse ceketinin düğmelerini 

koparacaktı. Ağarmış sakal başları, kat kat gerdanı, beyaz zemin üzerine kırmızı 

puanlar serpiştirilmiş papyonuyla yüksek tabakadan bir adam olduğu her halinden 

belli oluyordu.” (A, s.32) gibi bir tasvirle yazarın amacı toplumda görünüme göre 

kiĢiye sosyal statü biçilmesine bir eleĢtiridir. Buna benzer kiĢi tasvirlerini ―Çopur‘un 

Dursun‖da (s.42), ―Ekinler Sarardı‖da (s.60,71), ―Ayıp Yerleri YanlıĢ KonmuĢ 

Resimler‖de (s.58), ―Dedemin Bakır Koltukları‖nda (s.98-99), ―Çini Soba ya da 
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Buruk Bir Kayıp Ġlanı‖nda (s.28), ―Karanfilli Ahmet Güzellemesi‖nde (s.81), 

―Mücella ya da Dayımın Daldaki Limonları‖nda (s.98) ve ―Kavanoz‖da (s.122) da 

görürüz. 

 

  ―Karga Öterken‖ mektup tekniğinin kullanıldığı tek öyküdür. (s.87) Mektup 

tekniğinde “birden fazla karakterin devreye sokulmasıyla birlikte farklı bakış 

açılarına başvurma imkânı” sağlanır. (Tekin, 2002:226). Bu öyküde bahsi geçen 

mektubu, Mahmut, dolandırıldıktan sonra karısına yazmıĢ ancak gönderememiĢtir. 

Yazar, bu mektup sayesinde yaĢananları kendinin anlatıcılığından baĢka, bir 

karakterin gözünden okura sunmuĢtur. 

 

 Sıkça rastlanmasa da yazarın öykülerinde görülen anlatım tekniklerinden biri 

de özetlemedir. Balel, bu tekniğin yerine iç çözümleme ve iç monologlara 

baĢvurmuĢtur. Yazar, ―Gurbet Kaçtı Gözüme‖de ġuayip‘in Fransa‘ya gidiĢini Ģöyle 

özetler: 

 “Tüm bunlar için gerekli paranın sağlanması uğrunda sağa sola 

borçlanmalar, satılan bir iki ufak tarla, kısır bir inekle altı baş keçi... (...) Geri 

çevrilme korkusuyla üç günlük yolu beşe, hatta altıya çıkaran turistik güzergâhın 

saptanması. Aynı korkuyla sık sık aktarmalar, tren değiştirmeler... Korku, karabasan 

ve umuttan oluşmuş yoğun bir duygu keşmekeşi içerisinde bitmek bilmeyen 

dakikaların birbirine eklenmesiyle oluşmuş beşinci günün sonunda varılan bu 

Fransa kenti... Yerleşilen bu nohut oda bakla sofa öğrenci stüdyosu...” (s.64)  

 

 Ayrıca ―Karga Öterken‖de Dabak Mahmut‘un Almanya‘ya gidiĢi anlatılırken 

de bu teknikten yararlanılmıĢtır. 

 

 M. Balel‘in öykülerinde sıklıkla baĢvurduğu anlatım tekniklerinden biri de 

geriye dönüĢtür. 

 

 ― (…) genel anlamda geriye dönüĢ tekniği, hem romanın yapısının 

kuruluĢunda, hem olayların yüzeysel veya ayrıntılı olarak sunulmasında, hem de 

kahramanların çizilip tanıtılmasında önemli rol oynayan bir yöntemdir.‖ (Tekin, 

2002: 242). 
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 Yazar geriye dönüĢlerle kimi zaman kahramanlarını okuyucunun daha iyi 

tanımasını sağlar kimi zaman da olayların geri planında yatanları açığa çıkarır. 

―Kiraz Küpeler‖de Yemlihan‘ın düĢüncelere dalmasına sebep olan olayların 

baĢlangıcı öyküde karĢımıza Ģöyle çıkarılmıĢtır: 

 

 “On beş gün kadar önceydi. Hiç tadı kalmamıştı yavrunun. Durup dururken 

mızmızlanmalar, ağlayıp sızlamalar... Birdenbire basan terler... Hele de benzinin 

solukluğu! Tanrım, yüzünün o kireç gibi halini gördükçe insanın içi eriyordu. Daha 

başında söylemişti adamlar ama umut dünyası işte! Adamakıllı ziyan edip 

bırakacaklarını ne bilsin, bir yararı olur sanmıştı.” (s.47) 

 

 ―Karga Öterken‖de Mahmut‘un Dabak lakabının nerden geldiği (s.69), 

―Kurban Eti‖nde iĢçinin ellerinin nasıl pres altında bırakıldığı (s.121), ―Ayna‖da 

demiryolu iĢçisinin çocukken jandarmadan dayak yemesi ve o günden sonra 

jandarmadan, polisten korkar olması (s.42), ―Anacık‖ta Tacizer‘in nasıl öldüğü (s.39-

40), ―MatruĢka Bebekler‖de Salih Efendi‘nin baĢkasının mezarını karısına 

oğullarının mezarı gibi göstermesi (s.79), ―Ağlayan KöĢkün Martıları‖nda Kadir‘in 

ailesini terk etmesi (s.14) ve oğluna cinsel istismarda bulunması (s.21), ―Kanadı 

Kırık Gönlüm‖de Fitnat‘ın Kırım‘dan gelip Ramazan‘la evlendiriliĢi (s.76), 

―Karanfilli Ahmet Güzellemesi‖nde Ahmet‘in çocukken babasından yediği bir 

dayakla nasıl bir “yarım adama” dönüĢtüğü (s.87-88) geriye dönüĢlerle anlatılır. 

 

 Mustafa Balel‘in öykülerinde karĢımıza çıkan anlatım tekniklerinden bir 

diğeri de montajdır. 

 

 ―Montaj tekniği, bir romancının, genel kültür bağlamında bir değer ifade eden 

anonim, bireysel ve hatta ilahî nitelikli bir metni, bir söz veya yazıyı ‗kalıp 

halinde‘ eserinin terkibine belirli bir amaçla katması, kullanması demektir. (…) 

Bazı yazarlar, eserlerine değiĢik bir ‗form‘ kazandırmak için bu tekniği 

denerlerken, bazıları da atmosfer elde etmek, eserin ait olduğu zamanla bağını 

güçlendirmek için yararlanırlar. Yine kaleme aldığı eserine felsefî derinlik 

kazandırmak isteyen bazı yazarlar da bu imkândan istifade yoluna gitmiĢlerdir.‖ 

(Tekin, 2002: 243-244, 245). 
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  Yazar, bu tekniği daha çok Ģarkı sözlerini montajlamak suretiyle kullanmıĢtır. 

Bu sayede öykü kiĢilerinin içinde bulunduğu ruh halini daha iyi yansıtmayı 

amaçlamıĢtır. AĢağıda Balel‘in montaj tekniğinden yararlandığı öykülerinden 

parçalar verilmiĢtir. ―Gurbet Kaçtı Gözüme‖de ġuayip memleket hasretini radyoda 

dinlediği “Benim adım dertli dolap / Suyum akar yalap yalap...” türküsü ile giderir. 

(s.57) Ayrıca ―Karga Öterken‖de Mahmut Almanya‘ya gideceğinin sevincini 

söylediği türkülerle yaĢar. (s.74) ―Kuyruklu Dünya‖da mahalleli birbiri ile kavga 

ederken bir radyoda “Hey Gidi Koca Dünya” çalmaktadır. (s.111) ―Bahar Dalı‖nda 

satıcı adam karısıyla geçirdikleri güzel günleri söyledikleri Ģarkılarla anar. (s.138, 

144,156,157) ―Gülname‖de bir yuva kuramamasını Gülname söylediği Ģarkılarla dile 

getirir. (s.13) ―Anacık‖ta Nurhayat‘ı uyutmak için ablası ninniler söyler. (s.50)  

 

 Yazarın otobiyografik teknikten faydalandığı tek öyküsü ―Kavanoz‖dur. 

“İlkokul üçüncü ya da dördüncü sınıftaydım. Sivas‟taydım dememe bilmem gerek var 

mı?” (s.116) cümlesi yazarın bu teknikten faydalandığını açıkça göstermektedir. 

 

 Mustafa Balel‘in öykülerinde sıklıkla karĢımıza çıkan anlatım tekniklerinden 

biri de leitmotivdir. 

 

 ― Leitmotiv tekniğinde, a) telaffuz farklılığı, b) jest ve mimikler, c) yaratılıĢ 

özellikleri malzeme olarak kullanılmaktadır. Bunlar, kahramanları anlatmak, 

çizmek için önemli ipuçlarıdır. Ancak ‗leitmotiv‘ tekniğinin kapsamı sadece 

bunlardan ibaret değildir. Bir romanda sık sık tekrarlanan söz grubu, herhangi 

bir dize, yine konu veya kiĢilerle ilgili olarak tekrarlanan bazı kelimeler de 

‗leitmotiv‘ olarak kabul edilmelidir.‖ (Tekin, 2002: 252). 

 

 Bu yargıdan hareketle M. Balel‘in pek çok öyküsünde leitmotive rastlarız. 

 ―Abbas‘ın piçi‖ tekrarının altı kez kullanıldığı “Abbas‟ın Piçi”; “Baba” 

kelimesinin on bir kez tekrar edildiği ―Mahkeme Duvarı‖; “Zilin sesi” tekrarının on 

beĢ kez kullanıldığı ―Ekinler Sarardı‖; “Kırımlı Yenge sizlere ömür.” cümlesinin 

dokuz kez tekrar edildiği ―Hatmigül Zamanı‖; “Efeem” tekrarının yetmiĢ sekiz kez 

kullanıldığı ―Rahmetlinin Ardından‖; “İstasyon, işçevleri, Altıntabak, son durak!” 

tekrarının on iki kez yapıldığı ―Feridun‖; ―Sedef Bacı‖da annenin sürekli beddua 

etmesi; “Köşküm var deryayaa kaaarşıı” tekrarının on dokuz kere kullanıldığı 
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―KöĢküm Var Deryaya KarĢı‖; ―Camgüzeli ya da Sürmeli‘nin Ġki Dünyası‖nda 

kaynananın bedduaları leitmotiv tekniğini tespit edebildiğimiz öykülerdir. 

  

 M. Balel öykülerinde diyalog tekniğinden de oldukça yararlanmıĢtır. 

“Diyalogun basit ama temel işlevi, gizli olanı „âşikâr‟ kılmak, soyut olanı 

somutlaştırmaktır.” (Tekin, 2002: 255). Kahramanların özelliklerini vurgulamak, 

anlatılanları somutlaĢtırmak amacıyla yazarın pek çok öyküsünde diyaloglara 

rastlanır. Hatta yazarın iki vak‘a zincirinden oluĢmuĢ öykülerinde halkalardan birini 

salt diyaloglar oluĢturur. ―Gurbet Kaçtı Gözüme‖, ―Gülname‖, ―Camgüzeli ya da 

Sürmeli‘nin Ġki Dünyası‖ bu yolla oluĢturulmuĢ öykülerdir. ―Gülname‖den alınan Ģu 

diyalog evin büyük kızının apar topar evlendirilmesi planlarını göstermektedir: 

 

 ―Babasına söylemeyelim, daha önce evli olduğunu, karısının kaçtığını. Neme 

lazım, bakarsın pirelenir, vermek istemez. Erkek milletinin huyunu bilmez değilsin 

a!... / Ya ya öyle edelim. Hay aklınla çok yaşa dünür. Böyle giderse iyi anlaşacağız 

seninle...‖ (s.12-13) 

 

 Balel‘in insanı önde tutan öykülerinin kaçınılmaz iki anlatım tekniği iç 

çözümleme ve iç monologdur. İç çözümleme (interior analysis) yöntemi, en kısa 

tanımla, anlatıcının araya girerek kahramanın duygu ve düşüncelerini okuyucuya 

aktarması demektir. (Tekin,2002: 260) Yazarın bazı öykülerinde bu teknik kendini 

Ģöyle gösterir: 

 

 “Ne yapsaydı acaba, nasıl kurtarsaydı paçayı? Sezdirmeden pencereden atsa 

mıydı yoksa parayı? Ya da çıkarıp verse, “çocuk bilmeden bir bok yemiş, kusuruna 

bakmayın” mı deseydi? İyi ama nasıl olur, alnının teriyle kazandığı parayı nasıl 

atardı trenin camından? Yolunu gözleyen on bir canın rızkını kaldırıp atmak kolay 

mıydı? O parayı kazanmak için neler çektiğini bir o biliyordu, bir Allah... Hayatı 

pahasına da olsa kaptıramazdı kimseye. Şaşırmış kalmıştı. (A, s.42) 

 

 “Sanırsın, hamamdan geliyordu mübarek!... Hem sen onun öyle süklüm 

püklüm göründüğüne bakma! İçeride kim bilir doktorlara ne diller dökmüş, ne 
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cilveler yapmış, elin adamlarını avucunun içine almasını bilmişti, haspam! Sahi 

neden bırakırlardı ki şu kokmuşları kente? Ne işleri vardı şu hödüklerin buralarda? 

Evlerinin suyu mu çıkmıştı Allah aşkına, otursalardı ya oturdukları yerde!... Zaten o 

kıran düşesicelerin başının altında çıkıyordu her şey. Ne zaman ki bu ayağı çarıklılar 

gelmiş, tadı tuzu kalmamıştı Sivas‟ın. Her tarafı işgal etmişlerdi. Nereye baksan 

köylüden geçilmiyordu. Bir de kulakları delikti ki mübareklerin! Dersin, radarları 

var. Valiliğe hizmetli alınacağı ne de çabuk duyulmuştu!...” (Tİ, s.126) 

 

 Ġç monolog (interior monologue) okuyucuyu, kahramanın iç dünyasıyla karĢı 

karĢıya getiren bir yöntemdir. Yöntemin uygulandığı bölümlerde yazarın -daha 

doğrusu anlatıcının- varlığı ortadan kalkar; muhtemel yorum ve açıklamalar, 

okuyucuya bırakılır (...) Hâl böyle olunca iç monologda dil, konuĢma diline 

benzer bir yapıya bürünür. (Tekin, 2002: 264-265)  
 

 Balel, Ģu örneklerde de görüleceği üzere iç monologdan faydalanırken 

konuĢma dilini iyi kullanmıĢtır: 

 

 “Zamane genci, n‟olacak. Başka ne beklenir hergeleden. Sırtına bir naylon 

gömlek, boynuna bir yular takan bir şey oldum belliyor kendini. Ulan sen kim? Ben 

kim? Gâvur içine gidenece azaplığımı yapıyordun. Şimdi de kalkmış benimle 

eğleniyorsun. Ulan it oğlu it, karnını yarsam lokmalarım çıkar. Alamanya‟ya 

gitmeylen adam mı oldun?” (ÇD, s.43) 

 

 “Bayırın köylüsü de adam oldu çıktı başımıza... Batasıca dünya şu kimin 

itiydi ki, iş buyuraydı bana!.. Onun bunun tarlalarının altından girip üstünden çıktı, 

elinden aldı... Şimdi de parayla oynuyorlar... Tapucu kim oluyordu ki ben onun...” 

(KE, s.128-129) 

 

 Görüldüğü üzere Balel, anlatım tekniklerini daha çok kahramanlarını 

anlatmak, onların olaylara bakıĢlarını ve duygularını okura iletmek için kullanmıĢtır. 

Kullandığı hemen her anlatım tekniği kiĢiler üzerine kuruludur. Bu anlamda da iç 

çözümleme ve iç monolog teknikleri öne çıkar. Yazar bu tekniklerle kahramanlarının 

düĢüncelerini ve duygularını okurla paylaĢır. Ayrıca sanatçı, pek çok öyküsünde 

türküleri montajlayarak halk kültüründen beslenmiĢtir. 
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3.3.1.7. Zaman 

 

 Mustafa Balel‘in öykülerinde zaman, çoğu kez yazar tarafından açıkça 

belirtilmez. Öykülerin zamanı yaĢanan olayların sunuluĢunda hissettirilir. 

 

 Kurtboğan‟daki öyküler yazarın Ardahan Lisesi‘nde öğretmenlik yaptığı 

yıllardaki gözlemlerine dayanır. Bu durum genel olarak kitaptaki öykülerle ilgili 

zamana dönük bilgi verir. Zira yazar da kendisi ile yaptığımız görüĢmede kitapta yer 

alan öykülerin anlattığı sosyal zaman olarak 1968-1971 yıllarını konu ettiğini ifade 

etmiĢtir. (M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 12.03.2011). 

 

 ―Ġki Canlı‖da köy ulaĢımının çok zor olması, köyden kente nadiren bir aracın 

geçmesi zamanın 60‘ların sonu 70‘lerin baĢı olduğunu gösterir. ―Abbas‘ın Piçi‖nde 

zaman aynı tarih aralığında bir ramazandır. ―Kurtboğan‖da Ardahan Ģosesinin yeni 

yapılacak olması; ―Karga Öterken‖de Almanya‘ya iĢçi olarak gitmenin revaçta 

olduğu yılların anlatılması da yine aynı tarihi iĢaret eder. ―Hasır‖da tarihe yönelik bir 

ipucu bulunmamasına karĢın mevsim kıĢtır. ―Kurban Eti‖nde Murat 131 arabalar 

yeni çıkmıĢtır. Bu da TofaĢ‘ın seri üretime geçtiği 1971 yılına denk gelir. (Vikipedi, 

2011). 

 Kiraz Küpeler‟de yer alan öykülerin pek çoğu dönem öyküsüdür ve 12 Mart 

1971 darbesi sonrasını anlatır. ―Kiremit Rengi Vazo‖da bu dönemin siyasi 

faaliyetlerinden, yaptırımlarından söz edilir. ―Kiraz Küpeler‖de tarih belli olmamakla 

birlikte mevsim ilkyazdır. ―Bir Buçuğu Biraz Geçe‖ yarım saatlik bir zaman dilimini 

anlatır. ―Filiz Çayı‖nda ġuayip çalıĢmak için Fransa‘ya gider. ―Fransa‘ya ilk Türk 

vatandaĢları 1970‘li yıllarda ayak basmıĢlardır.‖ (Vikipedi, 2010). 

 

 Gurbet Kaçtı Gözüme‟de yer alan ―Ayıp Yerleri YanlıĢ KonmuĢ Resimler‖ 

bir eylül ayını anlatır. ―Hatmigül Zamanı‖nda ve ―GözyaĢı Satıcısı‖nda televizyon 

her evde yoktur. Bu da zamanın 1970‘ler sonrası olduğunu gösterir. ―Gurbet Kaçtı 

Gözüme‖de Müsö Mahmut gibi bazı Türklerin Fransa‘da yerleĢik bir düzen 

kurmaları öykünün zamanının 70‘lerin ortası olduğunu gösterir. ―Vesile‖ için yazarın 
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Organ satışının büyük paralar getirdiği 1970‟li yıllarda böbreğini satarak edindiği 

parayla tüm özlemlerini yerine getirmeye bakıyor (www.mustafabalel.com, 

15.03.2011). cümlesi öykünün zamanını belirtmektedir. ―Bahar Dalı‖nda anlatıcı 

Markiz‘de çalıĢtığından söz eder. (s.128) Bu da öyküde anlatılanların Markiz 

1980‘de kapanmadan evvel geçtiğine iĢaret eder. ―Feridun‖, ―Sedef Bacı‖, ―Ġdris 

Usta‖, ―Emine‖ ve  ―Deste‖  12 Eylül öncesini anlatır.  

 

 Turuncu Eleni zamanın tespitinin daha da zorlaĢtığı öykülerden oluĢmaktadır. 

Zamanın belirtildiği tek öykü ―MatruĢka Bebekler‖dir. Öyküde anlatılan zaman 

emekli olan Salih Efendi ile Saliha Hanım‘ın aylığını almaya gittiği bir ayın dördü, 

cuma günüdür. 

 

 Karanfilli Ahmet Güzellemesi‘de zamanı açık olarak belli olmayan 

öykülerden oluĢur. ―Albüm‖de cep telefonu ve tetris gibi aletlerden söz edilmesi 

90‘ların sonu 2000‘lerin baĢını iĢaret eder. ―Mermi Türkülü Gelincik‖in 16 Mart 

1978‘i anlattığını kendisi ile yaptığımız görüĢmede Balel ifade etmiĢtir. (M. Balel ile 

kiĢisel iletiĢim, 15.03.2011). 

 

 Etiyopya Kralının Gözleri‟nde yer alan ―Medreseye Bakan Evde Son Kurban 

Bayramı‖ adından da belli olduğu üzere Kurban Bayramı‘nın dört gününde 

yaĢananları okuyucuya sunar. ―Kavanoz‖da yazarın ilkokul üç ya da dördüncü sınıfta 

olması öykünün zamanının 1955‘e denk geldiğini gösterir. 

 

 3.3.1.8. Mekân 

 

 Mustafa Balel mekânlarını yaĢadığı, gidip gördüğü yerlerden seçmiĢtir. Bu 

anlamda ilk öykü kitabı Kurtboğan‟ın mekânları Ardahan ve çevresidir. Bu 

coğrafyanın mekân olarak seçildiği öyküler ―Ġki Canlı‖, ―Abbas‘ın Piçi‖, 

―Kurbağalar‖, ―Kuduzun Düzü‖, ―Çopur‘un Dursun‖, ―Ahırdakiler‖, ―Kurtboğan‖, 

―Karga Öterken‖, ―Hasır‖, ―Mahkeme Duvarı‖, ―Kumalar‖ adlı öykülerdir. 

 

http://www.mustafabalel.com/
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 Daha çok dıĢ mekânın tercih edildiği bu öykülerde az da olsa iç mekânlar da 

bulunur. ―Ahırdakiler‖de Emine‘nin evi ve ahırları, ―Mahkeme Duvarı‖nda 

köylülerin toplandığı ev, ―Kumalar‖da da Muhtar Osman‘ın evi iç mekânlardan 

birkaçıdır. 

 

 Bu mekânların seçilmesinde en büyük etken yazarın ilk görev yeri olarak 

Ardahan‘a gitmesidir. Bu mekânlar da gözlemlerine dayanmaktadır. 

 Kurtboğan‟da Ardahan‘ın mekân olarak kullanılmadığı öyküler de vardır. 

Bunlar Ġstanbul‘da geçen ―Kuyruklu Dünya‖ ve ―Kurban Eti‖ ile Sivas‘ta bir evin 

mekân olarak seçildiği ―Makasçının Karısı‖dır. 

 

 Kiraz Küpeler‟de Kurtboğan‟daki kırsal kesim insanı Ġstanbul‘a gelir. Bu 

kitapta mekân olarak Ġstanbul‘un seçildiği öyküler ―Kiremit Rengi Vazo‖, ―Kiraz 

Küpeler‖ ve ―BoĢboğaz‖dır. Ġç ve dıĢ mekânların dengeli Ģekilde kullanıldığı bu 

öykülerde insanların çalıĢtıkları yerler daha ön plandadır. Bunların dıĢında ―Ayna‖da 

mekân Ġstanbul‘dan MuĢ‘a giden bir trendir. ―Ekinler Sarardı‖da Ġspanya‘nın, 

Romanya‘nın, Fransa‘nın çeĢitli Ģehirleri mekân olarak seçilmiĢtir. ―Bir Buçuğu 

Biraz Geçe‖de mekân arkadaĢlarını gammazlayan adamın evidir. ―Filiz Çayı‖nda 

yazar mekân olarak bir süre yaĢadığı Poitiers‘i seçmiĢtir. ―Can Eriği‖ ise Sivas‘ta 

geçer. 

 

 Gurbet Kaçtı Gözüme‟de mekân olarak Sivas ve Ġstanbul seçilmiĢtir. Sivas‘ta 

geçen öyküler ―Ayıp Yerleri YanlıĢ KonmuĢ Resimler‖, ―Hatmigül Zamanı‖ ve 

―GözyaĢı Satıcısı‖dır. Ġstanbul‘un mekân olarak seçildiği öyküler ise ―Dedemin 

Bakır Koltukları‖, ―Bahar Dalı‖, ―Rahmetlinin Ardından‖, ―Feridun‖, ―Sedef Bacı‖, 

―Ġdris Usta‖, ―Emine‖ ve  ―Deste‖dir. Bu öykülerde iç ve dıĢ mekânlar bir arada 

kullanılmıĢtır. Bunlardan baĢka ―Gurbet Kaçtı Gözüme‖de mekân Fransa Poitiers; 

―Vesile‖de ise Vesile‘nin evidir. 

 

 Turuncu Eleni‟de mekân olarak Ġstanbul seçilmiĢtir. Kitapta yer alan 

öykülerin tamamında mekân Ġstanbul‘un çeĢitli yerleridir. ―Gülname‖de Avcılar, 

―Turuncu Eleni‖de ġiĢli, ―Bir Avuç Ġstanbul‖da bir konak, ―Anacık‖ta BeĢiktaĢ 
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Asmalı Kahve, ―KöĢküm Var Deryaya KarĢı‖da Sarayburnu, ―ġu Gönül 

ġarkıları‖nda Büyükada, ―Camgüzeli ya da Sürmeli‘nin Ġki Dünyası‖nda ise Harbiye 

mekân olarak seçilmiĢtir. Bu öykülerin tamamında iç mekânlar ağır basar. Yazar bu 

öykülerinde özellikle ev, konak, köĢk gibi mekânlara ağırlık vermiĢtir. 

 

 Karanfilli Ahmet Güzellemesi de yine mekân olarak Ġstanbul‘un ağırlık 

kazandığı öykülerden oluĢmaktadır. Kitapta yer alan ―Ağlayan KöĢkün Martıları‖, 

―Çini Soba ya da Buruk Bir Kayıp Ġlanı‖, ―Hüznün Öteki Yüzü‖, ―Albüm‖ ve 

―Mermi Türkülü Gelincik‖ yaĢananların Ġstanbul‘da geçtiği öykülerdir. Bu öykülerde 

genellikle iç mekânlar tercih edilmiĢtir. Bunlardan baĢka ―Kanadı Kırık Gönlüm‖ ve 

―Tefçi Ġsmihan‖da Sivas; ―Karanfilli Ahmet Güzellemesi‖nde ise Konya mekân 

olarak seçilmiĢtir. 

 

 Etiyopya Kralının Gözleri yazarın mekân olarak doğup büyüdüğü Sivas‘ı 

tercih ettiği öykülerden oluĢmaktadır. Kitapta yer alan öykülerin tamamı Sivas‘ta 

geçer. Tamamında iç mekânlar kullanılmıĢtır. ―Etiyopya Kralının Gözleri‖, 

―Medreseye Bakan Evde Son Kurban Bayramı‖, ―Mücella ya da Dayımın Daldaki 

Limonları‖, ―Kuyumcuzade Mehmet Hilmi Bey‘in GümüĢ Saplı Bastonu‖, ―Ötekiler 

Gibi Bir Balık‖  iç mekân olarak bir evin veya konağın kullanıldığı öykülerdir. Yazar 

burada mekânlarına fonksiyonel bir özellik kazandırarak insanların bir arada olduğu, 

bireyin kendi dünyasına çekilmediği günleri vurgulamak istemiĢtir. ―Kavanoz‖da ise 

mekân olarak yazarın ilkokulu seçilmiĢtir. 

 

 Mustafa Balel‘in bu mekân seçimleri öykülerinin gerçekçi tarafını ortaya 

koyar. Kahramanları nasıl ki günlük hayatta her an karĢımıza çıkabilecek figürler ise 

mekânları da hepimizin yaĢadığı veya bildiği mekânlardır. 

 

3.3.1.9. Dil ve Üslûp 

 

 Mustafa Balel öykülerinde günlük hayatta her an karĢılaĢabileceğimiz 

insanları anlatır. Hemen hepimizin, yaĢadığı veya gördüğü ancak üzerinde durmadığı 
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konuları ele alır. Kullandığı dil de bu insanların dilidir. Yazar halkın kelimelerine 

önem verir. Deyim ve atasözlerinden sıkça istifade eder. 

 

 Dildeki bu tutum yazarın anlatımını güçlendirse de özellikle Kurtboğan‟da 

kullanılan bazı yerel sözcükler bazen okuyucuyu zorlamaktadır. “Urçan”, 

“kanayaklı”, “çor”, “buymak”, “maşlah”, “helki”, “gümen”, “kayım”, “hıngır”, 

“lobya”, “pöçük” gibi kelimeleri her okuyucunun bilmesi mümkün değildir. Hikmet 

Dizdaroğlu‘nun bir mektubunda Kurtboğan‟da yer alan ―Ahırdakiler‖ ve ―Çopur‘un 

Dursun‖ ile ilgili olarak yazara söylediği Ģu cümleler de bu görüĢümüzü destekler 

niteliktedir: 

 

 ―Yerel sözcüklere öykülerde yer verilebilir, ama bunun ölçüsünü kaçırmamalı. 

Anlamı herkesçe bilinmeyenleri de dipnotlarında açıklamalı. Ġki öykünde de 

geçen sözcükler var ki, okur bunları bilmeyecektir. Onlara tutamak vermek 

gerek.‖ (www.mustafabalel.com, 14.03.2011). 

 

 Yazarın ilk öykülerinde yerel sözcüklerin yanı sıra argo kelimeler de bir hayli 

yer tutar. Bunlar her ne kadar gerçekçiliği sağlasa da bazı öykülerde aĢırıya 

kaçılmıĢtır.  

 

 Yazarın kendisi ile yaptığımız görüĢmede de özellikle kırsal kesimi anlattığı 

ilk öykülerinde yerel sözcüklerin ve argo kelimelerin fazla olduğunu, bunların yeni 

baskılarda azaltılacağını, bu anlamda öykülerini tekrar elden geçirdiğini belirtmiĢtir. 

(M. Balel ile kiĢisel iletiĢim, 05.02.2011). Gerçekten de yeni baskısı yapılan Kiraz 

Küpeler‟de bu kelimelerin azaldığı görülmüĢtür. 

 

 M. Balel‘in dilinde hemen dikkati çeken bir baĢka noktada deyim ve 

atasözleridir. Hemen her öyküsünde bazısı hâlâ sıkça kullanılan bazısı ise 

unutulmaya yüz tutmuĢ deyim ve atasözleri yer alır. 

 

 Halkın sözlerine önem veren yazar bu anlamda öykülerinde halk arasında 

kullanılan sözlere ve beddualara da önem verir. Bunlardan çok iyi yararlanır. 

AĢağıdaki parçada Safinaz, gelini Renan‘dan yakınmaktadır: 

http://www.mustafabalel.com/
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 “Karnının karası yüzüne vurmuş kancığın. Hele şunun suratına bak 

allahaşkına! Hiç meymenet var mı? Tencere dibin kara, seninki benden kara... Bak 

hele avrada, rahatlık vermiyormuşum. Toprak başına emi! Rahatlık vermiyor da ne 

yapıyorum, kâfirin domuzu! Tas mı basıyorum başına? Altın tas üstün tokaç mı? 

Öyle ellerin kaynanaları gibi yemene içmene mi karışıyor, giyimine kuşamına mı 

burnumu sokuyorum? Ne yapıyorum hâ, gâvur suratlı! Ne ettiğim var sana? Gelin 

gibi boynun altında kalır inşallah! Boyun posun devrile, daha bir şey demem! Yerin 

dibine giresin de gözüme görünmeyesin! Dert tuta emi!” (CYSİD, s.97) 

 

 Göç olgusunu iĢlerken yazarın dili de buna uygunluk gösterir. Balel 

öykülerinde yurtdıĢına giden insanın konuĢmalarını, yarısı gittiği ülkenin dilinden 

yarısı kendi dilinden oluĢan söyleyiĢleri öykülerine taĢır. Bununla birlikte yazarın 

kimi zaman sokak ve cadde isimlerine kadar yabancı kelimelere öykülerinde fazla 

yer vermesi okuyucuyu yorar. ―Filiz Çayı‖ndan alınan aĢağıdaki parçada bu durum 

açıkça görülür: 

 

 “Diyelim ki bindi, ne olacaktı; alt tarafı beş dakikalık yol, götürüp 

bırakacaklardı Place d‟Arme‟a. Ee, sonra? Öğleye kadar nasıl vakit geçirecekti? Au 

Printemps‟dan Prisunic‟e, Prisunic‟ten Au Printemps‟a... Arada bir Aux Dames‟a, 

Coop‟a uğradığı oluyordu ama utancından yüzü yer oluyordu hani; renkten renge 

giriyordu.” (s.96) 

 

 Buna karĢın Gurbet Kaçtı Gözüme‟de yabancı kelimelerin kullanımında 

aĢırıya kaçılmamıĢtır. 

 

 Mustafa Balel‘in öykülerinde dikkati çeken bir baĢka nokta da diyaloglardır. 

Yazar, öykülerinde diyalogları ustaca kullanır ve diyaloglara çokça yer verir. Yazarın 

iki vak‘a zincirinden oluĢan öykülerinin bazılarında zincirin bir halkası tamamen 

diyaloglardan oluĢur.
14

 Yazarın bu konudaki ustalığını Tarık Dursun K. Turuncu 

Eleni ile ilgili söylediği ―Anlatım ve diyalog ustalığının hemen göze çarptığı bu 

                                                 

14
 Bu öyküler anlatım teknikleri baĢlığı altında diyaloglar incelenirken belirtilmiĢtir. 
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öykülerin, her sözcüğü titizlikle seçilip yerli yerine oturtulmuĢ ve adeta 

damıtılmıĢ…‖ sözleriyle dile getirir. (www.mustafabalel.com, 15.06.2011). 

 

 Sonuç olarak Mustafa Balel, sıradan insanın kelimeleriyle halkın dilindeki 

sözleri ustaca oluĢturulmuĢ diyaloglarla birleĢtirerek kendine iyi bir öykü dili 

oluĢturmuĢtur. 

 

3.4. Romanları 

 

 Mustafa Balel‘in bugüne dek yayımlanmıĢ iki romanı bulunmaktadır. Bunlar 

Peygamber Çiçeği ve Asmalı Pencere‟dir. Bu konuda ―Romanları‖ alt baĢlığında 

genel bir bilgi vermiĢtik. Bu bölümde yazarın romanlarını ayrıntılı bir Ģekilde 

incelemeye çalıĢacağız. Fakat bu değerlendirmeden önce Balel‘in roman anlayıĢını 

belirlemek yerinde olacaktır. 

 

3.4.1. Roman AnlayıĢı 

 

 M. Balel, bir öykü yazarının roman yazma ihtiyacının bütünü vermek 

istemesinden kaynaklandığını söylemektedir. Öykünün en önemli özelliklerinden biri 

olan anı ya da tek bir duyguyu anlatma özelliği zaman zaman yazara yetmemektedir. 

Balel‘e göre iĢte bu durumda yazar romana baĢvurur. Ayrıca daha önce öykü 

anlayıĢında da dile getirdiğimiz üzere M. Balel, romanı öyküye göre daha kolay bir 

tür olarak görmektedir. Yazar bu konuda Erdal Çakıcıoğlu‘na Ģunları söyler: 

 

 ―Bu arada kendimle ilgili değil ama genel bir değerlendirme yaptığımda, en 

kolay üretilebilecek olan türün roman olduğunu düĢünüyorum. Ardından öykü. 

En zoru da Ģiir… Ortalama 250-300 sayfadan oluĢan bir romanda yazarın 

önünde alabildiğine geniĢ bir fırsat var, kendini romanın akıĢına bırakarak açılıp 

saçılması durumunda birkaç sayfalık bir bölümle romanın sarkan bölümlerini 

toparlayıp kitaba bir çekidüzen verebilir.  Oysa öyküde uygun olmayan küçücük 

bir paragraf, hatta kısa bir cümle hemen göze batar, öykünün dokusuna zarar 

verir. Bir baĢka deyiĢle öyküde sözcükler bile hata kaldırmaz. ġiire gelince iĢ 

sözcüklerin de ötesine vararak tek bir harfe kadar uzanır. ĠĢte bu nedenle en zor 

olanın Ģiir olduğunu söylüyorum.‖ 

 

 

http://www.mustafabalel.com/
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3.4.2. Konu ve Vak‟a 

 

 Peygamber Çiçeği otuz altı bölümden oluĢur. Bu bölümler iki vak‘a zincirinin 

halkalarını oluĢturur. Yazar, romanında baĢta kadın sorunları olmak üzere aile içi 

Ģiddet, Alevi-Sünni çatıĢması, mahalle baskısı gibi pek çok meseleyi ele almıĢtır. 

 

 Romanda genel olarak sosyal tabandaki çarpıklığın geneleve sürüklediği bir 

kızın hayatına değinilmiĢtir. Alevi-Sünni çatıĢmasının yaĢandığı bir iĢçi ailesinde 

Ģiddet ve sevgisizlikle yetiĢen bir kızın geneleve sürükleniĢi ve bu genelevde zaman 

zaman yılgınlıklar zaman zaman ise direnmelerle süren hayatı anlatılır. 

 

 Asmalı Pencere üç ayrı bakıĢla oradan oraya savrulan bir kızın hayatını konu 

eder. Bu üç bakıĢ açısı aynı zamanda vak‘a zincirinin halkalarıdır. Sırma‘nın hayat 

öyküsü bu üç vak‘a zincirinin birleĢmesiyle ortaya çıkar. 

 

 Peygamber Çiçeği‟nde olduğu gibi bu romanda da yazar, kadın sorunlarına 

eğilmiĢtir. Romanda babasının ailesini terk etmesi üzerine zengin bir aileye evlatlık 

verilen bir kızın Sivas‘ta bir ırmakta trajik Ģekilde son bulan hayatı anlatılmıĢtır. 

Yazar, bu romanda kadın sorunlarının yanı sıra sosyoekonomik Ģartlar altında ezilen 

figürlere, psikolojik sorunlara, mahalle baskısına ve fonda da dönemin siyasi 

çalkantılarına da yer vermiĢtir. 

 

3.4.3. Özet 

 

 Peygamber Çiçeği 

 

 Nurten (Peygamber Çiçeği) Sivas‘ta bir ailenin en büyük kızıdır. Annesi 

Alevi olduğu için aynı evde yaĢadıkları babaanneleri ne gelinini ne de onun 

çocuklarını sever. Baba, Sefer fabrikada iĢçidir. Grev olduğu için aile maddi açıdan 

da zor günler geçirmektedir. Babaanne zaten Alevi olduğu için nefret ettiği gelininin 

kendisine bir erkek torun da vermemesiyle nefretini oğlu vasıtasıyla Ģiddete 

dönüĢtürür. Her fırsatta Sefer‘i kıĢkırtarak karısını dövdürür. Kadın ise bir savunma 
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mekanizması olarak ―yön değiĢtirme‖ ile bu Ģiddeti çocuklarına uygular. Çocuklar da 

birbirlerine... Bu durum romanda “Babam annemi dövüyordu, annem beni. Ben de 

kardeşlerimi... Benim gücüm de ancak onlara yetiyordu çünkü. Bu zincire kuşkusuz 

ki baş halkayı da katmak gerekiyordu...” (s.71) sözleri ile dile getirilir. Sürekli 

dayak, azarlanmalar, korkular çocukların psikolojilerini bozar, dengesizleĢirler. BoĢ 

boĢ bakmalar, altını ıslatmalar, birden bayılmalar kendini gösterir. Sefer bu 

huzursuzluk içinde eve bir hayat kadını getirir. Babaanne de sırf gelinine inat ses 

çıkarmaz hatta kadına çok iyi davranır. Sefer elde avuçta olanı da bu kadın için 

harcayınca mahallede Ġpek adında bir kadına borçlanmaya baĢlarlar. Kadın faiziyle 

geri almak Ģartıyla para verir. Satılığa çıkarttıkları evi de alan olmaz. Kadın borçlara 

karĢılık evi alır. Bunun üzerine kiraya çıkarlar. Eve gelen hayat kadını Sefer‘i terk 

eder. Sefer kendini tamamen içkiye verir. Eve giren para da böylece gider. Bir gün 

Nurten‘in heves edip saçlarını kestirmesiyle evdeki dehĢet doruğa çıkar. Babası 

kızını öldüresiye döver. Bunun üzerine Nurten evden kaçar. 

 

 Otuz altı bölümün tek sayılı kısımlarında bunlar anlatılırken çift sayılı 

kısımlarda ise Peygamber Çiçeği‘nin hayatı anlatılır. Nurten Ġstanbul‘da Çiçek Pazarı 

denilen bir genelevde çalıĢmaya baĢlar. Buradaki kızların hepsine birer çiçek ismi 

verilir. Nurten‘e de “toy, bir şeyden habersiz anlamına gelen” (s.52) peygamber 

tavuğu diyemedikleri için, “illa da bir çiçek adı konması gerektiğinden” (s.52) 

peygamber çiçeği adını verirler. Genç ve güzel olduğu için el üstündedir ama bunun 

böyle gitmeyeceğinin farkındadır. Çiçek Pazarı‘nda çalıĢan tüm kadınların kendince 

sıkıntıları ve umutları vardır. Peygamber Çiçeği yaĢadıkları hayatı sorgulamaya 

baĢlar. Güvencesiz oluĢlarını, kullanıldıklarını fark eder. Roman bir müĢteriye 

giderken Nurten‘in yürüyüĢçülerle karĢılaĢmasıyla son bulur. 

 

 Asmalı Pencere 

 

 Roman, “Dün kahve verdiğim adama vermişler beni.” (s.7) cümlesiyle 

baĢlar. Yazar, daha ilk cümleden kahramanının kendi hayatı üzerinde söz sahibi 

olmadığını okuyucuya bildirir. 
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 Kurban‘ın kızı Üftade genç yaĢta bir adamla evlendirilir. Adam Üftade‘yi 

küçük kızları Sırma ile bırakarak Almanya‘ya gider. Bir daha da haber alınamaz. 

Kurban Kore gazisidir. Kore‘de bacaklarını yitirmiĢtir. Evi Üftade geçindirir. Kurban 

da evde yaptığı birkaç parça boncuğu satar. Annesi iĢe gidince Sırma dedesi ile 

birlikte kalır. Kurban torununu canı gibi sever. Sırma da dedesinin eli kolu olur. O da 

dedesine çok düĢkündür. Bir gün Üftade bir adamla evlenmeye karar verir. Adam 

Sırma‘yı istemez. Kurban da ona bakamayacak haldedir. Sırma evlatlık verilir. 

