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ÖN SÖZ 
1950’li yıllardan günümüze kadar altmış yılı aşkın bir süredir Türk 

edebiyatında eserleri ile yer almış olan Nursen Karas, üzerinde fazla durulmamış, 

eserleri incelenmeye alınmamış bir yazardır. 1938 yılında doğan yazar, Cumhuriyet 

tarihimizin çok partili hayata geçiş, İkinci Dünya Savaşı, 27 Mayıs 1960 Darbesi, 12 

Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi, 28 Şubat 1997 Süreci gibi önemli 

toplumsal ve siyasal olaylarına tanıklık etmiştir. 

Nursen Karas hakkında yayımlanan yazılar, “Kaynakça” bölümünde de 

görüleceği üzere, söyleşi ve eser tanıtımından ileri gidememiştir. Yazar hakkında 

bilimsel bir çalışmanın yapılmamış olması, bizi bu şekilde bir araştırma yapmaya 

sevk etti. 

Çalışmamız; giriş, üç bölüm, sonuç, kaynakça, ekler ve dizin bölümlerinden 

oluşmaktadır. Tezimizde yazar ile kişisel iletişime geçerek, birinci el kaynak ve 

metinlerden yola çıkarak çıkarımlarda bulunduk. Yazar ile kişisel iletişimimiz, 

telefon ve yüz yüze görüşmelerdir. 

Tezimizin “Giriş” kısmı, beş başlıktan oluşmaktadır. İlk önce çeşitli hikâye 

ve öykü kavramları üzerinde durulduktan sonra ikinci başlıkta Tanzimat 

Dönemi’nden günümüze Türk hikâyeciliği genel bir çerçevede değerlendirildi. 

Üçüncü başlıkta ise Nursen Karas’ı dâhil ettiğimiz Kadını Yazanlar ve Kadın 

Yazarlar kategorisine giren sanatçılar incelendi. Sonraki kısımlarda ise çeşitli şiir 

kavramları ele alındıktan sonra Türk şiirinin Tanzimat Dönemi’nden günümüze 

genel bir değerlendirmesi sunuldu. 

Birinci bölümde, yazarla yaptığımız görüşmelerden ve yazarın 

mektuplarından yararlanarak Nursen Karas’ın hayatı; “Ailesi, Doğumu ve Çocukluk 

Dönemi”, “Eğitim Hayatı”, “Çalışma Hayatı ve Seyahatleri”, “Evliliği ve Aşkları”, 

“Fizikî Özellikleri”, “Kişiliği ve Mizacı” gibi başlıklarla ele alarak ayrıntılı bir 

şekilde incelendi. 

İkinci bölümde ise Nursen Karas’ın eserleri, genel hatlarıyla ifade edildi. Bu 

bölümde, Nursen Karas’ın; sırasıyla hikâye, şiir, çocuk hikâyeleri, tiyatro, gezi 
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yazıları, tiyatro eleştirileri, mektupları ve düşünce yazıları alanındaki eserlerinin 

içerikleri belirtildi. Nursen Karas’ın eserlerininin üstünde durulurken ilk önce sayıca 

fazla kurguya dayalı eserleri; hikâye, şiir, çocuk hikâyeleri ve tiyatroları öne alındı.  

Çalışmamızın en kapsamlı kısmı olan üçüncü bölümde ise Nursen Karas’ın 

sanatı ayrıntılı bir şekilde incelendi. Yazarı, “Sanat Anlayışı”, “Sanat Hayatı”, 

“Yazarlığı Algılayışı” ve “Beslendiği Kaynaklar” gibi başlıklar altında, 

değerlendirdikten sonra sanatçının; hikâye, şiir, çocuk hikâyeleri, tiyatroları, gezi 

yazıları, tiyatro eleştirileri, mektupları ve düşünce yazıları detaylı bir şekilde ele 

alındı. 

Hikâyeleri incelenirken önce yazarın hikâye anlayışı belirtildi, daha sonra 

hikâyeleriyle ilgili genel bir değerlendirme yapabilmek için metne bağla kalınarak, 

“Konu ve Vak’a”, “Özet”, “Fikirler”, “Figürler”, “Anlatıcı ve Bakış Açısı”, “Anlatım 

Teknikleri”, “Zaman”, “Mekân” ve “Dil ve Üslup” gibi başlıklar çerçevesinde 

değerlendirildi. Bu incelemede, yazarın hikâyelerini tanıtan gazete yazılarından da 

zaman zaman yararlanıldı. 

Şiirleri ise şiir anlayışı ifade edildikten sonra, “İçerik”, “Şekil Özellikleri”, 

“Ahenk” ve “Dil ve Üslup” olmak üzere beş başlık altında tahlil edildi. 

Nursen Karas’ın Çocuk hikâyeleri ve tiyatroları, hikâyeleriyle aynı metotta 

incelendi. Gezi yazıları, tiyatro eleştirileri, mektupları ve düşünce yazıları ise çeşitli 

kaynaklardan yararlanılarak değerlendirildi. 

“Sonuç” bölümünde Nursen Karas’ın hayatı, sanatı ve eserlerine dair 

yargılarımız ifade edildi. 

“Kaynakça” bölümünü ise iki kısma ayrıldı. Birinci kısımda, Nursen Karas’ın 

eserleri kronolojik olarak yer alırken ikinci bölümde ise çalışmamızda 

yararlandığımız diğer kaynaklar belirtildi. İkinci bölümdeki kaynakların künyeleri, 

varsa yazarın adı-soyadı yoksa eser adına göre alfabetik olarak sıralandı. Tezimizde, 

paragraf içi atıf yöntemi kullanıldığı için kaynakçayı bu yönteme dikkat ederek 

oluşturuldu. Bunların dışında kalan internet kaynakları ise kaynakçanın son 

bölümüne, erişim tarihlerine göre sıralayarak eklendi. 
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“Ekler” kısmında ise Nursen Karas’ın evine yaptığımız ziyaretler sırasında 

edindiğimiz belge ve resimler okuyuculara sunuldu. Çalışmamızın sonuna, arama ve 

inceleme yapılmasını kolaylaştırmak için eser ve kişi olmak üzere iki adet “Dizin” 

eklendi. Dizinde Nursen Karas gibi çok sık tekrar eden isimlere yer verilmedi. 

Nursen Karas hakkında geniş bir araştırma sonucu ortaya koyduğumuz 

tezimizin bazı kusurları olabileceğinden bunların hoş görülmesini arzu ediyoruz. 

Çalışmamızın konusunun belirlenmesinden başlayarak her konuda 

yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Mustafa Özcan’a, tezimde gerek 

“Araştırma Metotları” dersinden gerek diğer ders ve eserlerinden istifade ettiğim 

Prof. Dr. Âlim Gür’e teşekkürlerimi sunarım. 

Yüksek lisans tezimin hazırlanmasında gerekli ilgiyi gösteren Dincer Günday 

Beyefendi’ye, bugüne kadar birçok kez iletişimim ve ziyaretim sırasında bana her 

türlü bilgiyi aktaran ve benden hiçbir yardımı esirgemeyen Nursen Karas 

Hanımefendi’ye çalışmalarımda her daim yanımda olan değerli meslektaşım, Bilge 

Kaan Acar’a, bana her türlü desteği sağlayan eşim Ayşenur Başaran’a teşekkürlerimi 

iletiyorum. 

 

Konya, 2016                                                                      Sedat BAŞARAN 
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T. C.  
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 
 

ÖZET 

  
 

1938 yılında Balıkesir ilinin Burhaniye ilçesinde doğan Hacer Nursen Karas, 

yazılarını 1952 yılından itibaren dönemin birçok dergisinde yayımlama fırsatı 

bulmuştur. Yazarın dört adet hikâye, üç adet şiir başta olmak üzere birer adet çocuk 

hikâyeleri, tiyatro, gezi yazısı, tiyatro eleştirisi, mektup ve düşünce yazısı türlerinden 

toplam on üç adet yayımlanmış kitabı bulunmaktadır.  

Hikâye ve tiyatroları başta olmak üzere birçok eserinde hayatından kesitler 

sunan Nursen Karas, eserlerinin çeşitliliğinden de görüldüğü üzere çok yönlü bir 

sanatçıdır. Birçok alanda eser vermiş olmasına rağmen edebiyat dünyasında, hikâyeci 

olarak tanınmaktadır. 

Eserlerinde genellikle bireysel konular üzerinde duran Nursen Karas, hikâye 

ve tiyatrolarında toplumsal konulara da zaman zaman yer vermiştir. Kadın-erkek 

eşitsizliği, bilinçsiz kentleşme, hayvan ve doğa katliamı, onun eserlerinde kendine 

yer bulan toplumsal konulardır. 

Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma ile edebiyat tarihimizde 

Nursen Karas’ın yerini belirterek bu alandaki açığı kapatmayı umuyoruz.  
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 
 

SUMMARY 

 

Born in 1938 in Burhaniye, Hacer Nursen Karas, publishing writings have 

found opportunity in many magazines of the period since 1952. Author of four 

stories, a total of three theaters, especially poetry, opinion articles, letters, has a total 

of twelve published books including travel writing and theater criticism. 

Story and offers a glimpse into life in the theater of many works, especially if 

Nursen Karas, is a versatile artist, as seen in the works. Although not work in many 

areas is known as a storyteller in the world of literature. 

If is usually fixed on individual topics in the works Nursen Karas social 

issues in the work place it has also from time to time. Gender inequality, 

urbanization unconscious, animals and nature are social issues massacre its place in 

his works. 

Master's thesis prepared as Nursen Karas our literary history with this study 

we hope to close the gap in this area by specifying the location. 

Key Words: Karas, Nursen, Nursen Karas 
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GİRİŞ 

İnsanoğlu, belirli bir zaman içinde yaşadığı bu dünyadan gittiğinde 

hatırlanmak için bir şeyler üretme amacı taşır. Bunun için zaman zaman çeşitli 

mimarî yapılar ve farklı icatlar ortaya koymuştur. Gelecek nesillerce hatırlanmanın 

en önemli yöntemlerinden birisi ise yazmaktır. 

İnsan, yaşadıklarını anlatma ihtiyacı duyan bir varlıktır. Yazının 

bulunmasından önceki devirlerde sözle karşılanan bu ihtiyaç, yazının bulunmasıyla 

başka bir boyuta ulaşmıştır. 

Yaşadıklarını anlatma ihtiyacı, zamanla “olayları güzel bir şekilde anlatma” 

ve “kurgulayarak anlatma” gibi noktalara yönelmiştir. 

Bu güzellik ihtiyacı ve kurgu gibi unsurlar ise hikâye kavramını karşımıza 

çıkarmaktadır. 

A. Hikâye ve Öykü Kavramı 

Hikâye kavramını Türk Dil Kurumu şöyle tanımlar: “Gerçek veya tasarlanmış 

olayları anlatan düzyazı türü, öykü.” (TDK, 2016). Görüldüğü üzere Türk Dil 

Kurumu, hikâye ve öykü kavramlarını aynı anlamda kullanmaktadır. 

Turan Karataş’ın hikâye tanımı ise şöyledir: “Öykü. İnsan hayatında olan 

veya olma ihtimali bulunan, olacak kanısı uyandıran olayları belli bir hacim içinde 

anlatan metinlere hikâye denir.” (Karataş: 2004: 202). Karataş, öykü kavramı için ise 

şu yorumları yapar: “Son yıllarda, sıklıkla hikâye yerine kullanılan kelime. Bazı 

hikâye yazarları, öykü ile hikâyenin aynı olmadıklarına dair görüşler ileri 

sürmüşlerdir. Hikâye terimini bir olayı belli bir düzen içinde, baştan sona kadar 

anlatan yani klasik hikâye dediğimiz türün özelliklerini taşıyan örnekler için 

kullanılmasını doğru olacağı; öykü tabirinin ise daha ziyade, bir durumu, anlık bir 

hayat kesintisini belli belirsiz ifade eden ‘modern öykü’ denilen metinler için tercih 

edilmesi gerektiği düşünceler arasındadır.” (Karataş, 2004: 368). 

Görüldüğü gibi hikâye ile öykü, zaman zaman birbirinin yerine kullanılsa da 

aralarında küçük farkların olduğuna dair yorumlar da bulunmaktadır. Her iki kelime 
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de köken bakımından farklıdır. Hikâye; Arapça kökenliyken, öykü sözcüğü Türkçe 

kökenlidir. Biz de bu çalışmamızda, hem hikâye hem de öykü kelimelerini aynı 

anlamlara gelecek şekilde kullandık. 

B. Tanzimattan Günümüze Türk Hikâyesine Genel Bir Bakış 

Hikâye; Tanzimat Dönemi’nde Batı edebiyatından alınma bir tür olmasına 

rağmen, Tanzimat Dönemi’nden önce bizde bu türü karşılayan mesnevi, destan, halk 

hikâyesi, masal gibi edebî türler bulunmaktadır.  

Modern anlamda hikâye ise 19. yüzyılda artan Batı ile temaslarımızdan sonra 

edebiyatımıza girmiştir. Bunu Giritli Aziz Efendi’ye (1749-1798) ait, Muhayyelât-ı 

Aziz Efendi (1797) ve Emin Nihad Bey’in Müsâmeretnâme gibi ilk örneklerle 

beraber Tanzimat Dönemi sanatçıları başarmıştır. 

Ahmet Mithat Efendi (1844-1912), Sâmipaşazâde Sezai (1860-1936) ve 

Nabizade Ahmed Nâzım (1862-1893) bu türün Tanzimat Dönemi edebiyatında başı 

çeken önemli sanatçılarıdır. Bu dönem hikâyelerinde, Fransız yazarların etkisi 

görülmekle beraber genellikle ağır bir Romantizm de hissedilir. “Bu dönemde hikâye 

ile roman birbirinden ayrılmış değildi. Hikâye ve roman gerek tür, gerek ele alınan 

konular ve üslup bakımından henüz farklılığa gitmemiştir.” (Korkmaz, 2011: 62-63). 

Hikâye türünün ilk örneklerinin verildiği yıllarda, Servet-i Fünun sanatçıları 

içerisinde öykü türünde ismi ön plana çıkan iki yazar bulunmaktadır. Bunlar Halit 

Ziya Uşaklıgil (1866-1945) ve Mehmet Rauf’tur (1875-1931). Bu dönem öykü 

anlayışı için Ramazan Korkmaz şu yorumları yapar: “Kapalı, dar bir ortamda, kişinin 

kendi ve dünya ile uyumsuzluğundan doğan sorunlarını, sıkıntılarını ve iç 

çatışmalarını anlatan öykülerde Maupassant-vari bir anlatım tekniği görülür.” 

(Korkmaz, 2011: 178-179). 

Servet-i Fünun edebiyatından sonra yer alan Fecr-i Ati edebiyatında nesir ile 

ilgili çok fazla eser verilmemiştir. Bu dönemin en önemli hikâye sanatçıları, Cemil 

Süleyman Alyanakoğlu (1886-1940) ve İzzet Melih Devrim’dir (1887-1966). Bu 

dönemden sonra gelen Millî Edebiyat Dönemi’nde ise hikâye alanında ünlü 

sanatçılar bulunmaktadır. Daha önce Fecr-i Ati bildirisine imza atmış fakat daha 
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sonra bu anlayıştan uzaklaşıp Millî edebiyat anlayışıyla eserler vermiş olan Refik 

Halit Karay (1888-1965), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974) ile Halide Edip 

Adıvar (1884-1964), Ömer Seyfettin (1884-1920), Aka Gündüz (1886-1958), Reşat 

Nuri Güntekin (1889-1956) dönemin önemli hikâye yazarlarıdır.  

Bu dönemde hikâye, ait olduğu değeri ve ilgiyi görmüştür. Millî Edebiyat 

Dönemi’nde sade bir dille millî duyguları aktarmak, en önemli gayedir. Dönemin 

sanatçıları, hayata ve sosyal meselelere de değinmişlerdir. Toplumsal konulara 

yönelen sanatçılar, bazen de sadece bireysel konuların işlendiği eserler meydana 

getirmişlerdir. 

Cumhuriyet Dönemi’nde, öykü alanında önemli gelişmeler yaşanmış ve 

birçok farklı görüş ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde yer alan Yedi Meşale 

topluluğunun hikâye alanında öne çıkan kişisi, Kenan Hulusi Koray’dır (1906-1943). 

Cumhuriyet Dönemi’nde yer alan bazı anlayış ve topluluklar ise Sosyal Gerçekçiler, 

1945-1960 Dönemi, Postmodern Anlatımı Deneyenler, Soyut Anlatımı Deneyenler, 

Yeni Gelenekçiler ve Nursen Karas’ı da içinde değerlendirdiğimiz Kadını Yazanlar, 

Kadın Yazarlar’dır. 

Cumhuriyet Dönemi’nde bu ekollerde yer alan veya bağımsız olarak eserler 

veren önemli sanatçılar yetişmiştir. Bunlar özetle şunlardır: 

Adalet Ağaoğlu (1929-), Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962), Bekir Sıtkı 

Kunt (1905-1959), Bilge Karasu(1930-1995), Cevat Şakir Kabaağaçlı (1890-1973), 

Erdal Öz (1935-2006), Ferit Edgü (1936-), Füruzan (1932-), Haldun Taner (1915-

1968), Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864-1944), İnci Aral (1944), Kâmuran Şipal 

(1926-), Kemal Tahir (1910-1973), Leyla Erbil (1931-), Memduh Şevket Esendal 

(1883-1952), Murathan Mungan (1955), Mustafa Kutlu (1947-), Nahit Sırrı Örik 

(1895-1960), Nazan Bekiroğlu (1957-), Necati Cumalı (1921-2001), Necip Fazıl 

Kısakürek (1904-1983), Nezihe Meriç (1925-2009), Nursen Karas (1938-), Oğuz 

Atay (1934-1977), Oktay Akbal (1923-2015), Orhan Duru (1933-2009), Orhan 

Kemal (1914-1970), Peyami Safa (1899-1961), Pınar Kür (1943-), Rasim Özdenören 

(1940-), Sabahattin Ali (1907-1948), Sabahattin Kudret Aksal (1920-1993), Sadri 

Ertem (1898-1943), Sait Faik Abasıyanık (1906-1954), Samet Ağaoğlu (1919-1982), 
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Samim Kocagöz (1916- 1993), Sevgi Soysal (1936-1976), Sevim Burak (1931-

1983), Sevinç Çokum (1943-), Sezai Karakoç (1933-), Tarık Buğra (1918-1994), 

Tarık Dursun Kakınç (1931-), Vüsat O. Bener (1922-2005), Yusuf Atılgan (1921-

1989) ve ismini saymakla bitiremeyeceğimiz değerli hikâyecilerimiz bulunmaktadır. 

Bu sanatçılar, Türk hikâyeciliğine önemli katkılar sağlamışlardır. 

C. Kadını Yazanlar, Kadın Yazarlar 

Edebiyatta kadın yazarlar-erkek yazarlar diye bir ayrımın yapılamayacağı 

herkesin malumudur. Fakat zaman zaman bazı farklılıklardan dolayı bu şekilde 

tanımlar yapılmaktadır. Biz de Nursen Karas’ı daha iyi değerlendirebilmek adına 

Türk kadın yazarlar konusuna değineceğiz. 

Türk dünyasında kadın yazarlar, erkeklere nazaran edebiyat alanında 

kendilerini daha sonraları gösterebilmişlerdir. Yirminci yüzyıla gelene kadar bazı 

kadın yazarların varlığından söz etsek de bunlar az sayıdaki örneklerdir. Fakat 

özellikle İslamiyet öncesindeki Türk edebiyatında kadınların rolü önemlidir. Bu 

konuda İnci Enginün’ün yorumu dikkat çekicidir: 

“Ninniler ve maniler anonim Türk edebiyatının en canlı örnekleridir. Bunlar 

kadının anne olduğunu farkettiği çok eski asırlardan beri tekrarlanmaktadır. Bu 

anonim sanat ürünleri hâlâ bilhassa kadınlar arasında devam ettiğine göre ilk 

ninnileri, manileri söyleyenler de herhalde kadınlardır. Ama onların adlarını 

bilmiyoruz, tıpkı ilk destanları söyleyenlerin adlarını bilmediğimiz gibi.” (Enginün, 

2001: 269). 

Kadınları; genelde Türk Halk edebiyatında, oluşturan vasfından çok aktaran 

konumunda görmekteyiz. Divan edebiyatında da zaman zaman kadın yazarların 

varlığı görülmektedir. Bu dönemde Mihrî Hatun (1460-1506), hayatı hakkında net 

bilgilerin olmadığı 19. yüzyılda yaşadığı bilinen Fıtnat Hanım (1842-1909) ve Leyla 

Hanım (?-1848) gibi yazarlarla karşılaşmaktayız. 

Bu anlamda kadın yazarların ön plana çıktığı 20. yüzyıl önemlidir. Bu 

yüzyılın ilk önemli kadın yazarı, Fatma Aliye Hanım’dır. (1862-1936). Muhazerat 
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(1892), Udî (1899), Refet (1898) ve Enin (1910) gibi romanları olan yazar, Ahmet 

Cevdet Paşa’nın kızıdır.  

Kadın yazarlar içinde ilk büyük başarıyı yakalayan sanatçı, onbaşı rütbesiyle 

Millî Mücadeleye aktif olarak katılan Halide Edip Adıvar’dır. (1882-1964). İyi bir 

konuşmacı olan Halide Edip, Millî Mücadele zamanlarında İstanbul’da Fatih ve 

Sultanahmet mitinglerinde onlarca kişiyi etkileyi başarmıştır. Ateşten Gömlek (1923), 

Vurun Kahpeye (1923), Sinekli Bakkal (1936) ve Tatarcık (1939) gibi önemli 

romanları ile tanınan Adıvar, Harap Mabetler (1911), Dağa Çıkan Kurt (1922), 

İzmir'den Bursa'ya (1963) ve Kubbede Kalan Hoş Seda (1974) gibi hikâye 

kitaplarına da sahiptir. Anı ve oyunları da bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk İçişleri Bakanı Ahmet Ferit Tek’in eşi olan 

Müfide Ferit (1892-1971), Aydemir (1918), Pervaneler (1924) isimli eserleriyle 

tanınmıştır. Millî Mücadeleye önemli destek vermiş bir sanatçıdır. 

Şükufe Nihal Başar (1896-1973), kadınların toplumsal hayata katılımları 

konusunda yazılarıyla mücadele veren bir yazardır. Renksiz Istırap (1928), Yakut 

Kayalar (1931), Çöl Güneşi (1933), Yalnız Dönüyorum (1938), Domaniç Dağlarının 

Yolcusu (1946) ve Çölde Sabah Oluyor (1951) isimli romanları bulunmaktadır. 

“Şükufe Nihal Başar; batılı, lâik, ulusçu modele dayalı yeni ulus-devletin ‘yeni 

kadın’ı olarak birçok kadın derneğinde aktif görev almış, gazete ve dergilerde kadın 

haklarıyla ilgili yazılar yazmış, hikâye ve romanlarında kadın kahramanları öne 

çıkarmış ve şiirlerinde ‘kadın sesi’ni duyurmaya çalışmıştır.” (Kayhan, 2005: 85). 

Anadolu’nun çeşitli illerinde öğretmenlik yapmış bir yazar olan Halide 

Nusret Zorlutuna (1901-1984); şiir, roman, hikâye gibi türlerde eserler vermiştir. 

Küller (1921), Sisli Geceler (1922), Gül'ün Babası Kim (1933), Büyükanne (1971) 

Aydınlık Kapı (1974) Aşk ve Zafer (1978) gibi romanları bulunmaktadır. Tıpkı Halide 

Nusret gibi öğretmen olan Muazzez Tahsin Berkand (1900-1984), genelde aşk 

temasını işlediği romanlarıyla ön plana çıkmaktadır. Sen ve Ben (1933), Aşk Fırtınası 

(1935), O ve Kızı (1940) eserlerinden bazılarıdır. 
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Yirminci yüzyılın en önemli kadın roman ve hikâye yazarlardan bir tanesi de 

Adalet Ağaoğlu’dur. (1929-) Ankara doğumlu olan yazar, Ankara Kız Lisesi’ni 

bitirdikten sonra ve Ankara Üniversitesi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Fransız 

Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiştir. TDK tiyatro ödülü, Sait Faik hikâye ödülü, 

Orhan Kemal roman ödülü gibi başarılar yakalamış bir sanatçıdır. Yüksek Gerilim 

(1974), Sessizliğin İlk Sesi (1978), Hadi Gidelim (1982), Hayatı Savunma Biçimleri 

(1997) gibi hikâye kitaplarının yanında Ölmeye Yatmak (1973), Fikrimin İnce Gülü 

(1976), Bir Düğün Gecesi (1979), Yazsonu (1980) ve Üç Beş Kişi (1984) gibi öne 

çıkan romanları da bulunmaktadır. Adalet Ağaoğlu’nun eserleri hakkında Kamuran 

Eronat şunları ifade eder: 

“Adalet Ağaoğlu, eserlerinde özellikle toplumdaki sosyal ve siyasal 

devinimlere ayrı bir hassasiyet göstermiştir. O, bu gelişmeler karşısında duran roman 

ve hikâye karakterlerine asla müdahale etmemiş onları, kendi kültür çevreleri 

içerisinde, serbestçe davranmalarını istemiştir.” (Eronat, 2004: 351). 

Öykü, tiyatro ve roman gibi çeşitli türlerde eserler veren Sevim Burak (1931-

1983), İstanbul’da doğmuştur. Yanık Saraylar (1965), Afrika Dansı (1982) ve 

Palyaço Ruşen (1993) hikâye kitapları bulunmaktadır. Hayatını sanatına dâhil etmiş 

bir yazar olarak değerlendirilir. Hikâyelerindeki figürler ile Sevim Burak arasında 

ciddi benzerlikler bulunmaktadır. Bedia Koçakoğlu’nun Sevim Burak’ın kullandığı 

karakterler hakkındaki yorumu şu şekildedir: 

 “Öykülerinde ölüme yakın figürler için intiharın bir kurtuluş olarak 

gösterilmesi, sevilmemiş, mutlu olmamış tiplerin hayatla olan çatışmaları 

irdelenirken, kötü sonu hazırlayan sebeplerin belirtilmesi, yazarın kendi kavgalarının 

eserlerine yansıtılması olarak da değerlendirilebilir.” (Koçakoğlu, 2006: 324). 

Mücadeleci karakteriyle edebiyatımızda yer edinen Leyla Erbil’in (1931- 

2013) Hallaç (1962), Gecede (1968), Tuhaf Bir Kadın (1971) ve Eski Sevgili (1977) 

gibi hikâye kitapları vardır. 

Nutku ve Sabuncu soyadlarını da zaman zaman kullanan Sevgi Soysal (1936- 

1976), Tutkulu Perçem (1962), Tante Rosa (1968) ve Barış Adlı Çocuk (1976) gibi 

hikâye kitapları yayımlamıştır. “Sevgi Soysal’ın eserlerinde 12 [Mart Dönemi’nin] 

sıkıntı, bunalım ve çelişkileri ele alınmıştır denilebilir. Yazar, içinde yaşadığı 
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buhranlı dönemin çarpık olaylarına mümkün mertebe objektif bir gözle bakarak 

onları alaycı ve dışardan bir üslupla anlatmıştır.” (İslam, 2011: 373). 

Parasız Yatılı (1971) isimli hikâye kitabıyla Sait Faik Armağanı’nı kazanmış 

olan Füruzan (1935-), hikâyelerinde varoş mahallelerde yaşayan insanları anlatır. 

Kuşatma (1972), Benim Sinemalarım (1973), Gül Mevsimidir (1973), Gecenin Öteki 

Yüzü (1982) ve Sevda Dolu Bir Yaz (1999) isimli hikâye kitapları bulunmaktadır. 

Türk edebiyatına özellikle öykü alanında birçok eser vermiş olan Sevinç 

Çokum (1943-) bir kısmı eski hikâyelerinden oluşan Eğik Ağaçlar (1972), Bölüşmek 

(1974), Makine (1976), Derin Yara (1984), Onlardan Kalan (1987), Rozalya Ana 

(1993), Bir Eski Sokak Sesi (1996), Evlerinin Önü (1997), Beyaz Bir Kıyı (1998), 

Gece Kuşu Uzun Öter (2003) gibi hikâye kitaplarına sahiptir. 

Kadın yazarlar, II. Meşrutiyet Dönemi’ne kadar seslerini duyuramayıp erkek 

yazarların gölgesinde kalsalar da özellikle Cumhuriyet’ten sonra sayılarında bir artış 

olduğu görülmektedir. Yukarıda kısaca bahsettiğimiz kadın yazarlar haricinde Ayla 

Kutlu (1938-), Ayşe Kulin (1941-), Elif Şafak (1971-), Emine Işınsu (1938-), İnci 

Aral (1944-), Latife Tekin (1957-), Nazlı Eray (1945-), Nezihe Meriç (1925-2009), 

Pınar Kür (1943-), Sabahat Emir (1943-) gibi değerli yazarlarımız da bulunmaktadır. 

D . Şiir Kavramı 

Yüzlerce yıldır devam eden Türk edebiyatı içerisinde en bilinen türlerden bir 

tanesi şüphesiz şiirdir. Yıllardan beri bu türün çeşitli tanımları yapılmaktadır. Seyit 

Kemal Karaalioğlu’nun şiir tanımı şu şekildedir: 

“Şiir, bizi bulunduğumuz bir ruh halinden alıp başka bir ruh haline 

götürebilen yazı; ses uyumu, vezin, kafiye gibi güzellik ögeleri ile süslenmiş olup 

güzel hayaller taşıyan sanatlı sözlerdir.” (Karaalioğlu, 1980: 11). 

Şiir hakkında başka bir tanım ise şu şekildedir: “Zengin sembollerle, ritimli 

sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk 

ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimidir.” (TDK, 2016) 

Şiiri, bu tanımlardan farklı olarak tarif etmek de mümkündür. 
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Bu tür, Türklerin İslamiyet’ten önceki dönemlerinden başlayıp günümüze 

değin varlığını korumuştur. Başlangıcından bu yana şiir dönemlerini ele 

alamayacağımız için konuyu biraz kısaltarak Türk şiirini, Tanzimat Dönemi’nden 

günümüze kısa bir şekilde değerlendireceğiz. 

E. Tanzimat’tan Günümüze Türk Şiirine Genel Bir Bakış 

Edebiyatımızda birçok şairin öncülük ettiği bu edebî tür, bazı dönem ve 

sanatçılarca farklı algılanarak yorumlanmıştır. Bu farklılığın en belirginleşmeye 

başladığı dönem 19. yüzyıldır. 

Osmanlı Devleti, üstünlüğünü her alanda kabul ettiği Batı medeniyetine 

yetişmek için bir dizi yenilikler ve gelişmeler yapmak zorunda kalmıştır. Matbaanın 

kurulması (1727), Takvim-i Vekayi’nin (1831) çıkarılması, Encümen-i Dâniş’in 

(1851) kurulması gibi gelişmeleri Gülhane-i Hattı Humâyûn’un (1839) ilanı takip 

eder. Şüphesiz bu gelişmeler neticesinde Batı devletlerinden edebiyat alanında da 

etkilenmeler olmuştur. Bu etkilenmeler, Tanzimat Dönemi’nden sonra giderek 

artmıştır. Kenan Akyüz, Tanzimat Dönemi hakkında şu yorumları yapar: 

“Tanzimât Edebiyatında -nesirden sonra- yenileştirilen ilk tür, şiirdir. Roman 

ve piyes gibi türler henüz denenmeden, şiir üzerinde bazı yenileştirmelere 

başlanmıştı. Şiirde de, önce, yeni bir dil, nesirde olduğu gibi, konuşma dili ve 

üslubudur.” (Akyüz, 2013: 41) 

Tanzimat Dönemi’nde “Yeniliğin Üç Büyük Muharriri” (Tanpınar, 2013: 

166) Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895), Münif Paşa (1830-1910), İbrahim Şinasi 

(1826-1871) gibi yazarları Namık Kemal (1840-1888), Ziya Paşa (1829-1880), 

Recai-zâde Mahmut Ekrem (1847-1914) gibi sanatçılar takip eder. Bu dönemde şiirin 

muhtevası ile birlikte şekil özellikleri ve üslubu da değişmeye başlar. Bu gelişim ve 

değişim, yüzyıllarca süren gelenekten ve şiir anlayışından farklılık gösterir. 

Tanzimat edebiyatı ile başlayan gelişim ve değişim, Tevfik Fikret (1867-

1915) ve Cenap Şahabettin (1870-1934) gibi şahsiyetlerin ön planda olduğu Servet-i 

Fünun edebiyatında da devam eder. Kendilerine mahsus bir şiir dili yaratma gayesi 

taşıyan Servet-i Fünun sanatçıları, Fransız şiirinin yoğun etkisi altında kalmışlardır. 
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Bununla beraber Batı edebiyatlarından yeni nazım türleri ve aruz kalıplarını Türk 

şiirine kazandırmışlardır.  

Tema ve şiir dili gibi konularda Servet-i Fünun anlayışıyla benzerlik gösterip 

1909 yılında edebiyat dünyasına bir bildiri ile çıkan Fecr-i Ati grubunun en önemli 

sanatçısı, şüphesiz Ahmet Haşim’dir (1884-1933). Fecr-i Ati sanatçıları da tıpkı 

Servet-i Fünun yazarları gibi Fransız sembolistlerini yakından takip etme endişesi 

duymuşlardır. 

Osmanlı Devletinin çalkantılı dönemlerinde ortaya çıkan Türkçülük 

hareketinin edebiyata yansıması olan Millî edebiyat hareketi, 1911 yılında Selânik’te 

çıkan Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Bu hareketin; Ziya Gökalp (1876-1924), Ali Canip Yöntem (1887-1967) ve Mehmet 

Emin Yurdakul (1869-1944) gibi önemli temsilcileri bulunmaktadır. Millî Edebiyat 

Dönemi şairleri, hece ölçüsü ve millî duyguları ihtiva eden bir şiir anlayışına 

sahiptirler. 

Cumhuriyet’ten sonra ise daha büyük bir hızlanma ile bu değişim devam 

etmiştir. Bu dönemde oluşan önemli olaylar neticesinde 1923-1940, 1940-1960, 

1960-1980 gibi dönemlerde farklı oluşumlar gözlemlenmektedir. 

Cumhuriyet Dönemi’nde, Türkçülük anlayışıyla şiirlerini oluşturan bir 

topluluk olan Beş Hececiler; Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973), Yusuf Ziya Ortaç 

(1895-1967), Halit Fahri Ozansoy (1891-1971), Enis Behiç Koryürek (1891-1949) ve 

Orhan Seyfi Orhon (1890-1972) gibi sanatçılardan oluşmaktadır. Bu yazarlar; hece 

ölçüsüyle kurulmuş sade bir dille, şiirlerini oluşturma gayreti içerisindedirler. 

“Canlılık, samimiyet ve daima yenilik” sloganıyla edebiyat dünyasına atılan 

Yedi Meşaleciler, “Kendilerinden önceki edebî hareketleri soluk ve renksiz olarak 

nitelendirmelerine rağmen bir önceki nesli aşma becerisi gösterememişlerdir.” 

(Korkmaz ve Özcan, 2011: 260). Yedi Meşale topluluğu, Türk edebiyatında uzun 

soluklu bir akım olamayıp kısa sürede dağılmıştır. 

1940’lı yıllarda etkili olan Garip hareketi;  Orhan Veli Kanık (1914-1950), 

Melih Cevdet Anday (1915-2002) ve Oktay Rıfat Horozcu’dan (1914-1988) 
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oluşmaktadır. Şiiri, farklı bir anlayışta yorumlayan bu şairler, öncelikle şairaneliğe 

karşı bir duruş sergilemişlerdir. 

Hisar grubu, Munis Faik Ozansoy (1911-1975), Mehmet Çınarlı (1925-1999), 

Mustafa Necati Karaer (1929-1995), Mehmet Çınarlı (1925-1999) gibi sanatçılardan 

meydana gelir. Bu sanatçılar, geleneğe bağlı bir şiir oluşturmak istemişlerdir.  

Ahmet Oktay (1933-2016), Ferit Edgü (1936-) gibi sanatçıların oluşturduğu 

Maviciler de Attila İlhan’ın destekleri sayesinde edebiyat dünyasındaki yerini 

almıştır. 

Cumhuriyet Dönemi’nde büyük bir yankı uyandıran İkinci Yeni topluluğu, 

İlhan Berk (1918-2008), Edip Cansever (1928-1986), Cemal Süreya (1931-1990), 

Sezai Karakoç (1933-), Turgut Uyar (1927-1985) ve Ece Ayhan (1931-2002) gibi 

önemli şairlerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Konuşma diline ve anlama karşı 

bir şiir anlayışıyla eserler veren bu topluluk, şiire kendi yorumunu katmıştır.  

Bu edebî hareketlerden farklı olarak eserler veren birçok önemli şair de 

bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

Ahmet Arif (1927-1991), Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962), Ahmet 

Muhip Dıranas (1090-1980), Ali Akbaş (1942-), Arif Ay (1953), Arif Damar (1925-

2010), Asaf Halet Çelebi (1907-1958), Ataol Behramoğlu (1942-), Behçet Necatigil 

(1916-1979), Cahit Külebi (1917-1997), Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956), Cahit 

Zarifoğlu (1940-1987), Can Yücel (1926-1999), Dilaver Cebeci (1943-2008), 

Ebubekir Eroğlu (1950-), Enis Batur (1952-), Erdem Beyazıt (1939-2008), Fazıl 

Hüsnü Dağlarca (1914-2008), Güven Turan (1944-), Hilmi Yavuz (1936-), İlhan 

Geçer (1917-2004),  İsmet Özel (1944-), Küçük İskender (1964-), Mehmet Akif 

Ersoy (1873-1936), Murathan Mungan (1955-), Nazım Hikmet Ran (1902-1963), 

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu (1929-1992), Nursen Karas (1938), Nurullah Genç 

(1960-), Özdemir Asaf (1923-1981), Sabahattin Kudret Aksal (1920-1993), Sefa 

Kaplan (1956-), Turgay Fişekçi (1956-), Yavuz Bülent Bakiler (1936-), Yahya 

Kemal Beyatlı (1884-1958)… 
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Şüphesiz bu şairlerden başka saymakla bitiremeyeceğimiz onlarca şair, Türk 

şiirine katkı yapmış ve Türk şiirinin gelişimini sağlamıştır. 
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I. BÖLÜM 

1. HAYATI 

Edebiyat dünyasına küçük yaşlarda katılan Nursen Karas, genelde hikâyeci 

kimliği ile tanınmaktadır. Hikâyeden başka şiir, çocuklara yönelik hikâye, tiyatro, 

gezi yazısı, oyun eleştirisi, mektup ve düşünce yazısı gibi farklı türlerde eserler 

ortaya koyan yazarın hayatını, birinci el kaynaklardan, eserlerinden, mektuplarından 

ve hakkında yazılmış yazılardan hareketle beş başlık altında inceleyeceğiz. 

1.1. Ailesi, Doğumu ve Çocukluk Dönemi 

Nursen Karas, 20 Mart 1938 tarihinde Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 

doğmuştur. Yazarın doğum yeri ile ilgili çok çelişkili ve garip bir durum söz 

konusudur.1 Asıl adı, Hacer Nursen Karas’tır. Yazılarında ve hayatında genellikle 

Nursen Karas ve Nursen Karas Ak ismini kullanmıştır.  

Babası Abdülkadir Karas, İstanbul’un Fatih ilçesindeki Şehzadebaşı semtinde 

doğmuştur. Çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan Abdülkadir Bey, İstanbul’da 

Maliye memuru olarak görev yaparken hukuk fakültesini bitirip hâkim olarak yeni 

görevine başlamıştır. İlk görev yeri, Sivas’ın Kangal ilçesidir.  

Nursen Karas, babasının işi ile ilgili şunları ifade eder: “Babamı çok severdim 

ve işine karşı saygı duyardım. Bazı zamanlar babamla birlikte mahkemede 

                                                             
1 Yazarın doğum yeriyle ilgili iki yer söylenmektedir. Yazarın Çıldır Gölüne Mektuplar, Nevaristan-
Bul, Saçmalarla Gerçekler ve Toplu Oyunları 1 isimli kitaplarında yer alan yazarla ilgili bilgiler 
bölümünde Nursen Karas’ın doğum yeri İstanbul olarak belirtilmiştir. Bununla birlikte 
Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Türk Dili ve 
Edebiyatı Ansiklopedisi, Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi gibi muteber kaynaklarda ise doğum yeri 
Burhaniye olarak zikredilmektedir.  
Yazara bu durumu sorduğumuzda yayınevinden kaynaklanan bir yanlışlık olduğunu belirtmiştir. 
Yazarın doğum yerini belirlemede 2 Aralık 1997 tarihinde Bodrum Pusula gazetesinde yer alan bir 
yazısındaki kullandığı ifadeler de bu anlamda işimizi kolaylaştırmıştır: 
“(…) Bu şiiri Bodrum için anımsamak, babam görevli bulunduğu sırada doğduğum Burhaniye’nin 
doyulmaz havasına ve o ‘en bereketli’ toprağına haksızlık, ama insanların çevreye kattığından söz 
ediyorum şimdi.(…)” (s.3) Yayınevinden çıkan bir sonraki kitabında bu bilgi yanlışını çok 
önemsemediğine inanarak düzelttirmediğini düşünüyoruz. Bir başka ihtimal olarak ise yayınevi 
çalışanları tarafından Balıkesir’e bağlı Burhaniye ile İstanbul’daki Üsküdar ilçesinin Burhaniye 
mahallesinin karıştırılmış olabileceğidir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda kendi 
yazısından ve yaptığımız söyleşiden yola çıkarak yazarın doğum yerini Balıkesir’in Burhaniye ilçesi 
olarak belirtmek mümkündür.  
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duruşmalara katılır, babamın az zamanda gerçeği öğrenebilme yetisine ve haklı-

haksız ayrımı yapmasına hayran kalırdım. Bazı zamanlarda ise babamın araziye 

çıkması gerekirdi, yanında beni de götürürdü, bu sayede halkı tanıma fırsatı 

bulurdum.” (Nursen Karas ile kişisel iletişim, 17 Ekim 2015). 

Abdülkadir Karas, Osmanlı soyundan gelme asker bir ailenin çocuğudur. 

Babası Mirliva Abdülkadir Efendi, 1859 yılında Karadağ Muharebesinde can 

vermiştir. Nursen Karas, 1947 yılında dedesi için yazdığı aşağıdaki şiirde, ondan şu 

şekilde bahseder: 

“Şehit Dedeme” 

“Sen Karadağ [Muharebesi]nde, 

Düşman çizmesinde, 

Haydut sesinde, 

Can veren mertsin. 

O gün topa sarılınca sen, 

O gün düşman senin ayrı ayrı, 

Kolunu bacağını kesti gayrı.” (GH, s.13) 

Türk tiyatrosunun yapı taşlarından olan ve Nursen Karas’ın “Vasfi amca” 

diye hitap ettiği Vasfi Rıza Zobu (1902-1992), Abdülkadir Karas ile kardeş 

çocuklarıdır. 

Başından üç evlilik geçen Abdülkadir Karas’ın evlilikleri şunlardır: İlk 

eşinden Ekrem Karas adında bir çocuğu olan baba, karısının ölümü üzerine bir evlilik 

daha yapar. Fakat ikinci evliliğinde de aradığı saadeti bulamaz, ikinci eşi bazı 

sebeplerden dolayı kendisinden ayrılınca Abdülkadir Bey, üçüncü eşi Ayşe Sıdıka 

Hanım’la evlenmiştir. Bu evlilikten iki kız çocukları olmuştur. Bunlar: Emine Ayşen 

Karas ve Hacer Nursen Karas’tır. Yazar; babasının sekizinci, annesinin ise beşinci 

çocuğudur. 
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Altmış beş yaşında emekli olan Abdülkadir Karas, ailesiyle beraber İstanbul 

Şehzadebaşı’nda babadan kalma eve yerleşir. Nursen Karas, çok sevdiği babasını 

uzun süren bir kalp hastalığından sonra 29 Eylül 1965 tarihinde kaybeder. Babasının 

vefatının ardından şu yazıyı kaleme alır: 

“(…) Ölümü biliyor musunuz? Çok sevdiğiniz biri öldü mü yani? Benim 

öldü. Babam. Ayları dolduran hastalık günlerinde yanına gidince kollarımı sımsıkı 

tutar, yüzüme bakardı. “Gitme, gitme!...” derdi odadan çıkarken; “Şimdi geliyorum” 

derdim. Kimi de gelemezdim. Her evde yapılması gerekli birçok iş vardır çünkü. 

Hele dışarda da çalışan biri için. 

Ama sakın siz benim gibi yapmayın olur mu? Eğer, yatmakta olduğu 

yatağından sağ, sağlam kalkamayacağını bilen biri sizi yanında alıkoymak isterse, 

işinizden kovulmak karşılığında da olsa onu yalnız bırakmayın.” 2 

Yine Nursen Karas’tan aldığımız bilgiye göre babası Abdülkadir Karas’ın, 

ölümüne yakın zamanda hasta yatağındayken kızının bileğinden tutarak kendine 

çekmiş ve sessizce “Kızım ben sizin boğazınızdan haram lokma geçirmedim.” 

demiştir. (Nursen Karas ile kişisel iletişim, 17 Ekim 2015). 

Nursen Karas’ın annesi Ayşe Sıdıka Hanım, banka memurudur. Baba 

tarafından köklü bir aileye mensup olan yazar, anne tarafından da kültürel anlamda 

zengin bir mirasa sahiptir. Ceride-i Havadis’in sahibi ve başyazarı Mehmet Nuri 

Efendi, annesinin dedesidir. Büyük dedesini hayattayken göremeyen Nursen Karas, 

yazı hayatında onu örnek almıştır. Nursen Karas, Gülümseyen Hayal, Ceviz Sürgünü 

ve Nevaristan-Bul isimli kitaplarının ön sözünde büyük dedesinin ismini anmıştır.  

Yazar, babasının gösterdiği sevgiyi ve alakayı annesinden ve ablasından 

göremez. Annesine nazaran onu el üstünde tutan babası, 1965 yılında vefat edince 

yazar, anne ve ablasıyla sıkıntılı bir döneme girer. Bu sıkıntılı süreç, yazarın 

psikolojisiyle beraber eserlerine de tesir etmiştir. Aslında bu sıkıntının kaynağı 

                                                             
2 Yazının tamamı için ekler bölümüne bakınız. 
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birden fazla evlilik geçiren anne ve babanın bir kız çocuk daha dünyaya getirmek 

istememesidir.  

Nursen Karas, ablası Emine Ayşen Karas’tan sonraki hamileliklerinde 

çocuklarını aldıran annesini, şu sözlerle ifade eder: “Ablam annemin en gözde 

kızıydı. Anneme ‘Ben üvey evlat mıyım?’ diye sorardım o ise ‘Hayır üvey evlat 

değilsin ama hesapta yoktun, hamile olduğum zaman seni rüyamda erkek çocuk 

olarak gördüm ve aldırmadım eğer kız olacağını bilseydim aldıracaktım.’derdi.” 

(Nursen Karas ile kişisel iletişim, 07 Temmuz 2015). 

Baba bunu belli etmese de anne bu drumu her fırsatta kızına sezdirir. Hatta 

kız çocukları arasında ayrım da yapar. Sancılı bir çocukluk dönemi atlatan yazar, bu 

psikolojiden kurtulamaz. Yazar, Dincer Günday’a3 yazdığı bir mektupta bu durumu 

şu şekilde anlatır: 

“Personna non grata!..4 

(…) Benim öykü, biraz değişik, babam istememiş, ilk iki eşinden de çocukları 

olduğu halde ayrılmak zorunda kalmış. (Bir numara ölmüş, geçinip giderlermiş ya; 

sanırım babamı anlayabilen biri değilmiş) Evet ne diyordum, bu yüzden işte (Kendi 

yargım bu) ‘çocuk’dan korkar olmuş ve ablamdan sonra beni istememiş. Annemin 

‘İyilik severliği (!) ile yeryüzüne gelebilmişim. (…) Sonra babam ara sıra söylerdi 

‘Kızım sen istemeyerek olmadın.’ diyerek son ölüm yatağında bile söylemişti.” 

(ÇGM, s. 181). 

Erkek çocuk olarak beklenen ve doğumundan sonra annesinden yeterli 

sevgiyi göremeyen yazarın ismi Abdullah5 olarak düşünülmüştür. Karas,  gençlik 

dönemindeki bir şiirinde yaşadığı bu durumu şu şekilde aktarır: 

                                                             
3 Dincer Günday, 22.11.1935 Manisa doğumlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 
mezun olmuş bir kaymakamdır. Nursen Karas’la arkadaşlığı Kars/ Çıldır Kaymakamlığı yaptığı bir 
sırada Nursen Karas’tan 07.02.1968 tarihinde, Sevgi-Sizler kitabını kendisine göndermesini istediği 
mektubu sayesinde aralarında mektup arkadaşlığı başlamış ve iki seneden fazla bir zaman yoğun bir 
şekilde mektuplaşmışlardır. Bu mektuplar yıllar sonra kitap olarak yayımlanmıştır. Detaylı bilgi için 
bk. (Karas ve Günday, 2008: 6). 
4 “Persona non grata, Latince istenmeyen adam anlamında olup diplomatik bir terimdir. Çoğulu 
‘personae non gratae’ şeklindedir”. (Wikipedia, 2016) Nursen Karas, kendisini en iyi anlatan ifadenin 
bu kelimeler olduğunu düşünmektedir. 
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 “Doğumumu bile istememişler 

Olmuş, doğmuşum 

Belki saadetimi de istemeyecekler 

Ama mesut olacağım” (GH, “Felek ve İnanç”, s.50). 

Babasının ölümünden sonra annesiyle olan geçimsizlikleri daha da tahammül 

edilemeyecek seviyeye gelir. İş bu haldeyken psikolojik rahatsızlığı bulunan ablası 

da Nursen Karas’a karşı kötü davranışlarda bulunur.6 

İstenmeyen bir doğum sonucu dünyaya gelmesi, ailenin maddi sıkıntıları, 

anne ve ablasıyla olan sorunları ve tüm bunları takip eden süreçler Nursen Karas’ın 

sanatına etki eden unsurlar olacaktır. İlerleyen bölümlerde eserlerinin tahlili 

kısmında bu olayların yazılarına nasıl yansıdığını daha detaylı bir şekilde 

inceleyeceğiz. 

1.2. Eğitim Hayatı 

Nursen Karas, ailesinin görevi sebebiyle ilkokula Düzce’de başlamıştır. 

İlkokula başlama yaşının yedi olduğu zamanlarda okula giden ablasının peşinden 
                                                                                                                                                                             
5 Nursen Karas, bu konuda 17.10.2015 tarihinde yapılan görüşmede “Hem kız hem erkek çocuk 
ismine sahiptim ama ikisinin de haklarına sahip değildim.” demiştir. 
6 Nursen Karas, 07 Temmuz 2015 tarihli 20.05 saatinde yaptığımız görüşmede, ablası hakkında 
şunları söylemiştir: “Ablam, anne ve baba bir ablamdır ama bana karşı hiçbir zaman öz abla gibi 
olmadı. Bana çektirmediği kalmadı. Ablama 16 yaşında şizofren teşhisi kondu ve altı ay boyunca 
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kaldıktan sonra da iki kez Fransız Psikoloji 
Hastanesine götürüldü, şu an ise benim bakımım sayesinde bakımevinde kalıyor.” Nursen Karas, aynı 
görüşmede ablası hakkında şu olayları aktarır: “Konuştuğum ve evlenmeyi düşündüğüm bir kişi, 
ailesiyle beraber beni istemeye geldi, görüşme çok güzel geçti fakat daha sonra anlayamadığım bir 
sebepten dolayı görüştüğüm kişi benimle irtibatını bir anda kesti, neler olduğunu yıllar sonra o kişiyle 
karşılaştıktan sonra anlayabildim. Meğerse ablam, benimle evlenmeyi isteyen kişinin iş yerine gitmiş 
ve ona evlenme teklifi etmiş. Bu olay sonunda benimle evlenmeyi düşünen kişi ise benimle ilişkiyi 
bitirme kararı almış.” 

Ablası ile ilgili bir başka olayı ise evlendikten sonra yaşamıştır: “Evlendikten sonra ablam ile 
İstanbul Suadiye’de aileden kalma karşılıklı dairelerde otururken her akşam yemek yapar ve ablama 
da verirdim. Bir gün çocuğum olacağını öğrenince eşimden önce ablama haber vermek, o mutlu haberi 
ablamla paylaşmak istedim. Fakat ablam o gün kapısını açmadı hatta diğer gün de açmadı, iyice 
meraklanmıştım üçüncü gün tekrar kapısına gittiğim zaman beni elinde bıçakla karşıladı ve ‘Ortak 
dairelerde oturuyorsun farkını vereceksin.’ dedi. Bu yaşadığım olay üzerine korkudan çocuğumu 
düşürdüm ve bir daha çocuk sahibi olamadım. Oysa ben kiramı hiç aksatmadan veriyordum. Bu olay 
üzerine Suadiye’den taşındım ve ablamdan uzak olmak için Ataşehir’de yaşamaya başladım.” (Nursen 
Karas ile kişisel iletişim, 17 Ekim 2015). 
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bakan, okulun yolunu öğrenmek için ablasının arkasından evden çıkıp evlerin 

köşelerine saklanarak ablasını takip edermiş. Annesi bu durumun farkına varınca 

“Artık seni evde tutamayız.” diyerek eşiyle görüşmüş. Baba ve anne, Nursen’i okula 

yazdırmaya karar vermişler. Fakat Nursen Karas, altı buçuk yaşında olduğu için 

okula resmî olarak kayıt olamamış. Yarım dönem kadar kayıtsız şekilde okula devam 

eden Karas, yedi yaşına girdiği zaman resmî bir şekilde okula başlamıştır. 

Yazar, ilkokul üçüncü sınıftan itibaren günlük tutmaya başlamıştır. Bulduğu 

her şeyi “hatta kese kâğıtlarını bile okuyacak kadar okumayı seven” (Nursen Karas 

ile kişisel iletişim, 01 Haziran 2015) bir öğrencidir. Bununla birlikte tanık olduğu 

olayları günlüğüne aktarmaya çalışan yazar, bu sayede anlatım güçlüğünü aştığını 

ifade eder. Yazar olmak isteyen gençlere ve kendisine nasıl yazar olunur diye 

soranlara ilk verdiği cevap “Günlük yazmaya başlamalısın.”dır. Çalışkan fakat 

yoksul bir öğrencilik yıllarının ardından ilkokulu birincilikle bitirmiştir. Ailenin 

maddi durumlarda zorlanması, sanatçının zor bir durumda okul hayatına başlaması 

eserlerine de yansımıştır. Yazar ilkokula giderken yaşadığı bir olayı şu şekilde 

anlatır: 

“Çocukken annem ve babam yemek masasında ay sonunu nasıl 

getireceklerinin hesabını yaparlardı. Bu hesapların sonunda genellikle evde bir 

sessizlik hakim olurdu. Bayramlarda ise bu parasızlık beni çok üzerdi. Ablamla 

benim bayramlıklarımızı annem dikerdi. Ben genelde ablamın kullandığı eşyaları 

kullanırdım. Ayakkabılarım genelde onun eskittikleri olurdu. 

Okulda da bu konuda çeşitli zorluklar yaşadım. Güzel yazı dersi 

öğretmenimizin istediği kalem ucunu alamadığımızdan dolayı öğretmenimden sınıfın 

önünde hakaret işitmiştim. Bu olay sonunda okulumu değiştirdim.” (Nursen Karas ile 

kişisel iletişim, 18 Ekim 2015). 

Eğitim hayatında karşılaştığı bu maddi zorluklar, hayatının birçok evresinde 

peşini bırakmaz. Hatta iş yaşamında bile birçok sefer maddi anlamda zorluklar çeker. 

Bunun bir örneği uzun yıllar boyunca yaptığı birikimler sayesinde almış olduğu 

arabasını, masraflarını karşılayamadığı için satmak zorunda kalmasıdır. 
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Nursen Karas, yazın yaşamına birçok yazar gibi şiirle merhaba demiştir. İlk 

şiiri “Bahar Geldi”yi harfleri tanıyıp yazmayı öğrendiği zaman yazmıştır. Bazı 

şiirlerinde yaptığı gibi bu şiirinin çevresini de küçük resimlerle süslemiştir. Böyle bir 

ürün ortaya koyunca aile fertleri sevinmiş ve heyecanlanmışlardır. Annesi, kızının bu 

şiirini çantasında taşıyıp herkese göstermeye çalışırken baba ise kızını bu alanda 

teşvik etmekle uğraşıp onu yeni ürünler ortaya koyması için desteklemektedir. Eve 

gelen misafirlere kızının yaptığı resimleri ve yazdığı şiirleri heyecan içinde 

göstermektedir. 

Fakat Nursen Karas’ın ailesinin dışında yazın yaşamının ilk evrelerinde 

yardım aldığı bir kişi daha vardır. Bu kişi, Nurullah Ataç’ın öğrencisi Fazıl Oyat’tır.7 

Yazarın ortaokulda Türkçe öğretmeni olan Fazıl Oyat, yazara birçok anlamda 

yardımcı olmuştur. Nursen Karas, şiir defterine yazdığı yeni şiirleri ilk olarak 

öğretmeni ile paylaşmıştır. Yine bir keresinde şiir defterini incelemesi için 

verdiğinde, şiirlerindeki Arapça sözcüklerin altını çizilmiş ve defterine bir not 

yazılmış şekilde geri alır. Bu not şu şekildedir: “İleride değerli ozanlarımızın güzel 

şiirlerini çok çok okudukça daha güzel yazacaksın okay8 çocuğum.”  (Nursen Karas 

ile kişisel iletişim, 01 Haziran 2015). Öğretmeninden gelen bu telkinden sonra 

Arapça sözcüklerden uzaklaşarak daha Öztürkçe kelimelere yöneldiğini belirtir. 

Ortaokul dönemi hakkında Nursen Karas şunları ifade eder: “O zamanlar üç 

dönem karne alınırdı ve okullarda iftihar listeleri bulunurdu. Ben, o iftihar 

listelerinde muhakkak bulunurdum. Bir yılda genelde iki dönem iftihar listesinde 

bulunurdum. Bununla birlikte hiçbir zaman üç kez iftihar listesinde yer almadım.” 

(Nursen Karas ile kişisel iletişim, 17 Ekim 2015). 

Ablasının liseye kaydolması üzerine kendisi de ortaokulu bitirdikten sonra 

liseye gitmek ister. Bunun üzerine Nursen Karas’a annesi: “Ben artık sizin dikiş 

                                                             
7 “Fazıl Oyat (1915-1992), öğretmen olarak Sivas’ın Şarkışla ilçesi Cumhuriyet İlkokulunda sekiz yıl 
öğretmenlik, Sızır köyünde bir yıl süreyle başöğretmenlik yaptı. 1944 yılında Türkçe öğretmeni oldu. 
Düzce ortaokulunda on iki yıl görev yaptı. 20 Halk Şairi (1948), Türk Yiğitlemesi (1960) isimli 
kitapları bulunmaktadır.” (Işık, 2007: 2734). 
8 Okay sözcüğü, kökeni Türkçe olmakla beraber iki anlamı vardır. İlk anlamı Satürn gezegeni ikinci 
anlamı ise beğenme ve onaylamadır.  (TDK, 2015). 
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nakış işlerini yapamam ve bu işlere verecek param da yok onun için sen kız sanat 

enstitüsüne git.” (Nursen Karas ile kişisel iletişim, 07 Temmuz 2015) demiştir. Bu 

durum karşısında enstitüye kayıt olan yazar, enstitüyü bitirdikten sonra liseye kayıt 

olmuştur. İlk hikâyeleri de bu dönemde yayımlanmıştır.  

Ekonomik zorluklardan dolayı eğitimini tamamlayamayan yazar, erken 

yaşlarda çalışma hayatına atılmıştır. Okuluna da açıktan devam etmeye çalışmıştır. 

Yoğun çalışma hayatının yanında evinde de huzur bulamayan yazar için açıktan 

liseyi bitirmek tam bir kâbus olmuştur. Otuzlu yaşlarına kadar fizik ve İngilizce 

derslerini verememiştir. 

1.3. Çalışma Hayatı ve Seyahatleri 

Öğrenimini zorunlu sebeplerden dolayı yarım bırakmak zorunda kalan 

Nursen Karas, anne tarafından akrabası olan ve büyük dayım diye hitap ettiği 

Selahattin Çam’ın vasıtasıyla Mart 19559 tarihinde Yapı ve Kredi Bankasında işe 

başlar. İşe başlamasının ardından bankacılık alanında bilgisini artıran yazar, kısa 

zaman içerisinde şube şef yardımcılığına getirilir. On dokuz yaşında ise şube şefliği 

görevine layık bulunur. Buradaki çalışmasına yaklaşık dört buçuk yıl devam eder. 

Öğrenim hayatından sonra iş yaşamında da başarılı olmak için azimle çalışır. 

Çalıştığı birim hakkında hemen bilgi sahibi olup bölümdeki iş ve işleyişi 

öğrenmeye çaba gösteren yazara karşı, kimi zaman mesai arkadaşları kıskançlıklar 

gösterirler. Vezneden sorumlu olarak çalıştığı zamanlarda kasada beş yüz lira açık 

çıkması üzerine banka müdürü N. Karas’ı yanına çağırmış ve onunla konuşmuştur. O 
                                                             
9 Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi C.2/K-Z, 571. sayfasında Nursen Karas’ın 1954 
yılında Yapı ve Kredi Bankasında işe başladığı yazılmıştır. Bu bilgi yanlıştır. Nursen Karas, Yapı ve 
Kredi Bankasında 1955 yılında göreve başlamıştır. Bu tarihi, Nursen Karas’ın bir şiiri ve bir mektubu 
ile doğrulayacağız. 
“Anneciğim” 
(…) 
Bankacı oldum ellibeşde 
İlkin alışamadım, zor geldi de, 
Bak neler oluyor ellisekizde. 
(…) (GH, s.49). 
 

16 Temmuz 1968 tarihinde Dincer Günday’a yazdığı mektupta iş yaşamı hakkında şunları 
yazmıştır: “İş yaşamımın çizelgesi şu şekilde bakın: Mart 1955- Aralık 1959 ……….Bankası.” detaylı 
bilgi için bk. (Karas ve Günday, 2008: 71). 
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anları N. Karas şu şekilde aktarır: “Bankamızın müdürü büyük ihtimal bir kişinin 

şikâyeti üzerine beni odasına çağırdı ve konuşmaya başladık. Konuşmamızın 

sonunda banka müdürü ‘Nursen Hanım siz mükemmeliyetçisiniz.’ diyerek elindeki 

kalemi masaya vurdu ve ‘Bir kişi sizi ya çok sever ya da hiç sevmez’ dedi. Bunun 

üzerine artık bu konu üzerinde kimse bir şey konuşmadı. Oysa bankada vezneden 

sadece ben sorumlu değildim benimle beraber iki banka personeli daha sorumluydu. 

Bu karalama benim adıma kötü bir tecrübe olsa da amirimin gözünde aklanmak beni 

çok memnun etmişti.”  (Nursen Karas ile kişisel iletişim, 13 Temmuz 2015). 

Nursen Karas, bankacılık yaşamının daha başındayken çeşitli rahatsızlıklarla 

karşı karşıya kalmıştır. Bu rahatsızlıklara, Yapı ve Kredi Bankasının kurucusu Kazım 

Taşkent’in banka personellerinin oturmasına izin vermeyip “Müşteri karşısında 

ayakta beklenir.” anlayışı neden olmuştur. Bankacılığın daha tam randımanlı bir 

şekilde yürümediği ve yoğun çalışma şartları sebebiyle N. Karas, on dokuz yaşında 

ciğerlerindeki beze sebebiyle solunum yetmezliği, sürekli ayakta çalışma sebebiyle 

varis şikâyeti ve iflas etmiş sinir sistemi neticesinde bankadan istifa etmek zorunda 

kalmıştır.  

1959-1963 yılları arası kendi tabiriyle “evde oturan” N. Karas, lise bitirme 

sınavlarına çalışmış ve İngilizce öğrenmeye başlamıştır. Bu yıllarda yaşama 

dönüşünü sağlayan bir roman çalışması düşünmüş ve bir başlangıç yapmıştır. “Gül 

Ölüsü” ismini vermeyi planladığı ve genelde bankacılık yaşamını ihtiva eden bu 

çalışma, tamamlanamamıştır.  

Üç yıl aradan sonra tekrar çalışma hayatına dönmek isteyen sanatçı, hem 

İngilizce özel derslerine vakit ayırabilmek hem de bankacılıktan kalan 

rahatsızlıklarının tekrar tezahür etmemesi için daha kolay bir iş aramıştır. 1963 

yılının kasım ayında, İstanbul Maliyesi 2. İtiraz Komisyonunda göreve başlar. Sicil 

amirinin anlayışıyla hafif bir iş bulmasına rağmen 1965 yılında Varlık dergisinin 

sahibi Yaşar Nabi Nayır’ın önerisiyle maliyeden ayrılıp Varlık dergisi yazı işlerine 

bölümünde çalışmaya başlamıştır. Yazar, burada musahhihlik yapmıştır.  

Kuruluşundan bu yana onlarca yazara kapısını açan Varlık dergisinde sanat 

çevresini de genişletme fırsatı bulan yazarın Varlık macerası yeni bir iş bulmadan 
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1967 yılında sona erer. Ardından sekiz ay hiçbir işte çalışmayan sanatçı, açıktan 

liseyi bitirip üniversiteye gitmeyi düşünmektedir. Fakat 1965 yılında babasını 

kaybetmesiyle artan sorumlulukları nedeniyle üniversite hayalinden vazgeçerek 

dokuz yıl aradan sonra 17 Mayıs 1968 tarihinde tekrar banka sektöründe çalışmaya 

başlar.  

Lise bitirme sınavlarına hazırlanırken sınavdan sonrasını düşünerek Osmanlı 

Bankasına iş başvurusu yapan Nursen Karas’ı, banka yetkilileri görüşmeye çağırırlar. 

Banka yöneticileri, zaten dört yıl bankada çalışmış ve bu anlamda geniş bilgi birikimi 

olan sanatçıyı hemen işe alırlar. Hatta bu durum öyle ani gelişen bir olaydır ki 

Nursen Karas, lise bitirme sınavlarından önce kendini bankada çalışırken bulur. 

Bu ikinci bankasında artık emekli oluncaya kadar çalışacak olan Nursen 

Karas, 1968’de bankanın memur kadrosunda göreve başlamıştır. O yıllarda bankada 

yönetici olmak için henüz bir sınav sistemi yoktur. Bu sınav sistemi yerleşinceye 

kadar bankadaki memur görevine devam etmiştir. Daha sonraki yıllarda yöneticilik 

sınavına girerek şef görevine yükselmiştir. 

Nursen Karas, yaklaşık otuz yıl görev yaptığı bankacılık mesleği hakkında 

şunları söyler: “Bankacı olayım diye bir idealim yoktu. Okumak isterdim, 

üniversiteye gidebilmek, edebiyatla ilgili bir mesleği icra etmek isterdim. Keşke 

olabilse de Türkiye’de sadece yazarlık yaparak ekmeğimi kazanabilseydim ama bu 

ülkemiz için gerçekleşmesi çok zor bir hayal. Bu bağlamda bankacılığı sevmeyeyim 

de ne yapayım. Zaten kişiliğim gereği her işi kusursuz yapmak isterim. O zamanlar 

kendime şu sözleri söyledim ‘Eğer ben bankacıysam ve bu işten ekmeğimi 

kazanıyorsam bu işi mükemmel bir şekilde yapmalıyım.’ ” (Nursen Karas ile kişisel 

iletişim, 13 Temmuz 2015). 

Nursen Karas, kırk altı yaşında 1984 yılında Osmanlı Bankasından emekli 

olmuştur. Yazarın, bankacılık mesleğinin yazarlığı üstünde olumlu etki ettiğini 

söylemek çok güç olacaktır. Hatta olumsuz manada etkisi oldukça fazladır. 

Bankacılığın hızlı temposu ve güç mesai saatleri dolayısıyla yazmaya hatta çok 

sevdiği okumaya bile vakit bulamaz.  Bankaların henüz günümüz manasıyla anlaşılıp 

benimsenmediği zamanlarda bankacılık mesleğini sürdüren yazar; bazı günler on üç, 
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on dört saat mesai yapmıştır. Mesai saatlerinden arta kalan zamanlarda da kafa 

yorgunluğu ve hastalıklarıyla mücadele veren yazar için adeta İstanbul’un 

yoruculuğu ve bankacılığın stresinden kurtuluşu adına tek yol vardır: Seyahat. 

Küçük yaşlarda resim ve şiirle sanat hayatına atılan yazar, lise öğrenimini 

yarıda bırakıp çalışmaya başladığı zaman, sanata yeterli vakit ayıramamaktan 

yakınmıştır: “Fırçamı çoktan bıraktım; kalemimi de bırakmış sayılmaz mıyım? Hiç 

rakamlarla harfler uzlaşabilir mi? Apayrı dünyaları var.” (ÇGM, s.326) 

Emekliliğinde de bankacılığın beraberinde getirdiği hastalıklarla mücadele etmekten 

yazıya yeteri kadar vakit ayıramamıştır. Yazarın bankacılık hayatından ve 

İstanbul’un yorucu temposundan zaman zaman uzaklaşması kendisi ve kalemi için 

yararlı olmuştur. Bu yüzden mümkün olduğu kadar seyahat için kendine fırsat 

yaratmaya çalışmıştır. 

Yurt içi ve yurt dışında birçok yeri gezip gören sanatçı, burada yaşadığı 

olayları yazılarına taşımıştır. Kendi tabiriyle “Doğu Anadolu’yu tek başına gezen ilk 

ve tek kadındır.”. Anadolu’ya 1971, 1973, 1976 ve 1977 tarihlerinde yaptığı gezilerin 

notlarını ve fotoğraflarını 31 Ağustos- 13 Eylül 1976’da Yeni Ortam’da 8-18 Kasım 

1976’da Politika’da ve 16 Nisan- 7 Mayıs 1978 tarihleri arasında Dünya gazetesinde 

yayımlamıştır. Bu yazıları, daha sonra 1994 yılında yazarın kendi yayınlarından 

çıkan Fotoğraf Çektiğim Dağlarda isimli kitabında toplamıştır. Kitabın ilk sayfasına 

yazdığı bir paragraf yazarın seyahat etmeyi ne derece sevdiğini anlamamıza yardımcı 

olacaktır: 

“Gerçek gezgin, bir yere ‘varmak’ için değil ‘gitmek’ için gidendir, demiş 

ünlülerden biri. 

Benim yaşamımda da böyle oldu; “gitmek” başlıbaşına güzeldi, yollar her 

zaman çekiciydi. 

Eski gezginler, demir çarık giyip demir asa alırlarmış ellerine; ben de, 

bilekleri yılanlardan koruyan lastik pabuçlarımı giyip, kameralarımı boynuma asarak 

düştüm yollara…” (FÇD, s. 4) 
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Yeni yerler, yeni insanlar tanımak, yazarın hayatından çıkaramayacağı 

zevklerinden olmuştur. Bu seyahatler kimi zaman bir kaçış kimi zaman dostlarla 

yapılan kaçamak kimi zaman yıllık izinlerde hoşça vakit geçirme imkânı kimi zaman 

da maddi ve manevi sıkıntılardan uzaklaşmak için güzel bir sebep olmuştur.  19 

Eylül 1997 tarihinde Bodrum Pusula gazetesinde çıkan “Her Yolculuk Bir Hüzün” 

başlıklı yazısına şu cümlelerle başlar:  

“Yine ‘Gitmek Günleri’ndeyim. Otobüs kalkmak üzere: İzmir. Oradan 

Bodrum. Bütün yolculuklarda biraz hüzün var, ayrıldığınız yere bir daha hiç 

dönemeyebilirsiniz. Dahası gitmek istediğiniz kente varamayabilirsiniz de!...”  (s. 4) 

Bu cümlelerde ilginç olan şey, yazarın ayrıldığı yere geri dönememekten 

değil de varmak istediği yere varamamasından korkmasıdır. Bu da bizi aynı noktaya 

yöneltir. Bir insan ancak yaşadığı şehirden bunalmışsa ve maddi, manevi sıkıntıları 

varsa bu şekilde kaçmak ister. Bu seyahatlerinde Adıyaman, Konya, Bodrum, 

Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Kars, Erzurum, Çanakkale, Balıkesir, Konya, Hakkâri, 

Elazığ, Van, Ankara gibi yerlerle beraber yurt dışında İngiltere, Fransa, İspanya ve 

İskoçya gibi şehirleri görme imkânı bulmuştur. 

Yazarın gezi yazılarını topladığı kitabı ve gezilerinin yazılarına etkisi 

hakkında ilerleyen bölümlerde detaylı bilgi vereceğiz. 

1.4. Evliliği ve Aşkları 

Nursen Karas, kendi tabiriyle “tipik bir Anadolu kültürünü yansıtan bir 

aile”de yetişmiştir. Hem ailenin bazı tutumları hem de kendi seçimleri neticesinde 

erkeklerle arasında bir mesafe koyan yazarın yirmili yaşların başında bir gönül 

ilişkisi olmuştur. Bu olay, yazarın ağzından şöyle şekillenir:  

“Ne var ki evde de bunaltılarım, yorgunluklarım vardı. Bütün benliğimi saran 

bir gönül ilişkisi, önce annemin günlüğümü okumasıyla ‘Ailemizin şerefi’ne 

dokunmuş,- Dokunan şey el ele tutuşup sinemaya gitmekti- sonra ablam nişanlandığı 

için, ‘Üst üste olur mu?’yla gündem dışı bırakılmıştı. Hiç de yüzeysel olmayan, 

koparılan gönül bağımın acısını on yıldan önce aşamayacaktım.” (ÇGM, s.11) 
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İlkokuldan başlayarak uzun yıllar günlük tutma alışkanlığı olan yazar, 

kendince son derece ciddi bulduğu bir ilişkiyi bazı sorunlardan dolayı 

sonlandırmıştır. İlişkinin ciddiliğini, ayrılıktan sonra kendini toparlaması için on yıl 

gibi uzun bir zaman geçmesine bağlıyoruz. Belli ki yazar, bu gönül ilişkisini son 

derece ciddiye almış ve bu ayrılıktan sonra acı çekmiştir.  

Nursen Karas, arkadaş olarak görüşmeye başladığı 1968 yılında Çıldır 

kaymakamlığı görevini yürüten Dincer Günday’la da bir gönül ilişkisi yaşamıştır. 

İlerleyen bölümlerde bahsedeceğimiz mektuplarından da anlaşılacağı üzere bu gönül 

ilişkisi, iki kişinin birbirlerini görmeden sona ermiştir. İkilinin arasında herhangi bir 

sorun yokken Nursen Karas’ın ailevi sebeplerinden dolayı bu aşk, başlamadan 

bitmiştir. 

Nursen Karas, evliliğini geç bir yaşta yapmıştır. Kırk üç yaşında evlenmiş 

olan yazarın bu durumu, bir şiirinde şu şekilde geçmektedir: 

“Suskun Sokak”  

“(…) 

Hiç unutur muyum saçım ağarırken giydiğim gelinliği? 

Nikâh dönüşü aramak istemiştim kaçan kedimi.” (BS, s.46) 

Yazar, 1981 yılında fotoğraf sanatçısı Seyit Ali Ak10 ile evlenmiştir. 

Küçüklüğünde resim yapma tutkusu, ilerleyen zamanlarda fotoğraf sanatına dönüşen 

                                                             
10 Yazarın eşiyle ilgili bilgi şu şekildedir: “Seyit Ali Ak, yılında İstanbul’da doğdu. Lise yıllarında 
fotoğrafla ilgilenmeye başladı. Askerlik görevini fotoğrafçı olarak yaptı. 1973-80 yıllarında 
İstanbul’da bir renkli fotoğraf laboratuvarında teknisyen olarak çalıştı. 1980’de kendi iş yerini kurdu. 
Yüz yıllık dönemi kapsayan ‘Türkçe Fotoğraf Yayınları’ (1977), ‘Osmanlı Dönemi Fotoğraf 
Koleksiyonu’ (1982), ‘Fotoğraf Arşivleri’ (1986) sergilerinin yanısıra ‘Otomobiller’ (T.Taşöz ile 
ortak, 1980) ‘Palyaço’ (1982) ve ‘Sanatçı Portreleri’ (1984) gibi konulu fotoğraf sergileri açtı. 1982 
yılından sonra kendini giderek artan bir tempoda fotoğraf yazını ve araştırmasına verdi. Cumhuriyet, 
Hürriyet gazeteleri ile Sanat Olayı, Hürriyet Gösteri, Milliyet Sanat, İFSAK, AFSAD, Reto Fotoğraf 
Sanat dergisinde, çeşitli ansiklopedilerde eleştiri, araştırma ve biyografi yazıları [yayımladı]. 1985 
yılında fotoğraf sanatının yurdumuzda köklendirilmesine, yaygınlaşmasına önayak olmuş kadroyu 
yapıtlarıyla tanıtma amacına yönelik ‘Ustalardan’ başlıklı derlemeler dizisizi sergilemeye başladı. 
Kesintisiz olarak 11 yıl içinde bu dizide yaklaşık 1500 fotoğraf sergilendi. Bu çalışmaya ilişkin 1996 
yılında toplu katalog [yayımladı]. 1988-1992 yıllarında Reto Fotoğraf Sanatı dergisinde danışma 
kurulu olarak çalıştı. İFSAK tarafından ‘Türkçe Fotoğrafları Kataloğu, 1871-1982’ (genişletilmişm 
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yazarı, bu anlamda abisi Ekrem Karas desteklemektedir. Hatta fotoğrafçılığı ondan 

öğrendim dediği abisiyle Adox marka ilk fotoğraf makinesini beraber almışlardır. 

Fotoğrafçılık, Nursen Karas’ın gezdiği yerleri ve şahit olduğu durumları kayıt altına 

almasından başka eşini tanımasına da olanak sağlamıştır.  