Saçkıran olunca da tedavi ettirilip Fikret Hanımların YeĢil DüĢ denilen 

Boğaziçi‘ndeki yalılarına besleme edilir. Orada büyür, yetiĢir. Fikret Hanım‘ın ve 

oğlu Cûdi‘nin psikolojik sorunlarına, kaprislerine; Utarit Bey‘in sarkıntılıklarına 

katlanır. Hizmette kusur etmez. Cûdi sorunlu bir çocuktur. Toprak yemek, 

hayvanlara iĢkence etmek, çalmak gibi psikolojik sorunları vardır. Cûdi‘nin komĢu 

yalının bahçıvanının oğlu Fettah‘a cinsel ilgi duyması, sapık eğilimlerinin yalı 

çalıĢanları tarafından görülmesi evden gönderilmelerine sebep olur. Fikret Hanım 

zaten Sırma‘nın gençliğini ve güzelliğini kıskanmaktadır. Kocasının Sırma‘ya olan 

ilgisinden rahatsızdır. Onu kendisine rakip olarak görür. Bu olay da Fikret Hanım‘a 

fırsat olur. Sırma kendine sorulmaya bile gerek duyulmadan yalının eski bahçıvanı 

Hüsnü adında yaĢlı bir adama verilir. Adam Sırma‘yı bahçesinde mezar taĢlarının 

Ģimdiden hazırlanmıĢ olduğu Sivas‘ın kenar mahallesinde bir eve götürür. Sırma, 

Hüsnü Efendi ile burada yaĢamaya -daha doğrusu ölmeye- baĢlar. AĢırı Ģekilde 

titizleĢmeye baĢlar. Mahallede gördüğü Yaver adında bir adama gönlü kaysa da 

elinden bir Ģey gelmez. Oturduğu yere yakın bir ırmağa gitmeye, oranın kendini 

çağırdığını duymaya baĢlar. Artık sadece orda huzur bulmaktadır. Bir gece yine bu 

ırmağa gider ve boğulur. 

 

3.4.4. Fikirler 

 

 Konu ve vak‘a kısmında da belirttiğimiz üzere Peygamber Çiçeği 

sosyoekonomik düzen içerisinde ezilmiĢ, dıĢlanmıĢ insanların -daha çok da 

kadınların- romanıdır. Bu bağlamda romanın ele aldığı ilk fikir Balel‘in öykülerinde 

de sıkça karĢılaĢılan kadınlardır. Peygamber Çiçeği kadının toplumdaki yerini, 

önemini, yaĢadığı sıkıntıları ve baskınlığını aynı anda ortaya koyan bir romandır. 
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Romanda Nurten‘in çocukluğu ve ailesi ile ilgili kısımları anlattığı bölümlerde aile 

içinde her istediğini yaptıran bir kayınvalide hâkim pozisyonda karĢımıza çıkar. Evde 

her Ģey onun istediği gibi gerçekleĢir. M. Balel Nemika Tuğcu ile yaptığı bir 

söyleĢide Peygamber Çiçeği‘nden hareketle toplumda kadın hâkimiyeti üzerine 

Ģunları söyler: 

 ―O ceberut kayınvalideler, baskın anneler, eĢler ülkemizin neresinde yok ki! 

Bakmayın siz, kol kırılır yen içinde kalır kabilinden, pek açığa vuran yok. Hani 

‗ataerkil‘ toplumuz ya!... BaĢkaları fark etmesin de, ne olacak ki, ölüm yok ya 

sonunda, olsun olduğu kadar! Bunu da ‗zevahir‘i kurtarmak anlayıĢıyla 

hallettikten sonra sözde ‗erkil‘ erkeklerin keyfine diyecek yoktur doğrusu. 

Sağda solda dilediği kadar ‗kazak erkek‘liğiyle övünebilir artık; ‗yakayı ele 

vermiĢ‘ zavallı hemcinsleri hakkında uzun uzun ahkâm kesip onları 

aĢağılayabilir. Nasıl olsa dört duvarın arasında onun zavallının teki olduğunu, 

yakın çevresinden baĢka bilen yoktur... Bu arada kadın da memnundur 

hayatından. Kocasının dıĢarıda birkaç kiĢinin yanında Ģöyle biraz hava atıp, 

evde kendisinin sözünün geçtiğini, karısının onun karĢısında gıkını 

çıkaramadığını söylemesinin ne sakıncası var ki!... Kısacası uzlaĢımsal bir 

Ģekilde sürüp gitmektedir bu komedi. Bu yüzden de birçoğumuz ‗ataerkil‘ bir 

toplumda yaĢadığımızı düĢünür, her fırsatta bunu söyleriz. Hatta bu anlayıĢın 

değiĢmesi yolunda kendi çapımızda birtakım çabalar gösteririz. 

  

Oysa önyargıdan ve kalıp sözlerden uzak çevremize Ģöyle bir baktığımızda 

toplumumuzun sanıldığı gibi erkek egemen bir toplum olmadığını görmememiz 

mümkün değil. Bu yalnızca büyük kentlerde rastlanılan bir durum değil. Hiç 

ummadığımız, feodal düzenin bütün yoğunluğuyla sürmekte olduğu yerlerde de 

öyle. On üç on beĢ yaĢlarında evlendirilen o masum kızlar aradan yirmi, yirmi 

beĢ yıl geçince, ailenin yönetiminde mutlak söz sahibi oluyorlar. Kocalarına ve 

çocuklarına, gelin ve damatlarına kök söktürüyorlar. ġuna inanıyorum: Bir 

yerde bir kadın çile çekiyorsa bunun nedeni bir baĢka kadındır. Etrafımıza Ģöyle 

bir bakacak olursak hemen görürüz. Kocasını elinden almıĢtır, karını boĢa 

demiĢtir, evinin nafakasını adamın elinden almıĢtır, gelinini kıskanmaktadır, 

oğlunu karısından ayırıp denetiminde tutabileceğini düĢündüğü bir baĢka 

kadınla evlendirmeyi tasarlamaktadır. Hem Allah aĢkına, Ģiddet kullanan 

erkekleri yetiĢtirenler de anneleri değil mi? Yani bir baĢka kadın…‖ 

(www.mustafabalel.com, 08.04.2011). 

 

 Yazarın bu sözlerine paralel olarak Günümüzde Kitaplar dergisinde 

Peygamber Çiçeği‟ne bir değerlendirme yazısı yazan Mustafa K. Erdemol da 

romandaki anaerkillik teması üzerinde durur: 

 

 ―Romanda, Peygamber Çiçeği‘nin çocukluk ve genç kızlık dönemi anlatılırken 

tanımlanan aile, bana kalırsa kısmi bir anaerkillik içinde ataerkilliği 

barındırıyor. AnlaĢılmaz gelebilir belki, Ģunu demek istiyorum; ataerkilliğin tüm 

özelliklerini, –içinde bulunduğu iĢsizlik, parasızlık gibi nedenlerin de 

zorlamasıyla– üzerinde taĢıyan baba, yine anaerkilliğin kimi özelliklerine sahip 

http://www.mustafabalel.com/


                                                                                                                                   125 

 

büyükanne tarafından yönlendiriliyor çoğu kez. Kocasında gördüğü baskıların 

aynısını gelini üzerinde uygulatmak, yerleĢmiĢ bir davranıĢ biçim büyükanne 

için.‖ (Erdemol, 1984: 23). 

 

 Yazar, sözlerini Ģiddete getirmiĢtir ki Peygamber Çiçeği‘nde ele aldığı bir 

baĢka fikir de aile içi Ģiddettir. Bu defa kadınlar kendilerine uygulanan Ģiddetle 

dikkat çekerler. Nurten‘in annesi sürekli dayak ve hakarete maruz kalır. Fakat bu 

Ģiddetin arkasında da kayınvalidesi yani yine bir kadın vardır. Aile içi Ģiddetin 

iĢlendiği romanda bunun nasıl sonuçlar doğurabileceği gözler önüne serilmiĢtir. Zira 

Nurten‘i geneleve sürükleyen bu Ģiddettir. Burada hemen belirtmek gerekir ki Nurten 

sadece fiziki Ģiddete maruz kalmamıĢtır. Onun kadar acı verecek Ģekilde psikolojik 

bir Ģiddet de yaĢamıĢtır. Ailesinde de mahallesinde de sürekli aĢağılanır. Hor görülür. 

O Alevi bir annenin “kefere tohumu”dur (s.20). Adıyla bile hitap edilmez. O, fert 

olmaktan ziyade sadece bir varlık, bir kızdır. Çiçek Pazarı‘nda çalıĢan bir kadının 

gerçek adını ısrarla sorması üzerine Nurten Ģunları söyler: 

 

 “Adımı veren olmazdı ki, kızdım ben. Kalk kız şu tavukları içeri al! Kız, koş 

bakkaldan yarım kilo soda, bi kalıp sabun al! Kız, babana mı anana mı, hangisine 

diyorsan de de getir artık şu parayı. Korkma kız, ne korkuyorsun iti dölü, gel şu 

ardiyeye geçelim, bak ne vereceğim sana. Kız yaşamayasıca, tavukları içeri al 

demedim mi ha! Kız öküz, nerde kaldın; bir demlik su almak bu kadar mı sürer? 

(...)Gerçi nüfus kâğıdımda bir Nurten var a...” (s.128) 

 

 ―Yön değiĢtirerek‖ tüm ailenin içinde kol gezen bu Ģiddet sonunda Nurten‘in 

evden kaçmasına yol açacaktır. 

 

 Peygamber Çiçeği‟nde yazar Alevi-Sünni çatıĢmasına da değinmiĢtir. 

Romanda Nurten‘in annesi Alevi olduğu için kayınvalidesi ondan nefret eder. Bu 

evliliğe de baĢından beri karĢı çıkmıĢtır. Gelini onun her türlü hakaretine 

katlanmasına rağmen etmediğini bırakmaz. Hatta bu nefretiyle torunlarına da aynı 

gözle bakar. Mahalleli de sırf bu sebepten aileyi dıĢlar, onları mahallelerinde 

istemez. Bu noktada Peygamber Çiçeği‟nde yer verilen bir baĢka fikir olarak mahalle 

baskısından söz edilebilir. 
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 Romanın sonunda Nurten‘in bir müĢteriye giderken yürüyüĢçülerle 

karĢılaĢması ise Ģiddete, kullanılmaya karĢı simgesel olarak bir değiĢim ümididir. 

Kendisi ile yaptığımız görüĢmede yazar da bu düĢüncemizi doğrulamıĢtır. (M. Balel 

ile kiĢisel iletiĢim, 02.04.2011). 

 

 Asmalı Pencere ele aldığı fikirler bakımından Peygamber Çiçeği ile paralellik 

gösterir. Bu romanda da kadın ön plandadır. Romanda genel anlamda 

sosyoekonomik düzen içerisinde zayıf olanın kaderinin baĢtan belli olması fikri 

vardır. Asmalı Pencere‟nin ilk cümlesi “Dün kahve verdiğim adama vermişler beni.” 

(s.7) de bu düĢünceyi ifade eder. 

 

 Peygamber Çiçeği‟nde Nurten‘i geneleve sürükleyen etkenler Asmalı 

Pencere‟de Sırma‘yı ölüme sürükler. Yazar, ele aldığı dıĢlanmıĢ, ezilmiĢ figürlerin 

her iki romanda da sonunu oluĢturan nedenleri okuyucuya sunar. Sırma da Nurten 

gibi aile sevgisinden mahrum kalmıĢtır. Almanya‘ya gidip bir ailesini aramadığı için 

tamamen babadan yoksun bir çocukluk yaĢamıĢtır. Üftade baĢka bir adamla 

evlenmek için kızından vazgeçmiĢtir. Bu evliliğe kadar olan süreçte de çalıĢıp evi 

geçindirmek zorunluluğu, yaĢadığı yalnızlık Sırma‘ya sevgisini vermemesine sebep 

olmuĢtur. Sırma da -Nurten‘in yaĢadığı kadar olmasa da- Ģiddete maruz kalır. Annesi 

onu evliliğinin önünde bir engel gibi gördüğü için döver. Sırma‘nın sevgi gördüğü 

tek kiĢi ise dedesi Kurban‘dır. Ancak Üftade gittikten sonra bacaklarını Kore‘de 

yitirmiĢ olan Kurban‘ın da Sırma‘ya bakması imkânsızdır. Böylece besleme olarak 

verilir. Tüm bunlar Sırma‘nın çocukluğunda yaĢadığı travmalardır. 

 

 Yazarın Asmalı Pencere‟de öne çıkarttığı en önemli fikir olan dıĢlanmıĢlık, 

ezilmiĢlik kendini besleme olarak yetiĢtiği yalıda da gösterir. Sırma bu yalıda 

hizmette en ufak bir kusur etmemesine rağmen Fikret Hanım‘ın azarlamalarına, 

Cûdi‘nin sapıkça ve sadistçe davranıĢlarına ve Utarit Bey‘in tacizlerine maruz kalır. 

Tüm bunlara ilaveten de rızası dıĢında evlendirilir. 

 

 Yazarın Asmalı Pencere‟de ele aldığı bir baĢka fikir de psikolojik sorunlardır. 

Romanda Fikret Hanım‘ın mendil yemek, sahip olduğu maymunu ile konuĢmak, 
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baĢkalarına diyemediklerini ona söylemek gibi davranıĢları vardır. Cûdi‘nin ise 

toprak yemek, hayvanlara ve insanlara sonuçlarını düĢünmeksizin Ģiddet uygulamak, 

çalma isteği ve hemcinslerine karĢı cinsel meyilleri vardır. Bunlar sahip olunan 

zenginliğin içerisinde ne istediğini bilememe, doyumsuzluk gibi nedenlere 

bağlanabilecekken Sırma‘nın durumu biraz daha farklıdır. Sırma‘yı obsesyona iten 

nedenler içinde bulunduğu koĢullardır. Toplumsal ve cinsel anlamda bastırılmıĢlık, 

çevre baskısı ve bunların sonucu olarak mutsuzluk Sırma‘yı temizlik hastası haline 

getirir. Bir anlamda baĢkalarının kendine layık gördüğü bu hayatın boĢluğunu sürekli 

temizlikle uğraĢarak doldurmaya çalıĢır. 

 

 Sonuç olarak her iki romanda da kadınlar ön plana çıkartılmıĢ, toplumdaki 

sosyoekonomik yapıya ve bu yapının doğurduğu sonuçlara neĢter vurulmuĢtur. 

 

3.4.5. Figürler 

 

 Mustafa Balel‘in romanları da öyküleri gibi günlük hayatta hemen her zaman 

karĢılaĢabileceğimiz figürlere sahiptir. Yazar, bu sıradan insanların dikkati çekmeyen 

sıra dıĢı hayatları üzerinde durur. 

 

 Peygamber Çiçeği‟nin baĢkahramanı Nurten‘dir. Nurten, güzel bir kızdır. 

Sürekli Ģiddete maruz kalmıĢ, dayak yemiĢtir. Kitapta bu durum Nurten‘in ağzından 

Ģu Ģekilde anlatılır: 

 

 “Dayak bizim evde, bir bakıma ekmek, yemek gibi bir şeydi. Üç öğününü 

üçünde yemek yemediğimiz, ağzımıza lokma komadan yatağa girdiğimiz, ya da bir 

köşede sızıp uyuduğumuz çok oluyor ama dayak yemediğimiz olmuyordu. İnsanların, 

hani midelerinin yemeğe alıştığı gibi, gövdeleri de dayağa mı alışıyor ne yapıyorsa, 

sırası gelince ne yapıp yapıp bu ihtiyacı doyurmak istercesine dayak yiyorduk. Ben 

olayım, annem olsun, kardeşlerim olsun...” (s.66) 

 

 Nurten, evde böyle bir ortamda yaĢarken annesi Alevi olduğu ve evlerinde 

gürültü eksik olmadığı için mahalleli tarafından da dıĢlanır, aĢağılanır, sevilmez. 
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 Evden kaçıp Çiçek Pazarı‘nda çalıĢmaya baĢlayınca Peygamber Çiçeği adını 

alır. Aynı genelevde çalıĢan diğer kadınların peygamber tavuğu diyemedikleri için 

verdiği bu isim bir anlamda Nurten‘e çok uygundur. “Peygamber çiçeği yol 

kenarlarında, kurak yerlerde yetişen” (s.52) güzel bir çiçektir. Hâsılı Nurten, adının 

bile söylenmediği, ailenin bir ferdi olarak görülmemiĢ bir ―kız‖ olarak yetiĢmiĢtir. 

 

 Nurten ile ilgili olarak Benian Kalafatoğlu Ģunları söyler: 

  

 ―Gazetelerde pek çok kez ailelerini terk etmiĢ kızların acıklı öykülerine 

rastlarız. 

 Acıklı, zavallı, yoksul, vurdulu, kırdılı bir ev yaĢamından ana,baba 

baskısından kaçıp, kurtulmayı, zengin, Ģöhretli hür olmayı düĢleyen, pembe 

dünyayı bulacakları inancına kapılıp genelev kadını olan yaĢları küçük, egemen 

söylem kipiyle kötü yola düĢmüĢ kızlardır bunlar. 

 Peygamber Çiçeği de böyle bir kızın öyküsü.‖ (Kalafatoğlu, 1984: 22). 

 

 Nurten‘in hiçbir zaman birey olamamasına dair Turgay Kantürk‘ün 

değerlendirmesi ise Ģöyledir: 

  

 ―Çocukluğundan baĢlayarak, aile içindeki iliĢkilerde bile mutsuz olan –nüfus 

kâğıdında adı Nurten olan– hep ‗kız‘ diye çağırılan roman kahramanı, geneleve 

geldiğinde de ‗Peygamber Çiçeği‘ diye çağırılır. Hiçbir zaman Nurten 

olamamıĢtır kahramanımız. Sürekli toplumsal koĢulların baskısıyla yüz yüze 

gelen Nurten bireyliğine ulaĢamamaktadır bir türlü.‖ (Kantürk, 1984: 23). 

 

 Genelevde çalıĢmaya baĢladıktan bir süre sonra çevresindeki bazı 

arkadaĢlarının da konuĢmalarından hareketle kendisiyle aynı kaderi paylaĢan diğer 

kadınların da ezildiğini, kullanıldığını fark eder. Nurten bu anlamda farklılıklar 

gösteren bir figürdür. Hayat karĢısında bir taraftan çaresizken bir yandan da kendini 

ezdirmemek için çabalar. 

 

 Nurten‘in annesi Alevi olduğu için kaynanası tarafından istenmeyen bir 

kadındır. Evdeki her türlü eziyeti sineye çekmesine rağmen hiçbir zaman takdir 

edilmez. Bu kadın çaresizdir. Kaynanasının onu evden göndermek için tüm 

yaptıklarına rağmen bir kere bile gitmeyi düĢünmez. Her ne kadar kendine uygulanan 

Ģiddet ―yön değiĢtirip‖ çocuklarına yönelse de onları bırakamaz. Evde çocukları 
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seven sadece odur. Bu yüzden evdeki her Ģeye katlanır. (s.46) Oldukça çalıĢkan, evi 

için, çocukları için çırpınan bu kadının tüm suçu Alevi olmaktır. Bu yüzden o da 

kaderi baĢtan belli olan kadınlardandır. 

 

 Babaanne tüm bu yaĢananların müsebbibidir. Gelinini daha baĢtan Alevi 

olduğu için istememiĢtir. Ġstediği olmayınca da oğlunu sürekli karısına karĢı 

kıĢkırtmıĢtır. Huzur bozucudur. Evde tüm sebep olduklarını dıĢarıya göstermemek 

için de ikiyüzlüdür. 

 

 Sefer, çalıĢtığı fabrikada grev ilan edilmiĢ, evi geçindirmekte zorlanan bir 

iĢçidir. Annesinin kıĢkırtmalarıyla sürekli karısını döver. KiĢiliği tam oturmamıĢtır. 

Evde aile reisi gibi görünse de annesinin kuklası olarak yaĢar. Çocuklarına karĢı 

sevgisiz ve merhametsizdir. Tüm bu yaĢadıkları yüzünden alkolik olmuĢtur. 

 

 Nurten‘in kardeĢleri de bu ortamdan ciddi Ģekilde etkilenirler. Psikolojileri 

bozulur. Yurdagül sürekli altını ıslatır. Miyase ise tepkisizleĢir. 

 

 Öykülerinde olduğu gibi Peygamber Çiçeği‟nde de kadınlar baskın 

durumdadır. Bu kadınlardan bazıları Ģiddete maruz kalır, kötü yola sürüklenir ama 

bunun sebebi de yine baĢka bir kadındır. Peygamber Çiçeği‟nin kadınları ile ilgili 

Sennur Sezer Ģunları söyler: 

 

 ―Balel'in bir özelliği de kadınları ve kadın ruh dünyasını çok iyi anlatmasıdır. 

Kendisinin bu konudaki yorumu, çocukluğuyla bağlantılıdır: Ablalarının 

Ģımarttığı, ailenin en küçük çocuğu olmak... Bu özel durum, iyi bir gözlem 

yeteneği olmadan, kuĢkusuz bu sonucu veremezdi. Genç kızların baĢ baĢa 

konuĢmalarından, kadınların çekiĢmelerine 'özel anlar', bir film gibi yansır onun 

anlatılarında. 

 

 Mustafa Balel'in kadınları genelde emekçi sınıfın kadınlarıdır; sömürülürler ve 

ezilirler. Ancak, bu kadınlar üstten bir bakıĢla alıĢılmıĢ 'ezilen' diye tanımlanan 

kadın tipinden epey farklıdır. Örneğin Peygamber Çiçeği'ndeki kadınlar... 

Bu romanın hemen bütün önemli kahramanları kadındır. Evin babası yalnızca 

bir güç uygulayıcısı, annesinin tetikçisidir. Kaynanasının bütün gün azarlayıp, 

akĢam kocasına fitlediği, dövdürdüğü kadının bir süre sonra aynı baskıcı rolü 

üstleneceğini sezmemek olanaksızdır. Kaynananın geliniyle mezhep farklılığına 

dayandırdığı aĢağılayıcı tavrının kendi zavallı geçmiĢinden kaynaklandığını 
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düĢünmek de iyi okurun iĢidir. ġiddeti ekmek-yemek doğallığıyla yaĢayan 

küçük kızların gelecekleriyse ne büyükannelerine ne annelerine 

benzemeyecektir. Onlar vakitsiz çiçek açmıĢ meyve ağaçları gibi heder 

olacaklardır. FuhĢun toplumumuzdaki kurumlaĢmasının, bir yaĢama biçimi, bir 

kazanç yolu kimi zaman bir kurtuluĢ yolu oluĢunun nedenleri bu kitap 

okunurken daha iyi kavranıyor  

 

 Belki en trajikomik ayrıntılar toplumdaki iki yüzlülüktür: Genç kızlara fahiĢe 

olmamaları için baskı yapılırken bu kızlara takılma yolu olarak kullanılan sıfat 

da 'kahpecik'tir. Namuslu aile kadınından esirgenen harcamalar, fahiĢeye 

yapıldığında 'mubah'tır. 

 

 Ayrıca, 'kadın' olmanın biyolojik değil öğretilen/öğrenilen bir özellik olduğu 

da Mustafa Balel'in kadın kahramanlarının kanıtladığı bir gerçektir. Ancak 

çevresine egemen olmak, yönetmek, gücü yettiği insanları ezmek erkek ya da 

kadın her insanda bulunan bir özelliktir. Balel'in öykülerinde ve romanlarında 

bu özellik de değiĢik biçimlerde yansır/görünür.‖ (www.radikal.com.tr, 2011). 

 

 Romanda etkin bir rol oynamamakla birlikte kendisini terk eden kocasına bir 

darbe vurabilmek için geneleve kendi isteğiyle kaydını yaptıran ġadan, Nurten‘in 

çocukluk aĢkı Necmi, Çiçek Pazarı‘nın ―ana‖sı Elvan Çakır, Nurtenleri kendine 

borçlandırarak evlerini ipotek ettiren Ġpek, evlenip genelevden kurtulma ümitleri 

yıkılınca intihar eden Gülizar da önemli figürlerdir. 

 

 Asmalı Pencere‟nin baĢkahramanı Sırma, Nurten‘inkine benzer bir kaderi 

yaĢar. Sırma, çocukluğundan bu yana ezilmiĢ, önce baba sevgisinden ardından da 

baĢka bir adamla evlenmek için kendisini terk eden annesinin sevgisinden mahrum 

kalmıĢtır. Nurten‘in tek seveni annesi olduğu gibi Sırma‘nın da tek seveni, ona değer 

vereni dedesi Kurban‘dır. Fakat annesi gidince tek baĢına bakamayacağı için Sırma 

bu sevgiden de mahrum kalır. 

 

 Nazik, güzel, ahlaklı biri olan Sırma besleme verilince de her türlü cefaya 

göğüs germesine rağmen evden uzaklaĢtırılır. Ġstemediği bir evliliğe zorlanır. 

Toplumsal düzenin baskısı altında yok olmaya baĢlar. Evlenince gittiği Sivas, babası 

yaĢındaki kocası, mahallede yaĢayanlar Sırma‘nın psikolojisini alt üst eder. Obsesif 

derecede titizleĢir. 

 

http://www.radikal.com.tr/
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 Sırma ezilen kadın figürüdür. Kendi hayatı üzerinde bile söz hakkı olmayan, 

sosyoekonomik Ģartların sunduğu düzen içerisinde yok olmuĢ bir kadındır. 

 

 Kurban, Kore‘de bacaklarını yitirmiĢ bir gazidir. Hayatta en çok sevdiği iki 

varlık kızı Üftade ve torunu Sırma‘dır. Duygusal, ailesi için sürekli bir Ģeyler 

yapmaya didinen özverili biridir. 

 

 Cûdi, romanın içerisinde en sıra dıĢı figürdür. Zengin, umursamaz bir ailenin 

sorunlu çocuğudur. Cûdi acımasızdır, baĢkalarını düĢünmez. Ġnsanların acı 

çekebilecek varlıklar olduğundan habersiz gibidir. Tüm bunların altında yatan 

sebepler ise romanda açıkça verilmiĢtir. Cûdi sevgisiz yetiĢmiĢtir. Babası sürekli 

yurtdıĢındadır. Annesinin Cûdi için düĢünceleri ise Ģöyledir: 

 

 “O gençmiş, güzelmiş. Genç güzel bir kadının yanında sırık kadar çocuğun 

işi yokmuş. Ayol elâlemin bilmem kaç yaşındaki kadınları kendilerini yirmilik taze 

gibi kasarken, o tutmuş çocuk doğurmuş da başına işler açmış. Sanki ne varsa bir de 

çabuk boy atmış, gelişmişim ki! Gören de bir şey sanırmış. Onun için annem beni 

hiçbir yere götürmüyor. (...) Bir daha öyle herkesin yanında anne dediğimi görsün, 

tuttuğu gibi kolumdan yatılı okula bırakacakmış. Aa ne bu ayol, ömrümü bir çocuğa 

mı adayacağım, diyor. Dokuz ay karnında taşıdığı neyime yetmiyormuş. Başkaları 

onu da yapmıyor, daha bir ay bile taşımadan gidip bir doktora aldırtıyormuş.” (s.73) 

 

 Böyle bir ailenin çocuğu olarak yetiĢmiĢ Cûdi‘nin sapıklık derecesinde 

psikolojik sorunları oluĢur. Kleptomanik davranıĢlar sergiler. (s.51) Baba kavramı da 

Cûdi‘de oturmuĢ değildir. Bu anlamda da gelgitler yaĢar: 

 “Birisinin babasının benimkinden yakışıklı ve genç olduğunu duyunca bir 

tuhaf oluyorum. Kızıyor, köpürüyorum.” (s.71) 

 

 Annesinin açıkça biricik oğlunu sevmemesi Cûdi‘nin ilgi ve sevgi görmek 

için çeĢitli davranıĢlar sergilemesine neden olur: 

 “... annem, beni sevmediğini, onu mutsuz ettiğimi, benden utandığını 

söyleyince, toprak yemek için de oraya geliyorum.” (s.104) 
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 Sırma bu anlamda Cûdi için bir süre sonra üzerinde iĢkencelerini denediği 

besleme olmaktan çıkar. Onu annesi yerine koyar: 

 “Yine sahile ineriz. El ele tutuşur gezer, çay bahçelerinde dondurma yeriz. 

Baba seçeriz bana. Annem sanır herkes onu... Ay! Annem sanır dedim de, artık 

sokağa çıkarken iyi giyinmesini söylüyorum ona. En güzel elbiselerini giyiniyor. 

Kimse besleme olduğunu anlamıyor...” (s.108) 

 

 Tüm bu etkenlerin içinde Cûdi, amcasının kızına yanlıĢ ilaçları içirtip 

öldürecek, komĢu bahçıvanın oğlu Fettah‘a karĢı duyduğu cinsel arzularını doyurmak 

için onu zorlayacak kadar sapıklaĢır. 

 

 Fikret Hanım da psikolojik sorunları olan bir figürdür. Zenginliğe ve 

güzelliğine aĢırı derecede düĢkün olan bu kadın öz oğlunu kendine bir ayak bağı gibi 

görür. Zaten bu çocuğu da Utarit‘i elinde tutabilmek, elde ettiği zenginliği 

kaybetmemek için istemiĢtir. Sevgisini Cûdi yerine kedilerine ve maymununa verir. 

Asmalı Pencere‟de Fikret Hanım ile ilgili olarak Cûdi Ģunları anlatır: 

 

 “Annem ne kadar özen gösterdi, mendilini kadınların yanında yememeye 

çalıştıysa da, ara sıra unutup yedi. O kadar yiyor, neresine gidiyor anlamıyorum şu 

çirozun dediği Şaziment Hanım‟ın bakışlarına, kendisine bir şeyler sezdirmek 

istercesine anlamlı anlamlı süzüşlerine çok kızdı. Neyse ki sık sık dışarı çıktı. 

Yumak‟a bakacakmış gibi yapıyor, öbür odaya geçip mendilini yiyor, Sisi‟yle 

konuşuyor, içini döküyor ona.” (s.122) 

 

 Fikret beklediği ilgiyi göremediği için kocasından baĢka erkeklerin peĢinden 

koĢar. Utarit Bey‘i aldatır. Fakat bu baĢka adamlar da onu her zaman ikinci planda 

görür, baĢka zevkler bulamadıklarında Fikret‘e tenezzül ederler. Bu da onun 

güzelliğini kaybettiğini, bunun sebebinin de Cûdi olduğunu düĢünmesine neden olur. 

 

 Utarit Bey tekstil fabrikaları zincirine sahip yaĢlı bir adamdır. Fikret‘le 

gönlünü eğlendirmeyi düĢünürken Cûdi‘nin doğmasıyla mecbur kaldığı bir evlilik 
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yapmıĢtır. Utarit, Sırma‘ya olan ilgisi yüzünden onun evden gönderilmesinden baĢka 

romanda pek aktif rol oynamaz. 

 

 Hüsnü Efendi, YeĢil DüĢ‘ün eski bahçıvanıdır. Sırma‘ya göre oldukça yaĢlı 

klasik kaba taĢra erkeğidir. Mezar taĢı yapmaktadır. Ruhen ölmüĢ bu adam, 

ilgisizlikleri ile Sırma‘yı da ölüme sürüklemiĢtir. 

 

 Romanda etkin bir rol oynamamakla birlikte yeniden evlenmek için Sırma‘yı 

terk eden Üftade, Sırma‘nın baba yerine koyduğu ancak kendisine farklı gözle bakan 

Rebi Baba, Cûdi‘nin sapıkça duygular beslediği Fettah, Sırma‘nın Sivas‘ta gönlünü 

kaptırdığı ancak bir türlü görüĢüp konuĢamadığı Yaver de önemli figürlerdir. 

  

3.4.6. Anlatıcı ve BakıĢ Açısı 

 

 Mustafa Balel‘in her iki romanı da tekil bakıĢ açısı ve merkez anlatıcı (central 

narrator) kullanılarak oluĢturulmuĢtur. Peygamber Çiçeği‟nde kendi baĢından 

geçenleri birinci Ģahıs ağzıyla bize anlatan Nurten‘dir. Ġki vak‘a zincirinden oluĢan 

romanda Nurten bir taraftan çocukluğunu, ailesini anlatır. Bu halkalar onun evden 

kaçıĢına kadar sürer. Diğer yandan ise evden kaçıp Ġstanbul‘a gittikten sonra hayat 

kadını olarak çalıĢmaya baĢladığı Çiçek Pazarı‘nda yaĢadıklarını yine onun ağzından 

dinleriz. 

 

 Yazar, Asmalı Pencere‟de üç ayrı bakıĢ açısı kullanır. Vak‘a zincirinin üç 

halkası Sırma, Kurban ve Cûdi‘nin ağzından anlatılır. Bunlardan anlatıcının Sırma 

olduğu kısımlarda onun YeĢil DüĢ‘te ve Sivas‘ta yaĢadıkları, Kurban‘ın ağzından 

dinlediğimiz kısımlarda Sırma‘nın çocukluğu ve evlatlık veriliĢi, Cûdi‘nin anlatıcı 

olduğu kısımlarda ise yalıda yaĢananlar anlatılır. Sırma, merkez anlatıcı (central 

narrator) konumundadır. Kendi baĢından geçenleri bize aktarır. Kurban ve Cûdi‘nin 

anlatıcı olduğu kısımlarda ise -her ne kadar onlar da yaĢananların içinde olsa da- 

merkezden uzak anlatıcı (peripheral narrator) kavramı ağırlık kazanır. Çünkü yazar 

onların gözünden Sırma‘nın hikâyesini nakletmiĢtir. 
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3.4.7. Anlatım Teknikleri 

 

 Mustafa Balel, öykülerinde olduğu gibi romanlarında da anlatım tekniklerini 

eserinde vurgulamak istediği noktalar için kullanmıĢtır. Yazar, her iki romanda da 

toplumumuzda ―kadın‖ı ele almıĢtır. Bunun doğal bir sonucu olarak Balel, anlatım 

tekniklerini daha çok bu kadınlar ile öne çıkarmak istediği noktalar için kullanır. 

 

 Peygamber Çiçeği‟nde karĢımıza çıkan ilk teknik anlatma göstermedir. 

Özellikle gösterme yoluyla Nurtenlerin evinde yaĢananlar okuyucuya aktarılır. Yazar 

bunu yaparken öykülerinde olduğu gibi daha çok diyaloglardan yararlanmıĢtır: 

 

 “İşi ne o kâfirin bu evde?” 

 “Ne bileyim bre anne. Şurdan ağrı kalkmış gelmiş. Gelme mi diyeyim?..” 

 “Şurdan ağrı kalkmış gelmişmiş!.. Ne bok yemeye gelmiş bayırın domuzu?” 

 “Ne bileyim gelmiş işte. Geldiyse sinilerini sıyırmadı ya... İki dakika oturdu 

gitti elin karısı...” 

 “Tekkeye çevirdiniz. Oldu olacak, ceminizi meminizi de burda yapın...” (s. 

44) 

 

 Peygamber Çiçeği‟nde karĢımıza çıkan bir baĢka teknik de tasvirdir. Yazar bu 

tekniği öykülerindeki gibi daha çok kahramanlarının tasviri için kullanır. Çiçek 

Pazarı‘nda intihar eden bir kadını yazar Ģöyle tasvir eder: 

 

 “Uzun yeşil eteği, kırmızı bluzu var üstünde. Siyah saçlarını ortadan bölen 

desenli çarşaftan yapılma urgan, kömür siyahı saçlarının ortasına sıkı bir boğum 

yapmış. Ayakları neredeyse yere değecek. Tüylü terliklerinden biri düşmüş, çıplak 

ayağı ortaya çıkmış. Araları açık, gerilmiş parmakları kırmızı ışığın altında kana 

boyanmış gibi... Yüzü yine öyle. Kavuniçine çalan bir sarılıktan bir bakıyorsun irin 

rengine dönmüş... Sol omzunun üzerine düşmüş başının saçları omzunu örtmüş, 

göğsünün, kolunun üzerinden beline doğru iniyor.” (s.177) 
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 Romanda Nurten‘in hayatının çocukluğundan itibaren anlatılması yazarın 

bazı kısımlarda özetleme tekniğine baĢvurmasını gerektirmiĢtir. Bu sayede okur 

gereksiz ayrıntılarla yorulmamıĢtır. AĢağıdaki parçada Nurten‘in annesinin 

yaĢadıklarından kurtulmak için kardeĢine baĢvurması özetlenmiĢtir: 

 

 “Ağzımdan kaçırmasına kaçırmıyorum ama, aradan koskoca üç hafta geçti, 

dayım ne kendisi geldi, ne de iki çizim mektubu. Evimizdeki yaşam günden güne 

ağırlaşarak sürüp gidiyor. Yine her gün dudakları patlıyor, kafası kırılıyor, alnı, 

kaşı, yarılıyor, babamın gözü kara tekmeleri altında sakız gibi çiğnenen gövdesinde 

çürük izi olmayan yer kalmıyor.” (s.49) 

 

 Peygamber Çiçeği‟nde en çok baĢvurulan anlatım tekniklerinden biri de 

geriye dönüĢtür. Eserin iki vak‘a zincirinden biri Nurten‘in çocukluğunu anlattığı 

için bu kısımların tamamı bir nevi geriye dönüĢ kabul edilebilir. Bundan baĢka 

Nurten‘in hayatının Ģekillenmesinde önemli rol oynayan olaylar da geriye dönüĢlerle 

verilmiĢtir: 

 

 “Aslına bakarsanız, annemle büyükannemin yıldızları oldu bitti barışmazmış. 

Büyükannem daha başında onun bu eve gelin gelmesini istemiyormuş. Babamı 

caydırmaya çok çalışmış ama engelleyememiş. Okutup üfletmeleri, onca muska 

paraları, kilit bağlatmalar boşa çıkmış. Cini gibi sevmediği annem, gelmiş oğluna 

karı olmuş.” (s.11) 

 

 Yazarın Peygamber Çiçeği‟nde kullandığı bir diğer anlatım tekniği ise 

montajdır. Balel, öykülerinde olduğu gibi romanlarında da sıkça halk müziğinden ve 

sanat müziğinden montajlar yapar: 

 

 “Nasip olsa yine gitsem yaylaya 

  Doya doya baksam suna boyluya...” 

 

 “Dudağın alevdir, kirpiklerin ok gibi 

  Kim deli divane olmaz, görse didarım seni...” (s.130) 
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 Peygamber Çiçeği‟nde babaannenin dokuz kez tekrar ettiği “Yook, yok!.. 

Bundan böyle Sefer adında oğlum moğlum yok benim...” cümlesi leitmotivdir. 

 

 Yazarın Peygamber Çiçeği‟nde kullandığı anlatım tekniklerinden biri de iç 

çözümlemedir. Balel, bu teknikle kahramanlarının -özellikle de Nurten‘in- iç 

dünyasını okuyucuya sunmuĢtur: 

 

 “Eski mahallemize yaklaştıkça bende bir telaş! Arkadaşlarım nasıl 

karşılayacaklardı ki? Sevinecekler miydi? Sarılıp öpecek, ağlaşacaklar mıydı?.. 

Firdevs, Nurten, Sıdıka okula gidiyor muydu?.. Necmi‟nin durumu ne olmuştu ki? 

Annesi beni görünce ne diyecekti? Oğlunu hatırlattığım, onun kokusunu getirdiğim 

için boynuma sarılıp, şapur şupur yüzümü öpecek, yanaklarımı yalayacak, içini çeke 

çeke ağlayacak mıydı?.. Çıtkırıldım Nigar, üstüme başıma bakıp küçümser bakışla 

yine öyle tepeden tırnağa süzecek miydi beni? Düşündükçe bir tuhaf oluyordum. 

İçimi merak sarıyor; bir an önce mahallede olmaya can atıyordum.” (s.136) 

 

 Peygamber Çiçeği‟nde kullanılan, bizim tespit edebildiğimiz anlatım 

teknikleri bunlardır. Yazar bu teknikleri öykülerinde olduğu gibi romanlarında da 

insanı öne çıkarmak, onun iyi ve kötü yanını, sevinçlerini, üzüntülerini, hayal 

kırıklıklarını vurgulamak için kullanmıĢtır. 

 

 Asmalı Pencere‟de kullanılan teknikler de Peygamber Çiçeği‟nde 

kullanılanlarla paralellik gösterir. Zira ikisi de insanı -özelde kadını- ön planda tutan 

romanlardır. 

 

 Asmalı Pencere‟de karĢılaĢtığımız ilk teknik anlatma göstermedir. Burada 

yazar, anlatmadan çok göstermeye ağırlık verir. Üç ayrı bakıĢla yaĢananları 

kahramanlardan dinlediğimiz romanda yazar kendini hissettirmekten kaçınır: 

 

 “Pis Sırma n‟olacak! Takıldı hemen peşime. Yalnız başıma çıkmama göz 

yumamazmış. Başıma bir iş gelirse, annemin dilinden kurtulamazmış kör ölür, badem 

gözlü olurmuş; bakmayın annem,  ilgilenmiyormuş falan ama, bir şey olmaya 
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görsün, ortalığı birbirine katarmış. Senden iyi kör mü olur a manyak!... Ben ona 

yapacağımı biliyordum ama... Ama‟sı var işte...” (s.29) 

 

 Çok az kullanılmakla birlikte romanda tasvir tekniği de karĢımıza çıkar. 

Yazar, bu teknikten sadece Sırma‘nın Sivas‘ta gittiği evi anlatmak için yararlanır: 

 

 “Çoğu toprak damlı evlerin, yüksek bahçe duvarlarının gerisinde yükselen 

kavak ağaçlarının arasından geçip bir kenar mahalleye varıyor fayton. Sıvaları 

dökülmüş çoğu tek katlı evleri, tek tük yabani meyve ağaçları ve bu öğle sonrasının 

serinliğinde ufaktan ufaktan esmeye başlayan yelin önü sıra salınan kavakları boz 

bir duman perdesiyle kaplayıp akşam güneşinin kirli sarılığında dağılıp gözden yiten 

dumanların tüttüğü maltızlar da evlerle birlikte sıklaşmaya başlıyor. Dumanlar, 

maltızlar ağaçlar, akşam güneşlerinin kirli sarılığı, maltız üflemeyi kesip, dumandan 

kızarmış gözlerini kırpıştırarak yaklaşan faytona diken kadınlar...” (s.113) 

 

 Kurban‘ın anlatıcı olduğu kısımlar Peygamber Çiçeği‟ndekine benzer Ģekilde 

geriye dönüĢlerdir. Bu kısımlarda Sırma‘nın çocukluğu ve evlatlık olarak veriliĢine 

kadarki süreç anlatılır. 

 

 Balel‘in öykülerinde olduğu gibi romanlarında da vazgeçemediği 

tekniklerden bir de montajdır. Yazar, Asmalı Pencere‟de de bu tekniği daha çok 

türkülerle kullanır: 

 

 ―Sarı kordelam saaarıı, 

  Dağlara saldım yaaarii...‖ (s.38) 

 

 ―Dağlar kurbaanın ola aman, 

  Tez gönder nazlı yaarii...‖ (s.38) 

 

 “Suya indi tavşanlar 

  Yine oldu akşamlar...” (s.57) 
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 Romanda Sırma‘nın Sivas‘ gittikten sonra aĢırı derecede titizleĢip hiç 

bitmeyen temizlikleri leitmotivdir. 

 

 Asmalı Pencere‟de kahramanların iç dünyaları ise iç monologlarla ortaya 

konur: 

 “Karnı tok, sırtı pek!... Evet iki kaşık çorba, yağlı yavan bir tencere pilav, bir 

tabak salata eksik olmuyor sofradan, tokluk dedikleri buysa. Sırtım da çıplak değil -

Fikret Hanım‟ın eskileri daha birkaç yıl idare eder en azından- yani halime şükredip 

başka bir şey istemeyeyim. Peki yaşamak, mutluluk?... Sevgi?... İnsanı insan yapan 

karnı tokluk, sırtı peklik mi yalnız?” (s.214) 

 

3.4.8. Zaman 

 

 Mustafa Balel‘in öykülerinde de sıklıkla karĢılaĢtığımız üzere romanlarında 

da zaman kavramı net olarak belli değildir. Bununla birlikte olayların geçtiği zamana 

dair ipuçları vardır. 

 

 Peygamber Çiçeği iki vak‘a zincirinden oluĢmasından mütevellit iki farklı 

zamana sahiptir. Bunlardan ilki Nurten‘in çocukluğu diğeri ise Peygamber Çiçeği 

olduktan sonrasıdır. Nurten‘in çocukluğu Fikret Hakan‘ın askerlik yaptığı yıllara 

denk gelir. Bu durum aĢağıdaki parçada açıkça bellidir: 

 

 “Tek bir kez, babamdan kaçamak annemin götürdüğü fabrika sinemasındaki 

filmlerden birinde gördüğüm bu artistin burada askerlik yaptığını biliyordum. Pazar 

günleri oldu mu herkes sokaklara üşüşür Fikret Hakan‟ı görürüm düşüncesiyle bir 

yere kıpırdamazdı. Hemen her Pazar günü de nereye giderse, bizim sokaktan 

geçerdi. Mahallenin genç kızları, gelinleri kapılara üşüşürdü. Ben de peşi sıra az 

koşamamış, elimi ceketine değdirdim diye günlerce arkadaşlarımın kulaklarını az 

kurutmamıştım.” (s.139-140) 

 

 Fikret Hakan‘ın askerlik yaptığı yıllar 1957-58‘dir. (www.tumgazeteler.com, 

06.07.2011). Nurten‘in ergenlik çağına yeni girdiği dönemin anlatıldığı kısımlar bu 

http://www.tumgazeteler.com/
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tarihlere denk gelir. Nurten‘in evden kaçması ise tahmini olarak bu tarihten altı yedi 

yıl kadar sonradır. 

 

 Asmalı Pencere‟de de zaman kavramı net olarak belli değildir. Fakat roman 

bize zamanı gösteren ipuçlarını vermektedir. Bunlardan en önemlisi arka planda 

toplumun içinde bulunduğu çalkantılı günler ve olaylardır. 

 

 “Kıran düşesiceler, koca sokakları, cami, garaj, kahve duvarlarını kör 

koymuş, şimdi de gelmiş bizim duvara yazmışlar! Sabah kalktım ki, evin cephesi bir 

baştan bir başa yazı dolu. Ortasında da, ön ayakları üzerine doğrulmuş, burnunu 

bulutlara dikmiş koca bir kurt.” (s.246) cümlelerinden de anlaĢılacağı üzere 

Sırma‘nın Sivas‘ta bulunduğu tarihler 70‘lerin sonu, ülkenin 1980 darbesine 

sürüklendiği yıllardır. 

 

3.4.9. Mekân 

 

 Balel‘in her iki romanı da mekân olarak Sivas ve Ġstanbul odaklıdır. 

Peygamber Çiçeği Sivas‘ta baĢlayıp Ġstanbul‘da biterken Asmalı Pencere Ġstanbul‘da 

baĢlayıp Sivas‘ta biter. 

 

 Peygamber Çiçeği‟nde Nurten ve ailesinin evi Sivas‘ta Gökmedrese‘ye yakın 

bir yerdedir. Evleri borç yüzünden elden gidince de ġeyh Çoban Tekkesi‘ne yakın bir 

yere taĢınırlar. 

 

 Nurten‘in Ġstanbul‘a geldikten sonra çalıĢmaya baĢladığı Çiçek Pazarı‘nın 

yeri ile ilgili bir bilgi mevcut değildir. 

 

 Peygamber Çiçeği kapalı mekânların ağırlıklı olarak kullanıldığı bir 

romandır. Nurten‘in Çiçek Pazarı‘nda çalıĢmaya baĢlmasına kadar olan kısım evde 

geçer. Zaman zaman Nurten‘in mahallede arkadaĢlarıyla oyun oynadığını okusak da, 

o her anlamda kısıtlanmıĢ, her hareketi çevrelenmiĢ bir ―kız‖dır. Çiçek Pazarı‘nda 

çalıĢmaya baĢladıktan sonra da olaylar daha çok Elvan Çakır‘ın çalıĢtırdığı 
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genelevde geçer. Ta ki Tophane‘den Karaköy‘e giden göstericileri görüp roman bir 

uyanıĢın ipucuyla sona erene dek kapalı mekânlar dikkat çekmektedir. 

 

 Asmalı Pencere Ġstanbul‘un Kumkapı, Merter gibi mekânlarında baĢlar. 

Sırma‘nın besleme olarak gönderildiği YeĢil DüĢ ise boğaza nazır bir yalıdır. 

 

 Sırma, Hüsnü Efendi ile evlendirildikten sonra ise Sivas‘a gider. Romandan 

anlaĢıldığı üzere Kepenek Caddesi‘ne yakın bir yerde otururlar. 

 

 Peygamber Çiçeği‟nden farklı olarak Asmalı Pencere‟de kapalı ve açık 

mekânlar dengelidir. Sırma‘nın çocukluğu anlatılırken mekân olarak ev ve bahçe 

birlikte kullanılır. Sırma, YeĢil DüĢ‘te çalıĢmaya baĢladıktan sonra olaylar yalıda ve 

bahçede geçer. Zaman zaman da Sırma ve Cûdi‘nin gezmelerinde açık mekânlardan 

yararlanılmıĢtır. Sırma evlenip Sivas‘a gittikten sonra da kapalı mekân olarak ev, 

açık mekân olarak ise Sivas‘ın sokakları ve Sırma‘nın intihar ettiği ırmağın çevresi 

mekân olarak karĢımıza çıkar. 

 

3.4.10. Dil ve Üslûp 

 

 Mustafa Balel, öykülerinde olduğu gibi romanlarında da günlük hayatın 

içerisinde her an karĢımıza çıkabilecek insanları anlatmıĢtır. Her iki romanda da 

birinci Ģahıs anlatımı kullanması dilin tamamen figürlere uygun olmasını gerektirmiĢ 

ve yazar da bu uygulamaya gitmiĢtir. Yazarın kullandığı dil, romanlarında anlattığı 

insanların dilidir.  

 

 Peygamber Çiçeği‟nde Sivas‘ta Nurtenlerin evinde kullanılan dil de, 

Ġstanbul‘da genelevde kullanılan dil de gerçekçidir. AĢağıdaki parçada Nurten‘in 

babaannesi gelinini oğluna dövdürmek için yemeğe soğuk su katmıĢ, gelini ile 

tartıĢmaktadır: 

 

 “Niye dökeyim, niye dökeyim?..” 
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 “Niye olacak, birazdan oğlun gelecek. Yemeğin tadı kaçsın da sopa atsın 

diye!..” 

 “Allahından bul başka bir şey demem! Benim sana ne ettiğim var iyilik 

bilmez orospu!” 

 “Bana ne ettiği varmış, daha ne olcaktı cadı! Yetmiyor mu ettiklerin!..” 

 “Benimle ne uğraşıyorsun kahpe! Allahından bulasın inşallah! Benim kadar 

taş düşe başına!..” (s.216-217) 

 

 Aynı Ģekilde genelevde de özellikle diyaloglar ortamı oldukça iyi yansıtır. 

AĢağıdaki parçada Nurten, kendisi gibi genelevde çalıĢan, uzun zamandır görmediği 

bir arkadaĢı ile konuĢmaktadır: 

 

 “ „Faytoncudan olan kızımı göreceksin, şeker şeker!.. Benim bütün derdim 

o!..‟ 

  Koynundan cüzdanını çıkarıyor. Küçük bir kız resmi gösteriyor. 

 „De ki, senin neyine a orospu!..‟ 

 „Neyse artık, olan olmuş...‟ 

  Desem ki ne, duymuyor. 

 „Şimdi nerde, ne yapıyor bilmiyorum...‟ 

  Derin derin göğüs geçiriyor. 

 „Kız Melahat, nerde kaldın kancık!‟ 

  Koridorun öte başından seslenen adama dönüyor: 

 „Patlamadı ya, geliyoruz dedik... Şurda iki çift laf etmeye de hakkımız yok!.. 

Esiriz ellerinde...‟ ” (s.159) 

 

 Asmalı Pencere‟de de yazar, figürleri ile onların dilini birbirine uyumlu 

Ģekilde oluĢturmuĢtur. Burada sadece evin Ģımarık çocuğu Cûdi‘nin anlatıcı olduğu 

kısımlarda bir yapaylık görülür. Bu durum Celal Özcan‘ın da dikkatini çekmiĢtir: 

 

 ―Sırma ile Nurten‘in dünyalarında rol alan önemli, önemsiz kiĢiler de (‗Asmalı 

Pencere‘de Cûdi‘nin azıcık yapay oluĢu dıĢında) sosyal ve kültürel gerçekleriyle 

çeliĢmeyen bir inandırıcılık içinde tipleĢtirilmiĢlerdir. YeĢil DüĢ adındaki 

yalının çocuğu Cûdi, oradaki yakınlıkları ve çatıĢmaları okura sunan 
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anlatımcılığıyla, yaĢının ve kültürünün, hatta zekâ ve yetenek düzeyinin dıĢında 

bir kimlikle usta bir yorumcu olarak görünmektedir. Belki de ‗Asmalı 

Pencere‘nin aksayan tek yanı budur.‖ (www.mustafabalel.com, 26.04.2011). 

 

 “Tabii düşecek, üstümü başımı ıslatacağım. Sonra da yorgan döşek hasta 

olacağım; annem ona kızacak. 

 „Sen burda bostan korkuluğu musun?‟ diyecek. 

 Sabah akşam yattığı, yiyip içip et bağladığı, hiçbir işe doğru dürüst 

bakmadığı için etmediğini bırakmayacak. Hele de sinirliyse... Şadi Bey Amca laf 

arasında bir kadının güzelliğini, çekiciliğini ağzından kaçırmışsa... Annemin birkaç 

gün sonrası için verdiği randevuyu birtakım bahanelerle atlatmaya kalkışmışsa... Eh 

o zaman yandı!... Bir kafasının gözünün kırılmadığı kalır. Hoş bu gibi durumlarda 

olan yalnızca o zavallı beslemeye olmaz tabi. Bu arada hepimiz payımızı alırız.” 

(s.11) 

 

 Yukarıdaki parçada da görüldüğü üzere bunlar ergenlik çağına henüz giren 

bir çocuğun kuracağı cümleler değildir. 

 

 Mustafa Balel‘in öykülerinde olduğu gibi romanlarında da halkın dilindeki 

deyimler, atasözleri, beddualar önemli yer tutar. Yazar, kültür mirasından 

faydalanmayı bilmiĢtir. 

 

 “Allah canını almaya emi!.. Alsın demeye dilim varmıyor, ne de olsa anayım. 

Benim yüreğimin başı sızlar... Yüreğimi ağzıma getirdin.” (s.168) 

 

 “Benimle asıl bunun alıp veremediği. İyi ama birader, eşeğe kızıp da 

semerden çıkarılmaz ki hırs. Ne diyorsa desin, işte buradayım. Kussun içindekileri. 

Döksün dilinin altındaki baklaları birer birer...” (s.96-97) 

 

 Bunların yanı sıra olayların birden çok anlatıcı tarafından aktarılması da 

metni hareketlendirmiĢtir. Ayrıca yazarın sade bir dil kullanması, yerel ağza ait 

kelimelerin dozunu iyi ayarlaması ve yabancı kelimelerden de uzak durması akıcı bir 

üslûpla romanın aktarılmasını sağlamıĢtır.   

http://www.mustafabalel.com/
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3.5. Gezi Kitabı 

 

Bükreş Günleri 

  

 Mustafa Balel‘in tek gezi kitabı Bükreş Günleri‟dir. Yazarın Romence 

öğrenmek için 1983 yazını geçirdiği BükreĢ ile ilgili izlenimlerini aktardığı 

eser, Varlık dergisinde yayımlanan anlatılardan oluĢmuĢtur. (www.mustafabalel.com, 

06.05.2011). 

 

 Bükreş Günleri alıĢılmıĢın dıĢında doğal güzelliklerin, yapıların ikinci plana 

atılıp insanın öne çıkarıldığı bir kitaptır. Yazar Alaettin Bahçekapılı ile yaptığı bir 

söyleĢisinde bu konu ile ilgili olarak Ģunları söyler: 

 

 ―Bizde özellikle son zamanlarda örneğine sık sık rastlanıldığı gibi bir yazarın 

çağrılı bulunduğu ülkede eline tutuĢturulan istatistik verilerin sıralandığı gezi 

notlarıyla karĢılaĢtırıldığında BükreĢ Günleri‘nin alıĢılmamıĢ gelmesi doğal. 

Yıllık mısır rekortesi ya da Ģu kadar barajdan yılda Ģu miktar kw/h hidroelektrik 

enerjisi elde ediliyor, kiĢi baĢına Ģu kadar çimento düĢüyor… Bütün bunlar bir 

ülkeyi tanımamıza yeterli öğeler olsaydı, açar önümüze bir iki ansiklopediyi bir 

bir öğrenirdik hepsini. Oysa gezi yazılarının bu bilgilerden ayrı yanı tüm bu 

verilerin insanlarla olan iliĢkisi, bir baĢka deyiĢle, toplumun yaĢam düzeyine 

katkılarıdır. Bu nedenle BükreĢ Günleri‘nde izlediğim yol daha çok insanları 

anlatmak oldu. Tanığı olduğum, gözlemlediğim olayları yakın çevremdeki 

insanları odak alarak toplumsal çevresi içinde vermeye çalıĢtım. Bazı noktaların 

kuru kuruya bilgi olarak aktarılmaktansa doğrudan insanların yaĢamlarına 

yansıdığı biçimde vermenin gereğini de göz ardı etmemek gerekiyor.‖ 

(www.mustafabalel.com, 05.06.2011). 

 

 Bükreş Günleri‟nde insanın öne çıkmasının yanı sıra dikkati çeken bir baĢka 

nokta da yazarın öykücü kimliğini de eserine yansıtmasıdır. Yazar, Romanya‘da bazı 

koĢulların kendisini bu duruma zorladığını dile getirmiĢtir. (M. Balel ile kiĢisel 

iletiĢim, 08.05.2011). Yazarın BükreĢ‘te bulunduğu 1983 yazı ÇavuĢesku rejiminin 

son demleridir. Ülkede ciddi bir kıtlık yaĢanmaktadır. Böylesi bir durumda insanın 

öne çıkması, yaĢananların öykülenmesi bir nevi doğal bir sonuçtur. Yazar Bükreş 

Günleri‟nde öyküleme ile ilgili olarak Ģunları söylemektedir: 

 

http://www.mustafabalel.com/
http://www.mustafabalel.com/
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 ―Öykülemenin BükreĢ Günleri‘nde sıklıkla baĢvurduğum bir yöntem 

olduğunu yadsıyamam. Özellikle ―Çekti Bizi Bu Yerlerin Suyu Toprağı‖, 

―BükreĢ Üstüne ÇeĢitlemeler‖, ―Ağzından Bal Akan Adam‖,―Damdan DüĢtü 

Bir Kurbağa‖, ―Horozlu ġiir‖, ―Apa Este Murdar‖, ―ġiĢmana DüĢman‖, ―Periler 

PadiĢahının Kızı‖ öykücü yanımın ağır bastığı bölümler odu. Ancak iĢlediğim 

konular teknik açıdan özlerinde öyküleme yöntemini taĢıyorsa illa da öyküden 

uzak kalacağım diye direnmem ve doğrudan anlatıyı seçmem anlamsız olurdu. 

Dahası doğrudan anlatımın getirdiği zorlukla pek çok ilginç saptamayı kendime 

saklamak durumu doğacaktı. Bilindiği gibi gezi yazıları duyarlık gerektiren bir 

iĢ. Kullandığınız her sözcüğü tartıp düĢünmek zorundasınız. DüĢ gücü ürünü 

olan roman ve öykülerinizi yazarken olduğu gibi sınırsız bir özgürlükle karĢı 

karĢıya olmuyorsunuz bu tür yazılarda. Birtakım kısıtlayıcı durumlar söz 

konusu. Bu arada yazarın gördüklerini ve yaĢadıklarını nesnel bir yaklaĢımla 

aktarma konusundaki vicdani sorumluluğu da girince iĢ bir hayli çatallaĢıyor. 

Ġster istemez her Ģeyi açık açık söyleyemediğiniz, yoruma açık bazı noktalar 

bıraktığınız oluyor. ġu kadarını söylemek yeterli olur kanısındayım: Gezi 

yazıları kadar her cümlesi, hatta her sözcüğü neĢtere vurularak değerlendirilen 

baĢka hiçbir edebiyat dalı yoktur. ġu ya da bu tekniği kullanmıĢ olmam bu 

bilinci etkilemedi.‖ (www.mustafabalel.com, 09.05.2011). 

 

 Kitapta genel olarak Romanya‘nın 1983‘teki hâli, ülkede uygulanan politika 

yüzünden insanların çektiği sıkıntılar, BükreĢ ve BraĢov‘un tanıtımı, Romen 

edebiyatı gibi konular üzerinde durulmuĢtur. Kitapta Romenlerden daha çok orada 

bulunan yabancılardan söz edilmiĢtir. Bunun sebebini Balel, Alaettin Bahçekapılı‘ya 

Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: 

 

  ―Bunun iki nedeni var. Birincisi, en çok yabancılarla içli dıĢlıydım. BükreĢ 

Üniversitesi‘nin düzenlediği yaz kurslarına gerek kendi parasıyla, gerekse 

benim gibi çağrılı olarak katılan yirmi küsur ülkeden yüzü aĢkın yazar, 

çevirmen, öğretim üyesi çoğunlukla yalnızca kendi aralarında konuĢma ve 

dostluk kurma olanağı buldu. Romenler nedense yabancılarla sıkı fıkı olmaktan 

kaçınıyor, yol gösterme, bir yer tarif etme gibi Ģeylerin dıĢında yabancılarla 

söyleĢiye girmeye yanaĢmıyorlar. Bu durumu göz önüne alarak, çok bilinen ve 

kimliğinin açıklanmasında sakınca görmediğim birkaç sanatçı dostum dıĢında 

BükreĢ Günleri‘nde geçen Romen vatandaĢlarının adından söz etmedim. 

Kısacası öyle gerekiyordu.‖ (www.mustafabalel.com, 09.05.2011). 

 

 Dil ve üslûp bakımından Bükreş Günleri‟ne baktığımızda yazarın öyküleme 

yolunu seçmesi anlatılanların daha ilgi çekici olmasını sağlamıĢtır. Yazarın nesnelliği 

kaybetmeden tutturduğu bu yol, eseri istatistikler ve tasvirlerden ibaret bir gezi kitabı 

olmaktan kurtarmıĢtır. Bununla birlikte daha evvel Fransa‘da geçen öykülerinde 

olduğu gibi Bükreş Günleri‟nde de yabancı kelimelerin çokluğu zaman zaman okuru 

yormaktadır. Bu durum daha çok yazarın yer ve kiĢi adlarını belirtmek ve bilgi 

http://www.mustafabalel.com/
http://www.mustafabalel.com/
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vermek çabasından doğar. AĢağıdaki parçada BükreĢ anlatılırken kullanılan yabancı 

kelimelerin çokluğu dikkati çekmektedir: 

 

 “Romenlerin Galanterie adı verdikleri lüks butikler, büyük kitapçı ve plakçı 

dükkânlarıyla birkaç café; kent merkezinde birbirine koşut iki caddenin, Piata 

Victoriei‟den başlayıp Piata Uniri‟de biten Celea Victoriei ve aynı yerden başlayıp 

daha sonra Hotel İntercontinental‟in ve hani şu büyük emek ve yatırım sonucu 

gerçekleştirilip sonra nedense görünümü hoşa gitmedi diye yıktırılıp yerine yenisi 

dikilmekte olan Romenlerin deyişiyle frumuos (muhteşem) Ulusal Tiyatro binasının 

orada Balcescu adını alan Bulvarul Magheru‟da toplanmış genellikle.” (s.19) 

 

 Balel zaman zaman da kullandığı bu yabancı kelimelerin yanında 

açıklamasını verme yoluna gitmiĢtir: 

 

 “Bir bardak safi su ciko (meyvalı gazoz) ya da onca kuyruğu göze alıp Calea 

Viotoriei‟deki Hanul de Ceai‟daki (Çay Hanı) fırından aldığı midesine lök gibi 

oturan covrigi (gevrek denilen yarım ay biçiminde üstü haşhaş tohumu ve kaya tuzu 

parçalarıyla donanmış simit) parasının beşte biri kadar küçük bir parayı seve seve 

versinlermiş artık; o kadar döviz bırakıyorlarmış yabancılar ülkeye.” (s.57) 

  

3.6. Anlatı 

 

 İstanbul Mektupları Avrupa Yakası 

 

 İstanbul Mektupları Avrupa Yakası Mustafa Balel‘in mektup, roman ve gezi 

yazısı tekniğini sentezlemesinden oluĢmuĢ ve yazar Ġstanbul‘u bir Batılının gözüyle 

anlatmak istemiĢtir. Bunu yapmak için iki tekniğin nasıl bir araya geldiğini yazar 

kendisi ile yaptığımız görüĢmede Ģu Ģekilde açıklamaktadır: 

 

 ―1970–1972 arasında Poitiers Üniversitesi‘nde karĢılaĢtırmalı dünya edebiyatı 

üzerine yüksek lisans yaparken ―mektup roman‖ konusunda bir dersimiz 

olmuĢtu. Sanırım iki ya da üç dönem bu konu üzerinde yoğun bir biçimde 

durmuĢtuk. Belki de onun etkisiyle çıktı ‗İstanbul Mektupları‘. Net bir biçimde 



                                                                                                                                   146 

 

böyle olduğunu söyleyemem ama üzerinde bunca emek harcanmıĢ bu çalıĢmayı 

boĢa çıkarmamak için içgüdüsel bir itkiyle seçmiĢ olamaz mıyım bu tarzı?‖ (M. 

Balel ile kiĢisel iletiĢim, 14.05.2011). 

 

 Balel‘in burada sözünü ettiği tür ile ilgili olarak Mehmet Tekin Ģunları söyler: 

 

 ―Mektubun romanda kullanılması, sıradan bir hadise değildir kuĢkusuz. 

Mektubun devreye sokulmasıyla birlikte, romanın, ‗mâcerâ‘ ağırlıklı dokusu 

değiĢir, ‗anonim‘ karakterli kahramandan çok, ‗beĢerî‘ yönü ağır basan 

bireylere itibar edilir. Bu bağlamda yeni bir roman türü doğar. Mektuplu roman 

(epistolary novel) diye adlandırılan bu roman türü, 18. yüzyıldan itibaren bir 

hayli ilgi görür; özellikle kadınlar ve gençler bu türü hararetle tutarlar. Çok 

geçmez, türün klâsik diye nitelenen örnekleri kaleme alınır.‖ (Tekin, 2002: 225) 

 

 Kitabın önsözü de eserin kendisi kadar değerli bilgiler içerir. Öncelikle böyle 

bir yapıtın yazılması düĢüncesinin nereden geldiği önsözde dile getirilmiĢtir: 

 

 “Elinizdeki bu kitabın da işte böyle bir yazılış öyküsü var. Bu hikâye TRT 

program yapımcısı ve yazar sevgili Alaettin Bahçekapılı‟nın, yayımlamakta olduğu, 

edebiyata da ağırlıklı olarak yer veren Ataşehir Ev-Kültür adlı dergisinde düzenli bir 

biçimde yazılar yazmamı istemesiyle başladı. Yazılar derginin formatı gereği 

İstanbul üzerine olmalıydı. Denemeler, anılar, izlenimler olabilirdi... Derginin 

canlılığı göz önüne alınarak bolca resimlere de yer verilecekti elbette. İstanbul 

görünümlerine... (...) 

 François adında bir süreliğine İstanbul‟a gelmiş genç bir Fransız‟ın 

gözünden İstanbul izlenimlerini verecektim. Bir dizi mektupla... Mektupların yazarı 

olan bu sanal konuk gezdiği, gördüğü yerleri, edindiği izlenimleri Fransa‟daki bir 

yakınına aktaracak ve anlattıkları tarihî yapılarla sınırlı olmayacaktı. Onu rehber 

kitaplar veriyordu nasıl olsa. Tarihsel değerle, yapılış hikâyeleri, özellikleri ve tarih 

boyunca geçirdiği evreleriyle bir söyleşi havası içinde, şu anda görende yarattığı 

duygularla verilirken duvara asılı birer tablo olmaktan kurtarılarak yaşamın içine 

katılacaktı. 

 Ayrıca da İstanbullunun yaşam biçimi, beslenme, eğlenme alışkanlıkları, 

töreler, gelenekler yeri geldiğinde kendi ülkesininki ile karşılaştırmalı olarak 

verilecekti. Bu nedenle çağdaş gezgin, kenti ve insanlarını en kısa zamanda yeterince 



                                                                                                                                   147 

 

tanıyabilmesi için İstanbullu bir ailede ağırlanacaktı. Böylece bir yabancının bazı 

gerçekleri görmesinin engelleyen sis perdesi aralanacak ve François doğrudan 

yaşamın içine girebilme fırsatının yakalayacaktı. 

 Sevgili Alaettin konuya olumlu baktı ve böylece bizim „Batılı Gözüyle 

İstanbul‟ adlı yazı dizisi başladı. İlgi gördü beğenildi. Sonuçta bu mektuplar elden 

geçirilerek, eklemeler çıkarmalar yapılarak belki boyut olarak kitabın çok küçük bir 

bölümünü oluşturdular ama öte yandan çıkış noktası gibi önemli bir rolü üstlendiler. 

Böylece elinizdeki İstanbul Mektupları doğdu.” (s.8-10) 

 

 Yazarın da ön sözde söylediği üzere İstanbul Mektupları Avrupa Yakası, 

Ġstanbul‘u tarihî, turistik yönlerden ele almakla kalmayıp insanıyla, kültürüyle, 

yaĢam biçimiyle olduğu gibi anlatmasıdır. Balel, Ġstanbul‘u olumlu ve olumsuz 

yönleriyle elden geldiğince objektif bir Ģekilde ortaya koyabilmek ve bir 

karĢılaĢtırma yapabilmek için eserine baĢkahraman olarak Fransız François‘i 

seçmiĢtir. Eser de onun sevgilisi Claire‘e gönderdiği, Ġstanbul hakkında gözlemlerini, 

yaĢadıklarını, hissettiklerini anlattığı yirmi mektuptan oluĢur. Bu mektuplarla yazar 

Ġstanbul‘u anlatırken bir yandan da elinin altındaki kıymetlerden bihaber olanlara 

bunları tanıtır. Ġstanbul‘da olduğu halde Ġstanbul‘u gereği gibi tanımayanlara sitemini 

Nazım Hikmet‘in Ģu dizeleriyle dile getirir: 

  

 “ „Telgrafın tellerinde serçeler 

  Telgraftan habersiz biçareler‟ ” (s.156) 

 

 Mustafa Balel İstanbul Mektupları Avrupa Yakası‟nda bir yazar olarak 

karakteristik özelliklerini gösterir. Bunlar kendini kullanılan anlatım teknikleri ile dil 

ve üslûpta gösterir. Kitapta dikkati çeken iki teknik mektup ve montajdır. Mektup 

tekniğinin İstanbul Mektupları Avrupa Yakası‟nın bir nevi var oluĢunun sebebi 

olduğunu daha önce belirtmiĢtik. Bununla birlikte yazarın hemen her türdeki eserinde 

vazgeçemediği bir teknik olarak montaj da bu kitapta kendine yer bulur. Yazar 

Ġstanbul‘u anlatırken gelenekleri, kültürü, anlayıĢı montajdan faydalanarak sunar: 
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 “ „Asker yolu beklerim 

   Günü güne eklerim 

   Sen git yarim talime de 

   Ben burayı beklerim‟ ” (s.48) 

 

 Montaj tekniğine bir baĢka örnek de Ģudur: 

 

 “ „ Ağam olasın Ömer / Paşam olasın Ömer / Yetim kalasın Ömer / Benim 

olasın Ömer‟ ” (s.58-59) 

 

  

 Çok bilinen bir türkü de eserde yer almıĢtır: 

 

 ― „Yarim İstanbul‟u mesken mi tuttun? 

  Gördün güzelleri beni unuttun aman‟ ‖ (s.59) 

 

 Balel bu tekniği Ġstanbul‘daki ve Türkiye‘deki hayatı yansıtmak için 

kullanmıĢtır. Bununla birlikte Bir Fransız‘ın Türk insanı ile muayyen durumlar 

karĢısında muayyen duyguları hissettiğini söylemek de zaman zaman eseri 

gerçekçilikten uzaklaĢtırmıĢtır. Yazar, buna rağmen öykülerinde de sık sık 

baĢvurduğu üzere türküleri montajlamaktan vazgeçememiĢtir. 

 

 Dil ve üslûp açısından incelediğimizde ilk göze çarpan atasözleri ve 

deyimlerdir. Yazar bunları yerli yerinde kullanmıĢ. Ayrıca zaman zaman gerçekçi bir 

yaklaĢımla François‘in anlamını bilmediği atasözü ve deyimlerin açıklamaları da 

verilmiĢ. Kitaptan alınan aĢağıdaki parçalar bu duruma örnek olabilir: 

 

 “Üstelik de ezber bozacak, o ana dek bilinenleri alt üst ederek tarih 

sayfalarında güncellemeler gerekli kılacak bulgular…” (s.49-50) 
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 Yazar kimi zaman bu deyim ve atasözlerinin François‘da bıraktığı etkiyi de 

okuyucuya aktarmıĢtır: 

 

 “ „Ak keçiyi gören, içi dolu yağ sanır...‟  diye iç geçirdi. 

 

 Pek de anlamış gibi görünmediğimi, daha doğrusu hiçbir tepki vermediğimi 

fark edince o karamsar, yıkılmış halinden sıyrılıp canlanıyor bir anda. Yeniden eski 

haline dönüyor. Tanıdığım o hayat dolu, cıvıl cıvıl Simin Teyze oluveriyor. İnsanın 

görünüşe bakarak karşıdaki kimse hakkında fikir yürütmesi sağlıklı bir şey değilmiş. 

Görünüş insanı yanıltabilirmiş.” (s.65) 

 

 Sade ve akıcı bir dille yazılan İstanbul Mektupları Avrupa Yakası‟nda dikkati 

çeken bir baĢka özellik de benzetmelerdir. Yazar benzetmelerden oldukça 

faydalanmıĢtır. Örneğin Sirkeci Garı‘ndan bahsederken Balel, Ģu benzetmeyi yapar: 

 

 “Bir zamanlar insanların nefeslerini kesecek güzellikte bir yıldızken zamanla 

parlak günleri geride kalmış ve yepyeni bir zaman diliminde adeta bambaşka bir 

dünyaya dönüşmüş olan günümüz İstanbul‟unun yepyeni koşulları içinde farklı 

değerlere sahip insanlar arasında kayboluvermiş bir hanım...” (s.37) 

 

 Sonuç olarak Balel, Ġstanbul‘un, Türk insanının güzelliklerini dilin güzelliği 

ile birleĢtirerek İstanbul Mektupları Avrupa Yakası‟nı okuyucuya sunmuĢtur. 

 

3.7. Çocuk Edebiyatına Ait Eserleri 

 

 Mustafa Balel‘in sanat hayatında önemli bir yeri de çocuk edebiyatı kaplar. 

Onun bu alana ait eserlerine geçmeden evvel çocuk ve çocuk edebiyatı kavramları 

üzerinde durmakta fayda vardır. 

 

 ―Çocuk, iki yaĢından ergenlik yaĢına kadar süren büyüme dönemi içinde 

bulunan insan yavrusu veya henüz erinlik dönemine eriĢmemiĢ kız veya erkek 

yahut bebeklik çağı ile ergenlik arasındaki geliĢme döneminde bulunan insan 

olarak tanımlanmaktadır.‖ (Oğuzkan, 1997:11). 
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 ―Çocuk edebiyatı, çocukların büyüme ve geliĢmelerine, hayal, duygu, düĢünce 

ve duyarlılıklarına, zevklerine, eğitilirken eğlenmelerine katkıda bulunmak 

amacı ile gerçekleĢtirilen çocuksu bir edebiyattır.‖ (ġirin, 2000:9). 

 

 Bir diğer tanım da Ģöyledir: 

 

 ―Çocuk edebiyatı, çocukların büyüme ve geliĢmelerine; hayallerine, 

duygularına, düĢüncelerine, yeteneklerine ve zevklerine hitap eden, eğitirken 

eğlenmelerine katkıda bulunan sözlü ve yazılı verimlerin tamamıdır.‖ (Yalçın 

ve AytaĢ, 2005:17). 

 

 Bu tanımlardan yola çıkarak çocuk edebiyatının bütün çocukluk dönemlerini 

kapsayan, onların büyüme ve geliĢmelerine, hayal, duygu, düĢünce, yetenek, zevk ve 

duyarlılıklarına katkıda bulunan bir alan olduğunu söyleyebiliriz. 

 

 Bu alanda öykü ve roman türlerinde örnekler veren yazar, çocuk edebiyatına 

verdiği önemi Bükreş Günleri‟nde Ģöyle dile getirmiĢtir: 

 

 “Romanya‟da çocuk edebiyatı bizde olduğu gibi ad yapmış yazarların, 

kahramanı çocuk olan öyküleri ya da bu kişilere ısmarlanan ve bir kurulun sağlıklı 

bir değerlendirmesinden geçirilmeden basılan kitapları değil. Kurumlaşmış bir 

çocuk edebiyatı söz konusu. Bu yüzden de dünya piyasalarında son derece tutuluyor 

kitapları. Yabancı dillerde yaptıkları yayınlar İngiltere, Fransa, İsviçre, İspanya, 

Portekiz, Küba gibi pek çok ülkede ilgiyle okunuyor, yüz binlerce tirajlı siparişler 

alınıyormuş.” (s.79-80) 

 

3.7.1. Çocuk Öyküleri 

 

3.7.1.1. Konu ve Vak‟a 

  

 ―Nöbetçi Ayakkabıcı Dükkânı‖nda birinin ailesi diğerinin evinde hizmetçi 

olarak çalıĢan iki çocuğun okul arkadaĢlarına karĢı mahcup olmama çabası konu 

edilmiĢtir.  
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 ―Erika‘nın Kuyruğu‖ adlı öyküde yazar, hırsızlık olaylarının artmasıyla 

evlerine alarm taktıran bir ailenin kedileri yüzünden nasıl soyulduğunu anlatmıĢtır.  

 ―Safiye Sultan‘ın Sarı Saçları‖nda müsamerede Safiye Sultan‘ı oynayan bir 

kızın annesinden beklediği ilgiyi göremeyiĢi ve yaĢadığı hayal kırıklığı konu 

edilmiĢtir.  

 ―Geveze‘nin BoĢ Kafesi‖nde konu bir ailenin çok sevdikleri muhabbet 

kuĢlarının evden kaçıp geri gelmesi üzerine yaĢanan sevincidir.  

 ―Sabırsız Selim‖ adından da anlaĢılacağı üzere sabırsızlık eden bir çocuğun 

baĢına gelenleri anlatır. Annesi okuldan almaya gecikince sabırsızlık edip kendi 

baĢına eve giderken kaybolan bir çocuğun hikâyesi konu edilmiĢtir.  

 ―Tülbendin Kenarındaki Ġplik‖te hasta olduğu için odasında kalmak zorunda 

olan bir çocuğun ateĢle oynarken geçirdiği yanma tehlikesinden söz edilmiĢtir.  

 ―ViĢneli Dondurma‖da yazlıkta bisikletle bazı tehlikeli hareketler yapan iki 

çocuğun baĢına gelenler anlatılmıĢtır.  

 ―YanlıĢ Ezber‖de Balel, çocukların derste yaĢadıkları tedirginliğe ve 

heyecana değinmiĢtir. Hasta kardeĢini uyandırmamak için anneannesiyle balkonda 

otururken yanlıĢ Ģiiri ezberleyen bir kızın derste hissettikleri verilmek istenmiĢtir. 

 ―TebeĢir Tozu‖nda çocuklar için derslerin korkulu rüyaya dönüĢmemesi 

gerektiğini vurgulayan yazar, bunu matematik sınavından kurtulmak için tebeĢir tozu 

içen bir çocuğun baĢına gelenlerle aktarmıĢtır.‖ 

 

3.7.1.2. Özet 

 

 ―Nöbetçi Ayakkabıcı Dükkânı‖ 

 

 Kurban‘ın annesi Gülbeden, Tülin Hanımların evinde çalıĢmaktadır. Oğlu 

Kurban ile Tülin Hanım‘ın oğlu Laçin çok iyi arkadaĢtır. Tülin Hanım Kurban‘ı 

kendi oğlundan farksız görür. Kurban Laçin‘e göre daha çelimsiz olduğu halde ona 

Laçin‘in eskilerini vermektense yenilerini almayı tercih eder. Ancak Gülbeden‘in 

yepyeni bu kıyafetlerin gönderilmesine içi el vermez. Laçin‘in bir gün giyip, ayağına 

dar olduğu için bir ihtiyaç sahibine verilecek olan ayakkabısını Kurban‘a giydirir. 
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Okulda diğer çocuklar durumu fark edince alay etmeye baĢlarlar. Laçin ise aynı 

ayakkabıdan iki tane aldıklarını söyler. Ertesi gün ikisi de aynı ayakkabıyla okula 

gidecektir. Öyküde soğuk bir kıĢ günü Laçin‘in annesiyle ayakkabı arama süreci 

anlatılır. Ayakkabıyı aldıkları dükkân kapanmıĢtır. Ne olursa olsun o ayakkabının 

aynısından bulacaklardır. Aramaları sonuç vermezse Laçin‘in bir ayakkabısını 

Kurban‘ın ayağındakine göre boyatacaklardır. 

 

 ―Erika‘nın Kuyruğu‖ 

 

 Zeynep Hanımların evi bir apartmanın birinci katındadır. Son zamanlarda 

hırsızlık olayları artmıĢtır. Bu sebepten evlerine alarm sistemi taktırmıĢlardır. Fakat 

kedileri, bunların içinden de özellikle Erika adlı olan haylazı, sürekli alarmın 

çalmasına neden olur. KomĢular da aile de artık alarmı duyduğunda “Erika‟nın 

Kuyruğu” deyip geçmektedirler.(s.28) Bir gün Zeynep Hanım kızıyla bahçede 

otururken evlerine hırsız girer. Alarm çalıĢır, hatta Zeynep Hanım hırsızı da görür 

ancak alarmın Erika‘nın iĢi olduğunu düĢünür. Hırsızı da sırtında çuvalla hamal 

zanneder. Öykü, kurgusu bakımından yalancı çobanın hikâyesi ile benzerlik 

göstermektedir. 

 

 ―Safiye Sultan‘ın Sırma Saçları‖ 

 

 Gülçin okul müsameresinde Safiye Sultan‘ı oynamıĢ ve çok baĢarılı olmuĢtur. 

Okul arkadaĢlarından birinin Ģoförü onu evine bırakır. Gülçin üzerindeki sultan 

kıyafetleriyle görülmek ister. Ama apartmanda kimse onu görmez. Annesi gelince 

fotoğraf çektirme ümitleriyle beklemeye koyulur. Ancak annesi geldiğinde yüzüne 

bile bakmaz. Son zamanlarda iĢyerindeki sıkıntılar yüzünden hayli asabidir. Öyküde 

Gülçin‘in yaĢadığı hayal kırıklığı anlatılmıĢtır. 

 

 ―Gevezenin BoĢ Kafesi‖ 

 

 Uğur ve ailesi hayvanlara özellikle de muhabbet kuĢlarına oldukça 

düĢkündür. Bir gün kafesinden kaçmıĢ bir muhabbet kuĢu evlerine gelir. Onu alıp 
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bakmaya baĢlarlar. Adını Geveze koyarlar. KuĢ aileye, aile de ona çok alıĢmıĢtır. 

Yazlığa gittiklerinde Geveze kafesinden kaçar. Herkes çok üzgün, umudu kesmiĢken 

Geveze geri gelir. Öyküde Geveze‘nin geri dönüĢü üzerine yaĢanan sevinç 

anlatılmıĢtır. 