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü (İFSAK), iki insanı 

buluşturan kurum olmuştur. Fotoğraf kulübüne üye olan çift, toplantılarda ve çeşitli 

etkinliklerde tanışma ve birbirini tanıma imkânı bulmuşlardır. Nursen Karas ile eşi 

arasında ciddi anlamda bir yaş farkı vardır. Seyit Ali Ak, Nursen Karas’tan 9 yaş 

daha küçüktür. Nursen Karas, bu yaş farkından dolayı evlilik kararında çekimser 

davranmıştır. Seyit Ali Ak’ın çok istemesi üzerine ısrarlarına dayanamayıp evlenme 

teklifini kabul etmiştir. Bu birliktelik Seyit Ali Ak’ın beyin kanamasından vefat ettiği 

7 Ocak 2008 tarihine kadar devam etmiştir. Vedat Günyol’un öğrencisi olan S.Ali 

Ak, uzun yıllar boyunca çeşitli gazeteleri arşivlemiş ve çok sayıda kitabı şahsi 

kitaplığında muhafaza etmiştir. Ölümünden sonra Nursen Karas, Seyit Ali Ak’ın 

gazete arşivini üniversiteye bağışlamıştır.11 Seyit Ali Ak Kütüphanesi ise, Nursen 

Karas tarafından eşinin kitaplarının bağışlanması ve kendi katkıları sayesinde 2010 

yılında açılmıştır.12 

1.5. Fizikî Özellikleri, Kişiliği ve Mizacı 

Bu bölümde halihazırda yaşamına tanık olduğumuz Nursen Karas’ın kendi 

gözlemlerimize ve çevresindeki kişilerin gözlemlerine de dayanarak fizikî 

özelliklerine değineceğiz. Yine mektuplarda ve eserlerde geçtiği kadarıyla Nursen 

Karas’ın kişiliği ve mizacı hakkında bilgi vereceğiz. 

Fizikî özellikleri bakımından yazar, 1958 yılından bu yana gözlük 

kullanmaktadır. Gözlerinde astigmat vardır. Bunun yanında yakın gözlüğü de 

kullanmaktadır. Yazar, bir mektubunda boyu hakkında şunları söyler “Boyum 160 

                                                                                                                                                                             
baskı 1993), etkinlikler dökümünü içeren 25 Yılın Türk Fotoğraf Tutanağı 1960-1985 ve 
Fotoğrafımızda Tartışma adlı bir mektup derleme kitabı [yayımladı]. (Nisan 1995). ESFIAP [unvanı] 
(1984), ‘İFSAK Fotoğraf Ödülü’ (1985) ‘İFSAK Onur Üyeliği’ (1994).” (Ak,1998: 2). 
11 Nursen Karas tarafından üniversiteye yazılmış dilekçe için ekler bölümüne bakınız. 
12 Seyit Ali Ak kütüphanesinin açılması ile ilgili detaylı bilgi için bk. “Seyit Ali Ak Kütüphanesi 
Açılıyor”. (19.10.2010). Cumhuriyet, s.21. 
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Günday. Ne uzun ne kısa. Bazı çok ufak tefek, bazı da boylu poslu görünürüm, garip 

değil mi! Sanırım giyime göre değişiyor.” (ÇGM, s.142).  

Mizacına yönelik bilgi aktarmak için yazar ile görüşmelerimizdeki bazı 

detayları aktaracağız.13 

Nursen Karas, mektuplarında ve yazın hayatında kendisini İvan Gonçarov’un 

Oblomov romanındaki Oblomov karekterine benzetir. “Oblomov, kendisi için hep 

yeni projeler üzerine düşünür, ama tembelliğinden dolayı bir türlü bunları hayata 

geçiremez. Durumu daha da kötüye gitmeye ve toprağını kaybetmeye başlar. Olga'ya 

olan büyük aşkı bile değişmesini sağlamaya yetmez. 

Oblomov, aslında yazarın Rus aristokrasisine bir eleştirisidir. Romanın 

kahramanlarından Stoltz ise disiplin ve çalışkanlığıyla Avrupa'yı ve burjuvaziyi 

simgeler. Ayrıca Oblomov çok dürüst, saf, insanların iyiliğini isteyen ve sadık bir 

insandır.” (Wikipedia, 2016). 
                                                             
13 Nursen Karas ile ilk görüşmemiz 01.06.2015 tarihinde telefonla gerçekleşmiştir. Bundan sonra 
birçok kez telefonla iki sefer de yüz yüze görüşme fırsatı bulduk. İlk görüşmemizde kendimi tanıtıp 
sizin ve eserleriniz hakkında bir çalışma yapmak istiyorum dediğimde yazar, sanki yıllardır bu sözleri 
bekliyormuş gibi bir havadaydı fakat böyle bir çalışmanın eninde sonunda yapılacağını da sanki 
tahmin ediyormuşçasına bir ses tonu vardı. “Benim eserlerim sizin ilginize layık.” dedi. Genel 
konularda konuştuğumuz ilk görüşmede aslında yazar kendinden anekdotlar aktarırken ben de bir 
bakıma hikâyelerindeki kahramanların yaşadığı olayları tekrar okuyormuş hissi yaşadım. 
Konuşmasından ve ses tonundan son derece nazik ve konuşma canlısı bir insan olduğu dikkatimi 
çekti. Hayatının üzüntüler üzerine kurulu olduğunu söylediğinde hikâyelerinde yer alan kahramanları 
zihnimde canlandırdım böylelikle yazarla hikâyelerdeki kahramanlar arasında bağlantı kurma şansım 
oldu.  

Bir sonraki konuşmamız yaklaşık bir ay sonra 07.07.2015 tarihinde gerçekleşti. Yazar, beni 
tanımakta zorluk çekti bu beni hayrete düşürdü bunun nedenini sorduğumda ise doktorların 
üzüntülerini unutması için kendisine ilaç verdiğini öğrendim. Bankacılıktan kalan astım ve nefes 
darlığı için Bodrum’a gitmek üzere olan yazarla ikinci görüşmemiz gayet kısa sürdü. Yüzyüze 
görüşmelerimiz ise 17.10.2015 İstanbul Bostancı’daki Saray Muhallebicisinde, 18.10.2015 tarihinde 
ise İstanbul Bostancı’daki evinde gerçekleşmiştir. Bu iki görüşmemizde de yazarın yanında arkadaşı 
Hatice Yanar bulunmaktaydı. Nursen Karas, orta boylu olmasının yanında saçları kısa ve 
beyazlaşmıştı. Geçmiş zamanlarda çekilmiş fotoğraflardan anladığım kadarıyla saçları sadece okula 
gittiği dönemlerde uzun olan yazar, yaklaşık kırk yıldır kısa saç tercih ediyormuş. İlerleyen yaşına ve 
nefes darlığına rağmen sigara kullanmaktadır. Neden sigara içiyorsunuz diye sorduğumda “Ne 
yapayım tek keyfim bu.” diyerek sigarayı masumane göstermeye çalıştı. Ne kilolu ne de zayıf 
denemeyecek şekilde orta kilolu bir haldedir.  

Gözlemlediğim bir başka önemli detay ise ailesi ile ilgili sorular sorduğumda veya konu 
ailesine geldiğinde yazarın durgunlaşması ve detaylı bilgi vermek istememesidir. Bunun nedeni ise 
annesi ve ablasıyla ilgili yaşadıklarını hâlâ unutamamış olmasıymış. Zaten bu sıkıntılar ve 
bankacılıktan kalan stresi unutmaya yardımcı olması için ilaç kullanmaktadır. Yine sağlığı için yaz 
aylarında Bodrum’a gitmektedir. Bodrum, iyodür ve bronür bakımından zengin olduğu için doktor 
tavsiyesi olarak yaz mevsimini Bodrum’un Torba beldesindeki yazlığında geçirmektedir. 
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Nursen Karas’ın da tıpkı Oblomov karekteri gibi gerçekleştirmek istediği 

birçok projesi vardır. Fakat bazı nedenlerden dolayı onları hayata geçiremez. Ayrıca, 

Oblomov’un dürüst ve iyi bir kişi olması açısından da kendisiyle arasında benzerlik 

kurar. 

Eğitim hayatından sonra küçük yaşlarda iş hayatının zorlukları arasında 

mücadele veren yazar, karşılaştığı güçlükler karşısında sert bir mizaca bürünmüştür. 

Mektup arkadaşı Dincer Günday’a, 5 Haziran 1968 tarihinde yazdığı bir mektupta 

kendisi hakkında şunları ifade eder: 

“Bulunduğum çevre ancak sert taşların dayanabileceği bir değirmen. Ben de 

sertim. Kendime şaşıyorum ya, havadan mıdır nedir, asla sınırların geçilmesine izin 

vermiyorum. Oysa yeni memurları ezmek bir gelenek burada da. Sözgelişi ‘Küçük’ 

diyen orta yaşlı kadına en katı sesimle hemen ‘Ben küçük değilim otuz yaşımdayım.’ 

Dedim.” (ÇGM, s.55). 

Yazarın katı tavrını, aslında haksızlıklara tahammül edemeyişinin bir 

tezahürü olarak algılamak gerekmektedir. Yine bir mektubunda da katı tavrı 

hakkında şunları ifade eder: 

“Pek büyüttüğün gibi biri değilim. Yalnızca iyiyi, doğruyu aradım durdum ve 

kendi kendime de bir ‘gelişme çabası’ içindeyim hep. Sonuç nedir bilemem, hiçbir 

savım yok. Görünen bir gerçek var yalnız, gösterişsiz ve yumuşak bir insanım, 

yumuşak görünüşlü, ama bir açıdan da katı. ‘Yadırganan kimse’ oluyorum ve 

çoğunlukla tedirginim, huzursuzum. Oysa huzurun nasıl doğup geliştiğini de 

biliyorum, ara sıra duyuyorum ancak sürekli olmuyor, suç bende mi?” (ÇGM, s.107). 

Nursen Karas’ın katı tavrı, genelde kendini küçük görenlere karşı takındığı 

bir tavırdır. Aslına bakılırsa bu tavır için de yazarı suçlamamak gerekir. Sevdiği 

kişilere karşı ise son derece nazik ve alıngandır. Bu özelliklere eklemek istediğimiz 

bir başka kişilik özelliği ise fazla göz önünde bulunmak istemeyen bir insan 

olmasıdır. Bu açıdan araştırmacılara kırılmış olan yazar, eserleri ve kendisi hakkında 

bir değerlendirme çalışmasının bu zamana kadar yapılması gerektiğini belirterek 
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bunu politik olmadığı amiyane tabirle yalaka olmadığı için fazla göz önüne 

gelmediğine bağlamaktadır. 

Nursen Karas’ın bu kişilik özelliklerinin yanında ilgi duyduğu bazı konular 

ve canlılar vardır. Bunlar zaman zaman eserlerine ve hayatına müdahil olmuştur. 

Bunları: Hayvanseverlik, fotoğraf merakı ve tiyatro sevgisi olmak üzere üç grup 

etrafında topladık. Bunları kısaca ele alalım: 

A. Hayvanseverlik 

 Nursen Karas, küçük yaşlardan itibaren hayvanlarla dost olmuş, onları 

sahiplenmiş bir kişidir. Günümüzdeki hayvan besleyicilerin ve hayvanseverlerin 

büyük çoğunluğu sahip olduğu canlıları petshoplardan parayla satın alırken sanatçı, 

beslediği canlıları hep sokaklardan sahiplenmiştir. Bu konuda duyarlı olan yazar, 

petshopların hayvanlar adına zararlı yerler olduğunu belirtir ve canlı hayvan alacak 

kişiler için en güzel yerlerin sokaklar olduğunu söyler. Yazar, hayvanların içerisinde 

ise en fazla kedileri sever. Yıllardır evinde kedi besleyen sanatçının halihazırda 

evinde sokaktan sahiplendiği Uğur isminde bir kedisi vardır. Fakat o, sadece 

evindeki kediyle değil diğer sokak kedileriyle de ilgilenmektedir.14 Birçok 

hikâyesinde yazar, kedilerden bahsetmiştir. Hatta ana kahramanı kedi veya hayvan 

olan hikâyeleri de vardır. Sevgi-Sizler kitabının ilk hikâyesi olan “Bulduk”, yazarın 

küçük yaşlarda sokaktan bulduğu bir kedi hakkında yazdığı ve bize örnek teşkil 

edecek bir hikâyedir. 

Yazar, sadece kedileri değil hayvanların hepsini sahiplenir. Bir ara 

arkadaşının isteğine dayanamayıp bir köpek sahiplenmiştir. Köpekleri de aynı 

                                                             
14  Nursen Karas’ın hayvanseverliği ile ilgili tanık olduğum iki olayı paylaşmak istiyorum. 17.10.2015 
tarihinde görüşmek için İstanbul’a gittiğimde yazar, saat 14.00’ten önce buluşacağımız yere 
gelemeyeceğini söyledi. Ben de tabii ki siz nasıl isterseniz dedim. Ben, saat 14.00’e kadar işi 
olduğunu düşünerek bununla ilgili hiçbir şey sormadım, görüşmemiz sırasında yazar, bu durumu 
açıkladı. Karas’ın görüşmeyi öğle vaktine ayarlaması öğle saatinde sokak kedilerinin yemeklerini 
aksatmaması içinmiş. İlk duyduğumda garipsediğim olay, yazarın hayvan sevgisinin ve duyarlılığının 
ne boyutlarda olduğunu göstermektedir.   

18.10.2015 tarihinde evinde yapacağımız görüşme için yazarın evine doğru giderken bir an 
evinin penceresinden N. Karas göründü ve sokak kedilerine seslendi, bu andan itibaren ortalarda 
görünmeyen beşe yakın kedi hemen pencerenin altına koşarak geldi ve yazarın attığı yemekleri 
kapıştılar. 
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özveriyle besler ve bakımını üstlenir. Belediyelerin sokak hayvanlarını zehirlemesini 

veya özensizce yapılmış barınaklarda aç ve susuz bırakılmasına dayanamaz. Hayvan 

hakları ve doğanın tükenişi hakkında ulusal ve yerel basında ses getirecek onlarca 

yazı kaleme almakla beraber çeşitli söyleşiler düzenlemiştir. Yazarın hayvan hakları 

konusunda katıldığı söyleşiler şu şekildedir: 

Yaşam Birlikte Güzel (Hayvanları Koruma Günü Nedeniyle): 04.10.1993, 

Atatürk Kitaplığı, Taksim/İstanbul. 

Yaşam Birlikte Güzel (Hayvanları Koruma Günü Nedeniyle): 09.10.1993, 

Türkiye Yazarlar Sendikası, Kabataş/İstanbul.15 

Tükenen Doğamız, Yozlaşan İnsanlarımız: 27.11.1993, S.O.S. İstanbul 

Çevre Gönüllüleri Platformu, İstanbul. 

Dünya Herkese Yeter: 04.10.1994, Atatürk Kitaplığı, Taksim/İstanbul. 

Hayvanlarla Birlikte Yaratıldık (Hayvanları Koruma Günü Nedeniyle): 

06.10.1995, Bodrum Hayvan Haklarını Koruma Derneği Marina Vista Otel, 

Bodrum/Muğla. 

Dağlarda Çiçekler Açmıyor Artık: 25.05.1995, İfsak, İstanbul. 

Bu söyleşilerle beraber 04.10.1993 tarihinde “Doğanın, Canlıların, Tükenişini 

Durduralım!” başlıklı bir broşür hazırlamıştır. Bu broşürde hayvanları koruma ve 

doğa katliamının önüne geçmek adına insanlığa yapılan telkinler bulunmaktadır.16 

B. Fotoğraf Merakı 

Nursen Karas’ın hayatında için fotoğraf ve fotoğrafçılık, ayrı bir öneme 

sahiptir. Fotoğrafa ulaşmasını sağlayan sanat ise resimdir. Yazarın küçük yaşlarda 

resimle uğraştığından bahsetmiştik daha sonra bankacılık yaşamında fırçayı 

bırakmak zorunda kalan sanatçı, Ekrem Karas’ın da sayesinde fotoğrafçılığı 

öğrenmeye başlamıştır. İstanbul’da anne, abla, banka üçgenindeki sıkıntılardan 
                                                             
15 Bu söyleşiyle ilgili davetiye için ekler bölümüne bakınız. 
16 Bu broşürün renkli baskılı şekli ve yazarın daktilosundan çıkan düzeltilmemiş hali için ekler 
kısmına bakınız. 
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kaçmak için sık sık gerçekleştirdiği seyahatlerde fotoğraf makinesi, onun en yakın 

arkadaşı olmuştur. Fotoğraflarını sergilerde insanların beğenisine sunmuş, aynı 

zamanda yazılarıyla beraber dergi, gazete ve kitaplarında kullanmıştır. Yazarın, ikisi 

Paris ve Londra olmak üzere toplam altı sergisi olmuştur.17 Bu sergiler, tarih sırasına 

göre şu şekildedir: 

Türkiye’yi Yaşamak-118: 29 Ocak-13 Şubat 1979, İsosem Galeri, İstanbul. 

Türkiye’yi Yaşamak-1: 7-21 Mart 1979, Harbiye Şehir Tiyatrosu, İstanbul. 

Anadolu’dan Esintiler19: 4-29 Haziran 1979, The Camera Club, Londra. 

Anadolu’dan Esintiler: 4-18 Eylül 1979, Türkiye Turizm Dayanışma 

Bürosu, Paris. 

Ben Avrupa’dayken20: 14-28 Şubat 1983, İstanbul Türk-İngiliz Kültür 

Derneği, Harbiye, İstanbul. 

Anadolu Uygarlıkları Sergisi’nden İzlenimler21: 4-14 Ocak 1984, Kazım 

Taşkent Sanat Galerisi, İstanbul. 

                                                             
17 İstanbul’da düzenlenen sergilerin broşürleri için ekler bölümüne bakınız. 
18 Nursen Karas’ın bu sergisi hakkında detaylı bilgi için bk. “Karas, Doğu Anadolu’da Çektiği 
Fotoğrafları Sergiliyor”. (28 Ocak 1979). Cumhuriyet, s.8.  
Nursen Karas’ın Türkiye’yi Yaşamak-1 sergisinin haberi Milliyet gazetesinde yayımlanmıştır. Bu 
haber için bk. Muratçay, Zekai. (30 Ocak 1979). “Haftadan Seçmeler”. Milliyet, s.10. 
19 Nursen Karas’ın Londra’da açtığı serginin haberi için bk. “Nursen Karas Londra’da Sergi Açtı”. (17 
Haziran 1979). Cumhuriyet, s.7. 
20 Nursen Karas’ın “Ben Avrupa’dayken” sergisinin açılacağı haberi, Cumhuriyet gazetesinde dört 
gün Milliyet gazetesinde ise bir gün yayımlanmıştır. Bunlar şu şekildedir: 
“Galeriler”. (24 Şubat 1983). Cumhuriyet, s.7. 
“Galeriler”. (27 Şubat 1983). Cumhuriyet, s.7. 
“Galeriler”. (28 Şubat 1983). Cumhhuriyet, s.6. 
 “Sinemalar Tiyatrolar”. (2 Mart 1983). Cumhuriyet, s.4. 
Muratçay, Zekai. (13 Şubat 1983). “Haftanın Sanat Rehberi”. Milliyet Aktüel, s.17. 
21 Nursen Karas’ın “Anadolu Uygarlıkları Sergisi’nden İzlenimler” adlı sergisinin açılacağı haberi 
Cumhuriyet gazetesinde on iki gün Milliyet gazetesinde iki gün yayımlanmıştır. Bunlar şu şekildedir: 
“Galeriler”. (2 Ocak 1984). Cumhuriyet, s.4. 
“Galeriler”. (3 Ocak 1984). Cumhuriyet, s.5. 
“Galeriler”. (5 Ocak 1984). Cumhuriyet, s.5. 
“Galeriler”. (6 Ocak 1984). Cumhuriyet, s.5. 
“Galeriler”. (7 Ocak 1984). Cumhuriyet, s.4. 
“Galeriler”. (8 Ocak 1984). Cumhuriyet, s.5. 
“Galeriler”. (10 Ocak 1984). Cumhuriyet, s.5. 
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İfsak üyesi olan yazar, 1979 yılının Kasım ayında İfsak’ta “Türk Fotoğrafı 

Nerdedir?” isimli bir konuşma yapmıştır. Yazarın konuşması bu bağlamda fotoğraf 

sanatıyla ilgili profesyonel anlamda bilgi sahibi olduğunu göstermektedir. Türkiye’de 

fotoğrafçılığın sorunları ve bu sorunların çözümleri hakkında konuşma yapabilecek 

düzeyde bilgi sahibidir. 

C. Tiyatro Sevgisi 

Yazarın tiyatro merakını Saçmalarla Gerçekler isimli tiyatro eleştirisi 

kitabının ön sözünde yer alan bilgilerden ve yaptığımız konuşmalarda geçen 

detaylardan faydalanarak göstermeye çalışacağız. 

Tiyatroya ilgisi Suadiye’de ikamet etmekte iken Kadıköy ve Üsküdar 

civarındaki özel tiyatroların ve kültür merkezlerinin aracılığıyla başlamıştır. Nursen 

Karas, Muhsin Ertuğrul döneminde haftada iki-üç farklı oyun izlediğini, bu oyunlar 

üzerine düşündüğünü ve karakterler yerine kendini koyduğunu belirtir. Bu şekilde 

hayaller kurar ve içten içe kendisinin de tiyatrocu olabileceğini, herhangi bir oyunda 

karakter olarak rol alabileceğine inanmaya başlar. Aslında mizaç olarak göz önünde 

olmayı sevmeyen bir insan olan yazar, durgun ve içine kapanık bir çocukluk dönemi 

geçirmesine rağmen cesaretini toplar ve oyuncu olmaya karar verir. Bu düşüncesini 

babasıyla kardeş çocukları olan Vasfi Rıza Zobu’ya açar. Zobu, onun isteğini geri 

çevirmez ve onu İstanbul Şehir Tiyatrolarındaki prova ve çalışmalarına  davet eder. 

Yazar, bu çalışmalara katılarak sahneye ilk adımını atar fakat yazarın planladığı gibi 

bir serüven gerçekleşmez. Akraba ziyaretinde yaşadığı bir olay sonunda oyunculuk 

hayallerine son verir.  

Bir gün halam diye nitelendirdiği Vasfi Rıza Zobu’nun ablasına gittiğinde 

Halasının oğlu Bilge: “Sen tiyatroyu kolay bir şey mi sanıyorsun dayımın kredisiyle 

mi bir yerler gelmek istiyorsun.” diye çıkışmaya başlayınca kendini çok kötü 

hisseder ve Şehir Tiyatrolarındaki provalara bir daha gitmez. Sahne macerası 

                                                                                                                                                                             
“Galeriler”. (11 Ocak 1984). Cumhuriyet, s.5. 
“Galeriler”. (14 Ocak 1984). Cumhuriyet, s.5. 
“Galeriler”. (15 Ocak 1984). Cumhuriyet, s.5. 
“Kültür Sanat”. (04 Ocak 1984). Milliyet, s.9. 
“Yapı Kredi Ocak 1984 Kültür Etkinlikleri”. (03 Ocak 1984). Milliyet, s.6. 
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kendince yanlış ve gereksiz alınganlığı sebebiyle iki hafta kadar sürmüştür. 

Oyunculukla ilgili planları burada son bulduktan sonra tiyatro izlemeye hâlâ devam 

etmiştir. Fakat oyunları, içinde yarım kalan bastırılmış, engellenmiş duygularla 

seyreder. Bu durum, yazarı çok üzse de eleştirmenliği açısından çok faydalı 

olmuştur. 1967 ve 2003 yılları arasında izlediği tiyatrolara ait izlenimleri ve 

oyunlarda çektiği fotoğrafları 2003 yılında Saçmalarla Gerçekler isminde 

kitaplaştırmıştır. Oyunculuk hayalleriyle başladığı tiyatro yaşamını eleştirmen olarak 

devam ettirmiştir. 

Nursen Karas yaşamına İstanbul, Bostancı’daki evinde22 devam etmektedir.  

Yaz mevsimini Bodrum Torba’daki yazlığında geçirmektedir. Eşinin ölümünden 

sonra yalnız yaşamaktadır. Sağlığı için yoga yapmaktadır. Okuma ve yazma 

çalışmalarına ara vermiştir. Üstünde çalışılması gereken ve tamamlanmasını istediği 

birçok yazı projesi vardır. Yazarda bunları tamamlayamamanın verdiği bir üzüntü 

vardır. Kendisinden sonra herhangi bir varisinin olmadığından dolayı yarım kalmış 

yazıları için “Benden sonra onlarla kimse ilgilenmez.” (Nursen Karas ile kişisel 

iletişim, 22 Ağustos 2015) demektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Seyit Ali Ak, eşi Nursen Karas’la yaşadığı ev hakkında şunları söyler: “Nursen’in babası Balkan 
Savaşı’nın (8 Ekim 1912) çıkmasından 15 gün önce oturduğumuz apartmanın toprağını satın almış. 
Toprağı satan adam, kayınpedere deniz kıyısından yaklaşık 2 km içeride bulunan bir tepenin üstünde, 
önlerinde uzanan boş araziyi eliyle tarayarak ‘Sana şuradan birkaç dönüm arazi verelim.’ demiş. O da 
‘Tamam ama, deniz kıyısından istemem sinek olur.’ yanıtını vermiş.” (Ak, 1998: 64). 
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II. BÖLÜM 

2. ESERLERİ 

Türk Edebiyatına on iki yaşından itibaren eser vermeye başlayan Karas, ilk 

eserlerini şiir türünde vermiştir fakat yayımlanan ilk eseri hikâyedir. Nicelik olarak 

da en fazla hikâye türünde eser vermiştir. Nursen Karas, çalışma yaşamının getirdiği 

zorluklar ile hastalıklarla mücadele etmek arasında geçen hayatında, hiç de 

azımsanmayacak kadar eserler vermiştir. Farklı türlerde yazılmış eserleri olan 

Karas’ın eserlerini; hikâye, şiir, çocuk hikâyeleri, tiyatro, gezi yazısı, tiyatro 

eleştirisi, mektup ve düşünce yazısı, başlıkları altında incelemek mümkündür.  

Düşünce yazısı, gezi, eleştiri, şiir ve hikâyeleri yerel ve ulusal çaptaki gazete 

ve dergilerde yayımlanmıştır. Bunlar; Yeni İstanbul, Akşam, Cumhuriyet, Bodrum 

Pusula gibi gazetelerle beraber Yirminci Asır, Yelpaze, Yeni Ufuklar, Türk Dili, 

Varlık, Dost, Yelken, Güney, Adam-Öykü, Düşler-Öyküler, Milliyet Sanat, Gösteri, 

Argos, Karşı, İnsancıl, Cumhuriyet Kitap, Cumhuriyet Dergi, Evrensel Kültür, Sanat 

Çevresi, Kuvayi Milliye, Kıyı, Damar, Gediz, Hürriyet Gösteri, Ataşehir Magazin, 

Notos Öykü, Sözcükler ve Berfin Bahar gibi dergilerde yayımlanmıştır. Yine 

gezilerini fotoğraf ve izlenimleriyle beraber Dünya, Yeni Ortam, Politika ve 

Demokrat İzmir gazetelerinde yayımlamıştır. 

2.1. Hikâyeleri 

Eserlerini incelemeye sayıca fazla olan hikâye türüyle başlamak istiyoruz. 

Yazarın bir tanesi çocuklara yönelik olmak üzere toplam beş adet hikâye kitabı 

bulunmaktadır. Hikâye kitaplarını incelerken kronolojik sırayı takip edeceğiz. 

2.1.1. Sevgi-Sizler 

İlk hikâye kitabı olan Sevgi-Sizler, 1967 yılında Dost yayınlarından çıkmıştır. 

Kitabın adı aynı adı taşıyan hikâyeden alınmıştır. 

Kadın ve kadın hakları konusunda son derece duyarlı bir karaktere sahip olan 

yazar, kitabına girişinde şöyle der: “Kadın, insanlıkla doğa arasında denge çizgisidir. 

O çizgiye tutunmak zorundasın.” (s.8) 29 yaşında yayımladığı bu kitabından sonraki 
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eserlerinde de kadın hakları konusunu sık sık ele almıştır. Kadın hakları konusunda 

fikrî bir mücadele vermiştir. 

 Kitap iki bölümden ibarettir. Birinci bölümde üç, ikinci bölümde ise yedi 

hikâye vardır. Kitaptaki hikâyeleri, genellikle gençlik dönemlerinde yazmış ve 

yayımlamıştır. Hikâye başlıklarında dikkat çeken bir ayrıntı ise on hikâyenin 

isimlerinin de küçük harflerle başlamasıdır.  

Eserde, sırasıyla birinci bölümde “bulduk”, “güldürmek için”, “uyku” adlı 

öyküler ikinci bölümde ise; “kalıpsız deve”, “anlıyamazsın”, “korkutan kara karga”, 

“ağlıyan nar”, “söylenmemiş ninniler”, “sevgi-sizler”, “bir ince söğüt dalı” adlı 

hikâyeler bulunmaktadır. Genelde kahramanlarının kadınlar ve genç kızlar olduğu 

kitapta, yedi hikâye ferdî konular, üç hikâye ise sosyal konularda yazılmıştır. Bu 

konu hakkında Muzaffer Uyguner şunları belirtir: 

“Karas, kitabının birinci bölümüne 7, ikinci bölümüne de 3 öyküsünü 

almalıydı; böylece, sosyal konulara eğilmiş, son öyküleri yerini daha iyi bulurdu. 

Karas, ilk yedi öyküsüyle kişisel konuları işlemiştir, son üç öykü ise sosyal konulara 

ayrılmıştır. İlk kümeye giren öykülerinde Karas, hep güler yüzlü, iyiliksever kişileri, 

genç kızları ele almıştır.” (Uyguner, 1968: 14). 

2.1.2. Türkü Olan Kadın 

Türkü Olan Kadın, yazarın ilk hikâye kitabından yaklaşık beş sene sonra 

1972 yılında yayımladığı ikinci hikâye kitabıdır. Eser, Karas yayınlarınca basılmıştır. 

Nursen Karas, kitabının giriş bölümüne Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözüne yer 

vermiştir:  “Yeryüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir.” (s.8). Eser tıpkı Sevgi-

Sizler gibi iki bölüm halinde hazırlanmıştır. Toplam on bir hikâyeden oluşan kitapta; 

ilk bölümde dört, ikinci bölümde ise yedi hikâye bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şu 

şekildedir:  İlk bölümde “Paralel Yağmur”, “Aslanlar Acıktı”, “Cezalar Düşünen 

Öğretmenin Yüzü ve Bir Düş”, “Havyar Yiyen Çocuk”, ikinci bölümde ise; 

“Dargınlık”, “Kirpi Domates ve Kedi”, “Yankı Dağları”, “Türkü Olan Kadın”, 

“Zehra”, “Görece”, “Alaca”dır. 
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Nursen Karas, bu eserindeki bazı hikâyelerde bilinçaltı konusuna eğilmiştir. 

“Türkü Olan Kadın” hikâyesi bu konuya örnek teşkil eder. Yazar, hikâyedeki kadın 

karakterin duygusunu gözler önüne sermektedir. Bu konuda Muzaffer Uyguner 

şunları ifade etmektedir: 

“Karas, bu kitabında bir takım denemelere girişmiş görünüyor. Bu denemeler, 

genellikle, bilinçaltı akımına dönüktür. Bu arada, şiiri öyküye sokmak gibi bir 

girişimi de görülmektedir.” (Uyguner, 1972: 16). 

Benzer görüşleri İlhan Geçer de söylemektedir: 

“Türkü Olan Kadın’da olduğu gibi, daha çok kadıncıl duyguları, kadın-erkek 

ilişkilerini işleyen, kadınların sorunlarına ve kaderine eğilen sanatçı yeni 

hikâyelerinde bilinçaltı bir akımın denemelerini de yapmaktadır. Ancak, onun, 

giriştiği bu yeni denemede tam başarı sağladığını söyleyebilmek için vakit henüz 

erkendir. Ama ilerde başarıya ulaşabilir.” (Geçer, 1972: 28). 

Milliyet gazetesindeki “1972, Edebiyatımızda Hareketsiz Bir Yıl Oldu” 

başlıklı yazısında Türkü Olan Kadın eseriyle alakalı olarak Behçet Necatigil, Nursen 

Karas’ı henüz tanınma aşamasında bir yazar olarak göstermektedir. (Necatigil, 1972: 

3). 

2.1.3. Ceviz Sürgünü 

Eser, 1993 yılında yazarın kendi imkânları ile basılmıştır. Kitap; ilk bölümde 

dokuz, ikinci bölümde üç tane olmak üzere toplam on iki hikâyeden oluşmaktadır. 

Kitabın ilk bölümünde “Çöplükten Gelen Çocuk”, “ Ceviz Sürgünü”, “Yasak 

Danslar”, “ Balıkların Sesi”, “Kaybolan Kurbağa”, “Kürklü Güzel Gevrek 

Kurabiye”, “Kolye Yapan Çocuklarım”, “ Hepi Fılovır”, “ Hayıtlının Hörüsü” ikinci 

bölümde ise “Hiç Sevgi…nin Umarsız Sularında”, “Konuşmak: Yaşamanın Sırrı”, 

“Kuyruğuna Kuşlar Konan Kara Kediler” adlı hikâyeler yer almaktadır. 

2.1.4. İçinden Rüzgâr Geçen Sarı 

Nursen Karas, daha önce yayımlamış olduğu Sevgi-Sizler adlı kitabından on 

hikâyeyi Türkü Olan Kadın’dan ise on bir hikâyeyi ve kitaplarında yayımlamadığı üç 
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hikâyeyi İçinden Rüzgâr Geçen Sarı isminde yeni bir kitapta toplamıştır. Eser, 1993 

yılında yazarın kendi imkânlarıyla basılmıştır. İçinde yirmi dört hikâye bulunan 

kitabın içindeki hikâyeler şunlardır: 

Sevgi-Sizler eserinden; “Kalıpsız Deve”, “Anlıyamazsın”, “Korkutan Kara 

Karga”, “Ağlıyan Nar”, “Uyku”, “Bulduk”, “Güldürmek İçin”, “Söylenmemiş 

Ninniler”, “Sevgi-Sizler” adlı hikâyelerle beraber Türkü Olan Kadın eserinden; 

“Paralel Yağmur”, “Dargınlık”, “Yankı Dağları”, “Havyar Yiyen Çocuk”, “Kirpi 

Domates ve Kedi”, “Cezalar Düşünen Öğretmenin Yüzü ve Bir Düş”, “Görece”, 

“Aslanlar Acıktı”, “Alaca”, “Türkü Olan Kadın”, “Zehra” isimli hikâyeler 

bulunmaktadır. Daha önce yayımladığı kitaplarında bulunmayan “İçinden Rüzgâr 

Geçen Sarı”, “Biri Olmalı”, “Tuzlu Yağmurlar” adlı hikâyeler de kitaba dâhil 

edilmiştir. 

2.2. Şiirleri 

Yazarın üç adet şiir kitabı bulunmaktadır. 

2.2.1. Gülümseyen Hayal 

Yazarın çocukluk ve ilk gençlik yıllarındaki şiirleri topladığı eser olan 

Gülümseyen Hayal, yazarın yayımladığı ilk eserdir. Kendi yayınlarından çıkan eser 

1959 yılında yani 21 yaşında basılmıştır. Eserde 49 tane şiir ve bir adet kısa öykü 

bulunmaktadır. Hikâyesi, “Su Damlalarının Müziği”, şiirleri ise; “Yurt 

Korumasında”, “Çiçek”, “Şehit Dedeme”, “Aydede”, “Anne ve Baba Hasreti”, 

“Babam”, “Annem”, “Bayrak”, “Fakir Çocuk”, “Tutum Haftası”, “Marmaraya 

Yakınlık”, “Ata’mın Ölümü”, “Samsun”, “Ata’ma”, “Acım”, “Eflatun Güvercin”, 

“Ufuklar”, “Kalemimle”, “Can’a”, “Tekerleme”, “Sırça Saray”, “Severse”, 

“Hatırlatır”, “Bekliyordum”, “Gene de Güzel”, “Gelsen”, “Uzak ve Yakın”, “Orada”, 

“Bir Bilmece”, “Sevdiğim Yer”, “Yalnızlığın Saadeti”, “Yaş Günü Hediyesi”, 

“Dua”, “Birinden Biri”, “Sabaha Karşı”, “Onutmak”, “Anneciğim”, “Felek ve 

İnanç”, “Bahara Doğru”, “Sonbahar Rüzgârı”, “Fırtınadan Sonra”, “Son Çağırı”, 

“İçimdeki Aydınlık”, “Başka”, “Bir Yaz Akşamında”, “Zaman Silgisi”, ve “En 

Son”dur. 
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2.2.2. Boşluğun Sesi 

Gülümseyen Hayal kitabındaki şiirlere nazaran olgunluk dönemi şiirlerini 

kapsayan eser, 36 şiirden oluşmaktadır. Gerçek Sanat yayınlarından çıkan eserin 

içindeki şiirler şunlardır: “Sunu”, “Nazire”, “Küskün”, “Hüznün Onulmaz 

Serencamı”, “Tekil Sevgiler Issızlığı”, “Biret’den Beethoven Dinlerken”, 

“Öldürmek’ler”, “Bir Kuş Ölüsü Avuçlarımda”, “Güneş Karanlığında Gölgeler”, 

“Gözyaşısız Ağlamak”, “Yoksa Boğan Duman”, “Yollar”, “Yakın’ım”, “Mezarsız 

Sevgiler”, “Solmuş Çiçekler Baladı”, “Üşümüş Isırganlar Şarkısı”, “Kuşlar Baharı 

Söyler”, “Kayıp Kendini Aramak”, “Karanlıkta Şiir Rahatsızlığı”, “Yağmur Düşü”, 

“Feminizm mi Denildi İnsancalığa”, “Beton Kulelerde Tutuklu”, “Foklar Beni 

Bekliyor”, “Yakında Uzak”, “Yıllık Toplantı”, “Eksik Yaşama”, “Suskun Sokak”, 

“Kırgın Kuşlar Göçe Kadar”, “Boş Şiir”, “Bilmeme-ce”, “Sessiz Şarkı”, “Yaradılanı 

Sev-memek”, “Delirmemek İçin Şiir Yazmak”, “Balığa Ağıt”, “Giz”, “O Günkü 

Çığlık” isimli şiirlerdir. 

2.2.3. Küskün Kuşlar Göçe Kadar 

Eser, 2005 yılında Fotoğrafevi yayınlarından çıkmıştır. Nursen Karas’ın 

1957-1963 yılları arasında yazdığı şiirleri ile fotoğraf sanatçısı Seyit Ali Ak’ın 

fotoğraflarının birleştiği bir kitaptır. Eserde Nursen Karas’ın şu şiirleri vardır: 

“Kabak Tadı”, “Aldırmayacağım Artık”, “İyi Kargalar”, “İhtiyarlık Başlarken”, 

“Habersiz”, “İstenmeyecek Şeyler”, “Darısı Başınıza”, “Kabuklu Yara”, “Hırsız 

Var”, “Eylül”, “Mantık”, “Diken Çiçeği”, “Ümit Bu Ya”, “Uzay Valsi I”, “Uzay 

Valsi II”, “Uzay Valsi III”, “Yıldızlı Gece”, “Dertli Çocuğa”, “Arama-Tarama”, 

“Oyun”, “Borç”, “Güzel Güzel”, “Kendi Kendine”, “Çeşidi”, “Hep Sen”, “Dualı 

Dumanlar”, “Kurtuluş”, “İyilikten Korku”, “Erkek Olaydım”, “Sana Kadar”, 

“Sıkıntı”, “Ekvator”, “Au Revair Tritesse”, “Tıkanıklık”, “Sinekli Geceler”, 

“Uzakta”, “Anılı Öğüt”, “Rabia Hanım Teyze”, “Sıkıntılı Düş”, “Kutup”, “Kuş”, 

“Akşam Suları” şiirleri bulunmaktadır. Bunlarla beraber eserde iki tane başlığı 

olmayan şiir bulunmaktadır. 
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2.3. Çocuk Hikâyeleri 

2.3.1. Dağlardan Atlamak İstiyorum 

İçinde; “Dağlardan Atlamak İstiyorum”, “Ömür Tavşanla Tanışıyor”, “Ömür 

Okulu Bırakmıyor”, “İnce Çiçeğin Gücü” ve “Öldürülmüş Sincapların Dönüşü” 

isimleriyle beş tane küçük hikâye bulunan eserin iki baskısı yapılmıştır. 

1. Basım, İstanbul: YKY, 1994. 

2. Basım, İstanbul: Şimşek Yayınları, 2003. 

2.4. Tiyatroları 

Yazar daha önce “Şiir ya da Banka” ismiyle kitaplaştırmayı düşündüğü dört 

adet oyununu Toplu Oyunları 1 ismiyle yayımlamıştır. 

2.4.1. Toplu Oyunları 1 

Eser, 2005 yılında Mitos-Boyut yayınlarından çıkmıştır. İçinde dört adet oyun 

bulunmaktadır. Bunlar daha önce kitabına isim olarak koymayı düşündüğü “Şiir ya 

da Banka” ile beraber “Yoğurt ve Kan”, “Vitamin mi Zehir mi” ve “Fare Tutamayan 

Kedi” oyunlarıdır. 

“Yoğurt ve Kan” ile “Fare Tutamayan Kedi” radyo oyunu, “Vitamin ve 

Zehir” ise çocuk oyunu şeklinde tasarlanmıştır. 

2.5. Gezi Yazıları  

Nursen Karas’ın İstanbul’un ve bankacılığın yoğun temposundan kaçarak 

gerçekleştirdiği gezilerden izlenimlerini ve çektiği fotoğraflarını tek kitapta 

toplamıştır. 

2.5.1. Fotoğraf Çektiğim Dağlarda 

“Adıyaman Nemrut’u”, “Hopa’dan Hakkâri’ye 1” ve “Hopa’dan Hakkâri’ye 

2” başlıklarıyla üç bölümden oluşan eserin iki baskısı vardır. 

1. Basım, İstanbul: YKY, 1994. 
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2. Basım, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2003. 

2.6. Tiyatro Eleştirileri 

Yazarın 1967 ile 2003 yılları arasını kapsayan ve çoğunlukla Milliyet Sanat, 

Cumhuriyet Dergi, Gösteri, Cumhuriyet, Bizim Gazete gibi yayın organlarında çıkan 

49 adet yazısı, Saçmalarla Gerçekler ismiyle yayımlanmıştır. 

2.6.1. Saçmalarla Gerçekler 

Eser, 2003 yılında Mitos-Boyut yayınlarından çıkmıştır. Yazarın genellikle 

İstanbul’da Devlet Tiyatrolarında ve özel tiyatrolarda sahnelenen oyunlar hakkında 

yazdığı eleştiri yazılarını barındırır. Bölgesel tiyatrolar hakkında da genelde Bodrum 

tiyatrosunda izlediği oyunların izlenimleri bulunmaktadır. Eserin son bölümünde ise 

izlediği oyunlarda çektiği fotoğraflar bulunmaktadır. Eserin içindeki yazılar 

şunlardır: “Biz Alkışlıyoruz”, “Yürekli Tiyatro”, “İyi Oyunlar Bekliyoruz”, “Soyut 

Padişah”, “Cumhuriyet Kızı’nın Düşündürdükleri”, “İstanbul Sahnelerinde Kısa 

Oyunlar ve Yorgun Matador”, “Memet Baydur Bu Kez de Kadınları Yargılıyor”, 

“Sevdalı Bulut”, “İsmene: Yaşamı Noktalamak”, “Vaclav Havel Kimdir”, “Vaclav 

Havel’in Kişiliği”, “Havel ve Tiyatro”, “Önce Bilinç Değişmeli (Havel)”, “Güle 

Güle Godot Hangi Noktada?”, “Bulotoviç’in Kırmızı Horoz ve Godot’su”, “Godot 

Nedir”, “Her Kadın “Sıcaklık”ı Duyar mı?”, “Kapıların Dışında Üzerine 

Düşünceler”, “Açık Aile”, “Ölüm ve Zulüm (Şehir Uykuda)”, “Salak’lık 

Sorunumuz”, “Ferhan Şensoy’u Anlamak”, “Geçmişten Günümüze Şensoy 

Tiyatrosu”, “Ferhan Şensoy’u Eleştirmek”, “Adam Adamdır”, “Kimin Yalnızlığı 

Daha Güç (Ayrılık)”, “Orkestra ya da Vahşetin Sınırsızlığı”, “Manhattan’ın Tanrısı 

İyi midir?”, “Benim Lordum En Büyük”, “Artık Olgunlaşmış Soruşturmalar”, “Hepsi 

Oğlumdu”, “Şapka ya da Yaşamın Biçimselliği”, “Leenane’in Güzellik Kraliçesi ve 

İntihar Eden Kızlarımız”, “Ruhi Bey Nasıldı”, “Çözümüm Anlamı”, “Oğuz Aral’la 

Müşfik Kenter’in Huysuz Adamı”, “Benzersiz Bir Oyun: Sonsuz Döngü”, 

“Kaygusuz Abdal İst. Devlet Tiyatrosunda”, “Biri Bizi Dikizliyor”, “Bana Bir 

Şeyhler Oluyor”, “Bütün Düzen Bir Tahteravalli”, “Elektronik Yalnızlık”, 

“Bandırma’da Kibele Çalışmaları”, “Bodrum’da Tiyatro Aydınlığı”, “Bodrum’da 
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Tiyatro”, “Bodrum’da Kanlı Nigar”, “Lefkoşa Belediye Tiyatrosu”, “Bodrum’da 

Tiyatro Kıvılcımları” ve “Seçici Kurul Üyeleri ve Oyunları”. 

2.7. Mektuplar 

Nursen Karas’ın mektuplarının toplandığı tek eseri bulunmaktadır. 

2.7.1. Çıldır Gölüne Mektuplar 

2008 yılında Gita yayınlarınca yayımlanan eser, Nursen Karas’la Çıldır 

Kaymakamı Dincer Günday’ın birbirlerine yazdıkları mektupları ihtiva etmektedir. 

Yaklaşık iki buçuk yıl gibi bir zaman süren mektup arkadaşlığından kalan mektuplar, 

aradan kırk yıl geçtikten sonra kitap halinde yayımlanmıştır. Eser, dört bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölüm Feridun Ababay’a ait Çıldır hakkında genel 

bilgilendirmelerin yer aldığı bölümdür. İkinci bölümde Dincer Günday’la 

mektuplaşmalar, üçüncü bölümde “Günlük Defter” başlığı ile 1970 yılı Ocak ve 

Nisan ayları arasında dokuz gün için yazılmış günlük, son bölümde ise Milliyet 

gazetesinde köşe yazarı olan Hasan Pulur’un gazetedeki “Olaylar ve İnsanlar” 

köşesinde “Orda, Bir Köy Var Toros Dağlarında” isimli yazısı bulunmaktadır.  

2.8. Düşünce Yazıları 

Nursen Karas’ın birçok dergide yayımladığı fikir yazılarıyla beraber yıllarca 

söyleşilerde paylaştığı ve savunduğu düşüncelerini bir çatı altında topladığı eser 

Nevaristan-Bul’dur. Eser, 2013 yılında Gita yayınlarından çıkmıştır. 

2.8.1. Nevaristan-Bul 

Genellikle toplumsal sorunlar üzerine düşüncelerini ihtiva eden yazılardan 

oluşan eser, ağırlıklı olarak kadın sorunları, hayvan ve doğa konuları, eğitim 

sorunları gibi konuları içermektedir. Eserde bahsi geçen yazılar şunlardır: “Kendini 

Bilmekle Kendini Bulmak”, “Soluk Almak Gibi Bir Şey”, “7 Kasım 1994 Tüyap 

Kitap Fuarında”, “Edebiyat Kelaynaklar Yolunda”, “Yaşanabilir Bir Doğa ve 

Toplum İçin”, “Kuşlarını Kaybeden Kent”, “Geleceğin Geçmişi”, “Köy Enstitüleri 

Kapatılmasaydı Nerde Olurduk?”, “Eğitimde Din ve Felsefe (ya da Köy 

Enstitülerinin Yokluğu)”, “Neden ve Nasıl Argo”, “İnsanlık Nerde Kaldı?”, 
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“Adamcıklar”, “Kadının Var Olması”, “Kadının Gelişmesi”, “Kadının Kısır 

Döngüsü”, “Kadın-Erkek Ayrımı”, “Tükeniş Koşusunun Yönünü Kadınlar 

Değiştirebilir”, “Kaka Temizleyici Kadınlar”, “Kadının ve Toplumların Kurtuluşu”, 

“Türkiye’de Kadın Yazarlar Yazabiliyor mu?”, “Nasıl Bir Çocuk Yazını?”, “Lütfen 

Gülümseyin!”, “Gülüşsüz Çocuklar”, “Yaşam Güçlüklerle Dolu”, “İstanbul Can 

Çekişiyor”, “Neden Savaş?”, “Süper Dolambacı”, “Geleceğin Geçmişi”, “İnsan 

Olmak”, “Neden Yazıyorum”, “Yazarak Yaşayanın Yazmayarak Yaşaması”. 

“Geleceğin Geçmişi” isimli yazı, hem konuşma metni olarak hem de Bilim ve Ütopya 

dergisindeki haliyle yayımlanmıştır. 
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III. BÖLÜM 

3. SANATI 

Edebiyatımızda 1950’li yıllardan sonra boy göstermeye başlayan Nursen 

Karas’ın sanatını, on iki başlık altında inceleyeceğiz. Bunlar: “Sanat Anlayışı”, 

“Sanat Hayatı”, “Yazarlığı Algılayışı” ile beraber dokuz başlık altında eserlerinin 

incelenmesidir. Yazarın sanatını incelerken ilk önce sanat anlayışını belirtmek 

istiyoruz. 

3.1. Sanat Anlayışı 

Kendinden bahsetmekten ve gözler önünde olmaktan haz almayan yazar, 

sanat anlayışı ile ilgili görüşlerini, düşünce yazılarında ve mektuplarında yer yer 

belirtmiştir. 

Öncelikle sanat konusuna değinmek gerekirse yazarın sanat nedir ve sanat ne 

ister sorusuna cevabı şu şekildedir:  

“Bence sanat her uğraşıdan çok disiplin ister sanatta özgürlük çokların 

yorumladığı gibi cinsel konulara yayılamaz ve bir Türk kadın sanatçısı da öbür Türk 

kadınlarının uyduğu kurallara uymak zorundadır. Ayrıca ben Türk ve Müslüman 

olmasaydım da yine böyle davranırdım.” (ÇGM, s.161) 

Aile bireyleri tarafından Anadolu kültürüne göre yetiştirilmiş olan yazar, 

mizacıyla da bağlantılı olarak cinsel konularda kalem oynatmamıştır. Onun cinsel 

konularda kelam etmemesi kadının cinsel obje olarak görülmesine tepki 

niteliğindedir. Yine aileden aldığı terbiye ile yaşamında erkekler arasında mesafe 

koymuştur. Bunlar mizacı neticesinde sanatını da etkileyen özelliklerdir. 

Düşünce yazılarını, toplumsal sorunlar etrafında oluşturmaktadır. Bu 

sorunları kendince tespit etme ve sorunlara bir çözüm bulma amacıyla yazmaktadır. 

Hikayelerinin alt yapısında da toplumsal fikirler yer almaktadır. “Şiir ve hikâyelerim 

yaşama ve çevreye olan tepkilerimdir. Yaşadığım olaylar bende, topluma bir şeyler 

yapma ve toplumu düzeltme olgusu yarattı.” (Nursen Karas ile kişisel iletişim, 01 

Haziran 2015) şeklindeki görüşü de söylediklerimizi desteklemektedir. 
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Hikâyelerindeki özellikle kadın kahramanların başından geçen olaylar ve 

kahramanların mevcut durumları, toplumsal sorunlara bir tepki niteliğindedir. Bu 

bağlamda baktığımız zaman yazarın salt toplumsal konularda kalem oynattığını 

söylemek yanlış olur. Nursen Karas, bireysellikle toplumsallığı harmanlamış bir 

yazardır. 

Nursen Karas’ın “Neden Yazıyorum” başlıklı yazısı yazarın toplumsalcı 

yönünü net bir şekilde ortaya koymaktadır.  Yazar, neden yazdığıyla ilgili şunları 

ifade eder: 

“Önce hazır bulduklarımın borcu duygusuyla. Fırından çıkan ekmek, tarladan 

toplanan domates, ağaçtan koparılan yemişler, hazır dikili aldığım giysiler, kafamı, 

ruhumu besleyen kitaplar, dergiler, gazeteler… Canını vererek toprağımızı 

düşmandan kurtaranlara borcum! Bu borçları ödeyemem, paralarım yetmez, 

yazdıklarım da yetmez. Sonra, sonra da can damarım kalemim, sabırlı dostum 

defterime sevgimden! Bu artık bağımlılık, sigaradan çaresiz bağımlılık. Onlar benim 

canım, ciğerim, ilacım, vitaminim…” (NB, s.124) 

Birçok yazar için yazmadan yaşamak imkânsızdır. Nursen Karas da bu 

duygulara sahiptir. Yazmaya kendi tabiriyle “sigara gibi bağımlı olan” yazar, bu 

düşüncesini Yelken dergisinin Mayıs 1967 tarihinde çıkan 123. sayısındaki şu 

yazısında yineliyor: 

“Yazmak. Durmamasıya çaba. Yaz ha yaz, öyle olmadı, böyle. Konunun, 

konuların, her şeyleri itip insanın kafasına bir iyice yerleşmesi. At atabilirsen, kov 

kovabilirsen. Yazmadan kurtulamazsın. O da ille gönlünce olacak, içine sinecek. 

Oldu diyebileceksin. Deyince biter mi? Nerde. Öbür konular sırada ve tamamlama 

sevincinin ardında yeniden başlama tutkusu. Gerçekten bu matbaa mürekkebi efsunlu 

galiba. Bir kalemini bulaştıran kolayca bırakamıyor. Sonra çek çekebilirsen.”  

Sanata ve yazıya bağımlılığını dile getirdiği bu paragraf, yazarın sanata bir 

aşk ile bağlı olduğunu belirtir. Yazılarında değindiği konular ile ilgili ise şunları 

söylemiştir: 
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“Yazmanın bir çıkmazı da düzelmeyen yanlışlara karşı çıkarken yinelemelere 

başlamanız. Kendimi kurtaramadığım bazı konular var: Kadının ezilmesi, dinlerin 

yeterince algılanmayıp insanlığa iyilik, özgüven, dayanışma getireceğine, yaradılanla 

yaradan arasında kalması gereken durumların ortalara serilerek baskıya 

dönüştürülmesi; eğitimdeki son yıllarda hızla artan eksik ve yanlışlarımız. Bunlar 

uzun, derin konular; içine daldığınızda yeni bir açılım yaparken yinelemelerden 

geçmek de gerekebiliyor.” (NB, s.124) 

Yazarın bu yazılarında belirttiği gibi yazmak, artık yazarın yaşayabilmesi için 

su, hava, vitamin gibi bir hayati olgu niteliğine bürünmüştür. Sanatını icra ederken 

ise sanata, toplumsal duyarlılık penceresinden bakar. Kadının ezilmesi ve insan 

hakları, eğitimdeki yanlışlıklar, hayvan hakları, haksızlık ve adalet gibi kavramlar, 

yazarın söyleşilerinde ve düşünce yazılarında sıkça değindiği konulardır. Genelde bu 

sorunları yazılarında işleyen yazarlar, onları tespit noktasından ileriye gidemezler. 

Herhangi bir çözüm yolu ortaya koymazlar. Nursen Karas, bu tip toplumsal sorunları 

işlerken yazılarında daima kendince bir çözüm önerisi sunmaktadır. Kurmacaya 

dayalı metinlerde ise bu sorunu metinin geneline yayarak işlemektedir. 

Eserlerini genellikle gerçeklik olgusu üzerine kuran sanatçı; vak’a, kişi, 

zaman ve mekân gibi anlatım unsurlarını da gerçek hayatla bağlantılı olarak 

oluşturmuştur. Yazarlar, genel anlamda yaşadığı olaylar neticesinde hikâyelerindeki 

olayları kurgular. Nursen Karas da vak’a tertibini yaparken gerçek hayatta yaşadığı 

olaylardan yararlanmıştır.  Bu noktada yazarın hayatını ve yaşadığı olayları bilen bir 

kişi, yazarın herhangi bir hikâyesindeki kahramanın kim olduğunu rahatlıkla 

çözebilir. Realiteden beslenirken sadece kahraman isimlerini değiştiren yazar; vak’a, 

zaman ve mekân gibi unsurlar üzerinde çok fazla oynama yapmaz. Bunu küçük 

yaşlardan itibaren resim ve fotoğraf sanatıyla uğraşmış olmasına bağlamak, hiç de 

yanlış olmaz. Yazarın, gerçek olaylardan beslendiğinin kanıtı olan aşağıdaki 

paragraf, bizi bu açıdan desteklemektedir: 

“…garip şey, yoksa siz dar zamanlı kişilerden değil misiniz? Çünkü ben, sizi 

dinlediğim kadar kendimden de söz etmek istiyorum. Edebilirim gibime de geliyor.” 
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Türkü Olan Kadın kitabının 35. sayfasında yer alan bu ifade, yazarın hikâyelerinin 

kendi gerçeğinin bir tezahürü olduğunu bize ifade etmektedir. 

Bazı eserlerinde ise gerçeklik duygusundan uzaklaştığını söylemek gerekir. 

Bunlar genellikle ana kahramanların hayvanlar olduğu metinlerdir. Fabl türüne 

yaklaşan bu metinlerde ise yazar, hikâyede genelde hayvanın sahibi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu bağlamda, her hikâyesinde yazarı karşımızda görmüş oluruz. Bunun 

için kurmaca metinlerdeki kahramanların birçoğu kadındır. Kendi yaşadığı olayları 

yazılarına konu edinmiştir.  Bu açıdan bakıldığı zaman yazarın hayatına etki eden 

kritik dönemler eserlerine doğrudan ve dolaylı olarak müdahil olmuştur. Bunları 

daha güzel anlamak için Nursen Karas’ın eserlerine yansıyan hayatındaki önemli 

dönüm noktalarını şu şekilde sıraladık: 

 Annesi tarafından istenmeyen bir çocuk 

 Maddi anlamda zor şekilde geçen çocukluk dönemi 

 Ablasının genç yaşlarda psikolojik rahatsızlık geçirmesi 

 Ablası ile yaşanan çekişmeler 

 Zor ve yorucu bir çalışma hayatı 

 Çalışma hayatında iş arkadaşlarıyla yaşanan kıskançlıklar ve sürtüşmeler 

 Babasının vefatı 

 Babasının vefatından sonra girilen ekonomik anlamda zorlu süreç 

 Geç yaşlara kadar evlenmemesi  

 Çevresinde meydana gelen hayvan katliamları 

 Hemcinslerinin maruz kaldığı haksızlıklar 

Zaman zaman yazılarında, şiirlerinde ve kurmaca metinlerinde bu olaylar 

karşımıza çıkmaktadır. Bunların içinde ise en hassas olduğu konulardan birisi kadın 

haklarıdır. Kadın hakları konusunda duyarlı olan yazar, bu hususta aşırıya kaçarak 

feminizm gibi bir anlayışta değildir. Bunun gibi herhangi bir ideoloji veya davaya 

yoğunlaşarak eserlerini oluşturmaz. Yine edebiyatta siyaset yapmaktan uzak durmuş, 

sanatını siyasete alet etmemiştir. Cumhuriyet Dönemi’nin önemli siyasal olaylarına 

da tanıklık eden yazar için siyasi düşüncesi, kendine aittir ve bu düşüncesini uluorta 

yerlerde özellikle yazılarında açıklamayı uygun bulmaz. Bu anlamda da “Politika ve 
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siyasetle ilgilenmediğim için, yazılarımda birilerinin ekmeğine yağ sürmediğim için 

çabuk unutulmuş durumdayım.” (Nursen Karas ile kişisel iletişim, 01 Haziran 2015). 

sözü bize durumu gayet iyi özetlemektedir.  

Yazarın, 28.02.1970 tarihinde yazdığı günlüğünden aldığımız aşağıdaki yazı, 

yazarlığa bakış açısını ortaya koyar: 

“Çok şey oldu. Çok şey yaşadım; içimde. Akşam sokağıma saptığımda bir an 

önce evime ulaşmak ve delicesine bir yazma özlemi duydum. Doğru. Sanatı doğal 

olarak yapanlar onu bırakamaz. Hey dost! Merhaba! Merhaba kalemim, merhaba 

defterim…” (ÇGM, s.321) 

“Sanatı doğal olarak yapıyorum.” diye açıklama yapan yazar, herhangi bir 

gazete, dergi veya yayın organının yazarı da olmamıştır. Ülkemizde ve Dünyada 

herhangi bir yayın organının daimi yazarı olmak, ister istemez yazarın 

söyleyeceklerini kısıtlamaktadır. Yazardan, derginin kültürü veya dergi sahiplerinin 

görüşleri doğrultusunda yazılar beklenmektedir. Bu açıdan bakıldığında Nursen 

Karas, sadece sanatı için bağımsız bir şekilde yazılarını meydana getirmiştir: 

“Şiirsiz yaşam da düşünemiyorum. 

Hikâyesiz yaşam olur mu? Sözcüklerin uyumu da çarpışmasıyla dışa vuran 

duyumlar, olgular anlatılmazsa, yazılmazsa, okunmazsa yaşam bütünlenebilir mi? 

Yazıya geçirilmemiş güzelliklerin, acıların ne önemi olabilir?  

Gerçekte hepimizin ‘hayatı roman’. Ama gerçekte, sanatta değil. En 

umulmadık gerçekler yazılmadığı sürece uçup gitmeye yazgılı; ancak estetik bir 

bütünlük içinde önümüze konulduğunda “roman” oluyorlar, değer kazanabiliyorlar. 

O halde edebiyatın yaşamı tamamladığını, onun üst düzeyde devamı olduğunu 

söyleyebiliriz. Edebiyatsız yaşam da kısırlaşma, yozlaşma, eksilme değil midir?” 

(NB, s.22) 

Görüldüğü gibi Nursen Karas, sanatı hayata mal etmiştir. Hikâye ve şiiri 

hayatının her evresinde baş tacı etmiştir. Bu, hem okuma hem yazma anlamındadır. 

Günlük hayatın en ince ayrıntısına kadar realiteyi eserlerine taşıyan yazar, yukarıda 
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söylendiği gibi bunu salt gerçeklik olsun diye değil realiteyi estetik bir şekilde 

karşımıza çıkarmak için yapmıştır. 

Yazılarından anlaşılacağı üzerine her Türk vatandaşının hissedeceği kadar 

millî ve dinî duygulara sahiptir ve gerekli gördüğü zaman bu duygularla yazılarını 

oluşturmuştur. Bu kimi zaman milliyetçilik kimi zaman Atatürk ilke ve inkılapları 

kimi zaman ise dinî vazifelerdir. 

3.2. Sanat Hayatı 

Eserlerini incelemeden önce yukarıda sanat anlayışını genel hatlarıyla 

vermeye çalıştığımız Nursen Karas, ilk ürünlerini ilkokul yıllarında ortaya koymaya 

başlamıştır. Sanata şiirle girdiğini belirttiğimiz yazar; ilk şiiri “Bahar Geldi”yi çok 

erken yaşlarda, harfleri öğrenip yazı yazmaya başladığı yıllarda yazmıştır. Bu şiir, 

herhangi bir yayın organında yayımlanmamıştır. 

Nursen Karas’ın hikâyeleri, şiirlerine göre daha erken yıllarda yayımlanmaya 

başlamıştır. Bu dönem kız sanat enstitüsünden sonraki lise yıllarına denk 

gelmektedir. Vefa Lisesine devam ettiği yıllarda ilk hikâyesi, 20 Nisan 1952’de Yeni 

İstanbul gazetesinin “Çocuk Köşesi” bölümünde “İyilik” ismiyle yayımlanmıştır. 

Yazar, bu hikâyeyi 12 yaşında yaşadığı bir olay sonucunda kaleme almıştır. On dört 

yaşında bir çocuk için iyi fakat kurgusu zayıf olan bir üründür. Bu, bir hikâyeden çok 

anı niteliğinde olan bir yazıdır. 

 Bu hikâyeyi takiben Yeni İstanbul gazetesi “Çocuk Köşesi”nde, 11 Mayıs 

1952 tarihinde ise “Ayrılık” isimli hikâyesi yayımlanmıştır. 3 Ağustos 1952’de 

“Köyünü İstemeyen Kız” ve 21 Eylül 1952 tarihinde “Miniğim” isimli hikâyesi 

yayımlanmıştır.23 Yayımlanan hikâyelerinden sonra Yeni İstanbul gazetesine hikâye 

göndermek o zamanlarda okuldaki öğrenciler arasında çok rağbet görmüştür. Bu 

vakitten sonra gazetenin “Çocuk Köşesi”nde çıkan yazıları beğenmeyen yazar, 

yayımladığı dört hikâyeden sonra gazeteye yazı göndermemiştir. 

                                                             
23 Nursen Karas’ın yayımlanan ilk hikâyeleri için ekler bölümüne bakınız. 
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Hikâyelerinden sonra ise 1947-1959 yılları arasında yazdığı şiirleri 

Gülümseyen Hayal, ismiyle kitap haline getirmiştir. Kitaptaki en erken yıllarda 

yazılmış şiirler 1947 yılına aittir. Yazar, 1947 yılında dokuz yaşındadır. Bu eserinde 

gençlik dönemi şiirlerinin yer aldığını belirten yazar, ilk şiir kitabı hakkında şu 

sözleri söylemektedir: 

“Gülümseyen Hayal’i istediğiniz için gönderdim, yoksa pek ortaya 

çıkarmıyorum onu; çocukça şeyler.” (ÇGM, s.33) 

Yazar, aynı kitabı hakkında yine olumlu şeylerden bahsetmez: 

“Gülümseyen Hayal, aslında tükenmiş değil, birkaç yüz tane var, evde, 

dolaplarda. Gözlerden ırak bir kitap olduğu için öyle yazmıştım. Ara sıra isteyenler 

de oluyor.” (ÇGM, s.38) 

Gülümseyen Hayal, incelendiği zaman içinde zayıf şiirlerin olduğu gözümüze 

çarpmaktadır. Zaten bunu, yazar da kabul etmektedir. Bunu da çocuk sayılabilecek 

yaşlarda yazılmış şiirlerine bağlamaktayız. Nursen Karas, kendince başarısız saydığı 

bu kitabından sonra yazın hayatına daha çok emek harcayarak devam etmiştir. 

Yazarın okul yıllarından sonraki yazı hayatını anlatmaya, kendi ifadeleriyle 

devam edelim: 

“Çocukluktan çıkışı Yelpaze dergisi ve haftalık Yirminci Asır dergisinde 

yaşadım. Yaşar Nabi Nayır’ın Varlık Yıllıkları’nda şiirler, [Mayıs] 1963’te Yeni 

Ufuklar. Üstelik Vedat Günyol’dan ilk telif ödemesi.” (NB, s.127) 

Yazar, 1965 yılından sonra ise kendi tabiriyle en üretken dönemine girmiştir. 

Çünkü Varlık dergisinde çalışmaya başlamıştır. Burada hem musahhihlik yapmış 

hem de kendi yazılarını yayımlamaya devam etmiştir. Ayrıca yazı hayatında önemli 

simalarla da tanışma fırsatı bulmuştur. 1967 yılında ise ilk hikâye kitabı Sevgi-Sizler, 

raflardaki yerini almıştır. Fakat bu eser, Nursen Karas’ın hayal ettiği gibi 

basılmamıştır. Kitabın basımı ve sonrasında yaşananlar Nursen Karas’ı bir hayli 

kızdırmıştır.  
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Gülümseyen Hayal adlı ilk kitabını, kendi imkânları ile yayımlayan yazar, 

ikinci kitabını da bu şekilde yayımlamak için hazırlıklarına başlar. Basım için gerekli 

2500 lirayı hazır eder. Fakat bir gelişme meydana gelir. İstanbul’da ikamet eden 

yazarın kitabını basmak için Ankara’da faaliyet gösteren Dost yayınları, yazarın 

kitabını yayımlayacağını belirtir. Yayınevi temsilcisi İstanbul’a yazarın evine kadar 

gelir. Yazar, yayınevlerinin pazarlama olanaklarına kanarak kitabını, baskı gideri 

olarak 2500 lirayı da vererek yayınevine teslim eder. Sonra Dost yayınları, yazarın 

üç hikâyesiyle beraber özel bir sayı tertip eder. Tam her şey güzel gidiyor derken 

kitap, aradan aylar geçmesine rağmen bir türlü basılamaz. Nursen Karas’ın 

telefonları cevapsız bırakılır. Kitap, onlarca telefon görüşmesi ve bir hayli 

Ankara’daki yayınevine gidip geldikten sekiz ay sonra basılır. Fakat son derece 

düzensiz ve tertipsiz bir şekildedir. Yazara, verdiği 2500 lira karşılığı 2000 adet kitap 

verilir. Bunun üzerine yayınevi, eserin bütün haklarının kendisine ait olduğunu 

belirtir. Kitabın arka kapağına yazarı son derece rencide edici bir yazı koymuştur. 

Yazar, bu durumu şu şekilde anlatır: 

“Bu arka kapak yazısında küçülten bir anlatım kullanılmasına neden gerek 

duyulduğunu anlamıyorum; ama her gözüm iliştiğinde üzülüyorum. ‘Tanıtıma giriş, 

Nursen Karas, genç bir hikâyecimiz. Bir-iki yıldır sürekli olarak tanınmış birkaç 

sanat dergisinde hikâyelerini yayımlıyor diye başlıyor.’ Hangi birkaç yıl? 

Yoksamanın sınırlarında bir indirgeme. 58’lerde haftalık Yirminci Asır’daki yazı ve 

hikâyelerim bir yana (Sor ne zaman, nerede başladım diye, Yirminci Asır da bir 

şeydir) ko, bir yana onları, Yeni Ufuklar’da 1963’te başlamıştım yazmaya, 65’te 

Varlık’a geçtikten sonra da özellikle orada, o edebiyat çevresinde bulunduğum iki yıl 

içinde en verimli dönemimdeydim. Hangi birkaç sanat dergisi? Bir ayda üç dergide 

yazımın çıktığı oluyordu. Varlık, Yelken, Türk Dili.” (ÇGM, s.184) 

Yazar, bu tanıtım ve kapak yazısına son derece kızmıştır. Üstelik yayınevi 

kitapçılara kitapları kendisi vermiş, Nursen Karas’ın 2000 adet kitabı elinde kalmış, 

yayınevinden kitapçılara kitap verildiği için yazar, herhangi bir kitapçıya kitaplarını 

satamamıştır. Bu olay, yazarı fazlasıyla üzmüştür. Bunun neticesinde diğer 

kitaplarının basımında daha dikkatli karar verecektir. Sevgi-Sizler kitabından sonraki 

üç kitabını yine kendi imkânlarıyla hiçbir yayınevini karıştırmadan bastıracaktır. 
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Nursen Karas, 1968 yılında Sevgi-Sizler kitabıyla Sait Faik Hikâye 

yarışmasına katılmış fakat kazanamamıştır. Birincilik, Muzaffer Buyrukçu’nun 

Kavga isimli kitabına verilmiştir.24 Bu olay, yazarı yeteri derece üzmüştür.  

Bu eserinden beş yıl sonra 1972’de Türkü Olan Kadın adlı eserini kendi 

imkânlarıyla yayımlamıştır. 1973 yılında bu eseriyle Sait Faik Hikâye yarışmasına 

katılan Nursen Karas25, bu ödülü de kazanamamıştır. 1973 yılında birincilik Demirtaş 

Ceyhun’un Çamasan adlı eserine verilmiştir. Türkü Olan Kadın ve Sevgi-Sizler adlı 

kitapları, yayımlandığı tarihe kadar dergilerde çıkan öykülerini içeren eserlerdir. 

1972 yılından sonra ise Nursen Karas’ın yazı hayatı birtakım sekmelere uğrar. Bu 

olumsuzluğun nedeni iş hayatıdır. İş hayatının yazı hayatını olumsuz etkilediğini 

daha önce belirttiğimiz yazar, 1972 yılında yayımladığı eserinden sonra tam 21 yıl 

kitap yayımlamamıştır. Dergilerdeki yazıları ise bariz bir şekilde azalmıştır. Karas, 

bu konuda Dincer Günday’ın “Dergilerde  yazmaz oldun görmüyor muyum yoksa?” 

(ÇGM, s.308) sorusu üzerine ona şu cevabı vermiştir. “Evet yazmıyorum. 

Odunlaşmış bir kafayla dönüyorum akşamları eve çünkü. Çıldır’dan ayrıldığın 23 

Ekim gününe kadar çok çalışıyordum. O gün yeni bir servise geçtim, kambiyo 

kontrol.” (ÇGM, s. 310). 

Yazarın tekrar kitap yayımlamaya başlaması emekliliğinden sonraki 

dönemlere rast gelmektedir. 1984 yılında emekli olan yazar, sonraki kitabı Ceviz 

Sürgünü ve İçinden Rüzgâr Geçen Sarı adlı hikâye kitaplarını 1993 yılında yayımlar. 

Bundan bir yıl sonra ise 1994’te Fotoğraf Çektiğim Dağlarda adlı gezi 

kitabını hazırlamıştır. Bu eseri de gezilerini düzenlediği tarihten 20 yıl sonra kitap 

halinde yayımlamıştır. Bu izlenimlerini de kitap haline getirmek için emekliliğini 

beklemiştir.  

                                                             
24 Bu konu hakkında Naci Çelik, “Sait Faik Armağanı İçin Soruşturma” adlı yazısında yarışmanın 
yargıcılar kurulunu eleştirmektedir. Nursen Karas’ı 1968 yılında yarışmayı kazanan eser kadar 
armağana değer bulmaktadır. Detaylı bilgi için bk. Çelik, Naci. (Haziran 1969). “Sait Faik Armağanı 
İçin Bir Soruşturma”. Yeni Dergi, S. 57, s. 570-594. 
25 Nursen Karas’ın Türkü Olan Kadın eseriyle yarışmaya katılması hakkında detaylı bilgi için bk. 
“Sait Faik Hikâye Yarışmasına On Dört Eser Katıldı”. (12 Ocak 1973). Milliyet Sanat, S.15, s.7. 
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Yine aynı yılda Dağlardan Atlamak İstiyorum, isimli çocuk hikâyelerini 

kitaplaştırmıştır. Çocuk edebiyatına yönelik birtakım projeleri ve çalışmalarının da 

olduğunu bildiğimiz yazarın üzerinde çalıştığı fakat son durumu itibariyle daha kitap 

haline gelmesinin mümkün olmadığı bilinmektedir. Bu çalışmalar “Hopla Çocukla 

Maymun Cici” ile “Bulduk” isimli resimli çocuk kitaplarıdır. 

Emekliliğinden sonra da sağlık sorunlarından dolayı eserleri üzerinde 

çalışamayan yazar, 9 yıl kitap yayımlamamıştır. Buna paralel olarak dergi ve 

gazetelerdeki yazıları da sekteye uğramıştır. Bu tarihten sonraki eserleri ise birbirine 

yakın zamanlarda çıkmıştır. 

Genellikle dergi ve gazetelerde yayımladığı ürünlerini kitaplarına dâhil eden 

Karas, 2003 yılında Boşluğun Sesi ve Saçmalarla Gerçekler isimli kitaplarını 

yayımlamıştır. Sonra sırayla 2005 yılında Toplu Oyunları 1 ve Küskün Kuşlar Göçe 

Kadar eserleriyle 2008 yılında Çıldır Gölüne Mektuplar ve son olarak 2013 yılında 

Nevaristan-Bul adlı çalışmalarını kitaplaştırmıştır. 

Nursen Karas’ın sanat hayatına biraz ara verse de aklında bazı projeler vardır. 

Bazı kitaplaştırmak istediği çalışmaları şunlardır: 

Önümüzdeki zamanlarda hakkında yazılan yazıları topladığı çalışmayı 

“Teşekkür Ediyorum” veya “Teşekkürler” ismiyle, hikâyelerinden oluşan çalışmayı 

“Şikâyetname-i Kediler Kraliçesi” ismiyle ve Bodrum hakkında yazdığı yazıları ise 

“Gitmek Günleri” ismiyle yayımlamayı planlamaktadır. Bu üç çalışma, kısa zamanda 

çıkabilecek eserlerdir. Çünkü çalışmalar, “İçindekiler” listesine kadar hazır 

vaziyettedir. Yazar, üç eserini de yayımlamak için yayınevleri ile iletişim halindedir. 

Bazı yazılarını ise çok küçük düzeltmelerden sonra dergilere göndermektedir.26 

Türk Dili Dergisi’nin başkanı Ahmet Miskioğlu’nun düzenlediği haftalık 

toplantılara da katılan Nursen Karas, Ahmet Miskioğlu’nun vefatından sonra da 

toplantılara Yıldız Tümer tarafından çağrılmaktadır. Mümkün olduğu kadar haftalık 

olarak planlanan toplantılar, Kadıköy Moda’da yapılmaktadır. 
                                                             
26 Nursen Karas’ın en son çıkan yazısı “Işık Yoksa” hikâyesidir. Detaylı bilgi içib bk. Karas, Nursen. 
(Mayıs-Haziran 2015). “Işık Yoksa”. Türk Dili Dergisi, S.168, s.42-48. 
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3.3. Yazarlığı Algılayışı  

Buraya kadar sanatı ve sanat hayatı hakkında bilgi sahibi olduğumuz Nursen 

Karas’ın yazarlık ve Türkiye’de yazarlık yapmaya çalışan kadınların sorunları 

konusundaki düşüncelerini, yazılarından ve konuşmalarından yararlanarak 

belirteceğiz. 

Nursen Karas’a göre Türkiye’de yazarlık yapmak, zor şartlarda yürütebilen 

bir meslektir. Ona göre, ülkemizde yazarlığın meslek olarak algılanıp 

algılanamayacağı bile bir tartışma konusudur. Çünkü Türkiye’de yazarlığın meslek 

olarak kabul edilmesi için yazarlık yapan kişilerin yaptığı işten karın doyuracak 

kadar para kazanması gerekmektedir. Oysa günümüz şartlarında bunu yapabilen az 

sayıda yazar vardır. Bu da yazarlığın ülkemizde ikinci planda kalmasına, tabir-i 

caizse, hobi olarak, ek iş olarak görülmesine yol açmaktadır. Geçmişte ve 

günümüzdeki yazarların birçoğu gerçek meslekleriyle uğraşırken vakit buldukça 

veya emekli olduğu zaman yazma çalışmalarına vakit ayırmıştır. Nursen Karas’ı da 

bu yazarlar arasında değerlendirmek gerekir.  