 

 ―Sabırsız Selim‖ 

 

 Selim, okul çıkıĢ annesi ya da bir yakını kendini almaya biraz gecikince kapı 

görevlisine görünmeden okuldan çıkar. Eve gitmeye çalıĢır. Yolu belli bir yere kadar 

hatırlar ama daha sonra kaybolur. Çaresiz bir Ģekilde kalakalmıĢken bir arkadaĢının 

annesi onu görür ve eve götürür. Eve vardıklarında annesi tükenmiĢ bir haldedir. 

Oğluna sabırsız olmaması gerektiğini anlatır. 

 

 

 ―Tülbendin Kenarındaki Ġplik‖ 

 

 Hidayet boynundan rahatsızdır. Bir gün okuldan geldiğinde yine boynu 

tutulur. O gün evlerine misafir gelecektir. Hidayet boynunu kıpırdatamadığı için 

odasında kalır. Ġlgi bekler ama göremez. Annesinin boynunu sıcak tutması için 

bağladığı tülbendin kenarındaki bir iplik onu rahatsız eder. Hidayet koparamayınca 

bu ipliği yakmaya çalıĢır. Tülbent alev alır. Hidayet‘i annesi kurtarır. Öykü 

Hidayet‘in hafif yanıklarla bu olayı atlatmasıyla son bulur. 

 

 ―ViĢneli Dondurma‖ 

 

 Anlatıcı çocuğun ailesi ile onların dostları monotonluktan kurtulmak için bir 

yaz yazlıkları değiĢtirmeye karar verirler. Anlatıcı burada Oktay adında bir komĢu 

çocuğuyla arkadaĢ olur. Bir gün bisikletle bir tümsekten atlamak üzerine bir iddiaya 

girerler. Bunu denerken ikisi de düĢer, yaralanır. Eve döndüklerinde uzun bir süre 

bisiklete binmeleri yasaklanacaktır. 
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 ―YanlıĢ Ezber‖ 

 

 Hatice‘nin ikizi Netice‘yi o gün amcası muayeneye götürür. Diğer kardeĢi 

Almira ise hasta yatıyordur. Eve gittiğinde anneannesi onu sessiz olması için uyarır. 

Almira‘yı uyandırmamak için balkonda otururlar. Hatice Ģiir ezberleme ödevini 

yanlıĢ hatırlar. KardeĢini uyandırmamak için içeri girip ödevini de kontrol etmez ve 

farklı bir Ģiiri ezberler. Ertesi gün durumu kardeĢi Netice‘den öğrenir. Ġkinci ders 

öğretmen kendisini tahtaya kaldırmak istediğinde yerine ikizi Netice kalkacak olur 

ancak Hatice durumu öğretmenine anlatır. Bu dürüstlüğü sayesinde öğretmeninin 

takdirini toplar. 

  

 ―TebeĢir Tozu‖ 

 

 Çevre mühendisi olan ġecaettin Bey, üç ay süren öğretmenliği sırasında pek 

çok öğrenciyi matematikten soğutmuĢtur. Çakır da bunlardan biridir. Yeni gelen 

öğretmenleri bunu düzeltmek için uğraĢırsa da Çakır korkusunu yenemez. Ertesi gün 

matematik sınavının olduğu bir günde sınavdan kaçmak için tebeĢir tozu içmeye 

karar verir. Gece ateĢler içinde hastaneye götürülür. Matematikten kaçmaya 

çalıĢırken bir sürü iğneye maruz kalır. Daha sonra hatasını anlar ve ailesine durumu 

olduğu gibi anlatır. 

 

3.7.1.3. Fikirler 

 

 Mustafa Balel‘in çocuklara yönelik öykülerinde öne çıkarttığı fikirler diğer 

öykülerindekilerle paralellik gösterir. Yazar her ne kadar eserlerinde çocukların 

hayal dünyalarını göz önünde bulundursa da sıkı sıkıya bağlı olduğu realizmden 

ayrılmaz. Bu bağlamda öykülerde ilk dikkati çeken sosyoekonomik Ģartların 

bireylerin toplumdaki konumunu belirlediği fikridir. Bununla beraber Balel‘in çocuk 

öykülerinde ilgi ve sevgi ile olumsuz davranıĢlar temaları ağır basar. Bunları 

aĢağıdaki gibi belirleyebiliriz: 
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 a.Sınıf Ayrımı 

 

 Bu fikrin kendini en çok belli ettiği öykü ―Nöbetçi Ayakkabıcı Dükkânı‖dır. 

Öyküde sosyoekonomik Ģartların bireyin toplumdaki konumunu belirlemesi fikrine 

Balel diğer öykülerinde olduğundan biraz daha farklı bir Ģekilde bakmıĢtır. Burada 

her ne kadar Laçin ile Kurban arasındaki sosyal sınıf farkını arkadaĢları Kurban‘ın 

aleyhinde kullansa da öykünün baĢkahramanı Laçin ve annesi bu ayrımı ortadan 

kaldırmak için ciddi bir çaba gösterirler. Tülin Hanım Kurban‘a Laçin‘in eskilerini 

dahi vermez. Laçin ise onu ezdirmemek için tüm arkadaĢlarını karĢısına almayı da 

annesi ile soğuk bir kıĢ günü akĢama kadar ayakkabı aramayı da göze alır. Yazar 

burada savunduğu fikre karĢı durmakta daha iyimserdir. 

 ―Safiye Sultan‘ın Sırma Saçları‖nda da benzer Ģekilde Gülçin‘in annesinin 

ona gösterememesinin de ağır çalıĢma Ģartları, iĢten çıkarılma tehlikesidir. 

  

 

 b.Ġlgi ve Sevgi 

 

 Balel‘in çocuk öykülerinde üzerinde önemle durduğu bir baĢka tema da 

ilgidir. Yazar gereken ilgiyi görmeyen çocukların hayal kırıklığına uğrayacaklarını 

ve hayatta baĢarılı olamayacaklarını savunmuĢtur. 

 

 ―Safiye Sultan‘ın Sırma Saçları‖nda müsamerede çok güzel bir oyun 

sergileyen Gülçin‘in oyundan sonra aklındaki tek düĢünce annesinden ve 

komĢularından iltifatlar duymak ve hak ettiği ilgiyi ve sevgiyi görmektir. Ancak bu 

arzusu doyurulmayınca ciddi bir hayal kırıklığı yaĢamıĢtır. 

 

 ―Tülbendin Kenarındaki Ġplik‖te Hidayet‘in istediği sadece hasta odasında tek 

baĢına kalmamak, ilgi görmektir. Bu beklentisi yerine getirilmeyince ilgiyi elde 

etmek için odadaki bazı eĢyaları kırmayı ya da yakmayı bile düĢünür. 

 



                                                                                                                                   156 

 

 ―TebeĢir Tozu‖nda Çakır‘ın matematikten soğuması da asıl mesleği 

öğretmenlik olmayan ġecaettin Bey‘in derste öğrencilerine gereken ilgiyi ve sevgiyi 

göstermemesidir. 

 

 ―Gevezenin BoĢ Kafesi‖nde ise hayvan sevgisi iĢlenmiĢtir. Geveze‘nin 

kafesine geri dönmesi yazar tarafından gördüğü sevgiye bağlanmıĢtır. 

 

 c.Olumsuz DavranıĢlar 

 

 Balel‘in çocuk öykülerinde üzerinde durduğu temalardan biri de olumsuz 

davranıĢlardır. Yazar bu durumları öykülerine konu ederek çocuklara nasihat 

etmiĢtir. Bu duruma rastladığımız ilk öykü ―Sabırsız Selim‖dir. Yazar burada sabrın 

önemini vurgulamıĢtır. ―Tülbendin Kenarındaki Ġplik‖te ise ateĢle oynayan bir 

çocuğun atlattığı yanma tehlikesi üzerinde durulmuĢtur. ―ViĢneli Dondurma‖da 

bisikletle tehlikeli hareketler yapmaya kalkıĢmanın vereceği zarar anlatılmıĢtır. 

―TebeĢir Tozu‖nda da matematik sınavından kaçmak için tebeĢir tozu içen Çakır 

hastalanmıĢtır. 

3.7.1.4. Figürler 

 

 M. Balel‘in öykülerinde daima kadın ve çocuk figürlerin öne çıktığını daha 

evvel söylemiĢtik.
15

 Bu durum çocuklar için yazılmıĢ öykülerde de görülür. Hitap 

edilen kitleye bakarak çocukların ön planda olması çok doğaldır ancak erkek 

figürlerin hiçbir zaman ön planda olmaması, kadınların baskınlığı yazarın topluma 

bakıĢının ve bunun bir sonucu olarak öykü anlayıĢının tipik özelliğidir. Yazarın 

öykülerinde görülen bir baĢka özellik de figürlerin sosyal sınıflara ayrılmıĢ olmasıdır. 

Hemen her öyküde alt ve üst tabaka açıkça kendini belli eder. Bu bağlamda yazarın 

öykü kiĢileri Ģu Ģekilde belirlenebilir: 

 

 

                                                 

15
 Bu konu ile ilgili olarak ―Öykü AnlayıĢı‖ baĢlığı altındaki  ―Figürler‖ kısmına bakılabilir. 
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 a.Sosyal Tabaka Ġçinde Alt ve Üst Sınıflara Mensup Tipler 

 

 ―Nöbetçi Ayakkabıcı Dükkânı‖nda Tülin Hanım ve Laçin ile yanlarında 

çalıĢan Gülbeden ve oğlu Kurban arasındaki sosyal tabaka farkı açıkça ortaya 

konmuĢtur. Tülin Hanımlar oldukça zengin, kültürlü bir aile iken Gülbeden doğudan 

çocuğuyla Ġstanbul‘a gelmiĢ, onların yanında hizmetçilik yapan, kendi okuyamamıĢ 

oğlunu okutmaya çalıĢan figürdür. Buna karĢın yazar, Tülin ve Laçin‘e onları 

ezdirmek yerine bilakis aileden bir fert gibi gördürerek bu sınıf ayrımını 

olumsuzlamıĢtır. 

 

 ―Safiye Sultan‘ın Sırma Saçları‖nda Gülçin‘in annesi de bu sınıflama 

içerisinde alt tabakada yer alır. ĠĢten atılma tedirginliği yaĢayan anne kızına gereken 

ilgi ve sevgiyi gösteremez. 

  

 b.Yaptığından Ders Alan Çocuk Tipler 

 

 Bu tipler ile karĢılaĢtığımız öyküler ―Sabırsız Selim‖, ―Tülbendin 

Kenarındaki Ġplik‖, ―ViĢneli Dondurma‖ ve ―TebeĢir Tozu‖dur. Bu öykülerde 

çocuklar yaptıkları yanlıĢlardan ders alırlar. Yazar bu sayede hitap ettiği kitleye öğüt 

vermeyi amaçlamıĢtır. 

 

 c. Ġlgi ve Sevgi Bekleyen Çocuk Tipler 

 

 ―Safiye Sultan‘ın Sırma Saçları‖nda Gülçin üzerindeki müsamere 

kıyafetleriyle görülmek, annesiyle fotoğraf çektirmek ister. Ancak beklentisi 

karĢılanmaz. ―Tülbendin Kenarındaki Ġplik‖te Hidayet‘in yanma tehlikesi 

atlatmasının nedeni hasta olduğu için kapatıldığı odada yalnız bırakılması, ona ilgi 

gösterilmemesidir. ―YanlıĢ Ezber‖de Hatice ikizinin yokluğunda anneannesinden ilgi 

bekler. Buna karĢılık da görür. 
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3.7.1.5. Anlatıcı ve BakıĢ Açısı 

 

 Anlatıcı ve bakıĢ açısı ile ilgili daha evvel yaptığımız açıklamalara dayanarak 

Mustafa Balel‘in çocuklar için yazdığı öykülerden; ―Nöbetçi Ayakkabıcı 

Dükkânı‖nda, ―Safiye Sultan‘ın Sırma Saçları‖nda, ―Tülbendin Kenarındaki Ġplik‖te 

ve ―TebeĢir Tozu‖nda üçüncü Ģahıs anlatıcı ile tanrısal bakıĢ açısı kullanılmıĢtır. 

 

 Yazarın Ģu öykülerinde ise üçüncü Ģahıs bakıĢ açısı kullanılmakla birlikte 

yazarın bilgisi sınırlıdır: ―Erika‘nın Kuyruğu‖, ―Sabırsız Selim‖ ve ―YanlıĢ Ezber‖. 

Balel‘in bazı öykülerinde ise birinci Ģahıs anlatıcı kullanılmıĢtır. Bu öykülerde 

anlatıcı merkez konumdadır. Bunlar; ―Gevezenin BoĢ Kafesi‖ ve ―ViĢneli 

Dondurma‖ adlı öykülerdir. 

 

3.7.1.6. Anlatım Teknikleri 

 

 Balel‘in çocuk öykülerini incelediğimizde karĢılaĢtığımız ilk teknik anlatma-

göstermedir. Yazar bu teknikten daha çok ―Nöbetçi Ayakkabıcı Dükkânı‖ ile 

―Tülbendin Kenarındaki Ġplik‖ adlı öykülerinde yararlanmıĢtır. AĢağıdaki parçada 

yazar anlatma tekniğiyle Tülin Hanım ile ilgili okuyucuya bilgi vermektedir: 

 

 “Gerçekte düşünceli bir insandı Tülin Hanım. Son derece zeki, çalışkan bir 

yönetici. Pırıl pırıl yüreği sevgi dolu genç bir anneydi. Hani şu, sevgisini yalnızca 

kendi çocuklarına veren kimselerden de değil tabi. Öyle olsa Gülbeden‟in ve 

Kurban‟ın evlerinde işi ne? Evin değil sitenin kapısından adım atamazlardı. 

Çocuğuna baktırmak istedikten sonra, kadın kıtlığı mı var? Ortalık nakıcıdan 

geçilmiyordu. Bir telefon yeterdi. Çok daha iyilerini bulmak mümkündü.” (NAD, s.8) 

 

 Yazarın anlatma-gösterme tekniğinden sonra çocuk öykülerinde çokça 

rastladığımız bir teknik de iç çözümlemedir. Balel bu tekniği daha çok çocukların 

duygularını, beklentilerini okura açmak için kullandığı söylenebilir. Bu tekniğin 

ağırlıklı olarak kullanıldığı öyküler ―Safiye Sultan‘ın Sırma Saçları‖, ―Sabırsız 
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Selim‖, ―Tülbendin Kenarındaki Ġplik‖, ―YanlıĢ Ezber‖ ve ―TebeĢir Tozu‖dur. 

AĢağıdaki parça ―Tülbendin Kenarındaki Ġplik‖ten alınmıĢtır: 

 

 “Bu yanıt, Hidayet‟i umutsuzluğa düşürmüştü. Daha önce hiç değilse, 

annesinin ara sıra yanına uğrayacağı konusunda bir umudu vardı. Bu da 

sabırsızlığını katlanılır kılıyordu. Şimdi, yüzüne bile bakmadan örtüleri alıp çıkması 

canını sıkmıştı. Biraz sonra belki bir daha gelirdi.” (s.68) 

 

 M. Balel‘in öykülerinde geriye dönüĢler de dikkati çeker. Bu teknikten 

yararlanılan öyküler ―Gevezenin BoĢ Kafesi‖, ―Tülbendin Kenarındaki Ġplik‖ ve 

―ViĢneli Dondurma‖dır. 

 

 Bu tekniklerin haricinde çok sık olmamaklar birlikte ―Sabırsız Selim‖ ve 

―TebeĢir Tozu‖ öykülerinde yazar tasvirden yararlanmıĢtır. 

 

 

3.7.1.7. Zaman 

 

 Balel‘in öykülerinde çoğu zaman olduğu gibi çocuk öykülerinde de zaman 

açıkça belirtilmemiĢtir. Ancak okuyucunun zamanı tahmin etmesi pek de zor 

değildir.  Yazarın öykülerinde zamanı verecek ipuçları vardır. ―Nöbetçi Ayakkabıcı 

Dükkânı‖ndaki site yaĢamı, ―Erika‘nın Kuyruğunda‖ ev alarm sisteminin 

kullanılması, ―Sabırsız Selim‖de bir ilköğretim öğrencisi Selim‘in cep telefonu 

kullanması kitapta genel olarak yakın geçmiĢin anlatıldığına iĢarettir. 

 

3.7.1.8. Mekân 

 

 Yazarın çocuk öykülerinde iç mekânların ağır bastığı görülür. Yakın bir 

geçmiĢi anlatan bu öykülerde modernleĢmenin bir sonucu olarak iç mekânların ağır 

basması normaldir. Bununla birlikte yazar dıĢ mekânlardan da faydalanmıĢtır. 
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 ―Nöbetçi Ayakkabıcı Dükkânı‖nda Tülin Hanımların sitedeki evleri iç mekân 

iken ayakkabı aramak için gezilen Ġstanbul sokakları dıĢ mekândır. ―Erika‘nın 

Kuyruğu‖ iç mekânların ağırlık kazandığı bir öyküdür. Olaylar Onart Apartmanı‘nın 

birinci katında geçer. ―Safiye Sultan‘ın Sırma Saçları‖nda ağırlıklı olarak iç mekân 

ev ve okul kullanılmıĢtır. ―Geveze‘nin BoĢ Kafesi‖nde Uğurların evi ve tatile 

gittikleri yazlık iç mekânlardır. ―Sabırsız Selim‖de iç mekân olarak okul 

kullanılmıĢken Selim‘in evini ararken geçtiği yerler dıĢ mekândır. ―Tülbendin 

Kenarındaki Ġplik‖ tamamen bir iç mekânda, Hidayet‘in hasta yattığı odasında, 

geçmektedir. ―ViĢneli Dondurma‖ yazarın kitaptaki genel mekân tutumundan farklı 

olarak dıĢ mekân ağırlıklıdır. Olaylar ġeytan Sofrası (Ayvalık/Balıkesir) ve Akçay 

(Edremit/Balıkesir) diye bilinen yazlıklarda geçer. ―YanlıĢ Ezber‖ ve ―TebeĢir 

Tozu‖nda mekân olarak kahramanların evleri ve sınıfları kullanılmıĢtır. Her iki 

öyküde de neredeyse tamamen iç mekânlar kullanılmıĢtır. 

 

 Görüldüğü üzere Balel‘in çocuk öykülerinde seçtiği mekânlar günlük hayatta 

bu çocukların en çok bulundukları evleri, okulları gibi mekânlardır. Yazar realist 

tutumunu burada da sürdürmektedir. Bu Ģekilde çocuklara hayatın içinden öyküler 

kaleme almıĢtır. 

 

3.7.1.9. Dil ve Üslûp 

 

 Balel çocuklar için kaleme aldığı Nöbetçi Ayakkabıcı Dükkânı‟nda sade bir 

dil kullanmıĢtır. Daha önce incelediğimiz öykülerinde de bu tutumu sergileyen yazar, 

bu defaki okur kitlesini de göz önünde bulundurarak daha da hassas davranmıĢtır. 

Yabancı sözcüklerden, çocukların anlamakta zorlanacağı kelimelerden kaçınmıĢtır. 

Anlatmak istediklerini soyut kavramlarla söylemek yerine olaylarla ifade etmeye 

çalıĢması çocukların verilmek istenen fikirleri daha rahat kavramalarını sağlamak 

içindir. Ayıca yeri geldikçe kullanılan deyim ve atasözleriyle de bir bu anlattıklarını 

desteklemeye ve kuvvetlendirmeye çalıĢmıĢtır. 
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3.7.2. Çocuk Romanları 

 

3.7.2.1. Konu ve Vak‟a 

 

 Bizim Sinemamız Var‟da okulda oynanacak bir piyes için emek veren, çalıĢan, 

türlü maddi manevi zorluklara katlanan fakir Sarı (TeberruĢ) ile sadece zenginliği ile 

rolü çalmaya çalıĢan Meftun‘un mücadelesi anlatılmıĢtır. 

 

 Cumartesiye Çok Var mı?‟da yazar, Ardahan‘dan Ġstanbul‘a göç etmiĢ bir 

ailenin en küçük kızı Deste‘nin okulda ve evde yaĢadıklarını konu etmiĢtir. 

Sosyoekonomik Ģartların birey üzerindeki etkisi bu öyküde çocuk özelinde 

irdelenmiĢtir. Deste, sınıfta sürekli aĢağılandığı için umudunu evlatlık olarak 

verilmekte görmektedir. 

 

3.7.2.2. Özet 

 

 Bizim Sinemamız Var 

 

 TeberruĢ okulunda hemen her alanda baĢarılı, iyi bir öğrencidir. Fakir bir 

annenin iki çocuğundan biri olan TeberruĢ evde de okulda da ―Sarı‖ diye çağırılır. 

Bir gün okulda bir piyes çalıĢmasında konsolos rolü Sarı‘ya verilir. Sınıftaki zengin 

ailelerin çocuklarından bazıları, özellikle de o rolü kendine isteyen Meftun, bunu 

hazmedemez. Meftun‘un babası sinema sahibidir. Bu patavatsız çocuk da her fırsatta 

yerli yersiz “ama bizim sinemamız vaaar” (s.10) diyerek bunu vurgular. Sarı ve 

annesi bu rol için gerekli kostümleri alabilmek için Ģartlarını zorlarlar. Gecelere 

kadar kesekâğıdı yaparak Sarı‘ya bir ayakkabı alırlar. Ġpek gömleği için annesi 

gelinliğini bozar. Bu sırada Meftun ise türlü Ģekillerde rolü Sarı‘dan almak ister. 

Ama baĢaramaz. Sarı provalarda rolünü herkesin takdirini toplayacak biçimde oynar. 

Oyundan önceki son provada Sarı da diğer arkadaĢları gibi kostümünü getirmiĢtir. 

Almak için o çok uğraĢtığı, evde denediğinde annesinin ve komĢularının beğenisini 
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toplayan kıyafetleri ile arkadaĢlarından bazıları dalga geçer. Sarı çok üzülür fakat 

diğer arkadaĢları onlara aldırmamasını, önemli olanın rolü oynamak olduğunu ayrıca 

üstündekilerin de gayet yakıĢtığını söylerler. (s.20) Son provalar yapılırken Meftun 

üzerinde konsolos rolü için kıyafetler, yanında babasıyla çıkagelir. Bir süre sonra 

Pınar Öğretmeni müdür çağırır. Döndüğünde ağlamaklı bir haldedir. Ardından 

Meftun salona girer ve konsolos rolünü aldığını açıklar. Bir Ģekilde bunu yapacağını 

bildiğinden kostümünü de hazırlamıĢ, rolü de ezberlemiĢtir. Ertesi gün sınıf 

arkadaĢları konsolos rolü TeberruĢ‘a verilmedikçe oynamama kararı alırlar. Öykü 

rolün tekrar Sarı‘ya verilmesiyle sona erer. 

 

 Cumartesiye Çok Var mı? 

 

 Romanda Balel‘in daha önce Gurbet Kaçtı Gözüme adlı kitabında yer alan 

―Yağmuru Özlemek‖ kısmında ve Turuncu Eleni‘deki ―Gülname‖ öyküsünde farklı 

hikâyelerine değindiği Öztürk ailesinin en küçük kızı Deste‘nin hikâyesi 

anlatılmaktadır. Aynı aile fertleri ve anlatılan olayların tekrarlanması, romanla adı 

geçen öyküler arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir. 

 

 Deste ailesi fakir olduğu için, Ardahan‘ın bir köyünden ailesiyle göç ettiği 

için arkadaĢları tarafından sevilmez, hor görülür, dıĢlanır. Bu duruma çok içerleyen 

Deste bir yandan da tüm bu yaĢadıklarının sorumlusu olarak ailesini görür. Onlardan 

utanır. Bir gün öğretmeninin ödev verdiği unutamadığı bir anısını yazar. Tüm 

içtenliği ile hazırladığı bu ödevinde evde yaĢadıklarını, annesini, ablalarını ve 

ağabeylerini anlatır. Ancak okula gittiğinde arkadaĢlarının yazdıkları yanında kendi 

ödevini bayağı bulur ve değiĢtirmeye karar verir. Sağdan soldan duyduklarını 

ödevine ekler. İpek eteğin üzerine kürk manto giyen bir abla betimlemesi ya da 

dolmuşla gidilen bir ada yolculuğu gibi inandırıcılıktan uzak birtakım gülünç 

hikâyelerin varlığı kendini açıkça ele veren hayalle gerçeğin tuhaf bir 

harmanlamasıdır yazdıkları. (www.mustafabalel.com, 18.06.2011). Alay edilmekten 

kurtulamaz. Artık iyice kabuğuna çekilmiĢtir. Ruhî bunalımlar yaĢar. Kendisini bu 

duruma düĢüren ailesinin yok olmasını bile hayal eder. Deste‘nin ikiz kardeĢi Beste 

çok küçük yaĢta evlatlık verilmiĢtir. Bunlar yaĢanırken Deste‘yi de evlat edinip 

http://www.mustafabalel.com/
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küçük çocuklarına da ablalık yapmasını isteyen bir aile vardır. Deste‘nin tek umudu 

bu ailedir. Cumartesi bu aile Deste‘yi görmek için gelecektir. Fakat o hafta iĢleri 

çıkar, gelemezler. GörüĢme bir sonraki cumartesiye kalır. Sonra diğer haftaya… ĠĢte 

Deste‘nin cumartesileri dört gözle beklemesinin sebebi budur. 

 

3.7.2.3. Fikirler 

 

 Mustafa Balel, çocuk öykülerinde olduğu gibi çocuklar için kaleme aldığı 

romanlarında da realizme sıkı sıkıya bağlıdır. Bu konu ile ilgili olarak Bizim 

Sinemamız Var adlı kitabının giriĢ kısmında Balel Ģunları söyler: 

 

 “Bizim Sinemamız Var adlı bu kitabımda da yaşamın kendisini anlattım. 

Yaşamın sizlere tanıtıldığı gibi tozpembe olmadığını yazmaya çalıştım. Yaşadığımız 

dünyada başarılarımızı engelleyen koskoca duvar engeli vardır. 

 Yörenize şöyle bir göz atacak olursanız bu koskoca duvar engelini 

görürsünüz. Zaman zaman bu engeli aşmaya çalışırsınız. Başaramazsınız. 

Düşlerinizin gerçekleşmediğini üzülerek görürsünüz. 

 Pınar öğretmen de sahneye koyacağı oyun için tüm iyi niyetiyle çabalar 

durur. Ama o acımasız koca duvar engeli onun da başarısını yok eder. Başarısızlığa 

uğratır. Didinmek, çırpınmak fayda etmeyecek. 

 İşte sevgili çocuklar, elinizdeki kitapta yaşamın kendisini vermeye çalıştım 

sizlere. Bu kitabı okurken yaşamın ne olduğunu, ne olmadığını göreceksiniz. 

Yaşadığınız dünyayı, çevrenizde olup bitenleri göreceksiniz.” (s.4) 

 

 Sosyal sınıf farklarına, sosyoekonomik Ģartların bireyleri toplum içerisinde 

belli tabakalara ayırmasına değinir. Her iki kitapta da çocukların hayalleri eğlenmek, 

tatil yahut oyuncak gibi alıĢılagelmiĢ Ģeyler değildir. Onlar kesekâğıdı satarak bir 

ayakkabıyı almanın ya da evlatlık verilerek huzurlu bir ailenin yanına yerleĢmenin 

hayalini kurarlar. 
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 Bizim Sinemamız Var‟da hemen her an sınıf ayrımı yapmanın, insanları 

sosyoekonomik durumlarına göre birbirinden ayrı tutmanın yanlıĢlığı vurgulanmıĢtır. 

Nitekim romanın sonunda yazar, rolü gerçek hak eden Sarı‘ya verdirerek 

sonlandırmıĢtır. Bunun yanı sıra zengin ailelerin çocuklarının Ģımarıklıkları, 

umursamazlıkları, empati yoksunlukları da romanın içerisinde bu düĢünceyi 

destekler niteliktedir. Romanın sonundan hareketle emeğin, çalıĢmanın yerde 

kalmayacağı düĢüncesine de varılabilir. 

 

 Romandan alınan Ģu parça müsamerede roller için seçim yapılırken 

sosyoekonomik Ģartların çocukları nasıl etkilediğini, nasıl sınıflara ayırdığını ve 

herkesin toplum içerisindeki rolünü nasıl kabullendiğini göstermektedir: 

 

 “Kral, kraliçe, ipek tüccarı, tahtırevanla gezen sultanlar, omuzları yıldızdan 

geçilmeyen, kasketi sarı sutaşı çekili general rollerine ön sıralarda oturanlar parmak 

kaldırmış, onlar olmuştu. Çaycı, tahtırevan taşıyıcı kralla kraliçenin muhafızları ipek 

tüccarının karısının başucunda devekuşu tüyü yelpazeleyen nedimeler ise arka 

sıradan seçilmişti daha çok. Özellikle de en çok parmak kaldırılan rol, tahtırevan 

taşıyıcılığı olmuştu. Tahtırevan taşıyıcıları bacaklarında eski bir pantolon, gövdeleri 

ayakları çıplak çıkacaklardı sahneye. Masrafsız diye büyük çoğunluk ona parmaka 

kaldırmıştı.” (s.8) 

 

 Cumartesiye Çok Var mı?‟nın baĢkahramanı Deste tamamen sosyoekonomik 

Ģartların altında ezilmiĢtir. Deste‘nin ailesi kırsal kesimden Ġstanbul‘a göçmüĢtür. 

Maddi durumları son derece kötüdür. Onun arkadaĢlarının anlattığı gibi unutamadığı 

anıları yoktur. Sürekli fakirliği, köylülüğü yüzüne vurularak dıĢlanır. Tüm bunlar 

zamanla Deste‘de ailesine karĢı bir düĢmanlık oluĢmasına neden olur. On yaĢında bir 

kız olarak en büyük hayalinin zengin bir aileye evlatlık verilmek ümidi olması bu 

ezilmiĢliğin çocuğun psikolojisi üzerine etkisini göz önüne serer. Yazar bu romanda 

toplumdaki sınıf ayrımını olumsuzlamıĢtır. Bu anlamda eser her ne kadar toplumda 

önemli bir noktaya temas etmekteyse de bu konunun çocuklara hitap eden bir kitapta 

ele alınması eleĢtiriye açık bir durumdur. 
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3.7.2.4. Figürler 

 

 Her iki romanda da figürleri “ezen ve ezilen tipler” olarak belirlemek 

mümkündür. Romanda yer alan tüm karakterler bu ayrımı yapan çizginin ya bir 

tarafında ya da diğer tarafındadır. 

 

 Bizim Sinemamız Var‟da Sarı (TeberruĢ), maddi imkânsızlıklarından dolayı 

müsameredeki rolüne sevinmek, ona çalıĢmak yerine ihtiyaç duyduğu kılık kıyafeti 

nasıl alacağını düĢünmek zorunda kalan ezilmeye çalıĢılan tiptir. Ancak Sarı, hayat 

karĢısında güçlüdür. Dik durur, pes etmez. Annesi için de aynı Ģeyleri söylemek 

mümkündür. Meftun ise babasının sinemasını koz olarak kullanmaya çalıĢır. 

Babasından yardım isteyerek hak etmediği bir rolü çalmak, Sarı‘yı ezmek için 

çabalar. Yazar bu anlamda fakir ancak çalıĢkan Sarı‘yı yüceltirken zengin ve Ģımarık 

figür Meftun‘u olumsuzlar. 

 

 Romanda yer alan diğer figürler de bu sınıflamaya tâbi tutulabilir. Sınıfta 

önemli rolleri alan öğrenciler üst tabakadan olup diğer arkadaĢlarını ezmeye çalıĢan 

figürlerdir. 

 

 Pınar öğretmen ise diğer figürlerden biraz farklıdır. O, müdürün baskılarına 

karĢı rolü hak eden öğrencisi Sarı‘ya veren, sınıftaki her öğrencisine eĢit davranmaya 

çalıĢan bir nevi haksızlığın, ayrımcılığın karĢısında duran olumlu öğretmen tipidir. 

 

 Cumartesiye Çok Var mı?‟da ayrımcılık kendini daha acımasız bir Ģekilde 

hissettirir. Bizim Sinemamız Var‟da Sarı‘ya destek olan arkadaĢları vardır. Deste‘nin 

sınıf arkadaĢlarından en iyisi ise sadece onu dıĢlayıp hor görmeyenlerdir. Deste 

maddi sıkıntılar içinde, yabancı olduğu bir ortamda ezilmekten kurtulamaz. Aynı 

durum daha önce incelemesi yapılan Gurbet Kaçtı Gözüme adlı kitabın ―Yağmuru 

Özlemek‖ kısmında ve Turuncu Eleni‟de yer alan ―Gülname‖ öyküsünde de görülür. 

O öykülerde de bu romanda da Öztürk ailesinin her ferdi yoklukla ve bu ezilmiĢlikle 

yaĢamak zorundadır. Yazar Deste için de farklı bir rol çizmez. Tek kurtuluĢ umudu 
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olan zengin bir ailenin yanına yerleĢmek hayalleri de sonu gelmez cumartesilere 

ertelenmiĢtir. 

 

 Romanda bakkalın kızı Sıdıka ise zengin, ezen tiplerden biridir. Sıra arkadaĢı 

olan Deste‘ye hep kötü davranır. Sürekli yediği Ģekerlerden bir tane dahi vermediği 

gibi kabuklarını da Deste‘nin cebine doldurur. 

 

 Yazar bu romanda da öğretmeni olumlu bir figür olarak çizmiĢtir. Çocukların 

Tipi Tip adını taktıkları bu öğretmen kimseyi kimseden seçmez. Biraz sert mizaçlı 

olmasına rağmen herkese eĢit davranmakta hassasiyet gösterir. 

 

3.7.2.5. Anlatıcı ve BakıĢ Açısı 

  

 Balel iki romanda da üçüncü Ģahıs anlatıcı kullanmıĢtır. Bunu yaparken 

kendini romanın dıĢında tutarak yaĢananları okuyucuya aktarmayı amaçlamıĢtır. 

Yazar birden çok karakterin zihnine girmiĢtir. Ayrıca geçmiĢte yaĢanan olaylarla 

ilgili de fikir sahibidir. Tüm bunlar Bizim Sinemamız Var ve Cumartesiye Çok Var 

mı? romanlarında üçüncü Ģahıs anlatıcıyla birlikte tanrısal bir bakıĢ açısının 

olduğunu bize göstermektedir. 

 

3.7.2.6. Anlatım Teknikleri 

 

 Balel, çocuk romanlarında öne çıkarmak istediği noktalar için bazı anlatım 

tekniklerinden yararlanmıĢtır. Bizim Sinemamız Var romanında karĢılaĢtığımız ilk 

teknik anlatma-göstermedir. AĢağıdaki parçada yazar, Sarı‘nın annesi Elvan‘ın 

sürekli söylediği bir türküyle ilgili bilgi vermek için bu teknikten yararlanmaktadır: 

 

 “Elvan Gelin‟in baş türküsüydü, Ne zaman mutlansa, ne zaman dertlense bu 

türküyü söylerdi. Türkü bir bakıma yorgunluk çıkarıcı, belki de uykusunu 
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uzaklaştırıcı bir araçtı Elvan Gelin için. Belki de bunların ötesinde bambaşka bir 

anlamı vardı.” (s.90-91) 

 

 Anlatma-gösterme tekniğinden sonra romanda en çok karĢılaĢtığımız 

tekniklerden biri de iç çözümlemedir. Yazar bu teknikten hemen her eserinde çokça 

faydalandığı gibi burada da figürlerinin duygularını okura sunmak için iç 

çözümlemelere baĢvurmuĢtur. AĢağıdaki parçada Sarı, müsamerede konsolos rolünü 

alması ile ilgili annesinin ne düĢüneceğini merak etmektedir: 

 

 “Çok heyecanlıydı Sarı. Konsolos olacağını duyunca kim bilir nasıl 

sevinecekti annesi. Yol boyu hem yürüyor hem bunu düşünüyordu. Mahalleye 

yaklaştıkça heyecanı iyice artmıştı. Hele hamamı, önünde kasaba erkeklerinin 

sandalye atıp tavla oynadıkları kahveyi, taksi durağını geride bırakıp da dere içine 

saptığında içi içine sığmaz olmuştu. Ne derdi ki annesi? Ektiğim nohut, biçtiğim 

nohut diye başlar mıydı yine? Ya da „Ben seni konsolos ederim! Yaşamayasıca seni!‟ 

diye takunya elinde kovalar mıydı? Yoksa sevinir miydi? Oğlum paşa oldu, koca 

Fransız konsolosu oldu, diye böbürlenir miydi önüne gelene? Kestiremiyordu bir 

türlü. Onun için bir an önce eve varmak, kesin sonucu öğrenmek istiyordu.” (s.5-6) 

  

 Yazarın Bizim Sinemamız Var‟da kullandığı tekniklerden biri de leitmotivdir. 

Romanda on üç kez kullanılan “Bir frak, bir papyon kravat, bir ipek gömlek, bir çift 

ayakkabı…” tekrarı ve sekiz kez kullanılan “Ama bizim sinemamız vaaar!” tekrarı 

bizim tespit edebildiğimiz leitmotivlerdir. 

 

 Bu tekniklerden baĢka yazarın vazgeçemediği bir diğer teknik de montajdır. 

Yazar daha önce incelediğimiz metinlerde olduğu gibi burada da türküleri 

montajlamıĢtır: 

 

 “Olmaz olsun şu gurbet 

   Beni buldu akıbet 

   Yardan haber getiren 

              Bulsun tanrıdan mürvet” (s.90) 
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 Balel‘in bu romanında çok olmamakla birlikte tasvir tekniği de kullanılmıĢtır. 

AĢağıdaki parçada Sarı‘nın sınıfı ve okulu tasvir edilmiĢtir: 

 

 “Burası mazgal deliklerinden ölgün ışıklar sızan, upuzun daracık bir sınıftı. 

Hele yağışlı günlerde, elektrikler yanmadan göz gözü görmüyordu. Bodrumdu. 

Hemen üst kata aynı yer bölmelerle ayrılmış, müdür odası, müdür yardımcılıkları, 

öğretmen odası, sekreterlik ve hademe odası yapılmıştı. İçeri girer girmez insanın 

burnunu tuhaf bir nem kokusu tırmalıyordu.” (s.41) 

 

 Cumartesiye Çok Var mı? da kullanılan teknikler açısından Bizim Sinemamız 

Var ile benzerlik gösterir. Romanda ilk karĢılaĢtığımız teknik anlatma-göstermedir. 

AĢağıdaki parçada yazar Deste‘nin ödevi ve hayalleri ile ilgili bilgi verirken bu iki 

tekniği bir arada kullanır: 

 

 “Okudukça gözleri ışıldıyor, içine bir ferahlık yayılıyordu. Şöyle böyle derken 

bayağı güzel oluyordu ha ödevi! Yarın kim bilir ne beğenecekti öğretmen. „Aferin!‟ 

diyecek, en büyük notu ona verecekti. Temizlik kolu başkanlığını bakkalın kızı 

Sıdıka‟dan alıp ona verirdi belki. Hatta belli mi olur, bakmışsın, kitabı da o 

kazanabilirdi. Ah, o zaman arkadaşlarının yüzünü görecektin! Ne kadar üzülecek ve 

kendileri kazanamadılar, diye çatır çatır çatlayacaklardı. Oh olsun! Köylü kızı diye 

alay ettikleri, hiçbir şeyde aralarına almak istemedikleri Deste nasılmış, görsünlerdi 

bakalım!” (s.11-12) 

 

 Anlatma-gösterme tekniğinden sonra Bizim Sinemamız Var‟da olduğu gibi bu 

romanda da en çok karĢılaĢtığımız teknik yine iç çözümlemedir: 

 

 “Öğretmenin yanında korkudan gülmeseler bile daha sonra dersten çıkınca 

kendisine takılacaklardı. O kadarla kalsa neyse, günlerce alay konusu olacaktı şu 

şımarık şeylere. İyi ama öteki ödevi de okuyamazdı ki! Ona da gülerdi bunlar. 

Üstelik köylü kızı, diye, yoksul, diye iyice alay ederlerdi kendisiyle.” (s.23) 
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 Bunlardan baĢka romanda çok olmamakla birlikte tasvir ve özetleme 

tekniklerinden de yararlanılmıĢtır. 

 

3.7.2.7. Zaman 

 

 Balel‘in diğer eserlerinde olduğu gibi çocuk romanlarında da zaman açıkça 

belli değildir. Bizim Sinemamız Var‟da yıl ile ilgili bilgi vermeyen yazar aylardan 

ekim sonu kasım baĢında olunduğunu bildirmiĢtir. Sarı ve annesinin kesekâğıdı 

yaparak satmaları eserin yazıldığı tarih olan 80‘lerin baĢında geçtiğine dair ipuçları 

vermektedir. 

 

 Cumartesiye Çok Var mı?‘nın zamanı ise daha zor anlaĢılmaktadır. Gurbet 

Kaçtı Gözüme ve Turuncu Eleni‟den de hareketle romanın sağ sol olaylarının 

yaĢandığı 1970‘lerin sonu 80‘lerin baĢında bir zamanı anlattığı düĢünülebilir. 

3.7.2.8. Mekân 

 

 Bizim Sinemamız Var‟da adı geçen Zulumlar, Sivas‘tadır. Romanın Sivas‘ın 

bir kasabasında geçtiği ise Ģu parçalardan bellidir: 

 “Neslihan, Şefik Bey‟in kızıydı. Şefik Bey, kasabanın ileri gelenlerindendi. 

Hatta en ileri geleni… Kasabanın girişindeki benzin istasyonunun sahibiydi.” (s.44) 

 

 Romanda Sivas‘ta bir kasabanın mekân olarak seçildiğini gösteren bir baĢka 

kısım da Ģöyledir: 

 “Gelmişti. Kasabanın en lüks ayakkabıcı dükkânının önündeydi. Vitrinin 

önünde iki kadın vardı.” (s.78) 

 

 DıĢ mekân olarak kasabanın sokakları ve dükkânları kullanılmıĢtır. Sarı‘nın 

evi ve sınıfı ise iç mekânlardır. 
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 Cumartesiye Çok Var mı?‟da mekân Ġstanbul‘dur. Deste‘nin yengesinden söz 

ederken mahallenin kadınlarının “Karslıların geline” (s.14) diye hitap etmeleri 

ailenin Kars‘tan göç ettiğini göstermektedir. Romanda daha çok iç mekânlar 

kullanılmıĢtır. Olaylar ekseriyetle Deste‘nin evinde ve sınıfında geçer. 