Nursen Karas, sanatı “disiplin ve özveri isteyen bir iş” olarak tanımlamıştır. 

Sanatçıyı da “son derece disiplinli, hayli fazla kitap okuyan, okumayı seven ve yeni 

yayınları sürekli takip eden bir kişi” olarak tarif eder. Okumayan ve yeni yayınları 

takip etmeyen bir sanatçı edebiyat çevresinde cahil durumuna düşmektedir. Nursen 

Karas, her zaman yeni yayınları takip edip yeterince okumuş mudur veya eserlerini 

her zaman disiplin çerçevesinde mi hazırlamıştır. Aslında bu sorular çoğu yazar için 

bir kâbustur. Çünkü birçok yazarın taslak halinde bitirilmesi gereken çalışmaları ve 

okuması gereken hayli kitabı vardır. Nursen Karas da bu olayı “Bir koltuğa iki 

karpuz sığmaz.” atasözüyle tasvir etmektedir. Yazarlığı meslek olarak yapamayan 

yazarların sorunu, karın doyurmak için başka bir işi, genellikle sevmediği bir işi 

yapmak zorunda olmalarıdır. Bu durum, Nursen Karas için de geçerlidir. Bankacılığı 

profesyonel bir anlayışla yapamaya çalışan ve yazarlıkla işini karıştırmayan Nursen 

Karas, iş yaşamında da türlü kıskançlıklar ve iftiralarla karşı karşıya gelmiştir. 
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Bankacılıkla meşgul olurken yazarlığından haberdar olan yeni müdürüne 

kitabını imzalayıp vermesi üzerine bankada yaşanan kıskançlıkları şöyle 

anlatmaktadır: 

“Ona bir Sevgi-Sizler imzalayıp verdim. Sert, ama iyi bir yönetici, bütün 

bankayı hizaya getirirken bana saygı göstermesi kızları rahatsız etmiş olmalı ki, 

‘Yazarsa gitsen yazısını yazsın.’ denildiğini duydum. Onu ben de isterim ya, 

Türkiye’de yazı para ediyor mu, aç mı yaşayayım.” (ÇGM, s.323) 

Aynı konuda, Avrupa’daki yazarlar ile Türkiye’deki yazarları kıyaslayan 

Nursen Karas: “Avrupa yazarlar genellikle yazarlıkla uğraşıyorlar ve bu işten para 

kazanıyorlar, kendi ofisleri, asistanları ve düzeltmenleri var. Bu derece olumlu şartlar 

olduğu için de yazarlığa profesyonel bir şekilde bakabiliyorlar.” (Nursen Karas ile 

kişisel iletişim, 17 Ekim 2015) demektedir. Nursen Karas, yazarlıkla ilgili karşılaştığı 

bu önemli sorunu bir mektubunda şöyle ifade eder: 

“Ama ne yazık ki Türkiye’deki yazar gidip yazısını yazabilmek için önce 

fasarya işlerde karnını doyuracaktır. Ömründe yazar görmemiş, yazarla konuşmamış 

kişilerle de yönetici-çalışan ilişkilerini sürdürecektir.” (ÇGM, s. 83) 

Bu açıdan bakıldığında yazarın açıklamaları bütün yazarlar için ortak bildiri 

niteliğindedir. Bu zorlukların içinde eser ortaya koyabilen yazar için ise yeni bir 

zorluk çıkmaktadır. O da şiir, hikâye ve yazılarını dergilerde yayımlayamamak. Bu 

konuda yazar, dikkat çeken açıklamalar yapmıştır: 

“Bir hikâyeci olarak, öbür bazı yazarlarımızla birlik içinde bulunduğum, 

aşılması gittikçe güçleşen, bizi yok etmeye yönelik gerçek: Yayımlayamamak! 

Dergilerde yayımlayamamak, kitap olarak yayımlayamamak. Hikâye yayımlayan 

dergiler eskiye göre azaldı ve yayınlayanların özel çevreleri kendi yazarları var.” 

(ÇGM, s. 19) 

Yazarlar için bir şekilde yayımlanan veya yayımlanmayan çalışmalarını kitap 

haline getirip piyasaya sürmek de başlı başına bir sorun teşkil etmektedir. 
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“Kitapların yayımlanması konusuna gelince, kitap öncelikle dergilerde 

yayımlanmış hikâyeleri derlemek zorunda olduğuna göre, hikâyeler dergilerde 

yayımlanmayınca, altyapısı oluşmuyor demektir. İkincisi yayıncılar ödül almış 

yazarların kitaplarını karlı buluyorlar. Hikâye dosyamı kendisi istemiş olan tanınmış 

ve iyi bir yayınevi yetkilileri altı ay sonunda, ısrarla cevap isteyişim üzerine ‘Çabuk 

nakite dönüşecek kitapları tercih zorunda kaldık.’ diyerek dosyayı geri verdiler.” 

(ÇGM, s. 19)  

Yazarların genelde bunun gibi sıkıntılarının olduğu belirten Nursen Karas, 

özelde ise kadın yazar olmanın daha zor olduğunu söylemektedir. “Türkiye’de Kadın 

Yazarlar Yazabiliyor mu?” başlıklı yazısında şu ifadeleri görmekteyiz: 

“Yazarlığın bir iş, uğraş sayılmadığı ve insanı doyurmadığı ülkemizde insan 

bir de kadın yaratılmışsa ya çok varsıl ya da dirençli olması gerekecektir. Evliliği hiç 

düşünmese daha iyi eder diyebiliriz. Çünkü evlilikle özgürlüğünü, yitirecektir. Yeni 

evli kadınlarla genç kızların yüzlerini karşılaştırırsanız gülüş eksikliğini açıkça 

görebilirsiniz. Birçok çifte, birlikteliğin nedeni sevinç, nikâhtan kısa süre sonra uçup 

gitmektedir 

Kadınımızın yazar olması, koşullarını asla hafifletmez. Çünkü paranın bütün 

değerlerin başına oturtulduğu ülkemizde yazarlık, para getirmediği için saygın bir iş 

değildir; düşünce suçları nedeniyle de sakıncalıdır. Kadın sıradan değil, politik ideali 

olan bir yazarsa, evlendikten sonra kalemi eline aldığında- almaya zaman 

bulduğunda- bir kez daha, yaşamını bölüştüğü kişiye verebileceği -en azından kendi 

başına gelebilecekler yüzünden vereceği- zararlar açısından düşünmek zorundadır.” 

(NB, s. 81-82) 

Nursen Karas, uzun süre eser yayımlamamasını zaman zaman evli ve çalışan 

bir kadın olmasına bağlamıştır. (Nursen Karas ile kişisel iletişim, 17 Ekim 2015). 

Fakat yazar, bu konuda eşi Seyit Ali Ak’tan herhangi bir baskı ve zorlama 

görmemiştir. Tam tersine kendisi de köşe yazısı ve deneme yazarı olan eşi, Nursen 

Karas’ı her zaman desteklemiştir. Hatta evlendikten sonraki yayımladıkları eserleri 

birlikte yayına hazırlamışlardır.  
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Türkiye’de yazar olmanın bu derece güç bir iş olduğunun farkında olan yazar, 

bu sorunların çözülmediği takdirde ülkemizde, kültürel anlamda bir yozlaşmanın 

yaşanacağını belirtmektedir. Bu şekilde yok olan kalemler nedeniyle toplumların, 

bazen bilinçli bir halde kültürden koparılıp sürü haline getirilip istenilen yöne sevk 

edildiğini ifade eder. Yazara göre bu anlamdaki tedbirler, yine köklü ve ilkeli 

yazarlar tarafından alınacaktır. Bu yazarlar; çevresinde olan biteni anlamalı, 

çözümlemeli ve çevresini aydınlatmalıdır. 

3.4. Beslendiği Kaynaklar 

Nursen Karas; söyleşileri, yazıları ve röportajlarından edindiğimiz bilgiye 

göre herhangi bir felsefi ve edebî akımdan etkilenmemiştir. (Nursen Karas ile kişisel 

iletişim, 17 Ekim 2015). Kadın sorunları üzerine fazlaca durmuş olmasına karşılık 

feminizm gibi bir düşünce sistemine de bağlı değildir. Onu, herhangi bir edebî akıma 

da dâhil edemeyiz. Onun için etkilendiği başlığı değil de beslendiği kaynaklar 

başlığını koymayı uygun bulduk. 

Öncelikle Nursen Karas, iyi bir gazete ve dergi okuyucusudur. Cumhuriyet ve 

Milliyet gazeteleri başta olmak üzere birçok gazeteyi takip eder. Milliyet 

gazetesinden Refi’ Cevad Ulunay ve Hasan Pulur gibi köşe yazarlarını okuduğu 

mektuplarından anlaşılmaktadır. Cumhuriyet de ise M. İskender Özturanlı, Doç.Dr. 

Ömer Demircan, Ahmet Taner Kışlalı ve Doğan Hasol gibi yazarların yazılarını takip 

ettiği bilinmektedir. Bazı haber sayfalarını ise saklamak için kesmiştir. Bu haberler 

üzerine bazen yazılar da kaleme almıştır. Örnek verecek olursak: Sevgi-Sizler isimli 

hikâye kitabının içindeki “Bir İnce Söğüt Dalı” hikâyesini okuduğu bir haber 

metninden esinlenerek yazmıştır.  

 Bununla beraber Varlık, Yelken, Yeni Ufuklar, Türk Dili başta olmak üzere 

birçok dergiyi takip etmektedir. Bu dergileri hem kendi yazılarının çıkması hem de 

edebî gelişmeleri izlemek için takip etmiştir. 



56 
 

 
 

Evine yaptığımız ziyarette kitaplıkların ve masaların tıka basa kitaplarla dolu 

olduğunu belirtmek istiyoruz.27 Bu kitaplar haricinde, Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan 

Hançerlioğlu, Leyla Erbil, Aziz Nesin, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Fikret Otyam, 

Nurettin Topçu gibi Türk yazarların eserlerini okuduğu, mektuplarından 

anlaşılmaktadır. Dünya edebiyatında ise İvan Gonçarov, Rudyard Kipling, Rosa 

Luxemburg, Harper Lee, Desmond Morris, Bergson gibi yazarları takip ettiği 

görülmektedir. 

Bunların dışında yazarın özel olarak folklor incelemeleri, türkü ve halk 

hikâyesi, bilmeceler, masallar gibi kaynakları okumayı sevdiği bilinmektedir. Bu 

mitolojik kaynaklar, genellikle seyahatleri sırasında yöre hakkında bilgi almak için 

başvurduğu kitaplardır. Bu mitolojik ögeler hikâyelerinde de yer yer karşımıza 

çıkmaktadır. Örnek verecek olursak “Şikâyetname-i Of Kediler Kraliçesi” adlı taslak 

kitapta yer alan “Kibelelik” ve “Tanrıçanın Tapınakta Sevişen Aslanları” adlı 

hikâyeleridir. Bu eserler özellikle Eski Yunan mitolojisinden esinlenerek yazılmıştır. 

Yine Bodrum yöresinde meşhur folklorik bir malzeme olan türküden esinlenerek 

“Türkü Olan Kadın” adlı hikâyesini meydana getirmiştir. 

3.5. Hikâyeleri 

Nursen Karas’ın hikâyeleriyle ilgili genel bilgiyi çalışmamızın “Eserleri” 

başlığı altındaki “Hikâyeleri” bölümünde vermiştik. Bu bölümde ise yazarın 

hikâyelerini iki dönem halinde metne bağlı bir yöntem izleyerek inceleyeceğiz. Fakat 

buna geçmeden önce Nursen Karas’ın hikâye anlayışını belirtmek istiyoruz. 

3.5.1. Hikâye Anlayışı 

Sanat yaşamı boyunca birçok yazın türünde eser vermiş olan Nursen Karas, 

sanat camiası tarafından hikâyeci olarak tanınmıştır. Karas; özelde hikâyeyi, genelde 

ise sanatı bir sorumluluk bilinciyle sahiplenmiştir. Hikâye, Nursen Karas için 

vazgeçilemeyecek kadar kutsal bir uğraştır. Nursen Karas: “Problemleri ve yanlışları 

dile getirmek, bununla birlikte toplumu şekillendirmek için yazıyorum.” (Nursen 
                                                             
27 18.10.2015 tarihinde, yazarın İstanbul Bostancı’da bulunan evine yaptığımız ziyaret anında evinde 
çekilmiş fotoğraflar için ekler bölümüne bakınız. 
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Karas ile kişisel iletişim, 01 Haziran 2015). sözüyle hikâyelerinin amacını 

belirtmiştir. 

Nursen Karas’ın hikâyelerindeki temalara baktığımız zaman yukarıdaki 

açıklamasının izlerini görmekteyiz. Hikâyelerinde genel olarak aşk, sevgi, aile, 

özlem gibi bireysel konuların yanında kadının ezilmesi, kadın-erkek ayrımcılığı, 

topluma zarar veren gelenek ve görenekler, töreler, hayvan katliamları, toplumsal 

yozlaşma, bilinçsiz kentleşme gibi toplumsal konular da yer almaktadır. Fakat 

Nursen Karas’ta bireysellik ve toplumsallık iç içedir. Aşk temasının yoğun olarak bir 

hikâyede bile arka planında toplumsal bir sorun işlenebilmektedir. Örnek vermek 

gerekirse Ceviz Sürgünü kitabındaki “Hepi Fılovır”da bir yerli turist kızın başından 

geçen aşk hikâyesi anlatılmaktadır. Yazar, hikâyedeki olaylar arasına girip kadın-

erkek ayrımcılığı konusunda düşüncelerini belirtmektedir: 

 “Vay vay vay.. kadınlara saldırı ha!.. Meydanı boş mu buldunuz? Hem 

bakalım bir de onlara sorun onlar ne diyorlar? Eğer güçse bu zamanda, bu ülkede 

evlilik, asıl kadınlar için güçtür. Kadın çünkü erkek için ya yalnızca bir dişi yaratıktır 

ya da hizmetçidir bizde.” (s.74) 

Nursen Karas’ın eserlerinde yer alan temalar hakkında İlhan Geçer’in 

tespitleri şunlardır: 

“Türkü Olan Kadın”da olduğu gibi daha çok kadıncıl duyguları, kadın-erkek 

ilişkilerini işleyen, kadınların sorunlarına ve kaderine eğilmiştir.” (Geçer, 1972: 28) 

.Nursen Karas, kadın-erkek ayrımcılığı konusunda ise hemcinslerinin tarafını 

tutmaktadır. Hikâyelerindeki kahramanlar bu yönde fikir belirtirler. Muzaffer 

Uyguner’in bu konu hakkında düşünceleri şunlardır:  

“Demek oluyor ki, Karas, kendi cinsinin yanındadır, kadınsı bir sesle 

karşımızdadır. Bu tutumu ile eskilerden Halide Edip’e yenilerden Nezihe Meriç’e 

yakın bir çizgidedir.” (Uyguner, 1968: 14). 

Toplumsal bir sorun olarak gördüğü ve üzerine onlarca yazı yazdığı kadın-

erkek ayrımcılığı konusunda zaman zaman çözüm önerileri de sunmuştur. 

“Kuyruğuna Kuşlar Konan Kara Kediler” hikâyesinde kahramanlardan bir tanesi 
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aracılığıyla bu çözüm önerisini okuyucuyla paylaşmıştır. Hikâyedeki esmer kadın şu 

şekilde görüş bildirir: 

“Bu adamların değişmesi için yeniden yaratılmaları gerekiyor. Ve öncesinde 

onlar dünyaya gelmeden hazırladığımız ayrıcalıklı ortamı değiştirmemiz gerekiyor: 

Herkese aynı dünya, aynı koşullar. Kız çocuk-erkek çocuk aynı. Aynı değerde aynı 

olanaklara sahip.” (CS, s. 116) 

Nursen Karas, öyküyü bir arayış ve bir sığınak olarak görmektedir. Günlük 

hayatın çekilmezliği, insanların iki yüzlülüğü, sosyal hayatta yaşadığı sıkıntılar ve iş 

yaşamının beraberinde getirdiği zorluklar, Nursen Karas’ı hikâyeye davet etmiştir. 

Genel olarak kendini, içine kapalı bir insan olarak tarif eden Karas, hikâye sayesinde 

insanlara içini dökme fırsatı bulmuştur. 

Nursen Karas, ilk dönemden itibaren hikâyelerini, her zaman yaşanmışlıklar 

üzerine kurgulamıştır. Aslında her eser, yazarın hayatından izler taşımaktadır. Fakat 

bu durum, Nursen Karas’ın hikâyelerinde bir hayli fazladır. Bu konu hakkında yazar  

“Yazılarımda her zaman gerçeklerden beslendim.”  (Nursen Karas ile kişisel iletişim, 

18 Ekim 2015). demektedir. Bu noktada İsmet Kemal Karadayı’nın tespiti şu 

şekildedir: 

“Kişilerinde, insanlarında, yaşanmışlık sadeliğini görüyorum hep. Gerçekçi 

bir seziş göze çarpıyor.” (Karadayı, 1972: 10). 

Aynı tespitin Adnan Binyazar tarafından da yapıldığını görüyoruz: 

“Duyarlı, içten bir söyleşiyle belirginleşen hikâyeler, yazarın yaşamına ve 

anılarına sıkı sıkıya bağlılığıyla da ilgi çekici. Kişilere bakışındaki derinlik, Karas’ı 

anılarıyla gelişen ruhsal görüntüler vermeye itiyor. Böylece kişiyle (Kişi çok önemli 

Karas’ta. Çoğunlukla da bu kişi, kendisidir.) eşya arasında yaşantıyı yansıtan bir 

denge beliriyor.” (Binyazar, 1969: 75). 

Nursen Karas’ın hikâyelerindeki olayların büyük bir çoğunluğu yazarın 

başından geçen olaylardır. Ve denilebilir ki Nursen Karas, öykücülük serüveninin her 

safhasında bu özgün kaynaktan yararlanmasını bilmiştir. Yaşamında gerçekleşen bir 
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olay, herhangi bir hikâyesinin bir bölümünde küçük bir detay olarak karşımıza 

çıkabilir. Örnek vermek gerekirse “Ceviz Sürgünü” hikâyesindeki hırsızlık olayı, 

“Bulduk” hikâyesinde sokaktan bulduğu kedi, “Paralel Yağmur” hikâyesindeki 

mutsuz çocukluk dönemi ve annesinin geçirdiği ağır hastalıklar, “Balıkların Sesi” 

hikâyesinde dayısına evlatlık olarak verilmek istenmesi gibi olaylar Nursen Karas’ın 

yaşamından hikâyelerine yansımış olaylardır. 

Bununla birlikte seyahatlerinde bazı yaşadığı olaylar hikâyelerine esin 

kaynağı olmuştur. “Kolye Yapan Çocuklarım” hikâyesinde başından geçen olaylar 

Bodrum seyahati sırasında gerçekleşmiştir. Bu konu hakkında Muzaffer Uyguner’in 

düşünceleri ilgi çekicidir: 

“Karas, bazı hikâyelerinde bazı gözlemlerini, gezi izlenimlerini ön planda 

tutmuş ve bunların arkasında gene kadınların alın yazısına yer vermiştir. “Yasak 

Danslar”, “Balıkların Sesi”, “Kaybolan Kurbağa”, “Kolye Yapan Çocuklarım” ve 

Hepi Fılovır” bunların arasındadır. “Yasak Danslar”, Yedi Göller bölgesine yapılan 

bir gezi izlenimleri arkasında yalnızlık duyguları ile çırpınan yaşlı bir kadının 

hikâyesidir. Onun hikâyesi çevresinde hem o bölgeyi gezeriz hem de erkeklerin 

kadınlara yaptıklarının öğrencisi oluruz.” (Uyguner, 1993:7). 

Sanat hayatına şiirle başlayıp hikâyeyle devam eden Nursen Karas’ın bu 

özelliği hikâyelerine şiirsellik özelliği katmıştır. Bu düşüncemize paralel olarak 

Prof.Dr. Gürsel Aytaç, Muzaffer Uyguner, M. Türker Acaroğlu da aynı tespitte 

bulunmuştur. Gürsel Aytaç’ın bu bağlamdaki değerlendirmeleri şu şekildedir: 

“İçinden Rüzgâr Geçen Sarı’daki öyküler bence en çok üslup araştırmalarına 

bolca malzeme sunuyor. Masalsı anlatımdan günlük konuşma diline, şiirsel deyişlere 

kadar geniş bir dil yelpazesinde geziniyor Nursen Karas. “Ağlayan Nar” da 

masalsıya, “Kalıpsız Deve”de konuşma diline, “Paralel Yağmur”da şiirsel ifadeye 

örnekler çok.” (Aytaç, 1995: 15). 

Nursen Karas’ın hikâyelerinin başka bir özelliği ise genelde kısa olmalarıdır. 

En uzun hikâyesi diyebileceğimiz “Hepi Fılovır” on yedi sayfadır. Fakat “Hiç 

Sevgi..nin Umarsız Sularında” öyküsü yalnızca iki sayfadır. Bununla birlikte “Sevgi-
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Sizler” hikâyesi de üç sayfadır. İlk hikâyeleri de birkaç sayfa uzunluğundadır. Bu 

durumun Nursen Karas’ın “Söz ne kadar kısa olursa o kadar fazla tesiri olur.” 

(Nursen Karas’la kişisel iletişim, 17 Ekim 2015). düşüncesine dayandığı 

kanısındayız. 

Hikâye anlayışını belirtmeye çalıştığımız yazarın, ilk dönem hikâyelerine 

dâhil ettiğimiz dört adet öyküsü bulunmaktadır. 

3.5.2. İlk Dönem Hikâyeleri 

Nursen Karas, hikâye yolculuğuna 1952 yılında Yeni İstanbul gazetesi 

“Çocuk Köşesi”nde yayımlanan “İyilik” adlı öykü ile başlamıştır. Yazarın ilk dönem 

hikâyelerine dâhil ettiğimiz “İyilik”, “Ayrılık”, “Köyünü İstemeyen Kız” ve 

“Miniğim” hikâyelerini çalışmamızın üçüncü bölümünde “Sanatı” başlığı altındaki 

“Sanat Hayatı” alt başlığında ele almıştık. Bu bölümde ise Karas’ın bu hikâyelerini 

yayımlanış sırasına göre inceleyeceğiz. 

Her yazar gibi Nursen Karas’ın da ilk hikâyeleri teknik yönüyle zayıftır. Bu 

konu hakkında yazar da aynı görüşleri ileri sürmüştür. (Nursen Karas ile kişisel 

iletişim, 17 Ekim 2015) Karas’ın olgunluk dönemi hikâyelerinin daha kolay 

anlaşılması ve yazarlığının gelişimi noktasında bilgi sahibi olacağımız bu hikâyeleri 

konu ve vak’a, özet, fikirler, figürler, anlatıcı ve bakış açısı, anlatım teknikleri, 

zaman, mekân, dil ve üslup çerçevesinde ele alacağız. 

3.5.2.1. “İyilik” 

Nursen Karas’ın yayımlanan ilk hikâyesidir ve bu eserle 14 yaşında hikâye 

dünyasına atılmıştır. Diğer eserleri göz önünde bulundurulduğunda acemice yazıldığı 

anlaşılan hikâye, 14 yaşındaki bir kişi için dikkate değer özelliktedir. Eser, aslında 

bir anı niteliğindedir. Hacim olarak da kısadır. Yazarla kurduğumuz iletişimde, 

babasının emekli olmasından sonra İstanbul’a taşındıklarını belirtmiş ve “İyilik” 

hikâyesine konu olan olayın Düzce’den İstanbul’a gelişlerinden hemen sonra 

olduğunu söylemiştir. (Nursen Karas ile kişisel iletişim, 1 Haziran 2015). 
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Yardımseverlik temasının ağır bastığı eser, bir genç kızın, aldığı eşyanın 

parasını ödeyemeyen yaşlı kadına yardım etmesini konu edinir. 

Hikâyenin özeti şu şekildedir: Belkıs isimli genç kız, İstanbul’a yeni 

yerleşmiştir. Belkıs, doğa aşığı bir kızdır. İstanbul’a taşınırlarken, menekşelerini, 

çuhalarını, hercai çiçeklerini ve horozunu yanında getirememiştir. Hayvanları çok 

seven Belkıs, İstanbul’daki evlerinin camına konan güvercinleri beslemektedir. Bir 

gün güvercinlere verdiği mısırın bittiğini fark eden Belkıs, yakınlarda bulunan 

bakkala mısır almaya gider. Bakkal, fakir olduğu giyim kuşamından anlaşılan orta 

yaşlı bir kadına patates tartmakla meşguldür.  

Parasının bir kilo patatese yetişmeyeceğini anlayan kadın, bakkala patatesin 

250 gramını geri vermesini söyler. Belkıs o an düşünür 250 gram patatesin kaç para 

tutacağını hesaplar. Sonra içinden “Benim için 250 gram patates parası 7,5 kuruşun 

bir değeri yok ama bu yaşlı kadın için değerlidir.” (s. 5) diye geçirir. Belkıs, yaşlı 

kadının veremediği 7,5 kuruşu ödemeyi aklından geçirir. Fakat bu andan itibaren bir 

tereddüt yaşar, bu fikrini kadına nasıl söyleyeceğini düşünür. Acaba tepki alır mıyım, 

kadın guruna yediremeyip beni tersler mi? gibi sorular aklından geçerken, birden 

cesaretini toplar ve kadına 250 gram patates parasını kendisinin verebileceğini teklif 

eder. Kadın, Belkıs’a teşekkür ederek parayı alır ve olay mutlu bir şekilde sonlanır. 

Hikâyenin ana fikri, uygun yer ve zamanda genç yaşlı herkesin yardımsever 

olması gerektiğidir. Hikâyedeki fikirler, iç çözümleme tekniğiyle verilmektedir. 

Belkıs, bakkal, kadın ve çocuktan oluşan karakter kadrosunda Belkıs, 

hikâyede doğa aşığı, iyi kalpli bir insan olarak resmedilmiştir. Hikâyenin sonunda 

yaşlı kadına yardım eden Belkıs, yazar tarafından şu sözlerle övülmüştür: 

“İyi [kalpli] kız mısırını alarak uzaklaştı. Bu 7,5 kuruşluk yardım fakir kadın 

için kim bilir ne kadar önemliydi.” (s. 5) 

Hikâye, tanrısal bakış açılı anlatıcının ağzından anlatılmıştır. Tanrısal bakış 

açılı anlatıcı, hikâyedeki kadının durumu hakkında ve Belkıs’ın yaptığı yardım 

sonrasında hikâyeye yorumlar katmıştır. 
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Bakkalın fazla tasvir edilmediği hikâyede, kadın ve çocuğun tasvirleri 

fakirliklerini belli edici şekildedir: 

“Zayıf ve fakir bir kadın gözleriyle bakkalın hareketlerini takip ediyordu. 

Yanında da 4-5 yaşlarında, kırmızı yanaklı, [tombul] bir çocuk duruyordu. 

Kadıncağız üstüne çok eski bir manto giymiş ve belini bir pijama kuşağıyla 

bağlamıştı. Mantonun içinde yenice fakat biraz kirli bir pijama vardı. (…)” (s. 5) 

Yazar kadının tasvirlerini fiziksel olarak yapmıştır, kadının psikolojik 

durumuyla ilgili herhangi bir tasvir ve tahlil yer almamaktadır. Hikâyede iç 

çözümleme yöntemi aşağıdaki cümlelerde yer almaktadır: 

 “Belkıs düşünmeye başladı. 7,5 kuruşun kadıncağız için ne kadar 

ehemmiyeti vardı. Hâlbuki o, bu paranın kaç mislini bir günde düşünmeden 

harcıyordu.” (s. 5) 

Hangi yıllarda geçtiğini bilmediğimiz olaylarda olay zamanı 10-15 dakikalık 

bir zamandır. Kapalı mekânların tercih edildiği hikâyede olaylar, ev ve bakkal 

dükkânında geçer. 

Yer yer tasvirî üslubun kullanıldığı hikâyede tasvir, fakir kadın için 

yapılmıştır. Kadının üzerindeki eşyalar ayrıntılı olarak tasvir edilmiştir. Bunun 

yanında Belkıs veya mekânlar için herhangi bir betimlemeye ihtiyaç duyulmamıştır. 

Bu da bize tasvirin bir amaç uğruna yapıldığını göstermektedir. Denilebilir ki yazar, 

buradaki tasviri kadının ne derece yoksul olduğunu belirtmek için abartmıştır. 

Metindeki dil sapması ise yanlış yazılmış bir sözcüktür. Ödeyebilir miyim 

kelimesi “ödiyebilir miyim” şeklinde yazılmıştır. 

“Teyzeciğim, müsaade ederseniz ben ödiyebilir miyim?” (s. 5) 

3.5.2.2. “Ayrılık” 

“Ayrılık” hikâyesi Nursen Karas’ın ailesiyle beraber Düzce’de ikamet 

ettikleri yıllarda yaşadığı bir olayı anlatır. Düzce’de ikamet ettikleri sırada Nursen 

Karas’ın annesi Ayşe Sıdıka Hanım, hastalığının tedavisi için sık sık İstanbul’a 
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gitmek zorunda kalmıştır. Düzce’den İstanbul’a zaman zaman kontrollere ve 

tedaviye giderken, Nursen Karas da annesine, otobüse kadar refakat etmiştir. Nursen 

Karas, bu eserde bu anlardan bir tanesini hikâyeleştirmiştir. 

Hikâyede bir kızın annesini, İstanbul’a göndermek için otobüsün geldiği 

yerleşim meydanındaki postaneye kadar götürmesi ve annesinin de içinde bulunduğu 

otobüsün hareket etmesiyle birlikte kızın içinde bulunduğu durum anlatılmaktadır.  

Hikâye, İstanbul dışında ikamet eden bir kahramanın annesinin her ay 

sabahın erken saatlerinde annesini İstanbul otobüsüne bindirmek için postanenin 

önüne beraber gitmesiyle başlar. Postane önündeki bu bekleyiş, otobüsün garajdan 

gelmesiyle kahvede oturup otobüs bekleyen kişilerin ayaklanmasına neden olur. 

Annesini otobüse bindiren kahramanın içini bir müddet hüzün kaplar, otobüsün 

hareket etmesiyle annesinin geleceği günü hayal ederek evine döner. 

“Ayrılık” hikâyesi aslında bir kez yaşanan bir olayı anlatmaz. Her ay 

gerçekleşen rutin bir olayı özet geçmektedir ve olayların geneline ait bir özetleme 

vardır. Bunu hikâyede geçen şu cümle ile anlamaktayız: 

“Korna uzun zaman acı acı çaldıktan sonra, otobüs, annem de içinde olduğu 

halde kalkar, gider, gider, ufalır ve gözden kaybolurdu. Arkadan bir müddet mahzun 

yürürdük.” (s. 5) 

Hikâyede anne sevgisi ve annesinden ayrılan çocukta oluşan mutsuzluk ön 

plandadır. Bunun dışında işlenen herhangi bir fikir yoktur. 

Hikâyede karakterlerle ilgili net bilgiler yoktur. Okuyucu, bir çocuk ve bir 

annenin varlığını bilir fakat bunlarla ilgili gerek fizikî gerek psikolojik bir bilgiye 

sahip olamaz. Bu karakterlerin ismi de yazar tarafından paylaşılmaz. Bununla birlikte 

çocuğun annesinin gidişiyle beraber hüzünlendiğini anlarız. 

Hikâyede anlatıcı birinci ağızdan olayları anlatır. Olaylar, annesini otobüse 

bindirmek için giden çocuğun ağzından anlatılmaktadır. Kahraman anlatıcı bu 

yüzden tasvirlerinde öznel ifadeler kullanır. Bununla birlikte tekil bakış açısı vardır. 

Bu açıdan da hikâye otobiyografik bir özellik göstermektedir. 
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“İyilik” hikâyesinde hiçbir diyaloğa yer verilmemiştir. Bununla birlikte 

hikâyede iç diyalog ve anlatma tekniği oldukça fazla bir yer tutar. Bu tespitimize 

aşağıdaki cümleler iyi bir örnek olacaktır: 

“Şimdi annem bizden uzaklaşıyordu; başka bir yere gidiyordu. Onu üç gün 

[göremeyecektik]. Ta onda, o uzak yerde ya canım anneme bir şey olursa? Ah, 

günler çabucak geçse de tekrar ona kavuşsam.” (s. 5) 

Hikâyede rutin yaşanan bir olay olduğu için yazar, bunu özetleme tekniğiyle 

vermiştir. 

“Her ay, sabahın erken saatinde annemi [postanenin] önüne getirir ve 

otobüsün gelmesini beklerdik.” (s. 5) 

Hikâyede olayların geçtiği zaman tam olarak belli değildir. Fakat mükerrer 

olaylar her ayın başında sabahın erken saatlerinde yaşanmaktadır. Annesini otobüsün 

geçtiği postanenin önüne getirmesi, otobüsün gelip şoförün çay içmesi ve otobüsün 

hareket etmesi tahminen yarım saat gibi bir zaman alacaktır. Bu yüzden vak’a 

zamanı yarım saattir denilebilir. 

Mekân olarak şehir meydanındaki postane önü kullanılmıştır. Yazar bu 

hikâyesinde açık bir mekân kullanmayı yeğlemiştir. Bununla birlikte postane yolu 

kullanılır. Yazar mekânı tasvir ihtiyacı duymaz. Tasviri, çevredeki insanların otobüs 

beklerken yaptığı işlerde kullanır. 

Konuşma dilinin kullanıldığı eserde kelimeler anlaşılırdır. Fakat eserde dil 

sapmaları görülmektedir. Hikâyenin başlangıcındaki iki cümle şu şekildedir: 

“Şehrimizi İstanbula bağlayan ikinci vasıta doğru otobüslerdi. Annem 

ekseriya İstanbula bunlarla gider ve bunlarla dönerdi.” (s. 5) 

Yukarıdaki ilk cümlede “doğru otobüslerdi” ifadesi yanlış anlama sebebiyet 

vermektedir. Buradaki “doğru” kelimesi çıkarılmalıdır. Her iki cümlede de 

“İstanbula” özel isme gelen ekler ayrı yazılmamıştır. İkinci cümle ise şu şekilde 

yazılması gerekirdi: Annem ekseriya İstanbul’a bunlarla gider ve 

İstanbul’dan/oradan bunlarla dönerdi. 
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3.5.2.3. “Köyünü İstemeyen Kız” 

İlk dönem hikâyelerinin hepsi Yeni İstanbul gazetesinin “Çocuk Köşesi” 

bölümünde çıkan yazarın bu hikâyesi 03.08.1952 tarihinde imzasız olarak çıkmıştır. 

Fakat bir hafta sonra gazetenin sayfasında düzeltme yazısında yazının Nursen 

Karas’a ait olduğu belirtilmiştir. 

Nursen Karas’ın ilk dönem hikâyeleri içinde diğerlerine göre “Köyünü 

İstemeyen Kız” hikâyesi daha iyi bir tekniğe sahiptir. Diğer üç hikâyesi küçük birer 

anı özelliği taşırken bu eser, hikâye formatına daha yakındır. Gerek hacim gerek kişi 

kadrosu olarak diğer hikâyelerinden üstündür. 

Hikâyede başka bir ailenin yanında kalan kızını almak için köyden şehre 

giden bir babanın, kızı tarafından sevinçle karşılanmaması ve kızının köye dönmek 

istememesi anlatılır. Birkaç gün içinde düşünceleri değişen kız, babası ile birlikte 

köyüne dönmek ister ve baba kız mutlu bir şekilde şehirden ayrılırlar. 

Öykü, kahraman-anlatıcının okuldan öğle yemeği için eve gelmesiyle başlar. 

Annesi onu gülerek: “Bil bakalım, içeride kim var.” (s. 5) sorusuyla karşılar. Odada 

başkahramanın tanımadığı yaşlı bir adam vardır. Bu kişinin kim olduğunu, adamla 

konuşunca anlar. Bu orta yaşlı giyiminden köyden geldiği anlaşılan adam, 

başkahraman kızla beraber aynı evde yaşayan Zeynep’in babasıdır ve Zeynep’i 

köyüne götürmek için gelmiştir. Hikâyede, Zeynep’in neden babasından ayrı kaldığı 

belirtilmez. 

Babasıyla karşılaşan Zeynep, sevinmez hatta üzülür. Bununla birlikte 

babasıyla köye dönmek istemez. Fakat başka bir yol yoktur. Zeynep, başkahramanın 

babası ve annesiyle gerekli resmî işleri halletmek için evden çıkarlar. Bu arada ise 

evde, Zeynep’in babası Hasan Efendi fenalaşır. Başkahraman, Hasan Efendiye bir 

bardak su getirir ve neden fenalaştığını sorar. Hasan Efendi, kızının bu 

davranışlarının kendisini kırdığını belirtir. 

Aradan birkaç gün geçtikten sonra Zeynep, babasına alışır. Köyüne dönme 

fikrine sıcak bakmaya başlar. Daha sonra ise başkahraman ve başkahramanın anne ve 
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babasıyla vedalaşarak köyüne dönmek için vapura biner. Hikâye bu şekilde son 

bulur. 

Hikâyede anlatıcı kahraman, anlatıcının anne, baba ve teyzesi, Zeynep, 

Zeynep’in babası Hasan Efendi yer almaktadır. 

Anlatıcı kahraman, okula giden bir kızdır. İsmi hikâyede geçmemektedir. 

Anne, baba ve teyzesiyle ilgili bilgi de yoktur. Zaten yazar, onlara özel isim verme 

ihtiyacı duymamıştır. Hikâyede Zeynep ve Hasan Efendi önemli olduğu için onların 

isimleri öne çıkarılmıştır. 

Hasan Efendi; sarı benizli, köylü, titrek ve hasta bir kişi olarak tasvir 

edilmiştir. Köyden yedi yıldır ayrı yaşadığı kızını almak için gelmiştir. Kızının 

kendisini soğuk davranışlarla karşılaması üzerine gözyaşlarına boğulmuştur. 

Zeynep, köyünden ayrı olarak bir ailenin yanında yaşamaktadır. Fakat bu 

ayrılığın neden hangi sebeple olduğu yazar tarafından belirtilmez. Bununla beraber 

Zeynep’in babasına soğuk davranması ve köyüne dönmek istememesi de açıklanmaz. 

Hikâyenin başında köyüne gitmek istemeyen Zeynep, birkaç gün babasıyla vakit 

geçirince köyüne dönmek istemiştir. Bu açıdan yuvarlak bir karaktere sahip 

kahramandır. “Yuvarlak kahramanlar, olay örgüsü boyunca yaşanan gelişmelere göre 

sürekli değişir; zihnen ve ruhen büyürler. Bu sebeple onların ne zaman ne yapacağı 

pek belli olmaz.” (Çetişli, 2009: 69). 

Yuvarlak karakterli kahramanlar, gerçek hayatta karşılaştığımız insanlara 

daha fazla benzerlik içermektedir. Bu bakımdan hikâyedeki çatışmayı da ayakta tutan 

olay, Zeynep’in babasına soğuk davranması ve köyüne dönmek istememesidir. 

Hikâyenin çözüm noktası ise Zeynep’in ikna edilip köye dönmeyi kabul ettiği 

zamandır. 

Olaylar, birinci ağızdan okuyucuya anlatılmaktadır. Bu kahraman anlatıcı yer 

yer öznel ifadeler kullanmaktadır. Kahraman bakış açısı içerisinde olaylar ve 

durumlar tek bir kişinin açısından aktarılmıştır. 
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Hikâyede anlatma tekniğinin yanında özetleme tekniğinin de kullanıldığını 

görmekteyiz: 

“Aradan birkaç gün geçti. Bu birkaç gün içinde bütün aile fertleri elbirliğiyle 

[Zeynep’i] babasına, köyüne, yuvasına ısındırmağa çalıştık.” (s. 5) 

Hikâyedeki olaylar bir öğle vakti başlar ve birkaç gün sonra sabah saatlerinde 

sona erer. Vak’a zamanı birkaç gündür diyebiliriz. Bununla beraber olayların geçtiği 

zaman tayin edilmemektedir. 

Kapalı mekânların kullanıldığı hikâyede olaylar, ev ve vapurda geçmektedir. 

Mekân, tasvirlerden uzaktır ve sadece ismen geçmektedir.  

Bunun yanında tasvir kişilerin dış görünüşü için kullanılmıştır. Tasvir üslubu 

zaman zaman bu şekilde kullanılmıştır. Fakat bu birkaç cümle ile ibarettir. Yazar; 

sıkıcı, ağır, hikâyenin taşıyamayacağı betimlemelerden kaçınmıştır. 

Dil konusunda hikâyede bazı imla ve noktalama yanlışları bulunmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi yazarın gerek olmadığı halde üç nokta kullanmasıdır: 

“Onca uzak yerden… Kızım için kalktım geldim de… O bana dönüp bakmadı 

bile… Benim kızım bana böyle yapsın… Ben babası değil miyim?...” (s. 5) Bu üç 

nokta kullanımını konuşmanın kesik kesik sürdüğünü belirtmek için kullandığı 

kanısındayız. 

Yazım yanlışı ise aşağıdaki “önliyemedim” (s. 5) kelimesinin bulunduğu 

cümlededir. Bu kelimenin, ünlü daralmasına uğramayıp “önleyemedim” şeklinde 

yazılması gerekir. 

3.5.2.4. “Miniğim” 

Nursen Karas’ın hayvan ve doğa dostu olduğunu bilmekteyiz. Bu 

hikâyesinden başlayarak birçok hikâyede kedi, köpek, karga, güvercin gibi pek çok 

insan dışı figürü hikâyesine taşımıştır. Bu hikâyede de yavru bir kedinin hastalanıp 

ölmesi anlatılmaktadır. Bir fabl havası taşıyan hikâyede, insan dışı figürlerin 

konuşmasına yer verilmez. 
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Hikâye bir yavru kedinin doğumunun anlatılmasıyla başlar. Bu, aile içinde 

çok sevinç veren bir durumdur. Bu yavru kediye, en güzel ismi koymak için 

bekledikleri için daha isim koyamamışlardır. Bu yüzden ona Minik, demektedirler. 

Bu yavru kedi ile en çok evin küçük kızı ilgilenmektedir.  

Bir gün Minik’in annesi Boncuk’un, sırtında yara çıkınca onu Minik’ten 

ayırırmak zorunda kalırlar. Bu andan itibaren Minik, neşesini kaybeder. Bir sonraki 

gün ağzından köpükler çıkarmaya başlayan Minik, üç gün sonra ise ölü olarak 

bulunur. Kedinin sahibi başkahraman bu durumu görünce ağlar. Boncuk da ölen 

yavrusunun karşısına geçer ve ağlayan kahramana bakar. Hikâye bu şekilde son 

bulur. 

Hayvan sevgisi fikrinin işlendiği hikâyede, Minik’in sahibi, Minik ve 

Minik’in annesi Boncuk yer alır. İnsan dışı varlıklar sayıca fazladır. Minik’in sahibi, 

merkezî karakter olmasına rağmen okuyucu onunla ilgili bilgiye sahip olamaz. 

Yazar; merkezî karakterin fizikî, psikolojik durumuyla veya yaşıyla ilgili bilgi 

paylaşmaz. Hatta ve hatta onun ismi bile hikâyede geçmez. Merhamet sahibi 

olduğunu, Minik’in ölümünden sonra ağlaması ve Minik’e gösterdiği ilgiden 

anlamaktayız. 

Minik, doğumundan sonra aile için neşe kaynağı olan yavru bir kedidir. Çok 

sevimli ve güzel olarak betimlenir. Aile fertleri, Boncuk’un sırtında yara çıkınca 

onun Minik’ten ayrı kalması gerektiğini düşünmüşlerdir. Bu zamandan sonra Minik 

hastalanmış daha sonra ise ölmüştür.  

Boncuk ise ne olduğunun farkında değildir. Ama kahramana göre onda da 

yarı yarıya suç bulunmaktadır. 

Hikâye, birinci tekil kişinin ağzından anlatılmaktadır. Bu anlatıcının doğal bir 

getirisi olarak tasvirler öznel olarak işlenmiştir. Olayların tekil bakış açısıyla 

anlatıldığı hikâyede, otobiyografik özellikler yer alır. 

Anlatma tekniğinin kullanıldığı eserde üç gün boyunca olan olayları anlatmak 

yerine özetleme tekniğiyle kısa bilgi verilmiştir. 
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“Üç günden beri bir şey yemediği halde süt de emmiyordu.” (s. 5) 

Hikâyede olayların geçtiği yıl bilinmemektedir. Fakat bunun eksikliği hikâye 

için önemli değildir. 

Kapalı bir mekânın kullanıldığı hikâyede, tek mekân evdir. Nursen Karas, 

diğer üç hikâyesinde olduğu gibi “Minik” hikâyesinde de mekânda tasvire yer 

vermemiştir. Tasviri, figürler için kullanmıştır. 

Yalın bir üslubun kullanıldığı eserde dil de son derece anlaşılırdır. “İhtimam” 

ve “Tevekkül” günümüz şartlarında 14 yaşındaki bir kişi için kullanılması ve 

anlamının bilinmesinin zor olacağı bir kelimelerdir. Fakat 1952 yılı için 

düşündüğümüzde herkes tarafından kullanılan bir kelime olduğunu bilmekteyiz. 

3.5.3. Olgunluk Dönemi Hikâyeleri 

Hikâyeleriyle döneminde ilgi odağı olmuş Nursen Karas’ın olgunluk dönemi 

eserleri, 1967 yılında basılmış Sevgi-Sizler kitabıyla başlamaktadır. Yazarın bu 

döneme ait eserlerini, çalışmamızın “Eserleri” başlığı altındaki “Hikâyeleri” 

bölümünde sunmuştuk. Burada ise hikâyeleri, kronolojik sırayı takip edip metne 

bağlı kalarak; konu ve vak’a, özet, fikirler figürler, anlatıcı ve bakış açısı, anlatım 

teknikleri, zaman, mekân, dil ve üslup bakımından değerlendireceğiz.  

3.5.3.1. Konu ve vak’a 

Nursen Karas’ın hikâyelerinde bireysel konular dikkati çekmektedir. Bunların 

başında aşk, sevgi, ölüm, ayrılık gibi temalar vardır. Fakat hikâyelerin arka planında 

toplumsal sorunlara da değinen yazar, bireysellikle toplumsallığı harmanlamıştır.  

Nursen Karas’ın hikâyelerinde başlıca işlediği konularla ilgili Seyit Kemal 
Karaalioğlu şunları söylemiştir: 

“Nursen Karas, hikâyelerinde genellikle yaşantılarını, çevresini, kadın-erkek 

ilişkilerini, ezik düşen kadınlarımızın alınyazısını, devrik tümcelerle örgülü şiirli bir 

dille anlatır.” (Karaalioğlu, 1982, 308). 
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1967 yılında çıkardığı ilk hikâye kitabı olan Sevgi-Sizler’in ilk hikâyesi 

“Bulduk”ta yavru bir kedinin başından geçenler anlatılmaktadır. Annesinden ve 

annesinin bulunduğu evden sokağa bırakılan yavru kedi, merhametli bir genç kız 

tarafından sahiplenilir. Fakat hasta olan kedi, genç kızın yanlış ilaç kullanması 

sonucunda yaşamını yitirir. Nursen Karas: “Bu hikâye için genç yaşlarda sokakta 

bulduğum bir kedi için yazılmış hikâyedir.” demiştir. (Nursen Karas ile kişisel 

iletişim, 17 Ekim 2015). 

“Güldürmek İçin” isimli hikâyede, fantastik bir konu ele alınmaktadır. 

Çevresindeki asık suratlı, gülmeyi unutmuş kimseler için iyilik suyu hazırlamak 

isteyen bir kızın başından geçenler anlatılmaktadır. Hikâyelerinde bu şekilde 

fantastik bir konuya fazla değinmeyen Nursen Karas’ın nadide örneklerinden bir 

tanesidir. 

Sevgi-Sizler kitabının üçüncü hikâyesi olan “Uyku”,  diğer hikâyelere göre 

farklı bir formattadır. Fantastik anlatı özelliği taşır. Bir genç kızın, bütün canlıların 

ölüp tekrar dirildiğini görmesi sırasında gerçekleşen olaylar anlatılmaktadır. Daha 

sonra bütün bu olanların bir rüyadan ibaret olduğu anlaşılır. 

Nursen Karas’ın ortaokuldan sonraki kız enstitüsü yıllarında yaşadığı 

olayların anlatıldığı eser, “Kalıpsız Deve” hikâyesidir.  (Nursen Karas ile kişisel 

iletişim, 17 Ekim 2015). 

“Anlıyamazsın” bir tren seyahatinde birbirlerini tanımayan bir delikanlı ve 

genç kızın karşılıklı hayallerinin anlatıldığı bir eserdir.  

Bir genç kızın kayalık bir mekânda, sevdiği delikanlıyı hayal etmesini konu 

edinen “Korkutan Kara Karga” adlı hikâye, hayal-hakikat çatışmasını barındırır. 

“Ağlıyan Nar”28, sevgilisinin başka biriyle evlenmesinin ardından ruhsal 

bunalıma giren bir genç kızın hikâyesidir. 

                                                             
28 Bu hikâye, Nursen Karas’ın Sevgi-Sizler isimli eserinde “Ağlıyan Nar” isminde iken İçinden Rüzgâr 
Geçen Sarı adlı kitabında “Ağlayan Nar” ismiyle yayımlanmıştır. 
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Mutsuz bir olayın anlatıldığı  “Söylenmemiş Ninniler” adlı hikâyede, çocuk 

sahibi olmak isteyip de olamayan evli bir çiftin yaşadıkları anlatılır. Çeşitli 

ameliyatlarla gebe kalan bir annenin doğum yapma riski göze alınamadığı için 

bebeği, anne karnından parçalanarak çıkarılır. 

Mutluluğa ulaşamayan bir çiftin duygularının anlatıldığı “Sevgi-Sizler” adlı 

hikâyede, kocasından yeterli sevgi göremeyen bir kadının ve başını içki masasında 

annesini düşünmekten alıkoyamayan eşinin hayalleri yer alır. 

Nursen Karas, “Bir İnce Söğüt Dalı” hikâyesini 22.04.1963 tarihinde 

gazetede Teoman Erel’e ait bir haberden esinlenerek yazmıştır. Aynı hikâye, daha 

sonra “Yoğurt ve Kan” ismiyle oyunlaştırılmıştır. Bu bakımdan aynı konuyu 

işleyerek iki farklı türde eser vermesi Nursen Karas’ın hassasiyet duyduğu konu 

olmasındandır. 

Hikâye, Kore Savaşında öldü sanılan Bahri’nin eşi Raziye’nin, Bahri’nin 

kardeşi Hakkı ile evlendirilmesini konu edinir. Bahri’nin belli bir süre sonra köyüne 

dönmesiyle olaylar Raziye’nin öldürülmesiyle sonuçlanır.  

Türkü Olan Kadın kitabının ilk hikâyesi olan “Paralel Yağmur”da savaş 

yıllarının bir aile üzerindeki etkisi anlatılmaktadır. Annenin hastalığı, ailenin 

yaşadığı maddi imkânsızlıklar ve savaş yıllarının beraberinde getirdiği zorluklar, bir 

çocuğun gözünden okuyucuya aktarılır. 

Kölelik temasının işlendiği “Aslanlar Acıktı” hikâyesinde, Afrika kıtasında 

yaşayan küçük çocukların, ailesi ve yurtlarından koparılışı anlatılır. 

Bir öğrencinin öğretmenlerine ve eğitim sistemine karşı isyanının anlatıldığı 

“Cezalar Düşünen Öğretmenin Yüzü ve Bir Düş” hikâyesi, öğrencinin hayalinde 

canlanmaktadır. Hikâyede bir kız öğrenci, sınıf arkadaşlarıyla beraber sevmediği 

öğretmenin karşısında sigara içmektedir. Bununla birlikte bu öğretmenin eğitim 

anlayışını eleştirmektedir.  

Bu hikâyede Burhan Günel, hikâye kahramanının isyanını şu sözlerle 

açıklamaktadır: “Düşsel bir hikâye. Vapurla, geçmiş zamanlara doğru koşturan, okul 



72 
 

 
 

sıralarına kadar dönen-dışardan bitirme sınavları da olsa- bir genç kızın geride 

bıraktığı zaman ve o zamanın bastırılmış [başkaldırılarıyla] iç içeliği anlatılıyor. Bir 

tür hesaplaşmadır bu; sonradan ulaşılmış, fırsatı kaçırılmış bir hesaplaşma.” (Günel, 

1992: 42). 

“Havyar Yiyen Çocuk” hikâyesinde, dedelerinden kalan mirası eşit 

üleşemeyen üç kardeşten ikisinin zevk ve sefahat içinde, birisinin ise yoksullukla 

mücadele ederek hayatını sürdürmesi anlatılır. Mirasın eşit bölünmesine engel olan 

kişi ise dedelerinin küçük eşidir. Bu kadın; malların birçoğunu satıp eşinden 

saklamış, eşi ölünce de paraları kendi zimmetine geçirmiştir. Bu kadından olan 

çocuklar zengin bir hayat sürerken diğer kadından olan çocuklar ise yoksul bir hayat 

sürmüştür. 

Durum öyküsüne yakın bir formatta olan “Dargınlık” hikâyesinde, sevdiği 

fakat aralarının bozuk olduğu kişiye telefon açıp onunla konuşmak ve barışmak 

isteyen fakat buna tam olarak da karar veremeyen genç ressam bir kızın içinde 

bulunduğu ruh hali anlatılmaktadır. 

Birbirinden farklı olay örgülerine sahip üç kısa bölümden oluşan “Kirpi, 

Domates ve Kedi” adlı öyküde, ilk bölümde bir kirpiye çocuklar tarafından işkence 

edilmesi yer alır. İkinci bölümde ipekli güzel bir gömlek giyen bir kızın, üzerine 

domates gelmesi, üçüncü bölümde ise sokağa bırakılmış bir kedinin karnını 

doyurmak için bir eve girmesi ve ev sahibinin elindeki maşayı kediye fırlatarak onun 

belini kırması anlatılır. 

“Bir İnce Söğüt Dalı” hikâyesi gibi “Yankı Dağları” hikâyesi de gerçek bir 

gazete haberinden uyarlanmış eserdir. Bir gazetedeki “ Ölmüş olan iki sevgili bahara 

nişanlanacak.” başlıklı haberden esinlenerek oluşturulan hikâyede, sonu ölümle biten 

bir aşk hikâyesi anlatılmaktadır.  

Kitaba ismini veren “Türkü Olan Kadın” hikâyesinde “Bodrum’un Hâkimi” 

türküsünde geçen bir olay yer anlatılmaktadır. Tarihte yaşanmış bir olaydan 

esinlenen yazar, hikâyeyi mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın bir şekilde 

kurgulamıştır. 
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Nursen Karas’ın ilk dönem hikâyelerindeki “Köyünü İstemeyen Kız” 

öyküsünün farklı yorumlanmış şekli “Zehra”dır. Fakat, iki hikâyedeki kahraman 

isimleri aynı değildir. Hikâyede bazı sebeplerden dolayı ailesinden ayrı yaşamak 

zorunda kalan Zehra’nın Gülden’le olan arkadaşlığı anlatılır. Yıllar sonra Gülden’in 

Zehra’nın yaşadığı köye gitmesiyle birlikte Zehra’nın başından geçen ilginç olaylar 

okuyucuyla paylaşılır. 

“Görece” hikâyesi aynı mekânda bulunan üç kişinin birbiri hakkında 

düşüncelerini anlatıldığı bir eserdir. 

Türkü Olan Kadın adlı kitabının son hikâyesi “Alaca”dır. Eserde evli ve 

çocuklu bir kadının, kocası tarafından aldatılması anlatılmaktadır. 

Ceviz Sürgünü isimli kitabın ilk hikâyesi olan “Çöplükten Gelen Çocuk”ta bir 

genç kızın mutsuzluğu anlatılmaktadır. Genç kız; çocukluğunda ailesinden, 

arkadaşlarından göremediği sevgi ve şefkati, yetiştirme yurdundaki çocuklara 

gösterir. Kendisi de sevgiye aç olmasına rağmen, bu eksikliğini çocuklarla beraber 

giderir. 

Bir hırsızlık olayını konu edinen “Ceviz Sürgünü” hikâyesi, kendi başına 

yaşayan bir genç kızın evine hırsız girmesiyle genç kızın uzun emekler vererek 

hazırladığı fotoğraf ve yazı çalışmalarının çalınmasını anlatır. 

Nursen Karas’ın seyahatlerinden izlenimlerinin anlatıldığı hikâye-anı 

türündeki eseri “Yasak Danslar”da, yazarın Yedigöller yöresine ziyareti sırasında 

yaşadığı olaylar, kaleme alınmıştır.  

“Balıkların Sesi” Nursen Karas’ın bankacılık yaşamının ve ailesi hakkında 

kesitler içeren hikâyedir. Otobiyografik bir teknikle oluşturulan hikâyede, 

başkahraman Ayşe Dağdevirdi’dir. 

Yazarın çalıştığı banka vasıtasıyla İngiltere’ye gitmesinin ardından orada 

başından geçen olayların anlatıldığı “Kaybolan Kurbağa” adlı eserin başkahramanı 

bir kızdır. Bu kahramanın ismi hikâyede geçmez. Fakat Nursen Karas’ın hayatıyla 

ilgili bilgileri bilen bir okuyucu, başkahramanın Nursen Karas olduğunu bilir. 
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“Kürklü Güzel Gevrek Kurabiye”, apartman dairesinde yaşayan bir kedinin 

insanlar ve dünyaya yönelik duygu ve düşüncelerinin anlatıldığı bir hikâyedir. 

Yazarın 1967 yılında Bodrum ve çevresine yaptığı gezi sırasında Bodrum 

sokaklarında gezerken kendisine laf atan üç küçük çocukla diyalogları ve yaşadığı 

olaylar “Kolye Yapan Çocuklarım” hikâyesinde anlatılmaktadır. 

“Hepi Fılovır”, Bodrum’da yaşanmış bir aşk hikâyesidir. Aylin ile İbrahim’in 

1970 yazında yaşadıkları olaylar anlatılır. 

“Hayıtlının Hörüsü” hikâyesi “Türkü Olan Kadın” hikâyesinde olduğu gibi 

Muğla yöresine ait yaşanmış bir olaydan esinlenerek yazılmıştır. Gerçekleşen bu 

olaylar tarihte, ozanlar vasıtasıyla “Hayıtlıdan Çıktım da İmanım” ismiyle 

türküleştirilmiştir. 

Hikâye formatından çok deneme türüne yaklaşan “Hiç Sevgi..nin Umarsız 

Sularında” adlı öykü, herhangi bir olay içermez. Nursen Karas’ın neden konuşmak 

istemediğini belirten kısa bir yazıdır. 

“Konuşmak: Yaşamanın Yarısı” adlı hikâye, iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, eşiyle beraber seyahate çıkmak üzere olan bir kadının hazırlık 

telaşesi vardır. Yazar, bu kadından hareketle ikinci bölümde; kadın erkek eşitliği, 

kadının toplumsal rolü, Batı ve Doğu toplumlarındaki kadın anlayışı gibi konular 

üstüne fikirlerini belirtmiştir. 

Ceviz Sürgünü kitabının son hikâyesi “Kuyruğuna Kuşlar Konan Kara 

Kediler”dir. Alışverişe çıkan biri Alman, iki kadının konuşmalarını içermektedir. 

Olayların yerine düşüncelerin ön plana çıktığı bir eserdir. 

Bulunduğu kitaba ismini veren “İçinden Rüzgâr Geçen Sarı” isimli hikâyede 

bir sonraki gün katılacakları düğün için elbise arayan iki kız arkadaşın başından 

geçen olaylar anlatılmaktadır. 

Bir genç kızın akşamüstü ders çalışırken hissetiği yalnızlık duygusu, “Biri 

Olmalı” hikâyesinde anlatılır. Mevcut durumundan sıkılan genç kız, ders çalışmak 
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yerine başka şeylerle meşgul olmak ister. Özellikle yanında bir sevgilisinin olmasını, 

hayatına birisini ortak etmeyi hayal eder. 

“Tuzlu Yağmurlar” hikâyesinde bunalım yaşayan bir genç kızın psikolojik 

durumu anlatılmaktadır. 

Görüldüğü gibi Nursen Karas’ın hikâyelerinin konusu kimi zaman bir kızın 

başından geçen sıkıntılar kimi zaman tarhite yaşanmış gerçek olaylar kimi zaman da 

seyahatlerde gerçekleşen durumlardır. Yazarın hikâyelerindeki olayları daha geniş 

bir şekilde “Özet” başlığında ele alacağız. 

3.5.3.2. Özet 

“Bulduk” isimli hikâye üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde bir evde 

annesinin yanında mutlu olup bakımı yapılan yavru bir kedi yer almaktadır. İlk 

bölümde mutlu olan yavru kedi, ikinci bölümde ev sahibi tarafından annesinden 

koparılıp sokağa bırakılır. Bir kese kâğıdına koyularak sokağa bırakılan kediye 

annesi de yardım edemez. Son bölümde ise çaresiz yavru kedinin bir genç kız 

tarafından sahiplenilmesi yer alır. Genç kız, sokakta çaresiz ve aç bir şekilde 

bekleyen yavru kediyi alıp eve götürünce ev halkı çok sevinir. Kediye, Neşe ismini 

vermeyi düşünürler. Fakat kedinin erkek olduğunu öğrendiklerinde ona Bulduk 

ismini verirler. Yavru kediyi eve getiren genç kız Gülseren, kabız olan Bulduk’a 

yanlış ilaç vermesi sonucunda kedi bir süre sonra ölür. Gülseren’in annesi, kızının 

üzülmemesi için Bulduk’u hizmetçiye söyleyerek evin bahçesine gömdürür. 

Hikâye mutlu bir durumdan mutsuz bir sona doğru ilerlemekte ve mutsuz bir 

şekilde bitmektedir. 

Elif isimli merkezî karakterin etrafında gerçekleşen olaylar, “Güldürmek 

İçin” hikâyesinde anlatılmaktadır. Elif, bir gün sabah uyandığında çok mutludur. 

Fakat Elif’in annesi, asık suratlı ve hasta bir kadındır. Elif’in bu duruma karşı bir 

icadı vardır bu da iyilik suyudur. İyilik suyu, çevresindeki kişilerin gülmesini 

sağlayan mucizevi bir buluştur. Sabah annesinin yanında şişenin kapağını açan Elif, 

annesinin bir anda gülmeye başlayıp neşesinin yerine gelmeye başladığını görünce 

gözlerine inanamaz. Aynı denemeyi sokaktaki gazeteciye, kapıcıya, otobüste 



76 
 

 
 

karşılaştıklarına ve iş arkadaşlarına da yapar, hepsinde muhteşem sonuçlar alır. 

Elif’in çevresindeki kişiler  bir anda hayal ettiği gibi mutlu olur. İlaca maruz kalan 

herkes, anında mutlu olur ve herkes birbirine karşı güzel davranır. 

Fakat Elif’in hesaba katmadığı bir şey vardır, bu da ilacın yan etkisidir. İlaç 

hikâyenin sonunda yan etkisini gösterir ve Elif’in kahkaha krizine girmesine neden 

olur. Doktorun tavsiyesi üzerine acıklı filmler izlemek zorunda kalan Elif, bir süre 

sürekli gülmek, kahkaha atmak zorunda kalmıştır. Fakat bu ilacın yan etkisini 

ortadan kaldırmak için uğraşacağına dair söz verir, hikâye bu şekilde son bulur. 

Genç bir kızın toprak altında gözlerini açıp dışarıya çıkmasıyla başlayan 

“Uyku” isimli hikâye, genç kızın üstünde yığılı toprakları dağıtmasıyla devam eder. 

Genç kız, kendini yorgun ve bitkin hisseder. Bununla birlikte neler olup bittiğini 

anlamaya çalışırken aklında anlamsız sözcükler ve fikirler uçuşur. 

Topraktan yani mezarından dışarıya çıktığında ise doğumundan itibaren 

hayatının evrelerini gözünün önüne getirir ve en güzel yaşındaki haliyle kalır.  

Bu andan itibaren ilk yetişkinlik yıllarında kendisine âşık olan birinin “Bir 

kerecik daha yeşil elbiseni giy.” demesini hatırlar ve üstüne yeşil bir elbise giyerek 

yola atılır. 

Bu şekilde yürürken birden birisinin bağırmasını duyar. Etrafına bakındığında 

mezarının mermerinden çıkamayıp sıkışan 8-10 yaşlarında bir çocuğu görür. Bu 

kişiye yardım eder, çocuk elinde resim fırçasıyla mezardan çıkar.  Bulunduğu yerden 

kurtulan çocuk, 28-30 yaşlarında bir kişiye dönüşür. Elindeki resim fırçası ise boya 

fırçası haline gelir. Genç kız aslında ressam olma hevesindeyken boyacı olan bir 

kişiyi kurtardığını fark eder. Tanışma esnasında genç kız, kendisini “susucu” olarak 

tanıtır. Susucu ne demek? Sorusunu tam cevaplarken arkalarından bir tıkırtı olur. Bu 

tıkırtıyı kendini susucu olarak tanıtan genç kızın daktilosu çıkartmaktadır. 

Hayattayken en iyi arkadaşı olan daktilo, kızın peşini öldükten sonra da bırakmaz. 

Genç kız, daktilosundan kaçmaya çalışarak “Daha nereye kadar geleceksin 

peşimden?” (s.33) diye bağırır. Daktilo ise tuşlarını havaya kaldırarak “Cehenneme 

kadar.” (s.33) diye yazarak cevap verir. 
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Boyacıyla beraber yollarına devam ederken karşılarına küçük bir kedi ve dev 

salyangozlar belirir. Bu hayvanlar genç kızın hayatta iken yanlışlıkla öldürdüğü 

hayvanlardır. Bunlar genç kızdan kendilerini neden öldürdüğünü sorup onu 

sıkıştırırken genç kızın hayatını kurtardığı kediler de orada bulunmaktadır. Bu 

kediler, genç kızı, yanlışlıkla öldürdüğü hayvanların elinden kurtarırlar. 

Bu şekilde yollarına devam ederken birden herkesin toplandığı alana gelirler. 

Burası çok sıcak bir yerdir. Yer bile sıcaktır ve herkesin ayakları yanmaya başlar. 

Burada gençken kendisine âşık olan ve “Bir kerecik daha yeşil elbiseni giy” diyen 

kişiyi bile görür fakat bu adam artık evlenmiştir ve çocukları olmuştur. Herkesin 

tekrardan dirilip toplandığı yerde birden dev bir kuleden geldiği belli olan bir çan 

sesleri gelmeye başlar. Genç kız, bu sesten çok rahatsız olur. Adeta kıvranırken 

birden uyanır ve bir rüya gördüğünü anlar. Bu anda ise annesi başucunda 

beklemektedir. Hikâye, bu şekilde sona erer. 

“Kalıpsız Deve” hikâyesi bir genç kızın, annesi tarafından kendisine söylenen 

bir atasözüyle başlar: “Sabırla koruktan helva, dut yaprağından atlas olur.” (s.41) Bu 

söz: “Sabretmesini bilen kişi olmayacak gibi görünen işlerde bile başarı kazanır.” 

(TDK, 2016) anlamına gelen atasözüdür. 

Bu söz genç kıza, okul yıllarında yaşadığı olayları hatırlatır. Bu okul, 

annesinin kızını göndermek istediği kız sanat enstitüsüdür. Burada genç kız, günlük 

hayatta işine yarayacak dikiş, nakış gibi işler öğrenecektir. Hikâyeye ismini veren 

olay ise bu okulda gerçekleşir. Lap lap sert adımlarla yürüyen bir kız öğrenciye 

öğretmeni: “Çocuğum deve gibi lap lap yürümeyin.” (s.42) demiştir. 

Genellikle anıların aktarılmasıyla oluşan bir hikâyedir. Okul sıralarında bazı 

arkadaşlarından bahseden genç kızın platonik bir aşkı vardır. Bu kişi aynı 

apartmanda oturan ve kendilerinden çekiç isteyen Nihat isminde delikanlıdır. Bu kişi 

evlerine çekiç istemeye her geldiğinde genç kız, aile fertlerinden önce yerinden 

fırlayarak kapıyı açar ve çekici verir. Genç kız, Nihat’la her karşılaşmasında 

heyecanlanır ve yüreği hızla çarpar.  
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Genç kızın Nihat ile ilgili anıları bu kadardır. Nihat’ın daha sonra ne 

olduğuyla ilgili bilgi yer almaz, hikâye kahramanın okul yıllarını anımsamaya devam 

eder. Kız, okulda biblo yapmasını öğrenir. Kalıbı olan her şeyin biblosunu yapar. En 

son fil biblosu yapar ve deve biblosu yapmak ister fakat elinde ona ait bir kalıp 

yoktur. Kalıpsız da olsa deve biblosu yapacağına inanır. Hikâyenin sonunda, genç 

kızın annesinin sık sık söylediği atasözü tekrarlanır. 

Bir tren vagonunda seyahat eden delikanlının, karşısında tanımadığı genç bir 

kıza bakıp hayale dalmasıyla başlayan olaylar, “Anlayamazsın” adlı hikâyede yer 

alır. Delikanlı, ilk önce ismini bilmediği genç kıza kendince bir isim verir. 

Güzelliğine bakarak bu kıza Ayşe ismini uygun görür. Hayale dalmasını sağlayan 

öge ise flüt ve arp29 sesidir. Delikanlı, hayalinde karşısındaki Ayşe ismini verdiği 

kızla birlikte trenden inip kaçar. Bir eve giren delikanlı ve kız, içlerinde en küçük bir 

kötülük olmadan birbirlerine sarılırlar. Bu hayale dalarken oğlan ve kız, başını cama 

dayar ve dışarıya bakarlar. Delikanlı, trenin aniden “zınk” sesi çıkararak durmasıyla 

hayalden uyanır. Tren hareket ettiğinde ise sanki aynı hayali kurmuş gibi delikanlının 

bıraktığı yerden Ayşe hayal kurmaya devam eder. 

Flüt ve arp sesi tekrar gelince Ayşe, karşısındaki delikanlıyla evlendiklerini 

hayal eder. Aynı evde yaşadıklarını, mutlu mesut olduklarını düşünür. Kocasının 

evde gazete okuduğunu kendisinin ise onun dizine yattığını hayal eder. 

Trenin ikinci “zınk” sesiyle durmasının ardından bu hayal de sona erer. 

Trenin hareket etmesiyle Ayşe, bu sefer anne olduğunun rüyasını görür. Mini mini 

bir çocuk annesi olduğunu düşünür. Çocuğuyla ilgilendiğini hayal ederken trenin 

“zınk” sesiyle kurduğu hülyadan uyanır. Fakat bu sefer karşısındaki oğlanın başka 

bir kıza baktığını fark eder. İçi yanar fakat flüt sesiyle tekrar bir hayale dalar. 

Kendisini yemyeşil bir bahçede mutlu hisseder. Fakat tren, son defa “zınk” sesiyle 

durunca Ayşe, kendini kaptırdığı hayallerden kendine gelip delikanlıya son kez bakar 

ve içinden “anlıyamazsın” (s.52) diyerek treni terk eder. 

                                                             
29 Arp : “Dik tutularak parmakla çalınan, üç köşeli, telli çalgı..” (TDK, 2016)  
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Hikâyede dört farklı evre ve dört farklı hayal vardır. İlk hayali delikanlı kurar 

ve devamını ise genç kız getirir. Hayal kurmayı sağlayan ögeler, flüt ve arp sesidir. 

Bu sesleri duyan kahramanlar hayal kurmaya başlar. Fakat trenin istasyonlarda 

“zınk” sesiyle durması, hayallerin sona ermesine neden olur. Hayaller kendi içinde 

gelişir. İlk evrede sadece bir evde yaşadıklarını düşünürken daha sonra evlendiklerini 

ve en son hayalde ise çocuk sahibi olduğunu düşünür. Trenin her “zınk” sesiyle 

durması, hakikat ögesini delikanlı ve genç kıza hatırlatmaktadır.  

Hikâyedeki flüt sesiyle ilgili Gürsel Aytaç şu ifadeleri kullanır: 

“Flüt sesi, iki gencin duygusal birlikteliğini, duyumsadıkları ahengin simgesel 

motifi gibidir. İki sayfa boyunca, bu sesin başlattığı bir zaman sıçraması vardır, kız 

da oğlan da hayale dalar. Kızın kurduğu hayal, neredeyse birkaç yıl sürebilecek bir 

ilişkiyi, kötü sonu canlandırır, erkeğinki ise daha kısa ve daha duygusal-estetik bir 

hayaldir: O flüt sesiyle bale yapan ceylan bakışlı bir kız. “Anlayamazsın”da gerçeğe 

ve şimdiye dönüşler, ‘tren zınk etti durdu.’ Sözleriyle olur ve öykünün anlatı 

dokusundaki farklı katmanı kesin çizgilerle belirler.” (Aytaç, 1995: 15). 

“Korkutan Kara Karga” bir genç kızın, sevdiği delikanlıdan tarak istemesi ile 

başlar. Kız saçlarını tarayıp tarağı delikanlıya verince delikanlı bu tarağın 

değerlenmiş olduğunu hisseder. Birlikte dolmuşa bindiklerinden sonra ise genç kız 

içinde korkular hisseder. Dolmuşu durdurup bir sahil kıyısında martıların sesi 

eşliğinde kol kola yürürler. Bu anlarda ise yanlarında hep beyaz bir martı 

uçmaktadır. 

Bütün bu olanların hayal olduğu, bunların genç kız tarafından düşünüldüğü 

ortaya çıkınca hayal ettiği martı yerine genç kızın yanına kocaman kara bir kara 

gelmiştir. Üstelik genç kız, hayallerinde olduğu gibi sahil kenarında değil bir kayalık 

alandadır. 

Genç kızın bu hayalindeki erkek, sınıf arkadaşıdır. Onunla zamanında ufak 

tefek takışmalar da yaşamıştır. Fakat ona karşı ilgi duyduğu çok açık şekilde belli 

olmasına rağmen aralarında bu anlamda bir yakınlaşma olmamıştır. Genç kız, bu 

şekilde hayaller arasında dolaşırken onu kara karganın “gak” sesi kendine getirmiştir.  
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Genç kızın aklından bütün bu hayaller geçerken ilerlerde bir otobüsün içinden 

bir çift iner ve beyaz martı da kanatlarında mutlulukla onları takip eder. Hikâye bu 

şekilde son bulur. 

Genç kızın arzuladığı hayal ettiği hayatın başkaları tarafından yaşandığı ifade 

edilir. Hikâyedeki martı ile karga, sembolik anlamda kullanılmıştır. Kullanılan 

sıfatlardan da bunu anlamaktayız. Martı için beyaz, karga için kara sıfatı kullanılır. 

Bu unsurlar hayal ve gerçeğin temsili olarak hikâyeye yerleştirilmiştir. 

Masalsı ve fantastik anlatımla oluşturulan “Ağlayan Nar”, Selma isimli bir 

genç kızın sıkıntılar içinde olduğunu belirten bir paragrafla başlar. Kendisini bu 

sıkıntılardan kurtaracak kişinin ise öldüğünü belirtir. Okuyucu bir an için genç kızın 

sevgilisinin öldüğü için üzüldüğü ve sıkıntılar içinde olduğunu düşünür. Fakat işin 

aslı ilerleyen sayfalarda ortaya çıkar. 

Selma, sıkıntılar içinde boğulurken evlerinin bahçesine çıkar. Hane halkının 

bir sofra başında toplandığı bir akşam o bahçedeki ağaçlara bakar ve her gece tuzlu 

sıcak gözyaşlarını döktüğü nar ağacının altında durur. Bu andan itibaren nar ağacının 

bir dalı Selma’da bir dalı bulunduğu yerden uzakta bir düğüne gidecek şekilde uzar. 

Nar ağacı, hikâyede uzaklardan haber veren bir vasıta olmuştur. 

Nar ağacının dalının uzadığı, uzak yerlerde kalabalık, büyük, şatafatlı ve her 

halinden zengin olduğu belli olan bir ailenin düğünü vardır. Gelin ve annesi 

düğündeki her eşyayı en pahalı olanından aldıkları için gururlanmaktadır. Fakat 

düğünde bu kadar mesut olmayan birisi vardır. Bu kişi bir an için gelinden ayrılıp 

erkek arkadaşlarının yanına giden damattır. İsmi Sinan olan damadı, arkadaşları 

teskin etmeye çalışmaktadır. Fakat damadın her halinden üzgün olduğu belli 

olmaktadır. 

Arkadaşlarının “Sen de öldün artık.” (s.60) dediği Sinan, “Evet öldüm.” 

(s.60) diyerek cevap verir. Bu andan itibaren Selma’nın beni kurtaracak kişi öldü 

artık demesi bir anlam bulur. Sinan, sevgilisi Selma’yı bırakıp başka birisiyle 

evlenmiştir. Aslında bu evlilik, Selma kadar Sinan’ı da üzmüştür. Çünkü düğün 

gecesi sıkıntılı olduğu her halinden bellidir. Bu evliliğin maddi çıkarlar için yapıldığı 
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apaçık ortadadır. Zaten düğün gecesi Sinan, evinin banyosuna kapanıp ağlamıştır. 

Bütün bu olayları Selma’ya ileten nar ağacı ise bütün bu olanları görünce o yıldan 

sonra bir daha meyve veremez, verdiği meyveler ise olgunlaşmaz hatta çatlar.  

Tıpkı “Ağlayan Nar” gibi “Söylenmemiş Ninniler” hikâyesi de mutsuz sonla 

biter. Hikâyede yer alan Nesibe’nin, kocası Recep’e bir aylık bir çocuk bulunduğu 

haberini söylemesiyle başlar. Recep ise bu duruma kızar, “Ben başkasının çocuğunu 

değil kendi çocuğumu istiyorum.” (s. 63) der. Her ikisinin de söylediği sözlerden ve 

kurduğu hayallerden çocuk sahibi olmayı çok istedikleri anlaşılmaktadır. Fakat doğal 

yollardan çocuk sahibi olamazlar. 

Nesibe, eğer bu sorunu çözmezlerse evliliğinin tehlikede olduğunu anlar ve 

gönülsüz de olsa kocasına “Yarın git. Yeniden gün al ameliyat için.” (s.65) der. Bu 

andan itibaren mutlu bir bekleyiş başlar. Recep, bir gün eve geldiğinde komşu 

kadınları evinde ivedi hareketlerle oradan oraya koştururken bulur. Fakat Bakkal 

Hasan’ın ebe olan karısı, çaresiz ve sıkıntılıdır. Nesibe’nin yaşaması için tek çıkar 

yolun çocuğu parçalayarak çıkarmak olduğunu söyler. Bu şekilde istemediği halde 

doğmamış bir yavruyu, anne karnından parçalayarak çıkarır. Ebe işini bitirince 

Recep, erkekliğini yerlere sererek kadınlar içinde ağlar. Nesibe ise ölümden döndüğü 

halde mutsuz ve içinde söylenmemiş ninniler taşımaktadır.  

Yeni evli bir kadının kocası tarafından azarlanmasıyla başlayan “Sevgi-

Sizler” hikâyesinde, mutsuzluk ve hayal duygusu ön plandadır. Olaylar,  her akşam 

içki içen kocasıyla birlikte evlilik yıl dönümlerini kutlamak isteyen ondan bir ilgi 

bekleyen kadının, kocası tarafından yemek masasından kovulmasıyla devam eder. 

Bunun üzerine kadın, odanın en uzak köşesine giderek çaresizce oturur. 

Sevgi göremeyen kadın gibi kocası da sevgiyi başka yerlerde aramaktadır. 

İçki içerken mutluluğu bardaklarda arayan adam, hayallere dalarak mutlu olur. 

Hayalinde annesi, babası ve ev ortamını düşünür. Annesinden gördüğü sevgiyi, 

evlerindeki olayları, kedisini düşünerek mutlu olur. Bütün bunları düşünürken 

kendini mutluluğa daha yakın görür. Annesi ve kedisini düşünmek onu çok mutlu 

eder. Eşinden bir sevgi beklemez, eşinin gösterdiği ve beklediği sevgiye karşı o, 

bütün ilgisini annesine ve kedisine gösterir. Bu anlamda babası arka planda kalır. 
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Bütün bunları düşünürken mutlu olan adam, bardağına daha sıcak bakar. 

Genç adam, hayalinden uyandığı zaman “Haksızlık ediyorum.” (s.70) diye sesli sesli 

söylenir. Eşine bakar, onu evin en uzak köşesinde annesi gibi otururken ve kocaman 

gözlerle kendisine bakarken bulur. Hikâye bu şekilde son bulur. 

“Bir İnce Söğüt Dalı” adlı hikâye 1952 yılında Kore’de Kunuri bölgesindeki 

savaşa katılan Bahri’nin öldü sanılıp eşi Raziye’nin, Bahri’nin kardeşi Hakkı ile 

evlendirilmesi ile başlar. Raziye’nin gönlü olmadan gerçekleşen bu evlilik, Bahri’nin 

ölmediği, düşman elinde esir düştüğü anlaşılıp köye dönmesiyle bir felaketle 

sonuçlanır. Bu olayları öğrenen Bahri, evinden içeri giremez. Raziye’yi nişanlı 

oldukları zamanlarda buluştuğu Dereboyu’na çağırır ve orada öldürür. Aslında 

öldürmek zorunda kalmıştır. Toplum kuralları, gelenek, görenek ve töreler Bahri’ye 

bunu mecbur kılmıştır. 

Bahri’nin Raziye’yi öldürmesi üzerine on bir yıl hapis cezasından sonra yine 

gelenek ve görenekler yüzünden Raziye’nin kardeşi Şaziye, Bahri’yle evlendirilmek 

üzere bekletilmiştir. 

Hakkı’yı, abisinin eşi Raziye’yle evlendirmeye yine bu adetler zorlamıştır. 

Yazar, bu adetleri eleştirmek için bu konuyu işlemiştir. 

Sosyal içerikli bir hikâye olan “Paralel Yağmur”, hastane odasında bir 

annenin ameliyat olmayıp çocuğuna kavuşmasıyla başlar. Fakat çocuğuna kavuşan 

anne, ülkenin savaş içerisinde olup asker toplandığını görünce adeta yıkılır. Kendi 

çocukları askere gitmese bile bu acıyı çeker. Anne, çocuklarını kaybetme korkusunu 

yaşar.  

Zaman, şekersiz çayların kuru üzümle yenildiği, gaz bombası iddialarının 

dilden dile dolaştığı bir dönemdir. Bu zamanda anne, çocuklarını kaybetme korkusu 

yaşadığı kadar çocuklar da annelerini kaybetme korkusu yaşar. 

Ailenin para hesaplarının ardı arkası gelmediği böyle zor zamanlarda çocuk 

olmak gerçekten de zordur. Çocuklar, çocukluklarını yaşayamazlar, evlerinin 

camlarından bakarak dışarda yağan yağmura paraleller çizerler. Cama yüzünü 
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yaslayan çocuk, bu camı patlatmak ister. Bir an evvel bu kaderine dur demek ister. 

Hikâye, bu şekilde son bulur. 

Korku ve mutsuzluk temasının hâkim olduğu hikâyede cam, bir sembol 

olarak kullanılmıştır. İnsanların ruhunu dizginleyen bir semboldür. 

Siyahi tenli insanların yaşadığı bir Afrika ülkesinde, kucağında çocuğuyla 

düşmanlardan kaçarken sırtına mızrak saplanarak yere düşen bir kişinin 

anlatılmasıyla başlayan “Aslanlar Acıktı” hikâyesi, küçük çocukların esir olarak 

toplanmasıyla devam eder. Bu toplanan küçük çocukları, zorlu ve zahmetli bir 

yolculuk bekler. Gözleri bağlanan bu çocuklar uzak Akdeniz ülkelerine oradan da 

Avrupa kıtasına götürülüp köle olarak pazarlanır. 

Bu zorlu seyahatlerde önlerine birçok tehlike çıkar. En önemli tehlike ise 

aslanların arasından geçmektir. Köle ticareti yapan acımasız insanlar, bu aslanlar için 

çelimsiz ve küçük çocuklardan birkaç tanesini yem olması için elleri ve gözleri bağlı 

bir şekilde bırakırlar. Aslanlar, bu yem olarak bakılan çocukları yerken köle ticareti 

yapan kişiler diğer çocuklarla yollarına devam ederler. Akdeniz ülkelerine 

ulaştıklarında bu sefer de gemi yolculuğu başlar. Geminin gizli, havasız, sıkışık 

bölümlerinde uzun yolculuklar yapan erkek çocuklar, hadım edilerek pazara 

çıkartılırken kız çocuklar ise cariye olarak satılırlar. 

Babası sırtından vurulduktan sonra babasının kucağından düşerek esir olarak 

ele geçirilen Hayri ise bir saraya harem ağası olur. Burada Fidan isimli bir genç kıza 

vurulur. Bir gün onun saçını okşarken şehzadenin onları görmesiyle Hayri’nin boynu 

vurdurulur, Fidan ise zindana atılır. 

Bu köle ticareti, yıllarca sürer. Çünkü yıllar önce esir alınan Hayri’nin 

kardeşleri de doğdukları topraklara esir toplamak için baskın yapmaya başlarlar. Bu 

durum, kısır döngü şeklinde devam eder. 

Aynı okuldaki kız öğrencilerin ve bir öğretmenin bulunduğu vapurda 

başlayan “Cezalar Düşünen Öğretmenin Yüzü ve Bir Düş” hikâyesi, kız öğrencilerin 

hemen hemen hepsinin asık suratlı ve öğrencileri tarafından sevilmeyen bir 

öğretmenin karşısında sigara içmeleriyle devam eder. Öğrenciler, öğretmenlerin 
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karşısında umursamazca sigara içerek ona karşı kızgınlarını ve isyanlarını belli 

ederler. Öğretmen, sinirlenip söylenirken elinden hiçbir şey gelmez. Merkezî 

karakter olan kız öğrenci de bir sınıfa girerek bir sigara yakar. Öğretmenin aniden 

gelmesi üzerine biraz tedirgin olup sigarasını söndüren kız, öğretmenin sınav 

sorularına, eğitim anlayışına yönelik eleştirilerde bulunur. Öğretmenin anlattığı 

bilgilerin günlük yaşamda hiçbir işine yaramayacağını üstüne basa basa belirtir. Bu 

sözlerden sonra öğretmen tarafından kendisine verilecek cezayı düşünen öğrenci, 

vapurun iskeleye yanaşırken ortaya çıkardığı sarsıntıyla irkilince bütün bu olanların 

bir düş olduğunu anlar. 

Bir öğretmenden yola çıkarak eğitim sisteminin sorunlarının belirtildiği 

hikâye, Nursen Karas’ın kız sanat enstitüsü yıllarında yaşadığı olaylardan 

esinlenerek yazılmıştır. (Nursen Karas ile kişisel iletişim, 17 Ekim 2015). 

Bir sofrada başlayan “Havyar Yiyen Çocuk” hikâyesi, iki amca çocuğunun 

dramatik durumunu anlatır. Babasından yüklü bir mal kalan dede, hovardalık 

batağına saplanınca iki eşinden küçük olanı, eşinin birçok malını satıp altın yapar ve 

bu altınları zimmetine geçirir. Diğer eşi ise olanlardan haberdar olmaz. 

Dedesi öldükten sonra küçük eşten olan çocuklar güzel bir hayat sürerken 

diğer eşten olanlar ise zorlu bir yaşam mücadelesi verir. Hikâyede iki kadının 

çocukları arasındaki durum anlatılır. 

Sofrada havyar yiyen çocuk, eşinin altınlarını çalan kadının torunudur. Yani 

zengin ailenin çocuğudur. Bu havyar yiyen çocuğun amcasının oğlu olan fakir çocuk 

ise onlara hizmet etmektedir. Bir aşçı gibi ev hizmetinde kullanılmaktadır. Hizmetçi 

olarak kullanılan İbrahim; amcası, yengesi ve amcasının oğlu tarafından hakaret 

görmektedir. İbrahim’in kardeşi olduğunu tahmin ettiğimiz bir kişi de sofrada 

bulunmaktadır. Olayları bize anlatan kişidir. Dedesinin eşinin altınlarla kaçıp 

sonradan nasıl çocuklarına dağıttığını bilir fakat bunları söyleyemez. Belki söylese 

de bir şeyin değişmeyeceğini bildiği için kaderine razı olur. 

Hikâyenin sonlarına doğru okuyucu, İbrahim’in zengin amcasından sonra bir 

de halası olduğunu öğrenir. Bu hala da zengindir çünkü bir apartman yaptırmaktadır. 
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Bu apartmanın adını da Mehmet Şevki Paşa koymayı düşünür. Çünkü her şeyini ona 

borçlu olduğunu belirtir. Hikâye bu şekilde son bulur. 

Hikâyede belirsiz bir durum söz konusudur. Son bölümde bahsedilen Mehmet 

Şevki Paşa’nın kim olduğu tam net değildir. Küçük eşinin altınlarını çaldığı kişi mi 

yoksa başka bir kişi mi olduğu belirsizdir. 

“En güzel öyküler hiç [söylenmeyecek].” (s.36) cümlesiyle başlayan 

“Dargınlık” hikâyesi, ressam bir kızın, kendisine döneceğim diye söz veren bir 

delikanlının dönmesini beklemesiyle başlar. Aralarında bir küslük ve kırgınlığın da 

yaşandığı bellidir. Genç kız; onun dönmesini bekler, bu arada günleri, ayları, 

mevsimleri sayar. Her bayram ve doğum günü gelişini mutlulukla karşılar çünkü 

sevdiği delikanlı ile konuşacak bir fırsat bulur. Bu ruh hali içinde en sevdiği 

arkadaşları boyalarıdır. Onlarla konuşur. Kızının durumunu beğenmeyen anne, bir fal 

baktırmıştır. Annenin falında kızına büyü yapıldığı çıkmıştır. Fakat kız, bu büyü 

yorumuyla dalga geçer. Ressam kız, hikâyenin sonunda boyalarını yanına alarak 

dostlukların, sevgilerin güzel yaşandığı bir yere kaçmak ister. 

Birbirinden farklı olay örgülerine sahip olan “Kirpi, Domates ve Kedi” 

hikâyesi, bir bahar tasviriyle başlar. Bir kirpi, yolun karşı tarafındaki dişi kirpiye 

ulaşmak için yola çıkar. Bu arada erik ağacından meyve koparan çocukların 

kendisini görmesi üzerine içine kapanır ve topak şekline gelir. Fakat çocuklar onun 

peşini bırakmaz. Ellerine geçirdikleri dikenli telle onu rahatsız ederek ayaklarını ve 

başını çıkarmasını sağlarlar. Çocuklar, kirpiyi ayaklarından telle bağladıktan sonra 

sırayla gülle gibi sallamaya başlar. Sıkıldıktan sonra da yüksek bir binanın çatısına 

atarlar. Kirpi bu şekilde ölmeye bırakılır. 

İkinci hikâyede Seniye ismindeki genç kız, gece geç saatlere kadar emek 

harcayarak yaptığı giysisini trene binip mağazaya götürmek isterken gömleğine ve 

ipekli giysisine domates damlamasıyla üzülür. Bu bölüm de bu şekilde sona erer. 

Üçüncü hikâyede ise çocukları ve torunları için köfte pişiren Melek Hanım’ın 

evine, dışarıdan davetsiz bir misafir gelmesiyle başlar. Bu misafir, üç gün önce 

dışarıya atılan ve aç kalan bir kedidir. Melek Hanım’ın bir anlık boşluğundan 
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faydalanan aç kedi, köftelerden yemek ister fakat Melek Hanım ona elindeki maşayı 

fırlatır. Beline gelen maşa sonucunda kedinin beli kırılmıştır.  

“Yankı Dağları”nda asıl hikâyeye geçmeden küçük bir alıntı yapılmıştır. Bir 

radyo oyunundan yapılan alıntıda kahramanlar Piyer ve Mörlet’tir. Mörlet peridir, 

Piyer ise insanoğludur. Aralarındaki sevgi Mörlet’in ölümüyle sonuçlanır. Bu küçük 

alıntıdan sonra asıl hikâyeye başlanır. Ölen iki sevgili Alman delikanlı Knut Hamsen 

ve Japon Toşika Kamino bahar mevsiminde nişanlanacak haberini gören yazar, bu 

olayı kendince kurgulayarak bir hikâye oluşturmuştur. 

Bir bahar günü dünya gezisi yapan Alman Knut Hamsen, trende karşılaştığı 

Japon Toşika Kamino’yı görür. Aynı durakta trenden inen iki genç arasında 

arkadaşlık bu şekilde başlar. Bir süre sonra sevgili olan iki genç, hayatlarının en 

güzel dönemlerini yaşarlar.  

Maddi imkânsızlıklar yüzünden Knut, memleketine dönüp çalışmaya başlar. 

Toşika’ya kendisini beklemesini söyler. Para biriktirip bahara evleneceklerinin 

müjdesini verir ve bir gemide çalışmaya başlar. Toşika’nın ailesi, özellikle de babası 

bu ilişkinin “Benim ne idüğü belirsiz serserilere verilecek kızım yok.” (s.53) diyerek 

karşısında durur. 

Knut, Liberya bandıralı bir tanker gemisinde tayfa olarak çalışır. Durdukları 

her limanda Toşika’ya mektup gönderir. Toşika’nın ailesi, Knut’un Japonya’dan 

ayrılmasıyla kızının delikanlıyı unutacağını düşünür ve sevinirler. Fakat aralarındaki 

mektuplaşmalara şahit olunca sinirlerine hâkim olamazlar.  

Toşika bir gün Knut’tan gelen mektubu okuduğunda gözyaşlarına hâkim 

olamaz. Knut’un çalıştığı yakıt yüklü gemi, bir limanda feci şekilde patlamıştır. Knut 

ise hastaneye kaldırılmış fakat kurtarılamamıştır. Mektubu, Knut’un arkadaşı 

göndermiştir. Bu haberi alınca çok şaşıran Toşika, günlerce kendisine gelemez. 

Toşika’nın ailesi ise bu gelişmelere içten içe sevinir. 

Toşika’nın ailesi kızlarının bu şekilde bunalım dolu bir süre sonunda bir 

akşam güldüğünü, eğlendiğini görünce sevinirler. Fakat sabah olunca Toşika’yı, 

kendilerine yazılmış bir mektupla beraber intihar etmiş olarak bulurlar. 
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Bu şekilde son bulan hikâyenin sonunda iki gencin aileleri aracılığıyla ölmüş 

gençler adına nikâh töreni düzenlediklerinin bilgisi verilir. 

Gerçek bir olaydan esinlenerek yazılan “Türkü Olan Kadın” hikâyesi, 

Mefharet adlı bir hâkim hanımın bir akşam evde yemek hazırlayıp derin düşüncelere 

dalmasıyla başlar. Kütahyalı olan Mefharet Hanım, ailesinin en küçük kızıdır. 

Kardeşleri erken yaşta evlenmiş Mefharet ise tahsil yapmayı tahsilinden sonra ise 

çalışmayı istemiştir. Annesi bu konuda hep önüne engeller çıkarmıştır. Hâkim olarak 

göreve başladığı Bodrum’da altı senedir çalışmaktadır. İlk zamanlar yöre halkıyla 

çok iyi geçinen Mefharet, daha sonra yöre kadınlarıyla arasının bozulmasına anlam 

veremez. 

Sabah evinden çıkarken Deli Dümbelekçi Zarife’nin kendisine söyledikleri 

zoruna gitmiştir. Hal hatır sorduktan sonra, hâkim hanıma iyice kilo aldın demiştir. 

Mefharet, bu durumun diğer kadınlar için mutluluk kaynağı olduğunu düşünür 

özellikle kardeşleri hamile kaldıkları zaman rahatlayıp gevşemektedirler. Fakat 

onların evli olduğu aklına gelir. Bu cümleden sonra Mefharet’in hamile olduğu, 

çocuğunun evli olmadığı bir kişiden olduğu okuyucu tarafından anlaşılır. 

Akşam karanlık iyice bastırırken, Mefharet’in sofra başında birisini beklediği 

anlaşılır. Bu beklediği kişi Ahmet’tir. Ahmet, aynı mahkemede savcı olarak çalışan 

ve bir süredir Mefharet ile ilişkisi bulunan evli bir insandır. Mefharet, Ahmet’le 

farklı bir mekânda mesela bir Anadolu kentinde yeni bir hayat yaşamayı hayal 

etmektedir. Bu düşüncesini Ahmet’le paylaşmış ve ondan cevap beklemektedir.  

Akşamın ilerleyen saatlerinde Ahmet, Yalçın’la beraber gelir. Fakat 

çocuğunun hasta olduğunu söyleyerek sofraya oturmadan gider. Mefharet, Ahmet’i 

kapıdan çıkarken yakalar. “Düşündün mü?” (s.61) diye sorar. Ahmet ise “Neyi?” 

(s.61) diye cevap verir. Ahmet’in söylediği bu söz Mefharet’in Ahmet ile ilişkisinin 

baştan beri yanlış olduğunu anlamasına yardımcı olur. 

Sabah mahkemede duruşmaya hâkimenin gelmemesi üzerine savcı Ahmet, 

mübaşire, Mefharet Hâkimi çağırması için gönderir. Mahalle kadınlarıyla beraber 

kapıyı çalan mübaşir, evden ses gelmemesi üzerine bir süre sonra içeri girer. Mübaşir 
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ve kadınlar ortalıkta akşamdan kalma bir sofra bulurlar. Tam evden ayrılacakken 

tuvalette Mefharet Hanım’ın cansız bedeniyle karşılaşırlar. 

Kendini asan Mefharet Hanım’ın cesedi, o andan itibaren öyle sahipsiz 

kalmıştır ki doktor, mahalle kadınlarının yanında otopsi yapmaktan çekinmez. 

Karnından çocuk çıktığını gören doktor, arkadaşlarına kaçamak bir gülüş atar. Bunu 

gören kadınlar da içten içe gülerler. 

Kütahya, Tavşan’dan gelen Mefharet’in erkek kardeşi, bütün resmî işleri 

bitirdikten sonra otobüsle geri döner. Bu andan itibaren sahipsiz kalan Mefharet’in 

evindeki eşyalar, halk tarafından yağmalanır. Fakat o gece sabaha kadar amansız bir 

fırtına çıkar ve Mefharet Hanım’ın evinin pencereleri sabaha kadar çarpar. 

“Zehra” öyküsü Gülden adlı genç kızın, Karakızlar köyünden Zehra isimli bir 

kızın evlerine geldiğini öğrenmesiyle başlar. Artık onlarla yaşayacak olan Zehra, 

bazı konularda Gülden’in annesine zorluk çıkartır. Yıkanmak istemez, her sabah 

yatağına tuvaletini yapar, yalan söyler, evdekilerden gizli gizli mutfak dolaplarını 

karıştırır. 

Bütün bunlara rağmen Gülden, ablasının yanında Zehra’yı da kardeşi gibi 

görüp onu benimsemiş ve ona sıcak davranmıştır. Aile, İstanbul’a taşınınca 

Zehra’nın masraflarını karşılayamadıkları için köydeki Zehra’nın ailesine haber 

gönderirler. Kısa zaman sonra ailesi gelerek Zehra’yı götürür. 

Uzun bir zaman sonra Gülden, eskiden kardeşi gibi gördüğü Zehra’nın 

köyüne gitmeye, onu ziyaret etmeye karar verir ve yola çıkar. Fakat dolmuşta 

konuştuğu kişiden Zehra’nın evlerinde olağandışı olaylar olduğunu öğrenir. 

Zehra’nın evine gidince karşılaşacağı durumu merak ederek yoluna devam eder. 

Evlerine vardığında Zehra, Gülden’i hemen tanıyamaz fakat bir süre sonra 

eski günlerdeki samimiyetle konuşmaya başlarlar. Zehra, Gülden’e başından 

geçenleri anlatır. Zehra, eşi Hasan Ali ile yaşamaktadır. Bir gün eşinin evde olmadığı 

bir zaman kayınbiraderi Ahmet, yengesi Zehra’yı “Arabayla tarladan yük getirdim, 

acık ucundan tutar mısın?” (s. 72) diyerek avluya çağırır. Zehra, dışarıya çıktığında 

arabayı göremez ve durumu anlar bu sırada Ahmet, “Yenge amacım yük değildi.” 
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(s.71) diyerek yengesinin kolundan sıkıca kavrar. Aralarındaki itişmeden sonra 

Zehra, bir fırsatını bulup Ahmet’in elinden kurtulup eve kaçar. 

Akşam olunca Zehra, tüm yaşananları eşine anlatır. Hasan Ali dayanamayıp 

duvarda asılı duran mermiyi alarak içini mermiyle doldurur. “Suç kimdeyse 

vurucam, karım da olsa kardeşim de olsa.” (s.72) diye söylenmeye başlar. 

Hasan Ali, daha sonra “Ben bunca yıllık karımı bilmez miyim!..” (s.72) 

diyerek karsına güvenini gösterir. Hikâye, bu şekilde kimse ölmeden biter. 

“Görece” üç kişinin birbiri hakkındaki düşüncelerinin anlatıldığı bir eserdir. 

Birbirleri hakkında düşünceleri farklılık arz ettiği için hikâyeye böyle bir başlık 

konmuştur. İlk bölüm “Üçüncü Kişi” başlığıyladır. Bir mekâna gelen kişinin “Ben 

aşkı ve şarabı seven biriyim” (s.73)  sözüyle başlar. Burada iki farklı kız görür. İkisi 

de önlerindeki kalemleriyle bir şeyler çizerken birisi daireler, diğeri ise kare ve 

dikdörtgen çizer. “İkinci Kişi” ismini taşıtan bölümde ise kızlardan dikdörtgen, kare 

vb. şekiller çizen kızın gözünden diğer kız anlatılmaktadır. “Birinci Kişi” bölümünde 

ise daireler çizen kız konuşmaktadır. Herkesin birbirinin hakkında değişen ifadeler 

belirtiği hikâye, bu şekilde son bulur. 

Kısıtlı sayıda figür arasında geçen ve aldatma konusunun işlendiği “Alaca” 

hikâyesi, bir genç kızın mutluluğunun anlatılmasıyla başlar. Ev işleriyle uğraşan bu 

genç kız ‘güven’ duygusu içerisinde mutludur. Çocuğunun ağlaması, ev işleri, yemek 

hazırlama ile meşguldür. Tam bu sırada kocası, vapurda parmağında yüzüğüyle 

başka bir kızı boğazda gezintiye davet etmektedir. Parmağındaki yüzüğü bundan 

sonraki buluşmalarda hep cebine koyacaktır. Buluştuğu genç kız ise bunu 

görmeyecektir. 

Adam, yalan söylemeyi bildiği için yanında sembolik olarak birden fazla yüz 

taşımaktadır. Duruma göre iki yüzlü duruma göre daha fazla yüzlü olmaktadır. Bir 

gün genç kız gerçeği öğrendiği zaman durumdan kurtulabilmek için yanında bir yüz 

arar fakat bulamaz. Karşısındaki kişinin evli ve birden fazla yüze sahip olduğunu 

öğrendiğinde ondan uzaklaşır. 
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Bu olaylar yaşanırken orada olmayan fakat yaşananları gören birisi acı acı 

gülmektedir. Aldatılan her iki kadına da güler. Hikâyede bu gülen kişi, gerçekleri 

temsil eder. Gerçeğin acı olduğunu ifade etmek için hikâye içine yerleştirilmiştir.  

 Mutsuz bir kız olan Semra’nın çevresinde gelişen olayların anlatıldığı 

“Çöplükten Gelen Çocuk” hikâyesi, Semra’nın duygularının belirtilmesiyle başlar. 

Kendini mutsuz, kırgın ve çaresiz hisseden Semra, bütün bu olanları babasına bağlar. 

Küçükken kendisinden ilgi, şefkat ve sevginin esirgendiğini belirtir. Baba 

sevgisi değil korkusuyla büyüdüğünü ifade eder. Ailede sevilmemesinin sebebi ise 

erkek çocuk beklenirken kız olarak doğmasıdır. Ölen yedi abisinden sonra Semra 

doğmuştur. Bunun için kendisini çöplükten gelmiş gibi hisseder. 

Bu olay, şüphesiz Nursen Karas’ın hayatından eserine yansımış bir durumdur. 

Yazar da Semra ile aynı kaderi paylaşır.  

Semra, küçüklüğünde babasının ve arkadaşlarının kendisine sevgi 

göstermediğini belirtir. Bütün bu olanlardan kurtulmak için kimsesiz çocuklar 

yurduna gider. Kendisine sevgi gösteren onlarca küçük çocuk sayesinde mutlu olur. 

Sevgi göremeyen küçük çocuklar ve Semra, birbirlerinin sevgi açlığını 

gidermişlerdir. 

Bu hikâye, Nursen Karas tarafından yayımlanması için Türk Dili dergisine 

gönderilmiştir. Derginin yazı kurulu, hikâyede olumsuz ögeler bulmuş ve 

yayımlanmasına onay vermemiştir. Nursen Karas, bu olumsuzlukların neler 

olduğuyla ilgili derginin yazı kurulundan bir dönüt alamamıştır. Bu durum hakkında 

Ercüment Uçarı, Güney dergisinin “Günlük” bölümünde şu fikirleri belirtmiştir: 

“Nursen Karas’ın ‘Çöplükten Gelen Çocuk’ adlı öyküsü Türk Dili dergisi 

yazı kurulunca olumsuz diye, geri iade edilmiş. Öyküyü ben de okudum. Olumlu 

buldum. Açıkçası Karas, içtenlikle dolu bir öykücü bulutların arkasına itilmiş 

olmasına rağmen gerçek güneş.” (Uçarı, 1973: 7). 

 Aynı yazının devamında Uçarı, “Ben bundan böyle Karas’ın öykücülüğü için 

şapkamı çıkarıyorum.” (s.7) diyerek Nursen Karas’a övgü göndermiştir. 
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Bir hırsızlık olayının anlatıldığı “Ceviz Sürgünü” hikâyesi, çalışan ve yalnız 

yaşayan bir genç kızın akşamüzeri evine gelip huzur bulmasıyla başlar. Yoğun bir 

çalışma temposunda çalıştığı anlaşılan genç kızın ismi belli değildir. Duman isimli 

bir kedisi vardır. Apartmanların arkasında kalan mütevazı bir evde oturmaktadır. 

Akşam evinde dinlenir ve can sıkıntısından kurtulmak için birkaç bardak içki içer. 

Genç kızın evinin karşısında bulunan apartmanda ise iki erkek oturmuş 

sohbet etmektedir. İki adam da yetiştirme yurdunda büyümüş insanlardır. Birisi 

hırsızlık dâhil bütün kötü işleri yapmaktadır. Çalışmaktan acizdir ve hapishaneden 

yakın zamanda çıkmıştır. İki adam konuşurken hapishaneden yeni çıkan arkadaşı 

evin penceresinden genç kızın evine bakar, orada illaki para edecek bir şeylerin 

olduğunu düşünür, arkadaşı ise o kızın evinde kitaplardan başka hiçbir şey 

bulamayacağını belirterek bu işleri bırakmasını söyler. 

Kız ertesi gün, bir elbise diktirmek için terziye gider, o gün arkadaşlarında 

kalır. Hırsız olan adam, genç kızın akşam eve gelmediğini fark edince arkadaşını 

sokağın başına gözcü olarak koyar. Kendisi ise pencere korkuluklarını sökerek kızın 

evine girer. İçeride fazla bir eşya bulamaz fakat fotoğraf makinesi, kayıt cihazları, 

teyip gibi eşyaları alarak evden çıkar. 

Bir sonraki gün evine gelen kız, kırık penceresini, sökülmüş korkuluğunu 

görünce ağlamaya başlar. Aslında herhangi bir parası çalınmamıştır ama günlerce 

emek vererek uğraştığı gezi derlemeleri, fotoğrafları, ses kayıtları çalınmıştır. Hikâye 

genç kızın feryat figanları sonrasında biter. 

Nursen Karas’a bu hırsızlık olayının yaşanmış mı olduğunu sorduğumuzda 

yazar: “Beni tanıyan hatta çok yakınımda olan bir kişinin evime hırsızlığa girmesi 

üzerine bu hikâyeyi kurguladım.” (Nursen Karas ile kişisel iletişim, 17 Ekim 2015). 

demiştir. 

Yedigöller bölgesinin tasviri ile başlayan “Yasak Danslar” hikâyesi, yazarın 

Naime Hanım’la olan muhabbetiyle devam eder. Yazar, Naime Hanım’ı bir anne gibi 

sevmektedir. Hatta gruptaki diğer kişiler onları anne-kız sanmaktadır. İki kadında da 
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seyahate çıkmanın verdiği huzur vardır. Naime Hanım eşini, yazar ise işini 

sevmemektedir ve sürekli birbirleriyle bu konuda dertlerini paylaşırlar. 

Gruptaki Belkıs Hanım, yalnız kalmasından dolayı gezi sırasında Umut 

Bey’le yakınlaşmaktadır. Beraber dans etmelerini, el ele tutuşmalarını ve sohbet 

etmelerini grubun diğer üyeleri yadırgamaktadır. 

Geri dönüş yolculuğunda Belkıs Hanım, bulunduğu yerde mutsuz olduğunu 

ve mutluluk aramak için seyahatler ettiğini belirten bir söz söyleyerek hikâye son 

bulur. Bu söz şu şekildedir: “Görüyor musunuz bir parçacık mutluluk için nasıl 

kilometrelerce yol gidiyoruz?” (s.33) 

“Balıkların Sesi” hikâyesi, Ayşe isminde bankacı bir kadının, çalıştığı şubede 

bazı sorunlar nedeniyle başka bir şubeye atanmasının üstüne arkadaşlarının kendisine 

ziyarete gelmesiyle başlar. Arkadaşlarının gidişinden sonra ise bu gidişlerin kendinde 

canlandırdığı anılardan yola çıkarak başından geçenleri anlatmaya başlar. 

Annesiyle beraber yaz tatillerinde dayısına kalmaya giden Ayşe, dayısını çok 

sever. Onların bulunduğu Kalamış muhitini ve çevresini çok sever. Bir sonraki yıl ise 

yaz tatilinde dayısına gitmeyi istemez, çünkü dayısı evlenmiştir. Eve yeni gelen 

dayısının eşi Vedia Hanım’dan sonra Ayşe’yle eskisi kadar ilgilenilmez. Fakat 

Ayşe’yi üzen başka bir olay olmuştur, o da annesinin sık sık kendisini dayısına 

bırakıp gitmesidir. Bir gün annesi, Ayşe’yi evlatlık olarak dayısına bırakmak ister. 

Ayşe dayısının evindeyken habersizce çıkıp gider. Ayşe’yi evlatlık olarak dayısına 

bırakmasının sebebi ise dayısının hiç çocuğu olmamasıdır. Ayşe’nin annesi, halası ve 

akrabaları Ayşe’nin dayısının himayesinde büyümesinin daha uygun olacağını 

düşünmüşlerdir. Dayısı, ailesine göre daha varlıklıdır. Bu şekilde Ayşe’nin 

geleceğini garanti altına almak isterler. Fakat Ayşe, o gece annesi gidince huysuzluk 

yapar, dayısı ise gece vakti Ayşe’yi evdeki şoförle beraber annesinin yanına 

göndermek zorunda kalır. 

Ayşe’yi yeni atandığı şubesinde ziyarete gelen arkadaşların gidişi, annesinin 

kendisini dayısına evlatlık olarak bırakıp gitmesini anımsatmışken Ayşe, yeni 

şubesine atanma serüvenini anlatmaya başlar. Eski şubesinde çalıştığı birimde 
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uzmanlaşmış bir kişi olan Ayşe, hak etmediği şekilde şef olan Tuğrul Kuşkan ile bir 

sorun yaşar. Aslında bütün banka çalışanlarının sevmediği bir kişi olan Tuğrul 

Kuşkan, memurlara son derece kötü davranan bir şeftir. Emrinde çalışan kişileri 

ezmek için fırsat kollayan bir kişidir. Bir gün Ayşe’ye görev veren Tuğrul, bir 

tartışma sonucu Ayşe’ye “defol git” (s.41) gibi sözler söylemiştir. Ayşe ise bu 

durumu tutanak altına aldıktan sonra müdürlerine vermiştir. Zaten birçok kez görev 

yeri değişiklik dilekçesi vermiş olan Ayşe, bu sefer başka bir şubeye atanır. Hikâye, 

arkadaşlarının hayırlı olsun ziyareti sonrasında biter. Başı ve sonunda aynı olayın 

anlatıldığı hikâyede geri kalan kısımlar geriye dönüş yöntemiyle anlatılmıştır. 

Nursen Karas’ın stajını için gittiği İngiltere’de yaşadıklarının anlatıldığı 

“Kaybolan Kurbağa” hikâyesi, bir gece uyumadan önce takvime bakan genç kızın on 

yıl öncesini anımsamasıyla başlar. Bankada çalışan bu kız staj için İngiltere’ye 

gitmiştir. Kırklı yaşlarda olduğunu söyleyen kahraman, bu İngiltere gezisinde çok 

mutlu olur. İngiltere’de bir ailenin yanında konaklamaktadır. Ev sahiplerinin soğuk 

ve katı tavrı sonucu onlarla fazla kaynaşamayan bu kız, tüm olumsuzluklara rağmen 

mutludur. 

Evde kısıtlı bir alan kendisine ayrılmıştır. Banyoyu ve tuvaleti kullanmasının 

bir saati vardır. Ona ayrılan saatler dışında, bu alanlara girmesi yasaktır. Ev 

sahiplerinin bu davranışları kendisine “Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli 

etme” (TDK, 2016) anlamına gelen “istiskal” sözcüğünü anımsatmaktadır. 

Bir akşam yemekte, ev sahibinin kocası ile tartışmaya girmişlerdir. Bu 

tartışma, yoğurdun kökeni hakkındadır. Ev sahibi, yoğurdun Arap kökenli olduğunu 

söylerken bankacı kız, bu yiyeceği Türklerin bulduğunu söyler. Hararetli tartışma, ev 

sahibinin Encyclopedie Britannica’ya bakıp, yoğurdun Türklerin bulduğu bir yiyecek 

olduğunu öğrenmesiyle son bulur. 

Bu tartışmadan sonra ev sahipleriyle arası iyice bozulan kız, evde kaybolan 

oyuncak kurbağanın kendi odasında aranmasına son derece kızar. Kendisine hırsız 

muamelesi yapılan kız, evden çıkmak için başvuru yapar. Ev sahibi, evden 

ayrılmasını güçleştirmesine rağmen kız, başka bir eve geçer ve Londra’daki güzel 
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günlerine devam eder. Hikâye, “Üstümdeki yabancılığı silkeleyip İngiliz saygınlığını 

yaşadım.” (s.54) sözleriyle son bulur. 

İnsan dışı figürün başkahraman olarak yer aldığı “Kürklü Güzel Gevrek 

Kurabiye” hikâyesi, apartmanda yaşayan bir kedinin kendini tanımlamasıyla başlar. 

Olayların az olduğu hikâyede, duygu ve düşünceler ön plandadır. Diyaloğun yok 

denecek kadar az olduğu hikâyede, başkahraman bir kedidir. Hikâyenin ismi ise 

sahibi tarafından bu şekilde hitap edilmesinden tercih edilmiştir. 

“Kolye Yapan Çocuklarım” adlı öykü, bir gezi şirketiyle Bodrum ve 

çevresine giden orta yaşlı ın gezi ekibinden ayrılıp kendi başına sokaklarda 

dolaşmasıyla başlar. Yeni bir yer görme ve tanıma sevinciyle Bodrum sokaklarında 

dolaşan kadın, kendinden yaşça küçük üç çocuğun kendisine laf atmasına önce 

şaşırmış sonra ise gülmüştür. Yoluna devam ederken çocukları utandırmak isteyip 

geriye dönmüş ve çocukların sokakta kolye yapıp sattıklarını fark etmiştir. Kadın, bu 

üç çocukla konuşup onları utandırmayı başarmıştır. 

3. ve 4. sınıfa giden çocuklar, yengeç kabuğundan kolye yapmaktadırlar. 

Kadın, onlarla konuştuktan sonra kendilerine kitap göndermek için çocukların 

adreslerini istemiştir.  

Kadın, o çocuklardan hatıra kalması amacıyla bir yengeç kabuğu alarak 

onlara veda etmiştir. 

Mektuplarından anlaşıldığı üzere hikâyede ismi geçmeyen kadın 

başkahraman Nursen Karas’tır. Bu olay, 1967 yılında gerçekleşmiştir. Bu tarihten 

itibaren yazar, çocuklarla bir süre mektuplaşmıştır. 

“Hepi Fılovır” bir Bodrum sabahının tasviriyle başlar. Kendisine Hepi Fılovır 

denilen İbrahim, sahibi olduğu yatından yani Kazanova’sından iner ve kahveye 

gider. Kahveci Raşit’le konuşmaya başlar. Herkes gibi Raşit de İbrahim’in çok 

çapkın olduğunu bilir. Daha geçen gün Finlandiyalı Ursula’yla aşk yaşamış ve 

memleketine göndermiş olan İbrahim’e “Sarışını mı yolluyorsun.” (s.67) diyerek 

yalnız kaldığını hatırlatır. İbrahim ise “Üzülme oğlum Bodrum’un Kazanovası boş 

kalmaz, biri gider biri gelir.” (s.68) diyerek cevap verir.  
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Aralarında geçen konuşmadan sonra Raşit, karşıdan gelen turist kız Aylin’i 

göstererek: “Bak işte bu kızla konuşamazsın!” (s.68) der. Birkaç yıldan beri gelen bu 

kız genelde yerli kadınlar ve çocuklarla konuşan bir kişidir. Çapkınlara fazla itibar 

etmeyen birisidir.  

İbrahim, kızla konuşup sevgili olacağını söyler ve Raşit’le kolasına iddiaya 

girer. İbrahim, bir fırsat bulup Aylin’le konuşur. Birkaç kısa konuşmadan sonra ertesi 

gün yine Aylin’le konuşma fırsatı bulur. İlerleyen zamanlarda Aylin, cazibesi olan 

İbrahim’den kendini alıkoyamaz. Bir yaz aşkı gibi sürüp giden bu beraberlikte her 

şey güzel gider. Hatta bir ara aralarında evlilik sohbetleri bile edilir. Fakat Aylin, 

İbrahim’in eski sevgilisi Ursula’yı öğrenince morali bozulur. Hele İbrahim’in, 

babasının evine Ursula’yı da götürdüğünü duyduğunda aklında soru işaretleri belirir. 

Bir gün sahilde dolaşan Aylin, İbrahim’in kızlı erkekli bir arkadaş grubu 

içinde oturduğunu, İbrahim’in davranışlarında bir değişiklik olduğunu fark eder. 

İbrahim, kendisine hiç ilgi göstermez hatta konuşmaz. Aylin, İbrahim’in arkadaş 

grubuna dikkatlice baktığında içlerinde Berin’i de görür. Berin, İbrahim’in eski 

sevgililerinden birisidir. Finlandiyalı Ursula gibi Berin de İbrahim’in 

çapkınlıklarıdır. 

Aylin, o gün İbrahim’in nasıl bir insan olduğunu anlamaya başlamıştır. O 

akşam Covalı Şadüs ve Halikarnas Balıkçısı ile bir akşam geçirir. Sohbeti merhabası 

bol olan ve içki sofrasının bulunduğu bir akşamdır. Sevgi sohbetleri edilir. O akşam 

İbrahim, denizden yüzerek Aylin’i görmeye gelir, onun nefes alırken tükürükler 

atarak yüzmesini sadece Aylin tanır. Daha sonra İbrahim, kimseye görünmeden geri 

gider.  

Gün ışıdığı zaman bir otobüs Aylin’i bu güzel Bodrum sabahıyla beraber 

Bodrum’dan ayırır. Hikâye bu şekilde son bulur. 

Ege bölgesinin tasviri ve  Bodrumluların kültürü hakkında verilen bilgi ile 

başlayan “Hayıtlının Hörüsü” adlı hikâye dramatik bir yapıdadır. 

Bodrum’da yaşayan Salih ve karısı Hatice, bahçede çalışmanın verdiği 

yorgunlukla akşam evlerine çekilmişlerdir. Kendi çocukları olmadığı için Salih, 
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abisinin küçük kızı Hörü’yü alıp büyütmüştür. Hörü, onların eli ayağı adeta her şeyi 

olmuştur. Hörü, bağda bahçede her yerde yardımlarına koşmaktadır. Salihlerin 

evinde çalışan başka bir kişi daha vardır. O da çoban Mustafa’dır. Mustafa, Hörü’yle 

çok iyi anlaşan saf bir çocuktur. İlerleyen zamanlarda Mustafa, Hörü ile evlenmek 

istediğini, Salih’e söylemiştir. O da olumlu karşılamış ve iki genç sözlenmiştir. 

Zamanla Salih, Hörü’nün Mustafa’nın yanında bulunmasından rahatsız olunca 

Mustafa’yı hayvanlarla beraber dağa yollamıştır. İki yıl sonra evlenecekleri 

müjdesini vermiştir. 

Mustafa, Hörü’nün hasretiyle iki yıl evinden uzakta yaşamıştır. Bu arada 

Salih, Hörü’yü zengin komşusunun oğlu Hasip Akar’la evlendireceğine söz 

vermiştir. Salih, bu durumda daha önce Hörü’yle sözlediği Mustafa’yı ortadan 

kaldırmak için bir yol arar. Bu durumda Mustafa’nın iki yıl sonunda eve döndüğünde 

yemeğine zehir koyarak öldürmeyi planlar. 

Mustafa iki yıl sonra evine döndüğünde herkeste hatta Hörü’de bile bir 

tuhaflık olduğunu anlar. Sofraya kendisi için konulan ağulu, “zehirli” (TDK, 2016) 

yemeği yemez. Gece yatağına yatar fakat bir türlü uyku tutmaz. Gecenin ilerleyen 

saatlerinde kapısının açıldığını fark eder. Salih, elinde bıçakla girer, Hatice ise 

kapıda bekler. Kendisini öldüreceklerini anlayan Mustafa, Salih’in elinden bıçağı 

alarak önce Salih’i sonra Hatice’yi öldürür. Elindeki bıçakla Hörü’nün yanına gider 

ve “Yürü kız kaçalım buradan.” (s.88) der. Hörü ise “Kaçmak zamanı geçti, adam 

öldürdün.” (s.88) diyerek Mustafa’yla gelmeye razı olmaz. 

Yazarın kurguladığı olay burada biter. Buradan sonra ise bölgede anlatılanlar 

okuyucuyla paylaşılır. Kimilerinin söylediğine göre Mustafa, kendisine direnen 

Hörü’yü bıçaklayarak zorla metrelerce sürükleyerek götürmüş. Kimilerinin 

anlattığına göre ise Mustafa, birkaç gün sonra jandarmaya yakalanacağını anlayınca 

başına tüfek dayayarak kendisini öldürmüştür. 

Yazar, hikâyeyi yaşanılan bu olayın türküsünü paylaşarak bitirir. 

“Hiç Sevgi..nin Umarsız Sularında” yazarın, okuyucuyla konuşmanın 

kendisine iyi geleceğini bildiren bir cümlesiyle başlar. Fakat daha sonra konuşmak 
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istemediğini ve bunun nedenini açıklayan paragraflar yer alır. Yazar, kendinden bir 

şeyler aktarmak istemediği, dinleyiciyi sıkacağı ve borçlu bırakacağı gibi 

nedenlerden dolayı konuşmayı istemez. Herhangi bir olayın anlatılmadığı yazıda 

kahraman da belli değildir. Yazarın kendinden bahsettiği bir metindir. Bu bakımdan 

söz konusu metin deneme türüne daha yakındır. 

“Konuşmak: Yaşamanın Yarısı” hikâyesi, sabah erken saatlerinde valizlerini 

arabaya yerleştiren bir kadının ev işlerini halletmek için koşturmasıyla başlar. Eşinin 

arabada bekleyip “Hadisene” (s.97) şeklinde bağırması kadını sinir eder. Eşinin 

kendisine yardım etmeyip bütün işleri kendisine bırakması üstüne bir de eşinin 

kendisini yavaş ve tembel addetmesi kadının moralini bozar. Bu andan itibaren 

yazar, bu olayı anlatmayı bitirir. Kadının, eşi ve eşinin ailesiyle yaşadığı sorunlardan 

da yola çıkarak, kadın konusunu detaylıca ele alır. 

Bu konular içinde gelin-kaynana, kadın-erkek, toplum-kadın çatışmalarına 

yer verir. Zaman zaman kendi eşini de eleştirdiği metin, bir hikâyeden çok tefekkür 

yönünden zengin makale-deneme havası içindedir. 

Bilinçsiz kentleşme, hayvan hakları gibi konuların yanında asıl olarak kadın-

erkek ayrımcılığı fikirlerinin yer aldığı “Kuyruğuna Kuşlar Konan Kara Kediler” 

hikâyesi, isimleri belirtilmeyen birisi esmer ve Türk, diğeri sarışın Alman olan iki 

kadının alışveriş yaparken tanışmasıyla başlar. Reyon görevlisi kızların kendileriyle 

fazla ilgilenmemesi üzerine birbirleriyle konuşmaya başlarlar. 

Her iki kadının da ortak noktası eşlerinden yeterli ilgiyi görememeleri ve 

toplumun kadından beklediği rolleri kabul etmemeleridir. Bir ömür boyu erkeğinin 

çorabını yıkayıp, yemeğini yapmayı kadının vazifesi olmadığı düşüncesinde olan 

kadınlar, erkeklerin de ev işlerinde kendilerine yardım etmeleri gerektiği 

düşüncesindedirler. 

“İçinden Rüzgâr Geçen Sarı” iki kadının bir sonraki günde katılacakları 

düğün için elbise aramalarıyla başlar. Aradıkları elbiseyi bir türlü bulamayan ve ne 

alacağına tam olarak karar veremeyen kadınlar, yemek yemek için bir restorana 

girerler. Mekândaki yoğun boya kokusundan rahatsız olan ikili, restorandan ayrılır. 
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Elbise dükkânlarını dolaşmaya devam eden kızlar, ne alacağına karar 

vermekte zorlanırlar. En sonunda iki kadından birisi, içinden rüzgâr geçen sarı renkli 

bir elbise alacağını düşünür. Kararını sarı renkli elbise de kılıp onu aramaya başlar. 

Bu elbiseyi bulamazsa ağlayacağını belirtir, hikâye bu şekilde son bulur. 

“Biri Olmalı” hikâyesi, bir genç kızın akşamüzeri ders çalışmasıyla başlar. 

Fakat genç kız, hayatından memnun değildir. Memnun olmadığı durumların başında 

ders çalışmak gelir, ikinci sırada ise yalnızlığı gelir. Hayatında birisinin olmasını 

ister. Fakat genç kız, kendi içerisinde de çelişmektedir. Çünkü içinde kendisine yön 

veren bir özgür bir de katı yönü vardı. Özgür yönü, ders çalışmayı bırak kendince 

gez eğlen diye seçenek sunarken, katı yön cebir çalışmaya devam etmesini 

söylemektedir. 

Aklının özgür yanının kurduğu hayallerde mutlu olan genç kız, katı 

benliğinin cebir dersini hatırlatmasıyla morali bozulur. Ders çalıştığı kağıda 

“Yanımda biri olmalı” (s.64) yazarak çalışma masasından kalkar ve olaylar son 

bulur. 

“Tuzlu Yağmurlar” hikâyesi, sıcak bir yaz gününde evde genç bir kızın 

tasviriyle başlar. Duvarların üstüne geldiği, sıcaktan bunalan genç kız, bir sigara 

yakarak rahatlamaya çalışır. Sigaradan umduğu faydayı bulamayan kız, bir an için 

ölümü düşünür. Kollarını kesmeyi daha sonra pencereden atlamayı düşünür. Bunları 

düşünürken aklını kaçıracağını anlayan genç kız, ağlayarak sinir doktorunun 

kliniğine gider. 

Daha önce de doktora gittiği anlaşılan genç kız, doktorun nabzını saymasıyla 

ve gözyaşlarını kurulamasıyla aradığı rahatlığa ve huzura ulaşır. 

3.5.3.3. Fikirler 

Nursen Karas’ın hayat felsefine göre hikâyelerindeki fikirler 

şekillenmektedir. Çalışmamızın “Hayatı” adlı birinci bölümündeki “Fizikî 

Özellikleri, Kişiliği ve Mizacı” başlığında incelediğimiz durumlar ve düşünce 

yazılarında belirttiğimiz fikirlerin birçoğu, hikâyelerde işlenmiştir. Bu fikirler; kadın 

hakları, hayvan ve tabiat, aşk, mutsuzluk ve diğer fikirlerdir.  
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3.5.3.3.1. Kadın Hakları  

Kadın hakları, Nursen Karas’ın hayattaki temel sorunlarından bir tanesidir. 

Bu konunun direkt ana fikir olarak işlendiği hikâyeler olmakla beraber yardımcı 

düşünce olarak da işlendiği hikâyeler bulunmaktadır. 

 “Kalıpsız Deve” hikâyesinde bir kadının eş seçimi ve evlendikten sonraki 

değişimi vurgulanır. Bu durum, genç kızın ninesinin, eşi hakkında anlattıklarını 

yorumlamasıyla aktarılır. Nursen Karas, bunu eleştiri katarak şu şekilde verir: 

“Yani bir kadının tüm kişiliği evlendiği adama ya da ev yaşamına göre 

değişirmiş. Garipsiyorum bunu.” (s.45) 

“Söylenmemiş Ninniler”de çocuk sahibi olmak isteyen ve bu amaç uğruna 

türlü sıkıntılar çekip sonunda çocuk sahibi olamayan Nesibe ve Recep çifti 

bulunmaktadır. Nesibe çocuğu olmadığı için eşinden, anne ve babasından kısacası 

toplumdan baskı görmekte ve istemediği halde ameliyat olmuştur. Hikâyede ayrıca 

kısırlığın sadece kadına ait bir hastalık olduğu düşüncesi eleştirilir. 

“Sevgi-Sizler” hikâyesinde kocasından yeterli sevgiyi göremeyen bir kadın 

bulunmaktadır. Bu duruma karşılık, kadının kocası da sevgiyi karısından değil 

hayallerden beklemektedir. Kadının eşi karşısında çaresizliği vurgulanır. 

“Bir İnce Söğüt Dalı” hikâyesinde toplumun gelenek, görenek ve adetlerinin 

Raziye’nin ölümüne sebep olması anlatılmaktadır. Toplumun bu değer ve 

normlarının sosyal hayata nasıl zararlar verdiği anlatılır. Bu duruma düşen bir 

kadının tek suçlu sayılamayacağını bunun yanında erkeklerin ve toplum kurallarının 

da suçlu sayılacağını bildiren ifadeler kullanılmıştır. Bunlar şu şekildedir: 

“Tek suçlu ben miyim? Anan? Baban? Hele kardeşin? Kardeşin erkekti. 

Erkek? Yani benden güçlü, benden akıllı, [er kişi]. Ona soraydın ya beni neden aldı? 

Dayataydı babana. [Raziye’yi] istemem, [ağamın] karısı bana karı olamaz deseydi.” 

(s.74) 

Ülkemizde, toplumun kadına biçtiği rolün eleştirel bir biçimde anlatıldığı 

“Türkü Olan Kadın” hikâyesinde Mefharet, kadınlar hakkında şunları söyler: 
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“Üstüne çıktığı - ya da çıktığını sandığı- düzende [yaşayan], yemek, içmek 

çocuk doğurmaktan başka bir şey [bilmeyen] ve [düşünmeyen] ama mutlu bir kadın.” 

(s.59) 

Bununla beraber Mefharet Hanım’ın karşısında olan ve toplumun diğer 

bireylerini temsil eden annesi de şu şekilde düşünür: 

“Karşı çıkar mısın her dediğime? Kadın kısmısı evine yakışır neymiş o 

okumalar bilmem neler? Okudun, anladık, gel otur artık, yok çalışacakmış.. çalıştın 

işte..” (s.60) 

Toplumun kadın anlayışına eleştiri getirilen başka bir hikâye ise “Yasak 

Danslar”dır. Hikâyede, kadının rolü hakkında şu düşüncelere yer verilir: 

“Yani, bir kadın ‘içinden gelen’leri açıklama hakkına sahip değildir; eşi 

olmayan bir erkeğe ilgi gösteremez. Kadının bir erkeğe yakınlık duyması suç mudur? 

Erkek eşinde bütün davranışlarının cevabını aradığına göre, doğa yönünden hayır.” 

(s.32) 

Kadın hakları savunulduğu “Hepi Fılovır” hikâyesindeki merkezî karakter 

Aylin, Türkiye’deki kadınlar hakkında şu düşüncelerini belirtir: 

“Eğer güçse bu zamanda, bu ülkede evlilik, asıl kadınlar için güçtür. Kadın 

çünkü erkek için ya yalnızca bir dişi yaratıktır ya da hizmetçidir bizde. Çok çok 

bunların ikisi birden olabilir. Ama erkeğine eşit değildir, denk değildir, arkadaş 

değildir. Yaa?..” (s.74) 

Nursen Karas, “Konuşmak: Yaşamanın Yarısı” hikâyesinde, kadının bilinçli 

bir şekilde toplum hayatının gerisine itilmesi, İslamiyet’in yanlış yorumlanmasıyla 

kadının aleyhine bir din olarak algılandığını, evlilikten sonra kadının soyadıyla 

beraber benliğinin de değiştiğini, kaynana-erkek ve toplum üçgeni arasında sıkışan 

kadının varlık savaşı hakkında fikirler belirtilmiştir. 

“Kuyruğuna Kuşlar Konan Kara Kediler” hikâyesinde hiçbir yaratıcılık 

içermeyen ev işlerini yapmak zorunda kalan, eşlerinin hizmetiyle meşgul olan ve 
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bunun dışında tıpkı erkekler gibi başka işlerde çalışıp evlerine para getiren iki 

kadının toplumun kadın algısından şikâyetçi olması yer alır. 

Görüldüğü gibi kadın-erkek eşitsizliği, Nursen Karas’ın hikâyelerinde 

karşımıza en çok çıkan fikirdir. Bu fikirden sonra hayvan ve tabiat düşüncesini ele 

alacağız. 

3.5.3.3.2. Hayvan ve Tabiat 

Yazar, hayvan hakları ve tabiatın korunması konusunda son derece titizdir. 

Bu konuyla bağlantılı olarak hayvan katliamı, bilinçsiz kentleşme, ağaçların 

bilinçsizce kesilmesi, tabiatın tahrip edilmesi gibi fikirler hikâyelerinde yer 

almaktadır. 

Hayvanların sokağa atılması eleştirildiği “Bulduk” hikâyesinde, hayvanların 

mal gibi alınıp satılmasına da eleştiri yer alır. Bununla beraber Gülseren’in 

petshoptan değil de sokakta bulduğu bir hayvanı sahiplenmesi Nursen Karas’ın 

düşüncesidir. Petshoplardan hayvan alınmasını istemeyen yazar, sokakta yardıma 

muhtaç, kimsesiz hayvanların sahiplenilmesini ister. 

“Uyku” hikâyesinde öldükten sonra dirilen insanlar ve hayvanlar 

bulunmaktadır. Merkezî karakter olan genç kızın karşısına hayattayken yanlışlıkla 

öldürdüğü salyangozlar çıkar. Burada geçen diyalog şu şekildedir: 

“Sonra birden bire çevremde dev salyangozlar belirdi. 

-Neden bizi öldürdün? [Diyorlardı] bir ağızdan, 

-Neden bizi tuz ekerek eğlendin? 

-Ama çiçeklerimi yiyordunuz. İnanın sonradan üzüldüm. Eriyip su olacağınızı 

nerden bilebilirdim. Denemek istemiştim, çocuktum. 

-Neden bizi öldürdün? 

-Bağışlayın ne olur.” (s.34) 
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Diyalogdan da anlaşılacağı üzere öldürdüğümüz hayvanlar, ahirette bizden 

hesap soracaklardır. Hikâyede, hayvan katliamlarını eleştirmek için bu fikir 

işlenmiştir. Yine hikâyede yer alan boyacının öldürdüğü av hayvanları, kargalar, 

ördekler ve bilumum hayvanlar, tekrar dirilip boyacının başını didiklemişler ve 

boyacıdan intikam almışlardır. 

“Korkutan Kara Karga” adlı hikâyede, bir karganın, karga olduğu için 

sevimsiz bulunmasının anlamsız olduğu fikri yer almaktadır. Bunun için hikâyedeki 

kahraman, şu düşünceleri dile getirir: 

“Olsun ama kargalar kara oldularsa ne suçları var bunda?” (s.54) 

“Kirpi, Domates ve Kedi” hikâyesinde hayvanlara kötü muamele edilmesi 

vardır. Müstakil üç hikâyeden oluşan metinde, ilk hikâyedeki kirpiye mahalle 

çocukları tarafından işkence edilir. Üçüncü hikâyede ise ev sahibinin yaptığı köfteleri 

çalan kedinin ev sahibinin attığı maşa ile beli kırılır. 

Doğa kirliliği, bilinçsiz kentleşme ve insanoğlunun hayvanlara kötü 

davranması gibi fikirlerin yer aldığı “Kürklü Güzel Gevrek Kurabiye” hikâyesinde 

bu fikirler, doğal yaşam alanları kısıtlanan bir kedinin ağzından verilmiştir. 

3.5.3.3.3. Aşk  

Aşk, yazarın birçok hikâyesinde farklı şekillerde karşımıza çıkan bir temadır. 

Fakat, Nursen Karas’ın aşk hikâyeleri, mutlu bir sonla bitmez. Genellikle ölüm, 

kavuşamama, ayrılık, aldatılma gibi mutsuz sonlarla biter. 

Platonik bir aşkın anlatıldığı “Kalıpsız Deve” hikâyesinde, başkahraman genç 

kız, aynı apartmanda oturan Nihat isminde delikanlıya karşı sevgi beslemektedir. 

Fakat bu duygusunu Nihat’a söylemeye cesaret edemez. Bu sevgiyi devam ettiren 

aralarındaki ortak nokta ise çekiçtir. Çünkü Nihat, çekiç isteme bahanesiyle evlerine 

geldiğinde genç kızı görür. Fakat birbirlerinin yüzlerine bile bakmaya cesaret 

edemezler. Çekiç isteme dışında aralarında herhangi bir birliktelik ve muhabbet 

olmaz. 



103 
 

 
 

Hayal ögesinin yoğun olarak işlendiği “Anlayamazsın” hikâyesinde de 

platonik aşk yer almaktadır. Bir trende karşılıklı seyahat eden delikanlı ve genç kız, 

hayale dalarlar. Bu hayali delikanlı başlatır fakat daha sonra genç kız Ayşe, hayali 

sürdürür. Daha sonra kendini bu hayal oyununa çok kaptıran Ayşe, karşısındaki 

delikanlının kendisine bakmaktan vazgeçip başka bir kızla bakıştığını görünce hayal 

kırıklığına uğrar. Hayal ögesinin yer aldığı diğer bir hikâye “Korkutan Kara 

Karga”da genç bir kız, sınıf arkadaşı olan bir delikanlıya sevgi beslemektir. Platonik 

aşkın işlendiği hikâyede genç kız, deniz kıyısında hayallerinde sevdiğini düşünür ve 

onunla vakit geçirir. Fakat yanına gelen kara bir karga, genç kızı bu tatlı hayalinden 

uyandırır. Genç kız, anladığımız kadarıyla bu platonik aşkı ilerletmek için hiçbir 

çaba göstermemiştir. 

Selma ve Sinan’ın aşk hikâyesinin anlatıldığı “Ağlayan Nar”da iki sevgili 

kavuşamamıştır. Bu aşk, Sinan’ın Selma’ya ihaneti ile bitmiştir. Sinan, Selma’yı 

bırakıp başka bir kişiyle evlenir. Sinan’ın bu evliliği, evlendiği kişinin zengin olduğu 

için yaptığı bellidir. Fakat bu evlilikten hem Sinan hem Selma zarar görür. Düğün 

gecesi ikisi de farklı mekânlarda gözyaşlarına boğulurlar. 

Ölümle sonuçlanan “Aslanlar Acıktı” hikâyesinde yurtlarından küçük 

yaşlarda koparılıp getirilen harem ağası Hayri ile cariye Fidan’ın aşkı yer alır. Hayri 

Efendi’nin boynunun vurulması Fidan’ın zindanlara atılması ile aşk, mutsuz bir 

şekilde sonlanır. Ölümün bir son teşkil ettiği diğer aşk hikâyesi ise “Yankı 

Dağları”dır. Alman Knut ve Japon Toşika’nın aşkının anlatıldığı hikâyede karşıt güç, 

Toşika’nın babasıdır. Birlikte olmalarına onay vermeyen baba, Knut’un ölümüne 

Toşika’nın ise intihar etmesine sebep olmuştur. 

“Hayıtlının Hörüsü” hikâyesindeki aşk da ölümle sonuçlanmıştır. Mustafa ile 

Hörü’nün aşkı mutlu bir sonla bitmez. İkisinin de ölümüyle biten bu aşkın ardından 

türküler yakılır. 

Evli bir insanla yaşadığı yasak bir aşkın kendisini ne derece zora soktuğunu 

anlayan Bodrum hâkimi Mefharet Hanım “Türkü Olan Kadın” hikâyesinde intihar 

eder. Yapılan otopsi ile aynı mahkemede çalıştığı Ahmet’ten karnında bir çocuğu 

olduğu anlaşılır. 
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“Dargınlık” hikâyesinde döneceğim diye söz veren bir delikanlıyı bekleyen 

ve onu beklerken ruhsal sıkıntılı bir döneme giren genç kızın durumu anlatılır. 

Hikâyeden anlaşıldığına göre delikanlı günler, aylar, mevsimler geçmesine rağmen 

dönmemiştir ve dönmeyecektir. 

 “Görece” hikâyesi kahramanının “Aşkı tanımak, insanları tanımaktır.” 

düşüncesi belirtilir. Bunun dışında herhangi bir aşk hikâyesi yer almaz. 

“Alaca” hikâyesinde bir genç kız, evli bir adam tarafından aldatılır. Genç kız, 

konuştuğu adamın evli, çocuklu ve parmağında yüzük olduğunu çok sonra öğrenir. 

Genç kız, adamdan uzaklaşırken adamın karısının, yaşanılan durumdan hiç haberi 

yoktur. O, mutlu bir şekilde ev işleriyle ve çocuğuyla ilgilenmektedir. Aldatılma 

ögesinin yer aldığı diğer bir eser de “Hepi Fılovır” hikâyesidir. İbrahim ile Aylin’in 

arasında geçen aşk, Aylin’e acı verir. Çünkü İbrahim, çok çapkın birisidir. Kahveci 

Raşit’le kolasına girdiği iddia üzerine Aylin’le konuşmaya başlamıştır. 

Toplumun, ileri yaşlardaki bireylerin aşk yaşamasını yadırgadığı “Yasak 

Danslar” hikâyesinde bir gezi sırasında Belkıs Hanım ile Umut Bey’in yakınlaşması, 

el ele tutuşması gezideki diğer üyeler tarafından hoş karşılanmaz. Burada kadına 

toplum tarafından biçilen rolün önemi büyüktür. 

Görüldüğü gibi aşk, Nursen Karas’ın hikâyelerinin hem vazgeçilmezi hem de 

ızdırap duyduğu bir konudur. Birçok hikâyesinde yer alan aşk, hikâyedeki 

kahramanlara acı verir. Denilebilir ki Nursen Karas’ın hikâyelerindeki aşk, tek taraflı 

ve karşılıksızdır ve kişiyi mutsuzluğa sürükler. Bu yüzden hikâyelerinin büyük bir 

çoğunluğunda mutsuzluk ön plandadır. 

3.5.3.3.4. Mutsuzluk 

Nursen Karas’ın Sevgi-Sizler kitabından sonraki kitaplarında yer alan kadın 

kahramanların birçoğu mutsuzdur ve hayatından memnun değildir. 

Yazarın hikâyelerindeki bu mutsuzluk, birçok kez aşktan kaynaklansa da 

hikâyelerindeki kadınların ailesinden, eşi ve iş yerindeki arkadaşları tarafından 

uygulanan şiddet ve baskıdan, bazı durumlarda ise toplumun kadın algısından da 
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kaynaklandığı görülmektedir. Mutsuzluk unsurunun ön planda olduğu hikâyeler 

aşağıda yer alanlardır. 

“Biri Olmalı” hikâyesinde yalnızlık duygusuyla mücadele eden bir genç kız 

bulunmaktadır. Genç kız, yanında bir hayat arkadaşının bulunmasını arzu eder. 

“Yasak Danslar” hikâyesinde de mutsuzluk yer almaktadır. Naime Hanım, Belkıs 

Hanım ve anlatıcı, mutsuz karakterlerdir. 

“Tuzlu Yağmurlar” hikâyesinde bunalımda olan, bulunduğu durumdan, 

hayatından memnun olmayan bir genç kız yer almaktadır. Mutsuzdur, ölümünü 

düşünmektedir. 

“Çöplükten Gelen Çocuk” hikâyesinde, ailesi tarafından erkek çocuk olarak 

beklenirken doğan Semra, mutsuz bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Semra ailesinden 

ve arkadaşlarından yeterli sevgiyi görmemiştir. Bundan dolayı babasına karşı kin 

beslemektedir.Tek başına yaşadığı evine hırsız giren bir kadının huzursuzluğunun 

anlatıldığı  “Ceviz Sürgünü” hikâyesi mutsuzluk temasının kullanıldığı bir diğer 

eserdir. Hikâyede yer alan kadın, aradığı mutluluğa ulaşmak için akşamları içki içer. 

Nursen Karas’ın hikâyelerinde genelde yukarıda dört başlıkta ele aldığımız 

fikirler görülür. Fakat bu dört gruba dâhil edemediğimiz bazı fikirler de 

bulunmaktadır. Bunları “Diğer Fikirler” başlığı altında inceleyeceğiz. 

3.5.3.3.5. Diğer Fikirler 

Nursen Karas, hikâyelerinde yukarıda değinilen fikirler dışında kölelik, 

yardımlaşma, miras, sabır, eğitim ve seyahat gibi düşüncelere yer vermiştir. 

“Kalıpsız Deve” hikâyesinde ana fikir, sabretmektir. Bu fikir hikâyede sık sık 

tekrarlanan “Sabırla koruktan helva, dut yaprakları atlas olur.” atasözüyle dile 

getirilir. 

“Güldürmek İçin” hikâyesi, küçük sebeplerden dolayı birbirleriyle tartışanlara 

yönelik bir eleştiri niteliğindedir. Her bireyin yeterince gülümsemesiyle ve olaylara 

pozitif bakmasıyla dünyamızın daha yaşanabilir bir hale geleceği fikri işlenmiştir. 

Hikâyedeki Elif, toplumun bu mutsuzluğunu bitirmek için “iyilik suyu” yapmak 
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ister. Aslında bu sihirli suyu en başta annesi için yapmak istemektedir. Hikâyenin 

sonunda ise azimli olmaya vurgu yapılmaktadır. 

“Önemli sakıncalar da olsa buluşumu tamamlayacağım bir gün…” (s.29) 

“Uyku” hikâyesinde sigaranın insan sağlığı açısından zararı vurgulanmıştır. 

Bu fikir, tütüncü dükkânına benzettiği ağaçtan “Bir paket tabut çivisi” diyerek sigara 

isteyen bir delikanlının ağzından ifade edilir. Nursen Karas, hikâyesinde vurgulamak 

istediği kelimeleri büyük harflerle yazmaktadır. Bu cümle de hikâyede büyük 

harflerle yazılmıştır. 

“Uyku” hikâyesinin arka planında işlenen iki önemli fikir daha vardır. 

Bunlardan bir tanesi, insanları mesleklerine göre veya ne olduklarına göre 

yargılamanın yanlış olduğudur. Bu fikir şu diyalogla verilmektedir: 

“-Sen necisin? 

-Ben susucu. 

-Nasıl susucu? 

-Susucu işte. Herkesin bildiği ‘neci’liğim önemli değil gerçekte. Onun 

arkasında olduklarım, olageldiklerim..” (s.32) 

Diğer fikir ise insanların yardımlaşarak daha çabuk işler başarmasıdır. Bu 

fikir hikâyedeki boyacının şu sözüyle okuyucuya aktarılır: 

“-Ver elini, ele le tutuşursak daha önce varırız onlara..” (s.32) 

“Paralel Yağmur”da annesi, ailesi ve ülkenin durumunu gören çocuk 

ağlamaktadır. Sosyal bir konu içeren hikâye, savaş zamanlarında bir ailenin çektiği 

sıkıntıları anlatmaktadır. 

Kölelik temasının yer aldığı “Aslanlar Acıktı” hikâyesinde, Afrika 

ülkelerinden, ailelerinden koparılarak Avrupa kıtasına çalışmak için getirilen küçük 

çocukların, hayatlarının nasıl mahvolduğuna vurgu yapılır. Diğer bir sosyal konu ise 

“Balıkların Sesi” hikâyesindeki büyük balıkların küçük balıkların ekmeklerini 
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elinden almasıdır. Bu durumun başka bir olayla anlatıldığı eserde; haksızlık, torpil, 

eziyet etme gibi fikirler işlenmiştir. Adil miras bölüşümünün yapılmadığı “Havyar 

Yiyen Çocuk” hikâyesinde, haksızlık konusu üzerine durulur. Eşit olmayan miras 

sonucunda fazla mal, mülk alan ailenin çocuğu güzel şartlarda büyüyüp havyar, 

beyin vb. yiyecekler tüketirken, haksızlık yapılan ailenin çocuğu ise hizmetçilik 

yapmaktadır. 

“Cezalar Düşünen Öğretmenin Yüzü ve Bir Düş” hikâyesinde özelde bir 

öğretmenin eğitim anlayışına isyan vardır. Genelde ise eğitim sistemi hakkında 

eleştirilere yer verilir. Hikâyede yer alan bir cümle şu şekildedir: “Gereksiz bunlar, 

benim yaşamımda bir yeri olamaz bu bilgilerin.” (s.29) 

 “Zehra” isimli hikâyede Ahmet’in, yengesi Zehra’ya tecavüz etmeye 

kalkması işlenmiştir. Hikâyedeki Hasan Ali, eşine ve kardeşine herhangi bir zarar da 

vermemiştir. Nursen Karas’ın diğer hikâyelerinin aksine, kadın zarar görmeden 

olayları atlatmıştır. 

Kararsızlık ve karamsarlık guygularının hâkim olduğu “İçinden Rüzgâr 

Geçen Sarı” hikâyesinde, alışverişte ne alacağına karar veremeyen bir kadın vardır.  

 “Kaybolan Kurbağa” hikâyesinde İngiliz halkının başka milletten olan 

insanlara nasıl küçümseyerek baktığı belirtilir. Hikâyede, İngilizler, katı kuralları ve 

kötü misafirperverlikleriyle betimlenir. 

“Kolye Yapan Çocuklarım” hikâyesinde, seyahat ön plana çıkmaktadır. 

3.5.3.4. Figürler 

Nursen Karas’ın hikâyelerindeki kahramanlar günlük hayatta her an 

karşılaşabileceğimiz kişilerdir. Davranışları, konuşmaları, düşünceleri ve isimleriyle 

okuyucu tarafından yadırganmaz. “Nursen Karas, kahramanlarına isim seçerken 

geleneksel isimleri tercih eder.” (Serttaş, 2009: 45). Ayşe, Elif, Raziye, Ahmet, 

yazarın hikâyelerinde kullandığı bazı kahraman isimleridir. 

Hikâyelerinin bir başka özelliği ise karakterlerin büyük bir çoğunluğunun 

kadın olmasıdır. Bununla birlikte yine birçok hikâyesinde başkahramanların isimleri 
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yer almaz. Bu da hikâyelerinde başkahramanın Nursen Karas’ın kendisi olduğu 

fikrini doğrular. Aşağıda, Nursen Karas’ın başkahramanı kadın olan ve 

başkahramanın isminin yer almadığı hikâyelerinin tasnifi yer almaktadır. 

Başkahramanı  

kadın ve kızlardan oluşan hikâyeler 

Başkahramanın                             

isminin geçmediği hikâyeler 

 “Güldürmek İçin” 
 “Uyku” 
 “Kalıpsız Deve” 
 “Anlayamazsın” 
 “Korkutan Kara Karga” 
 “Ağlayan Nar” 
 “Söylenmemiş Ninniler” 
 “Bir İnce Söğüt Dalı” 
 “CDÖYVBD” 
 “Dargınlık” 
 “Kirpi, Domates ve Kedi” 
 “Türkü Olan Kadın”  
 “Zehra” 
 “Görece” 
 “Alaca” 
 “Ceviz Sürgünü” 
 “Yasak Danslar” 
 “Balıkların Sesi” 
 “Kaybolan Kurbağa” 
 “Kolye Yapan Çocuklarım” 
 “Hepi Fılovır” 
 “Hiç Sevgi..nin Umarsız Sularında” 
 “Konuşmak: Yaşamanın Yarısı” 
 “KKKKK” 
 “İçinden Rüzgâr Geçen Sarı” 
 “Biri Olmalı” 

 
  “Uyku” 
 “Kalıpsız Deve” 
 “Anlayamazsın” 
 “Korkutan Kara Karga” 
 “Sevgi-Sizler” 
 “Paralel Yağmur” 
 “CDÖYVBD” 
 “Havyar Yiyen Çocuk” 
 “Dargınlık” 
 “Görece” 
 “Alaca” 
  “Ceviz Sürgünü” 
 “Yasak Danslar” 
 “Kaybolan Kurbağa” 
 “Kolye Yapan Çocuklarım” 
 “Kürklü Güzel Gevrek Kurabiye” 
 “Hiç Sevgi..nin Umarsız Sularında” 
 “Konuşmak: Yaşamanın Yarısı” 
 “KKKKK”  
 “İçinden Rüzgâr Geçen Sarı” 
 “Biri Olmalı” 
 “Tuzlu Yağmurlar” 

 

 

 “Tuzlu Yağmurlar” 
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Yukarıdaki tasnifte görüldüğü gibi yazarın hikâyelerinde yer alan 

kahramanlar, genellikle kadın ve hikâyede ismi geçmeyen figürlerdir. Bunların 

arasında özellikle “Güldürmek İçin”, “Uyku”, “Kalıpsız Deve”, “Korkutan Kara 

Karga” gibi başkahramanı hem kadın hem de ismi geçmeyen hikâyelerde Nursen 

Karas, kendi hayatından olaylar aktarmıştır. Genellikle kendi yaşadığı olayları 

anlattığı hikâyelerde, başkahramanın ismi geçmezken “Zehra” gibi bazı hikâyelerde 

ise yazar, olayları kendisine ve çevresindeki kişilere farklı bir ad vererek anlatmıştır. 

Nursen Karas’ın hikâyelerindeki kahramanlar arasında dikkat çeken başka bir 

özellik ise baba figürünün hemen hemen hiç yer almamasıdır. Baba figürünün geçtiği 

hikâyelerde ise baba ikinci planda yer almaktadır. Nursen Karas’ın hikâyelerinde, 

anne karakteri, her zaman daha ön planda yer alır. “Uyku”, Sevgi-Sizler”, “Paralel 

Yağmur”, “Dargınlık”, “Bulduk”, “Güldürmek İçin”, “Kalıpsız Deve”, “Kaybolan 

Kurbağa” gibi hikâyelerde anne figürü, yukarıda bahsettiğimiz duruma örnek olarak 

gösterilebilir.  

“Kirpi, Domates ve Kedi” hikâyesinde baba karakteri ölmüştür, “Yankı 

Dağları” hikâyesinde baba karakteri, birbirini seven iki sevgilinin karşısındadır, 

onların beraberliğine izin vermez. “Balıkların Sesi” hikâyesinde Ayşe, küçükken 

dayısına evlatlık olarak verilmek istenmiştir. Bu durumda anne, kızını vermeye 

gönüllü olmasına rağmen babanın görüşüne hiç yer verilmemiştir. Bununla birlikte 

“Çöplükten Gelen Çocuk” hikâyesindeki Semra babasına karşı kin ve nefret 

duyguları besler. 

Hikâye kahramanlarıyla ilgili Esen Özman’ın aşağıda yer alan tespiti, dikkat 

çekicidir. 

“Sanatçı kişiliğine de yansımıştır kırılganlık… Kırılganlık, Nursen Karas’ın 

öykülerinin adeta rengidir. Bir zamanlar, bir yerlerde kırılmış ve yüreklerindeki 

burukluğu büyüterek yaşamış insanlar onun [başkişileridir].” (Özman, 2004: 34). 