 

3.7.2.9. Dil ve Üslûp 

 

 Balel‘in genel olarak her iki romanında da sade bir dil kullandığı söylenebilir. 

Bununla birlikte zaman zaman çocuklara hitap eden bir kitapta yer almaması daha 

uygun olacak ifadelere de yer vermiĢtir: 

 

 “Acemi nalbant yoksul eşeğinde öğrenir nallamayı. O şıllık da öyle ediyor. 

Geçenlerde revizörün karısının güzelim kumaşını kırpmış kırpmış koymuş köşeye” 

(s.86) 

 Sivas‘ta bir kasabayı anlattığı romanında halkın ağzını oldukça iyi 

kullanırken yerel ağza ait kelimelerden de kaçınarak okuyucuyu yormamıĢtır. 

Bununla birlikte halkın deyiĢlerine, atasözü ve deyimlere de sıkça yer vermiĢtir: 

 

 “Atla deve değil a! Ne isterse veririm.” (s.94) 

 

 “ –Kırk bin kere maşallah! Tu tu tu! etti Kadın Abla, beyaz tülbentli başını iki 

yana sallayarak.” (s.109) 

 

 Yabancı kelimelerin kullanımıyla ilgili olarak Cumartesiye Çok Var mı?‟da 

yer alan, Almanya‘dan gelmiĢ bir öğrencinin bir soruya cevap vermek yerine aniden 

Almanca bir Ģarkı söylemesi kısmında bu Ģarkının montajlanması okuyucuyu 

anlayamayacağı kelimelerle karĢı karĢıya bırakmıĢtır: 
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 “Von den Kasern 

   Vor den grossen Tor 

   Steht ein Latern 

   Und steht nicht davor…” (s.73) 

 

 

 “Wie eins Lili Marlen 

   Wie eins Lili Marlen…” (s.74) 

 

 

 “Von den Kasern 

   Vor den grossen Tor 

   Steht ein Latern 

   Und steht nicht davor…” (s.74) 

 

 

 “Wie eins Lili Marlen…” (s.75) 

 

 Sonuç olarak genel anlamda çocuklara uygun bir dil ve üslûp seçilmiĢ 

denilebilirse de zaman zaman hitap edilen kitleye uygun olmayan ifadeler de Balel‘in 

çocuk romanlarında yer almıĢtır. Yazar ile yaptığımız görüĢmede bu kitapların yeni 

baskısı yapılırken metinlerin yeniden gözden geçirileceği ve bazı kısımların 

çocuklara daha uygun olacak Ģekilde düzeltileceği ifade edilmiĢtir. (M. Balel ile 

kiĢisel iletiĢim, 16.08.2011). 
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SONUÇ 

 Mustafa Balel (1945- )‘in edebiyat hayatına adım attığı 1970‘li yıllar 

Türkiye‘nin çalkantılı günleridir. Böyle bir ortamda edebiyatın çeĢitli türlerinde 

eserler vermeye çalıĢan Balel, toplumsal konulara farklı yaklaĢımı ile dikkat çeker. 

  

 Türk edebiyatında öykücü kimliği ile öne çıkan M. Balel için yazmak varoluĢ 

sebebidir. Sanatçı her yazdığıyla baĢka insanlara çığlığını duyurmak istemiĢtir. 

 

 Sanat hayatı boyunca realizmden ve toplumsal gerçekçilikten vazgeçmeyen 

Balel, bu akımları kendince yeniden yorumlamıĢtır. Beslendiği kaynakların etkisinde 

kalmaktansa bunlardan bütüncül anlamda istifade ederek sanatını kendine özgü bir 

Ģekilde icra etmiĢtir. 

  

 Mustafa Balel sanat dünyasını oluĢtururken tekil olarak değilse de bütünsel 

anlamda bazı isimlerden ve kaynaklardan etkilenmiĢtir. Bu kaynakların baĢında 

Fransız ve Rus klasikleri gelir. Ardından Jean Paul Sartre, Albert Camus ve 

Katherine Mansfield‘den beslenen yazar, Türk edebiyatında ise ReĢat Nuri Güntekin, 

Peyami Safa, Orhan Kemal, YaĢar Kemal, Fakir Baykurt, Bekir Yıldız, Osman 

ġahin, Sabahattin Kudret Aksal gibi isimleri okuyarak kendi üslûbunu meydana 

getirmiĢtir. 

 

 Balel‘in ilk öyküsü ―Ahırdakiler‖in de yer aldığı Kurtboğan 1974‘te 

yayımlandığında olumlu tepkiler alır. Bu kitap gelecek öykü, roman, gezi yazısı, 

anlatı, çeviri ve çocuk edebiyatı eserlerinin habercisidir. 

 

 Yazar, öyküleriyle döneminin diğer eserlerinden farklı bakıĢ açıları ve biçimi 

ile dönemin öykücülüğüne yeni bir soluk getirmiĢtir. Daha çok aile, Ģiddet, kadın 

hâkimiyeti, yalnızlık ve göç gibi konuları ele almıĢtır. 

 

 Öykülerinde sosyoekonomik tabakanın alt sınıfındaki insanlarla üst tabakanın 

çatıĢması iĢlenirken daha çok baskın kadınlar ve objektif çocuk kahramanlar 

seçilmiĢtir. 
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 Tekil ve tanrısal bakıĢ açısıyla iĢlenen öyküler, birinci ve üçüncü tekil 

ağızdan anlatılır. Yazarın anlatıcı olarak tercihi ise genelde çocuklardır. Öykülerinde 

dikkat çekmek istediği noktalara vurgu yapmak için genelde iç çözümleme, diyalog, 

leitmotiv, montaj, anlatma ve gösterme tekniklerinden yararlanan Balel, anlatımını 

bu tekniklerle zenginleĢtirmiĢtir. 

 

 Sanatı her zaman halk için gören yazar, bu tutumuna paralel olarak açık ve 

sade bir dil kullanmıĢtır. Zaman zaman okurun anlamayacağı kelimelere ve argo 

sözcüklere yer verilmiĢse de bunlar yeni baskılarla birlikte giderilmiĢtir. Halkın 

yöresel söyleminde yer edinen deyim ve atasözlerinden faydalanan yazar, bu 

özellikleri ile Türk öykücülüğüne yeni açılımlar kazandırmıĢtır. 

 

 Mustafa Balel‘in Peygamber Çiçeği ve Asmalı Pencere adında iki romanı 

bulunmaktadır. Bunlara Gün Vurgunu adlı bir roman daha ekleyerek Ayışığı 

Otopsileri üçlemesini tamamlamayı planlamaktadır. Yayımlanan iki romanında da 

kadın sorunlarına değinen yazar, toplumdaki ataerkil görünümlü anaerkil yapı tezini 

savunmuĢtur. Bunun yanında Alevi-Sünni meselesi gibi toplumsal konulara da 

değinmiĢ ve arka planda romanlarının anlattığı zamanın panoramasını okura 

göstermek istemiĢtir. 

  

 Balel bu özellikleri ile Türk romancılığında önemli bir yere sahip olmalıdır. 

 

 Balel tek gezi kitabı Bükreş Günleri‟nde misafir öğrenci olarak gittiği 

BükreĢ‘te gördüklerinden ve yaĢadıklarından daha çok Rumen insanı üzerinde 

durmuĢtur. Bu anlamda gezilen, görülen yerleri, istatistik bilgileri ikinci plana atıp 

anlatılan coğrafyanın insanı üzerinde yoğunlaĢarak gezi yazısı türüne farklı bir bakıĢ 

getirmiĢtir. 

 

 İstanbul Mektupları Avrupa Yakası mektup, roman ve gezi yazısı birleĢimi 

diyebileceğimiz bir anlatı kitabıdır. Balel, bu eserinde Fransız bir turistin gözünden 

Ġstanbul‘u farklı yönleriyle anlatmıĢtır. Türkiye‘ye, Türkçeye, Ġstanbul‘a bir 
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yabancının mektupları ile bakan yazarın bu denemesi, tür sentezinden doğan bir 

yeniliktir. 

 Mustafa Balel‘in hayatında çeviri önemli bir yer tutar. Türkiye‘de baĢlayan 

yabancı dil eğitimini yurtdıĢında daha da geliĢtiren yazar, bu sayede pek çok eseri 

Türkçeye çevirmiĢtir. 

 

 Çocuk edebiyatına son derece önem veren yazar bu alanda Nöbetçi 

Ayakkabıcı Dükkânı adında bir öykü kitabı, Bizim Sinemamız Var ve Cumartesiye 

Çok Var mı? adında iki roman kaleme almıĢtır. Ayrıca pek çok iki dilli çocuk kitabı 

ile belli yaĢtaki çocuklara göre sınıflandırılmıĢ çocuk kitapları bulunan yazar, halen 

Kavis Çocuk‘un genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır. 

 

 Kısacası çeĢitli türlerde eserler veren Mustafa Balel, edebiyatımıza kattığı 

yeniliklerle ve farklılıklarla ihmal edilmemesi gereken bir yazardır. 
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EKLER 

 

Ek-1: Mustafa Balel ile 17.09.2011 Tarihinde GerçekleĢtirdiğimiz Mülakatın Tam Metni. 

 

 Mustafa Bey görüşmemize hayatınız ile başlayabilir miyiz? Her ne kadar 

başka kaynaklarda hayatınız ile ilgili belli başlı bilgiler bulunsa da bunları birinci 

ağızdan ve mümkün olduğunca eksik bırakmadan öğrenebilmemizin faydalı olacağını 

düşünüyorum. 

 

Tabii… 

 

 O halde Sivas‟a dönüp doğumunuz ve çocukluğunuz üzerinde duralım. 

 

1 Eylül 1945‘te Sivas‘ta MehmetpaĢa Mahallesinde anneannemin evinde 

doğdum. Annem Nafiye Hanım ve babam Hüseyin Efendi hala ve dayı çocukları. Üç 

ablam var: Samiye, Namiye ve Nermin. Öz annem ile ilgili tek hatırladığım bir gün 

teyzemlere bırakılıp diğer aile fertlerinin ortadan kaybolmasıdır. Teyzem üstüme 

titriyordu adeta. Bahçe kalabalıktı. Meğerse o arada annemin cenazesi 

kaldırılıyormuĢ. O günden sonra hayatımda anneler zinciri oluĢtu. Benim hayatımda 

çok anneanneler ve babaanneler var. Dedemin birkaç karısı varmıĢ. Ayrıca ailenin 

ileri yaĢta olan kadınları da zaman içerisinde anneleĢti benim için. YaĢlı kadın 

tiplemelerimin de kaynağı buradandır. 

 

 Mahsuru yoksa üvey annenizden söz eder misiniz? 

 

Üvey annemin adı Hatice. Babam çocuklarım sıkıntı çekmesin diye çocuksuz 

bir hanım araĢtırmıĢ. Annem de bizi gerçekten kendi çocuğu gibi sevdi. Ben de onu 

öz annemden hiç ayırt etmedim. O kadar ki üvey sözünü kullanmak bile suç 

iĢliyormuĢum hissi yaratıyor. Bugün hâlâ onun akrabalarını kendi akrabam gibi 

görürüm. Hatta öz akrabalarımla aramın onlar kadar iyi olduğunu söyleyemem. 
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Çocukluğunuz ve ev yaşamınız hakkında ne söyleyebilirsiniz? 

 

Bir kere evde annem, babam ve ablalarım hep üstüme titrerlerdi. Bunda en 

küçük ve erkek olmanın etkisi vardı. Çünkü babamlar hep erkek bir çocuk 

beklemiĢler. 

 

 Sivas sizin hayatınızda nasıl bir yere sahip? 

 

Ben Sivas‘a bir türlü ısınamadım. Bunun tam olarak analizini yapabilmiĢ 

değilim. Fakat Ģunu söyleyebilirim ki ortaokuldaki ve lisedeki arkadaĢlarımın hepsi 

çok zenginlerdi. Benim babamsa bir demiryolu iĢçisiydi. Sanırım oradan uzaklaĢma 

isteğimde bunun da etkisi vardı. Her tatili fırsat bilip hemen Adapazarı‘na amcamın 

yanına giderdim. Çünkü onun benim yaĢıtım bir oğlu vardı. 

 

 O zaman bu sınıf farklılığının eserlerinize de yansıdığını söyleyebiliriz. 

 

Evet. Bilinçaltında da olsa kesinlikle bunun etkisi vardır. Ailem bana bu 

durumu sezdirmek istemiyordu ama ben her Ģeyi görüyordum. 

 

 Sivas‟a dair düşüncelerinizde okulunuzun etkisi nedir? 

 

Sınıftaki arkadaĢlarımın çok zengin olmasının dıĢında çok sayıda Ermeni 

vardı. Ermeni arkadaĢlarım genel olarak çok ürkek yapıdalardı. Kendilerini 

soyutluyorlardı. Bizim de beyinlerimiz bu konuda çok sağlıklı düĢünemiyordu. 

Çünkü onlar bize hep kötülenmiĢti. Bizim de içimizde bir ürperti vardı. Aynı durum 

Aleviler için geçerliydi. Hatta durum onlar için daha kötüydü. Kimliklerini gizlemek 

ihtiyacı hissediyorlardı. Peygamber Çiçeği‟nde bu yaĢananların da etkisi olmuĢtur. 

 

 Eğitim hayatınız ile ilgili bilgi verir misiniz? 

 

1952‘de Cumhuriyet Ġlkokulu‘na baĢladım. Ġkinci sınıfa kadar burada 

okudum. Sonra bizim mahalledeki çocukları oradan çok daha uzak Recep Handan 
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Ġlkokulu‘na gönderdiler. Daha sonra bizi oradan da attılar. Ermeni Mahallasindeki 

Fevzi Çakmak Ġlkokuluna gönderdiler. Bu okul daha da uzaktı. BeĢinci sınıfta 

Gökmedrese yakınlarına Dumlupınar Ġlkokulu yapıldı. ĠĢte oradan nihayet mezun 

oldum. 1957‘de. 

Ardından o zamanların tek ortaokulu Sivas Erkek Ortaokulu‘na baĢladım. 

Altı ay sonra bu okulun tadilata ihtiyacı olunca kız ortaokulu ile birleĢti. Bu okulun 

çok sert bir müdürü vardı. Ayrıca Mehmet Uzel resim öğretmenimizdi. Benim de 

resme önemli bir meylim vardı. Bu öğretmenim resimlerimi çok önemsiyordu. 

Ortaokuldan sonra Sivas Lisesine devam ettim. Bu okuldan pek çok kültür-

sanat insanı yetiĢti. Lisedeyken çok sayıda Hitler‘den kaçan Yahudi hocalarımız 

vardı. Bu hocalarımız her Ģeyden korkar haldelerdi. Herkese yol verir hazır olda 

beklerlerdi. Müzik dersinde solfej çalıĢmalarını baĢaramadığım için kaldım. 1963‘ten 

1964‘e kadar yani lise bitinceye kadar Sivas‘ın Yıldızeli Ġlçesine bağlı EĢmebaĢı 

Köyü‘nde vekil öğretmenlik yaptım. On altı yaĢındaydım. Köyle tanıĢmam bu 

Ģekilde oldu. 

Lise bittikten sonra masraflı olduğu için resim bölümüne gidemedim. Gazi 

Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü‘ne girdim. 1968‘de de mezun oldum. 

Mezuniyetten önce altı ay Fransa‘da dil eğitimi aldım. 

 

 Meslek hayatınız nasıl başladı ve devam etti? 

 

Üniversite bitince Ardahan Lisesi‘ne gittim. Orada üç yıl Fransızca 

öğretmenliği yaptım. Sivas Ticaret Lisesi‘ne tayinimin çıktığı 1971‘de burs kazanıp 

Fransa‘ya gittim. KarĢılaĢtırmalı Dünya Edebiyatı üzerinde yüksek lisans yaptım. 

Doktorama baĢlamak isterken 1973‘te vatandaĢlıktan çıkarılma tehlikesi yüzünden 

yurda döndüm. Bana Gazi Eğitim Enstitüsü‘ne atandığım söylendi. Ancak 

döndüğümde Diyarbakır Eğitim Enstitüsü bünyesinde yeni kurulan Fransızca 

bölümüne tayinimin çıktığı söylendi. Oraya gitmedim ve Sivas Ticaret Lisesi‘nde 

öğretmenlik yaptım. 1975‘te Sultanahmet Ticaret Lisesi‘ne tayinim çıktı. Ancak Yeni 

Ortam‟da yazdığım için ve Kurtboğan adlı bir kitabım olduğu için müdür beni 

göreve baĢlatmadı. Sonra bir süre boĢta kaldım. Ardından DĠSK‘te genel sekreter 

yardımcısı olarak çalıĢtım. 1978‘de Atatürk Eğitim Enstitüsü‘nde Fransızca ve çeviri 
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dersleri verdim. 12 Eylül‘ün sonrasında 1981‘de can güvenliğim olmadığı için 

Bahçelievler Lisesi‘ne tayin istedim. Burada Fransızca ve edebiyat dersleri verdim. 

Müdür yardımcılığı yaptım. Bu okuldan da 1997‘de emekli oldum. Üç yıl Adnan 

Menderes Anadolu Lisesi‘nde Fransızca ve edebiyat dersleri verdim ve burada 

çalıĢtığım yıllar da dâhil on yıl Hürriyet Gazetesi‘nin ansiklopedi bölümünde 

çalıĢtım. 

 

Çalışma hayatınızda Öykü Dergisi‟nin nasıl bir yeri var? 

 

ġu anda bu fikrin nereden çıktığı kısmını toparlayamıyorum. Öykülerim pek 

çok yerde yayımlandığı halde bu derginin çıkmasını istedim. Tüm enerjimi, paramı 

Öykü‟ye harcadım. Dünya görüĢü farklı, toplumsallığı göz ardı etmeyen farklı 

isimler bir araya geldi. Yedi sayıdan sonra maddi yetersizlikler yüzünden kapandı. 

Çünkü herkese güvendim, para almadan dergiyi gönderdiğim hiç kimse ödeme 

yapmadı. 

 

Sanat hayatınız nasıl başladı? 

 

Aslında edebiyattan çok, tüm isteğim iyi bir ressam olmaktı. Bu merak 

ortaokulda baĢladı. Çok güzel resimler yapıyordum ve öğretmenim de takdirle 

karĢılayıp bana her anlamda yardımcı oluyordu. Ancak masraflı bir alan olması beni 

edebiyata yöneltti. Ben de resimlerimi yazıyla yapmaya baĢladım. O ayrıntıları 

yazdıklarımda vermeye çalıĢtım. 

 

Sanat sizin için ne ifade ediyor? 

 

Sanat benim için zaman içerisinde varoluĢ nedenine dönüĢtü. Bir esere de 

sanat diyebilmem için onu kıskanmam gerekiyor. KeĢke ben yazsaymıĢım dediğim 

maalesef çok az sayıda eseri sanat olarak görüyorum. Maalesef diyorum çünkü gerek 

Türkiye‘de gerek yurtdıĢında böyle eserlere pek rastlayamıyorum. 
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Sanat anlayışınız içerisinde bariz bir realizm görülüyor. Yanılıyor muyum? 

 

Haklısınız. Hayatın içerisindeki bazı gerçekleri sivriltip okuyucuya 

sunuyorum. Çocuk anlatıcıları da çokça kullanmamın sebebi de çocukların gerçekleri 

olduğu gibi söylemesinden kaynaklanır. Bununla birlikte toplumsallıktan yana olsam 

da toplumsallığın sırıtmasına karĢıyım. ―Soft‖ bir toplumsal gerçekçi olduğum 

söylenebilir. 

 

Sanat hayatınız nasıl başladı ve devam etti? 

 

Dumlupınar Ġlkokulu‘nda duvar gazetesi çıkartıyorduk. Daha sonra bunu 

baskı gazeteye dönüĢtürdük. Ben de iĢte orada Ģiirler filan yazıyordum. Ortaokulda 

sayfalar dolusu polisiye romanlar yazıyordum. Bazen bunlar yetmiĢ seksen sayfayı 

buluyordu. Ayrıca bu yazdıklarımı resimliyordum. Ama ilk öyküyü, gerçek anlamda 

bir öyküydü, lisede yazdım. Bir rahibenin gizli aĢkını anlatmıĢtım. Bu öyküde iç 

monologlar kullanmıĢtım. Rahibe olmasının sebebi ise ―Türklerde olmaz‖ tabusuydu. 

Gazi‘de çok iyi bir okuyucuydum. Sonra Ardahan‘da bir yılbaĢı günü eve kapanmak 

zorunda kalınca Kurtboğan‟da yer alan ―Ahırdakiler‖i yazdım. 

 

Yeni Ortam bu sürecin neresinde yer alıyor? 

 

Yeni Ortam‟da Fransa dönüĢü yazmaya baĢladım. ―Bizde Öykü‖ baĢlıklı o 

günkü öykücülüğümüz üzerine bir yazı kaleme almıĢtım. Ardından 1975‘te ben 

askerdeyken 12. Antalya Film Festivali‘nde Orhan Pamuk ―Hançer‖ adlı öyküsüyle 

üçüncülük ödülü aldı. Aynı festivalde ―Can Eriği‖ ile ben de baĢarı ödülü aldım.  

 

Yazarlığı nasıl algılıyorsunuz? Size göre yazar kimdir? 

 

Benim bakıĢımla yazar demek önüne bir çuval sözcük koyup onlardan ortaya 

bir Ģeyler çıkaran demek değildir. Ruhunu koyan kiĢi yazardır. Ben yazdığım bir 

öyküde, romanda hatta günlük bir yazıda bile okuyanın içini Ģöyle bir sızlatmak 

isterim. O zaman yazdığıma kanaat getiririm. Ġsterim ki okur acımı, umudumu, 
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sevgimi paylaĢsın. ĠĢte ruhumu koymaktan kastım bu. Aksi halde programlanan 

makineler de çok rahat yazıyor artık. Bir insan yazacaksa kendinin ve dünyanın 

farkına varmıĢ olmalı. Değilse bile en azından sezmiĢ olmalı. 

 

Yazarlığı çekip çıkartsak hayatınızdan geriye ne kalır? 

 

Geriye bir Ģey kalmaz… 

 

Sizi yazarlık sürecinde neler etkiledi? Nerelerden beslendiğiniz söylenebilir? 

 

Ben tek tek hiçbir yazardan etkilenmedim. Bütünden etkilenmiĢimdir. 

Yazarın özgün bir üslûbu olmalı. Cicero‘nun dediği gibi ―Gün ıĢığı altında 

söylenmemiĢ tek bir söz yoktur.‖ Ben de bu düĢüncedeyim. Önemli olan ne 

anlattığından çok nasıl anlattığındır. Kimse de benden etkilenmemiĢtir. 

 

Peki, yazarlık sürecinde kimleri okudunuz/okuyorsunuz? 

 

Okuma sürecim resimli romanlarla baĢladı. Zaten uzun süre de resimli 

romanlar çevirdim. Bazen bunların yazıları gelmediğinde ben yazdım. Yazarlığımın 

baĢında dünya klasiklerini okudum. Bunlar dıĢında Sartre ve Albert Camus‘yü 

okudum. Sartre‘ı geçici olarak görmüĢtüm. Ġkisi de bakıĢlarıma bir boyut getirmiĢtir. 

Ben küçükken babam Akbaba alırdı. Mizahı okudum ama pek ısınamadım. Türk 

yazarlardan ise ReĢat Nuri‘yi, Peyami Safa‘yı, Orhan Kemal‘i, YaĢar Kemal‘i, Fakir 

Baykurt‘u, Bekir Yıldız‘ı, Osman ġahin‘i, Sabahattin Kudret Aksal‘ı okudum. 

Hepsinin bir harmanlaması da beni etkiledi. Çevirmenlik de yazarlığımda çok 

önemlidir. Çünkü bir yazarın bir eserini çevirmekle okumak arasında ciddi bir fark 

vardır. Ayrıca tez konum Katherine Mansfield‘in de yazarlığıma katkısı olmuĢtur. 

 

Öyküyü nasıl algılıyorsunuz? Sizin için öykü nedir? 

 

Öykü bir anlatı biliyorsun. Bizde tür olarak yeni olsa da aslında öykünün 

temelleri bence Dede Korkut Hikâyeleri‟ne kadar uzanır. Öykü bir paylaĢım her 
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Ģeyden önce. Yazmak, bir çeĢit çığlık. Diğer insanlara bunu duyurmaya çalıĢıyorsun. 

Aynı zamanda öykü, çağa bir ıĢık tutmak. Mesela benim az önce hayatımla ilgili 

konuĢurken söylediğim yaĢananlar var. Bunları ben anlatmasam nasıl bilinebilir ki? 

 

Romanı nasıl algılıyorsunuz peki? 

 

Romanı öyküye göre daha kolay bir tarz olarak görüyorum. ġiir ise bence en 

zoru. Çünkü öyküde sözcükler önemliyken Ģiirde harfler dâhi ince ince seçilerek 

kullanılmalı. Oysa roman çok daha anlayıĢlı. Ġyi baĢlayan bir roman uzun bir süre 

savrulup sonunda kendini yeniden toparlayabilir. Oysa öykü ilmik ilmik iĢlenmek 

zorunda. Bir yazar romanı genellikle bütünü anlatmak için kaleme alır. Bazen 

anlatılmak istenilen Ģey bir anla sınırlı kalamayabiliyor. O zaman da yazar romanı 

seçiyor. 

 

Bu güzel sohbetiniz ve samimiyetiniz için teşekkür ederim. 

 

Ben teĢekkür ederim. 
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Ek-2: Erdal Çakıcıoğlu‟nun Mustafa Balel ile yaptığı yazıĢmanın tam metni. 

 

1. Annenizin babanızın adı, ailenizin yörede anılan sanı, bilinen özellikleri nelerdir? 

 

  Nafiye Hanım, Hüseyin Efendi, ailenin kentte anılan sanı Gani Efendigil, 

annemle babam kuzen, dayı ve hala çocukları. 

 

2. Gün, ay ve yıl olarak hangi tarihte doğdunuz? 

 

 1 Eylül 1945‘te Sivas‘ta, kent merkezinde doğmuĢum. O zamanlarki adıyla 

―saray‖ diye bilinen hükümet konağının burnunun dibinde diyebileceğimiz bir evde. 

Anneannemin MehmetpaĢa Mahallesi‘ndeki iki katlı ahĢap evinde. Üç ya da dört 

yaĢımda da dokuz yüz yıllık göz kamaĢtırıcı tarihi bir yapı olan Gökmedrese‘nin 

hemen karĢısındaki kendi evimize yerleĢtik.  

 ―YerleĢtik‖ diyorum çünkü bunu hayal meyal de olsa, anımsıyorum.  

 Yapımı sırasında zaman zaman benden üç yaĢ büyük olan Nermin ablamla 

ustalara ve baĢlarında duran babama yemek götürdüğümüzü görür gibi oluyorum Ģu 

anda. Çoğunlukla eriĢte, kuskus gibi hamur türünün yanı sıra etli patlıcan ve hoĢaf 

olurdu götürdüğümüz yemekler arasında. Bir de mis gibi kavurma ve tereyağı kokan 

mercimekli bulgur pilavı ile o günlerde ırk yıl yesem aklıma bile getirmeyeceğimi 

sandığım ayran çorbası…  Bol çekirdekli küçük siyah Ürgüp üzümünden yapılmıĢ 

hoĢaf, ertesi gün yerini kayısıya bırakırdı. Bu kayısılar Ģimdikiler gibi seri üretimin 

bir ürünü değildi tabii, hijyen bakımından da pek emin olmadığım, renkleri bile iç 

açıcı olmayan eciĢ bücüĢ Ģeylerdi. GösteriĢli olmayabilirler ama lezzetleri hiç de fena 

değildi… Ġçecek olarak da pekmezden biraz daha katı bir kıvamı olan bir tür meyve 

salçasının suda eritilmesinden elde edilen, ―erik ekĢisi‖, ―viĢne ekĢisi‖ götürürdük 

eriĢtelerinin, pilavlarının yanında kaĢıklasınlar diye.  

 Gökmedrese‘nin yanındaki çeĢmeden bakraçlarla su getirip gölgelik bir 

köĢede yarı yatık bir halde duran testilerini de doldurduktan sonra yeniden evin 

yolunu tutardık.  

 Anlatırken yapardık, ederdik dediğime bakılmasın, üç dört yaĢındaki bir 

çocuktan ne beklenir? Yapan ablamdı, ben de peĢi sıra koĢardım. 
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3. Siz doğduğunuzda ülkenin, doğduğunuz yerin ve aile ortamınızın sosyo-ekonomik 

durumu nasılmış? 

 

 Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın sona erdiği gün doğduğuma göre tabloyu çizmek hiç 

de zor olmasa gerek. Genç Cumhuriyet‘imizin henüz yerleĢme sancıları yaĢadığı bir 

dönem…  

 O korkunç savaĢa katılmaktan kıl payı kurtulmuĢ bir ülke… Yokluk, sefalet, 

açlık… Her taraf dökülüyor… Ama insanlar coĢku içinde… Umutsuzluğun esamisi 

okunmuyor! Genç Türkiye‘nin yürekleri heyecanla çarpan geliĢmeye açık kıpır kıpır 

dinç insanları…  

 Bugünkü ölçülerle baktığımızda devede kulak kalacak türden Ģeylerin bir 

geliĢme olarak kabul edildiği yıllar. Bir yerde dört beĢ katlı bir bina yapılacak olsa 

dikkatleri anında üstüne çektiği, bir anda kent halkının bir yerleri tarif ederken 

yararlanıverdiği, bir tür Eiffel Kulesi‘ne dönüĢüverdiği bir dönem… Kimsenin bu da 

geliĢme mi, güldürmeyin adamı Tanrı aĢkına, diye düĢünmeyi aklının köĢesinden 

geçirdiği yok. Herkes heyecan içinde daha iyiye, daha güzele ulaĢma, aydınlık 

günleri yakalama çabasında… 

 Nitekim hayli de yol alındı bu konuda.  

 Sanıyorum geçen yıldı; Türklerin Azerbaycan‘a hediye ettiği kanalda bir 

caddedeki ağaçların gövdeleri yarıya kadar kireçle boyandı diye yapılan kutlamayı 

ve yöneticilerin uzun uzun nutuklar attıklarını görünce hüzünlü bir gülümseme 

belirdi dudaklarımda. Arkasında takım elbiseler içinde el pençe divan bir memur 

ordusu olduğundan hareketle kentin belediye baĢkanı ya da valisi olduğunu sandığım 

bir üst görevlinin adeta Avrupa kıtasının bir bölümünü ele geçirmiĢ muzaffer bir 

komutan edasıyla çektiği ve sonunda yeri göğü inleten alkıĢların ardından kameranın 

uzun uzun göstermeye baĢladığı, kaldırım boyunca sıralanmıĢ ağaçların gövdelerinin 

yerden bir metre kadar kısmı kaplamıĢtı ekranı. Meğer görkemli tören sunucunun 

dediği gibi kentte kireçlenen  ―yeddi yüz yigirmi‖ ağaç ile ilgili değil miymiĢ? 

Aynaya baktığım, gördüğüm falan yok ama öyle oldu, bundan eminim… Bundan 60 

yıl önce bile bizde durum biraz daha mı iyiydi ne… 
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 Bugün eğer aradan geçen altmıĢ yıla rağmen komĢu ülkenin ağaçlara kireç 

sürüldü diye Ģenlikler yapıĢına ĢaĢırıyor, gülümsüyorsak, bunu elli atmıĢ yıl önceki o 

insanların o günkü inançlarına borçlu olduğumuzu vurgulamak için söylüyorum. 

Çocukluk dönemimde ülkenin ekonomik yapısı gerçekten de iç açıcı değildi. 

Ġstanbul‘u bilmiyorum ama Ankara da dahil tüm Anadolu öyleydi. Kadim kent 

Ġstanbul ötekilerle kıyaslanamayacak kadar iyi durumda olmalı ki ―taĢı toprağı altın‖ 

diye oluk oluk insanın hücumuna uğradı. Tıpkı 19.yüzyılın ikinci yarısında 

Amerika‘da ―Altına hücum‖ çağının yaĢandığı gibi… 

 O yıllarda Sivas‘ta birçok mahallede elektrik yoktu desem yalan olmaz. 

Bereket versin, evimizin bulunduğu mahalle o zamanlar Cer Atölyesi diye bilinen 

Devlet Demir Yolları Vagon Fabrikası‘na çok yakın olduğundan mahallenin 

elektriğini bu fabrika temin ediyordu. Bu nedenle Ģanslıydık. Bir kere, elektrik 

kesintileri sık sık olmuyordu. Ġkincisi de kesintinin kısa sürüyordu, Ģöyle birkaç 

çeyrek dakika içinde halloluveriyordu her Ģey. Kentin geri kalanının elektriği ise 

PaĢa Fabrikası denilen yerel bir elektrik santrali tarafından sağlanıyordu ve akĢam 

belli bir saatten sonra kesiliveriyordu. Ayrıca arızasız günü de olmuyordu. Ġkide bir 

kesildiği ve döndüğünde yüksek bir voltajla geldiği için radyo, buzdolabı (çok az 

evde bulunurdu)  gibi bir iki elektrikli ev aletini yakıp kül ederdi tabii.  

 Neyse ki gelir durumu kendini idare edebilen bir ailem vardı. Her ne kadar 

yedi yıl Yemen illerinde savaĢtığı için varlığının büyük bir kısmı bin bir dalavere ile 

savaĢa gitmeyen kardeĢleri tarafından talan edilmiĢse de kimseye muhtaç değildik. 

Ama büyükbabamın uyanık kardeĢleri kadar varlık içinde yüzmüyorduk tabii. 

 

4. Kaç kardeşsiniz, siz kaçıncı kardeşsiniz? 

 

 Dört kardeĢtik. Üç ablam vardı, Ģu anda yalnızca biri kaldı. En büyük ablam. 

Dört kardeĢ olduğumuzu söyledim ama aslında beĢ kardeĢmiĢiz. Sonuncusu benden 

bir yıl sonra doğmuĢ, iki yaĢında da ölmüĢ. Yüzünü bile anımsamıyorum. Bu yüzden 

de kardeĢ sayısı verirken unuturum hep Seboç‘u. Çocukluk yıllarımda arife günleri 

öğleden sonra ya da bayramın ilk günü sabah namazının ardından yaptığımız 

mezarlık ziyaretlerinden biliyorum yalnızca. Mezarı bile annemle dedemin yanında 

değil de arkadaki parselde bir yerlerdeydi. Hiç unutmam, bu ziyaretlerimizden 
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birinde yanına gömülen bir cenazenin böğrüne sıkıĢıp kaldığını fark etmiĢ ve çok 

üzülmüĢtük. Babamın yasal iĢlemler için bir hayli uğraĢtığı biliyorum. Ayrıntısını 

unuttum ama bürokratik engellere takılan sorun bir türlü çözülemiyordu. Daha sonra 

da kentin merkezinde kalan ve adını Moğol Ġmparatoru Aksak Timur‘un ordularının 

kenti iĢgal ettiği sırada ilk anda kestiği Ģu anda anımsayamadığım kırk görevliden 

alan Halifelik Mezarlığı‘nın gömüye kapandığını ve babamın uğraĢmalarına kesin bir 

nokta konduğunu biliyorum. Böylece benim talihsiz küçük kız kardeĢim o yabancı 

mezarın bir böğrüne sıkıĢmıĢ bir halde unutulup gitti. 

 

5. Kardeşler arasındaki konumunuz nasıldı, nasıldır? 

 

 KardeĢler arasındaki el üstünde tutulan biriydim. 

 Bunun iki nedeni vardı: Birincisi üç kızın ardından dört gözle beklenen erkek 

çocuktum. Bu baĢlı baĢına bir avantajdı. Ġkincisi de, ailenin en küçük çocuğuydum. 

Her ne kadar benden iki yıl sonra bir kız kardeĢim daha olmuĢsa da çok küçük yaĢta 

aramızdan ayrılmıĢ ve ailenin en küçüğü olmamı engelleme fırsatı bulamamıĢtı. 

Böylece ailenin en küçük bireyine gösterilen sevgi ve Ģefkatten fazlasıyla nasibimi 

almadım desem yalan olur. 

 Ablalarımın içinde benden üç yaĢ büyük olduğu için neredeyse yaĢıt 

sayılabileceğimiz en küçüğü ile aramızda on yıllık bir yaĢ farkı olan ortanca ablam 

artık aramızda değil. Benden on üç yaĢ büyük olan en büyük ablamla ise her zaman 

olduğu gibi bugün de aramız gayet. Hemen her akĢam, telefonla da olsa konuĢup 

geçmiĢten söz ediyor, anılarımızı tazeliyoruz. 

  

6. Çocukluğunuz nerede/ nerelerde ve nasıl geçti? 

 

 Çocukluğum, doğduğum kent Sivas‘ta geçti. Kalenin eteğinde Selçuklulardan 

kalma muhteĢem yapı Gökmedrese‘nin karĢısındaki iki katlı ahĢap evimizde…  

Evimizin bulunduğu, kaleden ġeyhçoban Tekkesi‘ne giden sokağı ―Gurbet Kaçtı 

Gözüme‖ adlı kitabımda yer alan ―Ayıp Yerleri Yanlış Konmuş Resimler‖de anlattım.  

Yaz tatillerini ise benden bir yaĢ küçük oğulları olan amcamların Adapazarı‘nda, 

bugün hâlâ gözümde tüten bahçe içindeki evlerinde geçiriyordum. Okullarımıza 
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ancak çoğu kez babalarımızın, en azından iĢlek caddelere kadar, kürekle açtıkları kar 

tünellerden geçerek gittiğimiz bir kıĢın ve Gökmedrese‘nin avlusunda toz toprak 

içinde bilye yuvarladığımız Mayıs-Haziran aylarının ardından tatilin baĢlamasıyla 

birlikte Ada‘ya (Adapazarı‘na öyle derdi amcamlar) gitmek dört gözle beklediğim 

bir Ģeydi. Elbette ki bekleyecektim. Oraya gitmekle yalnızca tozdan topraktan değil, 

ne zaman, neye sinirleneceği belli olmayan otoriter bir babanın öfke dolu soluğunu 

ensemde hissetmekten de kurtulmuĢ olacaktım.  Doğru dürüst güneĢ görmeyen bir 

evden, yemek seçiyorum diye öfkelenip kiplere binen bir babanın azarlarından 

kurtulup, hoĢgörülü, Ģen Ģakrak bir amcanın geniĢ pencerelerinden bol bol ıĢıkların 

girdiği aydınlık evinde olmak baĢlı baĢına önemli bir Ģeydi. Annesinin eĢit 

davranıyormuĢ gibi görünmesine karĢın uygulamaktan geri kalmadığı ayrımcılığı 

babasının dengelemeye çalıĢtığı yaĢıtım bir kuzenin Ģımarıklıklarına katlanmak vardı 

ama dert değildi doğrusu. O kadarı kadı kızında da bulunurdu.  

 

7. İlköğreniminize nerede, ne zaman, hangi okulda başladınız; ne zaman bitirdiniz? 

 

 Hani derler a, sorma! Ġlköğrenimim tam bir festivaldi. Cumhuriyet Ġlkokulu, 

Recep Handan Ġlkokulu, Dumlupınar Ġlkokulu… Okul sayısının kabarık oluĢunun ev 

değiĢmemizle ya da babamın baĢka yere atanmasıyla ilgisi yok tabii… SavaĢ 

sonrasının o sefil yıllarında, elde bulunan sınırlı sayıdaki okulun yıkık dökük oluĢu 

ve bir yandan onlar yenilenirken bir yandan da yeni okulların açılmasından 

kaynaklanıyor bu durum.  

 Ġnanır mısın, Sivas‘ın o yıllardaki akıl almaz soğuğunda yedi sekiz yaĢındaki 

çocuklar üç beĢ kilometre ötedeki okullara gidiyorduk. ġimdiki gibi paltolar, 

muflonlu kabanlar falan da hak getire… Önlüklerimizin altına annelerimizin, 

ablalarımızın ördükleri kalın kazaklarla idare ederdik. Ġlkokul yıllarımı ―Etiyopya 

Kralının Gözleri” adlı öykü kitabımın son öyküsü Kavanoz‘da kısmen de olsa 

özetlemiĢtim.  

 Ġlkokula 1952‘de baĢladım. 1957‘de bitirdim.  

 Bu arada, geçenlerde bir rastlantı sonucu, diplomamı aldığım Dumlupınar 

Ġlkokulu‘nun baĢka yere taĢıdığını öğrendim. Üstelik öyle, yanı baĢında yeni yapılan 

bir binaya falan değil, dünyanın öteki ucuna… Evet evet, abartıyorum sanılmasın. 
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Hangi aklı evvel yaptıysa, sanki bana bir garezi varmıĢçasına okuduğum okulu yedi 

sekiz kilometre uzaktaki bir mahalleye taĢımıĢ; Gökmedrese‘nin yakınındaki okulu 

da Ahmet Kutsi Tecer Ġlköğretim ve ĠĢ Okulu yapmıĢlar… Kısacası anılarımı 

çalmıĢlar, anılarımı!  Aklı evvellik değil de nedir bu? Yedi sekiz kilometre ötedeki 

yeni yapılan okulu Ahmet Kutsi Tecer diye adlandırsalar ölürlerdi sanki! Ne garip bir 

ülkeyse anıları bile güvencede değil insanın. 

  

8. Ortaöğreniminizi nerede, ne zaman, hangi okulda tamamladınız? 

 

 Ortaokulda da durum, koĢullar gereği, yine aynı oldu. O dönemde Sivas‘ın 

merkezinde biri kızlar, öteki erkekler için olmak üzere iki ortaokul vardı. Birinci 

sınıfın ortalarına doğru NalbantlarbaĢı‘ndaki erkek ortaokulunun belirli köĢelerine 

güvenlik sistemi olarak yerleĢtirilmiĢ olan camların çatlaması sonucu binanın 

çökeceği anlaĢıldığından Cumhuriyet Meydanı‘nda, hükümet binasının karĢısındaki 

kız ortaokuluna taĢındık ve böylece Sivas‘ta ilk kez olarak karma ortaokul öğrenimi 

baĢladı.  