Yazarın öykülerinde kullandığı karakterler hakkında genel bilgileri 

aktardıktan sonra onları, detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Nursen Karas’ın 

hikâyelerindeki kahramanları kadın figürler, erkek figürler, insan dışı figürler olarak 
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grupladık. Nursen Karas’ın hikâyelerindeki figürlerinden bahsetmeye eserlerinde 

fazla olarak kullandığı kadın figürlerden başlayacağız. 

3.5.3.4.1. Kadın Figürler 

3.5.3.4.1.1 Ezilen Kadın Figürler 

Yazar, 36 adet basılmış hikâyeden 27 tanesinin başkahramanını kadınlar ve 

genç kızlardan seçmiştir. Nursen Karas’ın hikâyelerindeki kişiler hakkında Halil 

Şahan, şu ifadeleri kullanmıştır: 

 “Nursen Karas’ın anlattığı kadınlar, hep bir olumsuzluğu yaşayan kadınlar. 

Zaten yazarımızın hemen tüm öykülerinde ‘son’ olumsuz. Örneğin sevenler 

kavuşamaz, kavuşanlar da birlikteliklerini sürdüremezler. Ayrıca düşler 

gerçekleşmez, gerçekler de mutluluk sağlamaz öykülerde.” (Şahan, 1995: 30). 

Yukarıdaki tespite örnek vermek gerekirse, “Söylenmemiş Ninniler” 

hikâyesinde, çocuk özlemi çeken bir aile, istedikleri ve özlemini kurdukları 

çocuklarına kavuşamaz. “Söylenmemiş Ninniler” hikâyesindeki Nesibe, hem 

kocasından hem anne ve babasından hem de köydeki kızlardan baskı görür. Bu 

baskılar neticesinde Nesibe, istemediği halde ameliyat olmak zorunda kalır. “Yarın 

git.. Yeniden gün al ameliyat için.” (s.65) Nesibe’nin bu sözüne karşı kocası: “Ha 

şööle.. Dediğime gel hele..” (s.65) şeklinde cevap vermiştir. Bu dialogdan bile 

kadının baskı gördüğü anlaşılmaktadır. 

Hikâyelerindeki kadın kahramanlar, sadece kocaları tarafından değil kimi 

zaman da töre ve toplumun yanlış değerleri yüzünden baskı görür. “Bir İnce Söğüt 

Dalı”nda genellikle ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerinde görülen levirat ve 

sororat evliliğin kötü sonuçlara yol açtığı olaylar, yer almaktadır. Ahmet Gökçen, 

levirat ve sororat evliliği şu şekilde açıklar: 

“Levirat, kocası ölen kadının, kocasının eşi ile evlenmesi ile oluşan aile 

tipidir. Sororat ise karısı ölen erkeğin baldızı yani eşinin kız kardeşi ile evlenmesi ile 

oluşan aile tipidir. Bu aile tipleri berder gibi başlık parası sıkıntısı sebebiyle ortaya 

çıkmaktadır.” (Gökçen, 2014: 112). 
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 Hikâyede öldü sanılan Bahri’nin eşi Raziye’nin, Bahri’nin erkek kardeşi 

Hakkı ile evlendirilmesi ve hikâyenin sonunda esaretten kurtulan Bahri’nin eşi 

Raziye’yi öldürmek zorunda kalması levirat evlilik yüzündendir. Oysa Bahri’nin 

kardeşi Hakkı ile yaptığı levirat evlilik, kendi rızası olmadan toplumun baskısı 

yüzünden gerçekleşmiştir ve bu evlilik Raziye’nin hayatın mal olmuştur.  

Kimi zaman kadının bu olumsuz yazgısı, okumuş bilgi sahibi kadın 

karakterleri de olumsuz etkiler. “Türkü Olan Kadın” hikâyesindeki hâkime hanım, 

evli olan Savcı Ahmet ile gayrimeşru bir ilişkide bulunmuş ve sonunda intihar 

etmiştir. Kadının bu mutsuzluğunun kaynağı olarak Halil Şahan, şunları söyler: 

“Kısacası, Nursen Karas’ın kadın kişilikleri mutsuz kişilikler; ama bu 

mutsuzluğun arkasında başkaları var. Örneğin toplum var, toplumun yanlış değer 

yargıları var, olanaksızlıklar var, vb.” (Şahan, 1995: 30). 

Nursen Karas’ın Sevgi-Sizler kitabındaki karakterler genelde insanlara ve 

hayvanlara iyilik yapmak isteyen, içinde sevgi besleyen karakterlerdir. Fakat bundan 

sonraki Türkü Olan Kadın, Ceviz Sürgünü ve İçinden Rüzgâr Geçen Sarı 

kitaplarındaki kadın karakterler, mutsuz ve ezilen kişilerdir. 

 “Sevgi-Sizler”de kocasının laf söylemelerine, kızmalarına karşı ona karşılık 

vermeyen bir kadın figürü görülür. Bu kadın, aktif bir mücadele yapmaz, 

teslimiyetçidir. Mutluluğu evinde değil de hayallerinde aramaya çalışan sarhoş bir 

eşten azar işitir: 

“-Git.. dedi adam, gözlerini içki bardağından ayırmadan, 

-Git dedik sana.. Genç kadını itti başından. Kadın gitti gitti.. Odanın ya da 

salonun en ucuna gitti. En uzak köşeye bir yabancı konuk gibi ilişti. Beklemeye 

koyuldu. Neyi? Kocası hep böyle içerdi ya bu akşam olsun!.. Çok şey miydi ilk 

yıldönümlerini ayık kutlamayı istemek.” (s.67) 

 “Aslanlar Acıktı” hikâyesinde ezilen figürler, Afrika ülkelerinden getirilen 

çocuklardır. Türlü işkencelere maruz kalan bu küçük çocuklar, hayatlarının geri 
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kalan kısmını başkalarına hizmet ederek sürdürürler. Hikâyede sarayda cariye olan 

Fidan, haremağasına yakınlık duymasının öğrenilmesinin ardından zindana atılır. 

Bankada şef olarak çalışan Tuğrul tarafından “Balıkların Sesi” hikâyesinde 

baskıya ve aşağılanmaya uğrayan Ayşe, bir gün Tuğrul’un kendisine “defol git” 

demesine dayanamayıp başka şubeye gitmek için dilekçe verir. Ayşe, bir erkek 

yüzünden çalıştığı ortamı değiştirmek zorunda kalmıştır. 

“Konuşmak: Yaşamanın Yarısı” metninde toplum hayatı içinde sıkışan, 

ezilen bir kadın yer almaktadır. Bütün yok saymalara ve ezmelere rağmen varlığını 

ispat gayesindedir. 

Kocalarının davranışlarından memnun olmayan iki kadın karakterin yer aldığı 

“Kuyruğuna Kuşlar Konan Kara Kediler” hikâyesinde, kadınlar kocalarından yola 

çıkarak toplumun kadın algısını eleştirirler. Bu kadınlardan birisi Alman, diğeri ise 

Türk’tür. İsimleri hikâyede geçmeyen iki kadından esmer olan Nursen Karas’tır. Bu 

tezimizi hikâyedeki esmer kadının düşünceleriyle Nursen Karas’ın düşüncelerinin 

bire bir örtüşmesine dayandırmaktayız. 

3.5.3.4.1.2 Anne Figürü 

Nursen Karas’ın annesi ile yaşadığı sıkıntıları olmasına rağmen 

hikâyelerinde, anne figürü öne çıkmaktadır. Hikâyelerinin; konu, vak’a ve 

karakterlerini yaşamından seçen yazar, annesini bu duruma dâhil etmemiştir. Nursen 

Karas’ın hikâyelerindeki anne rolü; genellikle merhamet sahibi ve sevecen bir 

yapıdadır. Hikâyelerde yer alan anne figürlerinin ismi genellikle bilinmez. 

Kızının sokakta bulduğu kedinin ölmesi üzerine “Bulduk” hikâyesindeki 

anne, kızının üzülmemesi için, kızı okuldan eve gelmeden, ölen kediyi evin arka 

bahçesine gömdürür. 

“Uyku” hikâyesinde, gecenin üçünde kâbuslar görerek sayıklayan genç kız, 

uyandığında yanında annesini bulur. 

“Söylenmemiş Ninniler” de annelik duygusunun yüceliğinden bahsedilmiştir. 

Uzun süre çocuk sahibi olamayan bir annenin hamile kalması üzerine “Öbür 
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kadınların katına yücelmişti.” (s.65) ifadesi kullanılır. “Sevgi-Sizler”de her akşam 

alkol içen adamın hayallerini süslediği kişi, annesidir. Evindeki eşi yerine, annesini 

düşünerek mutluluğu arar.  

Nursen Karas’ın anne figürleri, ölürken bile çocuğunu düşünen iyi kalpli 

insanlardır. “Bir İnce Söğüt Dalı”nda öldürülen Raziye’nin ölümünden sonra oğlunu 

düşünmesi, iyi bir anne figürü olduğunun kanıtıdır. 

Ülkece zor şartlarda bulunduğumuz dönemlerin anlatıldığı “Paralel 

Yağmur”da, hastalıklarından şikâyetçi bir anne bulunmaktadır. Savaş zamanlarının 

anlatıldığı hikâyede anne, ailesinden hiç kimse asker olarak çağırılmasa da 

çocuklarını kaybetme korkusu yaşar. Uzun tedaviden sonra doktorlar, anneye 

çocuğunun sadece başından öpebilirsin dediği için çocuğunu düşünerek sadece 

başından öpebilmiştir. Hikâyede düşünceli bir anne figürü resmedilmiştir. 

“Kirpi, Domates ve Kedi” de ikinci ve üçüncü hikâyede anne figürüne 

rastlanmaktadır. İkinci hikâyede, eşi ölmüş ve kızıyla maddi anlamda zor şartlarda 

geçimini sağlayan bir anne bulunurken üçüncü hikâyede ise çocukları ve torunlarının 

gelmesinin sevinci içerisinde bir anne bulunmaktadır. “Zehra”da kendi kızlarından 

başka bir kıza da annelik eden kadın bulunmaktadır. Zehra’nın bazı huylarından 

nefret etse de ona yıllar boyunca gerekli ihtimamı göstermiştir. 

Nursen Karas’ın hikâyelerindeki bazı anne figürleri ise olumsuz özelliktedir. 

“Yankı Dağları”nda diğer anne figürlerine göre kızının sevgisini onaylamayan bir 

anne vardır. Eşinin etkisi altında kalan anne, kızının sevgilisi Knut’tan gelen 

mektuplara kızar ve “Bir gemici saçmalıklarını dinleyecek halim yok benim.” (s.55) 

diyerek kızına bağırır. “Türkü Olan Kadın” hikâyesinde Mefharet’in annesi, kızını 

okutmaya karşıdır. Kızının okumasının yanında çalışmasına da karşıdır. Kadının 

yerinin ev olduğunu düşünür. 

 “Balıkların Sesi” hikâyesinde Ayşe’nin annesi, Ayşe küçükken yaz 

tatillerinde abisine gitmektedir. Ayşe dayısını çok sevmekte, onunla vakit 

geçirmekten zevk almaktadır. Fakat bir gün anne, Ayşe’yi dayısına evlatlık olarak 

bırakıp gider. Yoksul bir durumda olan anne, iki çocuğundan birisini varlıklı olan ve 
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çocuğu olmayan abisine vermeyi uygun görmüştür. Aslında diğer akrabaları bu 

şekilde düşünmektedir. Fakat Ayşe, annesinin gidişini fark edince evde durmamış, 

huzursuzluk çıkarmış ve dayısı, Ayşe’yi gece yarısı annesinin yanına göndermek 

zorunda kalmıştır. Hikâyedeki anne, kızından kolay vazgeçmiş bir karaktere sahiptir. 

3.5.3.4.1.3 Mutsuz Kadın Figürler 

Nursen Karas’ın hikâyelerindeki mutsuz kahramanlar da hayli fazladır. Bunda 

yazarın şu sözünü hatırlatmak istiyoruz: “Hikâyelerimdeki mutsuzluk, hayatımın 

yansımasıdır.” (Nursen Karas ile kişisel iletişim, 13 Temmuz 2015). Yazarın bu 

ifadesinden yola çıkarak hayatındaki iş hayatı, hastalıkları, aşkları gibi olumsuz 

unsurlar hikâyelerindeki kahramanlara sirayet etmiştir diyebiliriz. 

“Ağlayan Nar” hikâyesindeki Selma’nın mutsuzluğun sebebi sevdiği kişi 

Sinan’ın vefasızlığıdır. İki sevgilinin aralarında herhangi bir sorun yokken Sinan, 

Selma’yı yüzüstü bırakır. Selma, sevdiği insanın zengin bir kızla evlenmesi üzerine 

tarifsiz acılar çeker.  

Yalnızlıktan sıkılmış bir genç kızın yer aldığı “Biri Olmalı” hikâyesinde, 

genç kızın mutsuzluk nedeni bir erkek arkadaşının olmamasıdır. Eğlenceli etkinlikler 

yaparak güzel vakit geçirmek isteyen genç kızın, istemeyerek ders çalışmak zorunda 

kalması ve bunun yanında yalnız olması onu mutsuzluğa iten sebeplerdir. 

“Tuzlu Yağmurlar”da mutsuz bir kız karşımızdadır. Ruhsal bunalımın 

eşiğindedir. Hikâyenin sonunda sinir doktoruna gider. “Dargınlık”ta sevdiğinin 

tekrar kendisine dönmesini bekleyen ressam bir kız, bulunmaktadır. Halinden ve 

davranışlarından anlaşıldığı üzere ruhsal durumu iyi değildir. Sevdiğiyle 

barışamamaları onu mutsuz eden sebeptir. “Yankı Dağları”nda kavuşamayan Knut 

ve Toşika vardır. Knut, para kazanıp Toşika ile evlenmek için memleketine dönüp 

gemide tayfa olarak çalışmaya başlar. Knut’un bir kazada ölmesi üzerine Toşika 

tarifsiz acılar çeker. Bu acılara dayanamayan Toşika, bir gece intihar eder. 

Mutsuzluğa mahkûm olan bir başka karakter ise “Alaca”da aldatılan genç 

kızdır. Sevdiği kişinin evli ve çocuklu bir adam olduğunu öğrenince yıkılmıştır.  
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 “Çöplükten Gelen Çocuk”ta mutsuz bir genç kız Semra, yer almaktadır. 

Babasına karşı kin ve nefret duygusuna sahip genç kız, arkadaşlarından da yeterli 

ilgiyi görmemiştir. “Ceviz Sürgünü” hikâyesinde mutsuz, yalnız yaşayan genç bir kız 

bulunmaktadır. İsmi belli olmayan bu karakter, yazar tarafından “yaşlı kız” olarak 

tanımlanmaktadır. Hikâyede bu karakterin sık sık ağladığı şu sözlerden 

anlaşılmaktadır: “Gözyaşlarının ardından, boşalmanın rahatlığıyla çoğunluk uyku 

gelir.” (s.16) 

“Yasak Danslar” hikâyesinde anlatıcı (yazar), Naime ve Belkıs mutsuz 

özellikteki kişilerdir. Bu kişilerin mutsuzluğunun kaynağı ise iş hayatında yaşadıkları 

sıkıntılar, yalnızlık ve insan ilişkilerindeki sorunlardır. “Hepi Fılovır” da aldatılan bir 

genç kız bulunmaktadır. İsmi Aylin olan bu kız, bir başka şehirden tatil için 

Bodrum’a gelmiştir. 

Mutsuz ve asık suratlı insanları görmekten nefret eden Elif, “Güldürmek İçin” 

adlı hikâyede insanların bu hastalığını önlemek ve onların mutlu olup gülmesini 

sağlamak için iyilik suyunu hazırlar. Elif, insanların iyiliğini isteyen bir kişidir. 

Aslında bunu yapmasının bir sebebi de kendisidir. Çünkü bu şekilde asık suratlı 

insanları gördüğünde kendisinin de morali bozulmaktadır. Bunlara engel olmak için 

çalışmalar yapar. Hikâyedeki kızın annesi ve iş arkadaşları dâhil birçok kişi, mutsuz 

ve asık suratlıdır.  

Görüldüğü gibi Nursen Karas’ın hikâyelerindeki mutsuz kadın karakterlerin 

birçoğunun mutsuzluk nedeni erkeklerdir. Kimi aldatılır kimi ise erkeklerden baskı 

görür. 

3.5.3.4.1.4 Merhamet Sahibi ve Hayvanları Seven Kadın Figürler 

Nursen Karas, hikâyelerinde bu özellikteki karakterleri idealize etmektedir. 

Bu kişiler aslında Nursen Karas’la özdeşleşen kişilerdir. Hatta bu kişiler içindeki 

genç kız olanlar Nursen Karas’tır. Söz konusu duruma örnek olarak “Bulduk” 

hikâyesindeki Gülseren Hanım, Nursen Karas’tır. 

Gülseren, hayvanları seven onlara merhamet eden bir karakterdir. Sokakta 

bulduğu yavru kediyi evine götürmüş, onu sahiplenmiştir. Hastalandıktan sonra ona 
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ilaçlar vermiş güzel bir ortam kurmak için uğraşmıştır. Hatta annesinin kedinin etrafa 

pislemesine kızmasını da alttan almaya çalışır. 

“Uyku” hikâyesindeki merkezî karakter genç kız rüyasında öldüğünü ve 

mahşer alanına gitmek için dirildiğini görür, çocukluğunda salyangozları yanlışlıkla 

öldürse de merhamet sahibi bir karakterdir. Ölüp tekrar dirildiğini gören genç kız, 

rüyasında insanların toplandığı mahşer alanına giderken karşısına kediler, arı, karınca 

ve karga çıkmıştır. Bu hayvanlar dünyadayken hayatlarını kurtardığı için genç kıza 

yardımcı olmuşlardır. 

Eşinin hayvanlardan, özellikle kedilerden pek hoşlanmamasına rağmen evde 

kedi besleyen “Kürklü Güzel Gevrek Kurabiye” kahramanı da bu özellikte bir 

karakterdir. 

3.5.3.4.1.5 Diğer Kadın Figürler 

Nursen Karas’ın hikâyelerinde yukarıdaki dört kategoriye girmeyen kadınları 

diğer kadınlar olarak grupladık. Hikâyelerde geçen diğer özellikteki kadınlar, aşağıda 

yer almaktadır. 

“Kalıpsız Deve” ve “Korkutan Kara Karga” hikâyelerinde platonik aşk 

yaşayan bir genç kızlar bulunmaktadır.  

 “Cezalar Düşünen Öğretmenin Yüzü ve Bir Düş” hikâyesinde öğretmenine 

ve eğitim sistemine isyan eden bir kız öğrenci,  “Kaybolan Kurbağa” hikâyesinde ise 

İngiltere’de kendini yabancı hisseden genç kız yer almaktadır. 

 “Hayıtlının Hörüsü” hikâyesinde birbirlerine âşık olan Hörü ve Mustafa 

vardır. Fakat iki yıl birbirlerinden ayrı kalan genç âşıklardan Hörü’nün düşünceleri 

daha sonra değişir. Kendisini isteyen zengin Hasip Akar’a gitmek ister. 

“İçinden Rüzgâr Geçen Sarı” hikâyesinde hangi kıyafeti alacağını bilemeyen 

ne alacağına karar veremeyen ve bu durumun kendisini rahatsız ettiği bir kadın 

bulunmaktadır. 
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3.5.3.4.2. Erkek Figürler 

Nursen Karas’ın hikâyelerinde erkek figürler, kadınlara göre daha kötü 

karakterlere sahiptir. Çevresine ve ailesine genellikle zarar veren kişilerdir. Zarar 

verdiği hayatını alt üst ettiği kişiler arasında kadınlar, birinci sıradadır.  

“Söylenmemiş Ninniler” hikâyesindeki Recep, eşine karşı kırıcı, kaba ve 

zorlayıcıdır. Çocuk sahibi olmak için eşini ameliyat olmaya zorlar. Bununla birlikte 

eşini doğum yaptıracak ebe hanıma karşı şu sözleri söyler: 

“Ulan ebe olucak kaltak karı!.. Bir işi beceremiyeceksen ne diye ortaya 

çıkarsın?” (s.66) 

“Sevgi-Sizler” hikâyesinde karısına karşı kızgın, ilgisiz ve sinirli bir koca 

vardır. Bu adam, her akşam içki bardağından gözlerini alamayan, karısına karşı sevgi 

göstermeyen bir kişi olarak resmedilir. “Aslanlar Acıktı”da köle ticareti yapan 

kişiler, küçük çocukları Avrupa ülkelerine götürmektedir. Anne ve babasını 

öldürdükleri çocukların erkek olanlarını hadım ederler. Uzun süren yolculukta 

güçsüz düşenleri ise aslanlara yem ederler. Yazarın eserlerindeki erkek figürler 

arasındaki en acımasız olanlar, bu hikâyede yer alanlardır. 

 “Havyar Yiyen Çocuk”daki İbrahim; amcası, yengesi ve amca çocuğuna 

hizmet etmektedir. Onların evinde hizmetçi konumundadır. Dededen kalma mirasın 

eşit bölüşülmediği için zor duruma düşen İbrahim, amcasından ve onun ailesinden 

ağır hakaret ve küfürler işitir. Hikâyede İbrahim’in amcası, kadehini havaya 

kaldırarak İbrahim’e: “Ulan it oğlu it.. dedi sonunda, günden güne şişiyorsun sen 

be!” diyerek hakaretlerini sürdürür. (s.30) 

Kızı Toşika’nın Alman genci Knut ile ilişkisine onay vermeyen “Yankı 

Dağları”ndaki baba, olumsuz karakterdir. İki sevgilinin birlikteliğini 

onaylamamasının sebebi ise Knut’un bir Avrupalı olmasıdır. Bu düşüncesi hem 

kızının hem de Knut’un ölümüne neden olur. Sevenleri ayırmak için uğraşan bir 

diğer erkek karakter ise “Hayıtlının Hörüsü” hikâyesindeki Salih’tir. Salih, abisinden 

evlatlık aldığı Hörü ile evlerinde çoban olarak çalışan Mustafa’nın aşkına engel 

olmak ister. Önceleri bu birlikteliği onaylayan hatta aralarında söz kesen Salih, 
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sonraları evlatlık kızını zengin kocaya vermek ister. Gelişen olaylar sonucunda 

Mustafa, Salih’i ve Haticeyi öldürerek katil olur. Kavuşmalarında herhangi bir engel 

kalmamışken bu sefer de Hörü, katil bir kişiyle birlikte olmak istemez. Salih, 

hikâyedeki varlığıyla da yokluğuyla da bu aşka engel olur. 

Kimsenin kendisiyle iletişim kurmak istemediği biri olan Tuğrul, “Balıkların 

Sesi” hikâyesinde bankada şef olarak görev yapan emrinde çalışan insanları ezen bir 

karakterdir. Banka çalışanlarına küçümseyerek bakan bir şeftir. Tuğrul, bankada 

çalışan Ayşe’nin huzurunu kaçırarak onun başka bankaya tayin istemesine neden 

olmuştur. “Türkü Olan Kadın” hikâyesinde, yasak aşk yaşadığı ve çocuk yaptığı 

hâkim Mefharet’i ortada bırakan bir figür yer almaktadır. Bu figür, Savcı Ahmet’tir. 

Hikâyede, Ahmet’in Mefharet’e olan sevgisi bitmiştir ve onu ortada bırakır. 

Mefharet intihar ettikten sonra Ahmet, üzülmemiş neredeyse hiçbir tepki 

vermemiştir. “Ağlayan Nar” hikâyesindeki Sinan ise zengin bir eş bularak Selma’dan 

ayrılmıştır. Sinan’ın bu hareketi Selma’nın tarifi imkânsız acılar yaşamasına sebep 

olmuştur. 

“Ceviz Sürgünü” hikâyesinde yalnız başına yaşayan kızın bir gece eve 

gelmemesini fırsat bilen erkek figür, genç kızın yaşadığı evin camını kırarak hırsızlık 

yapar. Yalnız yaşayan kadının yıllar süren emeklerini çalar. “Kolye Yapan 

Çocuklarım” hikâyesinde sokaklarda çalışan üç çocuk, yer almaktadır. Okul 

çağlarındaki bu erkek çocuklar, Bodrum sokaklarında gezen bazı turistlere laf 

atmaktadırlar. “Zehra”da yengesine tecavüz etmeye kalkan Ahmet bulunmaktadır. 

Bu durumda ne yapacağını bilemeyen Zehra’nın kocası Hasan Ali, günler sonra 

evdeki tüfeği eline alır ve eşi ile kardeşi arasında bir karar vermek zorunda olduğunu 

hisseder. 

Erkek karakterlerin içindeki en merhametli olanı “Bulduk” hikâyesindeki 

kestanecidir. Sokağa atılan kediyi görünce onun aç olduğunu düşünüp kestane 

vermiştir. 

Nursen Karas’ın kadın ve erkek karakterler dışında hikâyelerinde sıklıkla 

kullandığı insan dışı figürler vardır. 
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3.5.3.4.3. İnsan Dışı Figürler 

Karas’ın hikâyelerinde bu şekildeki karakterler de önemli yer tutar. İnsan dışı 

figür olarak ise genelde hayvanlar yer almaktadır. Cansız nesneleri hayvanlara göre 

kısmen daha az kullanmıştır. 

Kendisi de evinde kedi besleyen Nursen Karas, hikâyelerinde insan dışı 

figürlerden en fazla kediyi kullanır fakat bu kedilerin de hikâyelerdeki akıbeti iyi 

olmaz. Bazen yanlış ilaç kullanımı yüzünden ölürken bazen de mutfaktan köfte 

aşırırken ev sahibi tarafından beli kırılır. 

“Bulduk” adlı hikâyedeki merkezî karakter olan Bulduk, bu şekilde bir 

karakterdir. Yavrudur, annesinin yanından evin sahibi tarafından kese kâğıdına 

konarak sokağa bırakılmıştır. Bu andan itibaren insanların ve sokakların acımasız 

yanını öğrenmeye başlar. Bakıma muhtaç olan kedi, bu süreçte kestaneci ve 

Gülseren’den merhamet görür. 

Hikâyede cansız karakterler de yer almaktadır. Bulduk, Gülseren’in yaşadığı 

evi kirletince Gülseren’in annesinin kızması üzerine evin bodrumuna kapatılmıştır. 

Bulduk, burada daha önce evde kullanılan fakat yıpranıp eskidiği için bodruma 

kaldırılan eşyalarla konuşur. Bunların içinde hikâyede koltuğun konuşmasına yer 

verilir. Koltuk Gülseren, hakkında şunları söyler: 

“-Gülseren var ya Gülseren, ben onun çocukluğunu bilirim, doğumunu bile 

bilirim..le başladı gevezeliklerine.” (s.21) 

Ölümden sonra tıpkı insanlar gibi hayvanlarında canlandığı “Uyku” 

hikâyesinde; hayvanların her biri, hayattayken kendisini kurtaran kişiye teşekkür 

eder, kendisini öldüren kişiden ise öcünü alır. Bu hikâyede kedi, salyangoz, karga, 

arı, karınca, tavşan, ördek, keklik gibi çeşitli hayvanlar bulunmaktadır. 

“Ağlıyan Nar”da hikâyeye de ismini veren nar ağacı, sembolik bir amaçla 

kullanılmıştır. Nar ağacının konuşma yetisi bulunmamasına rağmen uzaklardan haber 

verme işlevi bulunmaktadır. Bu bakımdan hikâyedeki en önemli simgedir. Selma, nar 

ağacını bir arkadaş olarak görür ve geceleri onun köklerine gözyaşlarını akıtır. 
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Hikâyenin sonunda Selma’nın sıkıntılarına ortak olan nar ağacı, meyve vermekte 

zorlanır ve verdiği küçük meyveler de sıkıntıdan çatlar. 

“Sevgi-Sizler” hikâyesinde içkiye düşkün olan adam, mutlu olmak için 

hayallere sığınır. Bu hayallerinde annesi ve babasının yanında, kedisi Tekir’i de 

düşünür. Onun karnına yattığı günleri düşünerek mutlu olur. “Ceviz Sürgünü” 

hikâyesinde yalnız yaşayan genç kızın evindeki tek dostu, Duman isimli bir kedidir. 

Akşamları ona ilgi gösterir. 

“Aslanlar Acıktı” hikâyesinde aslan figürü kullanılmıştır. Herhangi bir 

insansı yetiye sahip olmayacak şekilde işlenen bu figür, köle ticareti yapan kişilerin 

kendisine yem olarak güçsüz çocuklardan ayırdığı birkaç çocuğu yer. Bu köle ticareti 

bir bakıma aslanların da işine gelmektedir. 

İnsanlar tarafından zarar gören iki hayvanın yer aldığı “Kirpi, Domates ve 

Kedi” hikâyesindeki figürler, kedi ve kirpidir.  

 “Kürklü Güzel Gevrek Kurabiye” hikâyesinde başkahraman bir kedidir. Bu 

kedi, duygu ve düşüncelere sahip, insanlar hakkında fikirlerini belirten, kendisinin 3 

yaşında bir çocuğun zekâsına sahip olduğunu bilen bir kedidir. Hatta öyledir ki çevre 

kirliliği ve insanların hırsına yönelik fikirler bu kedi tarafından dile getirilir. 

“Hepi Fılovır”daki İbrahim’in sahip olduğu bir yat olan Kazanova, bir insan 

gibi tasvir edilmiştir. Kişileştirme sanatı kullanılarak sessizce oturması, bir arkadaş 

gibi bakması betimlenmiştir. Aşağıdaki cümlelerde yazar, Kazanova hakkında 

görüşler belirtilir: 

“Kazanova mı? Hangi Kazanova? Kuzu kuzu bir erkektir o. Oturup saatlerce 

konuşulabilecek, kalkıp dağlara doğru yürünebilecek bir arkadaş. Sırasında büyük 

kentlerin pek ağırbaşlı görünen adamlarından daha ağırbaşlı ve dürüst, açık kalpli ve 

sıcak.” (s.78) 

3.5.3.5. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

Bir anlatı türünde anlatıcı ve bakış açısını belirlemek, yazarın olayları kimin 

ağzından anlattığının tespiti adına önemlidir. Nursen Karas’ın öykülerinde iki çeşit 
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anlatıcı ve bakış açısı karşımıza çıkmaktadır. Bunlar, birinci ağızdan anlatılan ve 

üçüncü şahıs ile tanrısal bakış açısıyla anlatılan hikâyelerdir. Nursen Karas’ın 

hikâyelerindeki bir önemli husus ise anlatıcının varlığının bariz belli olmasıdır. 

Birçok eserinde anlatıcının varlığı, hikâyenin başından sonuna kadar bellidir. Nursen 

Karas’ın hikâyelerinde kullandığı anlatıcı ve bakış açılarını aşağıdaki gibi tespit 

ettik: 

 
Birinci Şahış Anlatıcı 

Merkezî Karakter 
 “Bulduk” 

 “Güldürmek İçin” 

 “Uyku” 

 “Kalıpsız Deve” 

 “Bir İnce Söğüt Dalı” 

 “CDÖYVBD” 

 “Dargınlık” 

  “Yasak Danslar” 

 “Balıkların Sesi” 

 “Kaybolan Kurbağa” 

 “Kürklü Güzel Gevrek 

Kurabiye” 

 “Kolye Yapan Çocuklarım” 

 “İçinden Rüzgâr Geçen Sarı” 

 “Biri Olmalı” 

 
 
 

 
Üçüncü Şahıs Anlatıcı 
Tanrısal Bakış Açısı 

 “Korkutan Kara Karga” 

 “Ağlayan Nar” 

 “Söylenmemiş Ninniler” 

 “Sevgi-Sizler” 

 “Paralel Yağmur” 

 “Aslanlar Acıktı” 

 “Kirpi, Domates ve Kedi” 

 “Yankı Dağları” 

 “Türkü Olan Kadın” 

 “Alaca” 

  “Çöplükten Gelen Çocuk” 

 “Ceviz Sürgünü” 

 “Hepi Fılovır” 

 “Hayıtlının Hörüsü” 

 “Konuşmak:Yaşamanın Yarısı” 

 “KKKKK” 

 “Tuzlu Yağmurlar” 

 

Bunların dışında merkezî karakter olmayıp birinci ağızdan anlatılan “Havyar 

Yiyen Çocuk” ve “Zehra” hikâyeleri bulunmaktadır. “Görece” ve “Anlayamazsın” 

hikâyelerinde ise çoğul bakış açısı bulunmaktadır. 
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Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde Nursen Karas’ın her iki anlatıcıyı 

birbirine yakın sayıda kullandığı görmekteyiz. Hikâyelerde tespit ettiğimiz anlatıcı 

ve bakış açılarını, detaylı bir şekilde ortaya koymak için hikâyelerden kısa cümleler 

aktararak ele alacağız. Birinci kişi ağzından anlatılan ilk hikâye “Bulduk”tur. 

“Bulduk” hikâyesindeki olaylar Bulduk isimli yavru kedi tarafından 

anlatılmaktadır. Tekil bakış açılı anlatıcının bulunduğu hikâyede, zaman zaman 

bilgisi sınırlı yazar bakış açısının bilme kudreti kullanılmıştır. Hikâyedeki Bulduk, 

kendisini kirli elleriyle okşayan kestaneci hakkında şunları söyler: 

“Elleri kirli kestanecinin, kömür yakmış olmalı. Kirli ama yumuşak. Oysa o 

hep çocuklarının kulaklarını çeker bu eliyle. Ancak geceleri, uyuduklarında usulca 

öptüğü çocuklarının.” (s.14) 

Bununla beraber hikâyenin sonlarına doğru Bulduk’un, öleceğini sezmesi de 

buna örnek verilebilir. Hatta Bulduk, öldükten sonra cesedinin bahçeye 

gömüldüğünü, üstüne çiçekler ekildiğini, Gülseren’in üzülmemesi için annesi 

tarafından yapılanları okuyucuya aktarmaya devam etmiştir. 

“Güldürmek İçin” de olaylar, merkezî karakter Elif’in ağzından 

anlatılmaktadır. “Uyku” hikâyesinde olaylar kendisini susucu olarak tanıtan genç 

kızın ağzından anlatılmaktadır. “Kalıpsız Deve”, “Dargınlık”, “İçinden Rüzgâr 

Geçen Sarı”, “Biri Olmalı”, “Yasak Danslar”, “Kaybolan Kurbağa”, “Kolye Yapan 

Çocuklarım” hikâyeleri, ismi belli olmayan merkezî karakterler tarafından 

anlatılmaktadır. 

“Bir İnce Söğüt Dalı” birinci ağızdan anlatıcı tarafından tekil bakış açısı ile 

anlatılan bir eserdir. Hikâyedeki olaylar, Raziye’nin ölümünden sonra yine Raziye 

tarafından anlatılmıştır. 

Birinci ağızdan anlatılan diğer bir hikâye ise “Cezalar Düşünen Öğretmenin 

Yüzü ve Bir Düş”tür. Hikâyedeki olaylar, vapurdaki bir kızın ağzından 

anlatılmaktadır. Bilgisi sınırlı yazar bakış anlatıcının bazı özellikleri görülmektedir. 

Anlatıcı öğretmenle ilgili şu ifadeyi kullanır: “Oysa bugün sevinçliydi, alışverişten 
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dönüyordu, hanidir düşündüğü gibi bir tayyör almıştı kendine; oldukça yeni 

moda.”(s.26)   

“Balıkların Sesi” hikâyesindeki olayları, Ayşe anlatmaktadır. “Kürklü Güzel 

Gevrek Kurabiye” hikâyesindeki olaylar ise insan dışı bir figür olan kedinin ağzından 

anlatılmıştır. 

Olayların birinci ağızdan anlatılmasına rağmen merkezî karakter olmayan 

“Havyar Yiyen Çocuk” hikâyesindeki anlatıcı, olayları bir sofranın başında 

gözlemleyen kişidir. Pasif bir özelliği vardır, hikâyede ismi bile geçmez. Hikâyede 

anlatıcının, İbrahim’le kardeş oldukları anlaşılmaktadır. 

Anlatıcının merkezî karakterden uzak olduğu bir diğer hikâye de “Zehra”dır. 

Hikâyedeki anlatıcı Zehra değil, Gülden’dir. Gülden, küçüklükten beri tanıdığı 

Zehra’nın başından geçen olayları anlatmaktadır. 

Çoğul bakış açısının kullanıldığı “Görece” hikâyesinde yer alan üç bölümde 

de birinci tekil anlatıcı yer almaktadır. Üç bölümde, üç farklı ben anlatıcı ve üç farklı 

tekil bakış açısı yer almaktadır. Çoğul bakış açısının kullanıldığı diğer bir hikâye 

“Anlayamazsın”dır. Olaylar sırayla delikanlının ve genç kızın bakışıyla yorumlanır. 

“Görece” hikâyesinde üç farklı tekil anlatıcı kullanılırken “Anlayamazsın” 

hikâyesinde iki farklı üçüncü şahıs anlatıcı kullanılmıştır. 

Nursen Karas’ın diğer bir anlatım yöntemi ise olayları üçüncü kişi ağzından 

aktarmasıdır. Birçok hikâyesinde bu anlatıcıyla beraber tanrısal bakış açısı 

kullanmıştır. Bu bakış açısı yazara birçok büyük kolaylık sağlamıştır.  

Tanrısal bakış açısını Mehmet Tekin, şu şekilde tanımlamaktadır:  

“Temel karakteri ile ‘her şeyi bilme’ esasına dayanan bu bakış açısı, yazara 

geniş imkânlar sunmaktadır. Böyle bir imkânla donatılmış (techiz edilmiş) anlatıcı 

figür, adeta ‘Tanrı gibi’, her şeyi bilir, görür, sezer; geçmişten ve gelecekten haberler 

verir. Kelimenin tam anlamıyla o, her şeyin üstünde ve her şeye hâkimdir. Böyle bir 

güç ve yetenekle donatılmış anlatıcı (the omniscient narrator), aslında gerçek 

dünyaya ait olan yazara, yarattığı kurmaca (gerçeksi) dünyada yer alan 
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kahramanlarının duygu ve düşüncelerini sunma/anlatma yönünde geniş imkânlar 

sağlar.” (Tekin, 2015: 57-58). 

Nursen Karas hikâyelerinde tanrısal bakış açılı anlatıcı aşağıda yer alan 

yetilere sahiptir: 

 Kahramanların duygu, düşünce ve isteklerini bilme,  

 Kahramanların neler hissettiklerini bilme,  

 Olaylar hakkında geçmiş zamandan bilgiler aktarma, 

 Gelecekte yaşanacak olaylar hakkında bilgi verme, 

Aşağıdaki örneklerde tanrısal bakış açılı anlatıcının hangi hikâyelerde nasıl 

kullanıldığını belirtmeye çalışacağız. 

Üçüncü kişi ağzından anlatılan “Korkutan Kara Karga” hikâyesinde tanrısal 

bakış açılı anlatıcı, kahramanların aklından geçenleri ve isteklerini bilir. Hikâyedeki 

anlatıcı, kahraman hakkında şunları söyler: 

“Kollarını iki yana açıp yokuş giden dolmuşu durdurmak istedi.” (s.54) 

Tanrısal bakış açılı anlatıcı, aynı hikâyede karganın kahramanda ne 

hissettirdiklerini bilir: 

“Aman bir korkunçtu karganın martıya benzemesi. Kara kara kanatlarına bir o 

kadar da gölgeleri eklenmişti, uçuyor ha uçuyordu. Kız gözleri ona takılı, dönüp 

dolanmasını izliyordu bilinçsiz.” 

Hikâyede anlatıcının varlığı bazı bölümlerde çok belli olur: 

“Yukarda, kayalıklarda bütün bunlar olup biterken, aşağıda yine o eski 

otobüs- düş yumağında dürülü bir otobüs- kimbilir kaçıncı kez geldi, Huff etti durdu 

durakta.” (s.57) 

 “Ağlayan Nar”, “Söylenmemiş Ninniler” hikâyelerinde ise tanrısal bakış açılı 

anlatıcı, kahramanların ruhsal durumları ile ilgili bilgiler vermektedir. “Sevgi-

Sizler”deki tanrısal bakış açılı anlatıcı, kahramanların neler düşünüp düşünmediğini 

bilir: 
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“Çok çok düşünerek; ya da hiç [düşünmeyerek] öylece bakıyordu.” (s.67) 

“Paralel Yağmur”da ise anlatıcı, hikâyedeki annenin ve çocuğun aklındaki 

korkuyu bilir.  

“Kirpi, Domates ve Kedi”deki anlatıcı beli kırılan kedinin bundan sonra hiç 

yemek yiyemeyeceğini okuyucuya aktarır. “Yankı Dağları” hikâyesindeki anlatıcı, 

aşağıdaki cümleleri okuyucuya aktararak varlığını belli eder. 

“Aslında demek istediğim bu değildi. Gerçek bir olayı anlatmak istiyordum, 

[yirmi bir] yaşındaki Japon daktilosu Toşika Kamino’la gezginci Alman delikanlısı 

Knut Hansen’ın serüveniydi beni düşündüren.” (s.50) 

Anlatıcı, hikâyenin devamında da sık sık araya girer: “Toşika ne yapar 

dersiniz?” (s.56) Cümlesinde olduğu gibi anlatıcının varlığını hikâyede sık sık 

hissederiz. Bununla birlikte tanrısal bakış açılı anlatıcı, gelecekten haber verme ve 

kahramanların duygularından haberdar olma gibi özelliklere de sahiptir. Aşağıdaki 

cümlede, tanrısal anlatıcının gelecekten haber verme özelliği aktarılmıştır: 

“Bir daha Japonya’ya [gelmeyecektir] Knut.” (s.55) 

“Aslanlar Acıktı” hikâyesinde, anlatma tekniğinin yoğun olarak 

kullanmasından dolayı anlatıcının varlığı her an fark edilir. Anlatıcı, kahramanların 

duygularını bilir ve gelecek hakkında aşağıdaki örnekte olduğu gibi bilgi verir: 

“Bu, sonraları da hep böyle olacak.” (s.20) 

 “Türkü Olan Kadın” hikâyesindeki anlatıcı, Mefharet’in düşüncelerini ve 

özlemlerini bilir: “Tavşan’daki düzeni (o şimdilerde gözünde tüten tekdüze ve ilkel 

düzeni) aşmak demekti.” (s.59) 

Hikâyede anlatıcının varlığı, hikâyenin son paragrafında şu cümle ile belli 

olur: 

“Bodrum’a vardığımda deniz yine masmaviydi, çıldırasıya mavi. Şimdi bir 

türkü olup havada dolanan ‘Hâkimanım’ bile maviydi, gözlerimle gördüm. Ve 

hepimiz onu görürken, onu dinlerken ona katılıyorduk.” (s.63) 
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“Alaca”daki tanrısal bakış açılı anlatıcı ise adamın, genç kızı aldattığını bilir 

ve olaylar hakkında ipuçları verir. Olayları şekillendirecek sorular sorar ve bunu 

kendisi cevaplandırır: 

“Bir unutkanlık yüzünden [başlayan] bir güzellik ne kadar [yaşayabilir?] 

Unutkanlık süresince ancak.” (s.82) 

“Tuzlu Yağmurlar” hikâyesindeki anlatıcı, kahraman genç kızın düşüncelerini 

ve isteklerini bilir. Bunu iç çözümleme yöntemiyle birlikte gerçekleştirir: 

“Ağladıkça ağlamak istiyordu; haykırmak, ellerini göğe uzatıp bağırarak 

ağlamak istiyordu.” (s.68) 

 “Ceviz Sürgünü”ndeki anlatıcı ise hikâyede genç kızın evine kimin hırsızlığa 

girdiğini olayın başından itibaren bilmekte ve okuyucuya aktarmaktadır.  

“Hepi Fılovır”da okuyucu, olayların akışına çok müdahale eden anlatıcının 

varlığından haberdar olur. Anlatıcı, olaylara müdahale ederek zaman zaman 

okuyucuya bilgi verir. Örnek vermek gerekirse aşağıdaki cümlelerde Girit halkına 

yönelik bilgi verilir: 

“Yine o tarih kitapları Giritli Minoenlerin barışsever olduklarını yazar. 

Doğrudur. Çoğunluğu Girit göçmeni olan Bodrumda adam vurma olmaz, kan davası 

yoktur.” (s.79) Hikâyedeki tanrısal bakış açılı anlatıcı ise Bodrum’dan uzaklarda bir 

kentte bir genç kızın bavulunu toplamasını bilir ve bu bilgiyi okuyucuyla paylaşır. 

Anlatma tekniğinin kullanılmasından doğan anlatıcının varlığının belli olduğu 

bir diğer hikâye ise “Hayıtlının Hörüsü”dür. Hikâyede anlatıcı, Mustafa yokken, 

Hörü’nün kiminle evleneceğine karar verileceği gibi bilgileri okuyucuya aktarır. 

Mustafa’nın köye döndüğünde öldürülmesi için yemeğine ağu (zehir) konacağını da 

bilir. 

“Konuşmak: Yaşamanın Yarısı” hikâyesinde ise anlatıcı, kahramanların 

davranışlarının arkasında olan düşünceleri sezinleme ve anlama yeteneğine sahiptir. 
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3.5.3.6. Anlatım Teknikleri 

Nursen Karas, hikâyelerinde zaman zaman anlatım tekniklerinden 

yararlanmıştır. Kahramanlar hakkında bilinmeyenleri aktarmak, okuyucuyu diri 

tutmak, dikkat çekmek, kahramanın duygu, düşüncesi ve ruhsal durumu hakkında 

bilgi vermek gibi amaçlarla bu tekniklere başvurmuştur. Bu tekniklerin başında 

anlatma ve anlatma-gösterme yöntemi yer almaktadır. 

Anlatma-gösterme tekniği, birçok yazarın sıklıkla kullandığı eski bir 

yöntemdir. Fakat Nursen Karas, hikâyelerinde anlatma tekniğini yoğun olarak 

kullanmıştır. Anlatma-gösterme tekniği, anlatma tekniğine göre daha az hikâyede 

kullanılmıştır. 

Hikâyelerden örneklere geçmeden önce bu teknikle ilgili kısa bilgi 

aktaracağız. Mehmet Tekin, anlatma tekniğini şu şekilde ifade eder: 

“Anlatma yönteminde, anlatıcının mutlak egemenliği vardır ve anlatım 

sorunu, onun tasarrufuyla çözülür. Bu yöntemin ağırlıklı olarak kullanıldığı 

metinlerde, okuyucuyu eserin dünyasına sokmak kolay değildir. 

Bir anlatıda, eğer dikkatler mutlak anlamda anlatıcının üzerinde 

yoğunlaşıyorsa, o anlatıda, ‘anlatma’ (telling) ağırlıklı bir anlatım biçimi kullanılıyor 

demektir. Bu yöntemde, anlatıcı, hikâyeyi sunuşuyla, sunuş sırasında yaptığı 

açıklama ve yorumlarıyla okuyucunun dikkatini metne değil, kendi üzerine çeker.” 

(Tekin, 2015: 207-209). 

“Bulduk” hikâyesinin genelinde, anlatma yönteminin kullanımı ağır 

basmaktadır.  Hikâyeden alınmış aşağıdaki paragrafta, ara söz dışındaki cümlelerde, 

anlatma yönetimi kullanılmıştır: 

“Gün işte böyle geçti. Birkaç küçük çocuk simitlerinin ucundan koparıp 

önüme bıraktı. -Çocuklar hep yemişlerini bölüşmek isterler- Kestaneci bir kestane 

daha ufaladı. İhtiyar kadına da verdi üç tane.” (s.15) 

 “Anlayamazsın” hikâyesinde anlatma yöntemi, anlatma-gösterme yöntemiyle 

birlikte kullanılmıştır. Hikâyede yer alan hayallerdeki diyaloglarda, anlatma-
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gösterme yöntemi kullanılmıştır. Diğer kısımların çoğu yerinde, anlatma yöntemi yer 

alır. Aşağıdaki paragrafta, bu hikâyeden alınma cümleler yer almaktadır. Altı çizili 

cümleler anlatma yöntemi, diğer cümleler ise anlatma-gösterme yöntemiyle 

oluşturulmuştur: 

“-Gel burda oku.. 

Söz dinlerdi, elinde çarşaf gibi açılmış gazetesiyle içeri girdi. 

-Gel gel.. Kaldır şu yastıkları da şöyle otur. Bu gece dizlerinde uyumak 

istiyorum. 

-Bu da nerden aklına esti?.. 

-Eser ya..” (s.49) 

“Bir İnce Söğüt Dalı”nda olaylar, direkt Raziye’nin ağzından anlatıldığı için 

anlatma tekniği daha ağır basmaktadır. Hikâyede geçen birkaç küçük diyalogda 

anlatma-gösterme tekniği uygulanırken, diğer geri kalan bölümlerde ise anlatma 

tekniği kullanılıştır. Hikâye, ölmüş bir kişinin yaşadığı olayları, okuyucuya anlattığı 

hissi vermektedir. 

Kısıtlı diyalogların kullanıldığı “Aslanlar Acıktı”, “Dargınlık”, “Yankı 

Dağları”, “Türkü Olan Kadın”, “Zehra”, “Alaca”, “Çöplükten Gelen Çocuk”, “Ceviz 

Sürgünü”, “Yasak Danslar”, “Konuşmak: Yaşamanın Yarısı”, “Hayıtlının Hörüsü” 

hikâyeleri, anlatma yöntemi ile oluşturulmuş ve bir kişiden dinleniyormuş havası 

içeren eserlerdir. 

“Kaybolan Kurbağa” ve “Kürklü Güzel Gevrek Kurabiye” diyalog tekniğinin 

hiç yer almadığı, tamamıyla anlatma tekniğinin kullanıldığı hikâyelerdir. 

Nursen Karas, hikâyelerinde anlatma-gösterme yöntemini ise genellikle 

diyaloglarla kullanmıştır. 

 “Havyar Yiyen Çocuk”, “Kuyruğuna Kuşlar Konan Kara Kediler”, “Uyku”, 

“Kalıpsız Deve” hikâyeleri anlatma-gösterme tekniğinin uygulandığı eserlerdir. 
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Nursen Karas’ın hikâyelerinde anlatma yönteminin fazla kullanıldığı tespitini 

hikâyelerindeki anlatıcının varlığının belli olmasına, hatta anlatıcının çoğu yerde ön 

planda olmasına dayandırmaktayız. 

Nursen Karas’ın hikâyelerinde sıklıkla başvurduğu anlatım tekniklerinden 

biri de geriye dönüştür. 

“Romanda bir kahramanın veya bir olayın geçmişi hemen romanın başında 

anlatılmaz. Aradan bir süre geçtikten, okuyucunun merak duygusu kamçılandıktan 

sonra, bahse konu olan kahraman veya olayla ilgili bilgiler –geçmişe dönülerek- 

verilir.” (Tekin, 2015: 254). 

Yazar; geriye dönüşleri, Mehmet Tekin’in açıklamasında belirttiği gibi 

hikâyenin ortasında veya sonlarına doğru uygulamaktadır. Yazar, geriye dönüş 

yöntemiyle genellikle kahramanların geçmişiyle ilgili bilgileri verir ve olayların arka 

planında olanları ortaya çıkarmak için başvurur.  

“Kalıpsız Deve” hikâyesi, genç bir kızın okul yıllarını anımsamasıyla başlar 

hikâye, baştan sona kadar bu teknikle oluşturulmuştur. Hikâyenin başında, şimdiki 

zamandan daha gerilere gidileceği, geçmişten bilgi aktarılıp geriye dönüşün olacağı 

şu sözlerle belirtilir: 

“Sabırla koruktan helva.. Daha sonraları, o okulu bitirip çalışmaya 

başladıktan da sonraları; birine gönül verip umutsuzca gözyaşları dökmeye 

başlayınca [annemin] hep yineleyeceği bir atasözüydü bu.” (s.41) 

  “Bir İnce Söğüt Dalı” hikâyesi baştan sona bu teknikle oluşturulmuş bir 

eserdir. Raziye, başından geçen olayları ölümünden sonra anlatmaktadır. 

 “Yankı Dağları” hikâyesi de bu teknikle oluşturulmuştur. Yazar, gazetede iki 

ölmüş sevgilinin nişanlandığı haberini okuyunca bir önceki yıl bahar mevsiminde 

yaşanan bu aşk hikâyesini geriye dönüş tekniğiyle okuyucuya sunmuştur. 

 “Balıkların Sesi” hikâyesinde iki kez geriye dönüş tekniği uygulanmıştır. 

Kendisini ziyarete gelen arkadaşlarının gidişi, Ayşe’ye iki şeyi hatırlatır. 
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1- Annesinin kendisini dayısına evlatlık olarak bırakıp gitmesi 

2- Yeni şubeye nasıl atandığı 

“Kaybolan Kurbağa” hikâyesi bir akşam uyurken takvim yapraklarına göz 

gezdiren kahramanın 10 yıl öncesini anımsamasıyla başlar. Bu andan itibaren 22 

Şubat 1979 tarihinde yaşanılanlar anlatılmaya başlanır. Geriye dönüşü başlatan 

nesne, takvim yapraklarıdır. 

 Nursen Karas’ın diğer hikâyelerinde kullandığı geriye dönüşler kısaca 

şunlardır: “Güldürmek İçin”de Elif’in iyilik suyu için okul çağında yaptığı 

denemeleri (s.23), “Korkutan Kara Karga”da sahil kenarında hayal kurup anılarını 

canlandırması (s.54), “Sevgi-Sizler”de içki masasındaki adam; geçmişte anne, baba 

ve kedisiyle geçirdiği mutlu günleri düşünür. O anları, tekrar tekrar yaşamak istemesi 

(s.67-69), “Havyar Yiyen Çocuk”da anlatıcının büyük dedesinin nasıl şehit olduğu 

ve dedesinin mallarının satılıp küçük eşi tarafından saklandığı (s.31-32), “Türkü 

Olan Kadın”da Mefharet’in, çocukluğuyla ilgili anıları hatırlaması (s.59), “Zehra” 

hikâyesinde Gülden’in Zehra ile nasıl tanıştığı (s.65), “Çöplükten Gelen Çocuk” 

hikâyesinde Semra, yaşadığı sorunların sebebini geçmişte babasıyla arasında 

yaşanılanlara bağlaması (s.8), “Yasak Danslar”da yazar ile Naime Hanım’ın 

dostluğunun nasıl başladığı (s.26), “Hayıtlının Hörüsü” hikâyesinde Salih’in çocuğu 

olmadığı için abisinin küçük kızı Hörü’yü alıp büyütmesi (s.85) geriye dönüş 

tekniğiyle verilmiştir. “Uyku” hikâyesinin birçok yerinde, bu teknik kullanılmıştır. 

Çünkü karakter ölüp dirildiğini görmektedir. Bu hikâyede kendisine âşık olan 

delikanlı, kurtardığı ve öldürdüğü hayvanlar, doğum yaparken ölen komşusuyla ilgili 

bilgileri bu teknikle vermektedir. 

Nursen Karas’ın kullandığı anlatım tekniklerinden birisi olan tasvir, yazarın 

hikâyelerinde gerektiği kadar kullanılır. Bu konu hakkında Muzaffer Uyguner şunları 

belirtir: 

 “Öykülerinde kişi ve çevre betimlemeleri vardır ama bu betimlemeler bir 

yığınak gibi bir arada değildir. Kişi betimlemelerinde kısalıktan yanadır.” (Uyguner, 

1994, 56). 
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Fotoğrafçılık sanatıyla ve resimle uğraşması, Nursen Karas’ın gözlem 

yeteneğinin geliştirmiştir. Bu konu hakkında Akşam gazetesi yazarı İrfan Derman 

Sevgi-Sizler kitabıyla ilgili şunları söyler: 

“Sağlam bir temel üzerine kurulmuş öykülerinde sanatçının usta bir gözlemci 

olduğu belirlenmekte.” (Derman, 1968: 3). 

Karas’ın hikâyelerinde tasvir, mekândan çok kişiler için kullanılır.  

“Korkutan Kara Karga”da başkahramanın hayalini kurduğu kişi şu şekilde 

betimlenir: 

 Genç adam, tarağı şimdi öyle, ağır ağır cebine koyarken, burdan göründüğü 

haliyle, açık renk ensesi, az sağa yatmış boynu, yine açık renk saçlarıyla, düzgün 

güzel omuzlarıyla yukardan aşağıya sevgiden yapılmış gibiydi.” (s.53) 

“Bir İnce Söğüt Dalı”nda  Bahri’nin bakışları, şöyle tasvir edilir: “Yabansı, 

kötü, hoyrat bakıyordun. Oysa ben gidişindenberi, yumuşak bakışlı gözlerini hep 

üzerimde bilerek avunuyordum.” (s.74) 

 “Zehra”daki kişi tasviri ise şu şekildedir: 

“Zehra uykulu gibi, şaşkın gibi karmakarışık bir yüzle çıktı dışarı başına bir 

yemeni sararaktan. Bu, çocukluğumun bizle örnek giyinen pembe yanaklı Zehra’sı 

değil, ayağında şalvarı, kırçıl saçları, solgun yüzüyle bambaşka bir Zehra’ydı.” (s.70) 

Kişi tasvirinin ağırlıkta olduğu bir diğer hikâye “Yasak Danslar”dır. 

“Belkıs [Hanım’ı] dansa kaldırmak isteyenler var. ‘Hay hay’ diyor, ortaya 

çıkıyor; peruğunu bütünleyen abartılı makyajı, açık yakalı, karpuz kollu bluzuyla 

gecenin en dikkat çeken kadını.” (s.30) 

Mekân tasviri kısmen daha azdır. Aşağıda yer alan hikâyelerde mekân 

tasvirleri kullanılmıştır. 

 “Yasak Danslar”, Yedigöller yöresinin tasviri ile başlar: 
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“Yedigöller deyince ormanları düşlüyorum. Ağaçlar.. ağaçlar.. her biri ayrı 

birer sevgili gibi upuzun, dimdik, yemyeşil.. gönenmiş ağaçlar.. sular.. dişinizi 

sızlatan, doyasıya içemediğiniz güzelim dağ suları.. sonra göl kıyısında bir piknik 

yemeği.” (s.25) 

Nursen Karas’ın mekân tasviriyle başlayan ender hikâyelerinden birisi 

“Kuyruğuna Kuşlar Konan Kara Kediler”dir. Öznel bir betimlemeye sahip olan 

hikâyenin başlangıcı şu şekildedir: 

“Büyük ağaçlıklı cadde, gizlisinde kuytusundaki unutulmuş küçük güzellik ve 

incelik kalıntılarıyla, bilenlere, görenlere eski, kameriyelerinde güller açan, doğala 

benzetilmiş havuzlarında nilüferler arasında balıkların gezindiği, tahta panjurlu, hasır 

koltuklu köşkleri ve içinde yaşamış insanları anımsatabiliyordu.” (s.106) 

Sıkça rastlanmasa da yazarın öykülerinde karşımıza çıkan bir diğer anlatım 

tekniği de montajdır. Yazar, bu tekniği hikâyelerinde genelde türkü, az sayıda 

atasözü ve şiire yer vererek kullanmıştır. 

 “Kalıpsız Deve” hikâyesinde bir atasözü kullanılmıştır. Bu atasözü “Sabırla 

koruktan helva, dut yaprağından atlas olur. (s.41)”dur. 

 “Aslanlar Acıktı” hikâyesinde Necip Alsan’a ait Çağımızı Hazırlayan 

Düşünce, Eylem ve Düşünce Açısından XIX. Yüzyıl adlı eserden alıntı yapılmıştır. Bu 

alıntı şu cümledir: “En az havayla [yaşayabilecekleri] boşluklara göre kat kat 

yapılmış döşemeler üzerinde [yan yana] ve [üst üste].” (s.21) 

“Yankı Dağları” hikâyesinde, bir gazete haberinden alıntılar yapılmıştır. 

Montaj “Ölmüş olan iki sevgili bahara nikâhlanacak.” haber başlığını, hikâye 

metnine dâhil ederek uygulanmıştır. 

Nursen Karas, dört hikâyesinde montaj tekniğini türkü sözlerini metne 

taşıyarak uygulamıştır. Bunlar: “Türkü Olan Kadın” hikâyesinde, “Bodrum Hâkimi” 

türküsü, “Paralel Yağmur” hikâyesinde “Yemen Türküsü”, “İçinden Rüzgâr Geçen 

Sarı” hikâyesinde bir halk türküsü ve “Hayıtlının Hörüsü” hikâyesinde Muğla 
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yöresinde yaşanılan olaya yakılan türkü, okuyucuya aynen aktarılmıştır. “Hayıtlının 

Hörüsü”nde geçen türkü şu şekildedir: 

“Hayıtlıdan çıktım da imanım indim vardım Oluklu’ya 

Oluklu’dan üç can da kıydım hemen döndüm ardıma 

Bir mektup yazdım imanım astım kızın koluna 

Kızın talaşını yavrum serdim meşe dalına 

Aldım tüfeğimi de imanım çıktım insan avına 

Jandarmalar kol kol olmuş Hayıtlı’nın yoluna 

Evlerine vardım da imanım kapıları kapalı 

Mustafa’yı vuran da imanım Hayıtlının topalı.” (s.90) 

 

 “Kürklü Güzel Gevrek Kurabiye” hikâyesinde bir halk hikâyesi olan 

Şahmeran’a atıf yapılmıştır. Hikâyede Şahmeran’ın sadece ismi geçmektedir. Yazar, 

dipnotta bu halk hikâyesi hakkında bilgi vermiştir. 

“Hepi Fılovır”da yazar, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın Anadolu Tanrıları 

kitabından bir alıntı yapmıştır. Bu alıntı şöyledir: “Yeryüzü yeryüzü olalıberi hep 

karanlık ve kargaşalık içindedir.” (s.75) 

 “Konuşmak: Yaşamanın Yarısı” hikâyesinde bir atasözüne yer verilmiştir. 

yersiz ve saçma sözler karşısında söylenen bir söz olan “Dam üstünde saksağan vur 

beline kazmayı” (TDK, 2016) atasözü, yazar tarafından değiştirilerek “Sak üstünde 

damdağan. Kaz beline vurmayı.” (s.103) şeklinde kullanılmıştır. 

“Kuyruğuna Kuşlar Konan Kara Kediler” hikâyesinde Nursen Karas, 

kendisine ait bir şiiri, hikâyedeki esmer kadın aracılığıyla okuyucuyla paylaşmıştır. 

Montajladığı bu şiir, daha sonraları 2003 yılında Boşluğun Sesi kitabında 
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“Delirmemek İçin Şiir Yazmak” ismiyle yayımlanmıştır. Bu şiir aşağıda yer aldığı 

gibidir: 

 “İnsanlar: Kapalı..uzak!.. 

Çok garipseniyor içini açmak 

Son çare şiir yazmak: 

Gurbet yolu uzun..dur. 

 

Bir yürekse sımsıcak 

Dopdolu taptaze: Kabaracak 

Son çare şiir yazmak: 

Gurbet yolu soğuktur. 

 

İnsanlar: Değişken.. anlaşılmaz 

Ben eski benim, değişmedim 

Son çare şiir olmak: 

Gurbet yolu yolumdur; 

Uzundur, soğuktur.. yolumdur.” (BS, s.56). 

Özetleme tekniği, yazarın yer yer kullandığı bir tekniktir. Nursen Karas’ın 

birçok hikâyesinde kısıtlı zaman dilimlerinde geçen olaylar anlatılır. Fakat bazı 

hikâyelerinde uzun zaman dilimlerinde gerçekleşen olaylar da anlatılmaktadır. Bu 

hikâyelerinde bütün ayrıntılar anlatılmayıp özetleme tekniği kullanılır. 

Özetlemenin ilk olarak kullanıldığı “Bulduk” hikâyesinde, “Gün işte böyle 

geçti. Birkaç küçük çocuk simitlerinin ucundan koparıp önüme bıraktı.”(s.15) 
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cümlesiyle bir gün özetlenmektedir. “Söylenmemiş Ninniler”de Nesibe’nin hamilelik 

süreci anlatılmaz. Yazar, bu dokuz aylık zamanı atlayıp direkt doğum anına geçer. 

“Recep, o uzun süreli gidiş gelişlerinin bir dönüşünde, komşu kadınları eve 

toplanmış buldu.” (s.65) sözüyle hamilelik dönemi özetlenmiştir. “Aslanlar Acıktı” 

hikâyesinde “Kapak açıldığında artık Mısıra gelinmiştir, ya da Akdeniz kentlerinden 

birine.” (s.21) cümlesiyle Afrika’dan başlayan zorlu esir ticareti yolculuğunu 

özetlenir. 

“Dargınlık” bu tekniğin en güzel kullanıldığı bir hikâyedir. Hikâyede genç 

kız sevdiği adamın geri dönmesini beklerken zamanın nasıl geçtiği, bu teknikle 

verilmiştir. 

“…çarşamba..perşembe..cuma..cumartesi..Pazar..pazartesi..Salı Çarşamba… 

Nisan… mayıs.. haziran.. temmuz.. ağustos… Eylül.” (s.36) 

“Yankı Dağları”nda, Alman genci Knut Hansen’in gemide tayfa olarak 

çalışmaya başladığından sonra yaptığı seyahatler, bu yöntemle okuyuculara 

aktarmıştır: 

“Hindistan’ı dolaşıp Arabistan’a gelmişler, Arap Yarımadası’nı dönüp 

yukarıya doğrulmuşlardır. Süveyş Kanalı’ndan Akdenize çıkacaklar, Kuzey Afrika 

kıyıları, Cebelitarık ve sonra Avrupa.” (s.55) 

“Çöplükten Gelen Çocuk” hikâyesinde, ailesinin kendisine karşı davranışının 

nedenini uzun yıllar sonra öğrenen Semra, bu durumu özetleme tekniği içerisinde 

belirtir: 

“Daha ileriki yıllarda öğrendikleriyle anılarını, sezgilerini birleştirince 

‘neden’ler aydınlanmıştı.” (s.9) 

“Hayıtlının Hörüsü” hikâyesinde, Mustafa’nın evinden uzakta yabanda 

kaldığı iki yıl bu teknikle anlatılmıştır. 

Nursen Karas’ın, hikâyelerinde kullandığı tekniklerden birisi de diyalog 

tekniğidir. Yazar, hikâyelerde sadece insanları değil hayvanları da konuştutur. Fakat 

hayvan-insan arası diyaloglar nadir görülür. Bu şekilde insan-hayvan diyaloğunun 
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görüldüğü tek öykü “Uyku”dur. Hikâyelerindeki kahramanlar, bazen hayvanları 

insan gibi görüp tek taraflı konuşmalar yapar. “Korkutan Kara Karga”da geçen bir 

konuşma şu şekildedir: 

“Sen kuşsun dilediğini yaparsın. Ben insanım aklıma geleni yapamam.” (s.55) 

“Cezalar Düşünen Öğretmenin Yüzü ve Bir Düş” hikâyesinde diyaloglar, 

öğretmen ve öğrencinin gerginliğini anlatacak şekilde düzenlenmiştir ve öğrencinin 

isyanını haklı çıkarır. “Havyar Yiyen Çocuk”ta amcasına ve ailesine hizmet eden 

İbrahim’in, hakir görülmesi diyaloglarla aktarılmıştır. 

Anlatma yönteminin ağırlıkta kullanıldığı, anlatıcının daha çok öne çıktığı 

“Yankı Dağları”, “Türkü Olan Kadın”, “Aslanlar Acıktı”, “Dargınlık”, “Çöplükten 

Gelen Çocuk”, “Bir İnce Söğüt Dalı” hikâyelerinde, diyalog tekniği az kullanılmıştır. 

Nursen Karas’ın zaman zaman başvurduğu iç monolog yöntemi, anlatıcının 

aradan çekilerek okuyucunun, kahramanın düşünceleri hakkında fikir sahibi 

olmasıdır. Kahramanın fikir ve hareketlerinin yorumlanması, okuyucu tarafından 

yapılır. Daha çok içe dönük bireyleri kullandığını belirttiğimiz Nursen Karas, daha 

çok kadın figürleri için bu yöntemi kullanır. 

“Güldürmek İçin” hikâyesindeki Elif’in “Sokağa çıktığımda aferinler 

veriyordum kendi kendime. ‘Aferin Elif..’” (s.24) demesi, “Anlayamazsın” isimli 

hikâyede kendini hayale kaptıran kız, hayalde evlendiği erkeğin gerçekte karşısında 

başka bir kıza baktığını fark edince içinden “anlıyamazsın”  (s.52) demesi, “Sevgi-

Sizler”de hayalden uyanan adamın karısı hakkında kendi kendine “Haksızlık 

ediyorum.. diyor sesli sesli. Onun ne suçu var?” (s.70) demesi örnek olarak 

gösterilebilir. 

“Dargınlık” hikâyesi, iç monolog tekniğinin fazla kullanıldığı eserdir. Eser, 

genellikle kahramanın kendi kendisiyle konuşurmuş havasında geçer. 

Hikâyelerinde az yer verdiği bir anlatım tekniği olan leitmotiv tekniği, 

“Kalıpsız Deve” hikâyesinde “Sabırla koruktan helva, dut yaprağından atlas olur.” 
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atasözü ve öğretmenin “çocuum” sözcüklerinin üçer kez tekrarlanmasıyla karşımıza 

çıkar. 

“Anlayamazsın” hikâyesinde on üç kez “flüt ses”i kelimesi tekrar etmiştir. 

Bununla birlikte trenin çıkardığı “zınk” sesi de dört kez söylenir. Bunlar bir amaç 

için kullanılır. “Flüt sesi”, kız ve delikanlının hayale dalmasını sağlayan sestir. Buna 

mukabil trenin çıkardığı “zınk” sesi ise hayalden hakikate geçişi sağlar. 

“Paralel Yağmur” hikâyesinde, davulla asker toplama olayını okuyucunun 

zihninde canlandırmak için “dum dum” davul sesi, yetmiş altı kez tekrarlanmıştır. 

“Dargınlık” hikâyesinde, İngilizce 50 anlamına gelen “fifti” kelimesi yirmi 

kere kullanılmıştır. Eserdeki delikanlının arkadaşlarından birisinin lakabı olan bu 

kelime, genç kızın psikolojik durumunu ortaya koymak için sürekli tekrar edilmiştir. 

Karas, kahramanların psikolojik durumlarını ortaya koyabilmek için bazen iç 

çözümleme yönteminden de yararlanmıştır. 

“Tahlil/iç çözümleme; olay örgüsünde yer alan kahramanların iç dünyalarının 

(duyguları, psikolojileri, ruh dünyaları) anlatıcı tarafından bütün derinliği ve 

çıplaklığı ile irdelenip gün yüzüne çıkarılmasıdır.” (Çetişli, 2009: 106). Nursen 

Karas’ın hikâyelerindeki anlatıcı zaman zaman kahramanların aklından geçenler 

hakkında okuyucuya bilgi vermektedir. Yazar, hikâyelerinde iç çözümleme 

yöntemini sıklıkla kullanılır. 

“Anlayamazsın” hikâyesindeki anlatıcı, genç kızın trende karşısında oturan 

delikanlıyla hayal kurarken delikanlının özelliklerinden bahseder: 

“Sabırla izliyordu yaptıklarını, oldum olası sabırlıydı…” (s.50) 

“Ağlayan Nar” hikâyesinde ise tahlil yöntemi, insan dışı bir figür için 

kullanılmıştır. Selma’nın sevdiği adamın başkasıyla evlendiğini gören nar ağacının 

ruh hali, şu şekilde verilmiştir: 

“Nar ağacı acılı.. Sıkıntılı.. Dayanamaz gibi.. [Dayanamayacak] gibi.. 

Dikenleri olmasa, kuru kavruk olmasa dayanamayacak da..” (s.61) 
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“Paralel Yağmur”da kahramanların korkuları, okuyucuya bu yöntemle 

aktarılır: “Hep, annelerini kaybetme korkusuyla birlikte.” (s.14) 

İç çözümleme, “Dargınlık” hikâyesinde sıklıkla kullanılan bir tekniktir. 

Hikâyedeki genç kızın, sevdiği kişiyi beklediği günlerdeki psikolojisini yansıtmak 

için kullanılmıştır. Hikâyede, bu tekniğin yanında bilinç akımı tekniği de 

görülmektedir. 

“Alaca” hikâyesinde evli olan ve kocasına güven duyan kadının mutluluğu ve 

duyguları bu yöntemle verilmiştir: 

“Ve evcilik oynanan günlerden kalma bir iç rahatlığı şimdi. Mut gibi 

doygunluk gibi. En çok iç rahatlığı ve güven.” (s.79) 

“Tuzlu Yağmurlar” hikâyesinde bunalım geçiren bir kızın duygu ve 

düşüncesi aklından geçen ölüm düşüncesi, iç çözümleme yöntemiyle şu şekilde 

aktarılır: 

“Kül parçacığı havada dağılırken ölüm geçti içinden. ‘Gerekli’ diye düşündü; 

‘sürüklenircesine yaşamaktansa.’” (s.66) 

Hikâyede anlatıcının aradan çekilip, okuyucunun kahramanın düşünce 

dünyasına dâhil olduğu bir teknik olan bilinç akımı yöntemi, Nursen Karas’ın 

hikâyelerinde zaman zaman karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki örneklerde yazarın bu 

tekniği nasıl uyguladığı belirtilmiştir. 

“İçinden Rüzgâr Geçen Sarı” hikâyesinde, hangi tip ve renkte elbise alacağına 

karar veremeyen bir kadının düşünceleri bu teknikle aktarılmıştır: 

“Hele bu düğüne.. ne olursa olsun gitmeliyim. Ama hiçbir yerde hiçbir şey 

bulamıyorum. Yarın. Canım işte birden bire. Dün postacı getirdi. Ah, vazgeçemem. 

Hayır, anlattığım gibi bir giysi olmalı. Onun içinde ancak ‘en iyi’ olabilirim.” (s.56) 

“Balıkların Sesi” hikâyesinde bankada şefi tarafından aşağılanan Ayşe, bir an 

için aklından şunları geçirir: 
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“Oturuyorum. Zamanın uzunluğu. Çalışma yok. Bitti. Bu çatı altında 

karşılaştığım haksızlıkları düşünmemek için sanatçıların, yazarların yargılanmalarını, 

kurşuna dizilmelerini, Sibirya sürgünlerini geçiriyorum aklımdan.” (s.43) 

“Kolye Yapan Çocuklarım” hikâyesinde kendi başına Bodrum sokaklarında 

adımlayan kadın, kendisine laf atılmasıyla şaşırır. Bu anda bilinç akımı tekniğiyle 

düşünceleri okuyucuya yansır: 

“Mı? Işıklı mı? Islık çaldı biri, ya da öyle bir ünledi. Hani erkeklerin 

beğendikleri kızlara seslendikleri bir mırıltı, bir ünlem? Gerçek mi? Yürümüşken 

döndüm. Bunlar çocuk ayol!..” (s.63) 

“Dargınlık” hikâyesinde bu teknik şu şekilde kullanılmıştır: 

“One, two, three, four, five… perşembe, cuma, cumartesi, pazar… ‘Yine 

döneceğim’ dönecek. Pazartesi, salı, çarşamba… Mart, nisan, mayıs.. dönecek. 

Döneceğim dedi bir kere.” (s.37) 

Nursen Karas, bilinç akımı tekniğini kullandığı hikâyelerinde olaylar, birinci 

kişi ağızdan anlatılır. İç monolog yöntemine göre dil bilgisi yönünden daha düzensiz 

cümlelerin yer aldığı bu teknik, yazar tarafından kusursuz şekilde kullanılmıştır. 

Özellikle yukarıda örnekleri verilen “Dargınlık” hikâyesindeki bir kişiyi beklemenin 

çaresizliği “Kolye Yapan Çocuklarım” hikâyesindeki kendisine laf atılan bir kadının 

şaşırması, okuyucular tarafından net bir şekilde anlaşılmaktadır. 

Hayatı ve eserleri arasında önemli bir yakınlık olan Nursen Karas, 

otobiyografik tekniğini birçok hikâyesinde uygulamıştır. Tespitlerimize göre tekniğin 

uygulandığı hikâyeler ve örnekler şu şekildedir: 

 “Biri Olmalı” hikâyesinde bu teknik okuyucuya, Nursen Karas’ın mizacı 

hakkında bilgi aktarmaktadır: 

“Eski günlerimde de şimdiki gibi yalnızdım, diyebilirdim ona. Sessiz, içine 

dönük; yakınmasız yaşayıp duran biriydim.” (s.62) 

Hikâyede Nursen Karas’ın yazarlığıyla ilgili bilgiler de yer almaktadır: 
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“Benim yazmam nasıl gerekliyse, yazdıklarımın okunması, düşünülmesi de 

gerekliydi. İstiyordum, başaracağımı da biliyordum.” (s.63) 

Yazarın mizacı hakkında bilgilerin otobiyografik teknikle aktarıldığı bir diğer 

eser “Yasak Danslar”dır. Türküleri sevdiği, yalnızlığından hoşlandığı ve işini 

sevmediği gibi bilgiler bu şekilde hikâyeye yansımıştır. “Balıkların Sesi” bankacılık 

yaşamı ve mizacına yönelik bilgiler yer alır. Bunlardan bir tanesi şu şekilde yer 

almaktadır: 

“Sessiz yaradılışlı olduğumu, ağız kavgasında yenik düşeceğimi, böylesi 

savaşlara girmek istemediğimi bildiğinden mi yoksa öfkesinin büyümesinden mi 

orda duruyor, aynı hareketleri yineliyordu.” (s.41) 

“Kaybolan Kurbağa” Nursen Karas’ın İngiltere’ye bankanın göndermesiyle 

gidişinin anlatıldığı hikâyedir “Kolye Yapan Çocuklarım” hikâyesinde yazar, 1967 

yılında yaptığı bir seyahat sırasında yaşadıkları olayı anlatmıştır. Mektuplarında da 

bu olayın bahsi geçmektedir. 

“Kuyruğuna Kuşlar Konan Kara Kediler” hikâyesindeki ismi geçmeyen iki 

kadından birisi olan esmer kadın, yazardır. Yazar, düşüncelerini bu esmer kadın 

aracılığıyla okuyucuyla paylaşılmıştır. 

Bununla birlikte tiyatro izlemeyi çok seven Nursen Karas ile hikâyedeki 

esmer kadın arasında bu noktada bir benzerlik yer almaktadır. Hikâyedeki esmer 

kadının “Ben de kuvvet şurubu içer gibi tiyatro seyrederek boşalıyorum, daha 

doğrusu doluyorum, yaşama gücü şarj ediyorum.” (s.115) şeklindeki düşüncesi 

Nursen Karas’la aynıdır. 

Görüldüğü üzere Nursen Karas, hikâyelerinde birçok anlatım tekniğine 

birlikte yer vermiştir. İlk hikâyelerinden itibaren kullandığı anlatım tekniği, okuyucu 

ile hikâye kahramanı arasında bir anlatıcının varlığını çok belli etmiştir. İlk dönem 

hikâyelerinde anlatma ve tasvir tekniğinin dışında kısmen özetleme tekniği kullanılsa 

da ilerleyen dönemlerdeki hikâyelerinde birçok anlatım tekniği kullanılarak olaylar 

zengin bir anlatımla süslenmiştir.  
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Nursen Karas’ın hikâyelerde anlatma, anlatma-gösterme, diyalog, geriye 

dönüş, tasvir, özetleme, montaj, leitmotiv, iç çözümleme, iç monolog, bilinç akımı 

gibi teknikleri sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bunlarla birlikte yazar; mektup, 

zamanda ileriye sıçrama gibi tekniklere ise fazla itibar etmemiştir. 

3.5.3.7. Zaman 

Nursen Karas’ın hikâyelerinde zaman unsuru net değildir. Hikâyelerde 

kronoloji takip edilmez, hayal unsurları ve anılarla zaman çizgisine farklılık 

kazandırılır. Geçmiş, an ve gelecek diye devam eden zaman kronolojisi hayaller ve 

geriye dönüşlerle bozulur. Hikâyelerindeki olayların hangi zamana ait olduğu 

bilinmemekle birlikte bazı otobiyografik özellikler taşıyan hikâyelerde zamanı 

tahmin edebiliriz. 

Yazarın hikâyelerindeki zamanla ilgili kısa bilgi aktardıktan sonra olayların 

geçtiği zamanı detaylı olarak hikâye hikâye giderek belirteceğiz. 

Sevgi-Sizler kitabında yer alan “Bulduk” hikâyesi Nursen Karas’ın çocukluk 

yıllarında yaşadığı bir olayı anlatmaktadır. Nursen Karas, 10-12 yaşlarında sokakta 

bulduğu kediyi anlattığı hikâyenin zamanı, 1950-1952 yılları arasıdır. Hikâyede üç 

gün içerisinde yaşanılan olaylar anlatılmaktadır. “Güldürmek İçin” hikâyesinde 

zaman net olmamakla beraber olaylar geriye dönüşlerle birlikte 10-15 yıl 

sürmektedir. “Uyku” hikâyesinde bir iki saatlik olaylar anlatılmaktadır. 

Otobiyografik özellikler barındıran “Kalıpsız Deve” hikâyesinde Nursen 

Karas’ın kız enstitüsüne devam ettiği yıllarda yaşadığı olaylar anlatılmaktadır. Bu 

olaylar, 1950’li yılların başında yaşanmıştır. 

“Anlayamazsın”da olaylar, birkaç saatlik bir zaman dilimde geçer. Fakat 

psikolojik zamanın özelliğini burada görmekteyiz. Bu zaman zarfında güzel 

hayallere dalınır birkaç saatlik bir zamanda genç kız, karşısında duran delikanlı ile 

evlenip çocuğu olduğu hayalini bile kurar. 

Bir saatten az bir zamanda kurulan hayallerin anlatıldığı “Korkutan Kara 

Karga” hikâyesinde geri dönüş tekniği yer almaktadır. Geri dönüşün ne zamana 
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yapıldığıyla ilgili net bilgi yoktur. Tahminlerimize göre bir aylık bir zaman dilimi 

anlatılır. “Ağlayan Nar”da kısıtlı zaman kullanılmıştır. Birkaç saat içinde olanlar 

anlatılmaktadır. “Söylenmemiş Ninniler” hikâyesinde zaman bir kadının hamilelik 

süresidir. Bu da yaklaşık 9-10 aylık zamanı kapsar.“Sevgi-Sizler”de bir akşam sofra 

başında yaşananları kapsayan bir zaman dilimi vardır. Fakat adamın ailesini 

düşünerek geriye dönüş metodunun uygulanmasıyla 10-15 yılı kapsayan olaylar 

karşımıza çıkmaktadır. 

“Bir İnce Söğüt Dalı” hikâyesindeki olayların bazıları, Kunuri Savaşında 

geçer. Kunuri Savaşı, 1950 yılında gerçekleşmiştir. Bahri dört yıl tutsak kalıp köyüne 

dönmüştür. Hikâye, bu bilgileri göz önünde bulundurarak 1950-1954 yılları arasını 

kapsar. Fakat Nursen Karas, bu hikâyeyi 1963 yılında bir gazete haberinden 

esinlenerek yazmıştır.  

Türkü Olan Kadın kitabındaki ilk hikâye “Paralel Yağmur” savaş yıllarının 

anlatıldığı dönemdir. Yemen Türküsü’nden alıntı yapılmasına rağmen hikâyede 2. 

Dünya Savaşı zamanında yaşanan olaylar anlatılır. Çıldır Gölüne Mektuplar 

eserinden edindiğimiz bilgiye göre “Paralel Yağmur” hikâyesindeki hasta kadın, 

Nursen Karas’ın annesidir. Hikâyedeki küçük çocuk ise yazardır. Hikâyede iki buçuk 

yaşında olduğu bilinen yazarın 1940’lı yılları düşünerek bu hikâyeyi oluşturduğu 

anlaşılmaktadır. 

“Aslanlar Acıktı” hikâyesindeki zamanı ele veren ipucu, yazarın bahsettiği 

köleliğin yasaklandığı zamanlardır. Hikâyede kölelik yasaklanmasına rağmen gizli 

gizli köle ticareti yapılmaktadır. Hikâyedeki olayların köleliğin yasaklandığı 19. 

yüzyılda (Wikipedia, 2016). geçtiğini tahmin etmekteyiz. Hikâyedeki olaylar, bir 

çocuğun yurdundan koparılıp saray harem ağası olarak gönderilmesi arasındaki 

zamanda geçmektedir. 

“Cezalar Düşünen Öğretmenin Yüzü ve Bir Düş” hikâyesindeki olaylar, 

vapur yolculuğu boyunca sürer. Bu da yarım saatle bir saat arasıdır. Olayların hangi 

yılda geçtiği tam olarak bilinmemekle beraber Nursen Karas’ın kız sanat enstitüsüne 

devam ettiği yıllarda gerçekleşmiştir. Bu da 1950’li yıllara denk gelmektedir. 
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Bir yemek zamanında gelişen olayların aktarıldığı “Havyar Yiyen Çocuk”ta 

geriye dönüşlerle zaman biraz daha uzar. “Dargınlık” hikâyesinde uzun bir zaman 

dilimi anlatılmıştır. Mevsimler, aylar geçmektedir. Bu durum özetlenerek verilmiştir. 

“Kirpi, Domates ve Kedi” hikâyesinde olaylar, kısıtlı zamanda gerçekleşmiştir. 

Bunlar yarımşar saattir. “Yankı Dağları” birkaç ay içerisinde olan olayları ihtiva 

eder. 

“Türkü Olan Kadın” hikâyesi, iki gün içinde geçen olayları barındırır. 

Yaşanmış bir hikâyeden esinlenerek yazıldığı için olayların yaşandığı yıl hakkında 

bilgi sahibi olabiliriz. Bodrum Hâkimi Mefharet, 1954 yılında intihar etmiştir. 

(Wikipedia, 2016). “Zehra” bir kızın, küçüklüğünden evlenmesine kadar olan 

olayları anlatır. Bu da 10-15 yıl arası bir zaman dilimidir. Nursen Karas’ın ailesinin 

yanında bir süre kalan ve sonra köyüne dönen bir kızın hayatının anlatıldığı 

hikâyedeki olayların 1950-1965 yılları arasında geçtiğini tahmin etmekteyiz. “Alaca” 

hikâyesinde muayyen bir zaman yer almaz. Olaylar, birkaç gün içerisinde 

yaşanmıştır. 

Ceviz Sürgünü kitabının ilk hikâyesi “Çöplükten Gelen Çocuk”ta bir bayram 

sabahında yaşanan olaylar geriye dönüşlerle beraber uzun bir zamana yayılır. 

Semra’nın çocukluğundan izlenimlerin aktarıldığı hikâyede zaman, 15-20 yılı 

kapsamaktadır. Nursen Karas’ın dayısına evlatlık olarak verilmek istendiği 1940-

1945 yıllarındaki olayları da içerir. “Ceviz Sürgünü”ndeki olaylar, iki gün içerisinde 

yaşanmıştır. Nursen Karas’ın evlerinin bahçesindeki küçük evde yalnız yaşarken 

başına gelen bir hırsızlık olayı anlatılmaktadır. Nursen Karas 01.01.1970 tarihinde 

ailesinden ayrılarak bahçedeki küçük eve yerleşmiştir. Olaylar, bu tarihten kitabın 

basılması 1972 tarihi arasında yaşanmıştır. 

“Yasak Danslar” hikâyesinde birkaç günlük bir tur süresince yaşanan olaylar 

anlatılmıştır. “Balıkların Sesi” hikâyesi Nursen Karas’ın Bostancı şubesinden 

Kızıltoprak şubesine atandığı dönemi anlatır. 1958-1959 yılları arasında yaşanılan 

olaylar aktarılır. 

“Kaybolan Kurbağa” 22 Şubat 1989 akşamı yatağına uzanan kızın on sene 

önceki İngiltere seyahatinde yaşadıkları anlatılır. Yani olaylar, 22 Şubat 1979’da 
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gerçekleşmiştir.  “Kürklü Güzel Gevrek Kurabiye”de zaman net değildir, olaylar kısa 

bir zamanda yaşanır. 

Nursen Karas’ın hayatından bir anı taşıyan “Kolye Yapan Çocuklarım” 

hikâyesi, yazarın 1967 yılında Bodrum’da yaşadığı bir olay sonrasında kaleme 

alınmıştır. “Hepi Fılovır” hikâyenin sonunda 1970 yılında yazıldığı belirtilmiştir. Bir 

yaz mevsiminde yaşanılan olayların hangi yılda yaşandığı bilinmemektedir. 

“Hayıtlının Hörüsü” hikâyesindeki olaylar, tarihte 1950’li yıllarda 

yaşanmıştır. (Wikipedia, 2016). Hikâyede anlatılan olaylar, iki yıl sürer. Geriye 

dönüşlerle beraber 10-15 yıllık bir zaman bulunur. 

“Konuşmak: Yaşamanın Yarısı” hikâyesinde sabah erken saatlerde seyahate 

çıkmayı planlayan bir çiftin yarım saatte yaşadığı olaylara ve bu olayların arka 

planındaki düşüncelere yer verilmektedir. “Kuyruğuna Kuşlar Konan Kara Kediler” 

hikâyesinde yaşananlar, yarım saatten az bir zamanda gerçekleşmiştir. 

İçinden Rüzgâr Geçen Sarı kitabında yer alan “İçinden Rüzgâr Geçen Sarı”, 

“Biri Olmalı”, “Tuzlu Yağmurlar” hikâyeleri bir saatten az bir zamanda gerçekleşen 

olayların anlatıldığı eserlerdir 

Görüldüğü üzere Nursen Karas’ın hikâyelerinde zaman, net değildir. Fakat 

bazı otobiyografik özellik taşıyan hikâyelerin ve tarihte yaşanmış olaylardan 

esinlenerek yazılan hikâyelerin zamanı hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz. 

Bununla birlikte birçok hikâyesinde zaman kısıtlıdır bir saatte yaşanan olaylar 

aktarılır. Bazı hikâyelerde ise geriye dönüş tekniğinin uygulanmasıyla bu zaman 

dilimi genişletilmiştir. 

Nursen Karas’ın hikâyelerinde genellikle 1950-1970 yılları arasındaki 

olayların anlatıldığı görülmektedir. 1980 ve sonraki yıllara ait olayları içeren 

hikâyeler ise kısmen daha azdır. Yazarın, doğumundan önceki tarihleri konu edinen 

bir tane hikâyesi vardır o da “Aslanlar Acıktı”tır. 
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3.5.3.8. Mekân 

Nursen Karas’ın kullandığı mekânlar genellikle yazarın yaşadığı yerlerdir. Bu 

durum, yazarın hikâyelerini sağlam kurgulamasına yardımcı olmuştur. Bu açıdan 

bakıldığında Nursen Karas, doğup büyüdüğü yer olan Düzce’yi, çalışmaya başladığı 

ve hâlâ yaşadığı İstanbul’u, yaz tatillerini geçirdiği Bodrum’u mekân olarak 

kullanmıştır. Hikâyelerinde genellikle kapalı ve dar mekânları tercih eden yazar, bu 

mekânları abartılı tasvirlerden kaçınır. Otobiyografik ögeler tıpkı hikâyelerdeki 

zaman gibi mekân açısından da ipuçları verir. 

Yazarın hikâyelerindeki mekânı açık-kapalı mekân olarak tasnif etmeden 

önce bu konu ile ilgili Nurullah Çetin’in tanımına bir göz atalım: 

Açık mekân: “Buna ‘geniş mekân’, ‘dış mekân’, da denir. Olayların cereyan 

ettiği köy, kasaba, şehir, ülke, ova, deniz, dağ gibi açık alanlardan oluşan mekân.” 

(Çetin, 2009: 134). 

Kapalı mekân: “Buna ‘dar mekân’, ‘iç mekân’ da denir. Ev, oda, daire, iş yeri 

gibi kapalı yerler. Kapalı mekân tercihinin kişilikle olan bağlantısı da irdelenmedilir. 

Bazı insanlar içe dönüktürler, yalnızlığı, kapalı mekânlara kapanmayı, inzivaya 

çekilmeyi severler.” (Çetin, 2009: 134). 

Nurullah Çetin’in kapalı mekân kullanan yazarlar için getirdiği yorum 

şüphesiz Nursen Karas için de geçerlidir. Hikâyelerindeki figürlerin genellikle 

kendisiyle benzer özellikte olup içe dönük kişilerden seçen yazar, bu yüzden 

hikâyelerin büyük bir çoğunda kapalı ve dar mekânları tercih etmiştir. 

Sevgi-Sizler kitabındaki hikâyelerde mekân, bariz şekilde belirtilmez. Bazı 

ögeler, mekânın İstanbul olduğu konusunda bize yardımcı olur. Kitapta kapalı 

mekânların yoğun olarak kullanıldığı hikâyeler ve mekânlar şunlardır: “Bulduk”ta 

olaylar sokak ve ev, “Güldürmek İçin”de ev, sokak, apartman girişi, iş yeri ve 

otobüs, “Kalıpsız Deve” hikâyesinde Karas’ın bir zamanlar öğrenim gördüğü kız 

sanat enstitüsü, “Anlayamazsın”da bir tren vagonu, “Söylenmemiş Ninniler” ve 

“Sevgi-Sizler”de ev kullanılmıştır. 
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Açık, geniş mekânların yer aldığı hikâyeler ve mekânlar ise “Korkutan Kara 

Karga” hikâyesinde bir sahil kıyısı, “Ağlayan Nar” bir ev bahçesi ve bir düğün yeri 

mekân olarak kullanılır. Mekân tasviri dikkat çekmektedir. Düğün alanının şatafatını 

belirtmek için betimlemelere sık sık yer verilmiştir. Mekânın söylendiği ender 

hikâyelerden biri “Bir İnce Söğüt Dalı”dır. Hikâyedeki olaylar, Kahraman Maraş’ın 

Çallı köyünde geçmektedir. Açık, geniş mekân olarak ise savaş alanı ve köy meydanı 

kullanılmıştır. 

Nursen Karas’ın hikâyelerindeki tek fantastik mekân “Uyku” hikâyesindedir. 

Bir rüyada gelişen olaylar, mezarlıkta başlar ve mahşer alanına benzeyen bir 

meydanda son bulur. 

Türkü Olan Kadın kitabındaki kapalı ve dar mekânları içeren hikâyeler ve 

mekânlar, “Paralel Yağmur” Nursen Karas’ın iki buçuk yaşında yaşadığı olayları ve 

ailesinin anlatıldığı hikâyede yazarın Düzce’deki evi, “Cezalar Düşünen Öğretmenin 

Yüzü ve Bir Düş”de İstanbul’da bir vapur, “Havyar Yiyen Çocuk” ve “Dargınlık” 

hikâyelerinde ev, “Kirpi, Domates ve Kedi” de sırasıyla bahçe, tren garı ve ev, 

“Alaca”da ev ve vapur, “Yankı Dağları”nda ise Japonya’da bir ev ve trendir. 

Kitapta açık mekânların kullanıldığı nadir hikâyelerin başında “Aslanlar 

Acıktı” gelir. Hikâyede çeşitli mekânlar kullanılmıştır. Bunlar: Afrika, çöl, gemi, 

köle pazarı ve saraydır. “Türkü Olan Kadın”da açık mekân Bodrum sokaklarıdır. 

 “Zehra” da çeşitli mekânların kullanıldığı bir öyküdür. Bunlar: Düzce, 

İstanbul ve Karakızlar köyüdür. Hikâyedeki mekânları, Nursen Karas’ın hayatını göz 

önünde bulundurduğumuz zaman çıkarabiliyoruz. Çünkü hikâyedeki Gülden’in 

annesi ölümcül hastalığı sebebiyle sık sık İstanbul’a hastaneye gitmektedir. Nursen 

Karas’ın da annesi bu durumdadır. Düzce’de kaldıkları zaman annesini sık sık 

İstanbul’a hastaneye gönderir. 

Ceviz Sürgünü kitabında ise kapalı, dar mekânlara sahip öyküler ve mekânlar 

“Çöplükten Gelen Çocuk” hikâyesinde yetiştirme yurdu, “Ceviz Sürgünü”nde 

İstanbul’daki Kadıköy semtidir. Nursen Karas’ın ailesinden ayrı olarak yaşadığı 

Suadiye’de apartmanların arkasındaki küçük ev, “Balıkların Sesi” hikâyesi Nursen 
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Karas’ın çalıştığı banka ve dayısının İstanbul’un Kalamış semtindeki evi, “Kaybolan 

Kurbağa”da  yazarın İstanbul’da ve Londra’da yaşadığı ev, “Kürklü Güzel Gevrek 

Kurabiye” hikâyesinde ev, “Konuşmak: Yaşamanın Yarısı”nda ev, “Kuyruğuna 

Kuşlar Konan Kara Kediler”de alışveriş yapılan bir dükkân, “Hayıtlının Hörüsü” 

hikâyesinde Bodrum yöresinde bir ev bulunmaktadır.  

Kitapta yer alan geniş, açık mekânlara sahip öyküler ve mekânlar ise “Yasak 

Danslar” hikâyesinde Nursen Karas’ın Yedigöller yöresi gezisi sırasında gezdiği 

yerler, Kolye Yapan Çocuklarım” hikâyesinde ise Bodrum sokaklarıdır. 

İçinden Rüzgâr Geçen Sarı kitabındaki “İçinden Rüzgâr Geçen Sarı” 

hikâyesinde mekân İstanbul’dur. Kapalı alanların kullanıldığı hikâyede mekân, 

İstanbul’daki elbise dükkânı ve bir restorandır. “Biri Olmalı” hikâyesinde İstanbul’da 

bir ev, kapalı mekân olarak kullanılmıştır. “Tuzlu Yağmurlar”da mekân, bunaltıcı 

sıcaklarla dolu bir evdir.  

3.5.3.9. Dil ve Üslup 

Nursen Karas’ın, hikâyelerindeki kahramanlar ve anlatıcılar, günlük yaşamda 

her an karşılaşabileceğimiz şekilde konuşmaktadır. Yazar, eserlerinde konuşma 

diline fazlasıyla yer vermiştir. Nurullah Çetin’e göre: “Konuşma dilinin unsurları; 

devrik cümle, samimî hitap ifadeleri, deyimler, atasözleri, ikilemeler ve yöresel 

sözlerdir.” (Çetin, 2009: 257-261). Denilebilir ki Nursen Karas, konuşma dili 

unsurlarının hemen hemen hepsini öykülerinde barındırmaktadır. Fakat hikâyelerinde 

devrik cümle ve yöresel kullanımlar daha fazla yer tutar. 

Nursen Karas, yöresel kelime kullanımının ilk örneğini daha ilk hikâyesinde 

verir. Olduğu yerde veya bir şeyin çevresinde dönmek (TDK, 2016) anlamına gelen 

“dönenmek “kelimesi “Bulduk” isimli hikâyede şu şekilde geçer: 

“Sahibim yanımdaydı, benle konuşuyordu ya, neme gerek. 

Miyavlamalarımda yeni sesler, yaltaklanmalarımda yeni biçimler deneyerek 

dönendim.” (s.18) 
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Bunun gibi örneklere diğer hikâyelerde de sıkça rastlarız. Bunlardan bir tanesi 

“Kalıpsız Deve” hikâyesinde “Birine kusurundan ötürü sert sözler söylemek, 

azarlamak.” (TDK, 2016) anlamına gelen “paylamak” sözcüğüdür. 

“Sevgi-Sizler”de genellikle halk ağzında kullanılan fakat çok yabancı 

olmadığımız bir kelime olan “mut” kullanılmıştır. Mutluluk anlamına gelen (TDK, 

2016) kelime, hikâyede de bu anlamda kullanılmıştır. 

“Paralel Yağmur”da dikkat çeken kelime “yassıltmak” kelimesidir. 

Günümüzde çok az kullanılan bu kelime: “Yassı duruma getirmek, yassılaştırmak.” 

(TDK, 2016) anlamına gelmektedir. 

Yöresel konuşmalara yer verilen “Aslanlar Acıktı” hikâyesinde “tavaşî” 

kelimesini kullanan yazar, bunun anlamını dipnotla belirtmiştir.  

Nursen Karas’ın diğer eserlerinde de göremediğimiz, “Ağlayan Nar” 

hikâyesinde yer alan bir kelime dikkatimizi çekmektedir. Bu kelime “sarsalıyor” 

kelimesidir. Kelime sarsmak anlamına gelmektedir. 

“Ceviz Sürgünü” hikâyesinde “ağdığı” kelimesi kullanılmıştır. “Eğilmek 

anlamına gelen kelime, Türkçe kökenlidir.” (TDK, 2016). 

“Yasak Danslar”da da “Gönenmiş ağaçlar” örneğinde olduğu gibi “Sevinmek, 

mutlu olmak, mesut olmak anlamına gelen gönenmek.” (TDK, 2016) kelimesi 

kullanılmıştır. 

 “Türkü Olan Kadın” hikâyesindeki yerel kullanım ise “yelpir yeperek” 

kelimesidir. Halk arasında genellikle “Yel yeperek” ve “Yel yepelek” şeklinde 

kullanılan kelime:  “Çok acele, telaşlı bir biçimde, bilinçsizce koşuşturmak.” (TDK, 

2016) anlamına gelmektedir. 

 “Kirpi, Domates ve Kedi” hikâyesinde “gönenmek” ve “esriklik” kelimeleri 

kullanılmıştır. İlk kelime mutlu, sevinmek, rahat bir hayat sürmek anlamına gelirken 

ikinci gelime sarhoşluk anlamına gelmektedir. (TDK, 2016). 
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Bununla birlikte hikâyelerinde halk ağzında geçen “Asiyanım”, 

“Gülserenanım” gibi kelimelerin kullanılması görülür. Bağırsak kelimesinin “barsak” 

şeklinde kullanımı da buna örnektir: 

“Ben son kaşığa uzanırken komşu Asiyanım penceresinden: 

-Kolay gelsin Gülserenanım.. kedin mi hastalandı?” (s.19) 

“Barsağın çıkmış..la cevaplıyarak uzaklaştı.” (s.19) 

“Paralel Yağmur” hikâyesinde de “Hasibanımcım, Zehranımcım” gibi 

kullanımlar bulunmaktadır. 

Konuşma diline yönelik diğer ifadeler ise “Kalıpsız Deve” hikâyesinde 

öğretmenin “çocuum” (s.42) diyerek seslenmesi, “Anlayamazsın” hikâyesindeki 

“Yüzündeki boyaları temizledi, sonra ‘cump’ yatağına..” (s.49), “Söylenmemiş 

Ninniler”de “Az buçuk okudum diye kendini adam sanıyo.” (s.65), “Bir İnce Söğüt 

Dalı”nda “ağu” (s.73) sözcüğü ve acı, üzüntü, yankı anlamına gelen “yangı” (s.73) 

(TDK, 2016), “Hepi Fılovır” “Bööle” (s.70), “Susakorlar” (s.68), “Cezalar Düşünen 

Öğretmenin Yüzü ve Bir Düş” hikâyesinde bakayım sözcüğünün halk arasındaki 

kullanımı “bakiim” (s.28), “İçinden Rüzgâr Geçen Sarı”da “Bi dakka, şööle şööle bir 

giysi bulunur mu sizde, bana göre!” (s.56), “Tuzlu Yağmurlar” “seğirtti” (s.65), 

“Görece”de “diil” (s.73), “Kolye Yapan Çocuklarım” hikâyesinde “ünledi” (s.63), 

“bi kere” (s.63), “nası”(s.63),  “Zehra”da “bi’şey” (s.72), “vurucam” (s.72), “gideko” 

(s.71), “Dargınlık”ta “Hiçbi’şi olmaz.” (s.42), “Havyar Yiyen Çocuk”ta “Bi’şi 

olmaz, dedi.” (s.30), “Hayıtlının Hörüsü”nde “ağu”(s.86), “dönenmek” (s.84), “zaar” 

(s.86) gibi kelimelerdir. 

 “Zehra”da tuvaletin halk arasındaki “yüz numara” (s.68) şekliyle 

kullanılması “Türkü Olan Kadın” hikâyesinde de görülmektedir. 

Nursen Karas’ın hikâyelerinde devrik cümle kullanımı çoğunluktadır. Bu 

konuda İlhan Geçer de bizimle aynı görüştedir:  

“Hikâyelerini iyi düşünüp ustaca kuran bir sanatçı Nursen Karas. Yalnız, 

devrik cümleleri gereğinden fazla kullanıyor. Bunun hikâyeciliğine bir kazanç 
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sağladığı da söylenemez.” (Geçer, 1972: 28). Türkü Olan Kadın kitabındaki “Yankı 

Dağları” hikâyesinde yer alan aşağıdaki paragraftaki bütün cümleler devrik olarak 

oluşturulmuştur: 

“Toşika derseniz, anlamıştı delikanlının kendisine bakıp durduğunu. 

Avrupalılar pek gelmezlerdi bu yörelere. Ana yollardan uzak, kendi halinde 

köycüklerdi [trenin uğraya uğraya] gittiği yerler.” (s.52) 

İlhan Geçer’in devrik cümle kullanımı konusundaki eleştirisinin bir benzerini 

Muzaffer Uyguner de dile getirmektedir. “Bir de devrik cümlelere fazlaca yer vermiş 

görünmektedir. Bunların öyküsüne ne getirdiği sorulabilir elbette.” (Uyguner, 1972: 

16). 

Nursen Karas’ın, ortaokulda Türkçe öğretmeni olan Fazıl Oyat’tan 

etkilenerek Öztürkçe sözcüklere yöneldiğini “Sanatı” bölümünde belirtmiştik. Yazar, 

hikâyelerinde de zaman zaman bu anlayışa yönelik kullanımlar göstermiştir. 

“Konuşmak: Yaşamanın Yarısı”nda yazarın, Öztürkçe kelime olarak kullandığı bazı 

sözcükler, “yoksama” (s.103) ve “özgeçi” (s.104) kelimeleridir. “Yasak Danslar” 

Öztürkçe kullanımına uygun bir sözcük de hikâyede yer almaktadır. Bu 

“yokumsama” (s.34) sözcüğüdür. 

Nursen Karas, yabancı dilden alınma kelimeleri okundukları gibi yazma 

eğilimindedir. Fakat bu konuda bazı tutarsızlıklar göstermektedir. Yabancı kökenli 

bir sözcük olan “tren” Sevgi-Sizler kitabındaki “Anlayamazsın” hikâyesinde “tren” 

şeklinde yazılmış fakat bundan sonraki “Dargınlık” hikâyesinde, okunduğu gibi 

“tiren” (s.40), “Kirpi, Domates ve Kedi” ve “Yankı Dağları”nda da “tiren” şeklinde 

yazılmıştır. Bu kullanıma benzer olarak hikâyesine isim olarak da verdiği “Hepi 

Fılovır” sözcüğünü örnek verebiliriz. Yabancı kelime kullanmamaya özen gösteren 

Nursen Karas, İngilizce bir kelimenin Türkçe okunuşunu hikâyesine isim olarak 

vermiştir. Happy Fılower, kelimesi yerine Hepi Fılovır’ı kullanmayı yeğlemiştir. 

Aynı hikâyede “Coca Cola” ifadesini Türkçe okunuşuyla yazmayı uygun görmüştür. 

“Bir koka kola yeter.” (s.69) Yabancı sözcüklerin okunduğu gibi yazıldığı diğer bir 

hikâye “Yasak Danslar”dır. Hikâyede Umut Bey’le, Belkıs Hanım Komparsitayla 

dans etmektedirler. Komparsita sözcüğünün aslı La Cumparsita’dır. 
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Uruguaylı besteci ve müzisyen Gerardo Matos Rodríguez (1897-1948) tarafından 

bestelenmiş bir müzik eseridir. Bütün zamanların en çok tanınan tango parçası haline 

gelmiştir. (Wikipedia, 2016) “Kaybolan Kurbağa” hikâyesinde sermaye, kapital 

sözcükleri yerine “anamal” (s.49) kelimesi kullanılmıştır.  

Nursen Karas, sadece Batı kökenli sözcüklerin değil Arapça sözcüklerin de 

Türkçe karşılığını kullanmaya özen gösterir. “Zehra” da Arapça “kader” kelimesinin 

Türkçe karşılığı “yazgı” (s.70) kullanılmıştır. “Hayıtlının Hörüsü” hikâyesinde mezar 

sözcüğü yerine “gömüt” (s.89) kelimesi kullanılmıştır. “Zehra” hikâyesinde “Allah” 

kelimesinin Türkçesi olan “Tanrı” (s.67) kelimesi kullanımı dikkat çekmektedir. Bu 

kullanım “Dargınlık” ve “Biri Olmalı” hikâyelerinde de vardır. “Biri Olmalı” 

hikâyesinde Arapça “akıl” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak “us” (s.59) kelimesi 

kullanılmıştır fakat yazar, bu kullanımda bir tutarlılık göstermez. “Tuzlu Yağmurlar” 

ve “Çöplükten Gelen Çocuk” hikâyelerinde us kelimesinin yerine bu sefer de “akıl” 

(s.67) kelimesini kullanır. Benzer bir tutarsızlık da “Kürklü Güzel Gevrek Kurabiye” 

hikâyesinde apartman sözcüğü için geçerlidir. Sözcük aynı hikâyede hem “apartman” 

(s.60) şeklinde hem de “apartıman” (s.60) şekliyle kullanılmıştır. 

Nursen Karas’ın, imlâ ve noktalama titiz davrandığını söylemek yanlış olur. 

Hikâyelerinde basit dil sapmaları mevcuttur. Bazı eserlerinde yoğun şekilde tashih 

hataları görülmektedir. Şimdi örneklerle bunları açıklayalım: 

Sevgi-Sizler kitabındaki hikâye başlıklarında dilsel sapma söz konusudur. 

Kitaptaki on hikâyenin de ismi, küçük yazılmıştır. Bununla beraber Sevgi-Sizler ve 

Türkü Olan Kadın kitaplarındaki hikâyelerine üç tane daha hikâye eklenmesiyle 

oluşan İçinden Rüzgâr Geçen Sarı kitabında bu yanlışlık düzeltilmiştir. Bu kitaptaki 

Sevgi-Sizler’de yer alan hikâye isimleri büyük harfle başlamıştır. 

 “Güldürmek İçin” hikâyesinde dil konusunda yanlış bir ifade yer almaktadır. 

Bu şu şekildedir: 

“Eğer korkmazsam acırdım; ille gülsünler gibi gelirdi içimden.” (s.25) 

Bu cümle yanlış kurulmuştur. Bunun yerine “Eğer korkmazsam acırdım; ille 

gülmelerini isterdim.” gibi bir cümle kurulabilirdi. 
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 “Uyku” adlı hikâyede geçen bir anlatım bozukluğu ise şu şekildedir: 

“-Ver elini, el ele tutuşursak daha önce varırız onlara..” 

Yukarıdaki cümle ya “Daha önce varırız oraya.” ya da “Daha çabuk yetişiriz 

onlara” şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir. 

“Kalıpsız Deve” hikâyesinde özel isimlerle ilgili tutarsızlıklara da 

rastlamaktayız. Özel isme gelen ekler bazı yerde kesme işaretiyle ayrılırken bazı 

yerlerde ayrılmamıştır. Bu örnekler “Nihadım” (s.43) ve İnci’ydi” (s.43) 

kelimeleridir. İlk kelimenin Nihat’ım şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir. Yine bu 

tutarsızlıkla alakalı başka bir kullanım ise öğretmen ve anne kelimeleridir. Bu 

kelimeler, metinde bazı yerlerde büyük harflerle yazılırken bazı yerlerde ise küçük 

harflerle yazılmıştır. 

“Anlayamazsın”daki dilsel sapmalar aşağıdaki örneklerde olduğu gibidir: 

“Daha doğrucası flüt, harp, bale yapan Ayşe..” (s.48) 

“Hoş, ‘kimseler birşey demesin’ için trenden kalkıp bu çatı altına gelmişlerdi 

aslında..” (s.48) 

“İçinden geçenin yarısını olsun yapmalıydı; yaradılışı gereksindirdi bunu.” 

(s.50) 

Yukarıdaki ifadelerde ilk cümlede “doğrucası” yerine “doğrusu”, ikinci 

cümlede “için” yerine “diye” üçüncü cümlede ise “yaradılışı gereksindirdi bunu” 

yerine “yaradılışı gereği yapmalıydı bunu” kelimelerinin kullanılması gerekir. 

Bunlarla beraber bir müzik aleti olan arp, hikâyenin birçok yerinde yukarıdaki 

cümlede olduğu gibi “harp” şeklinde yazılmıştır. 

“Ağlayan Nar” kikâyesinde tespit ettiğimiz yanlış kullanım şu şekildedir: 

 “Ama o yıl narlar bir türlü tatlılanmadılar.” (s.62) 

Yukarıdaki cümlede “tatlılanmadılar” kelimesi yerine “tatlanmadılar” 

kelimesinin kullanılması daha uygun olacaktır. 
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“Kürklü Güzel Gevrek Kurabiye” hikâyesinde anlatım bozukluğu yer 

almaktadır. “Hiç kedili evde yaşamamış bir damadın çevresindeyiz.” (s.57) 

cümlesinin “Kedili evde hiç yaşamamış bir damadın çevresindeyiz.” şeklinde 

düzeltilmesi gerekmektedir. İlk hikâyelerinden başlayan kelime ve ifade sapmaları 

son hikâyelerine doğru azalmıştır. Nursen Karas, bu konuda gelişim göstermiştir. 

“Yankı Dağları”nda bazı imla ve yazım hataları yapılmıştır. Virgül 

kullanımından sonra büyük harfle başlama ve noktadan sonra küçük harfle başlama 

gibi yanlışlıklar yer almaktadır. Hikâyede bundan başka gereksiz ek tekrarları yer 

almaktadır. Bunlar: “Alışmışlarmış” (s.51) ve “saklamışmış” (s.51) kelimeleridir. 

 “Alaca” hikâyesinin bir düzeltme işleminden geçmediği anlaşılmaktadır. 

Bununla ilgili basit hatalar bulunmaktadır: “olmazsaa” (s.80), sezdirmedn” (s.82), 

karşısıda” (s.83), “hergünkü” (s.83) gibi yanlış yazımlar bulunmaktadır. Bunlardan 

“sezdirmedn”, “karşısıda” sözcükleri aynı hikâyeyi içeren İçinden Rüzgâr Geçen 

Sarı isimli kitapta “sezdirmeden” ve “karşısında” şekliyle düzeltilmiştir. “Ceviz 

Sürgünü” hikâyesinde de bu şekilde gözden kaçan yanlış kullanımlar söz konusudur. 

“(…) korku bazıları içni lüks ya da şımarıklık olabiliyordu.”(s.12) Buradaki “içni” 

kelimesinin “için” olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Bunlardan başka yanlış 

kullanılan sözcükler de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: “Evcilik 

oynamalardan kalan bir alışkanlık(…)” bu cümledeki ifadenin “evcilik oyunlarından 

kalan” şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. Hikâyede gereksiz noktalama işareti 

kullanımı söz konusudur: 

“Ve, evcilik oynanan günlerden kalma bir iç rahatlığı.” (s.79) 

Yukarıdaki cümlede bağlaçtan sonra virgül kullanılmıştır. Aynı hikâyede 

aşağıdaki cümlede olduğu gibi bağlaçtan önce de virgül kullanımı söz konusudur. 

“Çok büyük çemberlerin içinde ancak insan, ve gelip çembere (…)” (s.82) 

“Balıkların Sesi” hikâyesinde de gereksiz bağlaç kullanılması vardır: 

“Şeften en büyük müdüre kadar yöneticilerimiz birden değişmişti, bunaltımız 

bundandı aslında da. 
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Yukarıdaki cümlenin sonuna konulan “da” bağlacı gereksiz bir kullanımdır. 

Bununla birlikte virgülle beraber bağlaç kullanımını söz konusudur: 

“[Söz gelişi] poker partisi yapıldığı günlerde oluru yok durulmazdı, ya da 

kıyıcıkta, koltukta oturup kalınırdı.” (s.37) 

 “Yasak Danslar” hikâyesinde yanlış ek getirilmiş bir sözcük vardır. 

“Mutlulanmak” (s.26) sözcüğünün yerine mutlu olmak sözcüğünün getirilmesi daha 

uygun olacaktır. 

 “Konuşmak: Yaşamanın Yarısı” hikâyesinde bir atasözünün değiştirilmesine 

rastlamaktayız. “Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı.” Şeklinde kullanılagelen 

atasözünü Nursen Karas, “Sak üstünde damdağan. Kaz beline vurmayı.” şekliyle 

kullanmıştır. Yazar, saçma sözlere kullanılan bu atasözünü, değiştirerek saçma bir 

durumun olduğunu pekiştirmek için bu şekilde kullanmayı amaçlamamıştır. 

Basit yazım hatalarının yer aldığı “Kürklü Güzel Gevrek Kurabiye” 

hikâyesinde, çocuklarım sözcüğü “çocularım” şeklinde yazılmıştır. Hikâyede, 

uydurma sözcük de bulunmaktadır. Bu sözcük “pofidikosum” sözcüğüdür. 

Hikâyedeki kedinin sahibi, kedisine “pofidikosum” diyerek seslenmektedir. 

Nursen Karas’ın noktalama işaretlerini kullanmada farklı bir şekil denediğini 

belirtmek istiyoruz. Yazar, cümlelerin sonuna yan yana iki nokta kullanımı 

yapmaktadır. Bunu bilinçli bir şekilde birçok eserinde tekrarlamıştır. Tiyatro 

eserlerinden düşünce yazılarına, mektuplarından gezi yazılarına hatta şiirlerine bile 

bu kullanım söz konusudur. Fakat yazar, bu kullanımında da bir tutarlılık göstermez. 

Bazen iki noktadan sonra gelen sözcükleri küçük harfle başlatırken bazen büyük 

harfle başlatmaktadır. Bunun bir örneği  “Bulduk” hikâyesinde yer alır. 

“Doğrusu yalnızlık hoşuma gitmedi ama, eh.. pazar da uzak sayılmaz.. Sayılı 

gün gelir geçer nasıl olsa.” (s.16) 

Yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi yan yana iki noktanın ilk kullanımından 

sonraki sözcük küçük harfle başlamışken ikinci kullanımından sonraki sözcük büyük 

harfle başlamıştır. Bu kullanımın üç noktanın eksik kullanıldığı fikri veya kitabı 
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tashih yapan kişinin hatası olduğunu söylemek de yanlış olur çünkü hemen hemen 

bütün eserlerinde bu şekilde kullanım söz konusudur. Bu kullanımın neden 

kaynaklandığı sorduğumuzda ise yazardan “Ben öyle bir noktalama kullanmadım, 

düzeltmenlerin hatası vardır.” cevabını aldık. (Nursen Karas ile kişisel iletişim, 17 

Ekim 2015). 

“Bulduk” isimli hikâyenin birçok yerinde ara sözlere yer vermiştir. Bunlar 

genellikle açıklama amaçlı kullanılmıştır. “Birkaç küçük çocuk simitlerinin ucundan 

koparıp önüme bıraktı. -Çocuklar hep yemişlerini bölüşmek isterler- Kestaneci bir 

tane daha ufaladı.” (s.15) Arasözün en yoğun olarak kullanıldığı hikâye “Bulduk”tur. 

Daha sonraki hikâyelerde bu arasöz kullanımı gitgide azalmıştır. 

 Nursen Karas, vurgulamak istediği sözcükleri “Uyku” ve “Anlayamazsın” 

hikâyelerinde büyük harflerle yazmıştır. Yazar, bu sözcüklerle olay yaşanırken 

yüksek bir ses duyulduğunu belirtmek ister: 

“Dev bir kuleden geliyormuşçasına büyük çan sesleri katıldı haykırışıma: 

DANN.. DANN.. DAN..” (s.37) 

Vurgulanmak istenen kelimenin büyük yazılması “Anlayamazsın” 

hikâyesindeki trenin “ZINK” sesi gürültü içerdiğini belli etmek için kullanılmıştır. 

“CDÖYVBD” Nursen Karas’ın bazı hikâyelerinde kullandığı büyük harflerle 

yazma geleneği burada da bulunmaktadır. “Sınıfta sigara İÇİLMEZ.” cümlesindeki 

içilmez ifadesi, hikâyede bu sözcüğü telaffuz eden öğretmenin bağırarak söylediğini 

belirtmek için büyük harflerle yazılmıştır. 

Buna benzer bir kullanım ise “Dargınlık” hikâyesinde görülür. Büyük harfle 

yazılan “HEEYY!..HEEYY… “ (s.37) sözcükleri, bağırma anlamına gelmektedir. 

Nursen Karas, birçok hikâyesinde kısa cümleleri tercih etmiştir. Uzun 

cümlelerle okuyucunun hikâyedeki anlam bütünlüğünü kavrayamayacağını dile 

getirmiştir. Bu konuda Muzaffer Uyguner de Nursen Karas’ın İçinden Rüzgâr Geçen 

Sarı kitabındaki hikâyeler için aynı tespitte bulunmuştur: “Karas, bu öykülerinde kısa 
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tümceler kullanarak anlatmıştır söyleyeceklerini; bazen bir tek sözcükten oluşan 

tümceleri bile vardır.” (Uyguner, 1994: 56). 

Üslup konusunda ise konuşma dilinin bütün ögelerine yer veren, zaman 

zaman devrik cümleler, zaman zaman yerel söyleyişler de kullanan yazar için 

hikâyelerinde yalın bir üslup kullanmıştır diyebiliriz. Yalın bir üslupla beraber 

sanatkârane (şiirsel), eleştirel, avam üslup örneklerine rastlamaktayız. 

“Sanatkârane üslup, romanlarda şiirsel bir söyleyişin hâkim olmasıdır.” 

(Çetin, 2009: 294). Şiirselliğin en çok kullanıldığı hikâye “Paralel Yağmur”dur. 

Aşağıdaki paragrafta, altı çizili sözcükler kullanılarak bir uyum sağlanmıştır. Yazar, 

bu sanatkârane üslubu, seci sanatını kullanarak vermektedir. 

“İşin tuhafı, anne bu müzikli çağrıyı duyabilir de canı yoğurt isteyerek, dağlar 

denizler ötesinden, bir hastane odasından; viziteye çıkmış doktorlardan mendille 

yüzünü gizleyerek. Sonra bir ‘iyi’sinin sözlerine güvenerek ‘bıçak altına’ gitmeyip 

yavaş yavaş iyiliğe dönebilir.” (s.11) 

 “Bulduk” hikâyesinde hitabet üslubuna ait örnekler de yer almaktadır: 

“Siz inanır mısınız karanlıkların düşünerek çözüleceğine? Sanmam. Siz 

insanlar üstelik çok düşünenlere bir de ‘hasta’ dersiniz, sevmezsiniz 

öylelerini.”(s.21) 

Yerel söylemlerin, bazen de argo kullanımının görüldüğü “Söylenmemiş 

Ninniler”inde Recep, “Bulduk”ta kestanecinin konuşmaları avam üslubuna örnek 

olarak gösterilebilir. Nurullah Çetin, avam üslubunu şu şekilde tanımlar: “Kültür ve 

eğitim seviyesi düşük, medenî münasebetlerde bilgi ve görgü donanımı eksik, 

derinliği olmayan, alelade bir hayat süren alt kültür topluluklarının üslubudur.” 

(Çetin, 2009: 274). “Hepi Fılovır” hikâyesinde yazarın İbrahim’e söylettiği aşağıdaki 

diyalog da avam üslubuna örnek teşkil eder: 

“-Kim?.. Ben mi?.. 

-Sen değil hiç kimse. 
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-Havagazı bize oğlum, kimi istersem onla konuşurum!..” (s.69) 

 “Güldürmek İçin” hikâyesinin sonunda anlatıcının, okuyuculara seslenişi 

hitabet üslubuna benzer bir cümledir: 

“Ben daha gülüyorum biliyor musunuz. Şimdilerde azaldı. Kriz biçiminde 

geliyor. (…)” (s.29) 

 Yer yer eleştirel ve alaycı bir üslup kullanılan “Kaybolan Kurbağa” 

hikâyesinde ünlem işareti bu amaçla kullanılmıştır: 

“Yani kusur(!)um düzeltilebilirdi.” (s.51) 

“Bu çok değerli(!) kurbağa hayli canımı sıktıktan sonra ertesi gün banyoda 

ecza dolabının üstünde bulunmuş.” (s.54) 

3.6. Şiirleri 

3.6.1. Şiir Anlayışı 

Nursen Karas, katıldığı söyleşilerde, konferanslarda ve kendisiyle yapılan 

mülakatlarda, hikâye anlayışıyla ilgili açıklamalar yapmıştır. Bununla birlikte yazar, 

birçok başvuru kaynağında hikâyeci olarak anılmaktadır.30 Hikâye anlayışını 

belirtmesine karşın yazar, şiir anlayışı konusunda açıklama yapmamıştır. 

Şiir anlayışının yanında, beslendiği veya etkilendiği kaynaklar konusunda da 

düşüncelerini paylaşmamıştır.31 Bizde bu durumdan hareketle, şiirlerinden yola 

çıkarak şiir anlayışını belirteceğiz. 

                                                             
30 Nursen Karas’ın hikâyeci olarak anıldığı muteber kaynaklar şunlardır: 
Necatigil, Behçet. (2002). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İstanbul: Varlık Yayınları, s. 220-221. 
Fuat, Memet. (2001). Aydınlar Sözlüğü. İstanbul: Adam Yayınları, s.427-428. 
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. (1982). C.5 Ankara: Dergâh Yayınları, s.571. 
31 Nursen Karas’la 17 Ekim 2015 tarihinde yaptığımız görüşmede, şairin Boşluğun Sesi kitabının 56. 
sayfasındaki “Delirmemek İçin Şiir Yazmak” ifadesinin, Sait Faik Abasıyanık’ın “Yazmasaydım 
Çıldıracaktım” sözüne çok benzettiğimi belirttim. Bu şiirinde, Sait Faik Abasıyanık’tan etkilenip 
etkilenmediğini sorduğumda yazar: “Ben eserlerimde kimseden etkilenmedim ve kimseyi de taklit 
etmedim.” demiştir. 



158 
 

 
 

Nursen Karas’ın ilk şiir kitabı olan Gülümseyen Hayal isimli kitabının ilk 

bölümünde “Çocukluk”ta 1947 ve sonraki tarihli şiirlerine yer vermiştir. Bu ilk 

şiirlerinde, genellikle aile sevgisi, vatan, Atatürk sevgisi ve tabiat temalı şiirler yer 

almaktadır. Kitabın ikinci bölümü olan “Ve ilk gençlik” kısmında ise aşk, hüzün ve 

mutsuzluk  temalı şiirler yer almaktadır. Şiirlerinin tematik gelişimi, 1956 yılından 

sonra farklılaşmıştır. Fakat ilk şiirlerinden başlayarak şiirlerinde bir mutsuzluk ve 

hüzün yer aldığı görülür. Bu bakımdan Nursen Karas, hayatında yaşadığı 

olumsuzlukları hikâyelerinde olduğu gibi şiirlerine de yansıtmıştır. 1947 yılında 

yazılmış “Ufuklar” şiirinde bir bölüm şu şekildedir: 

“Akşam olunca 

Güneş batınca 

Üstüme bir hüzün  

İnsafsızca çöker.” (GH, s.27) 

Dokuz yaşında bir kişinin hüzün temasını işlemesi, biraz farklı bir durumdur. 

Bu şekilde başka şiirlerde de hayatından bazı durumları yansıtmıştır. Bunun bir 

örneği “İhtiyarlık Başlarken” şiiridir. Şiirden bir bölüm şu şekildedir: 

“Ben gözlüklüyüm artık hem de varisli 

Dönsen de faydası yok eski sevgili” (KKGK, s.7) 

Yazar, genellikle bireysel konularda şiirler vermiştir. Bilinçsiz kentleşme ve 

kadın sorunun işlendiği “Feminizm mi Denildi İnsancalığa” ve “Beton Kulelerde 

Tutuklu” şiirleri dışındaki şiirlerde sosyal konular yer almaz.  

Siyasî görüş konusunda diğer eserlerinde de dikkatli olan yazar, bu 

davranışını şiir için de sürdürmüştür. Herhangi bir politik görüşü sanatına alet 

etmekten kaçınmıştır. 

Şiirlerinde yabancı sözcük kullanımını minimize eden şair, genelde Türkçe 

sözcükler kullanmaya dikkat etmiştir. Bu bakımdan şiirinde söyleyiş kolaylığı 

bulunmaktadır. Folklor araştırmalarına da meraklı olan yazarın birçok şiiri, halk 
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şiirinin basit söyleyişine yakınlık gösterir. Kitaplarındaki şiirler, aşağıdaki örnekte 

gösterildiği gibi konuşma edasıyla yazılmıştır: 

“Aldırmayacağım artık olur-olmaz şeye 

Zorlamayacağım da kendimi boş yere 

Somurtan ya da gülümseyenlere 

Yarım da olsa, bütün de olsa 

 Güler görünmek için 

Varsın kitapçı “Gülümseyen Hayal’e 

‘Şiir kitabı gitmez bayan’ desin 

Yazmadan olur muyum şiirlerimi 

Bitirip tüketinceye kadar diyeceklerimi.” (KKGK, s.5) 

“Aldırmayacağım Artık” şiirinden alınmış bu mısralarda herhangi bir 

şairanelik kaygısı yoktur. Yazar, kafiye ve vezin konusunda ise halk şiirine değil 

yeni şiire yaklaşır. Ahengi, kafiye ve vezinle sağlamaya çalışmaz. Yazar, mısra 

içinde sözcüklerle ahenk sağlamaya çalışır. 

Nursen Karas’ın şiir anlayışını kısaca belirttikten sonra şiirlerini farklı 

başlıklar altında inceleyeceğiz. 

3.6.2. Şiirlerinin İncelenmesi 

3.6.2.1. İçerik 

Şiirde bir çok araştırmacıya göre en önemli unsur, onun ne anlattığıdır. Şiirde 
içeriği, İsmail Çetişli şu şekilde tanımlar: 

“Her söz, metin ve edebî eser gibi, şiirin de bir muhteva/mânâsı 

olacaktır/olmalıdır. Muhtevasız/mânâsız bir metin, -diğer unsurları ne olursa olsun- 

ne edebiyat, ne de şiir adını taşıyabilir. Başka bir söyleyişle mânâsızlık, hiçbir zaman 

şâirin veya şiirin amacı olamaz.” (Çetişli, 2006: 42). 



160 
 

 
 

Nursen Karas’ın şiirlerinin içeriğini anlamlandırmak için onları; konu, imge 

ve tema başlıkları altında inceleyeceğiz. 

3.6.2.2. Konu 

Yazar, şiirlerini bireyin duygulanmaları üzerine kurmuştur. Birçok yazarın 

kullandığı aşk, ölüm, ayrılık, yalnızlık, tabiat, hasret, özlem, karamsarlık, mutsuzluk 

gibi evrensel konulara şiirlerinde yer vermiştir. İlk şiirlerinde yer alan millî duygular 

ve aileye duyulan sevgi, zamanla yerini karşı cinse duyulan aşka bırakmıştır. Bu 

aşkla beraber mutsuzluk, hasret, özlem gibi konular da işlenmektedir. 

3.6.2.3. İmge 

İmge/imajın bugüne kadar birçok araştırmacı tarafından tanımı yapılmıştır. 

Nurullah Çetin, imgeyi şu şekilde tanımlar: 

“En genel anlamıyla imge, dinleyici ya da okuyucunun zihninde oluşturulan, 

üretilen ve çizilen görüntü ve duygulardır. Okuyucunun gözünde özgün ve çarpıcı 

görüntüler oluşturmaktır.” (Çetin, 2014: 87). 

Bir yazarın şiirlerindeki imgenin özgün oluşu, o sanatçıyı bir adım ileriye 

taşımaktadır. Yazarın hayal dünyasının zenginliği, imge ile şiire girer. Fakat şiirdeki 

imgenin fazla ve karmaşık olması, şiirde kapalılığa yol açar. Nurullah Çetin, imgenin 

oluşumu hakkında şunları söyler: 

“İmgenin oluşum aşamaları şunlardır: 

1. Şair dış dünyayı gözlemler, 

2. Zekâsı ve sezgi gücüyle gözlemlediği unsurlardan kendine göre bir seçme 

ve eleme yapar, 

3. Bilincinde, şair duyarlılığında bunlar arasında değişiklik ilişkiler ve 

bağlantılar kurar, 

4. İlginç gelebilecek anlamlı, hayret ve hayranlık uyandırıcı soyut bir görüntü 

oluşturur, 
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5. Bu özgün görüntüyü etkili, çarpıcı ve vurgulu bir dil dizgesine döker.” 

(Çetin, 2014: 88) 

Nursen Karas’ın şiirlerinde bulunan orijinal imgeler şunlardır: 

Gülümseyen Hayal kitabında, “Şimdi yirmi yaşında bir ihtiyar” (s.39), 

“Beyaz Suadiye/ Düşündüğüm gelin gibisin.” (s.42), “Şen hakikî kahkahalar” (s.51), 

“Denizi seviyorum anneciğim/ve bana koşan dalgalarını.” (s.52), “Ve.. Yaşamak 

mecburiyeti.” (s.53), Boşluğun Sesi kitabında “Brüksel danteli anlatımlar ki.” (s.8), 

“Umut kör kuyuda kapalı” (s.12), “Uyumsuz akışlı suların üstünde.” (s.14), “Dik 

döşeli çemberlerde coşkular yitik” (s.17), “Güneş Karanlığında Gölgeler” (s.18), 

“Düşlere zaman yok, umut albümde saklı” (s.20), “Düşüncelerimi yollara ektim” 

(s.22), “Kurutulmuş bir yasemin dalıdır gönlüm” (s.26), “Üşümüş Isırganlar Şarkısı” 

(s.28), “Kadınlar her yerde zenci” (s.34), “Yakınlıklar hep bir sonbahar lezzetinde” 

(s.48), “Sokaklar bomboş kalabalıklarda, Ağustosta karlar yağan bir yürek, 

cesetlenmiş gövdeler” (s.50), “Ah..lar büyürken sarı yangınlarda” (s.58), Küskün 

Kuşlar Göçe Kadar kitabında, “Şahin bakışlı gözlerin kapalı” (s.8), “Yaşama 

tekerleğinin içinde” (s.9), “Yaşamak güzel, hem buruk, kekremsi” (s.33), “Mürekkep 

damlamış su parçası gibi” (s.36), “Tanrıya uzanır sigaramın dumanı” (s.37), 

“Unuttum seni dediğime bakma/Yoksun tekerlemesidir o…” (s.42), “Sonra 

zavallılıklarım çıktı karşıma” (s.47), “İçinde sevgin varsa kendin baharsın” (s.60) 

gibi imgeler yer almaktadır. 

Bu imgelerin yanında ölüm, hüzün, gözyaşı gibi ifadeler zaman zaman 

karşımıza çıkmaktadır. Nursen Karas, özgün imgeler açısından zayıf eserler kaleme 

almıştır. 

3.6.2.4. Tema 

Nursen Karas, şiirlerinde genellikle bireysel temalara yönelmiştir. Yazarın 

şiirlerinde kullandığı temaları; aşk ve sevgi, tabiat ve mekân, hüzün ve millî duygular 

olarak sınıflandırdık. 
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3.6.2.4.1. Aşk ve Sevgi 

Nursen Karas’ın şiirlerinde aşk, önemli yer tutan bir temadır. Birçok şiirinde 

bu tema kullanılır. Fakat yazarın şiirlerindeki aşk, insanı mutlu eden bir yapıda 

değildir. Şiirlerinde, tıpkı hikâyelerinde işlediği gibi platonik ve mutsuz sona eren bir 

aşkla karşı karşıya kalırız. Aşk, Nursen Karas için bir mutluluk kaynağı değildir. 

Aşkla ilgili yazdığı şiirlerde, ağır bir melankolizm duygusu yer alır. Şiirlerinde aşk 

beslediği kişi ise genellikle vefasızdır. “En Son” adlı şiirine bu durum şiire şu şekilde 

yansımıştır: 

“Unuttum artık seni, bu aşikâr 

Ey eski sevgili, ey vefasız yâr 

Geçti artık fırtınalar 

Bora, sis, yağmur ve kar…(…)” (GH, s.61) 

Aynı vefasız sevgili örneği “Yalnızlığın Saadeti” şiirinde de karşımıza 

çıkmaktadır. 

“Sen vefasızsan, 

Sanma ki kederliyim 

Çok sadık iki arkadaşım: 

Fırçam ve kalemim.(…)” (GH, s.43) 

Nursen Karas’ın şiirlerindeki aşk tek taraflıdır. “Akşam Suları” adlı şiirinde 

sevgisine karşılık bulamayan bir kişinin hisleri yer almaktadır. 

“Kırılmadım… 

Tüm yaşam böyle, her şey olur 

İnsansın, her halin olur 
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Sanmıştım ki, 

Belki.. benim gibi bulunur 

Seven… 

Dosdoğru, apaçık seven… 

Artık anladım… 

Gerçek olanı aramak?... Boş.. boştur… 

Her insan.. 

Etten kemikten yapılmıştır…” (KKGK, s.61) 

Tek taraflı aşkın işlendiği ve kendisi gibi bir sevenin bulunmadığından 

yakındığı  “Tekerleme” adlı şiir, bu aşk anlayışıyla yazılmıştır: 

“Sevdim, sevmedi; 

Sevildim sevmedim. 

Vuruldum. 

Sevgi dolu dolu 

Sevdim deli deli 

Olmadı.” (GH, s.32) 

Bu, acı veren tek taraflı, vefasız sevgiliye duyulan aşkın, kendisine mutluluk 

getirmeyeceğini yazar da bilmektedir. Bu yönden “Fırtınadan Sonra” şiirinde yazar, 

beklediği mutluluğun uzak olduğunu düşünür: 

“O günler uzak, çok uzak 

Anneciğim, kollarını aç 

Kızın şefkatine muhtaç, 
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Biliyorsun o çocuğu seviyorum 

Bakışların ondan mı mahzun (…)” (GH, s.54) 

Yazar, bazen hayatını darmadağın eden aşktan ve sevdiği kişiden 

uzaklaşmaya, kaçmaya çalışsa da aşk, sürekli kendini hissettirir. Aşkı, hayatını tepe 

takla eden bir olay olarak yorumlaması “Hep Sen” şiirinde karşımıza çıkmaktadır: 

“Sık sık kovmam gerekiyor  

Düşüncelerimin içinden seni 

Yokluğunda her şey düzenli 

Hele bir gelmeyegör 

Tüm kafamdakiler hep sen oluveriyor 

Mürekkep damlamış su parçası gibi.” (KKGK, s.36) 

Karas, ızdırap duyduğu bu imkânsız aşkı unutmaya çalışsa da onun her zaman 

için aklında durmasına izin verir. 

“Sana Kadar” 

Unuttum seni dediğime bakma 

Yoksun tekerlemesidir o… 

Bir yarışçı koşarken nasıl 

Bacaklarını unutursa 

Ben de unuturum bazı 

Gece gündüz içimde yaşayanı 

Bakma sevdiğim bakma 

Arasıra saçmaladığıma 
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Seni aklım başımda 

Canım bedenimde durdukça seveceğim(…)” (KKGK, s. 42) 

Birçok şiirinde ise aşk, yazarın hayatına zarar veren bir durum olarak 

karşımıza çıkar. “Kabuklu Yara” şiiri şu şekildedir: 

“Gözyaşısız 

İç çekmesiz 

Daha daha.. sigarasız. 

Hem de hem de sensiz… 

Akşamlar… 

Ya.. sevdiğim… 

İşte böyle!..” (KKGK, s.11) 

Acı veren bu aşka karşı kimi zaman kendini uzak tutmaya çalışan yazar, bu 

düşüncesini uygulayamaz: 

“İçimdeki Aydınlık” 

Sislerin arkasından 

Seslenme bana; 

Görünme, yaklaşma bana. 

Değilim artık o günlerdeki gibi 

Bir rüyadayım şimdi  

Gökkuşağı rengi. 

 

İçimdeki aydınlık, ışıl ışıl 
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Her sabah yeniden doğuyorum 

Bu saadeti olsun çok görme bana 

Seslenme bana;  

Görünme yaklaşma bana.” (GH, s.56) 

Fakat yazar, kavuşamadığı ve kendine çile çektiren bu sevgiliye kavuşma 

ümidini her an sürdürür. Bu durumun Nursen Karas’ın geç yaşlarda evlenmiş 

olmasına ve mutsuz biten birkaç aşk denemesine bağlamaktayız. 

“Ümit Bu Ya” 

Gün ortasında, ay ortasında 

Ya da yıl sonunda  

Seni bulacağım birdenbire karşımda 

İlkin gözlerimi ovacağım 

Gerçek mi bakacağım 

Belki de soracağım: 

‘…Sen misin?’ diye 

…………. 

Ümit bu ya…” (KKGK, s.16) 

 Sevgiliye kavuşma ümidini her daim belleğinde canlı tutan yazar, “Uzay 

Valsi I” şiirinde bu umudunu yinelemektedir. 

“Bıkmamacasına arıyorum seni 

Yoksun ki… 

Boşluk olmuşsun sanki 
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Her yanımı çeviren, 

Bitmeyen büyük boşluk 

-Sen boşluk olmuşsun 

Ben bir uzay gemisi… 

Dön bana dönelim!” (KKGK, s.18)  

Kendisinden uzakta olan sevdiğini her an yanında görmek isteyen yazar, 

bununla ilgili hayaller kurar. Sevgiliye kavuşma anını hayallerinde yaşar ve bununla 

mutlu olur. Bu duygunun işlendiği “Birinden Biri” adlı şiiri şu şekildedir: 

“Vapurda olsam 

Kenarda otursam 

Gözüm dalarken 

Köpüklü sulara 

Seni yanımda bulsam.(…)”(GH, 46) 

Yazar karşı cinse duyulan yoğun aşktan başka, ailesine karşı sevgi hissini 

şiirlerinde belirtmiştir. Birçok kez anne ve babasını, kendisini dış dünyanın 

zorluklarından kurtaran bir liman olarak tahayyül etmiştir. Bu şiirlerin önemli bir 

bölümü, Gülümseyen Hayal kitabında yer almaktadır. 9-21 yaşları arasında yazdığı 

bu ilk şiirlerinde, anne ve babaya duyulan sevgi duygusu fazladır. 

Nursen Karas’ın ailesiyle Düzce’de ikamet ettikleri sırada annesinin 

hastalığından dolayı sık sık İstanbul’a gitmek zorunda olduğunu belirtmiştik. Bu 

durum “Anne ve Baba Hasreti” şiirine şu şekilde yansımıştır: 

“Gökte dolaşıyor anne ve baba 

Şeytanlar aldatıyor kaba kaba 

Sanki diyorlar bana, 
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Haydi, durma git İstanbul’a.” (GH, s.15) 

Tıpkı hikâyelerinde olduğu gibi şiirlerinde de babasından ziyade annesine 

duyduğu sevgi ön plandadır. “Fırtınadan Sonra” şiirinde annesinin sevgisine muhtaç 

olduğunu şu şekilde belirtmektedir: 

“ (…)Anneciğim, kollarını aç 

Kızın şefkatine muhtaç,(…)” (GH, s.54) 

Bununla birlikte Gülümseyen Hayal kitabında, ailesine karşı hissettiği 

duyguları “Babam”, “Annem”, “Anneciğim”, “Sonbahar Rüzgârı”, “Başka…”, 

Boşluğun Sesi kitabında ise “Karanlıkta Şiir Rahatsızlığı” şiirlerinde ifade etmiştir. 

3.6.2.4.2. Tabiat ve Mekân 

Nursen Karas’ın şiirlerinde tabiat ve doğa, farklı zamanlarda farklı 

görünümlerde karşımıza çıkar. Aşk duygusunun aksine tabiat, mekân ve doğa, yazarı 

mutlu eden birer olgudur. Yazar, en mutsuz zamanlarında mutluluğa ulaşmak için bir 

dağ kenarına kaçmak ister: 

 “Gel benim kır atım 

Terkimize biraz kâğıt alalım 

Yine seninle yola çıkalım 

Bulutlarla kardeş olalım 

Irmaklarla arkadaş  

Çağlayalım onlarla coşalım (…)” (GH, “Kalemimle”, s.28) 

Karas, gençlik dönemi şiirlerinden başlayarak son kitabına kadar şiirlerinde 

tabiat ögelerine yer vermiştir. Yirmi yaşında yazdığı bir şiirde yazar, isteklerini şu 

şekilde ifade eder: 

“Yaş Günü Hediyesi” 
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“Yirmiyi bitirdiğim gün, 

Neler istiyorum neler. 

Mavilikler… 

Yeşiller… 

Bahçeler dolusu, 

Göz alabildiğine.. 

Ve pembelikler… 

Toz pembe ümitler, 

Ömrümce solmayacak çiçekler..” (GH, s.44) 

Nursen Karas, 2002 yılında 64 yaşında yazmış olduğu “Suskun Sokak” adlı 

şiirinde bir zamanlar ikamet ettiği İstanbul, Suadiye’deki evinin sokağı için şu 

duyguları dile getirmiştir: 

“Hangi yolundan girsem aynı nokta 

Ağaçlarım.. sevgili ağaçlarım… 

O şeyler.. hep seçerek aldığım 

Köşelerde, duvarlarda anılarım 

Çocukluğumda düşleyip elli yıl yaşadığım 

Evim.. toprağım.. bahçem.. -Taşlarını ayıkladığım- 

Kuyu suyu acıdır ama vardır -Tatlı varlardan iyi- 

Dikemediklerim kendinden bitti 

Çiçeğinden güzel yemişi narlar gibi 

Hiç unutur muyum saçım ağarırken giydiğim gelinliği? 
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Nikâh dönüşü aramak istemiştim kaçan kedimi.” (BS, s.46) 

Yazar; zaman zaman tabiatı, aşkını ifade etmek içinde kullanmaktadır. “Sana 

Kadar” şiirinde sevdiğine aşkını tabiat ögeleri ile yorumlamaktadır. 

“Bakma sevdiğim bakma 

Ara sıra saçmaladığıma 

Seni aklım başımda 

Canım bedenimde durdukça seveceğim 

Bu umutsuz sevgim 

Dünya durdukça 

En ummadık zamanda 

Ya bir martının kanadında 

Ya da ilkbaharda 

Yaprak yaprak 

Sana kadar gelecek.” (BS, s.42) 

Nursen Karas, şiirlerinde, hâkim olan duyguya göre mekân seçmiştir. 

Karamsarlık ve hüzün içeren aşağıdaki “Kabuklu Yara” ve “Uzay Valsi II” 

şiirlerinde “akşam”, “zifiri karanlık” ve “tozlanmış, örümceklenmiş tavan arası” gibi 

mekânlara yer vermiştir: 

“(…)Bir tavan arasındayım ki, 

Etrafımda dilekler, istekler 

Eski, tozlanmış, örümceklenmiş 

Anladım; bozulan düzelmezmiş… 
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Yardım ummuyorum kimseden 

Anneden babadan sevgiliden 

Bazen yalvarıyorum ta içten 

Bitsin şu zifiri karanlıklar…”(KKGK, “Uzay Valsi II”, s.19) 

“Gözyaşısız 

İç çekmesiz 

Daha daha.. sigarasız. 

Hem de, hem de sensiz… 

Akşamlar… 

Ya.. sevdiğim… 

İşte böyle!..” (KKGK, “Kabuklu Yara”, s.11) 

Bununla birlikte mutluluktan bahsettiği aşağıdaki “Eylül” ve “Kurtuluş” 

şiirlerinde “güneş”, “masmavi gökyüzü”, “ay, ağaçlar” gibi mekânlar kullanmıştır. 

Denilebilir ki Nursen Karas’ın şiirlerindeki mekânlara göre şiirin duygusu da 

değişmektedir. Aşağıda yer alan aşk, sevgi ifade eden şiirlerde mekânlar güzeli 

anımsatacak ögelerle kurulmuştur: 

“Güneş… 

Eylülde olabildiği kadar 

Sıcak 

Gökyüzü masmavi… 

Bulutlar öbek öbek 

Kelime yok anlatacak 

Düşünceler ötesi 
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Yalnızlığın içinde 

Seni düşüneni 

Yine de mutlu Nursen’i.” (KKGK, “Eylül”, s.13) 

 

“(…)İmrenirdi tüm evren mutluluğuma 

Güneş, ay, ağaçlar, deniz de… 

Seni aramazdım orada 

Vallahi de billahi de…” (KKGK, “Kurtuluş”, s.38) 

3.6.2.4.3. Hüzün 

Çalışmamızın “Hikâyeleri” başlığında Nursen Karas’ın hikâyelerinde sık sık 

mutsuzluk temasına yer verdiğini belirtmiştik. Şiirlerinde de birçok yerde bu temaya 

rastlamaktayız. Yazarın 1947 yılında, dokuz yaşında yazmış olduğu “Ufuklar” isimli 

şiirinde bu temaya rastlanmaktadır. Dokuz yaşında bir kişinin bu duyguyla eser 

vermesi dikkat çekicidir: 

“Akşam olunca, 

Güneş batınca, 

Üstüme bir hüzün 

İnsafsızca çöker.(…)” (GH, s.27) 

Gülümseyen Hayal kitabında yer alan 12 yaşında yazdığı “Sırça Saray” 

şiirinde aynı temaya rastlamaktayız: 

“Derler ki: Sırça saray bir defa kırılır 

Benim ki doğuştan kırılmış 

Her gelen bir daha kırmış 
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Şimdi bir kalp var, tuz buz olmuş.” (GH, s.33) 

Küçük yaşlarda yazdığı bu şiirlerinde yer alan mutsuzluk ve hüzün temasını, 

ailesinin, kendisini erkek çocuk olarak beklerken kız olarak doğmasına 

bağlamaktayız. Yazar, bu durumu neredeyse bütün eserlerinde olduğu gibi şiirlerinde 

de belirtmektedir. “Felek ve İnanç” şiirinde bu durum şöyle geçer: 

“(…)Günahın ne ki sana kızayım? 

Doğumumu bile istememişler 

Olmuş, doğmuşum 

Belki saadetimi de istemeyecekler 

Ama mesut olacağım.” (GH, s.59) 

İlerleyen yaşlarda yazdığı şiirlerindeki hüzün teması ise sevgilinin 

vefasızlığından kaynaklanır. Sevgisi, kendisine zarar vermektedir. Kimi zaman 

sevgiyi zehire benzeten yazar, bu durumu şu şekilde yorumlar: 

“Sevgim zehirimdir ağu ne demek 

Baldıran da kabuldü uzaklardan gelmese 

Dik köşeli çemberlerde coşkular yitik 

Biz birbirimizi sevmiştik. 

 

Hanidir aykırı seslerimiz 

Senin kalıpların, benim isyanlarım 

Kavgalarda tükendik 

Mutluluk yeni başlamalarda anladım 

Kuruttuk çiçekleri 
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Baharlar gelmez artık!” (BS, “Bir Kuş Ölüsü Avuçlarımda”, s.17) 

Nursen Karas’ın yaşadığı bu hüzün duygusu, zaman zaman bulunduğu, 

yaşadığı ortamdan kaçış isteğini beraberinde getirir. Bulunduğu mekânı terk ederek 

bambaşka bir yerde yeni bir yaşam kurma isteği baş gösterir: 

“(…) Bu kez eve değil de, 

Başka bir yere dönmeliyim, uzak bir yere 

Örnekse kimsesiz bir ada, enginde… 

Boyalarım, fırçalarım, kitaplarım da olmalı yanımda(…)” (KKGK, 

“Kurtuluş” s.38) 

“İçimde birşeyler koparken 

Biryerlerde birşeyler yeniden başlarken 

Gitmek istiyorum 

Gökyüzüne yükselen şu kararmış yoldan… 

İkili yüzler çevremden 

Güneşten ürken korkulu düşler gibi 

Teker teker çekilir kaybolurken 

Usulca ilerlemek…(…)” (KKGK, “Uzay Valsi II” s.22) 

Mutsuzluk, Nursen Karas’ın karakterine nüfuz etmiştir. Hikâyelerinden sonra 

şiirlerinde de hüzün ve mutsuzluk temel duygulardan birisidir. Bunun çeşitli 

nedenleri vardır. En önemli nedenler arasında ailevi sebepler ve sevgiliyle yaşanılan 

sorunlar yer almaktadır. 
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3.6.2.4.4. Millî Duygular 

Nursen Karas, gençlik yıllarında millî duygulara bazı şiirlerinde yer vermiştir. 

Özgün imgelerin az olduğu bu şiirlerde savaş, şehitlik, Atatük’ün ölümüne duyulan 

matem, vatana hizmet gibi konulara yer verilmiştir. 

“(…)İnsanca yaşamak, insanca ölmek 

Bir de.. toprağıma hizmet.” (KKGK, “Kendi Kendine”, s.34) 

Kurtuluş Savaşı’nın anlatıldığı “Yurt Korunmasında” şiirinde Türk askerini 

üstün vasıflarla överek yüceltmiştir. Yazar, bu şiirinde millî duyguları şu şekilde 

ifade etmiştir: 

“İşte top sesi, 

Mehmetçiğin gürlemesi 

Düşmanın inlemesi 

Koş koru yurdunu.. 

Haydi kesme umudunu. 

Ne demek hayır olamaz! 

Bu cennet topraklarda 

Düşman yaşayamaz. 

Sen yirmi, düşman bin, olsun. 

Ne olur, ne var? 

Senin damarlarında asil Türk kanı var 

Bu öyle bir kan ki, bir damla akınca 

Bin düşman inler, yalvarır ağlar 

Haydi durma ileri!.. 
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Bırak şu siperi.” (GH, s.11) 

Nursen Karas, Atatürk’e olan sevgisini ve onun ölümünden duyulan üzüntüyü 

ise “Ata’mın Ölümü”, “Samsun” ve “Ata’ma” şiirleriyle dile getirmiştir. 

Nursen Karas’ın şiirlerinde yer alan millî duyguları içeren şiirler Gülümseyen 

Hayal kitabında nicelik olarak fazladır. Daha sonra yayımlanan Boşluğun Sesi ve 

Küskün Kuşlar Göçe Kadar şiir kitaplarında bu tema, nadir yerlerde karşımıza 

çıkmaktadır. 

3.6.2.5. Şekil Özellikleri 

“Şiirde dış yapı, ‘kelime’den başlayıp ‘nazım şekli’ veya ‘metin’e kadar 

uzanan süreçte söz konusu olan bütün dil ve yapı unsurlarını kapsar. Buradan 

hareketle şiirde dış yapı; kelime, kelime grupları, vezin, kafiye, cümle, mısra, beyit, 

bend ve nazım şekli gibi pek çok unsurun belli bir birlik ve bütünlük içinde bir araya 

gelmesiyle hayat bulan somut bir varlıktır.” (Çetişli, 2006: 54). 

İsmail Çetişli’nin şiirde şekil tanımından hareketle Nursen Karas’ın şiirlerinin 

şekil özelliklerini mısra ve nazım şekli açısından inceleyeceğiz. 

3.6.2.5.1. Mısra 

Nursen Karas; şiirlerindeki anlamı, zaman zaman bir mısranın içine 

sığdırmıştır. Fakat iki veya daha fazla mısradan oluşan cümleleri de vardır. Yazar, bu 

bakımdan kendisine bir özgürlük tanımıştır. 

“Gel benim kır atım 

Terkimize biraz kâğıt alalım 

Yine seninle yola çıkalım 

Bulutlarla kardeş olalım(…)” (GH, “Kalemimle”, s.28) 

 

“Düşüncelerimi yollara ektim 
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Kaygılarımı rüzgâra verdim(…)” (BS, “Yollar”, s.22) 

Yukarıdaki “Kalemimle” ve “Yollar” isimli şiirden alınmış örneklerde, her 

mısra bir cümle oluşturmaktadır. Aşağıda yer alan şiirde ise yazar, cümleyi iki 

mısraya bölmeyi uygun bulmuştur: 

“Gidivermek.. ansızın!.. 

-Küçücük bir bavulla- 

Usandıran kişiler.. ve şey..ler… 

Siz.. orada kalınız, lütfen!..” (BS, “Foklar Beni Bekliyor” s.38) 

“Bazı şairler, cümle bütünlüğünü birden fazla mısraya yaydıkları gibi kendi 

içlerinde ahenk ve anlam bütünlüğü sağlayan mısraları da bölmüşlerdir.” (Çetin, 

2014: 134). Nursen Karas’ın bazı şiirlerinde, mısra bölünmesi görülmektedir. Bunlar: 

“Eylül”, “Mantık”, “Erkek Olaydım” şiirleridir. Bu şiirlerde yer alan örnekler şu 

şekildedir: 

“Güneş… 

Eylülde olabildiği kadar 

Sıcak(…) (KKGK. “Eylül” s.13) 

 

“Ve sen… 

İyi ki benden 

Yapılmaması gereken 

‘Fedakârlık’ı istedin(…)” (KKGK, “Mantık” s.14) 

 

“Hem de, 



178 
 

 
 

Ellerim cebimde 

Islık çalardım gönlümce(…)” (KKGK, “Erkek Olaydım” s.41) 

Yazar, bu kullanımlarda şüphesiz ki farklı bir anlam ifade etmek istemiştir. 