 Soluğa sıcağa aldırıĢ etmeden her sabah bahçede toplanıp uzunca bir süre 

bekledikten sonra içeri alınmak için Azrail‘den beter bir müdirenin önünden 

geçerken mendillerimizi ve etin hizasından kesilmiĢ tırnaklarımızı göstermek 

zorunda olduğumuz zindandan farksız akıllara ziyan bir okuldu burası. ―Bozuk para 

niyetine harcarım hepinizi‖ diye kükredikçe sesi taĢ duvarlarda dakikalarca 

yankılanan Ġffet Mersin adında bodur boylu, etine dolgun müdirenin önünden 

geçerken ―kravatın yana kaymıĢ‖, ―mendilin kirli‖ gibi sudan bir nedenle yumruğu 

gözümüzün üstüne yemediysek Ģanslı sayıldığımız bu okulda bir an olsun mutlu 

olduğumu hatırlamam. Yalnızca ben değil, bütün öğrenciler için durum aynıydı. O 

sabah yumruğu yememiĢ olmamız, sevinmeliyiz anlamına gelmezdi. Bunun, öğlen 

paydosu vardı, okul dağılımı vardı… Teneffüsleri vardı… Ayrıca 

öğretmenlerimizden biri tebeĢir almaya yollayabilirdi ya da keçeden yapılmıĢ tahta 

silgisini lavaboda yıkamaya… Bunlardan birinde, bir Ģekilde yakalanmak vardı iĢin 

içinde. Hadi yakalanmadın diyelim, bunun yarını, öbürsü günü, gelecek haftası, 

gelecek ayı, gelecek yılı da vardı…  
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 Üç yıllık bir cehennem hayatının ardından 1960‘ta iĢte o ortaokuldan mezun 

oldum. Belki bozuk para niyetine harcanmadım, belki bir yumruğu bu canavar 

kadından yerken ikincisini de duvardan yemedim ama müdür odasından çağrıldığı 

için on dört on beĢ yaĢlarında kızların, bıyıkları terlemeye baĢmıĢ delikanlıların 

altlarına kaçırdıklarına çok tanık olduğum bu okulda tam üç yıl boyunca korkudan 

ölüm öldüm dirildim… Tek Ģansım Telis Memet diye bilinen son derece değerli bir 

hocanın öğrencisi olmak oldu. Beni bugün bir gizli ressam yapan ve uzaktan 

akrabamız da olan Cumhuriyet döneminin ünlü ressamlarından Mehmet Uzel… Bir 

de Halim Yağcıoğlu… Edebiyatı yaĢamının her karesine sindirmiĢ ünlü Ģair, bana 

edebiyatı sevdiren değerli insan. ―Ey ulu Kadmos‘un genç torunları… Evlatlarım… 

Niçin baĢlarınıza zeytin yapraklarıyla süslü niyaz dalcıkları taktınız?‖ gibisinden 

tiratları öylesine beynimize yer etmiĢti ki… Her sözü Yunan tragedyasından bir 

tiratmıĢ gibi bir izlenim bırakırdı insanda… Sınıf baĢkanını müdür yardımcısından 

bir Ģey almaya gönderirken bile bir tragedyadan bir kesit sunarmıĢ gibi bir hali olan 

Halim Bey‘i sıkılgan mizacımdan dolayı o zamanlar bizleri de kendisi gibi olmaya 

zorladığı düĢünmesiyle pek sevmezdim ama son zamanlarda konu üzerinde yeniden 

düĢünme fırsatı bulunca bugün bu noktaya gelmemde ilk kıvılcımları atan insan 

olarak görüyorum kendisini. 

 Ardından Sivas Lisesi‘ne baĢladım. Sivas‘ın tek lisesi olmakla kalmayıp 

yörenin de tek lisesi olan bu okul o zamanların ender liselerinden biriydi. 

Yatakhanesi, yemekhanesiyle çevre il ve ilçelerden gelen öğrencilere hizmet veren 

Sivas Lisesi‘nin aralarında Ahmet Kutsi Tecer, Halim Yağcıoğlu, Ġsmail Safa, 

Eflatun Cem Güney gibi Ģair ve yazarların, Mehmet Uzel gibi ünlü bir ressamın yanı 

sıra Hitler rejiminden kaçıp ülkemize sığınan profesörlerin de yer aldığı kadrosuyla 

seçkin bir öğretim kurumuydu.  

 Yüz yıllık haĢmetli bir taĢ binaydı burası. Ortasında Ġspanyol mimarisine has 

bir patio (iç avlu) vardı. Ne var ki burası portakal ağaçlarıyla, çiçekleri, gezinti 

yolları, küçük havuzu ve dinlenme banklarıyla bir kıĢ bahçesi değildi ne yazık ki! 

Dört köĢesinden gemi halatlarından farksız devasa halatların sarktığı, jimnastik 

kasalarının, muĢamba kaplı minderlerin, haltercilerin kullandığı ağırlık güllelerinin 

yer aldığı bir iĢkence merkeziydi. Bir baĢka deyiĢle iç avlunun üstü zarif bir cam 

kubbeyle kapatılarak spor salonuna dönüĢtürülmüĢtü. GiriĢ kapısının sol tarafında 
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―kepenek suyu‖ adı verilen kentin ünlü içme suyunun sürekli olarak akıp durduğu bir 

çeĢme bulunan bu salon kızlı erkekli bazı arkadaĢlar için bugünkü deyiĢle bir fitness 

merkezi olabilirdi. Aralarında benim de yer aldığım bazı öğrenciler için de haftada 

iki saat - yoksa dört müydü? — eĢofmanlarımızı bacaklarımıza çekip çilemizi 

çekmek üzere uğramak zorunda olduğumuz iĢkence merkeziydi.  

 Halata tırmanmaktan ödüm kopardı. Daha ilk hamlede, bir bakardım, çırpı 

gibi kollarım bir seksen iki boyundaki gövdenin ağırlığı karĢısında pes ederek 

bileklerim gevĢeyivermiĢ. Küt diye yere iniverirdim hemen… Neden sonra öğrendim 

ki kollarımdaki güçsüzlük o dönemde de var olan boyun fıtığından 

kaynaklanıyormuĢ. 

 Gelecekte mesleğimi belirleyen ve önümde yeni ufuklar açacak olan 

Fransızca‘yı iĢte bu lisede öğrendim. Biri Paris‘ten bilmem kaç yüz franka aldığı 

döpiyesleri, bluzları ve fularlarıyla övünmekle, öteki güzelliği ve zarafetiyle ünlü iki 

değerli öğretmen bana bu yolu açtılar. Birbirleriyle uğraĢmaktan nasıl fırsat buldular 

da bunu baĢardılar, inanın bugün bile anlamıĢ değilim. Özellikle Behice Hanım‘ın, 

kendisinden en az bir 15 yaĢ genç, boylu boslu, bir manken kadar alımlı, bir o kadar 

da zarif meslektaĢı hakkında dedikodu yaptığını söylersem yalan olur. TanınmıĢ ve 

varlıklı bir ailenin kızı olan Behice Hanım‘ın doğrudan dedikodu yaptığı görülmezdi. 

Konaklarda büyümüĢ, Fransız mürebbiyelerin ellerinde yetiĢmiĢ bir hanım olarak 

böyle bir Ģey onun aile terbiyesine ve aldığı eğitim anlayıĢına uymazdı. Yapabileceği 

tek Ģey rakibi karĢısında hiç de yabana atılmayacak bir üstünlük olan servetini 

kullanmaktı.  

 Bakın bunu çok güzel becerirdi doğrusu. Ayrıca pek nadir yaptığı da 

söylenemezdi bunu. Haftanın neredeyse üç dört günü derslerde kurduğu cümleler 

sayesinde amacına öyle baĢarılı bir biçimde ulaĢırdı ki, ĢaĢardın. Örnek mi 

istiyorsun. Alın size ilk anda aklıma geliveren birkaçı: ―ġu gördüğünüz bluzun öyle 

adını vermeye gerek duymadığım bazı kimselerin yaptığı gibi üç beĢ kuruĢ 

karĢılığında ucuzcu bir mağazanın tapon malların konulduğu alt raflarından değil, 

Paris‘in en lüks butiklerinden biri olan Chanelle‘den tam 395 frank ödenerek 

alındığını biliyor muydunuz?‖, ―ArkadaĢınızın yalnızca bir yıl, aklı fikri balolarda ve 

orduevlerinde boy göstermek olduğundan öğrencilerine yeterli vakti ayıramayan bir 

öğretmenin sınıfında okumasının onun bir anda  ―à qui‖ li cümlelerle ―quelle‖li 
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cümleleri birbirine karıĢtırmasına yol açtığını gözlerinizle görmeniz benim bu 

konuda ne kadar haklı olduğumu gösteriyor.‖ 

 Fransızcada böylesine ağır cümlelerin üstesinden gelebiliyordum ama Ģu anda 

adı da yüzü de belleğimden silinmiĢ olan bir müzik öğretmeni yüzünden lise son 

sınıfta bir yıl beklemek zorunda kaldım, biliyor musun? Öteki derslerim mükemmel 

olduğu halde sözünü ettiğim o öğretmen yüzünden o yıllarda lise son sınıfta tüm 

dersleri baĢaran ve sınıfını geçmeye hak kazanan öğrencilerin diploma alabilmek için 

girdikleri bakalorya sınavında baĢarılı olamadım. Müzik dersinin yazılı sınavından 

baĢarılı olduğum halde sözlüde utançtan pancar gibi kızarıp elime tutuĢturulan nota 

defterindeki solfejleri ünlü bir müzisyen gibi okuyamamam bir yılıma mal oldu. Bu 

arada Sivas‘ın Yıldızeli ilçesine bağlı bir köyde öğretmencilik oynadım. Yavu 

nahiyesinin EĢmebaĢı köyünde vekil öğretmenliğe baĢlayarak daha önce yabancısı 

olduğum kırsal kesimi tanıma fırsatı buldum. 

 Yazılı soruları bir hafız gibi ezberleyip sırf utandığımdan solfejleri okurken 

sesim titredi diye bir yıl hayata geç baĢlamama neden olan o öğretmeni bugün zaman 

makinesiyle getirip benim 14 yıl önce emekli olduğum liseye yerleĢtiriyorum da 

aklım hayalim almıyor. O saat harcarlardı adamı. En baĢta öteki öğretmen arkadaĢları 

izin vermezdi buna. Sonra milli eğitim bakanlığı her on beĢ günde bir açtığı ek 

sınavlarla ve öğretmenler kurulu kararlarıyla bu iĢi çoktan hallederdi. Ġktidarın 

maĢası müdürlerin baskılarına dayanmak kolay mı? Adamın iflahını gevretirlerdi. 

Diyelim ki o insan tüm bunlara direndi, derhal hakkında soruĢturma açılır, anasından 

emdiği burnundan getirilirdi. 

 

9. Yükseköğreniminizi nerede, ne zaman, hangi okulda tamamladınız? 

 

 Liseyi bitirdiğimde, Ġstanbul‘da Güzel Sanatlar Akademisi‘nin giriĢ 

sınavlarına katılma hakkını kazanmıĢ, günler süren uygulamalı elemelerinde baĢarılı 

olmuĢtum. Ne var ki Akademi‘de okumanın çok masraflı olduğu söylentileri ve bir 

arkadaĢla ev tutma zorunluluğu, dar gelirli bir demiryolu iĢçisinin çocuğu olarak 

gözümü korkutuyordu. YaklaĢık bir hafta süren sınavlarda baĢarılı olup Akademi‘ye 

girmeye hak kazandıkta sonra Sivas‘a dönerken, tren garında birden aklıma geldi. 
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Ġnip bir bakayım bir sonraki trenle dönerim nasıl olsa diye geçirdim içimden. 

Böylece Ankara yüksek öğrenimimi yaptığım kent oluverdi.   

 Yukarıda sözünü ettiğim ezeli ve ebedi rakip iki Fransızca öğretmeninin 

birbirleriyle yarıĢmaktan artan zamanlarında öğrettikleri Fransızcam ile Ankara‘da 

Gazi Eğitim Enstitüsü‘nün, yani bugünkü adıyla Gazi Üniversitesi‘nin Fransızca 

bölümünü kazanmıĢtım. Okul yatılıydı, herhangi bir ödeme gerekmiyordu. Ailem 

bana cep harçlığı gönderecekti sadece… Doğal olarak burayı tercih edecektim. Yıl 

1964‘tü. 

 BaĢta çok sevdiğim Ģiirine ve Fransızcasına saygı duyduğum, büyük bir emek 

ürünü sözlüğünü mesleğim gereği elimden düĢürmediğim büyük insan Tahsin Saraç, 

dönemin ünlü eleĢtirmeni ve halkbilim uzmanı Hikmet Dizdaroğlu, ġükrü Kurgan, 

Kemal Demiray olmak üzere yerli yabancı birçok değerli öğretim üyesinin 

katkılarıyla mezun olduğum bu okulda hayatımı değiĢtirecek bir olayı anmadan 

geçemeyeceğim. 

 1968 haziranında, bitirme sınavlarında, kompozisyon sınavında Gustave 

Flaubert‘in ölümsüz romanı Madam Bovary‘ye bir ek yazmamız istenmiĢti. Bu ek, 

Charles Bovary adında bir köy hekimiyle evlenen ve ayakları bulutlarda gezen, 

yükselme özlemi içinde kıvranan Emma adında genç bir kadının duygularını 

aktaracaktık. GeçmiĢ gün, unutmuĢ olabilirim, yaklaĢık on sayfalık bu bölüm bir 

hatıra defteri varmıĢ da Emma o geceki balo ile ilgili duygularını oraya aktarıyor 

olacaktı. Romandaki yeri de Emma‘nın bir rastlantı sonucu çağrıldıkları bir Ģatodaki 

balodan döndüğü gündü tabii.  

 Herkes gibi kompozisyonu yazdım. Birkaç gün sonra sonuçlar açıklandığında 

arkadaĢlarım iyi kötü bir not almıĢ, geçecekler geçmiĢ, kalacaklar kalmıĢtı. Ama 

benim numaramın karĢılığında herhangi bir not yoktu. Nedenini sormak üzere 

kompozisyon hocamız Madam Bernadette‘in yanına çıktığımda hazırlıklıydı hoca. 

Ne söyleyeceğini çoktan belirlediği her halinden belliydi. Yine de ne düĢündüyse hiç 

belli etmeden, yazılı kâğıt tomarını destenin en üstünden eline alıp Ģöyle bir baktı. 

Tanrım, kâğıdın üstündeki boĢlukta aldığım notu gösterecek herhangi bir rakam 

yerine irili ufaklı yirmiye yakın soru iĢareti yer almaktaydı. Madam kâğıttan aldığı 

bakıĢlarını zaman zaman gözlerimin içine dikerek ―Olamaz, bunu sen yazmıĢ 

olamazsın. Böyle bir Ģey görülmemiĢ… Nereden aldın sen bunu?‖ deyip tutturdu. 
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Kimseden almadığımı, metni doğrudan kendim yazdığımı, üstelik sınav salonunda 

böyle bir Ģeyin mümkün olmadığını, kendisinin ve baĢka hocaların gözleri önünde 

yapılan bir sınavda nereden ne bulup da yazacağımı söylediysem de o sınavda zayıf 

almama ve Eylül sınavlarını beklememe engel olamadı bu.  

 Böylece üç ay geç mezun oldum, üç ay geç atandım, üç ay maaĢ alamadım 

ama çok da zararı oldu diyemem. Hatta kârı bile oldu. Belki hayata baĢlamak için üç 

ay geciktim ama bu arada yazma konusunda özgüvenim geliĢti. Alanında uzman bu 

Fransız öğretim üyesini kompozisyonumu benim yazdığıma inandıramamıĢtım ama 

ben biliyordum durumu. Metni yazan bendim… Bu beni yüreklendirdi. Körükledi, 

kamçıladı… Böylece birkaç ay sonra Ardahan Lisesi‘nin çiçeği burnunda 

öğretmenlerinden biriyken, yılbaĢı gecesi oturup ilk öyküm Ahırdakiler‘i yazmaya 

baĢladım ve hemen o gece bitirdim. Saha sonra 1974‘te yayımlanan Kurtboğan adlı 

kitabımdaki öykülerden biri oldu bu öykü. 

 

10. Öğrenim sürecini tamamladıktan sonra hangi işi/ mesleği yaptınız? 

 

 Tabii ki öğretmenlik yaptım. Seçim yapacak durumda değildim. Seçimimi 

Güzel Sanatlar Akademisi‘ne değil de Gazi‘ye kayıt olurken yapmıĢtım ben. Ortada 

her açıdan böyle bir üstlenme vardı ve bunu uygulamam gerekiyordu. 

  

11. İşe/ mesleğe nerede, ne zaman, hangi kurumda başladınız? 

 

 Öğretmenliğe Eylül 1968‘de baĢladım. Okulu bitirdikten birkaç gün sonraki 

kurada Ardahan Lisesi‘ni çektim. Herkes gibi ben de hayalleri olan, Ġstanbul‘da 

Boğaz kıyısındaki liselerden birini, Ankara, Ġzmir, Antalya‘daki liselerden birine 

atanmayı bekliyor, düĢlüyordum… Kurada Ardahan Lisesi‘ni çekince bir burukluk 

yaĢamadım desem yalan olur elbette. Ancak birçoklarının yaptığı gibi bayılmalar, 

sinir krizleri yaĢamıĢ ya da üste para verip becayiĢ yapmak amacıyla ortalığa falan 

düĢmüĢ değilim. Ġlk günlerde biraz buruk da olsa gittim ve sonradan tanımaktan 

büyük bir mutluluk duyduğum bu kentte adam adam öğretmenliğimi yaptım.  

 Ben orada Fransızca öğretmenliğine baĢladığımda Ardahan Lisesi bir yaĢını 

yeni doldurmuĢtu. Yirmi iki yaĢında yaĢıtım sayılabilecek, hatta bazıları benden 
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büyük çoluk çocuk sahibi öğrencilerle iĢe baĢlayıp onlara Fransızca öğretirken hayatı 

öğrendiğim, öykülerimi yazmaya ilk kez orada baĢladığım bu kentin yaĢamımda her 

zaman özel bir yeri oldu. 

 

12. Bu işi/ mesleği nerelerde, hangi zamanlarda, hangi kurumlarda sürdürdünüz? 

 

 12 Mart‘ın hemen ardından tam Ardahan Lisesi‘nden Sivas Ticaret Lisesi‘ne 

atandığım bir sırada, Fransız hükümetinin açtığı bir sınavda burs kazanarak Poitiers 

Üniversitesi‘nde KarĢılaĢtırmalı Dünya Edebiyatı üzerine yüksek lisans yapmak 

üzere Fransa‘ya gittim. Ġki yıla yakın bir süre orada kaldıktan sonra, tam bursumun 

süresini uzatmıĢ doktoraya doğru yol alırken Ekim 1972‘de Gazi Eğitim Enstitüsü‘ne 

atandığım söylenerek yurda dönmem istendi. Döndüğümde ise dedikleri gibi mezun 

olduğum okula değil de, Diyarbakır Eğitim Enstitüsü‘nde yeni açılan Fransızca 

bölümüne atandığım ortaya çıktı ve o günün koĢullarında oraya gitmeyip Fransa‘ya 

gitmeden önce atanmamın yapıldığı Sivas Ticaret Lisesi‘nde göreve baĢladım. 

Ayrıca AkĢam Ticaret Lisesi ve Sivas Eğitim Enstitüsü‘nde Fransızca dersleri 

veriyordum.  

 1975‘te Ġstanbul‘da Sultanahmet Ticaret Lisesi‘ne atandım. Ne var ki at izinin 

it izine karıĢtığı iki ara rejim arası bu dönemde Yeniortam gazetesinde kitap tanıtma 

yazıları, eleĢtiriler ve söyleĢiler yayınlıyorum ve Kurtboğan adında bir öykü kitabım 

var diye adını bile anımsamadığım bir zavallı müdür sakıncalı bulup göreve 

baĢlatmadı beni. Kimi kime Ģikâyet edecek, kimden medet umacaksın ki?... Böylece 

öğretmenliğim sona ermiĢ oldu.  

 Ta ki Ocak 1978‘de 2. Ecevit Hükümeti kuruluncaya kadar. Bu arada Disk‘e 

bağlı Gıda-ĠĢ Sendikası‘nda Genel Sekreter yardımcılığı yaptım.  

 Yeni hükümetin kurulması üzerine ġubat baĢında yeniden göreve baĢladım. 

Kısa bir süre Ġstanbul‘da Vefa Lisesi‘nde çalıĢtıktan sonra Ġstanbul Atatürk Eğitim 

Enstitüsü‘ne atandım. Olaysız tek bir günün bile yaĢanmadığı bu okulun Fransızca 

bölümünde çeviri ve Yirminci Yüzyıl Fransız Edebiyatı dersleri vermeye baĢladım.  

Her gün bombaların patladığı, yoğun çatıĢmaların yaĢandığı bu okula sabahleyin sağ 

salim kendini atabilmiĢ, akĢamüzeri de oradan çıkıp eve dönmeyi baĢarabilmiĢseniz, 

sizden mutlusu yok demekti. Böylesine karıĢık bir ortam söz konusuydu. O yıllarda 
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ġiĢli‘de, Kocamansur‘da oturuyordum. ġiĢli Meydanı‘nda, ġiĢli Pasajı‘nın üstünde… 

Oradan Kadıköy, Fikirtepe‘deki Ġstanbul Eğitim Enstitüsü‘ne gelmek için önce 

denizi aĢmam gerekiyordu. Yani vapura binmem…  

 Bu ise baĢlı baĢına bir sorundu. Her Ģeyin, her yerin parsellendiği bir 

dönemde bineceğin vapur hangi gruba aitti acaba? Yani vapurun o saatteki yolcuları 

hangi ideolojik gruptandı? Kazara seni kendisine düĢman gruptan bilen öğrencilerin 

egemen olduğu bir vapura binmiĢsen, her an denize atılma riski bile vardı iĢin 

içinde… Sonra bir kuytu köĢede bir grup öğrencinin saldırısına uğrayıp temiz bir 

dayak yemek, ĢiĢlenmek, hatta durakta dolmuĢ beklerken merminin vücudunun 

herhangi bir yerine saplanıvermesi… Bunlar her an, herkesin baĢına gelebilecek 

Ģeylerdi.  

 Derste, tüm ilginizi anlatacağınız konuya yoğunlaĢtırdığınız bir anda ya da bir 

öğrencinin yaptığı çevirinin baĢarılı yanlarını arkadaĢlarına ilan etmek, yaptığı 

hataları ise sadece kendisinin duyabileceği bir sesle kulağına fısıldamak üzere 

kağıdını elinize aldığınız sırada öyle Ģeyler yaĢardınız ki inanılır gibi değil. Örnek mi 

istersiniz, çok… Hiç beklemediğiniz bir anda birden dıĢarıdan fırlatılan bir taĢın 

Ģangırtıyla aĢağıya indirdiği camların ĢaĢkınlığı içinde ne yapmanız gerektiğine karar 

veremeden donup kalmanız az Ģey mi? Kendinizi dersin heyecanına kaptırıp her Ģeyi 

unutmuĢken ansızın savrulan tekmelerle kapının pat diye açıldığına ve elinde demir 

çubuklarla içeri dalan bir grup insanın sınıftaki öğrencilerden birini yaka paça 

sürükleyip götürdüklerine bile oldukça sık rastlanırdı. Üstelik de kapısında güvenlik 

görevlilerinin bulunduğu sınıflardan alınıp yine güvenlik görevlilerinin kum gibi 

kaynadığı koridorlardan sürüklenerek…  

 Sabahları öğretmen odasında ya da bölüm baĢkanlarının odasında otururken 

bir ara kapıdan kafasını uzatıp ―Bomba falan var mı hocam?‖ diyen bir iki polis 

memurunun yaptığı sözde aramadan sonra derslerin baĢladığı bu okulda öğretmenlik 

yapmak hiç de kolay değildi. Hiç unutmam, bir keresinde iĢi o noktaya vardırdılar ki, 

akıllara ziyan! Bir öğle vakti duyduğum gürültüler üzerine okumakta olduğum 

kitaptan baĢımı kaldırınca, öğretmen arkadaĢların hayli büyük bir salon olan 

öğretmenler odasının bahçeye bakan penceresinin önüne dizilip dıĢarıda yaĢanan bir 

olayı izlemekte olduklarını gördüm. Mesafeli bir biçimde de pencere önüne dizilmiĢ 

olan kalabalığa yaklaĢıp heyula gövdeleriyle önüme sur dibi dikilmiĢ iki yakın 
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arkadaĢımın omuzlarına ellerimle bastırarak aralarında kendime küçük de olsa bir 

görüĢ alanı açtığımda gördüğüm manzara Ģuydu: Kaportalarının üstlerinde birer tabut 

bulunan üç cenaze arabası – o Ģokun arasında ben o kadar saydım ama daha fazla da 

olabilir… Kapağı açık bu tabutların içlerinde, bir ellerinde iyice görelim diye yukarı 

doğru kaldırıp salladıkları hayvan ölüleri, öteki elleriyle ―LeĢleriniz bunlara girecek‖ 

diye tabutları iĢaret eden birtakım insanlar… 

 Tanrım, neler yaĢanmıyordu ki!   

 Hadi diyelim okulda günü kazasız belasız atlattın diyelim bunun bir de 

dönüĢü vardı. Bu kâbus ortamını o günlüğüne de olsa elveda diyerek soluğu sağ 

salim evinde, çoluk çocuğunun arasında almak… Hiç de kolay değildi. Hele de 

bombaların patladığı, saldırıların yoğunlaĢtığı günlerde… Bazen okulda mahzur 

kalır, reoların gelip bizleri güvenli olduğu düĢünülen bazı merkezlere götürmelerini 

beklediğimiz olurdu. Evimize yakın olması değil, sadece olay yerinden uzak bir yer 

olması önemliydi… Genellikle de Kartal meydanına bırakırlardı. ġiĢli nere Kartal 

nere… Böylesi durumlarda o geceyi ister istemez Fikret‘in evinde geçirmek zorunda 

kalırdım. 

 Fikret dedim de aklıma geldi. Alkol bağımlısı bir arkadaĢtı. Biraz önce 

belirttiğim, okulda mahzur kaldığımız günlerden birinde reoların gelmesi biraz 

gecikmiĢti. ĠĢte o Fikret beni bir köĢeye çekerek revire gidip sağlık görevlisinden 

biraz alkol istememi rica etti. Nedenini sorduğumda önce abuk sabuk gerekçeler 

sıralamaya baĢladı. Ġnanmadığımı görünce ceketinin kollarını sıvazlayarak 

bileklerinin biraz ötesinden baĢlayıp dirseğine kadar yayılmıĢ içleri su dolu ĢiĢlikleri 

gösterdi. Sonra da gömleğini kaldırıp karnını gösterdi. Her tarafını boydan boya 

kaplayan suçiçeğini çağrıĢtıran bu ĢiĢlikleri doğrudan hemĢireye ya da doktora 

göstermesini söylediysem de ne yapıp edip beni revirden küçük bir ĢiĢe alkol almaya 

ikna etmeyi sonuçta baĢardığını anımsıyorum. Bunda büyük bir olasılıkla incelterek 

acınacak bir hava verdiği sesinin ya da ağlamasının büyük bir rolü olmuĢtur.  

 Hani, keĢiĢ keteyi bir kez yer diye bir söz vardır. Benimki de öyle oldu… 

Aynı Ģeyi bir kez daha yapmaya kalkıĢtığında, ne vaktinde alkol alamayan 

vücudunun bir anda döküverdiği suçiçeği benzeri döküntüler, ne ağlamaklı sesi, ne 

yalvarmaları, ne de tehditleri… Bana vücudundaki döküntülere süreceğini söyleyerek 

aldırdığı alkolü bir köĢeye çekilip tepeye indirdiğini ve hemen ardından da cebinden 
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çıkardığı küçük bir teneke kutudan ağzına bol nane aromalı minik Ģekerlerden 

attığını gördükten sonra bir daha aynı hatayı yapar mıyım? Ne hali varsa görsündü. 

Böyle diyorum ama içim de paralanıyordu… 

Bunlar 12 Eylül‘ün ayak sesleriydi tabii…  

Nitekim fazla sürmeden çıkageldi Kenan Evren rejimi… 

 O kadar yorgun düĢmüĢ, öylesine yılmıĢtım ki sanıyorum yeni yılın baĢında 

atanmamın yapılmasını istedim ve o günlerde oturmakta olduğum Merter‘den pek de 

uzak olmayan Bahçelievler Lisesi‘nde göreve baĢladım. BaĢlangıçta müdür 

yardımcılığı ve Fransızca öğretmenliği yaptığım bu okulda ayrıca okulun tiyatro 

iĢleriyle ilgileniyordum. 12 Eylül‘ün insanın soluk alıĢını bile denetlediği böyle bir 

dönemde bir lisede sahneye konulacak oyunu belirlemek ve sıkıyönetim 

komutanlığından oynanabilir izni almak hiç de kolay değildi. Ġzin almak üzere 

gönderdiğiniz oyunların hepsi reddediliyordu ve geriye Molière‘in Cimri‘sinden, 

Musahipzade Celal‘in ―İstanbul Efendisi‖nden, Namık Kemal‘in ―Vatan yahut 

Silistre‖sinden baĢka bir Ģey kalmıyordu. Yani yazıldıklarından bu yana binlerce, on 

binlerce kez ısıtılıp ıslanıp sahneye konmuĢ oyunlar… Bu durumda iĢ baĢa 

kalıyordu. Bu iĢi yapacaksam doğru dürüst yapmalıydım. Pek de uzun sürmeden bir 

formül buldum. Öykülerim diyaloglarımın canlılığıyla büyük övgüler almıyor 

muydu? Oturup kendim yazacaktım… Böylece yazar Mustafa Balel‘i bir kenara 

bırakıp ―okulun Fransızca öğretmeninin yazıp sahneye koyduğu oyun‖ diye onay 

almakta hiç de zorlanmadığımız ―Vesile‖, ―Yaralı Güvercin‖, ―Her Bahar Ölmek‖, 

―Gülname‖, ―Gün Vurgunu‖ gibi oyunlar peĢ peĢe birbirini izledi. 

 Bunlar güzel Ģeylerdi de Selimiye KıĢlası‘ndan izin almak oyunları sahneye 

koymaya yetmiyordu. Etraftaki kuĢbeyinlileri bu iĢin önemine ikna etmek, deveye 

hendek atlatmaya falan benzemiyordu öyle… Deve seni zorlasa da, sonunda 

atlayacaktı, bunu biliyordun. Oysa çalıĢtığım lisedeki arkadaĢların ruhunu 

biliyordum… Hendeği falan atlamalarından vazgeçtik ayağına çelme takıp burnunun 

üzerine kapaklanmana yol açmıyorlarsa Ģanslısın demekti… 

 Tiyatro yapmak, onu bir iki gün bir sinema salonunda sergilemek, liselerarası 

gösterilere katılmak… Bütün bunlar para, malzeme, iĢgücü gerektiriyordu. 

Kıskançlıktan kıvranan birtakım insanların ―O da öğretmen ben de… O meĢhur 
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olacak diye neden kendimi yorayım ki‖ diye kıvrandığı bir okulda ister istemez her 

Ģey benim üstüme kalıyordu. Bir de zavallı Tuna‘nın…  

 Tuna dediğim, o günlerde kendini tiyatroya adamıĢ bir öğrenciydi: Tuna 

Orhan. Günümüzde tiyatro sanatçısı, sinema oyuncusu ve dizi oyuncusu, bir o kadar 

da mükemmel bir müzisyen… On parmağında on hüner olan ateĢ parçası bir genç… 

Nalbura çivi almaya koĢturan bizdik. Kırtasiyeciye mukavva, manifaturacıya bez 

almaya giden yine biz… En kötüsü o ağır dekorların kamyonete yüklenmesinden ve 

indirilmesinden sorumlu olan da yine bizdik… Öğretmen arkadaĢlar ve hizmetliler 

―Eh, oyunu oynanıyor… O meĢhur olacak.  Tabii taĢıyacak.‖ diyorlardı. ġimdi 

herhangi bir yorumda bulunmadan yaptıklarını tarafsız bir gözle aktarmaya 

çalıĢtığım o insanların zaman zaman da olsa bunları anımsadıkça vicdanları bir nebze 

olsun sızlıyor mu acaba, çok merak ediyorum? diyecektim ama demiyorum, çünkü 

böylelerinin vicdanlarının sızlamayacağını, kendilerine göre bir gerekçe 

bulacaklarını biliyorum. Zekâlarına son derece uygun düĢen gerekçeleri her zaman 

vardır böylelerinin. Yazar olduğumu bile bilmezlerdi diyeceğim de doğru olmaz bu. 

Öyle görünüyor olabilirler ama bal gibi biliyorlardı bunu. Arada bir de olsa 

gösterirlerdi bunu. Her defasında ısıtıp ıslatıp aynı Ģeylerin aktarıldığı, hiçbir anlam 

ifade etmeyen, sırf adet yerini bulsun diye haftada, iki haftada bir yapılan 

göstermelik öğretmenler toplantılarında tutanakları yazmak üzere bir yazman 

seçilmesi gerektiğinde bu insancıklar kafalarına saksı düĢmüĢçesine Ģıp diye 

anımsayıverirlerdi birden ve ağız birliğiyle adımı haykırırlardı… Hepsi değil elbette, 

tümünü suçladığım sanılmasın. Söz konusu olan yaklaĢık 120 öğretmenin en fazla 

yarısıydı sadece… Benim sözüm daha çok ipleri elinde tutan ve bırakın Bahçelievler 

Lisesi‘nin yöneticisi olmayı, kendini Ġstanbul‘un, Türkiye‘nin, dünyanın, hatta ve 

hatta evrenin yöneticisi sanan uygun sıfat bulmakta bile zorlandığım ―kiĢilere‖… 

Omuzlarının üstünde kafa yerine boĢ mukavva kutular taĢıyan bu yüzsüz, hissiz 

Ģeylerin herhangi bir biçimde tepki vermem durumunda da ―Bunda sinirlenecek bir 

yok ki! Yazarsınız diye öyle diyoruz.‖ gibisinden bir savunmaya gitmeleri 

zekâlarıyla ilgili harika bir ipucu vermiyor mu? 

 Bugün bunun yararını da görmüyor değilim hani. Birçoğunu gördüğümde 

kaldırım değiĢtirmeme, hatta baĢımı yana çevirmeme bile gerek kalmadan, herhangi 
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bir utanç duygusuna kapılmadan, yol boyunca sıralanmıĢ elektrik direklerine nasıl 

bakıyorsam aynen öyle bakma özgürlüğüm var. Bu da harika bir duygu doğrusu! 

 

13. İşinizi/ mesleğinizi (eğer sonlandırmışsanız) nerede, ne zaman, hangi kurumda 

sonlandırdınız? 

 

 Meslek hayatımı yukarıda adını andığım Ġstanbul Bahçelievler Lisesi‘nde 

bitirdim. Fransızca öğretmeni olarak göreve baĢladığım bu okulda 17 yıllık bir 

hizmetin sonunda emekli olduğumda Fransızca değil, edebiyat öğretmeniydim artık. 

Fransızca okuyan kimse kalmadığından çoktan branĢ değiĢtirmiĢtim. 

Öğrencilerimden çoğu beni edebiyat öğretmeni bilir. 

 Emekli olduktan sonra dört yıl, yine Ġstanbul‘da Adnan Menderes Anadolu 

Lisesi‘nde edebiyat dersleri verdim.   

 

14. (Evlenmişseniz) Ne zaman, nerede, kiminle evlendiniz? 

 

1977‘de Ġstanbul‘da Ümit Hanım ile evlendim. 

 

15. Evlendiğinizde eşinizin sosyal konumu neydi? Bu konumunu evlendikten sonra da 

sürdürdü mü? (Sürdürdüyse) Ne zaman, nerede, hangi kurumlarda çalıştı? 

 

Evlendiğimizde avukat olan eĢim emekli oluncaya dek mesleğini sürdürdü. 

  

16. (Varsa) Çocuğunuz/ çocuklarınız (doğum sırasına göre) nerede, ne zaman 

doğdu(lar)? 

 

Bu evlilikten bir kızım oldu. Ceren. 

 

17. Sizin ve aile bireylerinizin şu andaki uğraşı alanlarınız nelerdir? 

 

Kızım Ģu anda doktorasını yapıyor. 
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B) Yazınsal Yaşamınız: 

 

1. Edebiyatla ilk ne zaman, nerede, hangi koşullarda tanıştınız? 

  

 Evimize düzenli olarak giren Ulus gazetesinin sanat sayfası ve Akbaba adlı 

mizah dergisi sayesinde henüz okumayı söktüğüm günlerden baĢlayarak edebiyatla 

içli dıĢlıydım. ―Okulum yeni yapı / Kapısı iki kapı / Her sınıfta dört pencere / Aman 

dostlar ne pencere‖ gibisinden karalamaları edebiyat sayarsak eğer edebiyatla iliĢkim 

etkin bir biçimde ilkokul ikinci sınıfta baĢladı diyebilirim. Yayın yönetmenliğini 

kendim yaptığım, her ay yenilenen duvar gazetelerinde yazdığım, resimlemeleri de 

bana ait yazıların ve Ģiirlerin dıĢında, okulumuzun yayımladığı dört sayfalık normal 

bir gazete boyutundaki Sesimiz adlı aylık dergide yazı ve Ģiirlerim yayımlandı. Bu 

arada bol bol Ahmet Hamdi Tanpınar, Esat Mahmut Karakurt, ReĢat Nuri Güntekin 

ve o günlerdeki öğretmenlerimizin ―Üç Kemaller‖ diye adlandırdığı Orhan Kemal, 

YaĢar Kemal, Kemal Tahir‘i okuyordum. Ardından Sartre‘lar, Camus‘ler…   

 Derken 12 Mart darbesinin geliyorum diye bas bas bağırdığı günlerde 

Ardahan Lisesi‘nde öğretmendim ve Türkiye‘nin dört bir yanında olduğu gibi bu 

kentte de at izi it izine karıĢmıĢ durumdaydı. Özellikle de öğretmenlerin üzerinde 

yoğun bir baskı vardı. Hele de Ardahan‘da… Aslında haksızlık etmeyeyim, belki 

birçok yerde ya da her yerde öyledir ama ben orada yaĢadığım için bana öyle gelmiĢ 

olabilir.  

 Henüz bir yıl önce açıldığı için çevre illerdeki liselerde okuma olanağı 

bulamayan yaĢı ilerlemiĢ öğrencilerin bir kısmı genel atmosferi fırsat bilerek 

ortamdan bireysel çıkarlar sağlamanın, öğretmenlerin gözünü korkutarak geçerli not 

almanın yolunu arıyorlardı. Bu nedenle birkaç arkadaĢ bir araya gelmedikçe herhangi 

bir öğretmenin ortalık karardıktan sonra sokağa çıkması son derece tehlikeli 

bulunuyordu. Özellikle de oralı olmayan öğretmenler için adeta bir mucizeydi bu. 

Kör bir kurĢuna kurban gitmek ya da bir kuytu köĢede ĢiĢlenmek istemeyen akĢam 

saatlerinde asla dıĢarı çıkmıyordu. Kafasına çuval geçirilip komaya girecek kadar 

dövülen öğretmenlerle ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyordu. 
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 ĠĢte böyle bir gün, kitap okumak ya da parazitli Erzurum radyosunu 

dinlemekten baĢka yapacak bir Ģeyin olmadığı 1968‘i 1969‘a bağlayan bir yılbaĢı 

gecesi, aklıma birden bir öykü yazmak geliverdi.  

Yapabilir miydim bunu?  

 Bir anlık küçük bir kararsızlığın ardından yapabileceğime karar verdim. Bu 

cesareti bana veren yaĢadıklarım oldu.  

 Birkaç ay önce sınav sırasında yazdığım benzeri bir metni bu iĢin uzmanı 

olan Fransız hocayı benim yazdığıma inandıramamıĢ ve eylül sınavlarını beklemek 

zorunda kalmıĢtım. Böyle bir metni yazan insandım ben. ġimdi birkaç sayfalık 

öyküyü mü yazamayacaktım? Üstelik Madam Bovary‘nin hayali hatıra defterine balo 

nedeniyle tanıma fırsatı bulduğu Ģatodaki duygularını aktardığım yazı Fransızcaydı. 

Oysa yazacağım öykü elbette ki Türkçe olacaktı. Yazılmayacak nesi vardı ki? Bu 

özgüvenle oturup ilk öykümü yazdım. Özellikle büyükbaĢ hayvanların barınağı 

olarak tanıdığımız ahırın çeĢitli insanların yaĢamındaki çok çok özel yerlerinin 

sergilendiği ―Ahırdakiler‖ adlı öyküm hemen o gece birkaç saatin içinde çıkıverdi. 

Adı Ģu anda aklımda değil ama dönemin önemli dergilerinden birinde yayımlanan bu 

öykü ile ―Kurtboğan‖ adlı kitabımın ilk harcı konmuĢ oldu. 

 

2. Kendinize özellikle örnek aldığınız yazar/ şair/ edebî akım oldu mu? (Aldıysanız) 

Kimdir/ hangisidir? 

  

Örnek aldığım herhangi bir yazar olmadı. Tuhaf bir Ģey ama biri kulağıma 

fısıldamıĢçasına çok erken yaĢlardan baĢlayarak birini örnek alıp onun peĢinden 

gitmeyi reddetmiĢimdir. Taklitler ve örnek almalar oldubitti irkiltmiĢtir beni. Birebir 

kimseyi örnek almadım, ancak kiĢiliğim,  hayal gücümün, eğitimimin, çevreden 

aldıklarımın Türk edebiyatından ve dünya edebiyatından o ana dek okuduklarımdan 

bende kalanların bir potada harmanlaması sonucu bir Mustafa Balel biçemi, 

atmosferi doğmuĢ oldu.  
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3. Edebiyat çevresine ilk ne zaman, hangi nedenle katıldınız? 

  

 Ġlk yazım ne zaman çıktı, ilk kitabım hangi tarihte yayımlandı, bunu 

öğrenmek istiyorsan bunlara yanıt verebilirim. Ancak edebiyat çevresine ilk ne 

zaman katıldığımla ilgili bir soruya yanıt bulmak hiç de o kadar kolay değil.  