Fakat, yukarıdaki kullanımlar yerine aşağıda sunacağımız mısralar şiirde 

kullanılabilirdi: 

“Güneş  

Eylülde olabildiği kadar sıcak” 

 

“Ve sen iyi ki benden 

Yapılmaması gereken 

Fedakârlığı istedin” 

 

“Hem de ellerim cebimde 

Islık çalardım gönlümce” 

Nursen Karas’ın şiirlerinde “boş bırakma” da görülür. Boş bırakmayı 

Nurullah Çetin şu şekilde tanımlar: Bazı şairler, bazı mısraları boş bırakırlar; onların 

yerini ya noktalarla doldururlar ya da başka bir şekilde belirtirler.” (Çetin, 2014: 135) 

Yazarın, yukarıdaki açıklamaya uyan ilk şiiri “Sabaha Karşı”dır. “Boş 

bırakma”, sevdiği kişiden çocukları olacağını düşünen yazarın hayalini ifade 

etmektedir. Şiir şu şekildedir: 

“Bir evimiz olacak, bir yuvamız 

Ağaçlı bahçe içinde, ufak, temiz 

Çocuklarımız olacak, çocuklarımız; 
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Oğlumuz, kızımız.. 

Annesine benzeyecek oğlumuz: 

Buğday rengi. 

Babasına benzeyecek kızımız: 

?.................... 

Akşamları yola bakacağım bazı, 

Geciktiğin zamanlar.” (GH, “Sabaha Karşı” s.47) 

Yazarın, mısralarında “boş bırakma” görülen diğer şiiri “Ümit Bu Ya…”dır. 

Nursen Karas, sevgiliyle karşılaştığı andaki duygularını anlattığı bu şiirinde, 

aralarında geçen diyaloğu, yıllarca beklediği sevgilisine duyulan hasreti veya 

bambaşka duyguları “boş bırakma” ile ifade etmeye çalışmıştır. Şiirdeki noktalar 

ümit ve hayali de simgelemektedir. Şiir şu şekildedir: 

“Gün ortasında, ay ortasında 

Ya da yıl sonunda 

Seni bulacağım birdenbire karşımda 

İlkin gözlerimi ovacağım 

Gerçek mi bakacağım 

Belki de soracağım: 

‘…Sen misin?’ diye 

…………….. 

Ümit bu ya…” (KKGK, s.16) 
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Boş bırakılan bir diğer mısra da “Can’a” şiirinde bulunmaktadır. Noktalarla 

doldurulan mısra; şairin pişmanlığını ifade etmek, geçmişte yaşananlar için 

söyleyecek fazla bir sözünün olmadığını ifade etmektedir: 

“Bana demiştin. 

‘Arkadaş üzme tatlı canını’ 

Keşke dinleseydim nasihatını.. 

……………………….. 

Neyse Yavrum, 

Mukadderatmış bu da, 

Sen mes’ut ol, güzel yaşa da…” (GH, s31) 

Bir diğer “boş bırakma”yı “Fırtınadan Sonra” eserinde şiirin hemen başında 

kullanmıştır. Burada ise imkânsızlık duygusu verilmek istenmiştir: 

……………………… 

O günler uzak, çok uzak 

Anneciğim, kollarını aç 

Kızın şefkatine muhtaç, 

Biliyorsun o çocuğu seviyorum. (GH, s.54) 

Yukarıda yer alan örneklerden de anlaşılacağı üzere Nursen Karas, “boş 

bırakma” yöntemini kusursuz bir şekilde kullanmıştır. 

3.6.2.5.2. Nazım Şekli 

Şiirlerinde kalıplaşmış bir nazım şekli kullanmayan Nursen Karas, genellikle 

serbest nazmı kullanmıştır. Dörtlüklerle yazdığı şiirler de bir hayli fazladır. Şairin 

kullandığı nazım şekillerini aşağıda olduğu gibi tasnifledik: 
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 “Ekvator…” ve “Kış” ikili mısralardan meydana gelen şiirlerdir. İkili 

mısralarla yazılmış nazım şekillerini yazar, fazla tercih etmemiştir. 

Üçlükler halinde kaleme alınan “Can’a”, “Yakından Uzak” ve “Kuşlar Baharı 

Söyler”,  şiirleri bulunmaktadır. Bunlar da sayıca azdır. Bazı üçlüklerden oluşan 

şiirlerde bentler arasındaki mısra sayıları farklıdır. “Yakından Uzak” şiirinin son 

bendi dörtlükten meydana gelmiştir. “Tıkanıklık” şiiri ise tek üçlükten oluşmaktadır. 

Diğer nazım şekillerine göre sayıca fazla olan dörtlüklerden oluşan şiirler 

şunlardır: “Çiçek”, “Anne ve Baba Hasreti”, “Bayrak”, Tutum Haftası”, “Marmaraya 

Yakınlık”, “Samsun”, “Acım”, “Bekliyordum”, “Başka”, “Güneş Karanlığında 

Gölgeler”, “Delirmemek İçin Şiir Yazmak”, “İyi Kargalar”, “Uzay Valsi II” ve 

“Çeşidi”dir. 

Bununla birlikte Küskün Kuşlar Göçe Kadar kitabının 52. sayfasında ve 

Gülümseyen Hayal’in 60. Sayfasında yer alan başlıksız bir şiirlerle beraber “Fakir 

Çocuk”, “Sırça Saray”, “Zaman Silgisi”, “Küskün”, “Yollar”, “Kabak Tadı”, 

“İhtiyarlık Başlarken”, “Oyun”, “Borç” adlı şiirler tek dörtlüklerden meydana 

gelmiştir. 

 “Güzel…Güzel” adlı şiir, beşliklerle meydana gelmiştir fakat son bendi 

altılıktır. “Au Revair Tristesse” şiiri de beşliklerden meydana gelmiş fakat son bendi 

üçlüktür. Bununla birlikte “Orada”, “Bir Bilmece”, “Yağmur Düşü”, “Arama-

Tarama” şiirleri ise tek beşlikten meydana gelmiştir. 

Tek altılıktan oluşan nazım şekilleri ise “Kendi Kendine”, “Babam”, 

“Onutmak”, “Tekerleme”, “O Günkü Çığlık”, “Diken Çiçeği”, “Hep Sen” ve 

Gülümseyen Hayal’de yer alan başlıksız bir şiirdir. 

Görüldüğü üzere yazar, daha çok dörtlüklerden meydana gelen nazım 

şekillerini tercih etmiştir. Fakat diğer nazım şekillerini de zaman zaman kullanmıştır. 

Bentler arasında mısra sayılarını değiştirerek sabit bir nazım şekliyle de 

yetinmemiştir. 

Mısra Sayısı Farklı Bentlerden Oluşan Şiirler 
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Nursen Karas’ın en çok kullandığı nazım şeklidir. Herhangi bir kurala bağlı 

olmadan kullanır. Örnek vermek gerekirse “Öldürmekler” şiiri bir dörtlü, bir beşli ve 

bir altılı mısradan oluşmaktadır. Yine “Mezarsız Sevgiler” şiiri ise iki üçlük ve bir 

altılıktan meydana gelmektedir. 

Gülümseyen Hayal kitabındaki “Yurt Korunmasında”, “Aydede”, “Annem”, 

“Ata’mın Ölümü”, “Ata’ma”, “Eflâtun Güvercin”, “Ufuklar”, “Kalemimle”, 

“Severse”, “Hatırlatır, “Gene de Güzel”, “Gelsen”, “Uzak ve Yakın”, “Sevdiğim 

Yer”, “Yalnızlığın Saadeti”, “Yaş Günü Hediyesi”, “Dua”, “Birinden Biri”, “Sabaha 

Karşı”, “Anneciğim”, “Felek ve İnanç”, “Bahara Doğru”, “Sonbahar Rüzgârı”, 

“Fırtınadan Sonra”, “Son Çağırı”, “İçimdeki Aydınlık”, “Bir Yaz Akşamında”, “En 

Son” şiirler serbest nazımla oluşturulmuştur. 

Boşluğun Sesi eserindeki “Nazire”, Hüznün Onulmaz Serencâmı”, “Tekil 

Sevgiler Issızlığı”, “Biret’den Beethoven Dinlerken”, “Öldürmekler”, “Bir Kuş 

Ölüsü Avuçlarımda”, “Güneş Karanlığında Gölgeler”, “Gözyaşısız Ağlamak”, 

“Yoksa Boğan Duman”, “Yakın’ım”, “Mezarsız Sevgiler”, “Solmuş Çiçekler 

Baladı”, “Üşümüş Isırganlar Şarkısı”, “Kayıp Kendini Aramak”, “Karanlıkta Şiir 

Rahatsızlığı”, “Feminizm mi Denildi İnsancalığa”, “Beton Kulelerde Tutuklu”, 

“Foklar Beni Bekliyor”, “Yakında Uzak”, “Yıllık Toplantı”, “Eksik Yaşama”, 

“Suskun Sokak”, “Kırgın Kuşlar Göçe Kadar”, “Bilmeme-ce”, “Sessiz Şarkı”, 

“Yaradılanı Sev-memek”, “Balığa Ağıt”, “Giz” şiirleri serbest nazımla 

oluşturulmuştur. 

Küskün Kuşlar Göçe Kadar kitabında “Aldırmayacağım Artık”, “Habersiz”, 

“İstenmeyecek Şeyler”, “Darısı Başınıza”, Kabuklu Yara”, “Hırsız Var”, “Eylül”, 

“Mantık”, “Ümit Bu Ya”, “Uzay Valsi I”, “Uzay Valsi III”, “Yıldızlı Gece”, “Dertli 

Çocuğa”, “Dualı Dumanlar”, “Kurtuluş”, “İyilikten Korku”, “Erkek Olaydım”, “Sana 

Kadar”, “Sıkıntı”, “Sinekli Geceler”, “Uzakta”, “Anılı Öğüt”, “Rabia Hanım Teyze”, 

“Sıkıntılı Düş”, “…Kutup”, “Akşam Suları” ve kitabın 40. Sayfasında yer alan 

başlıksız bir şiir serbest nazım kullanılarak oluşturulmuştur. 
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3.6.2.6. Ahenk 

3.6.2.6.1. Vezin 

Nursen Karas, şiirde ahengi vezinle sağlamaya çalışmayan bir şairdir. Bu 

yüzden şiirlerinden sadece iki tanesinde vezin kullanmıştır. Diğer şiirlerinde 

herhangi bir vezin bulunmaz. Vezin kullandığı iki şiir de hece vezniyle 

oluşturulmuştur. Bunlardan bir tanesi 9’lu hece ölçüsüyle yazılmış “Küskün” şiiridir: 

“Tanrı her insana kendinden 

Bir parça vermiş yaratırken 

Bunu bildiğim için de ben 

İncitmem, kırılmam gönülden.” (BS, s.10) 

Hece ölçüsüyle yazılmış diğer şiir ise “İhtiyarlık Başlarken” şiiridir. Bu şiir 

12’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Nursen Karas, hece ölçüsüyle yazdığı her iki şiirde 

de sabit duraklar kullanmamıştır. 

3.6.2.6.2. Kafiye 

Nursen Karas, Gülümseyen Hayal kitabında bazı eserlerinde ahenk yaratmak 

için yarım ve tam kafiyeyi kullanmıştır. Fakat bu kullanım, bir düzene bağlı değildir. 

Genelde her ikili mısralar birbirleriyle kafiye ve redif oluşturacak şekilde meydana 

getirilmiştir: 

“Esiyor tatlı bir rüzgâr 

Sandalda çok keyif var 

Dalgalar kucaklaşıyor birbirleriyle 

Kaptanlar çalışıyor elbirliğiyle 

Bir tarafta şirin Kızkulesi 

Sandaldaki bir kızın tatlı sesi 
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Bana mı tanıtıyor Marmara’mı 

Toprağında doğduğum vatanımı” (GH, “Marmara’ya Yakınlık” 

s.21) 

Yukarıdaki şiirde ilk iki mısrada tam kafiye görülürken üçüncü ve dördüncü 

mısralarda “yle” ekleri redif, “i” eki ise yarım kafiyeyi oluşturur. Beşinci ve altıncı 

mısralardaki “esi” ekleri zengin kafiyeyi oluştururken son iki mısradaki “m” ve “ı” 

eki ise rediftir. Nursen Karas’ın bu şekilde altlı üstlü mısralarda kafiye ve rediflerle 

ahenk yaratmaya çalıştığı bir diğer şiiri “Oyun”dur: 

“Sevinecek bir şeyim olmazsa 

En iyi yapıtları toplayıp 

Bir güzel düş kuruyorum 

Sonra bakıp, yoktan seviniyorum.” (KKGK, s.30) 

Yukarıdaki şiirde ise son iki mısra “yorum” ekleriyle redif kullanılmıştır. 

Nursen Karas, kafiye ve redif yerine ahengi, kelime tekrarlarıyla sağlamak istemiştir. 

3.6.2.6.3. Kelime Tekrarları  

Nursen Karas, şiirlerinde sıklıkla tekrar unsurlarına yer vermiştir. 

İkilemeler 

Gülümseyen Hayal kitabında; 

“O gün düşman senin ayrı ayrı” (s.13) 

“Şeytanlar aldatıyor kaba kaba” (s.15) 

“Vücudun yorgun argın” (s.16) 

“Varı yoğu dinlemezsin” (s.18) 

“Yağıyor buram buram kar” (s.19) 

“İçi dolar tıklım tıklım para” (s.20) 
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“Sevdi dolu dolu/ Sevdim deli deli” (s.32) 

“Şimdi bir kalp var, tuz buz olmuş” (s.33) 

“Cıvıl cıvıl öten bir kuş” (s.35) 

“Elele, [göz göze], geldiler usul usul” (s.45) 

“İçimde aydınlık, ışıl ışıl” (s.56) 

 

Boşluğun Sesi kitabında; 

“Kendi kendinelik, sonsuz gitmelerdir” (s.29) 

 

Küskün Kuşlar Göçe Kadar kitabında; 

“Eğilsem doya doya baksam sana” (s.8) 

“Kız daha [on altısında] akça pakça” (s.10) 

“Daha daha sigarasız” (s.11) 

“Bulutlar öbek öbek” (s.13) 

“Ilık, serin, üfür üfür rüzgârlı bir yere” (s.15) 

“İçmek.. içip içip unutmak…” (s.22) 

“Teker teker çekilir kaybolurken” (s.22) 

“Bırak kötüleri, bırak acı acı düşleri” (s.26) 

“Sıkış sıkış içeri boşaldılar kapıdan 

Tek tek baktım, bir sen yoktun” (s.27) 

“Tutkunlar [el ele] mutlu” (s.35) 
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“Sık sık kovmam gerekiyor” (s.36) 

“Masada [baş başa] düşünürüz” (s.37) 

“Gece gündüz içimde yaşayanı” (s.42) 

“Yaprak yaprak 

Sana kadar gelecek.” (s.42) 

“Yok yok.. dün ağlayan ben değilim” (s.45) 

 

Pekiştirmeler 

Nursen Karas, şiirlerinde zaman zaman pekiştirmelerle ahenk oluşturmuştur. 

Gülümseyen Hayal’de 

“Anaların anası/Babaların babası” (s.22) 

“Türklüğe Türklük kattı” (s.23) 

“Kendimi bambaşka hissederim” (s.34) 

“Kalabalık içinde/ yapayalnız…” (s.39) 

Sesini duyuyorum tekrar gecelerimde gündüzlerimde” (s.59) 

 

Boşluğun Sesi’nde 

“Sokaklar bomboş kalabalıklarda” (s.50) 

 

Küskün Kuşlar Göçe Kadar’da 

“Çirkin olmalıyım/çirkin mi çirkin” (s.9) 

“Gökyüzü masmavi” (s.13) 
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“Bir yere geldim ben, yepyeni bir yere” (s.15) 

“Sımsıkı bağlı” (s.35) 

“Yalnız [yapayalnız] ağabeyciğim” (s45) 

“’Uyu’ dedim kendi kendime” (s.47) 

“Seven…/ Dosdoğru, apaçık seven…” (s.61) 

 

Mısra İçinde Kelime Tekrarı 

Gülümseyen Hayal’de 

“Anam, anam/ Sana sevgi sunam” (s.17) 

“Gitmek istiyorum gitmek” (s.46) 

“Olacak olacak ama” (s.47) 

 

Boşluğun Sesi’nde 

“Paradır canım para..” (s.36) 

 

Küskün Kuşlar Göçe Kadar’da 

“Kara karga, kara karga” (s.6) 

“Hem de hem de sensiz…” (s.11) 

“İnsanca yaşamak, insanca ölmek” (s.34) 

“İçim rahat, içim güzel… 

Bugün iyiyim 
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Sus ağabeyciğim 

Saçları beyazlamış 

Yalnız [yapayalnız] ağabeyciğim” (s45) 

“Tüm unutu-unutuverdiğim zavallılıklarım.” (s.47) 

 

Mısralar Arası Kelime Tekrarları 

Gülümseyen Hayal’de 

“O gün topa sarılınca sen/O gün düşman senin ayrı ayrı” (s.13) 

“Etrafında [bin bir] bulut var/Bulutların üstünde/Bin bir çeşit peri var.” (s.14) 

“Geliyorsun bana bakarak/Geliyorsun severek duyarak” (s.38) 

“Çalışmak için mi yaşamalı/Yaşamak için mi çalışmalı” (s.49) 

“Sesini duyuyorum anıların içinde/Sesini duyuyorum tekrar gecelerimde 

gündüzlerimde” (s.59) 

 

Boşluğun Sesi’nde; 

“Güler gibi.. eğlenir gibi 

Gibi [her şey] gerçeksiz 

Yaşar gibi usuldan.. 

Ölür gibi usuldan…” (s.25) 

“Bu ne biçim dünya../Ne biçim insan?!..” (s.44) 

“Gurbet yolu yolumdur;/Uzundur, soğuktur..yolumdur” (s.56) 
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Küskün Kuşlar Göçe Kadar 

“Ben, annen/Ben, unutulmuş sevgili/Ben biri işte” (s.26) 

“Duyuyorum yalnızlığını/ Duyuyorum mutsuzluğunu” (s.26) 

“Yaşamak güzel/Yaşamak güzel, hem buruk, kekremsi” (s33) 

“Tüm toplumun içinde bir başına olmak/ O bir başın çaresine, bir başına 

bakmak” (s.33) 

“Ben de doldum/ Doldum, taştım, çevrem de doldu” (s.39) 

“Ağlamak istiyorum 

Niye olduğunu bilmeden 

Ağlamak istiyorum 

Sevinmeden, üzülmeden” (s.43) 

“Ellerin bu dem tüm benim oluvermiştir sanki 

Ellerin.. bende unuttuğun ellerin.. benim ellerim…” (s.44) 

“Değeri bilinmeyen sevgilerim/ Göklerce geniş/ Denizlerce derin sevgilerim” 

(s48) 

“İnanmıyorum senin öldüğüne 

İnanmıyorum Rabia Hanım Teyze” (s53) 

“Tüm yaşam böyle, [her şey] olur/ İnsansın, her halin olur” (s61) 

“Seven…/ Dosdoğru, apaçık seven…” (s.61) 

3.6.2.6.4. Mısra Tekrarları 

Küskün Kuşlar Göçe Kadar eserindeki “Sinekli Geceler” şiirinde kullanılan 

bir yöntemdir. Yazarın çok sık başvurmadığı bir ahenk yöntemidir. 

“Tık tık.. tık tık… 
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Sabah erken kalkmam gerek  

Tık tık.. tık tık…  

Uyu dedim kendi kendime 

Garipliğim geldi aklıma; 

Hanidir işlerimin ters gitmesi… 

Uyu dedim kendi kendime 

Sabah erken kalkman gerek” (s47) 

 

Tutkunlar var 

Sarhoş gibi, deli gibi 

Tutkunlar, [el ele], mutlu 

Ayrılmamaya yeminli 

 

Tutkunlar var 

Şıpsevdi… 

Tutkunlar… 

Baktı, bakıştı, sevdi 

 

Tutkunlar var 

Bir ereğe 

Sımsıkı bağlı 
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En güzeli bu değil mi? (s.35) 

Nursen Karas, bu tekrarların dışında mısra içinde de ahenk oluşturmaya 

çalışmıştır. Mısra içinde aynı ekleri içeren kelimeleri art arda kullanma, aynı 

çağrışım yapan kelimeleri sıralama gibi kullanımlar görülmektedir. 

“Yakın’ım” şiirinde “Dedeler, nineler..neler çekmiş!..” (s24) “Yağmur Düşü” 

şiirinde geçen “Umutlar, çabalar, sonuçlar” (s.33), “Sessiz Şarkı”da 

“Telaşsız..isteksiz” (s.54) “Yaradılanı Sev-memek” şiirinde 

“Almak..yemek..saklamak” (s.55) “Hırsız Var” şiirinde “Güvenimi, umudumu, 

kahkalarımı” (s.12), “Arama-Tarama” şiirinde “Yüzler, bedenler, kucakta bebekler, 

paketler…” (s.27), “Kurtuluş” şiirinde “Boyalarım, fırçalarım, kitaplarım da olmalı 

yanımda” (s.38) mısralarında bunun örneklerine rastlamaktayız. 

3.6.2.7.  Dil ve Üslup 

3.6.2.7.1. Dil 

Nursen Karas, şiirlerini sade bir konuşma diliyle meydana getirmiştir. 

Yazarın şiir dili, her kesimden insanın anlayabileceği kelime kadrosuna sahiptir. Çok 

az sayıda yabancı sözcük kullanmıştır. Yazarın kullandığı kelime kadrosu genel 

hatlarıyla şu şekildedir: 

A. Batı Dillerinden Sözcükler 

“Bisküi” (GH, s.15), “Harpagon” (GH, s.49), “Biret” (BS, s.14), “Beethoven” 

(BS, s.14), “Tren” (BS, s.29), “Enflasyon” (BS, s.30), “Vespuçilik” (BS, s.38), 

“Kamera” (BS, s.38), “Problem” (BS, s.42), “Napolyon” (BS, s.42), “Labirent” (BS, 

s.50), “Radyo” (KKGK, s.4), “Vals” (KKGK, s.18,19,22), “Klasik” (KKGK, s.34), 

“Plaj” (KKGK, s.40), “Sinema” (KKGK, s.40), “Au Revair Tritesse” (KKGK, s.45). 

B. Doğu Dillerinden Sözcükler 

“Mukaddes” (GH, s.22), “Misâl, Billûr” (GH, s.14), “Rabbim” (GH, s.26), 

“Hüzün” (GH, s.27), “Mukadderatmış” (GH, s.31), “Hikâye” (BS, s.30), “Saadet” 

(GH, s.36, 38, 50, 56), “Allah” (GH, s.37, 51), “Mesud” (GH, s.45, 47, 50), “Sevda” 
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(GH, s.45), “Murat” (GH, s.47), “Terakkî” (GH, s.49), “Aşikâr” (GH, s.55, 61), 

“Gülistân” (GH, s.61), “Lâlezâr” (GH, s.61), “Yadigâr” (GH, s.61), “Mahkûm” (BS, 

s.12), “Tedbir” (BS, s.24), “Mutfak” (BS, s.34), “Nikâh” (BS, s.46), “Mebus” (BS, 

s.61), “Hayal” (KKGK, s.5), “Sarhoş” (KKGK, s.35), “Dua” (KKGK, s.37), “Vallahi 

Billahi” (KKGK, sç38). 

C. Halk Ağzından Sözcükler 

“İğdim” (GH, s.25) “Ağu” (BS, s17), “Baldıran” (BS, s.17), “Seğirtti” (BS, 

s.19), “Hallendi” (KKGK, s.6), “N’olur” (KKGK, s.12, 53), “Gümlemek” (KKGK, 

s.44), “Ayla’nımla Dürdana’nım” (BS, s.30) 

D. Öztürkçe Kelimeler 

“Tanrı” (GH, s.45, 48-BS, s.10,- KKGK, s.33, 37, 43). 

Dil Sapmaları 

Nursen Karas’ın şiirlerinde bir hayli dil sapması mevcuttur. Fakat yazar, dil 

sapmalarına kasıtlı olarak başvurmamıştır. Kimi zaman basım sırasında 

dikkatsizlikten dolayı dil sapmalarının varlığı söz konusudur. Fakat yazar, bazı 

kelimelerin kullanımında tutarsızlık göstermektedir. Örnek vermek gerekirse 

“Mesut” sözcüğü bu haliyle Gülümseyen Hayal’deki “Felek ve İnanç” adlı şiirde 

kullanılmıştır. Fakat aynı kelime aynı yıl yazılmış “Dua” şiirinde “mesud” haliyle 

kullanılmıştır. 

Buna benzer bir tutarsızlık da “Allah” sözcüğü için geçerlidir. TDK’ya göre 

özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır. Fakat bu kelime 

Gülümseyen Hayal kitabındaki “Bahara Doğru” şiirinde hem “Allah’ım” hem de 

“Allahım” şekliyle geçer. Bu durumun sadece ilk çıkardığı kitabındaki şiirlerde 

görülmediğini başka bir örnekle belirteceğiz. 

Yazarın ilk kitabından yıllar sonra çıkarmış olduğu Küskün Kuşlar Göçe 

Kadar kitabındaki şiirlerde de bu tutarsızlık söz konusudur: Tanrı kelimesi 

“Güzel…Güzel” şiirinde “Tanrı’nın” (s.33) şekliyle kesme işareti ile ayrılmış fakat 
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“Dualı Dumanlar” şiirinde “Tanrıya” (s.37) şekliyle ayrılmamıştır. Yazarın 

şiirlerinde bulunan diğer dil sapmaları aşağıda yer almaktadır: 

“ALLAHIN emri” (GH, s.38) 

“Deri ceketini giymişin” (GH, s.38) 

“dünya’da saadet de var” (GH, s.38) 

“Bazı Cumartesileri sinemaya gider.” (GH, s.39) 

“Herzamanki gibi” (GH, s.39) 

“Buğday Rengi” (GH, s.47) 

“Denizi seviyorum Anneciğim” (GH, s.52) 

“Ve, o günki gibi, yağmurluğundan” (GH, s.55) 

“Değilim artık ogünlerdeki gibi” (GH, s.56) 

“Ey Eski sevgili.” (GH, s.61) 

“Yeniden yaratmak Dünyayı güzel” (BS, s.14) 

“Siz-Diniz önceleri yüreğimi titreten” (BS, s.28) 

“Sen-Din kollarına atıldığımda” (BS, s.28) 

“Ayla’nımla Dürdana’nım gibi” (BS, s.30) 

“Feminizm mi denildi insancalığa” (BS, s.34) 

“Cilve de bilmiyorsun yaya kaldın sabahat” (BS, s.34) 

“Sallabaş İhsandı sanırım adınız” (BS, s.42) 

“Kız da daha onaltısında” (KKGK, s.10) 

“Hem de, hem de sensiz…” (KKGK, s.11) 

“Herhangibiri” (KKGK, s.26) 
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“O Kötülere kızmıyorum” (KKGK, s.31) 

“Yıppii” (KKGK, s.40) 

“Hem de,” (KKGK, s.41) 

“Dansetmek” (KKGK, s.45) 

“Kaybol git, biryerlere” (KKGK, s.57) 

Konuşma Dili Unsurları 

Nurullah Çetin’e göre konuşma dili unsurları: “Deyimler, kalıp ifadeler, 

devrik cümleler, doğal, akıcı, rahat söyleyiş, ‘gülüm’, ‘canım’, ‘ciğerim’, ‘koçum’, 

’cancağızım’, ‘hayatım’, ‘yavrum’ gibi hitap ifadeleri, sıradan basit kelimeler ve söz 

varlıklarıdır.” (Çetin, 2014: 185-186) Nursen Karas, tıpkı hikâyelerinde olduğu gibi 

şiirlerinde de günlük konuşma dilini kullanmıştır. 

Karas’ın birçok şiiri karşısındakiyle konuşuyormuş edasıyla yazılmıştır: 

“Diyorum ki… 

Gece, henüz uykuna dalmışken 

Usulca odana girsem 

Gelsem yatağının ucuna 

Seni yorgun, uyurken görsem. 

Nasıl olursun acaba?...” (KKGK, s.8) 

Yazarın bu bağlamda hitap ifadelerini sıklıkla kullandığı görülür: 

“Babam” (GH, s.16, 52-BS, s.32) 

“Anam” (GH, s.17) 

“vatanım” (GH, s.21) 

“Atam” (GH, s.22, 24) 
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“Atatürkümüz” (GH, s.23) 

“Rabbim” (GH, s.26) 

“Allah’ım” (GH, s.51) 

“Ablam” (GH, s.52) 

“Anneciğim” (GH, s.52, 54) 

“Annem” (GH, s.57) 

“Ayla’nımla Dürdana’nım” (BS, s.30) 

“Siz matematik öğretmenim misiniz” (BS, s.42) 

“Ağaçlarım sevgili ağaçlarım” (BS, s.46) 

“sevdiğim” (KKGK, s.11, 42) 

“Bir sigaram” (KKGK, s.37) 

“Vallahi de Billahi de…” (KKGK, s.38) 

“Yıppii…” (KKGK, s.40) 

“Ağabeyciğim” (KKGK, s.45) 

“Yavrum” (KKGK, s.49) 

Nursen Karas, şiirlerinde deyim ve atasözlerini çok sık kullanmaz. Sadece üç 

şiirinde deyim ve atasözüne rastlarız. 

“Şimdi bir kalp var, tuz buz olmuş” (GH, s.33) 

“Dut yapraklarını atlasa, nasıl oluyorsa koruktan helva” (BS, s.11) 

“İnsanca yaşamak, insanca ölmek” (KKGK, s.34) 

Şiirlerinde argo kelime ise sadece “Feminizm mi Denildi İnsancalığa” şiirinde 

geçmektedir. Argo bu şiirde “Saçını savurup kıçını sallamak” (s.34) şeklinde 
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kullanılmıştır. Bununla birlikte şair, şiirlerinde yer yer nida ögelerine yer vermiştir. 

Bunlar şu şekildedir: 

“Ey nazlı çiçek” (GH, s.12) 

“Hey anam” (GH, s.17) 

“Ey Eski sevgili, ey vefasız yar” (GH, s.61) 

“ah yeryüzü” (BS, s.18) 

“Yine akşam.. ah.. akşam” (BS, s.20) 

“Değiştiremedik düzeni eyvah” (BS, s.40) 

“Hey!.. Sesimi duyuyor musun?..” (KKGK, s.15) 

3.6.2.7.2. Üslup 

 “Üslup, bir kişinin duygu, düşünce ve hayallerini sözle ya da yazıyla kendine 

has bir tarzda dile getiriş, ifade ediş biçimidir. Dilin kişiye göre özel bir kullanış 

tarzı, bu yolla yepyeni bir dünya kurulmasıdır.” (Çetin, 2014: 197) 

Nursen Karas’ın şiirlerindeki üslubu birkaç başlık altında inceleyeceğiz. 

Bunlar: İç konuşma, lirik ve hitabet üslubudur. 

Şiir, şairin iç dünyasının dışa yansımasıdır. Bu tanımdan yola çıkarak, 

şairlerin şiirlerinde daha çok iç konuşma üslubunu tercih ettiğini söyleyebiliriz. 

Nursen Karas’ta da iç konuşma üslubu dikkat çekmektedir. Bu üslubu şairin “Solmuş 

Çiçekler Baladı” şiirinden örnek vererek göstereceğiz: 

“Kurutulmuş bir yasemin dalıdır gönlüm 

Bilinen sert yüzeyler arasında 

İstenilen biçime girmiş 

Biraz sararmış ve özsuyu çekilmiş 

Ak güzelliği yaşar düşlerde 
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Uçmuş kokuları artık boşlukta 

Yarın bilinmez hangi çiçeklere gebe” (BS, s.26) 

Birçok şiirinde karşımıza çıkan bu üsluba, “Suskun Sokak” isimli şiirde de 

rastlamaktayız: 

“Hangi yolundan girsem aynı nokta 

Ağaçlarım.. sevgili ağaçlarım… 

O şeyler.. hep seçerek aldığım 

Köşelerde, duvarlarda anılarım (…)” (BS, s.46) 

Bu şiirlerinden başka “Dua”, “Yaş Günü Hediyesi”, “Acım”, “Kalemimle”, 

“Can’a”, “Bekliyordum”, “Kuşlar Baharı Söyler”, “Kayıp Kendini Aramak”, 

“Karanlıkta Şiir Rahatsızlığı” gibi şiirlerinde de iç konuşma üslubuna rastlamaktayız. 

Lirik üslup, yazarın kullandığı bir diğer anlatım tarzıdır. Nursen Karas, 

genellikle sevgiliye yazılan şiirlerde bu üslubu kullanmıştır. “…Kutup” şiirinden 

alınan aşağıdaki metinde bu üslubun örneklerine rastlamaktayız: 

“Ellerini istemiyorum artık 

Yüzünü de sesini de 

Her şeyimi kendim yapacağım yeni baştan 

Seni istemiyorum 

 

Hem git artık sen 

Kaybol, git bir yerlere 

Yeni bir dünya kuruyorum yıkılanın yerine 

-Kalanları ekleyip birleştirip- 
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Yabancı istemiyorum içine” (KKGK, s.57) 

Lirik üslup, sadece sevgi ve aşk şiirlerinde bulunmaz. Yoğun duyguların 

yaşandığı şiirlerde bulunur. Bu duygular, aşk ve sevgi olabileceği gibi; nefret, ölüm, 

mutluluk vb. konular olabilir. Nursen Karas’ta bu tür duygularda lirik üslupla 

şiirlerini oluşturmuştur. Hüzün ve mutsuzluk temasının ağır bastığı “Sıkıntı” 

şiirinden alınmış aşağıdaki metinde lirik üslubun farklı bir örneğine rastlamaktayız: 

“Ağlamak istiyorum 

Niye olduğunu bilmeden 

Ağlamak istiyorum 

Sevinmeden, üzülmeden 

Neden?... 

Gözyaşlarım mı tükenmiş ne olmuş 

Ağlayamıyorum (…)” (KKGK, s.43) 

Nursen Karas’ın lirik üslup kullandığı diğer şiirleri şunlardır: “Bayrak”, 

“Tekerleme”, “Severse”, “Hatırlatır”, “Gelsen”, “Uzak ve Yakın”, “Hüznün 

Onulmaz Serencâmı”, “Yoksa Boğan Duman”, “Mezarsız Sevgiler”dir. 

Yazarın şiirlerinde karşımıza çıkan bir anlatım tarzı da hitabet üslubudur. İlk 

kitabı Gülümseyen Hayal kitabındaki şiirlerinde ağırlıklı olarak kullanılan bu üslup, 

diğer kitaplarında yerini diğer anlatım tarzlarına bırakmıştır. Yazar, bu tarzı genelde 

anne ve babasına, Atatürk’e, sevdiğine ve tabiatına hayran kaldığı yerlere hitap 

ederken kullanmıştır. Aşağıda yer alan “Sevdiğim Yer” şiirinde yazar, bir zamanlar 

yaşadığı Suadiye’nin güzellikleri için yazmıştır. Şiir, Suadiye’ye şu hitapla başlar: 

“Sen masal köyü müsün 

Neden bu kadar severim 

Yoksa gizli söyle büyülü müsün? 
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Peri kızı mı dokundu değneğiyle. 

(…) 

Kışını da severim 

Varsın ıslansın çizmelerim 

Beyaz SUADİYE 

Düşündüğüm gelin gibisin” (GH, s.42) 

Hitabet üslubunun kullanıldığı diğer şiirler şunlardır: “Annem”, “Ata’mın 

Ölümü”, “Samsun”, “Ata’ma”, “Bahara Doğru”, “Sonbahar Rüzgârı”, “Fırtınadan 

Sonra”, “Son Çağırı”dır. 

Çok sık görülmese de bazı şiirlerinde hiciv üslubu görülür. “Yıllık Toplantı” 

şiirinin son bölümü şu şekildedir: 

“Yel üfürdü su götürdü, umutlar uçtu 

Soluk resimler kaldı 

Kara önlüklü günlerimizden 

Ki can atardık yaşama başlamaya 

Aydınlık(!) yarınlara varmaya” (BS, s.42) 

Yazar hiciv ögesi olarak (!) işaretini kullanmıştır. Bunu hikâyelerinde de 

kullanmıştır. Yazarın, toplumun kadın algısı konusuna değindiği aşağıdaki şiirde de 

yer yer hiciv ögeleri bulunmaktadır: 

“Feminizm mi Denildi İnsancalığa” 

Selam Hanım olmak varmış 

Saçını savurup kıçını sallamak 

Bir koca bularak çocuk doğurmak 
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-Dükkân satıp mutfak yaptıracak!- 

 

Düşünen kadın çok gerekli: 

Hayran olunacak 

-Aman bulaşmasın fikirleri- 

 

Kadınlar her yerde zenci 

Beklenen ne açık oturum, ne kitap 

Her akşam tabaklarda yemek.. ve susmak!.. 

-Cilve de bilmiyorsun, yaya kaldın sabahat!” (BS, s.34) 

Örneklerden de anlaşılacağı üzere Nursen Karas’ın, açık bir anlatıma sahip 

olup kapalılıktan uzak olduğu, iç konuşma ve lirik üslubu ustalıkla kullandığı 

söylenebilir. 

3.7. Çocuk Hikâyeleri 

Nursen Karas’ın çocuk hikâyelerini topladığı kitabı Dağlardan Atlamak 

İstiyorum’dur. Beş hikâyeden oluşan kitapta, metinler çocuklara göre ayarlanmış 

sayfa bazında kısa hikâyelerdir. Bu hikâyeleri; konu ve vak’a, özet, figürler, fikirler, 

anlatıcı ve bakış açısı, anlatım teknikleri, zaman, mekân, dil ve üslup bakımından 

inceleyeceğiz. 

3.7.1. Konu ve vak’a 

Kitabıyla aynı adı taşıyan “Dağlardan Atlamak İstiyorum” isimli hikâyede 

babasının ölümüyle beraber maddi imkânsızlık nedeniyle okuluna devam edemeyen 

bir çocuğun, köy öğretmeni ve köylülerin işbirliği ile okuluna devam ederek 

öğretmen olması anlatılır. Diğer bir ifadeyle Aydın isminde bir gencin kendi 

durumunu sorgulamasıyla aydın olma süreci aktarılmaktadır. 
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Nursen Karas’ın doğa ile ilgili çeşitli fikirlerinin yer aldığı “Ömür Tavşanla 

Tanışıyor” hikâyesinde, Ömür’ün ormanda gördüğü yavru tavşanı sahiplenmek 

istemesiyle başlayan olaylar, babasının tavşanı vurmak istemesiyle devam eder. 

Babasının bu davranışına çok sinirlenen Ömür, sabah olduğunda babasının evdeki 

tüfeğini kuyuya atmış, doğa ve insanlık için iyi işler yapacağına ant içmiştir. 

Öncelikle yazardaki doğa ve hayvan sevgisi, hikâyedeki Ömür’de vücut bulmuştur. 

Bununla birlikte hem gerçek silahların hem de oyuncak silahların yasaklanmasını 

isteyen yazar, hikâyenin sonunda kahramana silahsız bir ev ortamı oluşturtmuştur.  

“Ömür Okulu Bırakmıyor” adlı hikâyede, annesinin hastalığıyla maddi 

anlamda zorluk yaşayan bir ailenin çocuğu olan Ömür’ün, okulu bırakıp bir otelde 

çalışması konu edinmiştir. Oteldeki işlerini çok güzel bir şekilde yapan Ömür, bir 

gün orta yaşta bir kadına hizmet ederken onunla sohbet etme fırsatı bulur. Kadının 

telkinleriyle okuluna devam etme kararı alan Ömür, bu sayede akşamları çalışıp 

sabahları da okuluna devam eder. 

Okul arkadaşlarıyla beraber içinde bilimsel deneyler yapılan bir bahçeye 

geziye giden Ömür’ün yaşadıkları, “İnce Çiçeğin Gücü” isimli hikâyede anlatılır. 

Ömür, bu bahçeden evine bir avuç çiçek getirir. Ömür’ün getirdiği çiçekler, evde 

yaşama çabası gösterir ve hikâyenin sonunda yaşama mücadelesini kazanıp güzel bir 

çınar oyuğunda hayatlarına devam ederler. 

“Öldürülmüş Sincapların Dönüşü” adlı hikâye, Nursen Karas’ın Dağlardan 

Atlamak İstiyorum kitabındaki hikâyelerin içinde olayın en az olduğu eserdir. 

Olaydan çok, fikir ağırlıklı hikâyede, doğa dostu bir çocuk olan Evrim’in, annesinin 

hayvan derisi kürkleri kullanmasını konu edinir. Bir gece rüyasında bu kürklerin 

canlandığını gören Evrim, çok korkar. Uyandıktan sonra annesinin elbise dolabını 

açıp kürke bakınca onun sıcak olduğunun farkına varır. 

Yazar, hikâyenin ismine de vurgu yapmaktadır. Dönen sincaplar ölmüş 

sincaplar değildir, öldürülmüştür.  
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3.7.2. Özet 

“Dağlardan Atlamak İstiyorum”, Aydın isminde bir çocuğun isminin 

anlamını sorgulamasıyla başlar. Babasının vefatıyla beraber aile geçimi için çobanlık 

yapmaya başlayan Aydın, okula kayıt yaptıramamıştır. Aydın’a, ismini babası 

koymuştur. Bu ismin anlamını annesine soran Aydın, tam net cevaplar alamasa da 

aklında bir soru oluşmuştur. Bu soru Aydın bir kimsenin çevresine ışık saçması 

gerekirken kendisinin neden okula devam etmediğidir. 

Bu andan itibaren varlığını ve dünyayı sorgulamaya başlayan Aydın, köydeki 

meralarda ve dağlarda koyunlarını otlatırken okul bahçesinin yakınlarına gelir ve 

sınıf penceresinden içeride ders işleyen öğretmene ve ders dinleyen öğrencilere 

bakar. Bir süre sınıfa hayranlıkla bakan Aydın, sınıftakilerin onu fark etmesi ve ona 

gülmesinden utanarak sınıf penceresi önünden koşarak uzaklaşır. Daha sonraki 

günlerde de bu senaryo tekrarlanınca öğretmen, bir bahar günü havanın güzel 

olmasını fırsat bilip öğrencilerini alıp dersini dışarıda icra eder. Bunu gören Aydın, 

öğrencilerin yanına gider, öğretmenin sorduğu sorulara cevap verir ve derse katılır. 

Zaten öğretmenin de dersini dışarda işlemesinin sebebi, utangaçlığı yüzünden sınıfa 

gelmeyen Aydın’ı sınıfa götürmektir. Aydın’ın heyecanını yenmesini sağlamaktır. 

Bunu sağlayan öğretmen, Aydın’ın durumu hakkında bilgi almak için Aydın’ın 

annesi ve köy halkıyla konuşur.  

Öğretmen, köye bu yıl atandığı için köydeki ailelerin durumu hakkında bilgisi 

kısıtlıdır. Aydın’ın durumunu anlayan öğretmen, köylülerle de konuşarak Aydın’ın 

okula devam etmesi için bir çıkar yol bulur. Bu şu şekilde olacaktır: Aydın’ın 

koyunlarını her gün köyden birisi yayacak, Aydın ise okuluna devam edecektir. 

Köydeki herkes, bu işe sıcak bakar ve el birliği ile Aydın’ın okumasına yardımcı 

olurlar. Bu olaylardan sonra Aydın, sınıfta hiç kalmadan derslerinde başarılı olur. 

Öğrencileriyle ilgilenen ve onlara çıkar yol gösteren bir pedagog olur.  

Öykünün sonunda, Aydın Öğretmenin hikâyesini bize anlatan kişinin de 

Aydın Öğretmenin öğrencisi olduğunu anlarız. Bu kişi de okulunu bırakmayı 

düşünen birisidir. Okula birkaç gündür gitmiyordur. Bunu öğrenen Aydın Öğretmen, 

anlatıcının evine gider ve anne babasıyla görüşünce onun okuluna devam etmesini 
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sağlar. Hikâyenin sonunda, Aydın Öğretmen sayesinde okuluna devam eden 

anlatıcının da öğretmen olduğunu öğreniriz. Böylelikle bir köy öğretmeninin 

çabalarıyla gerçekleşen bir Aydın’ın aydınlanması, daha sonra bir zincir halkası gibi 

devam etmiştir. 

Bir çocuğun okuldan evine dönerken başından geçenler anlatıldığı “Ömür 

Tavşanla Tanışıyor” hikâyesinin başkahramanı Ömür, doğan her çocuğu ölen bir 

anne ve babanın hayatta kalan tek çocuğudur. Bundan dolayı annesi çocuğuna, çocuk 

da annesine düşkündür. Ömür’ün çok iyi anlaştığı bir arkadaşı vardır, bu Dursun 

amcadır. Dursun amca, Ömür’den yaşça kat kat büyük olmasına rağmen onunla bir 

dost gibidir.  

Bir gün Ömür, Dursun amca ile okuldan eve gelmek için ormandan gelirken 

bir yavru tavşan görür. Onu sever ve sahiplenmek ister, evine götürmek ister. Dursun 

amca ise Ömür’e tavşanı eve götürmemesi gerektiğini, onu doğal ortamından 

koparmanın hiç doğru olmadığı anlatır. Dursun amcanın uzun uğraşlarından sonra 

ikna olan Ömür, tavşanı bulduğu yere bırakarak eve döner. Akşam yemeğinde 

başından geçen bu olayı ailesine anlatan Ömür, babasının söylediği söze çok 

kızmıştır. Ömür’ün tavşan sevgisine karşı babası, bir tavşan yahnisi de çok güzel 

olurdu diyerek, Ömür’e tavşanı nerede gördün ne tarafa kaçtı gibi sorular sormuştur. 

O gece uyuyamayan Ömür, kötü rüyalar görmüştür. Bu düşlerin bir tanesinde 

kendisini yavru tavşan, babasını ise silahlı bir avcı olarak kendisini vurmak 

üzereyken görür. Bu kâbustan ter içinde uyanan Ömür, evdeki tüfeği evlerinin 

bahçesindeki kuyuya atar. Sabah Ömür’ün gördüğü tavşanı aramaya gitmek için 

tüfeğini arayan baba, tüfeği bulamaz. Ömür’ün tüfeğini kuyuta attığını anlayınca çok 

kızar. Anne, olaya müdahale ederek eşini sakinleştirir. Bu yaşananlardan sonra ise 

Ömür, doğayı ve insanları koruyacağına dair yemin eder ve kendine söz verir. 

“Ömür Okulu Bırakmıyor” hikâyesi, bir yaz gününde orta yaşlı bir kadının 

otelde garson bir çocuğa rastlamasıyla başlar. Kadın, ilk başta çocuğun derslerinde 

başarısız bir öğrenci olduğunu düşünür. Bunu garson çocuğa yani Ömür’e 

sorduğunda işin aslının farklı olduğunu anlar. Ömür, annesinin kalp ameliyatı sonrası 

ailenin 30 milyon borcunu ödemek için çalışmaktadır. Babası memur olan Ömür, iki 
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küçük kardeşe sahiptir. Ortaokulunu bitirdikten sonra babasına yardım etmek için 

okula devam etmemiş ve otelde çalışmaya başlamıştır. Ömür’ün 12 yaşında 

ortaokulu bitirmesi kadına tuhaf gelmiştir. Sebebini sorduğunda ise Ömür’ün okula 

erken yaşlarda kayıt olduğunu öğrenmiştir.  

Ömür, derslerindeki başarısının yanında dünyadaki gelişmeleri de takip eden 

bir çocuktur ve bu alandaki bilgisi otel çalışanları tarafından da bilinmektedir. Kadın 

bunu öğrendiğinde çok şaşırmıştır ve bu çocuğun okuluna devam etmesi gerektiğini 

düşünmüştür. Bu düşüncesini Ömür’le paylaşınca Ömür, bu fikre sıcak bakmamış 

fakat okula devam etmeyi düşünmeye başlamıştır. Hikâyenin sonlarına doğru kadının 

söylediğini iyiden iyiye düşünen ve mantıklı bulan Ömür, ailesi ve otel yönetimi ile 

görüşüp okula kaydını yaptırır. Sabah okuluna devam edip öğleden sonra ise otelde 

çalışmaya devam eder. Bu haberi Ömür, otelden ayrılan kadına telefonla verir. 

Hikâye, bu şekilde bir gencin okula devamının sağlanmasıyla sona erer. 

“İnce Çiçeğin Gücü” isimli hikâyede, bir okulda öğretmenlerin organize ettiği 

bir gezide, Ömür’ün yaşadığı olaylar anlatılır. Bu, arbaretum adı verilen içinde 

bilimsel çalışmalar yapılan bir bahçeye yapılan gezidir. Bu gezi sırasında Ömür, 

elinde büyüteciyle bitkilere ilgiyle bakmaktadır. Hayranlıkla etrafı seyrederken bu 

güzel yeri ve yaşadıklarını ölümsüzleştirmek için bir fotoğraf makinesinin olmasını 

da hayal eder. 

Bahçenin sahibi Bilge Bahçıvan, bahçesini ziyarete gelen öğrencilere orada 

yetişen bitki ve canlıları anlatırken, Ömür’ün gözüne damkoruğu bitkisi ilişir. Ömür, 

bu bitkiyi Bilge Bahçıvan’a sorar. O da “Hızla büyüyorlar ve arsızdırlar…” (s.31) 

diyerek orada bulunan damkoruğu bitkilerini yolmaya başlar. Ömür ise bitkilerin 

yolunmasına itiraz eder ve Bilge Bahçıvan’ın yolduğu bir avuç damkoruğunu 

kendisine vermesini rica eder. Bahçivandan aldığı damkoruğu bitkilerinin ölmesini 

istemeyen Ömür, evine gidince onları tahta bir tabağın içine dikerek odasının 

penceresine koyar. Bir müddet onlarla ilgilenen Ömür, okuldaki sınavların 

başlamasıyla çiçeklerle yeterince ilgilenemez. Çiçekler ise bu durum karşısında 

karamsar bir hal alıp ölümlerini düşünürler. Fakat içlerinden iyimser olanlar 

yaşamayı hayal eder hatta tomurcuk bile verirler. Sınavları bittiğinde odasını 
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toplayan Ömür, çiçekleri ihmal ettiğini anlar ve onlarla ilgilenmediği için üzülür. 

Onları hemen evilerinin bahçesindeki kocamış çınar ağacının oyuğuna yerleştirir ve 

besler. Çiçekler, bu oyuğu eski yurtlarından daha çok severler.  

Bütün bunlar olurken sınavlarını eksiksiz tamamlayan ve sınıfını geçen 

Ömür’e, ailesi bir fotoğraf makinesi alır. Ömür, bu yeni fotoğraf makinesiyle 

çiçeklerinin fotoğrafını çekip yarışmaya katılır ve yarışmada birinci olur. 

“Öldürülmüş Sincapların Dönüşü”nde Evrim isimli bir gencin yaşadıkları 

okuyucuyla paylaşılır. Evrim, İstanbul’un Suadiye ilçesinde oturmaktadır. Anne ve 

babası çalışan Evrim, evdeyken en çok dedesiyle vakit geçirmekten hoşlanır. Bir gün 

okul dönüşü dedesiyle sohbete dalan Evrim, oturdukları semtin eskiden yeşilin her 

tonunu içinde barındıran ağaçlık bir alan olduğunu duyunca çok şaşırmıştır. Eskiden 

ıhlamurların, çiçeklerin yerini şimdi betonların aldığını dedesinden öğrenir.  

Buna ek olarak dedesi, Çanakkale’de düşmana yenilmedik ama “Suadiye’de 

betona yenildik.” (s.40) diyerek bir tespitte bulunur. Dede-torun arasında yaşanan bu 

konuşmalar geçerken Evrim’in annesi, ikilinin sohbet ettikleri odaya girerek 

gardıroba sincap derisinden yapılmış kürkünü asar. Dede, bu andan itibaren gelinine 

yine düşünceli bir şekilde bakar. Evrim, dedesiyle olan sohbetinden sonra uyumak 

için odasına çekilir. Gece uyurken çok korkunç bir kâbus gören Evrim, sayıklamaya 

başlar. Rüyasında gardıroptan sincaplarla beraber türlü türlü hayvanların çıkıp 

dedesine doğru koştuğunu ve bizi kurtar diye yalvardıklarını görür. Evrim, bu 

kâbustan kan ter içinde uyanır. Uyandığında merak içinde gardırobu açan Evrim, 

annesine ait sincap kürkün, hâlâ sıcak olduğunu görür. Hikâye bu şekilde son bulur. 

3.7.3. Fikirler 

Çocuk edebiyatı ve çocukların eğitilmesi konusuna hassasiyet gösterdiğini 

söylediğimiz Nursen Karas, hikâyelerinde çocuklara yönelik fikirler konusunda da 

titizdir. Bu konuda öncelikle çocuk edebiyatı ürünlerinin dilimizin bütün güzellikleri 

kullanılarak oluşturulmasını ister. Bununla birlikte metinlerde millî kültürün 

işlenmesininin faydalı olacağını belirtir. 
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Nursen Karas, Dağlardan Atlamak İstiyorum isimli kitaptaki hikâyelerde 

öğrencilerin ve gençlerin sorgulama yeteneğini kullanmalarını ister. Okulun önemini 

her hikâyesinde vurgulayan yazar, kahramanlarını okula devam eden, gayretli ders 

çalışan kişilerden oluşturmuştur. Bazı sıkıntılardan dolayı okula devam edememiş 

veya kayıt olamamış kişilerin bile bir süre sonra okula devam etmesini sağlamıştır. 

Bu davranış, Nursen Karas’ın okuyuculara okulun önemini vurgulamak için 

yapılmıştır. 

Yine yazar, hikâyelerinde hayvan katliamlarına, bilinçsiz kentleşmeye, doğa 

katliamına karşı bilinçli çocuklar yetiştirmek için hikâyelerin alt yapısını bu fikirlerle 

oluşturmuştur. Dağlardan Atlamak İstiyorum kitabındaki düşünceleri, genel 

hatlarıyla belirttikten sonra hikâyelerde geçen fikirleri ayrıntılı olarak belirtmek 

istiyoruz. 

 

Nursen Karas, kitabında çocukların dikkatini çekmek istediği cümleleri ve sözleri, 

büyük puntolu harflerle okuyucuya aktarmıştır. 

“Dağlardan Atlamak İstiyorum” isimli metinde bir köyde yaşanılan olaylar 

anlatılmaktadır. Hikâyeyi okurken bizden birilerini görür gibiyiz. Nursen Karas’ın da 

çocuk edebiyatı ürünlerine “Millî kültürün işlenmesi gerekir.” (ÇGM, s.87) sözünden 

kastettiği de budur. 
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 “Gün ışıyıp yamacın dibindeki okula çocuklar gelmeye başlayınca birden 

karar verdi, bu akşam annesiyle konuşacaktı. Hem de şu adının anlamını soracaktı. 

Ona Aydın diyorlardı. Aydın ne demekti.” (s.3) 

Yukarıda görüldüğü gibi çocuklar için yazdığı kitapta, bu şekil örnekler 

fazladır. Bu da çocuklar için daha renkli bir sayfa düzeni sağlamakta ve önemi 

vurgulanan sözcükleri ön plana çıkarmaktadır. 

Eserde geçen bir diğer fikir ise köylülerin ve öğretmenin bir araya gelerek 

babası ölmüş bir çocuğun hayatını el ele vererek değiştirmeleridir. Burada 

vurgulanmak istenen “Ben ne yapabilirim.” anlayışı değil “Ben ne yapmalıyım.” 

anlayışının birçok fayda sağlayacağıdır. Bu dayanışma öğretmen sayesinde başarılır: 

“Öğretmen, o akşam köyün yaşlılarının toplandığı kahveye gitti. Küçük 

Aydın’ın durumunu, annesiyle konuşmalarını anlatarak, onların düşüncelerini sordu. 

Köyün yaşlıları da okula gitmemişlerdi, askerlikte okuma yazma öğrenmişlerdi ya 

ömür boyu okumuş adamlara imrenip durmuşlardı. Şimdiyse herkes okurken bir 

çocuğun yoksulluktan okumaktan yoksun kalması, hem de böylesine istekliyken. 

Düşündüler, taşındılar, konuştular, sonunda bir karar aldılar.” (s.7) 

Silahsız bir toplum yaratmak düşüncesinin ön planda olduğu “Ömür Tavşanla 

Tanışıyor” hikâyesinde yazar, Ömür ismindeki gence babasına ait dede yadigârı 

tüfeği kuyuya attırır.  

Bu fikirden farklı olarak ise hiçbir canlının insanların kullanımı için 

yaratılmadığı ve hiçbir canlının doğal ortamından koparılmaması gerektiği 

vurgulanır. Bu düşünceleri ise Ömür’e aktaran Dursun amcadır. 

“Biz dönmezsek annenin ne kadar üzüleceğini düşünebiliyor musun? Bu 

tavşanı da eve götürürsek annesi o kadar üzülür.” (s.12-13) 

Yazar, bu sözlerle çocuklara doğa sevgisi ve hayvan katliamlarının 

kötülüğüne yönelik bilinç aşılamaktadır. 

“Ömür Okulu Bırakmıyor” hikâyesi, tek bir fikir etrafında kurulmuş metindir. 

Bu da her ne şartla olursa olsun bir çocuk okuluna devam etmelidir fikridir. Metnin 
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geneline yayılmış olan bu düşünce, metnin sonunda gerçekleşmiştir. Nursen Karas, 

okula devam etmenin önemini şu paragrafta okuyucularına aktarmıştır: 

“Kitaplar, gazeteler okumak başka, üniversite okumak başka. Üniversite 

insanı geliştirir, yöntem öğretir, disiplin ve etiket kazandırır. Bunlar da toplumlarda 

aranan nitelikler. Yaşam savaşına silahlı, giyinip kuşanmış başlayabilmek, iyi bir 

yerde olabilmek, engelleri daha çabuk ve kolay aşabilmek, yeteneklerini daha rahat 

geliştirmek için gerekli nitelikler. Aksi halde hep senden daha az yetenekli, daha az 

değerlilerin yönetiminde kalırsın ve yanında yetersizlik duyanlar da seni ezerler.” 

(s.24) 

“İnce Çiçeğin Gücü” hikâyesi de doğa teması üzerine kurulu bir hikâyedir. 

Bu hikâyede birkaç fikir ön plandadır. Bu fikirlerden bir tanesi, her ne sebeple olursa 

olsun doğada yaşayan bir canlı asla yerinden edilmemeli ve öldürülmemelidir. Bu 

düşünce, hikâyede şu şekilde işlenmiştir: 

“Bu damkoruğu değişik bir tür dedi Ömür. Bilge Bahçıvan hızla büyüyorlar, 

arsızdırlar diyerek yolmaya başladı. Ah atmayın atmayın! Adam bir tutam daha 

yolarak avuçlarına bıraktı. Al istediğin kadar al. 

Ömür, gezinin sonraki kısmında ne not tuttu ne de büyüteçle bitkileri 

inceledi. Çiçeklerini bozulmadan götürebilmek için korumaya çalıştı.” (s.31) 

Hikâyede geçen başka bir fikir ise Ömür’ün dersleriyle alakalıdır. Düzenli 

ders çalışmanın vurgulandığı paragraf şu şekildedir: 

“Yıl içinde düzenli çalıştığı için şimdi konulara kısaca göz gezdirmek 

yeterliydi ama gerekliydi de.” (s.33) 

Doğa katliamının eleştirildiği “Öldürülmüş Sincapların Dönüşü” 

hikâyesindeki ana fikri şu paragraf özetlemektedir: 

“Çanakkale’de düşmana yenilmedik ama Suadiye’de betona yenildik oğlum; 

beton ve pisliğin saldırısına.” (s.40) 
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3.7.4. Figürler 

Nursen Karas’ın hikâyelerindeki figürlerin büyük bir çoğunluğunun 

kadınlardan olduğunu belirtmiştik. Fakat bu tespitimiz, onun çocuk hikâyeleri için 

geçerli değildir. Dağlardan Atlamak İstiyorum’da yer alan beş hikâyenin beşinin de 

başkahramanı erkektir. Fakat bu figürlerin Nursen Karas’ın yaşamından izler 

taşımadığı anlamına gelmez. Örnek vermek gerekirse “Öldürülmüş Sincapların 

Dönüşü” hikâyesindeki Evrim, Suadiye’de oturmaktadır. Nursen Karas, bir zamanlar 

oturduğu semtin sıkıntılarını Evrim’in dedesinin ağzından anlatmıştır. Yaşamından 

eserlere yansıyan bir diğer olay “Ömür Okulu Bırakmıyor” hikâyesinde yer 

almaktadır. Hikâyede yer alan Ömür’ün, tıpkı Nursen Karas gibi okula bir süre 

kayıtsız devam etmesi ve okulu erken bitirmesi aralarındaki diğer benzer özelliktir.  

Çocuk hikâyelerinde yer alan figürlerin bir diğer özelliği ise idealist 

olmalarıdır. Bunlara örnek olarak; Aydın, öğretmen, Dursun amca, dede ve Ömür 

karakterleri verilebilir. Özellikle Aydın ve onun öğretmeni, hikâyede birçok gencin 

yaşamını etkilemiş ve olumlu yönde değiştirmiştir. 

Diğer hikâyelerinin aksine bu kitaptaki karakterler, hayat dolu ve mutludurlar. 

Hikâyelerde yer alan olumsuz karakterler arka planda işlenmiştir. Olumsuz karakter 

olarak “Ömür Tavşanla Tanışıyor” hikâyesindeki baba figürü örnek verilebilir. Baba, 

Ömür’ün ormanda karşılaştığı tavşanı vurmak istemiştir. Hikâyede baba kısıtlı 

yerlerde geçmiş ve hayvanlara yönelik bu düşüncesi eleştirilmiştir. Yine bir olumsuz 

karakter “Öldürülmüş Sincapların Dönüşü” hikâyesinde sincaptan yapılmış kürk 

giyen annedir. Bu karakter de arka plandadır. Hikâyede kısıtlı bir zamanda karşımıza 

çıkan anne de eleştirilmiştir. 

Kitaptaki hikâyelerin üç tanesinin başkahramanı Ömür’dür. Fakat bu kişiler 

aynı bireyler olmayıp farklı farklı kişilerdir. Nursen Karas’ın hikâyelerinde 

gördüğümüz arka planda kalmış baba figürü, çocuk hikâyelerinde de karşımıza 

çıkmaktadır. Buradaki hikâyelerde yer alan baba figürleri, bazen çocuğuna karşı 

saygısız bazen de ilgisizdir. 
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Metinlerdeki kahramanlar genelde tabiatla ve hayvanlarla barışık kişilerdir. 

Figürlerin maddi anlamda çok zengin olduğu söylenemez. Hatta “Dağlardan Atlamak 

İstiyorum” ve “Ömür Okulu Bırakmıyor” hikâyelerinde maddi anlamda zorluk çeken 

bireyler işlenmiştir. Nursen Karas’ın çocuk hikâyelerinde yer alan figürler hakkında 

genel değerlendirmelerden sonra figürleri ayrıntılı olarak ele almak istiyoruz. 

“Dağlardan Atlamak İstiyorum” isimli hikâyede olaylar, Aydın’ın çevresinde 

yaşanmaktadır. Bunun haricinde öğretmen, anne, köylüler ve hikâyenin sonunda 

öğretmen olan Aydın’ın öğrencisi anlatıcı bulunmaktadır. Hikâyede olumsuz bir 

karaktere sahip kimse yoktur. Metindeki her kişi olaylara olumlu açılardan bakan 

karakterlerdir. Bu sayede hikâyenin olumlu sonuçlanmasını sağlamışlardır. 

Aydın: Alegorik bir isim olarak hikâyedeki olaya uygun şekilde 

belirlenmiştir. İsmi, babası tarafından konan Aydın, okula başlayacağı sırada 

babasını kaybedince ailenin geçimini sağlamak için koyunlarını gütmeye başlamış ve 

okula hiç başlayamamıştır. Hikâyeden anlaşıldığı üzere Aydın’ın kardeşi yoktur 

sadece annesi vardır.  

İsminin anlamını sorgulamasıyla başlayan serüven, öğretmen olmasıyla son 

bulur. Tıpkı kendisine verilen destek gibi o da öğrencilerine manevi anlamda destek 

olmaktadır. Bu destek, okulu bırakmak isteyen bir öğrencinin öğretmen olmasını 

sağlamıştır. 

Öğretmen: Köye yeni atanan idealist bir kişidir. Sadece okulundaki 

öğrencilerle değil okula gelmeyen çocuklarla da ilgilenen bir öğretmendir. Aydın’ı 

da bu emeği sayesinde topluma kazandırmıştır. Öğretmenin bu desteği ,Aydın’ın 

öğretmen olması sayesinde onlarca öğrenciye ulaşmıştır. 

Anne: Köyde yaşayan ve ev işleriyle uğrasan bir insandır. Eşi öldüğünde evin 

geçimini sağlaması için Aydın’ın okumayıp işlerle ilgilenmesine mecbur kalmıştır. 

Metinden anlaşıldığı kadarıyla tahsili yoktur. Ama oğluna yol göstermektedir. 

Aydın’ın sorusuna şu şekilde cevap verir: 

“Ana nasıl aydınlanılır? Bilgiyle oğlum, okuyarak, öğrenerek…” (s.4) 



211 
 

 
 

Öğretmenin köylüyle iş birliği yaparak Aydın’ı okutma isteğine karşı o da 

destek olmuştur. Bu açıdan eğitime açık bir kişidir. 

Köylüler: Metinde kısıtlı bir yerde olaylara müdahil olurlar. Aydın’ın 

geçimini sağlamak için koyunlara ortaklaşa bakmak, Aydın’a destek olmak için 

birleşirler. 

Anlatıcı: Hikâyenin son bölümünde varlığından haberdar olduğumuz kişidir. 

Babasının emekli olmasıyla girilen ekonomik zorluk sonunda okulunu bırakmak 

istemektedir. Okul idaresinin ailesine gönderdiği mektupları, yırtıp atmaktadır. Fakat 

bir gün Aydın Öğretmeni karşısında görünce ikna olur ve okuluna devam edip 

öğretmen olur. Aydın Öğretmenin kendisine aşıladığı yaşama sevincini o da 

öğrencilerine aktarmak için uğraşır. 

“Ömür Tavşanla Tanışıyor” hikâyesinde, beş adet figür bulunmaktadır. 

Bunlar: Ömür, Dursun amca, anne, baba ve şişman öğretmendir. 

Ömür: Uzun süreden beri doğan her çocuğu ölen bir ailenin yaşayan ilk 

çocuğudur. Bu sebeple ailesi tarafından üstüne düşülen bir çocuktur. Ömür, okul 

çağındadır ve okul yolunun ormandan geçmesi nedeniyle her gün okula Dursun amca 

ile beraber gitmektedir. Yaşanılan olaylar sonucu ve babasının tutumundan sonra 

merhamet sahibi bir çocuk olmuştur. Duygularında değişim yaşanmıştır. Daha önce 

yavru tavşanı evine götürüp sahiplenmek isterken sonraları canlıların doğal 

ortamından koparılamayacağına inanmıştır. Bu yönden yuvarlak karakter özelliği 

gösterir. 

Dursun amca: Ömür’ün en iyi arkadaşıdır. Dursun amca da tıpkı Ömür gibi 

kardeşleri doğar doğmaz ölürken ailede yaşayan tek çocuktur. Fakat Dursun amcanın 

annesi, doğumdan kısa süre sonra ölmüştür. Buna üzülen Ömür’ün babaannesi, 

Dursun’u da kendi evlatları gibi yetiştirmiştir. Eserde, Ömür’ü orman yolundan 

okula götürüp getirmekle görevlidir. Fakat bir başka önemli görevi tavşanı eve 

götürmek isteyen Ömür’e doğru fikirleri aşılamasıdır. 
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Anne: Merhamet sahibi bir kişidir. Hikâyenin sonunda eşinin Ömür’e 

kızmasının ardından ortamı sakinleştirmeye çalışmıştır. Ömür’ü her fırsatta korumak 

istemektedir. 

Baba: Hayvanlara karşı katı bir tutumu vardır. Oğluna karşı da ilgisizdir. 

Ömür’ün sevgiyle anlattığı tavşanı öldürmek ve yemek istemektedir. Bunun için 

ertesi sabah oğlunun anlattığı yere gidip tavşanı vurmak için tüfeğini aramaktadır. 

Baba yadigârı tüfeğinin kuyuya atıldığını duyunca çok kızmıştır.  

Hikâyede anne, olması gereken insan davranışlarını simgelerken baba ise 

halihazırda olan insan davranışlarını simgelemektedir. Bu yüzden babasının 

konuşmaları ve düşünceleri Ömür’e acı vermektedir. 

Şişman öğretmen: Ömür’ün öğretmenidir. Olaylarda etkisi azdır. Yeni 

öğrencilerini seven ve yıl sonu emekli olmak isteyen bir karakterdir. 

“Ömür Okulu Bırakmıyor”da karakter sayısı son derece azdır. Üç kişiden 

oluşan karakterler şunlardır: Ömür, yaşlı kadın ve otel çalışanı. 

Ömür: Annesinin ameliyatı sonunda maddi anlamda zorlanan ailesi için 

okula devam etmeyip otelde çalışmaya başlayan genç bir kişidir. Ortaokulu 

bitirdikten sonra liseye kayıt olamamıştır.  

Oteldeki kadının uyarıları ve nasihatleri sayesinde düşüncelerinde değişiklik 

olmuş ve hikâyenin sonunda okuluna devam etme kararı almıştır. Bu yönden 

ailesinin, okul idaresinin ve otel yönetiminin desteğini görmüştür. 

Orta yaşlı kadın: Ömür’ün çalıştığı otele tatile gelmiştir. Ömür’ü 

gördüğünde önce tembel, sınıfta kalan bir çocukla karşılaştığını düşünmüştür ama 

işin o şekilde olmadığını anladığında Ömür için bir şeyler yapmak istemiştir. Bunun 

için de Ömür’le konuşup onu ikna etme yöntemini seçmiştir. Ne derece başarılı 

olduğunu ise otelden ayrılıp evine gittiğinde telefonun çalmasıyla öğrenmiştir. Ömür, 

telefonla onu aramıştır ve okula kaydını yapıp otelde de çalışmaya devam edeceğinin 

müjdesini vermiştir. 
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Otel çalışanı: Hikâyede çok kısıtlı bir zamanda olaylara dâhil olur. Yazar, bu 

kahramanın ağzından Ömür hakkında bilgi vermektedir. 

“İnce Çiçeğin Gücü” hikâyesinde yer alan karakterler Ömür, bilge bahçıvan 

ve annedir. 

Ömür: Hikâye, bu kahraman etrafında gelişmektedir. Diğer iki karakterin 

olaylara etkisi yok denecek kadar azdır. Ömür, okul çağlarında doğa sevgisi olan bir 

kişidir. Doğada yetişen arsız bir bitkinin bile ölmesini istemez ve onu evine götürüp 

besler. Derslerinde başarılı ve çalışkan bir insandır. Yıl içinde derslerine düzenli 

çalışmaktadır. Sınav zamanı derslerine çalıştığı için damkoruğu çiçeklerini ihmal 

etmiştir. Bir fotoğraf makinesine sahip olmak istemektedir. Hikâyenin sonunda 

sınıfını geçtiği için ailesi tarafından kendisine fotoğraf makinesi hediye edilir. 

Bilge bahçıvan: Ülkenin tek özel arbaretumunu inşa eden kişidir. Başarılı bir 

insandır. Normalde sanayici olup, birçok alanda ödüle layık görülmüştür. Fizikî 

özellikleri bakımından saçları kırlaşmıştır. Orta yaşlardadır, kıyafetleri ve bahçıvan 

elbisesi tertemizdir. Bununla paralel olarak bahçesi de çok temiz ve düzenlidir. 

Davranışları sıcaktır ve öğrencilere bitkiler ve canlılar hakkında bilgi vermeyi seven 

bir karakterdir. Bu yapay bahçede, arsız damkoruğunu yolarken çiçekleri Ömür’ün 

istemesi üzerine ona vermiştir. 

Anne: Ömür sınavlarını bitirip eve gelince annesine sarılmıştır. Kendisi 

hakkında detaylı bilgi yoktur. Eşi hakkında da bilgi yer almaz.  

“Öldürülmüş Sincapların Dönüşü” hikâyesi, kısıtlı karakter sayısına sahiptir. 

Bunlar Evrim, dede, anne ve babadır. Anlatılanlar, Evrim ile dedesi arasında 

geçmektedir. Anne ve babanın hikâyedeki rolü kısıtlıdır. Karakterlerin içinde 

olumsuz figür, annedir. Bunun sebebi ise hayvanlardan yapılan gerçek kürkler 

kullanmasıdır. 

Evrim: Okul çağında bir gençtir. Anne ve babası eve yorgun gelip kendi 

işleriyle uğraştıkları için en iyi arkadaşı, dedesidir. Dedesinin yaşadıkları semtle ilgili 

anlattıklarından sonra doğa sevgisi içini doldurmuştur. Hikâyenin sonunda korkunç 
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bir kâbus görerek hayvanların insanların hizmetinde kullanılmaması gerektiğine 

inanmıştır. 

Dede: Bulunduğu semtin eski, ağaçlıklı ve yeşil halini düşündükçe özlem 

duyan bir karakterdir. Eşi ölmüştür. Sık sık gözlerini kapatarak geçmişe dalar. 

Torunu Evrim’i çok sever onunla bir arkadaş gibi konuşur. 

Anne ve Baba: Hikâyede adları kısıtlı bir zamanda geçmektedir. Anne, 

Evrim ile dedenin konuştuğu bir sırada odaya girer ve sincap kürkünü gardıroba asar. 

Babanın ise olaylarda yeri yoktur. Eve geldikleri zaman yorgun bir halde televizyon 

karşısına geçmektedirler. Evrimle fazla vakit geçiremezler. Nursen Karas’ın 

hikâyelerinde görülen ilgisiz baba modeli bu hikâyede, ilgisiz aile şeklini almıştır. 

3.7.5. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

Nursen Karas, hikâyelerinde birinci ve üçüncü kişi anlatıcıyı aynı oranda 

kullanmıştır. Fakat çocuklara yönelik hikâyelerinde bu durum geçerli olmayıp 

üçüncü kişi anlatıcının yoğun olarak kullanıldığı söylenebilir. “Ömür Tavşanla 

Tanışıyor”, “Ömür Okulu Bırakmıyor”, “İnce Çiçeğin Gücü”, “Öldürülmüş 

Sincapların Dönüşü” hikâyeleri bu anlatıma örnek verilebilir. Hikâyelerinde üçüncü 

kişi anlatıcıyla beraber sıklıkla gördüğümüz tanrısal bakış açısı, çocuk hikâyelerinde 

yer almaz. Yazarın olayların akışına müdahale etmesi ise sadece “İnce Çiçeğin 

Gücü” hikâyesinde görülür. Yazarın olaya müdahale ettiği paragraf şu şekildedir: 

“Ev sahibi ki biz ona bu öykümüzde ‘Bilge Bahçıvan’ diyebiliriz, bir ağaçla 

ayrıntılı bilgiler verirken, Ömür bir kayanın üzerine eğilmiş, damkoruğu bitkinin 

yaygın gelişimini inceliyordu.” (s.30) 

Üçüncü kişi anlatıcı dışında “Dağlardan Atlamak İstiyorum” hikâyesinde ben 

anlatıcı ve üçüncü şahıs anlatıcı bir arada kullanılmıştır. Bu da hikâyede tekdüze 

anlatımı kırmıştır. Metnin son bölümüne kadar olayları üçüncü şahıs anlatıcı 

anlatmaktadır. Olayları, şahit olmuş gibi aktarmaktadır. Fakat bu anlatıcı, nesnel bir 

tutumda değil öznel bir bakış açısıyla anlatmaktadır. 
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Öznel tutumlu gözlemci anlatıcı Nurullah Çetin’e göre: “Burada roman kişisi, 

olayları, kişileri, varlık ve durumları kendi öznel bakış açısı, algılama biçimi ve 

görüp değerlendirmeleriyle, kendi yorumuyla izler ama bu durum, roman kişisinin 

değil, gözlemci anlatıcının ağzından aktarılır.” (Çetin 2009: 106). 

Hikâyedeki anlatıcı, şu şekilde öznel yorumlar yapmaktadır: 

“O dağlara ulaşmak, dağların üzerinden uçarak, koşarak, iyi insan, ergin 

insan, yetişkin, güçlü, mutlu ve yararlı olacağı günlere varmak istiyordu.” (s.3) 

Hikâyenin sonunda üçüncü şahıs anlatıcıdan ben anlatıcıya geçiş şu şekilde 

sağlanır: 

“Okullarda yönlendirici öğretmen olarak görev yaptı. Bunalan birçok 

öğrenciyle ilgilenerek onlara çıkar yol gösterdi. Yılmamayı, direnmeyi, başarmayı 

öğretti birçok gence. Onlardan biri de benim. Babam emekli olduğunda evdeki 

huzursuzluk, üzüntü ve para darlığına çözüm olabileceğini düşünerek okulu 

bırakmıştım.” (s.7) 

3.7.6. Anlatım Teknikleri 

Nursen Karas, birçok hikâyesinde yoğun olarak anlatma tekniğini 

kullanmıştır. Çocuklara yönelik hikâyelerde de bu anlatım tekniğini yoğun olarak 

görmekteyiz. Bunun dışında zaman zaman geriye dönüş, iç çözümleme, iç monolog 

ve özetleme gibi teknikler de kullandığı görülür. Fabl özelliği taşıyan bazı 

hikâyelerde de kişileştirme görülmektedir. 

Geriye dönüş tekniğinin yoğun olarak kullanıldığı “Dağlardan Atlamak 

İstiyorum” hikâyesindeki olayların büyük bir bölümü bu teknikle okuyucuya 

aktarılmaktadır. Hikâyede, uzun bir zaman aralığı olduğu için  özetleme tekniğiyle 

kısaltılmıştır: 

“Artık dağlar mağlar vız gelirdi ona. Tümü önünde düzlenmiş gibiydi. O yıl 

kayıtsız izledi dersleri. Ertesi yıl bir sınava girerek ikinci sınıfa kaydoldu. Hiç sınıfta 

kalmadan okudu.. okudu.. sonra ne mi oldu? Çocuk ruhbilimi seçerek pedagog oldu.” 