 Ġlk yazımın üzerinden 39, ilk kitabımın yayımlanıĢının üzerinden 37 yıl 

geçtiği halde edebiyat ortamına kabul ediliĢimin tarihi o kadar yeni ki, ĢaĢar 

kalırsınız!  

 Edebiyat yaĢamımın baĢındayken bu konuda birçok sızlanmalar duyuyor, 

önemini pek kavrayamıyordum. Adını anımsayamadığım bir edebiyat ustasının Ģu 

benzetmesi beynimin bir yerine kazınmıĢ, silinmiyor bir türlü… Kerim Korcan ya 

Hasan Ġzzettin Dinamo… Bu iki dostumdan biri Cağaloğlu‘nu, halay tutmuĢ bir grup 

insana benzetirdi sık sık. Yanılıyor olabilirim, bir baĢkası da olabilir…  

 Bu arada Cağaloğlu derken Ġstanbul‘da bir semt adından söz ettiğim 

sanılmasın… Tamam, ilgisi yok değil… Var elbette, olmaz olur mu… Yakın bir 

tarihe kadar matbaaların, yayınevlerinin bulunduğu, yani Türk basın ve yayın 

hayatının kalbinin attığı bir mekândı Cağaloğlu. Bu nedenle yazarçizer takımından 

topluca söz edilirken de ―Cağaloğlu‖ denirdi. Üstadın sözünü ettiği Cağaloğlu o iĢte. 

Kendi aralarında halay tutmuĢ olan bu insanlar her ne kadar birbiriyle canciğer kuzu 

sarması olmasalar da, hemen arkasını döndüğünde birbirini çekiĢtirmeye baĢlama 

gibi hiç de erdemli olmayan bir huya sahip olsalar da, aralarına yeni bir insanı 

almama gibi çok sıkı bir gelenekleri vardır, derdi. Kendileri dıĢında kimseyi gözleri 

görmeyen bu insanlar öyle bir halka oluĢtururlarmıĢ ki, çelik halatlar misali, bir 

garibanın koparıp da aralarına girmesi fermana mahsusmuĢ. Diyelim ki bu çelik 

çemberi kırarak aralarına girmeyi baĢaran biri çıktı, o zaman da görmezden 

gelirlermiĢ. Az buz bir süre de değil… Benimki de öyle oldu. Hadi otuzun üzerinde 

çeviriyi saymadık diyelim, beĢ altı öykü kitabım, iki romanım, iki gezi-anlatı 

kitabım, pek çok çocuk kitabım çıktı da ancak girebildim aralarına. O da kıyısından 

köĢesinden.  
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4. Edebiyat dergilerinde/ gazetelerde yer alan ilk yazınız ne zaman, hangi dergide/ 

gazetede ve hangi adla yer aldı. 

  

 Edebiyat dergilerinde yayımlanan ilk öykümü net bir biçimde 

anımsayabildiğimi söyleyemiyorum, ancak gazetede yayımlanan ilk yazımı 

anımsıyorum. 1972‘de Fransa‘dan döndüğümde Yeni Ortam gazetesinde 

yayımladığım ―Bizde Öykü‖ baĢlıklı bir karĢılaĢtırma yazısıydı. Bana kitap tanıtma 

ve eleĢtirinin kapılarını açan da iĢte bu yazı oldu. Düzenli bir biçimde bu gazetenin 

Kültür ve Sanat sayfasında yazılar yazmaya baĢladım. Ayrıca baĢta Yansıma ve Yeni 

Ufuklar olmak üzere çeĢitli dergilerde de sürdürüyordum benzer yazıları ve öyküleri. 

  

5. İlk basılı eseriniz ne zaman, nerede, hangi adla, hangi türde ortaya çıktı? 

  

 Ġlk kitabım 1974‘te, o yılların hayli etkin bir yayınevi olan Yar Yayınları‘nda 

çıktı. Hem de altı bin tiraj ile… Bunu özellikle belirtmek istiyorum, çünkü geçmiĢte 

okumaya hevesli insanların sayısı görülsün diye… Adı sanı olmayan Anadolu‘nun 

bağrında, Sivas‘ta öğretmenlik yapan bir Mustafa Balel ilk kitabını basmak isteyen 

bir yayınevinden teklif alıyor ve bu kitabın baskı adedi bundan yaklaĢık kırk yıl önce 

altı bin olarak belirleniyor. Aradan geçen o kırk yıl yazar olarak adımın 

yaygınlaĢmasını elbette ki sağladı… Bugün Ģu kadar kitabı, Ģu kadar çeviriye sahip 

adı olan biriyim… Ancak benim de kitaplarım ne yazık ki son günlerde herkes gibi 

bin basıyor. Günümüzde Türkiye‘nin hali melali bu iĢte. 

 Neyse bu konular anlatmakla bitecek gibi değil. Hani derler a, bir dokun bin 

ah iĢit… ĠĢte o misal. 

 Ġlk kitabımdan söz ediyordum, değil mi? Ardahan Lisesi‘nde öğretmenlik 

yaparken birçoğu yaĢıtım, hatta benden bile büyük olan öğrencilerimin davetleri 

üzerine gittiğim köylerde tanıma fırsatı bulduğum kırsal kesim insanlarının 

sorunlarını anlattığım öykülerden oluĢan Kurtboğan idi bu. 
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6. İlk eseriniz, edebiyat kamuoyunda nasıl karşılandı, ne tür eleştiriler aldınız? 

  

 Kurtboğan okurdan olumlu tepkiler aldı. Bunu anlı Ģanlı gazetelerin 

parsellenmiĢ köĢelerinde yazılar yazan anlı Ģanlı angaje yazarların tanıtım 

yazılarından anlama olanağım yoktu tabii. Kitabım o eleĢtirmen ve yazarların bağlı 

oldukları, yazmazlarsa birilerini küstürecekleri, kızdıracakları yayınevlerinden 

birinde çıkmamıĢtı… Telif alacağı konusunda yazarın iĢtahını kabartmaya hiç de 

hevesli görünmeyen, tersine ―satmıyor hocam‖ diye yazar ve çevirmenleri sindirmeyi 

kendine Ģiar edinmiĢ yayımcı da kitabın ilgi görüyor demezdi tabii. Dangalak mı 

adam ilgi görüyor diye sevinç çığlıkları atıp da telif konusundaki beklentini 

yükseltme gibi bir hataya düĢer mi? Okurun ilgisinden, Türkiye‘nin birçok yerinden 

bana ulaĢan mektuplardan, bazı gazete ve dergilerde yer alan birkaç satırlık 

yazılardan anlıyordum.  

 Anımsayabildiğim kadarıyla ―Kurtboğan‖ hakkında çıkan tek yazı aylık 

TÖB-DER dergisinin 1974‘teki sayılarından birinde ―Kurtboğan‟daki Anadolu‖ adlı 

yazıydı. Bunu bile daha birkaç hafta önce bir rastlantı sonucu elimin altında 

buluverdiğime göre - internet sağ olsun! – bir süre sonra baĢka yazılara ulaĢılması da 

olası tabii… 

 

7. Edebiyatın hangi alanında/ türünde daha rahat eser ürettiniz? Neden? 

  

 Kitaplarımın sınıflandırmasına Ģöyle bir göz attığımızda yedi kitapla aklıma 

ilk gelen öykü oluyor. Ardından iki roman… Sayılarını anımsayamadığım çocuk 

kitapları ve bir o kadar da çeviri roman ve öykü…  

 Bu arada pek ön plana çıkarma fırsatı bulamadım ama oyunlarım da var 

tabii… Hani Ģu Bahçelievler Lisesi Fransızca öğretmeni kimliğiyle yazdığım 

oyunlar.  

 Rahat üretme konusunda herhangi bir sorunum yok. ġu ana dek ıkına sıkına 

ürettiğim tek bir kitabım olmadı. Bu arada kendimle ilgili değil ama genel bir 

değerlendirme yaptığımda, en kolay üretilebilecek olan türün roman olduğunu 

düĢünüyorum. Ardından öykü. En zoru da Ģiir… Ortalama 250- 300 sayfadan oluĢan 

bir romanda yazarın önünde alabildiğine geniĢ bir fırsat var, kendini romanın akıĢına 
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bırakarak açılıp saçılması durumunda birkaç sayfalık bir bölümle romanın sarkan 

bölümlerini toparlayıp kitaba bir çekidüzen verebilir.  Oysa öyküde uygun olmayan 

küçücük bir paragraf, hatta kısa bir cümle hemen göze batar, öykünün dokusuna 

zarar verir. Bir baĢka deyiĢle öyküde sözcükler bile hata kaldırmaz. ġiire gelince iĢ 

sözcüklerin de ötesine vararak tek bir harfe kadar uzanır. ĠĢte bu nedenle en zor 

olanın Ģiir olduğunu söylüyorum.  

 

8. Ürettiğiniz eserlerde kişi- mekân- zaman kurgularında çevrenizden ne ölçüde 

yararlandınız? 

  

 Bir Ģeyler üretip de kendinden, yakın çevresinden, doğal ortamından, 

beyninden, yüreğinden yararlanmayan bir insan düĢünemiyorum. Ancak sınırlı bir 

biçimde uygulanması gereken bir durum bu… Bir yazar her kitabını, her cümlesini 

bunun üzerine temellendirmemeli diye düĢünüyorum. Aksi halde olduğu yerde 

saymaya, kendini yenilemediğinden tekrara düĢmeye baĢlar. 

 Ürünlerinin kaynağını tümüyle yakın çevresinden alan yazarları köklü 

bitkilere benzetirim. Ġçlerinde depolanmıĢ değerleri harcayarak var olmaya çalıĢan bu 

kimseler bir gün gelir tıkanıverirler. Bir baĢka deyiĢle bu tür kimseler yavaĢ yavaĢ 

kendilerini tüketirler. 

 Bu arada bir de, yakınlarımın, dostlarımın sorunlarını öyküye, romana 

aktaramama gibi bir huyum var. Böyle bir Ģeyi yapmayı düĢünmek bile yaralıyor 

beni. 

 

9. Şu anda üzerinde çalıştığınız bir eser var mı? Kısaca ondan söz eder misiniz? 

  

 Üzerinde çalıĢtığım bir değil, birçok eserim var Ģu anda. Bu iĢe 

baĢladığımdan bu yana elime tek bir kitabı alıp da yalnızca onun üzerinde 

odaklaĢarak bir an evvel bitirmeye çalıĢtığımı asla anımsamıyorum. Tezgâhta her an 

bir dosyalar zinciri bulunuyor. ġimdi de durum farklı değil… Ġki roman, bir uzun 

öykü, bir öykü kitabı var gündemde… ġu ana kadar dengeli bir biçimde zaman 

ayırdığım bu dosyalardan ―Gün Vurgunu‖ adlı roman ile ―İpek Ağacının Gölgesinde 

Masum Bir Cinayet‖ adını verdiğim öykü kitabına ağırlık vermiĢ durumdayım. ―Gün 
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Vurgunu‖ tıpkı ―Peygamber Çiçeği‖ ve ―Asmalı Pencere‖ gibi kadının durumunu 

incelediğim bir roman olacak. Böylece son halkası da eklenerek ―AyıĢığı Otopsileri‖ 

adını vermeyi düĢündüğüm üçleme tamamlanacak. 

Ġki de çeviri roman var. Biri tam kırk yıl önce çevirdiğim ve birkaç yıldır fırsat 

buldukça üzerinde çalıĢtığım ―Madam Bovary‖, öteki ise daha önce ―Sünger Avcısı‖ 

adıyla TürkçeleĢtirdiğim nefis öykü kitabının yazarı Panait Istrati‘den bir roman… 

 

C) Edebiyata Bakış Açınız (Edebiyatın toplumsal ve sanatsal işlevi hakkındaki 

görüşleriniz): 

  

 Edebiyat ürünleri, içinde doğdukları toplumun duyuĢ ve düĢünüĢünü, yaĢamı 

algılayıĢ biçimlerini, büyük tarihî dönemlerde ortaya çıkan toplumsal psikolojinin 

olanca ayrıntılarını en ufak bir karesini göz ardı etmeden yansıtan, okurun gözleri 

önüne seren ürünlerdir. 

 Daha ilk adımımı attığım günden baĢlayarak edebiyatı toplumsal bakıĢ 

açısının bir ürünü olarak görmüĢ ve bu doğrultuda yapıtlar vermiĢimdir. Ġlk iki 

kitabım ―Kurtboğan‖ ve ―Kiraz Küpeler‖den baĢlayarak bu hep böyle oldu. Bu 

ikisinin yanında yeni çalıĢmalarım çok farklı bir özellik taĢıyormuĢ gibi görünüyorsa 

da hayata bakıĢ ve onu algılayıĢ biçimi açısından değiĢen bir Ģey yok. Sadece ilk 

kitaplar otuz beĢ-kırk yıl önceki Türkiye‘yi yansıtıyordu, oysa yeni kitaplar günümüz 

Türkiye‘sini… GeçmiĢi anlatsa bile bugünün dili ve estetiğiyle yapıyor bunu… 

Ġlk bakıĢta kırk yıl pek bir Ģey ifade etmez canım diye gelebilir insanın aklına. 

Tamam, yarım yüzyıl bile olmayan bir zaman dilimi toplumların tarihinde gerçekten 

de bir Ģey ifade etmeyebilir. Ama oturmuĢ durmuĢ toplumların… Türkiye gibi on 

yılda neredeyse yarım yüzyıllık geliĢmelerin yaĢanması sonucu tüm dengelerin altüst 

olduğu bir toplumda değil…        
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Ek-3: YayımlanmamıĢ öyküleri. 

 

“Cam Yiyen Cafer‟in Kahkahaların Bastıramadığı Çığlıkları”
*
 

 

YaĢama umutla bakan pırıl, pırıl bir gençti Cafer.  

Çeneye doğru giderek daralan, narin bir yüzü, orta kısmı jöleyle kaldırılmıĢ 

izlenimi veren isyana kalkmıĢ düz kısa saçları vardı. Uzun kirpiklerin çevrelediği iri 

yeĢil gözleri yağız tenine daha bir çekicilik katıyordu.  

 Gerçi sırtını hafifçe kambur gösteren upuzun bacakları ve ters ikizkenarı 

çağrıĢtıran armudi yüzü bazılarına biraz itici gelebilirdi ama genelinde kızların 

beğenisini toplayan biriydi.  

Bunlardan biri pençesini çoktan geçirmiĢti bile delikanlıya: KarĢılarındaki 

fırında çalıĢan iĢçilerden birinin kızı, Gülbeden.  Neredeyse iki yıldır birlikteydiler. 

Çıksalın‘da piyasa yapıyor, çalıların arasında öpüĢüp koklaĢmadan vakit buldukça 

tepeden aĢağı otoyoldan geçen arabaları seyrederek geleceklerini planlıyorlardı. 

Nadiren de, cepleri biraz para görürse ġiĢli‘ye kadar uzanıp vitrinlere bakıyor, 

ellerinde birer külah dondurma, kendilerini sinemalardan birinin karanlık 

koltuklarına atıyorlardı. 

Ne var ki delikanlının bu koĢullarda evlenmesi güçtü. Ha deyince evlenmek, 

kolay mı öyle? Önce bir iĢ bulması gerekiyordu. ĠĢ de, hani derler ya, aslanın 

ağzındaydı zıkkım! Doğru dürüst bir okul bitirdiği yoktu Cafer‘in. Allah‘ın bir 

ilkokulunu bile tamamına erdirememiĢti. Meslek dersen yine öyle… Olsa olsa 

amelelik, iĢçilik yapacaktı.  

Doğrusu bunu da yapabileceği pek söylenemezdi. Aslan gibi göründüğüne 

bakmayın, inĢaatlarda çalıĢırken geçirdiği bir kaza nedeniyle belini sakatlamıĢtı. Yük 

kaldıramıyor, ağır iĢte çalıĢamıyordu. Birkaç ay önce askerlikten de iĢte bu nedenle 

çürüğe çıkarılmıĢtı. 

ġimdi kendine bir iĢ aramaktaydı. ĠĢ bulsun ki yavuklusuna dünür 

gönderebilsin... Kızcağız sıkıĢtırıp duruyordu. Gelgelelim iĢ nerede! Nereye 
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baĢvurduysa eli boĢ dönüyordu. Hele de böyle ağır olmayan bir iĢ... Her geçen gün 

umudu biraz daha kırılıyordu zavallının. 

Bir gün iĢte böyle umutsuz bir halde yana yakıla dolanırken eski bir 

arkadaĢına rastladı. Ġlkokul yıllarından tanıdığı bir arkadaĢına… Gelip geçenler 

oluyordu, geçidin üstünde öylece dikilip konuĢmaları mümkün değildi.  

Ayaküstü üç beĢ lafın ardından tam ayrılmak üzereydi ki arkadaĢı buna izin 

vermedi. Ölse bırakmazdı! Hemen bir kahveye gideceklerdi. Birer bardak çay içer, 

üç beĢ laf ederlerdi. 

Böylece merdivenleri indiler, yol üstünde, bir iki dükkân ötedeki kahvede 

birer bardak çay içtiler. Çayların parasını da kendi ailesi gibi yine Çıldır‘ın köyünden 

gelen bir ailenin oğlu olan Sıracettin ödedi. 

Sıracettin eğlence sektöründe sanatçı olarak çalıĢıyordu.  

Cafer pek bir Ģey anlamadığını söyleyerek: 

―Yani Ģarkıcılık mı yapıyorsun?‖ diye sordu.  

Beriki ıkına sıkına panayır yerlerinde köçek olarak çalıĢtığını söyledi. 

Panayırın pek öyle sabit bir yeri yoktu. ġimdilerde Bağcılar‘ın bir 

mahallesindeydiler… Yarın bakarsın baĢka bir yere taĢınırlardı. Ama bu bir baĢka 

yer hiçbir zaman bir AtaĢehir, Kadıköy, Bakırköy ya da Levent, Etiler olamazdı. Ġlla 

da bir kenar mahalle olacaktı… AkĢamları ise yine oralardaki bir pavyonda gösterisi 

vardı.  Ayrıca düğünler, bayi toplantıları… Allah‘a Ģükür aç kalmıyordu. Kısacası 

halinden memnundu Sıracettin. 

Bu arada Cafer‘e ―Köçeklik yapmayı düĢünürsen, patronla tanıĢtırabilirim‖ 

dedi. ĠĢin zor bir yanı yoktu,  çabucak öğrenirdi. Kendisi ona iğneden ipliğe her Ģeyi 

öğretirdi. 

Ne var ki Cafer bu teklife yanaĢmadı. Hatta neredeyse dövecekti adamı. O 

kadar sinirlenmiĢti. Bunu kendine bir hakaret olarak görüyordu. Kadın elbisesi giyer, 

göbek atar da Gülbeden‘in yüzüne nasıl bakardı? Ailesinin, eĢinin dostunun yüzüne 

nasıl bakardı? 

Sıracettin durumu anlamıĢ ve ısrar etmemiĢti.  

Doğru söylüyordu. Köçek adamın evlenmek nesineydi? Köçeğe kim kız 

verirdi? Geceleri barlarda pavyonlarda gerdan kırıp göz süzerek sarhoĢların gönlünü 
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eğlendiren bir soğan erkeği, o haliyle sonra nasıl olur da toplumun içine 

karıĢabilirdi? Ġnsanların yüzüne nasıl bakabilirdi?  

Böyle bir karĢılaĢmaya lanet okudu Cafer. O gün Gülbeden‘e bundan hiç mi 

hiç söz etmedi. Üstündeki durgunluğu anlamasın diye de akĢamüstleri gençlerin 

gezintiye çıktıkları, anayola bakan ağaçlıklı yolda, halkın deyiĢiyle Çıksalın‘da tur 

atarken fazlasıyla neĢeli görünmek için çırpındı adeta.  

Aslında Sıracettin de hemen hemen aynı duyguları yaĢamıĢtı. Cafer ile 

karĢılaĢması daha önce pek de bu kadar net bir biçimde göremediği acı gerçeği 

olanca çıplaklığıyla ortaya koymuĢtu. Onun iĢini yapanlara toplumda ne gözle 

bakıldığını bir kez daha görmüĢtü. 

Yine de çalıĢmakta olduğu böylesine netameli bir ortamda bir arada olurlarsa 

kendini daha güçlü hissedeceği duygusuyla Cafer için iĢ bakmayı ihmal etmiyordu. 

Dedikleri gibi birlikten güç doğardı. 

Son günlerde birkaç kez aramıĢtı ama Cafer‘i bulamamıĢtı. Yok dedirtmiĢti 

Cafer annesine. GörüĢmek istememiĢti köçekle. Sonra tesadüfen bir gün hastane 

bahçesinde burun buruna geldiler. Sıracettin pavyonda kendisine sarkıntılık eden bir 

adama direneyim derken bıçaklanmıĢtı ve Ģimdi gün aĢırı gelip yarasının 

pansumanını yaptırıyordu. Cafer de o gün annesini götürmüĢtü hastaneye. 

Köçeğin Cafer‘i arayıĢının nedeni yine bir iĢ önerisi içindi. Panayırda cam 

yeme numarası yapan yaĢlı bir gösterici kendine bir yardımcı arıyordu. Bir süre 

asistanlığını yapacak olan bu gence mesleği öğretecekti. UstalaĢtığı zaman da 

dönüĢümlü olarak programa çıkacaklardı. Adamcağız zaten rahatsızdı, sık sık 

hastalanıyordu. Gerçi ücret pek de iyi sayılmazdı ama yine de bahĢiĢti, ek iĢlerdi 

derken bir Ģeyler kazanırdı iĢte. 

Pek aklı yatmamıĢsa da bu defa hayır diye kesip atmadı Cafer.  

Gülbeden‘i elden kaçırmamak için bir an evvel iyi kötü demeden bir iĢ 

bulması gerekiyordu. Böyle üzümün çöpü armudun sapı diye burun kıvırıp durursa 

bu iĢin bir sonuca varacağı yoktu. Baksana, kız, panik içindeydi. Babası Gebze‘deki 

Ģu berber kalfasını adamakıllı kafasına takmıĢtı. 

Tamam, köçeklik gibi değildi bu. SıkıĢınca neden olmasındı ki? Sadece bazı 

kaygıları vardı. Tehlikeli bir Ģeye benziyordu, yapabilir miydi acaba? Eline yüzüne 

bulaĢtırmasındı da… 
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―Yok canım, ne tehlikesi!‖ diye atıldı Sıracettin. 

Öyle olsa cam yiyici bugün hâlâ yaĢıyor olabilir miydi? Yuttuğu kırıklar ve 

yediği bardak özel bir Ģekerden yapılmıĢtı. Aslında cam yiyicinin dönüĢümlü olarak 

çalıĢacağı bir yardımcı aramasının nedeni de buydu iĢte. ġeker hastasıydı, Ģekeri en 

aza indirmeliydi. 

Bu durumda çareyi kabullenmekte buldu Cafer. Yoksa Gülbeden‘e kavuĢmak 

hayal olacaktı. 

Hemen ertesi gün de iĢe baĢladı. 

Kısa bir süre çalıĢmıĢ, iĢi biraz öğreniyor gibiydi ki bir gün cam yiyicinin 

aniden rahatsızlanacağı tutmasın mı yine?  

Panayır iĢletmecisi ne yapacağız da birkaç gün idare edeceğiz diye kara kara 

düĢünürken Cafer geldi birden aklına. Öyle ya bu oğlanı bugünler için almamıĢlar 

mıydı? 

Böylece hemen onu sürüverdiler sahneye. 

Sahnenin yabancısı değildi Cafer. Defalarca izlemiĢti. Ayrıca da ustası ona 

seansların dıĢında mesleğin yolunu yordamını uygulamalı olarak öğretmiĢti. Yani ne 

yapacağını, nasıl davranacağını biliyordu.  

Sahnede masanın üstünde biri kırıkların, öteki kristal bardakların bulunduğu 

iki küçük tepsi bulunuyordu. Gösteri baĢladığında cam yiyici sahneye aldığı gönüllü 

bir seyirciye kırıkların ve bardakların gerçekten cam olduklarını kanıtlayan birtakım 

denemeler yaparak herkesi inandıracak, sonra el çabukluğuyla bu malzemeleri 

masanın alt gözündeki Ģekerden yapılmıĢ malzemelerle değiĢtirecekti. Unutmaması 

gereken iĢte bu noktaydı. 

Eh, o da bunları biliyordu zaten. Atla deve değildi… Yine de hani ilk sahne 

alıĢı ya, ne de olsa heyecanlanıyordu insan.  

Gösterinin saati yaklaĢtıkça Cafer‘in heyecanı artmaktaydı. Ne var ki 

korkunun ecele faydası yoktu.  

Sonunda vakit geldi ve altta bacaklarını sıkı sıkı saran bir siyah tayt, üstünde 

ıĢıl ıĢıl parlayan dökümlü mü dökümlü, tozpembe yakasız bir gömlek, kulisi 

sahneden ayıran kıvrım kıvrım çivit mavisi saten perdenin arkasında girsin mi 

girmesin mi, kararsız bir halde bekleyen delikanlıyı perdenin aralığından içeriye 

itiverdiler. 
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Kendini bir anda merakla bekleyen seyircilerin karĢısında bulan Cafer, birkaç 

saniyelik bir afallamanın ardından hemen toparlanıverdi ve heyecanını belli 

etmemeye çalıĢarak malzemelerin bulunduğu masaya doğru ilerledi. 

AlkıĢların arasında kendisini bile ĢaĢırtan mağrur bir tavırla birkaç cümle 

söyleyerek seyirciyi selamladıktan sonra sahneye aldığı gönüllüye camların gerçek 

olduğunu test ettirdi. Bunu her Ģeye kuĢkuyla bakan o pimpirikli adamın ağzıyla 

herkese ilan ettirdi. Sonra kollarını iki yana açarak sağa sola yaylana yaylana 

ilerleyen o bastıbacağı uğurladı ve iĢe baĢlamak üzere malzemelerin bulunduğu 

masaya döndü…  

Heyecanı doruk noktasındaydı. O telaĢın arasında heyecandan eli ayağına 

dolanmıĢ, küçük bir yanlıĢlık yapmıĢtı.  

Ne yapmıĢtı, biliyor musunuz?  

Malzemelerin değiĢtirilmesi sırasında dalgınlıkla, Ģekerden yapılmıĢ 

malzemeleri oldukları yerde bırakarak gerçek camları yeniden masanın üstüne 

çıkarmıĢtı. 

Az sonra büyük an gelip çattı. Önce ıĢıklar söndürülerek çadır ve sahne zifiri 

bir karanlığa büründü, ardından da bir ıĢık huzmesi Cafer‘i aydınlatmaya baĢladı.  

Bunlar Cafer‘e, gösterine baĢla artık, anlamına geliyordu. Sahne arkasından 

duyulan zil sesi de bunu açıkça dile getiriyordu zaten. 

Cafer bir eline su bardağını, ötekine cam kırıklarının bulunduğu küçük kâseyi 

alarak birkaç adım öne çıktı. Ustasından öğrendiği biçimde seyirciler iyice 

heyecanlansın diye bir süre kıpırdamadan, öylece hareketsiz bekledi.  

Sonra seyircinin kıvama geldiğini düĢündüğü anda da – heyecandan olacak 

biraz erken davranmıĢtı galiba – kâsedeki cam parçalarını ağzına atıp çiğnemeye 

baĢlamasıyla öteki elindeki su dolu bardağı tepesine dikmesi bir oldu.  

Heyecanı doruk noktasında ulaĢmıĢ olan seyirci gözlerini dikmiĢ, Cafer‘in 

acılar içinde yüzünü buruĢturarak cam kırıklarını mideye indiriĢine bakıyordu. 

Ardından da tepsiden aldığı ve törensel bir havayla seyirciye gösterdiği kristal 

bardağı çatır çutur yemeye baĢlayıĢına...   

Kısa bir süre sonra çığlık sesleri ayyuka çıktı. Kahkahalar, alkıĢlar da… Bunu 

gösterinin bir parçası diye düĢünen seyirci kasıkları yarılırcasına gülüyor, ardından 

da alkıĢı basıyordu…  
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Çadırın içi kahkaha ve alkıĢ seslerinden geçilmiyordu. 

Çığlıkları da unutmamak gerekiyor tabii…  

Çığlıklar, kahkahalar, alkıĢlar… Kahkahalar, alkıĢlar, çığlıklar…  

Biri yükseldikçe öteki daha da yükselmekteydi. Bu arada gösterinin bir 

parçası sanılan ve fazlasıyla alkıĢ alan bir Ģey daha vardı: Cafer‘in ağzından fıĢkıran 

kan…  

Etrafında yükselen rengârenk sis bombalarının da dekora kattığı büyüyle 

seyirci kendinden geçercesine gülüyor, çadırın içi kahkahadan kırılıyordu.  

Ardından yine alkıĢ, alkıĢ, alkıĢ… 

 

İstanbul, Kedili Bahçe, 18 Ağustos 2011 
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“Andon Usta‟nın Çırağı”
*
 

 

 Karanlıklar herkesi ürkütür. Ġçgüdüsel bir tedirginlik yayar insanın içine. 

Bunda yadırganacak bir yan yok.  

 Birçok insanı da böyle fena halde bunaltır karanlık. Tedirgin eder basbayağı. 

Hatta tedirginliğin de ötesinde bir Ģey… Karanlık deyince hemen önü sonu belli 

olmayan, içinde birtakım kötülüklerin ve olumsuzlukların barındığı ortamlar gelir 

akıllarına. 

 Hele bazıları vardır ki, evlerden ırak! Paniğe kapılır, ne yapacaklarını 

ĢaĢırırlar. Azıcık karanlıkta kalmaya görsünler, garip bir ürperti sarar bedenlerini bir 

anda. Bir an dünya ile iliĢkileri kesilmiĢ gibi olur, bir baĢına kalmıĢ hissederler 

kendilerini. Hiçbir Ģey yapmadan öylece donar kalırlar. Ya da panik içerisinde 

olmadık çılgınlıklar yaparlar.  

 Neyse ki bu sonuncu gruptan değildim ben. Herhangi bir Ģekilde aniden 

karanlıkta kalma durumunda, sadece hafif bir tedirginlik ve sinirli ruh haliyle bu 

badireyi atlatıyordum. 

 Tanrım ya bu kadarla kalmayıp Ġskender gibi olsam ne yapardım? Felaket 

ürküyordu karanlıktan, deliye dönüyordu zavallı. Bilmeyen, oğlan delirdi sanıyordu. 

 Babamın Alsancak‘ta, Ege Palas Oteli‘nin orada, sırtını iki katlı bir Çin 

lokantasına vermiĢ eski bir evin giriĢindeki boyozcu dükkânında çalıĢmaya 

baĢladığımın ikinci ya da üçüncü yılıydı. Her Ģey tekdüze bir içimde sürüp gidiyordu. 

Sızlanmaya hakkım yoktu. Okumayacağım artık demesem burada ne iĢim vardı? 

Mamanın dediği gibi katır tepmiĢ olabilir miydi?  

 Neyse iĢte, gül gibi Saint-Joseph Lisesi‘ni elimin tersiyle bir kenara itmiĢ, 

gelmiĢ burada getir götür iĢlerine bakıyordum sonuçta. Üstelik de ikinci sınıf 

tamamlanmak üzereyken… Mamanın ―Biras disini sık çocuyum.‖ gibisinden onca 

ısrarlarını bir kenara bırakmıĢ ve yapmıĢtım maalesef bunu.  

 ġimdi orada çalıĢan herhangi bir çıraktım. Söylenecek durumda değildim. 

Andon Usta ne derse yapacaktım. En ufak bir itiraza, hatta mırın kırın etmeye bile 

hakkım yoktu. Bu konuda ağzımdan ufak bir sızlanma çıktığında ―Ne yapacayıdım 
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ya, Ġzmir‘e vali mi yapacayıdım?‖ diyecekti… O yüzden de sürüp gidiyordu iĢte. 

AlıĢmaya çalıĢıyordum.  

 Mercan kırmızısına boyalı, iki katlı bu yapı insanlara sevimli geliyor olmalı 

ki, bir an olsun müĢteri eksik olmuyordu dükkândan.  

 Ben böyle düĢünüyordum ama Andon Usta hiç de o görüĢte değildi. Günün 

her saatinde dükkânın kum gibi kaynamasını, sanki nesi varsa, boyozlarının lezzetine 

bağlıyordu. 

 Çevredeki yeni yapıların, gökdelenlerin arasında, nesli tükenmek üzere olan 

kelaynak kuĢları benzeri hemen göze batıveren evden bozma bir dükkândı burası. 

Önüne sehpadan farksız birkaç basık masa ile onların etrafına serpiĢtirilmiĢ birkaç 

bodur sandalye atılmıĢtı… Üstleri örtülüydü tabii. Ama tenteyle değil, tenteden 

farksız mis kokulu morsalkım çardağıyla…  

 Burada oturan müĢterilere boyoz ve çay servisi yapıyor, telefonlara bakıyor, 

ara sıra bir yabancı geldiğinde yerine göre Ġngilizce ya da Fransızca tercümanlık 

yapıyordum. Hepsi bu kadar değil tabii. Basmane‘den yağ, kabartma tozu almak, 

bankaya para yatırmak, elektrik su gibi fatura ödemelerini yapmak, sipariĢleri not 

etmek de benim üstümeydi.  

 Bazen de telefonla verilen sipariĢleri teslim ettiğim oluyordu.   

 Hepsi için aynı Ģeyi söyleyemeyeceğim ama bu tür sipariĢ teslimlerinin bazısı 

hoĢuma gitmiyor değildi hani. Farklı farklı insanlar tanımıĢ, değiĢik ortamlar görmüĢ 

oluyordum. Üstelik iĢin içinde güzel kızlar görmek, onlarla bakıĢmak, gözlerle de 

olsa bir Ģeyler anlatmaya çalıĢmak gibi sevimli yanı da vardı bunun. Böylece elimle 

bu hale getirdiğim tekdüze yaĢamım biraz olsun renklenmiĢ oluyordu. 

 Gitmeye can attığım bir yer vardı. Nefis görünümüyle herkesi bir anda 

kendine çekmeyi baĢaran bu evin yanındaki iĢ hanının en üst katında bir sigorta 

acentesi… Pardon, yanındaki değil, bir sonraki demem gerekiyordu. Aradaki 

bahçeye yeni bir bina kondurduklarını unutuyorum hep. Yanında öyle çok katlı bir 

bina falan yoktu. Kendisi gibi topu topu iki katlı eski bir ev vardı.  

 Neyse iĢte, o iĢ hanının altıncı katındaydı sigorta Ģirketinin bürosu… Ġki 

duvarı boydan boya camlarla kaplı aydınlık bir yerdi burası. Bir tarafından 

baktığında olanca körfez, belli saatlerde sefer sayıları artan körfez vapurları, geri 

planında KarĢıyaka‘nın, Bayraklı‘nın uzandığı masmavi deniz… Öbür yandan 
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baktığında cetvelle çizmiĢçesine dosdoğru uzanan caddelerin, bulvarların kenarında 

sıralanmıĢ evleriyle boylu boyunca Alsancak…  

 Pencereye yaklaĢtığınızda bir an kendinizi duvara yapıĢtırılmıĢ devasa bir 

posterin karĢısındaymıĢ gibi hissediyordunuz. Bu duyguyu veren de camlardı… 

Kocaman iki duvarı boydan boya kaplayan camlar öylesine temizdi ki, görseniz 

ĢaĢardınız. Ne ufak bir sinek pisliği, ne bir leke ya da parmak izi… Her santimi billur 

gibi ıĢıl ıĢıl parlıyordu.  

 Bir nedenle orada bulunduğunda insanın içine ferahlık yayan, olanca 

yorgunluğunu unutturan harika bir mekândı burası… Hele denize bakan tarafındaki 

terasa çıktın mı, sahili ve binanın ayakları dibinde yoğun bir akıĢ halindeki caddeyi 

görmek, biraz uzaktan da olsa denizin kokusunu içine pek keyifli oluyordu.  

 BaĢını biraz çevirdin mi, bir bakıma Alsancak ile özdeĢleĢmiĢ olan hani Ģu 

tonoz kubbeli geçitlerden biri vardı ki baĢlı baĢına bir güzellikti.  

 Tonoz kubbeli geçit dedim ama gerçek anlamda bir geçitten ya da bir mimari 

tonozdan söz etmiyorum tabii. Söz konusu olan bir sokak sadece… Bildiğimiz 

sokaklardan değil. Ġki yanında sıralanan ağaçların özel bir budama yöntemiyle içe 

doğru Ģöyle yarım bir ark çizerek yolun öteki tarafından gelen bir baĢka ağacın 

benzer bir biçimde budanmıĢ dalıyla birleĢiyor ve yolun üstünde tam anlamıyla bir 

tonoz kubbe çatısı oluĢturuyordu. Baharla birlikte bu dalların yeĢermesi ve her 

tarafın yapraklarla örtülmesi üzerine ortaya yapraklardan oluĢmuĢ tonoz kubbeli 

uzun bir koridor çıkıyordu. Diplerindeki tarhları dolduran boyunları bükük çivit rengi 

hercai menekĢeleri, salkım salkım çiçekleriyle rengârenk begonyaları saymadık 

diyelim, yalnızca böylesine zarif bir doğal çardağın altından geçmek bile insana 

huzur veriyordu. 

 Bu nedenle orada olmayı çok seviyordum. Nadiren yolum düĢtüğünde, daha 

merdivenin basamaklarında ya da asansörde kendimi hayallere kaptırırdım hemen. 

Sanki yukarı ulaĢmıĢ, bir yolunu bulup bu terasa çıkmayı baĢarmıĢım da elimin 

eriĢeceği kadar yakında hissettiğim denizin iyot kokusunu içime çekerek doya doya 

gökyüzünün maviliğini seyrediyormuĢ gibi olurdum. Bu arada camın kenarındaki 

masada oturan fıstıkla kesiĢmeyi de unutmazdım tabii. 

 Denizden esen imbatın serin okĢayıĢları olanca yorgunluğumu alıp götürürdü 

hemen. Utanmasam, yüzüm tutsa, yarım ekmek bir dönerle, bir ĢiĢe ayran alıp 
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terastaki sandalyelerden birine oturmak ve orada bir yandan etrafı seyrederek yavaĢ 

yavaĢ, sindire sindire yemek isterdim. Ne var ki böyle bir istekte bulunmaya ne 

benim yüzüm tutardı, ne de sigortacılar buna izin verirdi. BaĢlarındaki o zebani 

kılıklı patrona yakalandılar mı, yandılar demekti. Kaldı ki Andon Usta‘nın kulağına 

gidecek olsa Ġsa hakkı için asfalyaları atardı hemen.  

 Asfalya dedim de aklıma geldi. Bu asfalya‘yı da fena takmıĢtı dükkân 

çalıĢanları dillerine. Öyle ki, bildiğim, hatta zaman zaman kullandığım halde benim 

bile neredeyse yeni öğrenmiĢim gibi yadırgadığım oluyordu desem yalan olmaz.  

 ‗Asfalyası atmak‘ Andon ustanın sık sık kullandığı Rumca bir sözcüktü. Hani 

Türkçede ‗fena halde sinirlenmek‘ gibi bir Ģey…  

 Duyan önce bir yadırgıyor, ne diyor ki bu dercesine, tuhaf tuhaf insanın 

yüzüne bakıyor, ardından, bir tür taklit amacıyla yineleyeyim derken dili alıĢıp o da 

kullanmaya baĢlıyordu. Hatta, Ģaka değil ha, bizim hamurkârın tek bir Rum vatandaĢ 

yüzü görmemiĢ olan anneannesinin bile kullandığı oluyormuĢ bazen. Biraz damarına 

bastılar mı, ―Asfalyamı attırma benim!‖ diye tehdit savurmaya baĢlıyormuĢ 

torunlarına 

 Neyse iĢte, orada, o sigorta Ģirketinde çalıĢan yaĢı geçkin bir kadın vardı. 

Ġplik gibi ince, esmer mi esmer, yüz fukarası bir Ģey… Bir de asık suratlı, 

göreceksiniz… Neden bilmem, insanın kafasına her an bir kültablası fırlatmaya 

hazır, öfke yumağı bir hanım duygusu bırakmıĢtı bende. Camın kenarındaki masada, 

bilgisayarının baĢında hanım hanımcık çalıĢmakta olan kızın göz iĢaretlerimden 

memnun olduğunu fark ediyor olsam da bir kez olsun kaçamak yollu bir yanıt 

vermeyiĢinin nedeninin de o meymenetsize yakalanma korkusu olduğunu 

seziyordum.  

 Neyse iĢte o kadın, aman Tanrım, bir boyoz meraklısıydı ki sormayın! Her 

gün yese, doymuyordu. Ġster istemez o kadar boyozu yiyor, nasıl böyle zayıf 

kalabiliyor, diye sormadan edemiyordu insan.  

 Gün geçmezdi ki öğle yemeği için birkaç boyoz ısmarlamasın. Bir gün 

kabaklı, bir gün patatesli… Bazen de her ikisini birden ya da tamamen sade… 

Büroda getir götür iĢlerine bakan oğlanla birlikte yemek için… Böyle zamanlarda 

biri patateslisini, öteki kabaklısını yemek zorunda değildi nasıl olsa… Boyozları 

ortadan bölerek her ikisi de ağızlarını çeĢitlendirmiĢ oluyordu. 



                                                                                                                                   229 

 

 Oğlu muydu, akrabası mı, bilemiyorum ama sevdiği biriydi besbelli. 

BaĢkalarına bir an olsun gülümsediğini görmediğim o marsık suratı onunla bir 

aradayken aydınlanıyor, kadın bambaĢka biri oluveriyordu birden.  

 Genelinde saat on iki otuz der demez, ĢaĢmaz bir biçimde, telefona sarılır, 

sipariĢlerini verirlerdi.  

 Bazen vaktinden önce ısmarladıkları da olurdu elbette. Öğlende canları 

istemediği için birkaç saat erteleyerek ikindi vakti yedikleri olurdu... Kimi zaman da 

ansızın çıkagelen bir tanıdığa, hatta önemli bir müĢteriye çayın yanında ikram için 

ısmarlarlardı… Böylece müĢteriyle aralarında sıkı bir bağ kurmuĢ olacaklarını 

düĢünerek bundan sakınmazlardı.  

 Boyozlarını, sigortacının ayak iĢlerine bakan çocuk oradaysa kendisi gelir, 

götürürdü. Diyelim ki onun bir iĢi çıktı, o zaman da bu iĢ bana kalırdı ya da bizim 

dükkânın temizlik iĢlerine bakan Ġskender‘e…   

 Temizlik iĢleri dedim ama yapmadığı ne vardı ki çocuğun?  

 Ġzmirli değildi Ġskender. Hatta Türkiye‘nin herhangi bir kentinden bile 

değildi. Gültepe‘de Ovçebollu Berber Osman‘ın dükkânının karĢısında salaĢ bir evin 

ikinci katında bir akrabasının yanında kalan Makedonyalı bir gençti… 

 Kordon‘da lüks bir lokantada çalıĢmak üzere bin bir umutla Makedonya‘dan 

gelmiĢ. Daha doğrusu birileri büyük vaatlerle elinde avucunda ne kadar para varsa 

alıp Türkiye‘ye getirmiĢ, sonra da Ġzmir‘in ortasında dal gibi bırakıvermiĢ zavallıyı.  

 Ovçebol‘un otuz kilometre uzağındaki köyünden kopup gelirken bir çetenin 

eline düĢeceğini nereden bilsin garibim? Umut demiĢ, ekmek aslanın ağzında demiĢ, 

hemĢerim demiĢ, güvenmiĢ…  

 Ya ya, hem de hemĢerisiymiĢ dolandıran meretler.  

 Ortada kaldığını anlayınca baĢının çaresine bakmak zorunda kalmıĢ. Alsancak 

Camisi‘nin karĢısında yapımına yeni baĢlanan çok katlı otoparkta çalıĢmak istemiĢ 

ama dil bilmediğinden almamıĢlar. Sonunda bir hemĢerisine sığınmıĢ. O da Rumca 

biliyor diye almıĢ bizim oraya getirmiĢti. 

 Geldiği günü anımsıyorum da o günden bugüne ne kadar yol aldı, inanılır gibi 

değildi! GeliĢme olur da, bu kadar hızlısı, insanın baĢını döndürüyordu doğrusu. 
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 Nerede o günkü hali, nerede bugünkü hali? Öyle bir değiĢmiĢti ki, inanılır 

gibi değil! Bu kadar kısa bir zaman içinde üstü baĢı dökülen o sarsak, o sünepe çocuk 

gitmiĢ, yerine bambaĢka bir insan gelmiĢti adeta.  

 O zamanlar Ġskender de değildi adı, Aleks mi, Aleksi mi öyle bir Ģeydi. 

Sonra, zaman içinde bir de baktık Ġskender‘e dönüĢüvermiĢ.  

 O kadarla kalmadı tabii. Birkaç ayın içinde, papanın deyiĢiyle, kabak çiçeği 

gibi açılıverdi oğlan. Ortaya öyle bir Ġskender çıktı ki, bu o sünepe oğlan mı 

gerçekten diye baldırınıza çimdik atasınız geliyor adeta.   

 Boylu boslu, yakıĢıklı mı yakıĢıklı… Temiz pak giyindi mi, benim diyen 

artisti cebinden çıkarırdı. Ayrıca da sesi vardı ha! Hem de ne ses! Dersiniz ki bülbül 

Ģakıyor.  

 ġark Bülbülü diye nam salmıĢ Hafız Burhan‘dan esinlenerek Makedonya 

Bülbülü derdik kendisine.  

 Derdik dediysem, aslında bu söz pek de yerinde olmadı galiba. Benim ve 

hamurcu Gülcemal‘in Hafız Burhan‘ı falan tanıdığımız yoktu açıkçası. Andon 

Usta‘dan duyuyorduk yalnızca. Kasanın arkasındaki büfenin üstünde görenlerin 

sadece bir süs sandıkları gramofonda zaman zaman çaldığı ve iĢi bittikten sonra 

büyük bir özenle temizleyip gerisin geri yerine yerleĢtirdiği taĢ plağın üstünde resim 

olmadığından görünümüyle ilgili bir Ģey diyemeyeceğim ama sesleri gerçekten 

benziyordu. Kaldı ki Andon Usta‘nın Ġskender‘i Hafız Burhan‘a benzetiĢinin nedeni 

doğrudan seslerinin benzerliği değildi. Söylenene göre, efsane hafız Ġstanbul‘da, 

Boğaz‘ın bir yakasında gazele bir asıldı mı, öte yakasında herkes iĢi gücü bırakıp onu 

dinlermiĢ. Bizim Ġskender de gerçekten Alsancak‘ta bir asıldı mı KarĢıyaka‘da 

duyulabilecek bir sese sahipti. Andon Usta‘yı bu benzetmeye sürükleyen iĢte buydu. 

 Adamcağız Ġskender‘i öylesine beğeniyor, onunla öylesine gurur duyuyordu 

ki Türk sanat müziğine meraklı biriyle karĢılaĢtı mı, göğsü kabara kabara çocuğu 

hemen o insanla tanıĢtırmanın yollarını arar ve dediğinin doğruluğunu kanıtlayarak 

kasıla kasıla gezmeye çalıĢırdı. Kasılmakta haksız da sayılmazdı.  Türk sanat 

müziğine delicesine tutkun olan ve fırsat buldukça çalmayı ihmal etmediği kanunu üç 

günlüğüne yazlığa giderken bile yanında götüren papanın gözünde çocuk onun 

eseriydi, ne kadar ilgi çeker, beğeni toplarsa kendisini o kadar takdir edilmiĢ 

hissediyordu. 
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 Hiç unutmuyorum, bir defasında da Stelyo Amca‘ya dinletmeye kalkıĢmıĢtı 

oğlanın sesini.  

 Kos Adası‘ndan bir tanıdık gelmiĢti. Mübadelede gidenlerden bir yakınımızın 

oğluymuĢ… Andon Usta‘dan biraz daha yaĢlıca bir amca. Bu ikinci geliĢiymiĢ 

Ġzmir‘e… Biri daha ben doğmadan önceymiĢ.  

 Gerçi papa öyle diyor ama mama kabul etmiyor bunu. Ben doğmuĢmuĢum o 

geldiğinde. Her Ģeyde olduğu gibi bu konuda da bir uyuĢmazlık var aralarında.  

Tanrım, ne kadar önemliyse bir türlü uzlaĢamadılar!  

 Kos‘tan büyücek bir kavanoz sakız, Ģöyle küçük bir torbanın içinde pilavlık 

fıstık ile bana el yapması bir Ģıngırdak getirmiĢmiĢ... Kalem inceliğinde bir çubuğun 

ucuna tutturulmuĢ, iki yanında uçlarında kırmızı boyalı ahĢap toplar bulunan, deriden 

yapılmıĢ iki kısa ipin yer aldığı minik davul Ģeklinde ahĢap bir Ģıngırdak.  

 Andon Usta, Stelyo Amca‘nın Ģıngırdağı ben doğmadan önce getirdiğini iddia 

edince annem hiç üĢenmeden kalkıp uflaya puflaya tavan arasından getirmiĢti de, 

görmüĢtüm. Gerçekten de öyleydi… Hayret, hiç mi hiç anımsayamadım. Yan 

kasnağı açık mavi ve beyaz Ģeritlerle süslü davulun orta yerinde Ege mavisiyle 

Greece yazısı vardı. Annemin bu küçük ayrıntıyı unuttuğuna da hayret etmekten 

kendimi alıkoyamadım doğrusu.    

 Neyse iĢte, o tanıdığın onuruna papa bizi Çivici Hamamı‘na götürmüĢtü.  

 Kemeraltı‘nda, çarĢı içinden Kestelli yokuĢunu tırmandığınızda hemen 

karĢınıza çıkan salaĢ bir yer… Belki de bu itici görünümü nedeniyle beğenmemiĢti 

Stelyo Amca hamamı. 

 Çadır bezinden rengârenk tentelerin gölgelendirdiği sokaktan girdiğimizde 

keskin bir havasızlık kokusunun genzimizi yaktığı giriĢi kat edip soyunma odalarının 

yer aldığı birinci kata doğru kıvrıla kıvrıla yükselen merdivene yöneldiğimizde 

olmuĢtu, ne olmuĢsa.  

 Yeni cilalanmıĢ ahĢap merdivenin ilk basamağına adımını attığında duyduğu 

çatırtıdan mı ürkmüĢtü, bilemiyorum, birden ayağını geri çekip çıkıĢ kapısına doğru 

badi badi ilerlemeye koyulmuĢtu adamcağız. Andon Usta da arkasından… 

PeĢlerinden de ben tabii… 

 Hamamcının ve keseleri çıplak omuzlarına atılı tellakların ĢaĢkın bakıĢları 

arasında, girmemizle çıkmamız bir olmuĢtu hamamdan. 
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 Hadi ben yine neyse diyelim, gençtim, ister istemez onlara uyacaktım da 

onların tamamen ayakları kora basmıĢ gibi palas pandıras kendilerini dıĢarı atmaları 

elbette ki dikkat çekecekti. 

 DıĢarı çıktığımda Stelyo Amca, kapının yanında, boyunun bodurluğunu daha 

da bir vurgulayan uzun kollarını yana açmıĢ, sık sık yaptığı gibi, omuzlarını titreterek 

avuçlarını açıp açıp kapatıyordu.  

 SevmemiĢ hamamı. 

 Papa yadırgamıĢtı onun bu tavrını ama ses etmedi.  

 ―Dürzü‖ yüreğini ağzına getirmiĢti… Böyle birden bire kendini dıĢarı attığını 

görüce, bir Ģey oldu sanmıĢtı. ġimdi bir Ģey söylese olmayacaktı. Misafirdi ne de 

olsa, gönlünü kırmanın âlemi yoktu. 

 Bu küçük ayrıntıyı daha sonra baĢ baĢa kaldığımızda mamaya anlatırken 

söylüyordu. 

 Mama da özene bezene yaptığı yemeklerine burun kıvırıp laf ediĢine 

içerlemiĢ olacak ki, fırsat kolluyormuĢ galiba. Hemen dili çözülüverdi: 

 ―Ayıya bir gül vermiĢler. O da ne yapacağını bilmemiĢ, dürmüĢ bükmüĢ, 

uygun yerine sokmuĢ…‖ 

 Tanrım ne gülmüĢtük!  

 Gerçi papa önce kızmıĢ gibi görünüp bir aile dostu hakkında böyle sözler 

söylenmeyeceği konusunda nutuklar atmaya kalkıĢmıĢtı ama sözün çok yerinde 

söylenmesi nedeniyle fazla diretemedi. Mamanın biraz kaba bir söyleyiĢle dile 

getirdiği bu eĢek-hoĢaf hikâyesi üzerine Stelyo Amca ve onun gibi birkaç 

yakınımızla ilgili daha önce yaĢadığı bazı yabanilikleri özetlemeye baĢlamıĢtı. Hatta 

daha da ileri giderek, iĢi çıplak pazısına avucuyla vurup yumruk yaptığı elinin hızla 

omuz baĢına doğru fırlayarak geri yerine dönmesini sağlarken Ģöyle okkalı tarafından 

Rumca bir küfür savurmaya kadar götürmüĢtü. 

 Neyse iĢte, Stelyo Amca‘nın o gün hamamdan deliler gibi kaçması papanın 

sürprizini yarıda bırakmıĢ. Meğer papa adama Makedonya Bülbülü‘nü dinletecek, 

öve öve bitiremediği, hatta bizimkilere dinlesinler diye bir Cd‘sini getirdiği adaĢı 

Kazantzidis ile karĢılaĢtırmasını isteyecekmiĢ. 

 Böylece onun hevesi kursağında kalmıĢtı, benim de gözlerim yolda… 
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 DıĢarı çıktığımızda, bir süre hamam kapısı önünde dikilerek olanları 

anlamaya çalıĢtıktan sonra papanın gözü karĢı kaldırımda duvar süslemeleriyle, 

iĢlemeli kapılarıyla,  tüm heybetiyle karĢımızda dikilen cumbalı eski bir konağa 

takıldı. Ġçerisinde ince iĢçiliği ile dünyanın en güzel utlarını yapan biri olduğunu 

söylediği Necati Usta ile tanıĢtırmak üzere hemen o tarafa sürüklemeye baĢladı 

Stelyo Amca‘yı. 

 Sürüklemeye baĢladı derken ―bizi‖ diyemiyorum. Çünkü daha bir iki adım 

attı atmadı ki arkasını dönüp bana hamamın kapısında beklememi söyledi. Ardından 

da bir yığın emir sıraladı: Ġskender geldiğinde hemen kolundan tutup Aya Fotini‘nin 

oraya götürecek, yeni aldıkları yazlığa taĢınmak üzere olan halamların eĢyalarını 

yüklemelerine yardımcı olacaktık. Sonra da oradan mamaya telefon edip papa ile 

Stelyo Amca yemeğe gecikirlerse merak etme diyecektim. ―Soğukpınar Mezarlığı‘na 

atalarını ziyarete gideceklermiĢ. Bakarsın, evdeyse, oradan da Agathi Teyze‘ye 

uğrarlarmıĢ,‖ dersem, o anlarmıĢ.  

 Ne diyebilirim ki? Ferman büyük yerden, sustum tabii. Hiç beklemediği bir 

sırada, mamaya ―Ben artık okumak istemiyorum!‖ diyerek adamcağızın kolunu 

kanadını kırmıĢtım. Gerekçesini anlatmamam da tuzu biberi olmuĢtu. 

Böylece orada öyle sessizce dikilip Ġskender‘in gelmesini beklemem gerekiyordu.  

Bunların hepsini yaptım. Yaptık… Çünkü tümünü ben tek baĢıma yapmadım tabii. 

Bazılarını Ġskender ile birlikte yaptık. 

 O mübarek de nereye gideceğini sanmıĢsa, bir giyinmiĢ, sormayın! Gören 

Aya Fotini‘ye eĢya taĢımaya giden bir boyozcu çırağı değil de, Efes Hilton‘da kendi 

düğününe giden milyarder bir damat sanır. Öylesine temiz Ģeyler geçirmiĢ sırtına. 

Takım elbise, tiril tiril ipek gömlek, sivri burun beyaz rugan pabuçlar… 

 Aman canım, bakmayın takım elbise dediğime… Hani daha terzi makası 

vururken satılmayacağı açıkça belli olan elbiseler vardır ya, bakanın gözlerine biber 

gazı sıkmıĢçasına ıĢınlar yollayan çiğ mavi bir elbise... Yüz kiĢiye bedava dağıtılsa, 

birkaç saat giy, Ģöyle bir tur at, sana yüz lira vereceğim dense, içlerinden biri olsun 

giymeye yanaĢmaz. ĠĢte o türden bir Ģey… Ġpek gömlek ve kılıç ucu sivri burunlu 

ayakkabılarsa zaten Kemeraltı‘nın birçok yerinde, üç beĢ liraya satılıyor. Hani Ģu 

almayanı dövüyorlar denilen türden Ģeyler… 

 Mübarek, bir de saçlarını Ģöyle jöleyle yukarı doğru dikleĢtirmemiĢ mi?  
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 Yalanım varsa ne olayım, Emir Kusturica‘nın Çingeneler Zamanı adlı 

filminden fırlayıp gelmiĢ bir karaktere dönmüĢ adeta. 

 Andon Usta bu halini görse neler demezdi ki oğlana! 

 Bereket versin, görmedi! Bereket versin ki, halamlar da yükleme iĢinin en 

önemli kısmını bitirmiĢlerdi ve biz gittiğimizde toparlanmak üzereydiler.  

 Böylece oğlan o kılıkla kamyonete eĢya taĢımak zorunda kalmadı. Onlar 

sakızlı kahvelerini içerken ufak tefek bir iki parçayı da biz attık kamyonete ve bu iĢ 

de böylece kapandı. 

 Ben nasıl Ġskender‘i bekleyeceğim diye Andon Usta‘larla birlikte Çivici 

Hamamı‘nın karĢısındaki eski binaya gidip ut yapımcısı Necati Usta‘yı 

göremediğime hayıflanıyorsam, Ġskender de bir o kadar dertliydi. Stelyo Amca‘ya 

sesini dinletememiĢti. 

 Ġnsan ilk anda bunu önemsemeyebilir. Canım, ne olmuĢ yani adamın birine 

sesini dinletme fırsatı bulamadıysa kıyamet kopmadı ya, diye düĢünebilir.   

Gelgelelim kazın ayağı öyle değil. Ġskender Türkiye‘ye gelirken aklına tek bir Ģey 

koymuĢtu: Para sahibi olmak! 

 ÇalıĢıp çabalayıp bir Ģekilde yükünü tutmanın yolunu bulmaya bakacaktı. 

Buraya geldiğinde ise, cin gibi çocuk, çalıĢıp çabalamakla karnını doyurmanın 

dıĢında eline bir Ģey geçmeyeceğini daha ilk birkaç gün içinde görmüĢtü.  

O zaman geriye iki Ģey kalıyordu: Ya sesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi baĢarıp bir 

yere gelecekti ya da yakıĢıklılığıyla birinin dikkatini çekerek bir filmde, bir dizide rol 

kapacaktı. Bu ikisinden birini baĢardı mı gerisi çorap söküğü gibi gelirdi nasıl olsa.  

Bunu da kafasına etraftaki birkaç kendini bilmez koymuĢtu. YakıĢıklısın, artist 

gibisin derken çocuğun kanına girmiĢlerdi. ġimdi aklı fikri bunlardaydı artık. Yatıp 

kalkıp onu düĢünüyordu. 

 BaĢta Gültepe‘deki hemĢerileri… Çocuğu öyle bir havaya sokmuĢlardı ki, 

sormayın! Adeta Makedonya‘nın ulusal kahramanı ilan etmiĢlerdi. Kendisi bu sözleri 

kullanarak söylemiyordu tabii ama anlattıklarından çıkan oydu. Resimlerini Ģimdiden 

baĢta Ovçebollu Osman‘ınki olmak üzere Gültepe‘deki berber dükkânlarının 

duvarlarında görmek mümkündü. Hatta bir iki fotoğrafçının da vitrinini süslüyordu. 

Dediğine göre biri vardı ki neredeyse vitrinin yarısını kaplıyordu. 
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 Dükkânda da hamurcu Gülcemal takmıĢtı buna… Zaten papanın dediği gibi 

meĢveret baĢı oydu. Her Ģey onun baĢının altından çıkmıĢtı. Bu sevdayı kafasına 

koyan oydu ve kafasız hâlâ da uslanmamıĢtı. ġimdi de her fırsatta aklına girerek 

düpedüz kamçılıyordu çocuğu.  

 Bu yüzden Andon Usta Gülcemal‘e çıkıĢıp duruyordu:  

 ―Bana bak Gülcemal, oğlanı kıĢkırtıyorsun ama bu yolda baĢına bir Ģey 

gelirse, kanlısı sen olursun, demedi deme. Hiçbir Ģeyden baĢka vicdan azabından 

kurtulamazsın.‖  

 Bir gün Alsancak‘taki Hocazade Camii‘nde bir cenazeye katılmıĢtı Ġskender. 

ġimdilerde değil canım, neredeyse iki aydan fazla oluyor. Andon Usta‘ya bir 

yakınının cenazesine gittiğini söylemiĢti ama döndüğünde Gülcemal ile 

fısıldaĢırlarken duydum, bir film artistinin cenaze törenine gitmiĢti. Tevekkeli 

sabahleyin gelirken iki dirhem bir çekirdek giyinmiĢti. Tıpkı halamların eĢyalarını 

taĢımaya gittiğimiz günkü gibi.  

 Galiba bu dediğim, Aya Fotini‘ye gidiĢimizden epeyce bir süre önce olmuĢtu. 

Sade ama güzel giyinmiĢti o gün. Giydiklerini görseniz gerçekten de artist gibi 

gösterecek türden Ģeylerdi. Olanca yakıĢıklılığını ortaya çıkaran, son derece uyumlu 

Ģeyler…  

 Zaten o sıralarda halamlara gittiğimiz günkü gibi insanı soytarıya çevirecek 

Ģeyler giyinmiyordu. Giydikleri belki ucuz ve sadeydi ama zevkli Ģeylerdi… 

Bu hikâyeyi bir gün önce Gülcemal ile planladıklarını yine o istemeden kulak 

misafiri olduğum konuĢmalarından öğrenmiĢtim. ĠĢin planlı programlı olduğu 

bilinsin istemediğinden cenaze haberini bir ara gelen bir telefondan öğrenmiĢ gibi 

yapmıĢtı. Sizin anlayacağınız henüz keĢfedilmeden artistliğe baĢlamıĢtı bile bizim 

Ġskender. Üstelik de hayli baĢarılıydı. Beni de babamı da inandırmayı baĢarmıĢtı. 

Sabahleyin jilet gibi ütülü bir lacivert pantolon ve bürümcük kumaĢtan göğsü yarıya 

dek açık kısa kollu beyaz bir gömlekle görür görmez iĢin içinde bir Ģey olduğunu o 

saat anlamalıydım, ancak olmamıĢtı. Nasıl olmuĢsa gözümden kaçmıĢtı iĢte. GeçmiĢ 

gün, belki de anlamıĢtım da üstünde durmamıĢtım. 

  O günden sonra da arada bir Alsancak Camisi‘nde cenazelere katılmaya 

baĢlamıĢtı oğlan. Ayrıca baĢta cenaze namazına katılacağı günler olmak üzere 
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neredeyse her gün düğüne gidermiĢçesine temiz pak, bayramlıklarını giyinmeyi de 

ihmal etmiyordu. 

 Bu iĢin içinde bir Ģey olduğunu sezmiĢtim ama sormamıĢtım. Nasıl olsa bir 

gün kendisi anlatır diye düĢünüyordum.  

 Nitekim öyle de olmuĢtu. Buna neden gerek duydu, bilemiyorum, sonunda 

dayanamayıp dilinin bağı çözülüverdi bizim Ġskender‘in. 

 Delikanlıyı sık sık Alsancak‘taki Hocazade Camisi‘nde kılınan cenaze 

namazlarına sürükleyen söz konusu cenazenin bir yakınına ait oluĢu ya da onun 

cenazelere olan aĢırı duyarlılığı değil, bir umuttu.  

 Sadece bir umut...  

 Bakarsın, keĢfedilir de hayatı kurtulurdu. Çünkü Ġzmir‘de baĢta sanatçılar ve 

artistler olmak üzere ünlülerin cenazeleri genellikle o camide kılınıyordu. Hayat bu, 

belli mi olur, o sırada bir yönetmenin ilgisini çekip teklif alabilirdi. Olmayacak Ģey 

mi? 

 Ama bunlar sakın Andon Usta‘nın kulağına gitmesindi. Bilmesini 

istemiyordu, çünkü dilinden kurtulamazdı. Kalkar bir Ģey söyler, gönlü kırılırdı. 

Oysa babamı öz babası gibi seviyordu. 

 Evet, bunlar babamın kulağına gitmedi tabii. En azından ben hiç kimseye bu 

konuda en ufak bir Ģey çıtlatmadım. 

 Ne var ki, hani derler a, yerin kulağı var. Ben söylemedim ama foyasının 

ortaya çıkması pek de uzun sürmedi.  

 GeçmiĢ gün, günahı boynuna, Gülcemal mi ağzından kaçırdı, yoksa bir 

komĢu mu görüp söylemiĢ bilemiyorum, günün birinde Andon Usta çırağının 

cenazelere ölüye olan saygısından değil, eğlence dünyasının ileri gelenleri tarafından 

keĢfedilmek umuduyla gittiğini öğrenmiĢti.  

 Ah, pardon, pardon! ġimdi anımsayıverdim… Gülcemal‘in yok yere günahını 

aldım, Ġskender‘in bu sırrını Andon Usta‘ya ispiyonlayan kesinlikle o değildi. O da 

tıpkı benim gibi Gülcemal ile fısıldaĢmalarından öğrenmiĢti. Ama hiçbir Ģey de 

söylememiĢti.  

 Ne diyebilirdi ki zaten? 

 Takılmaktan, birkaç sözle bunların boĢ iĢ olduğunu söylemekten baĢka ne 

yapabilirdi ki? Yapabileceği tek Ģey, bol bol gırgırını geçmekti. Aklına estikçe bu 
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konuyu anımsatarak delikanlıyı tiye almak… Onun utançtan ibiklerine dek 

kızardığını gördükçe kendinden bir karıĢ önde giden ve her adımda bıngıl bıngıl 

oynayan göbeğini hoplatıp durmak… 

 O da bunu fazlasıyla yapıyordu zaten. Son zamanlarda diline pelesenk ettiği 

tek Ģey vardı: Ġskender‘in cenaze namazları… Kafasından bu tür boĢ düĢünceleri 

atması için her fırsatta sözü ona getiriyor, aklına estikçe gırgırını geçmeye bakıyordu.  

Gelgelelim papa sadece birkaç hafta yapabildi bunu. Birkaç hafta enikonu tadını 

çıkardı. Bol bol diline dolayıp çocuğun renkten renge girdiğini, vücudundan boĢanan 

terin bırakın bedenini sıkı sıkı saran beyaz gömleği, omzuna attığı ve sık sık alnını 

boynunu sildiği havluyu da sırılsıklam ettiğini görmenin keyfini tattı. 

 Sonra baktık ki bir gün her Ģey tarih oluvermiĢ. Ġskender de, onun Alsancak 

 Camisi‘ndeki Ģu ünlü cenaze namazları da… 

 Tabii bizleri derin acılara boğarak… Yüreklerimizi dağlayarak… 

 Özellikle de beni…  

 Gülcemal de tıpkı mama gibi, tıpkı Andon Usta gibi ve daha birçok kimse 

gibi Ġskender‘in hazin sonunu takdiri ilahiye bağlıyordu ama ben olayı öğrendiğimde 

hemen kendimi suçladım. O anın duygusallığından kaynaklanan bir durum değil bu. 

ġu anda da aynı görüĢteyim. Bu konuda geri adım atacağım da yok ayrıca. Ölünceye 

dek taĢıyacağım bu sızıyı içimde. 

 Papa ailesine birkaç bin dolar göndererek, hatta ondan bir yaĢ küçük kardeĢini 

Türkiye‘ye getirtip kendi oğlu gibi okutma sözü vererek vicdanını rahatlatmıĢ 

olabilirdi. Ancak benim vicdanımın rahatlayacağı yoktu. 

ġiddetli bir suçluluk ve piĢmanlık duygusu içimi oyup duruyordu. O değil de ben 

gitmiĢ olsaydım, o gün sigortacıların boyozlarını nazlanmayıp da ben götürmüĢ 

olsaydım, bunların hiçbiri yaĢanmayacaktı ve zavallı Ġskender Ģu anda yaĢıyor 

olacaktı.   

 O lanet gün, Gülcemal paketi tezgâhın üzerine bırakırken götürebileceğimi 

söylemek istercesine yüzüme bakarak sigortacıların sipariĢinin hazır olduğunu 

söylüyordu. Hani bazen olur a, insanın içinden gelmez… En severek yaptığı bir Ģeyi 

bile yapmak istemez… Neden bilmem, akĢamleyin bir arkadaĢı askere uğurlamak 

üzere düzenlediğimiz eğlencede içkiyi fazla mı kaçırmıĢtım ne, üzerimde bir 

uyuĢukluk vardı ve yerimden kıpırdayasım gelmiyordu. O yüzden de baĢka zamanlar 
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denizi, KarĢıyaka‘yı seyretmek için bir fırsat olarak gördüğüm bu iĢ bir an angarya 

gibi görünüvermiĢti bana.  

 Gitmek içimden gelmiyordu, zorla değil a… Sigortacıların sipariĢini 

götürmemek için kırk dereden su getirmenin yollarını arıyordum. En kolayı da 

duymuyormuĢ gibi yapmaktı. ĠĢte ben de bunu yapıyor ve Gülcemal‘i oyalamaya 

çalıĢıyordum. Bakarsın o sırada vergi dairesinden form almaya gitmiĢ olan Ġskender 

dönerdi de o götürürdü. Böylece hırsız asılır, söz kesilirdi.  

 Nitekim öyle de oldu.  

 Gülcemal‘in cümlesini üçüncü bir kez daha yinelemesine gerek kalmadan 

bizim Ġskender Hızır gibi yetiĢmiĢti.  

AkĢamki eğlencede o vardı. O da benim kadar geç yatmıĢtı,  benim kadar o da 

içmiĢti, hatta benden çok daha fazla içmiĢti ama son derece dinçti. Üstelik de bütün 

gece Ģarkı söylemiĢti. Ġyice bitkin düĢmüĢ olması gerekirken hiç de öyle 

görünmüyordu.  

 AteĢ parçası mübarek, onca yorgunluktan en ufak bir iz yoktu. Bana mısın 

demiyordu! Paketi tezgâhın üzerinden kaptığı gibi fırlayıvermiĢti. 

Bu emrivakiden kurtularak sigortacıların boyozlarını Ġskender ile göndermeyi 

baĢarmanın mutluluğu içinde Ģöyle keyifli bir ıslık tutturmuĢtum: 

  

Karşıyaka‟da İzmir‟in Gülü. 

Seyran ediyor elinde mülü  

Beri yakada gönül bülbülü  

Ne garip garip öter yuvada  

Ne hazin hazin uçar havada… 

 

 Lavtacı Hristo Efendi‘nin kürdilihicazkâr makamındaki bu Ģarkısı Andon 

Usta‘nın dilinden düĢürmediği bir Ģarkıydı. Papadan sık sık duyduğum için kulağım 

mı alıĢmıĢtı, yoksa çalması mı kolaydı, bilemiyorum, benim de keyif aldığım bir 

Ģarkıydı. Zaman zaman mırıldandığım olurdu. Daha çok da ıslıkla...  

 Üstelik bir özelliği daha vardı. Bu Ģarkıyı ne zaman anımsayacak olsam 

Andon Usta, Ġskender ve onun bizim papadan Türk sanat müziği dersleri almaya 

baĢladığı ilk gün geliyordu aklıma. 
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 Yanımızda çalıĢmaya baĢladıktan kısa bir süre sonra bizim papa sesinin 

özelliğini fark edince oğlanı bir hafta sonu eve getirip dinlemiĢ, kanunuyla eĢlik 

ederek çalıĢtırmaya baĢlamıĢtı. Bestecisini ve makamını da oradan biliyordum. 

 Kocaman bir incir ağacının altında sorgun dalından örme koltuklara kurulmuĢ 

olduğumuza göre Üçkuyular‘daki yazlıkta olmalıydık. 

 Mama bize zeytinyağlı sarmanın yanında soğuk gazoz ya da kendi eliyle 

yaptığı buz gibi koruk suyu taĢırken arada bir de incirin altına uğrayıp hezaren 

koltuğun yanındaki sehpaya Ģöyle bir göz atıyor, papanın denizbörülcesi salatasının 

bitip bitmediğine, yenilemek gerekip gerekmediğine bakıyordu. Bir de rakısının 

durumunu kontrol ediyordu. Bir süreden beri gözlüklerinin camını değiĢtirmeyi 

ihmal ettiğinden de doğru dürüst göremiyor ve karafakiyi havaya kaldırarak içinde ne 

kadar kaldığını anlamaya çalıĢıyordu. 

 Bu ders konusu korktuğum gibi, olmamıĢtı, mamanın korktuğu gibi 

kulaklarımızı ĢiĢirmemiĢti oğlan. Tersine gayet eğlenceli geçiyordu. Keyifle 

Makedonyalı çırağın söylediği Ģarkıları dinliyorduk. Papanın kısa bir giriĢinin 

ardından bizim mucize çocuk Ģarkının genel havasını kavramıĢ, mükemmel bir 

biçimde yorumlamaya baĢlamıĢtı bile. 

 Her Ģeyin dört dörtlük olması beklenemezdi elbette. Bir kere oğlan daha 

doğru dürüst Türkçeyi bile bilmiyordu. O yüzden de vurgulamalarda bazı hatalar 

yaptığı görülüyordu. 

 Üstelik Ģarkı eski olduğundan içinde benim de, birçok Türkün de pek sık 

kullanmadığı, hatta anlamını hiç mi hiç bilmediği bazı sözcükler vardı. 

Örneğin ―mülü‖ bunlardan biriydi. Televizyondaki dandik Ģarkıcılardan geçtik 

papanın taĢplakları arasında bile bu sözcüğü  yanlıĢ bir biçimde ―gülü‖ dönüĢtürenler 

oluyordu. 

 Ġskender de garibim, mülü her defasında karıĢtırır, gül derdi ve bizim papayı 

sinirlendirmekten geri kalmıyordu. Asfalyaları atan Andon Usta ―Ulan salakimu, 

herkesi kendin gibi mi sandın, dümbük mü ki elinde gülle bekleyecek, deniz 

kıyısında elinde kadeh, Ģarabını yudumlarken bir yandan da gelip geçen güzelleri 

seyrediyor!‖ diyordu. 

 Ben tam bunları düĢünürken birden elektrikler gitmesin mi?  
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 Daha ―ne garip garip‖e yeni gelmiĢtim ki keyifle çalmakta olduğum ıslık 

birden dudaklarımda donup kalıverdi. 

 Elektriklerin gittiğini de müzik setinin sesinin zınk diye susmasından 

anlamıĢtım. Yoksa günün bu saatinde elektriklerin kesik olduğu nasıl anlaĢılırdı ki? 

Müzik setinin sesinin kesildiğini fark eder etmez, bir tuhaf oldum birden. Ġskender 

geldi aklıma hemen.  

 Birkaç saniye önce küçük bir kurnazlık yaparak iĢi üstümden onun sırtına 

yüklemiĢ ve sigortacıların oraya onu yollamıĢtım.   

 Eyvah, Ģu anda sigortacıların bürosuna varmıĢ olması mümkün değildi. Sakın 

asansörde mahsur kalmıĢ olmasındı çocuk! Ya da bilmem kaçıncı katın 

merdivenlerinde…  

 Hangi Ģekilde olursa olsun korkacağı kesindi. Hem de ne korkmak! 

Karanlıktan o kadar korkan bir insan birden kendini o eski binanın daracık 

merdivenlerinde cehennemi bir karanlığın ortasında bulur da korkmaz olur mu? 

Elbette ki korkacaktı.  

 Asansöre binmiĢtir desek, o da baĢlı baĢına bir dertti. Binanın eski bir 

asansörü vardı. Küçücük, kutu kadar bir Ģey…  

 ġahsen ben Ģu ana dek bir kez olsun binmiĢ değildim. Bundan sonra da 

kellemi kesseler bindiremezlerdi beni oraya. Küçüklüğünden değil tabii. Hadi 

küçüklüğü neyse diyelim. AlıĢılmıĢın dıĢındaki yapısıyla insana ürküntü veriyordu 

lanet Ģey. Bildiğimiz bir kapısı, üç duvarı olan asansörlerden değil. Etrafı kıvrımlı 

birkaç demir çubukla çevrili garip bir asansördü… Kazara, unutup da omzumu Ģöyle 

bir dayayayım desen yandın demekti. O saat ceketin gömleğin duvarla çaylak 

seslerini andıran çığlıklar atarak, ikide bir olur olmaz durup sonra sarsıla sarsıla yeni 

baĢtan hareket etmeye koyulan asansörün korkuluk demirleri arasına sıkıĢıverirdi. 

Ardından içindeki insanı aĢağı doğru çekip paldır küldür Ortaçağ Ģatolarındaki 

karanlık unutma kuyularını anımsatan asansör boĢluğunun derinliğine 

yuvarlayıverirdi.  

 Asansörün tarihinde böyle bir Ģey yaĢanmıĢ mıydı?  

 Bu konuda en ufak bir fikrim yoktu ama ne demiĢler, göz var, izan var… Ġlla 

da yaĢanmıĢ olması mı gerekiyor? Buna hazır olduğunu bangır bangır bağırıyordu 

iĢte…  
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 Evet,  uçları sivri, kıvrım kıvrım demir çubuklarıyla yaslandığında önce 

giysini, sonra da kelleni koparırım diye tehdit ediyordu insanı açıkça. 

 Tanrım, Ġskender Ģimdi o lanete binmiĢse yandı demekti! Ne korkulu anlar 

geçiriyordu kim bilir?  

 Göz açıp kapayıncaya dek üzerimdeki o uyuĢukluk, o uyku hali gitmiĢ, çakı 

gibi oluvermiĢtim adeta.  

 Gidip de yapabileceğim bir Ģey varsa onu yapmalı, hiç olmazsa sesimle 

destek olmalıydım. Moral vermiĢ olurdum.  

 Yerimden doğrulmuĢ tam çıkmaya hazırlanıyordum ki müzik seti birden yeni 

baĢtan çalıĢmaya baĢlamıĢtı. Yani elektrikler gelmiĢti. Yine de tedirgin olmuĢtum bir 

kez. Çocuk dönene kadar kendi kendimi yiyip bitirecektim. En iyisi gidip bakmaktı. 

Kasanın gerisindeki döner koltuktan fırladığım gibi bitiĢikteki altı katlı binaya doğru 

koĢmaya baĢladım.  

 Hem de ne koĢma! KoĢmuyor uçuyorum adeta. 

 Ne var ki yapabileceğim hiçbir Ģey yoktu. Deliler gibi koĢarak, önüme geleni 

devirerek canhıraĢ bir biçimde sigorta yazıhanesinin bulunduğu binanın önüne 

ulaĢtığımda, kapının önünde bir hengâmenin yaĢandığını görüp olduğum yerde 

donup kalıyorum bir süre. Ardından panik içinde bir kalabalığın arka kapısı ardına 

dek açık bir ambülânsa doğru ilerlediğini görünce daha fazla dayanamıyor, olduğum 

yere yığılıveriyorum. 

* 

 Gözlerimi açtığımda aradan epeyce bir zaman geçmiĢti. Hem de az buz bir 

zaman değil öyle. Papanın dediğine göre en az iki gün. Dopdolu iki gün… 

Ġlk iĢim yatağın yanındaki sandalyede oturan ve avuçları içindeki elimi ovuĢturmakta 

olan mamaya Ġskender‘i sormak olmuĢ. 

 Bunu da neden sonra söylüyorlar bana.  

 Ne desin zavallı!  

 ―Ġyi iyi, turp gibi maĢallah! Bir Ģeyciği yok…‖ diye geçiĢtirmiĢ. 

 Öyle diyecek tabii… Öylesine hassas bir durumda böyle böyle deyip de 

oğlunun yeni bir travma daha yaĢayarak beyin kanaması geçirmesini hangi anne 

ister? 
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 Söylemeye çekinmiĢ bana Ġskender‘in baĢına gelenleri… Önemli bir arızası 

olan asansörü tamire götürdüklerinden merdivenlerden çıkıyormuĢ Ġskender. BeĢinci 

kata tam birkaç basamak kalmıĢ ki elektriklerin birden kesilmesi üzerine merdiven 

boĢluğu zifiri bir karanlığa bürünmüĢ ve zavallı çocuk kalan o iki üç basamağı da 

panik içinde duvara tutunarak çıkmıĢ. Sahanlığa vardığında panik içinde bir an önce 

bir kapı bulur da açtırır ve bir bahaneyle içeri dalarım umuduyla hummalı bir 

araĢtırmaya koyulmuĢ.  

 Duvarları yoklayayım derken eli birden önünde çapraz halinde enlice bir 

plastik Ģerit çekilmiĢ boĢluğa gelmesin mi? Orta yerinde yaklaĢmanın tehlikeli ve 

yasak olduğunu belirten bir uyarı yazısı bulunan iĢte bu boĢluğa paldır küldür 

yuvarlanıvermiĢ… 

 Papa oldukça metin görünmeye çalıĢarak burnunu çeke çeke anlatıyor ama 

gerisini duyamıyorum artık. Kendimi yeni baĢtan baygınlığa benzer bir uyku halinin 

koruyucu kollarına bırakıveriyorum. 

 

       Ġstanbul, 2 Ağustos 2011 

             (Yayımlanmamış öykü dosyası) 
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Ek-4: Hayatı, ailesi ve eserlerinden fotoğraflar. 

 

 

Sivas Yukarıtekke‟de annesi Hatice Hanım ile birlikte. 

 

 

Mustafa Balel‟in babası Hüseyin Balel (Sağ baştaki). 
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Mustafa Balel‟in ilk gençlik fotoğrafı. 

 

 

Amcası, yengesi ve kuzeni ile (Ortada). 
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Mustafa Balel solunda Kemal Özer, sağında Stoyan Daskalov ve eşi Liana 

Daskalov ile birlikte. 
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Gün Vurgunu adlı oyununda geçen Sivas‟taki Huykesen Tekkesinin 

bulunduğu çiftlik. 

 

Lisede çekilen vesikalık fotoğrafı. 
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Sivas Eşmebaşı‟ndaki öğretmenlik günlerinden bir kare. 

 

Sivas‟ta Gökmedrese‟nin önünde. 
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Gençlik yıllarından. 
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Sivas Eşmebaşı‟nda. 

 

Mustafa Balel öğrencileriyle. 



                                                                                                                                   250 

 

 

Gazi Eğitim Enstitüsü‟nden arkadaşlarıyla piknikte (Sol tarafta). 

 

 

Gazi Eğitim Enstitüsü‟nün yemekhanesinde (Ortada). 
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Sivas Ticaret Lisesi‟nden öğrencileriyle (Oturanların ortasında). 

 

 

Kızı Ceren Balel ile. 
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Gün Vurgunu adlı oyununda anlattığı köyden bir kare. 
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Kitap fuarında. 

 

 

Mustafa Balel‟in 17.09.2011‟de yaptığımız mülakatta çekilmiş fotoğrafı. 
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Kütüphanesinin bir bölümü. 

 

 

Çalışma masası ve kütüphanesinin bir bölümü. 
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Çalışma masasında. 

 

 

Evinin salonundan bir görünüm. 
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Evinin salonundan bir görünüm. 

 

 

Çok sevdiği kedisi Arsız. 
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Evinin girişi (Penceresinde kedi olan ev). 

 

 

Mustafa Balel‟in evi. 
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Kendi fırçasından salonunun resmi. 

 

 

Henüz yayımlanmamış Madam Jorjet‟in Kedileri kitabının kapağı. 
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