(s.9) 
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İç çözümleme yöntemine “Ömür Tavşanla Tanışıyor”, “Ömür Okulu 

Bırakmıyor”, “İnce Çiçeğin Gücü” hikâyelerinde rastlamaktayız. 

“Ömür bu yüzden annesine hiç karşı durmazdı; boynuna sarılıp kollarında 

sıkarken çözümleyemediği çok güçlü duygular yaşardı. Sanki bir değil, beş çocuktu 

annesinin kollarında ve onun göğsüne değil tüm yaradılışına sığınıyordu.” (s.11) 

Yukarıdaki paragrafta görüldüğü gibi yazar, Ömür’ün ailesi hakkında 

düşüncelerini belirtmek için bu tekniği kullanmıştır. Yazar, zaman zaman 

hikâyelerdeki kahramanların psikolojisini ortaya koymak için bu yönteme başvurur:  

“Ömür, biraz konuşursam beni dinler misin? Kadına baktı. Hiçbir sözün 

kendi gerçeğini değiştiremeyeceğine inanmıştı. Konuşmak gereksizdi; acıdan başka 

bir şey getirmezdi.” (s.22) 

İç monolog yöntemini “Ömür Tavşanla Tanışıyor” hikâyesinde görmekteyiz. 

Hikâyedeki şişman öğretmen, kendi kendine içinden şu şekilde konuşur: 

“Yıl sonunda kim bilir belki birkaç yıl daha çalışırım diye geçirdi içinden, 

hem böylesi daha iyi olur.” (s.9) 

 “Ölmüş Sincapların Dönüşü”nde geriye bakış yöntemi de kullanılmıştır. Bu 

yöntem, Evrim’in dedesinin eski fotoğraflara bakmasıyla ve gözlerini kapatıp 

hayallere dalmasıyla sık sık tekrarlanır: 

“Yaşlı adamın gözleri daldı. Çok iyi bilinen bu geçmiş zaman öyküsü bir 

daha anlatılacaktı besbelli. 

-Evet çocuğum, büyükannen şimdi şu mahallenin en yüksek, en büyük 

apartmanının yerindeki bir güzel köşkte otururdu. Bir köşk demekle olmaz, o köşkü 

görmeliydin oğlum. Onun için bu beton canavara bakmaya dayanamıyorum.” (s.39) 

“İnce Çiçeğin Gücü” ve “Ömür Tavşanla Tanışıyor” hikâyelerinde  yer yer 

kişileştirme vardır. Bu tekniğe örnek vermek gerekirse anne tavşan, yavrusuna şu 

öğütlerde bulunmaktadır: 
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“Ah çocuğum hiç insanoğluna güvenilir mi? Onlar tavşanları yakalar, 

öldürür, dersini yüzer ve yerler. Sakın bir daha bir insana güvenme.” (s.15) 

3.7.7. Zaman 

Nursen Karas, tıpkı diğer hikâyelerinde olduğu gibi çocuklar için yazdığı 

hikâyelerde de zaman hakkında net bilgi vermez. Hikâyelerinde sadece olayların ne 

kadar sürdüğünü biliriz. Bunun dışında net bir zaman kavramı, yer almaz. 

“Dağlardan Atlamak İstiyorum” hikâyesinde olay zamanı bir hayli geniştir. 

Aydın’ın çocukluğundan başlayan olaylar, öğretmen olması ve onunda okulu 

bırakmak isteyen anlatıcının ailesini ikna edip okula devamını sağlayarak öğretmen 

olmasıyla son bulur. Bu da olayın, 30 seneden fazla bir zamanda geçtiğini 

ispatlamaktadır. 

Eserdeki zaman sıçraması, özetleme yöntemiyle bir paragrafla anlatılmıştır: 

“O yıl kayıtsız izledi dersleri. Ertesi yıl bir sınava girerek ikinci sınıfa 

kaydoldu. Hiç sınıfta kalmadan okudu.” (s.7) 

Yine “Öldürülmüş Sincapların Dönüşü” hikâyesindeki Evrim’in dedesi, 

eşinin gençlik yıllarını anımsamasıyla hikâyedeki zamanı genişletmiştir. 

Hikâyelerde bazı çıkarımlar yaparak olayların geçtiği zaman ve mevsim 

hakkında yorum yapabiliriz. “Ömür Okulu Bırakmıyor” hikâyesinde Ömür, okulların 

15 gün önce açılmış olmasına rağmen hâlâ okula kaydını yaptırmamıştır. Okulların 

genel olarak eylül ayının ortalarında açıldığını düşünürsek hikâyedeki zaman, eylül 

sonu veya ekim başıdır. Hikâyedeki olaylar, üç günde geçmektedir. İki gün otelde 

kalan kadın,  üçüncü günün sabahında otelden ayrılmış ve büyükşehire gidip evinin 

kapısını açarken telefonu çalmıştır. Telefon konuşmasından sonra hikâye, sona 

ermektedir.  

Yine aynı yöntemle “İnce Çiçeğin Gücü”nde olayların geçtiği mevsim ve ay 

hakkında tahminde bulunabiliriz. Hikâyede yer alan Ömür, sınavlarını bitirdiği 

zaman okullar tatile girmiştir. Bu da bize, olayların mayıs-haziran ayları arasında 

yaşandığını göstermektedir.  
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“Dağlardan Atlamak İstiyorum” ve “Öldürülmüş Sincapların Dönüşü” 

hikâyelerinin dışındaki hikâyelerde olaylar, bir haftadan az bir zamanda yaşanmıştır. 

“Ömür Okulu Bırakmıyor” hikâyesi üç gün, “Öldürülmüş Sincapların Dönüşü” bir 

gün, “İnce Çiçeğin Gücü” bir haftadan az bir zamanda gelişen olayları aktarmaktadır. 

“Dağlardan Atlamak İstiyorum” ve “Öldürülmüş Sincapların Dönüşü” hikâyelerde 

ise geriye dönüşler olduğu için zaman biraz daha geniştir. 

3.7.8. Mekân 

Eserlerinde genellikle kısıtlı ve kapalı mekânlar kullanan Nursen Karas, bu 

kitabındaki hikâyelerde kapalı ve açık mekânları dengeli bir şekilde kullanmıştır. Ev, 

sınıf, kahve gibi kapalı mekânların yanında dağ, köy, kırsal yerleşimler, bahçe, tarla 

gibi açık mekânlar da yer almaktadır. Hikâyelerde yer alan mekân tasvirleri de 

kısıtlıdır. “Öldürülmüş Sincapların Dönüşü” hikâyesinde kahramanların psikolojisi 

anlatılmıştır fakat bunu yaparken tasvirden yararlanılmamıştır. 

“Dağlardan Atlamak İstiyorum” hikâyesindeki olaylar, Uzunkavaklar 

köyünde geçmektedir. Bunun haricinde okul önü, kahve, ev, dağlar gibi mekânlar da 

vardır. Kullanılan tasvirler, birkaç cümlelik doğa betimlemelerinden ibarettir. 

“Ömür Tavşanla Tanışıyor”daki eserde sınıf, ev ve orman mekânları 

kullanılmıştır. Ömür’ün bu mekânlar arasında en çok sevdiği yer ise ormandır. İç 

mekân ve dış mekânın dengeli kullanıldığı bir eserdir. 

“Ömür Okulu Bırakmıyor” isimli hikâye, genel olarak bir otelde geçmektedir. 

Hikâyenin son kısmında mekân, otelde konaklayan kadının evidir. Bu da çok kısıtlı 

bir zamanda geçmektedir. Genel olarak kapalı mekânların kullanıldığı bir hikâyedir. 

“İnce Çiçeğin Gücü” hikâyesinde mekân olarak otobüs, arbaretum, ev ve evin 

bahçesi kullanılmıştır. Çok fazla olmasa da mekânlarla ilgili yer yer küçük tasvirler 

yapılmıştır.  

“Büyük parka benzeyen ama gördükleri parkların tümünden güzel sınırları 

görünmeyen bir bahçedeydiler.” (s.29) 
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“Öldürülmüş Sincapların Dönüşü” adlı hikâyede olaylar, İstanbul’un Suadiye 

semtindeki bir evde geçmektedir. Olayların geçtiği mekân, betonlaşmış ve yeşilin 

bulunması imkânsız bir halde resmedilmiştir. Kapalı mekânın kullanıldığı eserde, 

dedenin daldığı hayallerde eşinin evlenmeden önce oturduğu ev ve yaşadığı çevre ise 

yeşillikler ve ağaçlar içinde tasvir edilmiştir. 

Dedenin zaman içindeki ruhsal durumu mekân tasvirleriyle anlatılmaktadır. 

Aslında mekân aynı mekândır, Suadiye’dir. Hikâyede, Suadiye’nin tasvirine göre  

dedenin psikolojisini değişmektedir. Eski günlerdeki gibi Suadiye yeşil, ağaçlık bir 

durumdayken dede; neşeli ve mutludur. Suadiye, hikâyenin yaşandığı zamandaki gibi 

betonlaşmış bir haldeyken dede; karamsar bir psikolojiye sahiptir. 

3.7.9. Dil ve Üslup 

Yazar, çocuklar için yazılmış eserde son derece düzgün bir dil kullanmaya 

dikkat etmiştir. Sade diye nitelendirebiliceğimiz bir üslup kullanmaya özen 

göstermiştir. Fakat eserde dikkatimizi çeken bazı kelimeler ve yanlışlıklar 

bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir. 

“Dağlardan Atlamak İstiyorum” hikâyesinde geçen bir sözcük dikkatimizi 

çekmiştir. 

“Birden bütün başların kendisine döndüğünü, herkesin kendisine güldüğünü 

ayrımsadı.”32 (s.5) 

Nursen Karas, birçok yazısında Türkçe kökenli kelimeleri kullanmaya özen 

göstermiştir. “Ayrımsadı” sözcüğü de duyduğumuzda kulağımıza çok hoş gelmese 

de Nursen Karas’ın bu anlayışının hikâyelerindeki tezahürüdür. 

Yine yukarıda bahsettiğimiz Öztürkçe anlayışına uygun olarak kullandığı bir 

kelime de “özgeçi” sözcüğüdür. Bu kelime hikâyede şu şekilde yer alır:  

                                                             
32 Ayrımsak sözcüğü kökeni Türkçe olmakla beraber “Bir şeyi anlamak, bir şeyi görmek, fark etmek” 
anlamlarına gelmektedir. (TDK, 2016). 
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“Dünyaya getirilen bir çocuğa iyi bir gelecek kazandırılması için özgeçinin 

anne babanın görevi olduğunu neden hiç kimse düşünmemişti o günler.” (s.26) 

“Ömür Tavşanla Tanışıyor” hikâyesinde anlatım olarak tespit ettiğimiz 

bozukluklar vardır. Bunlar iki cümle şeklinde aşağıdaki gibidir: 

“O da, ona bir yaşıtı, arkadaşıymış gibi davranır, sorularını cevaplar, 

usanmamasıya bir şeyler öğretirdi.” (s.10) 

Tespitlerimize göre yukarıdaki cümlede “usanmamasıya” kelimesi uygun 

kullanılmamıştır. Bunun yerine “sorularından usanmayarak ona bir şeyler öğretirdi” 

gibi bir ifade kullanılabilirdi kanısındayız. 

İkinci cümle ise Ömür’ün babasının kullandığı bir cümledir: 

“Çoktan tavşan yahnisi yemedik.” (s.13) 

Bu cümlede de uzun zamandır sözcüğü anlamında “çoktan” kelimesi 

kullanılmıştır. Bunun yerine “çoktandır” kullanılırsa cümlenin vereceği anlamı daha 

iyi vereceği düşüncesindeyiz. 

 “İnce Çiçeğin Gücü” hikâyesinde “arbaretum” kelimesi dışında okuyucu 

kitlesinin zorlanacağı bir kelime yoktur. Bu kelimenin anlamını da yazar hikâyesinde 

paylaşmıştır. 

“Arbaretum, ‘İçinde bilimsel çalışmalar, deneyler yapılan bahçe’ demektir.” 
33(s.29-30) 

3.8. Tiyatroları 

Bu bölümde Nursen Karas’ın tiyatro anlayışı ile birlikte tiyatroları üzerinde 

duracağız. Nursen Karas’ın tiyatrolarını; konu ve vak’a, özet, fikirler, figürler, 

zaman, mekân, dil ve üslup ile beraber sahneye uygunluk yönünden tahlil edip 

inceleyeceğiz. İnceleme yapılırken yer yer yazarın hikâyeleriyle benzer noktaları 

                                                             
33  Arboretum kökeni Latince olmakla beraber ağaç parkı anlamına gelmektedir. Günümüzdeki imlası 
Nursen Karas’ın kullandığı şekliyle değil arboretum haliyledir. (TDK, 2016) 
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vurgulayacağız. İncelememize başlamadan önce Nursen Karas’ın tiyatro anlayışı 

hakkında kısa bilgi aktarmak istiyoruz. 

3.8.1. Tiyatro Anlayışı  

Öncelikli olarak Nursen Karas’ın sanatı, sosyal sorumluluk olarak gördüğünü 

belirtmiştik. Elbette bu anlayış, sanatı araç olarak tanımladığı anlamına 

gelmemelidir. Yazar, güzeli ararken işlediği konularda sosyal sorunlara 

değinmektedir. Hikâyelerinde olduğu gibi tiyatrolarında da arka planda hep 

toplumsal bir sorun vardır. Bunlar, düşünce yazılarında ve konuşmalarında da sık sık 

belirttiği gibi ağırlıklı olarak kadın hakları, hayvan katliamları, topluma zarar veren 

gelenek ve görenekler, değişmesi gereken toplumsal önyargılar ve toplumsal cinsiyet 

rolleridir.  

Tiyatrolarını da bu temalar üzerinde kurgulamaktadır. Nursen Karas, 

oyunlarında bir sorunu dile getirme amacı taşımaktadır. Hikâyelerinde olduğu gibi 

tiyatrolarında da konuları gerçek olaylardan seçmektedir. Bu da yazara kurguda 

kolaylık vermektedir. Kendi ifadesiyle yazar, oyunlarını yazarken teknik bir güçlükle 

karşılaşmamıştır. 

Nursen Karas, eserlerini sahneye konulabilir bir şekilde oluşturmuştur. Bu 

bakımdan dil ve üslubuna dikkat etmiştir. Oyunlarında, çok uzun ve sıkıcı tiratlar 

bulunmamaktadır. Metinlerde abartılı ve sahnede kullanılmayacak mekânlar 

kullanmamaya dikkat eder. Eserlerinde mekân kısıtlıdır. Mekân tasvirleri konusunda 

da rahattır. Aşırı tasvirlerle okuyucuyu sıkmaz. Hata bazı noktalarda mekânlarla ilgili 

çok az tasvir bulunmaktadır. Mekân tahayyülünü okuyucuya bırakır. 

Oyunların konu ve vak’alarını belirterek incelememize başlayacağız. 

3.8.2. Konu ve vak’a 

“Şiir ya da Banka”, yazarın iki perde olarak tasarladığı bir oyundur. Toplu 

Oyunları 1 adlı kitabının içinde hacmi en fazla olan oyundur. Hikâyelerindeki 

kahramanlar arasında genelde kendisi de bulunan yazar, bu oyununda da karşımıza 

bir kahraman olarak çıkmaktadır. Bu bakımdan hikâyeleri gibi bu oyunu da 
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otobiyografik bir özellik taşımaktadır. Metnin birçok yerinde Nursen Karas’a ve 

Berin Taşan’a ait şiirler karşımıza çıkmaktadır. Şiirler de sosyal temaya sahiptir. 

Oyunda bankacı ve aynı zamanda çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları çıkan 

kadın çalışanın iş yerinde, arkadaşları tarafından soyutlanması ve idarecilerinin 

baskısına maruz kalması anlatılır. Bu baskı ve soyutlanma ile birlikte kurum içinde 

görevi değişen kadın memur, kurumda göreve başlayan yeni müdürle beraber layıkı 

olan göreve tekrar getirilir. 

Oyundaki bankacı memur kız, bu noktada Nursen Karas’la benzerlik taşır. 

Nursen Karas da hayatının birçok kısmında idareci ve çalışan arkadaşları tarafından 

bu şekilde soyutlanmaya maruz kaldığı için eserini kurgularken zorluk çekmemiştir. 

“Yoğurt ve Kan”, Nursen Karas’ın radyo oyunudur. Dram türünde yazılmış 

eser, bir gazete haberinden esinlenerek kaleme alınmıştır. Aynı konu, İçinden Rüzgâr 

Geçen Sarı adlı eserdeki “Bir İnce Söğüt Dalı” hikâyesinde de işlenmiştir. Gerçek 

bir olaydan esinlenerek eserini kurgulamıştır. Bu oyunu 22.04.1963 tarihinde 

gazeteci Teoman Erel’in bir haberinden esinlenerek yazmıştır. 

Oyunda, Kore Savaşı’nda öldüğü zannedilen Bahri, uzun bir tutsaklık 

yaşamış ve ailesine haber ulaştıramamıştır. Bahri’den haber alamayan ailesi ise onun 

öldüğünü düşünmüştür. Fakat Bahri’nin eşi Raziye, onun ölmediğine inanmaktadır. 

Bahri’nin evlenecek çağa gelmiş bir de kardeşi bulunmaktadır. Başlık parası 

vermemek için ve töre gereği Bahri’nin eşi Raziye’yi, Bahri’nin kardeşi Hakkı ile 

evlendirilir. Bahri’nin tutsaklıktan kurtulup köyüne dönmesiyle olaylar karışır ve 

Bahri, hiçbir suçu olmayan eşi Raziye’yi öldürmek zorunda kalır. 

“Vitamin mi Zehir mi” adlı oyun ise hayvan zehirlenmelerini konu edinen 

çocuk oyunu tarzında biçimlendirilmiş bir eserdir. Yazarın ifade ettiği gibi olay 

Bodrum’da yaşanan hayvan zehirlemelerine tepki olarak yazılmıştır. Eser, Okan 

isminde bir çocuğun sokakta oynarken, araç çarpmış bir köpeği görüp onu 

sahiplenmesiyle başlar. Sahiplendiği köpeği, babasının da yardımıyla iyileştiren 

Okan, birkaç gün sonra köpeğin zehirlenmesiyle üzüntülü bir sürece girer. Bu üzüntü 

daha sonra ailesine özellikle de babasına kızgınlık haline dönüşmüştür. Çünkü 
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veteriner olan Okan’ın babası, belediyenin itlaf ekiplerine ilaç temin etmektedir. 

Okan’ın köpeği dolaylı olarak babası tarafından zehirlenmiştir. 

“Vitamin mi Zehir mi” adlı oyun hacim olarak kısadır. Diyaloglardan ve 

olaylardan daha önemli olan eserin ana fikridir. Çocuklara öğüt vermek amacıyla 

oluşturulmuş bir oyundur. Yazar, düşünce yazılarında aktardığımız gibi hikâye ve 

tiyatrolarında da aynı konuları sıklıkla işlemiştir.  

Nursen Karas’ın tiyatro kitabındaki son oyunu, “Fare Tutmayan Kedi”dir. Bu 

metin de kısa çocuk radyo oyunu olarak tasarlanmıştır. Fakat yazar, bunun 

sahnelenmeye uygun olduğunu oyunun başlangıcında belirtmiştir. 

Fabl özelliği gösteren oyunda, bir evde yaşayan ve yavruları olan kedinin fare 

tarafından alay edilerek aşağılanması ve ilerleyen süreçte farenin sütannesi olması 

konu edinmektedir. 

3.8.3. Özet 

“Şiir ya da Banka” adlı oyun, Nursen Karas’a ait bir şiirle başlar. 

 

“Yaralı tavşan neyi bekler tuzakta? 

Avcıyla köpeği? 

Kan akıyor… ne kadar? 

Yuva uzakta 

 

Güç anlar, saatler, günler, yıllar… 

İnsan insanı yiyor 

Yığınlar aç, çıplak! 

Yorgun ölüler mezarda, 



224 
 

 
 

Unutulanlar yolda, tarlada! 

Kimileri tasasız! 

Kurtuluş nasıl, hangi sabahta? 

Bilmiyorlar… birlikte tükeniyoruz.” (s.7) 

Şiirden de anlaşılacağı üzere oyunda tükenen, yorgun bir insanın yaşadıkları 

anlatılmaktadır. Bu şiiri takiben banka servisi sahnesi tasvir edilir. Bu tasvir, yaklaşık 

bir sayfadır. 

Nisan Hanım, banka çalışanıdır. Fakat bankadaki arkadaşlarına yakın 

olmaktan kaçınan birisidir. Hatta arkadaşları tarafından “ayrık” diye tabir edilen bir 

kişidir. Aynı bankada çalışan birim şefi Rıfat Bey, Nisan Hanım’la evlenmek 

istemektedir. Bu fikrini bankadan arkadaşı olan Tayfun’a açar. Fakat Tayfun, 

Nisan’ın evlenilecek bir kız olmadığı kanısındadır ve bu konuda Rıfat’ı şu sözlerle 

uyarır: 

“Tayfun: Evlenilecek mi evlenilmeyecek mi bilmem ama ev kadını 

olmayacağına bahse girerim abi. Sen kolayından alıyorsun ama değil, herkes ondan 

biraz çekiniyor. Okulda öğretmenlere duyduğumuz uzaklık gibi bir şey. Her zaman 

herkeste kırık not alma korkusu sanki. Yanında hep biraz dikkatli olmak gerekiyor. 

Sustuğu zaman bile düşünceleri anlaşılıyor. Bir yanlışın varsa onun ortamında 

tedirgin oluyorsun. Abi böyle biriyle aynı çatı altında, aynı sofrada, aynı yatakta 

yaşanır mı Allah aşkına? Kadın dediğin gelişigüzel olmalı. Ömür boyu kitap 

tartışması yapmayacaksan, böyle biri ne işe yarar söyler misin? Bundan ne mutfak 

kadını olur, ne yatak kadını, ev kadını hiç olmaz, benden söylemesi.” (s.25) 

Fakat Rıfat, Tayfun’un uyarılarına aldırış etmez. Rıfat, Nisan ile yakınlaşmak 

için banka müdürüne, Nisan’ı şef yardımcısı olması gerektiğini teklif eder. İlerleyen 

zamanlarda Rıfat Bey, Nisan’la evliliğin olmayacağını anladığı için diğer şeflerle ve 

kurum müdürüyle anlaşarak Nisan Hanım’ı bankanın merdiven altı yeri olan ve 

angarya işlerin yapıldığı muhaberat servisine göndertir. Nisan Hanım, bunun neden 

yapıldığını ve bunun aslında kurum içi bir sürgün olduğunun farkındadır. Nisan, bu 
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zorunlu yer değiştirmenin nedenini bankanın müdürüne sorar fakat ondan tatmin 

edici bir cevap alamaz. 

Nisan, bankadaki çalışanlar arasında bir mesafe koymasıyla birlikte onu 

beğenen ve arkadaşlık kurmak isteyenler de olur. Rıfat’tan başka Nisan Hanım’da 

gözü olan bir başka kişi daha vardır. O da Nisan’ın arkadaşı, Kayhan’dır. Kayhan, bir 

askerdir fakat Nisan, Kayhan’a ilişkilerinin arkadaşlıktan ileri gidemeyeceğini 

anlatır.  

Nisan’ın çeşitli dergilerde yazıları çıkmasının bankada fark edilmesiyle 

birlikte banka çalışanları, içten içe Nisan’a kin tutmaya başlarlar. Nisan’ın bazı 

arkadaşları ise onunla gurur duyar. Daktilo, fotokopi, kayıt ve teleks gibi uzmanlık 

alanı dışında küçük işlerle çalışmaya devam eden Nisan’a, bankada odacı olan ve 

sendika işleriyle ilgilenen Yusuf tarafından sendika temsilciliği teklif edilir fakat o 

kabul etmez, kendisi yerine aynı bankada arkadaşı olan Canan Hanım’ı önerir. 

Yusuf, üst üste yaptığı teklifler sonucunda Nisan’ın başkanlığa sıcak bakmaması 

üzerine, Nisan’a sendika toplantılarında konuşmacı olmasını teklif eder. Nisan bunu 

da kabul etmez konuşmayı Yusuf’un daha iyi yapacağını belirtir. 

Nisan bankada merdiven altında angarya işlerle uğraşırken, kuruma yeni bir 

müdür atandığı haberi yayılır. Bütün çalışanlar yeni müdüre hoş geldin derken Nisan, 

bu işi ağırdan alır. Bunun sonucunda çalışanları arasında bir sıkıntı olduğunun 

farkına varan müdür, Nisan’ı odasına çağırır. Nisan, müdüre hoş geldiniz demediği 

için azar yiyeceğini düşünürken hiç beklemediği bir olayla karşılaşır. Yeni müdür, 

daha önce şef yardımcılığı görevini yürüten ve geniş bilgi birikimi olan bir çalışanın 

fotokopi ve teleks gibi küçük işlerde çalıştırıldığına anlam veremez ve işin aslını 

araştırır. Bu araştırma sonucunda Nisan’ın kurum tarafından dışlandığını anlayarak 

Nisan’ı, izne ve izinden sonra emekliliğe ayrılacak olan Nejat Bey’in yerine kontrol 

biriminde şef görevine getirir.  

Oyunun son bölümünde ise, sendika toplantısı yapılır, Canan ve Yusuf 

çalışanların haklarını koruma ve sendika faaliyetlerde önemli rol oynarlar. Nisan 

Hanım’ın önerdiği Canan ve konuşmayı yapması için cesaretlendirdiği Yusuf 
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görevlerini layıkıyla yaparlar. Yusuf’un konuşmasını Nisan hazırlamıştır. Konuşma 

metninde çalışanların haklarını araması gerektiği altı madde ile anlatılmıştır. 

Oyun, psikolojik baskı gören Nisan’ın layık olduğu göreve atanmasıyla ve 

önerdiği iki kişinin sendikal faaliyetleri layıkıyla yerine getirmesiyle sona erer. 

“Yoğurt ve Kan” adlı eserde, Sülo ve Bahri aynı köyde yaşayan ve Kore 

Savaşı’na katılan iki arkadaştır. Bahri, bu savaş ortamında eşi Raziye’yi, köyünü ve 

köy ortamını çok özlemektedir. Kendini köyde bir sürahi ayran içeceği günün 

geleceğini varsayarak avutmaktadır. Sülo da köyünü düşünür o da köydekileri özler. 

Bununla beraber kaşık kaşık koyun yoğurdu yiyeceği günlerin gelmesini ister.  

Savaşta yoğun ateş altında kaldıkları bilinir ve sonrasında onlardan hiçbir 

haber alınamaz. Eserde, Bahri’nin başına mermi isabet etmesiyle mekân değişir. 

Bunlar yaşanırken köyde ise Raziye: “Ana… Bahri’ye bir hal oldu… Ana Bahri 

dardadır.” (s.78) diye köy meydanına koşar, köydeki herkes artık Bahri’nin öldüğünü 

ve bir daha köye gelemeyeceğini düşünür. Bahri’nin kardeşi yani Raziye’nin kayın 

biraderi Hakkı, aile ekonomisinin kısıtlı olması öne sürülerek Raziye ile evlendirilir. 

Raziye, buna mani olmaya çalışır ama kimseye laf anlatamaz. Daha sonra 

tutsaklıktan kurtulup köye dönen Bahri, olanlar karşısında ne yapacağını bilemez. Bir 

tek Raziye vardır ama iki tane kocası vardır. Bahri, Raziye’yi sevgiliyken 

buluştukları Dereboyu’na çağırır ve burada Raziye’yi öldürür. Köy, Raziye’nin 

çığlıkları, Bahri’nin hıçkırıkları ile inler. Bahri, cinayetten hapse düşüp köyünden 

uzak kalır, töre gereği Raziye’nin kız kardeşi Şaziye ise Bahri’nin hapishaneden 

çıkması beklenip onunla evlendirilmek için kimseye verilmez. 

“Vitamin mi Zehir mi” adlı oyunda babası veteriner olan Okan, evlerinin 

bahçesinde oynarken sokakta bir araç tarafından bacağı ezilmiş bir köpek görür ve 

onun başından ayrılamaz. Annesi de durumdan rahatsız olunca eşine haber verir. Eşi, 

çocuğunun köpeğin başından ayrılmadığını duyunca veteriner kliniğinde yanında 

çalışan Recep Efendiyi köpekle ilgilenmesini söyleyerek Okan’ın yanına gönderir. 

Recep Efendi, Okan’la beraber köpeği kliniğe getirir. Okan’ın babası, yaptığı 

muayeneden sonra köpeğin ayağının kırılmış olduğunu söyler ve Okan’a üzülmemesi 

gerektiğini belirtir. Köpeğin ayağını alçıya alınıp sahiplenilirse hemen iyileşeceğini 
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ilave eder. Okan, köpeğine o kadar sahiplenmiştir ki okuldan gelince hemen onunla 

ilgilenmektedir. Fakat veteriner olan babası, belediye başkanının isteği üzerine ilaç 

hazırlayıp sokak hayvanlarının zehirlenmesi için Recep Efendiyi görevlendirir. Bir 

aksilik sonucunda Okan’ın köpeği de diğer sokak hayvanları gibi zehirlenir. Okan, 

bunu öğrendiğinde çılgına döner. O gün evde bulunan annesinin misafirlerine, kötü 

davranır onlara kızar ve pastalarına tükürür. Eline bir tabanca alarak sahil kenarına 

gider ve tüm olanları sorgulamaya başlar. Sokak hayvanlarının zehirlenmesine anlam 

veremez. 

“Fare Tutmayan Kedi”, aynı evde yaşayan bir farenin, yavruları olan Yumak 

isimli bir kediyle alay etmesiyle başlar. Fare, Yumak’a tembel, miskin, pısırık gibi 

kırıcı laflar söyler ve kendisini yakalayamayacağını her fırsatta belirtir. Yumak ise 

bu olanları yavrularından saklar fakat bu olaylar Yumak’ı ziyadesiyle üzer. 

Yumak’ın sahibi de bir sıkıntı olduğunu Yumak’ın yüz ifadesinden anlar. 

Bir gün fare, Yumak’ın yavrularını uyutacağı bir sırada tekrar meydana çıkar 

ve Yumak’la dalga geçmeye başlar. Yumak ise çok sinirlenir ve fareye patisiyle 

vurup yaralar ve onu köşeye sıkıştırır. Fare, bu andan itibaren çaresiz kaldığını 

anlayarak Yumak’a yalvarmaya başlar. Kendisini öldürmemesi için Yumak’a dil 

döker.  Karnının acıktığını belirtir, Yumak’tan süt içmek ister. Bir an boşluk bulup 

Yumak’ın yavrularıyla beraber memesinden süt içer. Bu andan sonra Yumak, 

kendinden süt içen bir canlının sütannesi olduğunu düşünür ve onu öldüremez. Fare, 

Yumak’ın yavrularıyla da oynamaya başlar. Bu durumu gören Yumak’ın sahibi, 

Yumak’ın yeni bir yavrusu daha olduğunu düşünür. Fakat bir farenin yavru kedilerle 

oynadığını görünce şaşırır, fareyi yavrulardan ayırmaz fakat onu başka bir kafese 

koyar. Oyun bu şekilde mutlu bir sonla biter. 

3.8.4. Fikirler 

Nursen Karas’ın oyunlarında da hikâyelerinde ve düşünce yazılarında 

karşılaştığımız fikirler ön plana çıkmaktadır. Bu fikirler etrafında eserler veren 

Nursen Karas’ın “Şiir ya da Banka” adlı eserine baktığımızda karşımıza yazar olan 

fakat başka işte çalışan kadının iş hayatında ezilmesi çıkmaktadır. Bankacı Nisan, 

banka şefi tarafından şu sözlerle aşağılanır: 
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“Rıfat: Nedir bunlar böyle? Şiirle mi uğraşacağız, işle mi? Şairse… yazarsa 

gitsin yazısını yazsın… Burada işi yok böyle şeylerin. Sabah bunları görmeyeceğim 

anlıyor musun Tayfun. Erkenden gelip bu masayı kaldırtacaksın. Şiirmiş… Şiirin 

bankada yeri yoktur! Merdiven altında bunun öğrenir sanırım.”(s.49) 

Yazar tarafından verilmek istenen mesaj; kadının, toplum tarafından 

kendisine biçilen rolün dışına çıkabilmesi için emek ve mücadele vermesi 

gerektiğidir. 

Nisan’ın toplumun kadına biçtiği rolü hakkındaki fikirleri ise şu şekildedir: 

“Unutma ki beni çarşaflı yıllardan kalma bir anne dünyaya getirdi. Erkeğin 

aile reisi sayıldığı, kadının çalışmasının bile kocasının iznine bağlı olduğu bir 

toplumdayız. Ben mini etek giydim, çalışıyorum, tatillerimde tek başına Doğu’ya 

gidiyorum… Ama o kadar. Belki bizden sonrakiler erkekler kadar özgür olabilecek.” 

(s.38) 

Nursen Karas, sanat hakkındaki düşüncelerini Nisan’ın Kayhan’la olan 

diyaloğunda belirtir: 

“Kayhan: Bir sanatçı bu kadar katı olamaz. 

Nisan: Sanat gevşeklik midir? Tam tersi. İnsanın düşüncelerine sahip olması, 

onlara göre yaşamasıdır.” (s.30) 

Oyunda insan onuruyla ilgili ise şu diyalog yer almaktadır: 

“Tacettin: Bunlar memlekette atımızın ayağına sarılıp da yalvarıyorlardı. 

İstanbul’a geldiler adam oldular. 

Nisan’ın içsel sesi mikrofondan duyulur: Bu demektir ki Mustafa’nın babası 

kente göçmüş ama köydeki ağasından kurtulamamış, oğlu Mustafa burada ağasının 

oğlunun pençesinde. Adama bak nelerle gururlanıyor. Babaları, dedeleri bir insanın 

atının ayaklarına kapanmasıyla zevkleniyorlarmış demek ki! Sirkatin söyler şecaat 

arz ederken merdi kıpti.”(s.30) 
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“Yoğurt ve Kan”da kadının töre ve toplum baskısıyla eşya mahiyetini alması 

anlatılmaktadır. Kadın, toplumda öyle bir hal almaktadır ki sözünün hiçbir değeri 

yoktur. Adeta başlık parasıyla alınan ve başlık parası vermemek için aile bireyleri 

arasında devredilebilen bir kullanım eşyasıdır. Yazar, aslında toplumun bu algısını 

ortaya koyarak toplumu eleştirmektedir. 

Oyunda bunların haricinde iki fikir daha vardır. Bunlardan bir tanesi, savaşın 

anlamsızlığı ikincisi ise topluma zarar veren gelenek ve göreneklerdir. Yazar, bu 

fikirleri şu diyaloglarla işlemiştir: 

“Sülo: Lo Bahri, biz şimdi niye dövüşüyoz, de bana bir daha hele. 

Bahri: Dedim ya Sülo, Kuzey Kore Güney Kore’yi işgal etmesin diye. 

Sülo: He nolur işgal ederse gardaş? Benim toprağım değil ya, biri Kuzey 

kore, biri Güney Kore. 

Bahri: Olmaz. Kuzeyler gominist, güneyler… 

Sülo: Güneyler ne ki lo? 

Bahri: Ne biliyim gardaş. 

Sülo: Müslüman mı lo bunlar? 

Bahri: Değil, değil. Müslüman yok burada. 

Sülo: E, niye savaşıyoz biz.” (s.75) 

Nursen Karas, Kore Savaşının Türk askeri için anlamsızlığını bu diyalogla 

belirtmiştir. İki köylü asker, bilmediği bir düşmanla savaşmaktadır ama bu savaşın ne 

uğruna olduğunu bilmemektedirler. Sülo’ya göre kültür sahibi olan Bahri’nin bilgisi 

de bu savaşta neden yer aldıklarını anlamaya yetecek kadar değildir. Sülo ise köylü 

olmasına rağmen savaşı, Müslümanlar veya Türkler için savaşmadıkları için 

anlamsız bulur. 

Yazar, gelenek ve göreneklerin topluma verdiği zararı ise oyunun son 

paragrafında şu şekilde eleştirmiştir:  
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“Raziye kurtuldu. Hacı kadın, ağaçların arasından koşarak bir bakraç ayran 

getiriyor. Bahri bir süre daha köyünden uzakta kalacak. Döndüğünde ne mi olacak? 

Yeniden davullar çalacak; evlendirecekler Bahri’yi. Başlıksız alınabilen gelin 

Şaziye’yi Raziye’nin bekletecekler tutukluluğu süresince. Akranları evlenirken o hep 

bekleyecek. Ablasını öldüren, savaşlar, tutsaklıklar yaşamış, demir parmaklıklar 

ardında yıllarını geçirmiş birinin koynuna verecekler onu. Nasıl bir kadın olacak? 

Doğacak çocukları nasıl olacak? Öbür insanlara ne verecekler, onlardan ne 

alacaklar?”(s.82) 

 “Vitamin mi Zehir mi” adlı eserde, Nursen Karas’ın hayvan katliamı 

konusundaki düşünceleri, kahramanlar aracılığıyla okuyucuya aktarır. Yazarın 

ifadesiyle “Yaradılanı yaradandan ötürü hoş gör.” mesajıyla oluşturulmuş eserdir. 

Sokak köpeklerinin zararsız olduğunu düşünen Nursen Karas, bu düşüncesini eserde 

şu diyalogla anlatmıştır: 

“1. Kadın: Merhaba canım. Geçerken bir uğrayayım dedim. Şekerim nedir bu 

sokak köpeklerinin hali Allah aşkına. Durmadan çoğalıyorlar. Bizim sokaktakilerden 

biri de yavrulamış. Vıyk vıyk… İnsanın ayağına dolanıyorlar. Kocana söyle de 

icabına bakıversinler. Bizim kız çok korkuyor. 

Anne: Bir şey yapmazlar ki onlar kimseye. Sokak köpekleri korkak olur. 

Onlar bizden kaçıyorlar, saldırdıklarını gördün mü hiç?” (s.88) 

Hayvan zehirlenmeleriyle ilgili görüşlerini ise Okan’ın ağzından şu şekilde 

aktarır: 

“Okan: Aya gidiyor bazıları. Neden? Orada da bir şeyleri yok etmek için mi? 

Oturup televizyon seyrediyorlar, cep telefonuyla konuşuyorlar, telsiz, elektriksiz, 

bağlantısız. Onu yapan insan öldürmeyi aşmış olmalı değil miydi? Zehirleme 

efendim zehirleme. Kısırlaştır bir zahmet; bütün sokak köpeklerini kısırlaştır 

yavrulamasınlar. Oldu bitti. Böylesi daha kolay değil mi? Acıyı sen yaşamıyorsun ki. 

Onun midesi parçalanıyor. Eline iğne batmıyor, midesi parçalanıyor. Hayır, Hayır, 

Hayır.” (s.94) 
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“Fare Tutmayan Kedi” oyununda ise anne şefkati ve merhameti 

vurgulanmıştır. Kendisiyle uzun bir süre dalga geçen bir fareyi bile sahiplenen anne 

şüphesiz ki merhamet örneğidir. Üstelik bu merhametli anne, bir kedidir. Bir anne 

kedi yakaladığı fareyi şu sözlerle affeder: 

“Yumak: Sütümden sana vermek mi? (Bir şapırtı duyulur ve ıh’larla sürer.) 

Aaa şuna bakın benim sütümden emiyor! (Cıp…cıp…cıp… ve ıh’larla sürer) Şuna 

bakın anasıymışım gibi beni emiyor. Şimdi ne olacak? Sütümü içtiğine göre? Onun 

sütannesi olmadım mı? Bir sütanne süt verdiği çocuğu öldürebilir mi?” (s.102) 

Eserde başka fikir ise bir anne her dilde ve her bedende merhametlidir mesajı 

verilmektedir. Arka planda düşman görünen hayvanlar bile dostça yaşamını 

sürdürebilirken bunu insanlar neden başaramasın düşüncesi yer almaktadır. 

3.8.5. Figürler 

Nursen Karas’ın oyunlarında gerektiği kadar kişi vardır. “Şiir ya da Banka”da 

22 karakter karşımıza çıkarken bu sayı “Yoğurt ve Kan”da sekiz, “Fare Tutamayan 

Kedi”de altı, “Vitamin mi Zehir mi” adlı eserde ise on ikidir.  

Oyunlarda yer alan figürler az sayıda olduğu için bunları herhangi bir şekilde 

tasniflemedik. Bu figürleri, oyunların sırasına göre inceleyeceğiz. 

“Şiir ya da Banka”da yer alan kişiler, yazar tarafından metnin başlangıcında 

sıralanmıştır. Yazar, oyun kadrosunu 21 kişi olarak belirtmiştir. Fakat oyun 

içerisinde ise 22 kişi vardır. Oyunda iki tane müdür (görevi bırakan müdür ve yeni 

gelen müdür) olmasına rağmen yazar, eserinin başına sadece bir tane müdür 

yazmıştır. 

Her eserde olduğu gibi bu oyunda da karakterlerin bazılarının rolü azdır. 22 

tane karakterin birçoğunun olaylara etkisi azdır. Eserdeki aktif role sahip kişiler şu 

şekilde sıralanabilir: Nisan, Rıfat, Tayfun, Müjgân, Yusuf, Canan, Mustafa, Kenan 

ve Ekrem. 
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Daha çok yardımcı karakter olarak karşımıza çıkan kişiler ise Suzan, Tacettin, 

Ressam, Matmazel, Çaycı Fazlı, Kayhan, Genç Kız, Delikanlı, 1. memur ve 2. 

memur, görevi bırakan müdür, yeni gelen müdürdür.  

“Şiir ya da Banka” adlı eserdeki kişileri önce başkahramanı tanıtarak ele 

alacağız. 

Nisan: Banka çalışanıdır. İstanbul’da bir başka şubede çalışırken banka 

şefinden gördüğü hakaretler üzerine tayinini isteyerek gelmiştir. İlerleyen yaşına 

rağmen hâlâ evlilik düşüncesi olmayan bankacılık dışında yazarlıkla da uğraşan bir 

kişidir. Hakkını arayan mücadeleci bir karaktere sahiptir. Eserde Nisan hakkında 

fizikî tasvirler yer almaz. Sadece Doğu’ya yaptığı seyahat dönüşü yüzünün yanmış 

olduğu ve saçının kısa olduğu belirtilir: 

“Perde açıldığında sabahtır, pencere açıktır, Mustafa masaları silmektedir. 

Nisan ‘Günaydın Mustafa kolay gelsin.’ Diyerek girer. Saçları kısacık kesilmiş, cildi 

yanmış, sağlıklı güzel bir görünüm kazanmıştır. Giyimi de biraz tatilin, yaz 

mevsiminin rahatlığını yansıtmaktadır.” (s.39) 

Yaşı ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır fakat evlenmek için geç kaldığını 

belirten şu sözler söylenmektedir: 

“Tayfun: Abi niye naz etsin ki? Evlenmek isteyen kız naz eder mi? Koca mı 

var bu zamanda, hem de yaşı geçmiş. Ama bunun aklı havada abi, evlenmek falan 

umurunda değil.” (s.22) 

Eserdeki Nisan, aslında tam anlamıyla Nursen Karas’a benzemektedir hatta 

Nursen Karas’tır. Bu tespitimiz aşağıdaki benzerlikler sonucunda söylenmiştir: 

 Nisan da Nursen Karas gibi bankacıdır ve ilerleyen yaşına rağmen 

evlenmemişlerdir. 

 Her ikisi de yurt dışına staj için başvuru yapmış ve onaylanarak yurt 

dışına çıkmışlardır. 

 Nisan da Nursen Karas gibi iş yaşamının stresinden seyahatler sayesinde 

kurtulmaktadırlar. 
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 Her iki kişi de iş yaşamında arkadaşları tarafından uzak durulan ve 

soyutlanan bir karakterdedir. 

 Nursen Karas’ın ve Nisan’ın saçları kısadır. 

 Dışardan okul bitiren ve yabancı dil bilen insandır ikisi de. 

 Nursen Karas’ın da bankada şef olduğunu bilmekteyiz, Nisan da oyunun 

sonunda şef görevine getirilir.  

 Her ikisi de yazardır ve dergi, gazetelerde yazıları çıkmaktadır. 

 Nisan da okumayı Nursen Karas gibi seven bir insandır.  

Özetlemek gerekirse Nisan’ın şu görüşü Nursen Karas’ın hayat görüşüyle 

tıpatıp aynıdır: 

“Benim romana pek zamanım kalmıyor. Dünyayı öğrenmeye çalışıyorum. 

İnsanlığın bugüne nasıl, hangi aşamalardan geçerek geldiğini, toplumsal olayları 

inceliyorum. Şiir severim, hikâye, gezi benim dallarım, izlemek zorundayım. 

Görüyorsun her birinden ne çok kitap çıkıyor. Bak daha listemde alınacaklar var, 

gelecek ay başına. Okumak istiyorsan al.” (s.17) 

Nisan, her türlü zorlu şartlarda bile çalışabilmektedir. Kolay kolay pes 

etmeyen bir yapıdadır. Aynı bankada çalıştığı Şef Rıfat’ın ilgilisine karşılık 

vermediği için merdiven altında muhaberat servisinde dahi çalışmıştır ama bu 

çalışma kör bir teslimiyet şeklinde olmamıştır. Müdürün karşısına çıkıp hakkını 

aramasını da bilir. Bankada kendisinin dışlandığının da farkındadır ve bunun 

doğruyu söyleyenlerin kaderine bağlamaktadır. 

“Geçerli yargılarla beni dışlayamıyorlar; doğruluğumdan ve haklılığımdan da 

korkuyorlar, bu yüzden yok etmeye çalışıyorlar.” (s.45) 

Nisan, uğradığı ve karşılaştığı haksızlıklara karşı ortalığı velveleye vermez, 

çabuk pes etmez ve olacakları bekler. Bir gün haklı olduğunu anlayacak birilerinin 

geleceğini bilircesine bekler. Bu kişi ise kuruma atanan yeni müdürdür. Onun 

kuruma gelmesiyle her şey yoluna girer, yeni vazifesine geçer, yurt dışında staj için 

başvuru onayı gelir ve sendikal faaliyetlerde önerdiği kişiler görevlerini layıkiyle 
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yerine getirir. Nisan’ın iş yaşamında dönüm noktası, bankaya atanan yeni müdürdür. 

İyi haberler onun gelmesiyle art arda gelmeye başlar. 

Rıfat: Bankada şef olarak çalışan orta yaşlarda olduğunu tahmin ettiğimiz 

bekâr bir kişidir. Nisan’a karşı ilgisi vardır fakat Nisan, bu ilgiye kayıtsız kalır. 

Nisan’ın bu kayıtsızlığı Rıfat’ı kızdırır ve Nisan’ın muhaberat servisine 

gönderilmesini sağlar. Bu açıdan bakıldığında iş yaşamıyla özel yaşamının sınırlarını 

net bir şekilde çizemeyen bir karakterdir. İlerleyen süreçte Nisan’ı bankada görmeye 

tahammül edemez, onun muhaberat servisine gönderilmesinin ardından Nisan’ın 

masasını ve masasının yanında duran çeşitli şiirler yazılı panosunu bile ortadan 

kaldırtır. Rıfat’ın Nisan’a olan ilgisi zamanla öfkeye dönüşmüştür. 

“Rıfat: Nedir bunlar böyle. Şiirle mi uğraşacağız işle mi? Şairse yazarsa gitsin 

yazısını yazsın. [Burada] işi yok böyle şeylerin. Sabah bunları görmeyeceğim anlıyor 

musun Tayfun? Erkenden gelip bu masayı kaldıracaksın. Şiirmiş. Şiirin bankada yeri 

yoktur. Merdiven altında bunu öğrenir sanırım.”(s49) 

Rıfat, Nisan’la aralarında bir birliktelik olmayacağını anlayınca aynı 

bankadan Suzan ile nişanlanmıştır. 

Tayfun: Oyunda Rıfat’la beraber anılan bir karakterdir. Rıfat’ın bir nevi akıl 

danıştığı ve bilgi aldığı bir kişidir. Ona, Nisan’la ilgili düşüncelerini aktarır. Bu 

düşünceler ağırlıklı olarak negatif yöndedir: 

“Tayfun: Abi uğraşlarından, düşüncelerinden dolayı. Acayip insan dedim ya’ 

Bazen bütün servis gülüşüyoruz, o gülmüyor, bir bir yüzümüze bakıyor, utandırıyor 

bizi. Şimdi şurada birisi tökezleyip kapaklansa gülmez misin? Ben de gülerim. O 

gülmüyor işte. Fırlayıp düşeni kaldırıyor. Bir olay oluyor, kimse konuşamıyor. 

Hepimiz durumu biliyoruz ama ağzımızı açamıyoruz. Pat diye es kestirme sözü 

söylüyor; kime gidermiş, ne zararı olurmuş, umurunda değil abi.” (s.22) 

Müjgân: Bankaya yeni gelmiştir. Nisan’ın yanına işi öğrenmesi için verilir. 

Daha önce herhangi bir işte çalışmayan iş yaşamına da acemi bir kişidir. Yaşı 

belirtilmez ama bu açıdan bakıldığında genç yaşta olduğu anlaşılmaktadır. 
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İstanbul’da Bakırköy’de oturmaktadır. Yanında işi öğrenmeye başladığı Nisan’ın 

muhaberat servisine gönderilmesinin ardından üzülür. 

Mustafa: Bankada odacı ve temizlikçi olarak çalışmaktadır. Maddi durumu 

iyi değildir. Nisan Hanım’ı kendine yakın bulur ve onunla aile konularını bile 

konuşur. Eşinin ikinci çocuğa hamile olduğu, maddi zor dönemden geçtiği 

bilinmektedir. Nisan dâhil birçok kişiden borç para almıştır fakat borçlarına sadıktır. 

Oyun içinde Nisan’dan aldığı borcu geri verir. 

Suzan: Banka çalışanları içerisinde giyim ve kuşamına aşırı dikkat eden, açık 

saçık da giyinebilen normal bir insana göre fazla süslü bir memurdur. Nisan’ın 

Rıfat’a karşılık vermemesi üzerine Rıfat’la nişanlanmıştır. Erkek memurlar ile 

samimiyetin dozunu ayarlayamayan bir kişidir. Suzan eserde şu şekilde tasvir edilir: 

“Öbür masaların memurları da birer ikişer aralarında konuşarak girerler, 

yerleşirler. Her içeri giren günaydın der, masasına geçer, gelişigüzel oturur. Yosma 

tipli bir genç kadın çantasını savurarak ve kırıtarak girer, Oturunca çantasını açıp 

rujunu tazeler, saçını tarar.” (s.9) 

Tacettin: Aynı bankanın Aksaray şubesinde şube şefi olarak çalışmakta iken 

Nisan’ın çalıştığı bankada şef olarak göreve başlar. Eserde 40-45 yaşlarında olduğu 

belirtilir. Eserde çok karşımıza çıkmayan yardımcı bir karakterdir. Odacı Yusuf’a 

hakaret derecesine kızmakta ve bağırmaktadır. 

Yusuf: Bankada odacı olarak çalışmaktadır. Nisan’ı sendika temsilcisi 

yapmak istemektedir. Nisan bunu kabul etmeyince ondan konuşmacı olmasını 

istemiştir. Nisan Hanım, Yusuf’a “Sen daha iyi konuşursun.” diyerek ona sendika 

toplantısında okuması için bir metin yazmıştır. 

Kayhan: Nisan’ın asker olan arkadaşıdır. Nisan’ı görmek için çalıştığı 

bankaya gelmektedir. Nisan’a karşı sevgi beslemektedir fakat Nisan, ona ilgi 

duymaz. Bunun sebeplerinden en önemlisi Kayhan’ın evli olmasıdır.  

Ressam: Oyunda Nisan’ın arkadaşı olarak karşımıza çıkar. Bankaya Nisan’ı 

ziyarete gelir. Oyunda karşımıza iki kez çıkmaktadır. Sergisi olacağı için Nisan’ı 
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sergiye davet eder. Yayımlanan bir kitabını Nisan’a hediye eder. Köyde yetişmiş ve 

sonra hapishaneye düşmüş birisidir. Nisan’la olan diyalogları bir amaca hizmet eder. 

Yazar bu diyaloglarda kendi düşüncesini aktarır. Kendini hapishanede düşünen 

Nisan’ın sözlerine karşı aralarında şu diyalog geçer: 

“Ressam: Yok canım o kadar da karamsar olma. 

Nisan: Neden? Bizi yalnızca geceleri uyumak için evlerimize gönderiyorlar 

ve bir de hafta sonları. Sabah dokuzda zil çaldığında masamızın başında olmamız 

gerekiyor, akşam ziline kadar. Her gün, her gün… yıllarca. Ömür boyu, işe 

yarayacağımız en güzel gençlik yıllarında.” (s.50) 

Nejat: Bankadaki kontrol biriminde şeftir. Oyunun sonunda izne ayrılıp sonra 

da emekli olacağı için yerine Nisan şef olur. Nisan hakkında objektif düşüncelere 

sahiptir. Yeni müdür geldiği zaman Nejat müdürle görüşür ve Nisan hakkındaki 

düşüncelerini anlatır: 

“Müdür: Nisan Hanım’ı banka personelinden ayıran özelliği nedir? 

Nejat: İyi, çalışkan bir arkadaştır efendim. Biraz, nasıl diyeyim ayrık durur.” 

(s.61) 

Matmazel Arşaluz: Nisan ile eski arkadaşlardır. Fakat aralarında çok 

samimiyet yoktur. Metinde küçük bir bölümde karşımıza çıkar. Tayfun tarafından 

bankaya Nisan hakkında bilgi almak için çağrılır. Bankaya girerken Nisan’la ayak 

üstü konuşurlar. Nisan’a artık evlenmesi gerektiğini tembihler ve çevresine iyi 

bakması gerektiğini söyler. Özellikle evlilik için Rıfat Bey’i düşünmesini söyler. 

Daha sonra Tayfun’la konuştuktan sonra zamanının kısıtlı olduğunu ileri sürerek 

bankadan ayrılır. 

Genç kız, delikanlı, 1.memur ve 2. memur: Bankada çalışan memurlardır. 

Nisan’ın muhaberat servisine tayin edilmesi üzerine aralarında küçük konuşmalar 

olmuştur. 
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Ekrem Bey ve Kenan Bey: Bankada şef olarak çalışmaktadırlar. Metinde 

genelde ikisi beraber bulunurlar. İkisi de kaytarmayı sever ve Nisan’a karşı içten içe 

kötü duygu beslerler. Kenan’ın Nisan hakkında söylediği bir söz şu şekildedir: 

“Kenan: Merdiven altına atıldı daha akıllanmadı.” (s.59) 

Kısa bir radyo oyunu olması nedeniyle “Yoğurt ve Kan”ın kişi kadrosu 

dardır. Oyun, sekiz kişiden oluşmakla birlikte olaylar, üç kişinin etrafında şekillenir. 

Kişi kadrosu şu şekildedir:  

Bahri: Arkadaşı Sülo ile birlikte Kuzey Kore’de Kunuri Savaşı’na katılmış 

bir askerdir. Anadolu’da köyde yaşamaktadır. Savaş süresince köy yaşamı ve eşi 

Raziye, adeta gözünde tütmektedir. Arkadaşı Sülo’ya göre daha bilgi sahibidir ama 

onun bu bilgisi ülkemizin Kore Savaşı’na neden katıldığını anlamaya yetmez. 

Savaşta ağır ateş altında kalarak tutsak düşer ve ailesi ondan hiçbir haber alamaz. 

Yıllar sonra köye döndüğünde Raziye’yi kendi kardeşiyle evlenmiş olarak bulur. Bu 

olayı sorgulama gereği duymaz. Kimin haklı kimin haksız olduğu, hiç kimse için 

önemli olmadığı gibi Bahri için de önemli değildir. Severek evlendiği Raziye’yi 

toplum kuralları nedeniyle gözyaşları ve hıçkırıklar içinde öldürmeye mecbur kalır. 

Yazar, Bahri hakkında tasvir yapmaz. Okuyucu, Bahri’nin fizikî özellikleri 

hakkında bilgi sahibi olamaz. Psikolojisi hakkında da çok az bilgi vardır. Kunuri’de 

hayatta kalmak isteyen Bahri, köyüne döndüğünde gördüğü manzara karşısında 

ölmek ister. Onun psikolojini bu düşüncesinden anlamaktayız. 

Sülo: Bahri’yle beraber aynı safta savaşmışlardır. Köyünü özleyen bir 

insandır. Savaş sahnesi bittiği zaman bir daha adı zikredilmez. Bahri’ye sorduğu 

sorularla savaşın anlamsızlığını ortaya koymaya çalışır. 

Raziye: Bahri’nin eşidir, Bahri’yle severek evlenmişlerdir. Eşini savaşa 

gönderince eşinin geleceği günü beklemektedir. Fakat ondan dört yıl hiçbir haber 

alınamayınca istemediği halde Bahri’nin kardeşiyle evlendirilmiştir. Bahri’den dört 

yıl boyunca hiçbir haber gelmemesine rağmen Bahri’nin ölmediğine inanmaktadır ve 

Bahri’nin ailesinden çok Bahri’yi düşünmektedir. Oyunda kara yazgılı olduğu imajı 
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verilmiştir ama yazara göre bu yazgı değildir, kadını bu hale düşüren toplumun bazı 

gelenek ve görenek ve töreleridir. 

1. kadın, 2. kadın ve Hacı kadın: Kendi aralarında diyaloglar dışında 

oyunda etkin rol oynamazlar. Bahri’nin köye geldiğini haber ederler. Bahri’nin köye 

döndüğünde yaşanan olayları birbirlerine anlatırlar. 

Kişi kadrosu normal bir oyuna göre dar olan “Vitamin mi Zehir mi”, küçük 

bir çocuk oyunu olduğu düşünüldüğünde kişi sayısı yeterlidir. Sekiz karakter 

bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir: Okan, Veteriner, Recep Efendi, Anne, 1.kadın, 

2. kadın, 3. kadın ve kedili yaşlı kadın. Oyundaki başkahraman Okan’dır. 

Okan: Merhamet sahibi bir çocuktur. Oyun başında yaralı köpeği 

sahiplenmesiyle başlayan mutluluğu, bir gün okul dönüşünde köpeğinin ağzından 

salyalar aktığını görmesiyle son bulur. Ona göre suçlu babasıdır çünkü sokak 

hayvanlarını zehirlenmesi için ilaç üretir ve kliniğinde çalışan Recep Efendiyi 

görevlendirir. Eserin sonunda çamlık bir araziden sahile inerek hayvan 

zehirlenmelerini sorgular. 

Veteriner: Okan’ın babasıdır. Çocuğunun, yaralı köpeğin başından 

ayrılmadığını haber aldığında köpeğin ayağını alçıya alır ve Okan’ın köpeği 

sahiplenmesine izin verir. Sokak hayvanlarının ve Okan’ın köpeğinin 

zehirlenmesinde başrol oynar. 

Recep Efendi: Veterinerle beraber çalışmaktadır. Ona söylenileni yapan bir 

görev adamıdır. Veteriner evinin karşısında yaralanan ve Okan’ın bakakaldığı 

köpeği, Recep Efendiye arabasının anahtarını vererek getirmesini söyler.  

Anne: Diğer kahramanlar normal adlandırılmışken bu kahraman Okan’a göre 

adlandırılmıştır. Yazar Okan’ın annesine, anne ismini vermişken babasına neden 

veteriner demiştir bilemiyoruz. Sokak hayvanları konusunda iyimser yaklaşan bir 

insandır. Okan’ın köpeğinin zehirlendiği gün kendi arkadaşlarını çağırarak evde 

toplanmışlardır. Okan kızgınlıkla gelip kadınlara laf söyleyip pastalarına tükürünce 

kadınlar da apar topar kalkmışlardır. 
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1. kadın, 2. kadın, 3. Kadın ve kedili yaşlı kadın: Diyolagları doldurmak 

için kullanılmışlardır. Üç kadın da annenin arkadaşıdır. Kedili yaşlı kadın ise 

veterinerin müşterisidir. 

Fabl havası taşıdığını söylediğimiz “Fare Tutmayan Kedi” adlı oyunda altı 

adet karakter yer almaktadır ve bunların beş tanesi hayvandır. Bunlar: Fare, Yumak, 

Yumak’ın yavruları Sarman, Topaç, Pamuk ve Yumak’ın sahibidir. Karakterin 

psikolojik ve fizikî tasvirlerine yer verilmeyen eserde fare ve Yumak ön plandadır. 

Fare: Evde yaşayan ve Yumak’ı sürekli rahatsız eden bir hayvandır. 

Yumak’tan korkmaz ve ona türlü hakaretler eder. Oyunun son bölümünde Yumak 

tarafından yakalanır ve çaresizce yalvarmaya başlar. Yumak’ın annelik 

merhametinden yararlanarak hayatı bağışlanır. 

Yumak: Yavruları olan anne bir kedidir. Merhamet sahibidir. Yavrularıyla 

ilgilenirken onları eğitmekle de meşgul olur. Evde bir farenin varlığı ve kendisiyle 

dalga geçmesi moralini bozmaktadır, bu da psikolojisine etki eder. Farenin, 

yavrularının yanında kendisiyle alay etmesi üzerine çok kızar ve fareyi yakalar. Onu 

öldürmek isterken annelik duygusu ön plana çıkar ve fareyi bağışlar. 

Sarman, Topaç ve Pamuk: Yumak’ın yavrularıdır. Dünya ile ilgili hiçbir 

fikirleri yoktur. Annesinden süt içer ve uyurlar. Oyunun sonunda anneleri tarafından 

yakalanan fareyi benimseyip onunla oyun oynarlar. Hiçbir bilgileri olmadığı için 

düşmanı olması gereken fareye kötü his beslemezler. 

Yumak’ın sahibi: Kendisiyle ilgili pek bilgi yer almaz, zaten ön planda 

değildir. Olaylara müdahil olmaz. Kadın olduğu bellidir. Oyunun son bölümünde 

Yumak’ın yavrularıyla oyun oynayan fareyi görür fakat onu dışarıya atmaz. 

3.8.6. Zaman 

Nursen Karas’ın öykülerinde kesin olmayan zaman, oyunlarında da karşımıza 

çıkmaktadır. Oyunlarında, olayların geçtiği zamanı tayin etmek zordur. “Vitamin mi 

Zehir mi” ve “Fare Tutmayan Kedi” oyunlarında, olayların geçtiği zamanı gösteren 
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hiçbir ipucu yer almamaktadır. Diğer eserlerindeki bazı zaman ögeleri ancak Nursen 

Karas’ın hayatını en ince ayrıntılarına kadar bilen insanlar tarafından anlaşılabilir.  

Yazarın iş yaşamının yansıması olduğu düşündüğümüz “Şiir ya da Banka” 

adlı eserde, bazı ipuçları zamanı anlamamıza fayda sağlar.  

Oyunun başkahramanı olan Nisan, yurt dışı stajı için başvuru yapmış ve kabul 

olmuştur. Nursen Karas’ın Londra’ya staja gittiği tarih 1979’dur dolayısıyla eserdeki 

zaman, 1979 yılı olarak kabul edilebilir. Olayların yetmişli yıllarda geçtiği 

düşüncemizi teleks makinesinin kullanımı da doğrulamaktadır. “Teleks 1970’li 

yıllarda kullanılan bir çeşit iletişim aracıdır.” (Wikipedia, 2015). Yetmişli yılların 

sonlarına doğru faks cihazı yaygınlaştığı için teleks cihazına rağbet azalmıştır. Oyun, 

beş günlük zaman zarfında geçmektedir fakat bu beş gün birbirini takip eden günler 

değildir. Eserde dikkat çeken bir başka zaman özelliği ise eski müdürün işten ayrılıp 

yeni müdürün göreve başlaması sanki bir gün içinde olmuş gibidir. Eski müdürüyle 

tartışma noktasına gelen Nisan, aynı gün birkaç kişiyle yaptığı diyalogdan sonra 

bankaya yeni müdür geldiğini öğrenir. Aradan belli bir zaman geçmesine izin 

verilmeden bu olayın aktarılması kurgu hatası olarak gözükmektedir. 

“Yoğurt ve Kan” adlı oyunda, Kore’de Kunuri bölgesi savaşı sırasında 

meydana gelen olaylar anlatılır. Kunuri Savaşı ise 26 Kasım 1950 tarihi ile 29 Kasım 

1950 tarihleri arasında yaşanmıştır. (Wikipedia, 2015). Bahri, dört yıl tutsak kalıp 

köye dönmüştür. Bu da hikâyenin 1950-1954 yılları arasında geçtiğini doğrular. 

Oyunda zaman kavramı neredeyse yok gibidir. Bahri’nin tutsak düşmesiyle 

birlikte Raziye doğurmuştur. Sonra Bahri’nin kardeşi Hakkı ile evlenmiştir. Daha 

sonra tutsaklıktan kurtulan Bahri, köye dönüp olanları görmüştür. Bu belirttiğimiz 

olaylar, dört yılda gerçekleşmiştir. Fakat yazar, olayı sanki aynı günde yaşanmış gibi 

aktarmaktadır. Hakkı ile evlenen Raziye, aynı günün akşamında Bahri’nin geldiğini 

öğrenmektedir sanki. Yazar, yaşanan olaylar arasında zamanın geçtiğini gösteren 

hiçbir ifade kullanmamaktadır. Bu da olayların sanki aynı günde olduğu izlenimini 

verir. 



241 
 

 
 

“Vitamin mi Zehir mi” adlı oyunda zaman adına hiçbir şey yoktur. Hangi 

yıllar arasında yaşandığıyla ilgili bilgi yer almaz. Zaten yazar için bunun önemi de 

yoktur o sadece vereceği mesaja odaklanmıştır. Olay ise kaç gün içinde geçtiği net 

bilinmez zaman geçişleri olur. Fakat olayın yaşandığı ilk gün köpeğin ayağını alçıya 

alan veteriner, köpeğin bir ay içinde iyi olup koşabileceğini belirtir daha sonra okul 

dönüşü Okan’ı karşılayan köpek iyileşmiştir. Buradan hareketle birkaç ay içinde 

yaşanmış olduğu varsayımını yapabiliriz. 

Yazar, diğer iki oyununda da belirgin olmayan zaman geçişlerini “Vitamin mi 

Zehir mi” adlı oyunda şu şekilde bir paragrafla belirtmiştir: 

“Recep Efendi irkilir. Okan köpeğin başında görülür, bahçede bir yere 

yerleştirmiştir, yemek götürüp sevmektedir. Benzeri sahneler değişik günleri anlatan 

görünümlerle birkaç kez yinelenir. Köpek kalkıp oynamaya başlar. Sonraki günler 

Okan’ın okul dönüşü yolsa karşılar, oynayarak eve gelirler. Sabahları da birlikte 

koşarak giderler.” (s.87)  

3.8.7. Mekân 

Nursen Karas’ın eserlerinin birçoğunda mekân İstanbul olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu durum oyunları için de geçerlidir. Fakat bu durumu yazar, genellikle 

diyaloglarda vermeyi uygun görür. Örnek vermek gerekirse “Şiir ya da Banka” adlı 

eserde geçen şu diyalog hikâyede geçen mekânı bize bildirir: 

“Tayfun: Bunlar memlekette atımızın ayağına sarılıp da yalvarıyorlardı; 

İstanbul’a geldiler adam oldular.” (s.30) 

Genellikle kapalı ve dar mekânların kullanıldığı kitapta “Şiir ya da Banka”, 

“Vitamin mi Zehir mi”, “Fare Tutmayan Kedi” gibi oyunlar da ev, banka gibi kapalı 

mekânlarda geçer. “Yoğurt ve Kan” oyununda ise açık mekânlar kullanılmıştır. Bu 

oyunda da köy meydanı, savaş meydanı, dere kenarı açık mekân olarak tespit 

ettiğimiz unsurlardır. Oyunlarında kısıtlı sayıda mekân bulunmaktadır. En geniş 

hacimli oyunu olan “Şiir ya da Banka” oyunu tek mekân üzerine kurulmuştur. Diğer 

oyunlarında da birkaç farklı mekândan öteye gidilmez. 
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Sanatçı, yeri geldiğinde mekânla ilgili küçük tasvirler yapmıştır. “Şiir ya da 

Banka” adlı eserin başlangıcında görülen uzun tasvir diğer eserlerinde görülmez. Bu 

durum hikâyeleriyle de benzerlik gösterir. Oyunun başlangıcında yer alan ve Nursen 

Karas’ın eserleri arasındaki en uzun tasvir şu şekildedir: 

“Sahne: Perde açıldığında bir banka servisi görülmektedir. Masalar, 

iskemleler düzenli, boştur. Tayfun’un ve Nisan’ın oturacağı masaların ortasına, öne 

doğru bir şiir panosu konulmuştur. Oyun başlamadan mikrofondan bir ses bu şiiri 

okuyabilir. Arka geride müşterilerle görüşme ve işlemlerin yapıldığı bir banko 

sembolik, kısa bir parça olarak konulmuştur. Salon yavaş yavaş aydınlanır. Çok 

klasik giyimli, ciddi görünümlü, gözlüklü, büyük çantalı, bir elinde küçük beyaz 

paket bir genç kız girer…” (s.7) 

Oyunlarındaki mekân unsurları hakkında genel değerlendirmelerimizi 

yaptıktan sonra eserlerde geçen mekânları kısaca ele alacağız. 

“Şiir ya da Banka” adlı oyunda İstanbul’da bir banka şubesinde geçtiğini 

bildiğimiz olaylar, bankanın dışına taşmaz. Olaylardan sadece mesai saatleri 

içerisinde bankada yaşanan olanları anlatılır. Eserde banka şubesi dışında hiçbir 

mekân yoktur. Kahramanların paydostan sonra yaşadıkları, Nisan’ın yıllık izinden 

sonra yaptığı seyahatlerle ilgili hiçbir olay anlatılmaz.  

Yazar, Nisan’ın bir nevi sürgün olarak gönderilen muhaberat servisini şu 

şekilde tasvir etmiştir: 

“Bulunduğu yer gerçek bir merdiven altıdır. Arkasındaki duvara çiçek, kedi, 

en ortaya da bir artist resmi yapıştırılmıştır. Karşıda bir pencere vardır. Kalkar, 

pencereyi açar, güvercin sesleri, kanat çırpmaları duyulur.” 

İki farklı mekânın bulunduğu “Yoğurt ve Kan” oyununda mekânlardan birisi 

Kore’de savaş cephesi, ikincisi ise köydür. Mekân tasvirini kişilerin psikolojisini 

anlatmak için de kullanmamıştır. Her iki mekân da açık mekândır. Köyde mekân 

olarak ev, Dereboyu ve söğütlük yer almaktadır. 
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“Vitamin mi Zehir mi” adlı oyunda mekân olarak ev, veteriner kliniği ve 

Okan’ın oyun sonunda çamlıktan indiği sahil yer alır. Mekân tasvir edilmez sadece 

adı geçer. “Fare Tutmayan Kedi” adlı radyo oyununda mekân bir evdir. Kapalı bir 

mekândır. Mekânda bir fare, insan ve kedi yaşadığı bilinmektedir. Olayların geçtiği 

yer ile ilgili bilgiler kısıtlıdır. 

3.8.8. Dil ve Üslup 

Nursen Karas, eserlerinde karakterlerin günlük hayattaki gibi konuşmalarını 

istemektedir. Bunun için bazı yazılarında karakterlerin konuşmalarını ait olduğu 

tebaaya göre şekillendirmektedir. Bu durum, oyunlar için de geçerlidir. Oyunlarda 

ağır ve zor tiratlar bulunmamaktadır. 

Bir oyunun değerini belirleyen en önemli ölçütlerden birisi şüphesiz dil ve 

üsluptur. Cümlelerin normal uzunlukta tanzim edilmesi, yoğun Arapça, Farsça ve 

yabancı kökenli kelimelerin bulunmaması gibi durumlar, Nursen Karas’ın oyunlarını 

öne çıkaran avantajlardır. 

“Şiir ya da Banka” oyununda dil son derece yalın ve anlaşılırdır. Banka 

memurlarının işlerine has ağır konu ve terimler yer almaz. Karakterler son derece 

düzgün konuşur. Hatta köyden gelmiş Yusuf bile İstanbul ağzıyla konuşmaktadır. 

Bunun yanında Mustafa ve Çaycı Fazlı’da da yazar herhangi bir ağız kullanmamıştır. 

Metinde geçen okuyucuların anlamakta zorlanacağı iki kelime yer almaktadır. 

Bunlar da Krik krak ve teleks kelimeleridir. Krak krak bir çeşit bisküvidir.  

“Şiir ya da Banka” oyunuyla ilgili düşünceler “Fare Tutmayan Kedi” ve 

“Vitamin mi Zehir mi” isimli oyunlar için de geçerlidir. Metinlerde dil son derece 

yalın ve durudur. Üslup da sadedir. İkisi de çocuk oyunu olarak tasarlandığı için dil 

çocuklara yönelik ayarlanmıştır. 

“Yoğurt ve Kan” oyununda karakterlerin ait olduğu yöreye has konuşmaları 

mevcuttur. 

“Sülo: Lo Bahri, biz şimdi niye dövüşüyoz, de bana bir daha hele.” (s75) 
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Karakterlerin köylü olduğunu vurgulamak için kullanılan bu dil, amaca 

hizmet etmektedir ve anlaşılmaya müsaittir. Bununla birlikte üslup sade bir haldedir. 

Oyundaki konuşmalar köyde yaşayan insanlar arasında geçtiği için halk ağzı 

kullanımı fazladır. 

“1.Kadın: Hii… Raziye de seğirtti. Art arda gidiyorlar.” (s81) 

3.8.9. Sahneye Uygunluk 

Bu bölümde, Nursen Karas’ın Toplu Oyunları 1 ismiyle yayımladığı tiyatro 

eserlerinin sahneye uygunluğu üzerinde düşüncelerimize yer vereceğiz. Oyunların 

dekor, ışık, müzik, kişi kadrosu, dil ve üslup bakımından sahneye uygunluğu 

inceleyeceğiz. 

Nursen Karas, oyunlarını yazarken sahneye konulmasını isteyerek yazmıştır. 

Metinlerdeki açıklamalar da buna yöneliktir. Afaki zorlu, sahne ve dekorlar yoktur. 

Oyunlarında çoğu zaman mekân olarak bir banka sahnesi, bir ev, bir veteriner kliniği 

karşımıza çıkmaktadır. Oyuncu sayısına baktığımızda ise oyunlarda aşırı sayıda kişi 

yoktur. Yine diyaloglar, dil ve üslup, sahnelenmeye uygundur. 

“Şiir ya da Banka” adlı oyun, sahnelenmemiştir. Ama yazarın sahnelenmesini 

istediği oyunların başında gelmektedir. Çünkü Nursen Karas, bu oyuna kendini 

katmıştır. Oyunda zaman ve mekân açısından sahnelenmeye bir engel yoktur. 1970’li 

yıllara ait bir banka dekoru ve malzemeleri kolayca bulunup yerleştirilecek cinsten 

dekorlardır. Oyunda mekân, sadece banka olduğu için de bir bakıma sahneye çok 

elverişlidir. Zamanda geri dönüşler ve ileriye gidişler de yoktur, dil de sahnelemeye 

uygundur. 

Nursen Karas, eserde yaptığı açıklamalarla oyunun sahneye konmasına 

yardımcı olmaktadır: 

“Işıklar yandığında banka holü boştur. İşlek caddeye bakan pencere açıktır. 

Günün yoğun olduğu bir saati olduğu dışarıdan gelen seslerden anlaşılmaktadır. Acı 

sesli zil çalar. Memurlar ellerinde paketler, alışveriş torbalarıyla girip yerlerine 

yerleşirler. Müjgan’ın da elinde birkaç torba, özenle taşıdığı bir şeker paketi vardır. 
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En son Nisan, telaşla girer, kucağında bir kitap paketi vardır. Çaycı masasına bir 

kahve, bir soda bırakmış, uzaklaşmaktadır. Şefin masası ve arkalarda birkaç masa 

boştur.” (s.13) 

Yazar, birçok yerde ses, ışık konusunda direktifler vermiştir. Bununla birlikte 

oyuncuların jest ve mimikleriyle ilgili açıklamalara da zaman zaman yer vermiştir: 

“Nisan: Sağol Fazlı teşekkür ederim.(Yeni memurun yüzünde çaresizlik 

anlamı vardır. Kısa süre sessizlik olur.)” (s.12) 

“Yoğurt ve Kan” isimli oyun, mekân olarak iki farklı dekora ihtiyaç duyar 

birincisi savaş cephesi ikincisi ise köydür. Savaş cephesinde ateş ve kurşun gibi 

unsurlar ses ve müzik ile halledilebilirse mekân açısından hiçbir zorluk kalmaz. 

Dil ve üslup olarak ise metinde bazı kişiler halk ağzıyla konuşmaktadır. Bu 

da güzel bir oyunculukla rahatlıkla yapılabilir. 

Oyunda ışıkla ilgili çok fazla açıklama olmamasına rağmen müzik ve sesle 

ilgili açıklamalara yer verilmiştir: 

“1.Kadın: Burda durmaklan olmaz, gel hele bi yol eve varalım! (Davul sesleri 

yaklaşır, sürer, yükselir, uzaklaşır, horoz ötüşü, kuş cıvıltıları, çocuk sesleri…)” 

(s.80) 

Kişi kadrosu da sahnelenmeye uygundur. Süre açısından kısa süren bir oyun 

olabilir. Metin kanaatimizce bir skeç gibi kısa tiyatro şeklinde sahnelenebilir. 

“Vitamin mi Zehir mi” adlı oyun, 7 Mart 1998 tarihinde Bodrum Belediyesi 

Amatör Tiyatro Grubu tarafından sahnelenmiştir. Oyunu Sait Can Güllüoğlu 

sahnelemiştir. 

Oyun başlamadan önce Nursen Karas, kısa bir konuşma yapmıştır. Çocuklar 

için sahnelenen oyun öncesinde çocuklara sosyal mesaj veren yazar, oyun hakkında  

şunları söylemiştir: 

“Oyun burada, Bodrum’da yaşanan olaylardan etkilenilerek yazılmıştır. Yıllar 

öncesinde Bodrum’da, hayvan zehirlemeleri olayları çok yoğun olarak yaşanıyordu 
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ve Belediye tarafından yapılıyordu. Yaz boyu çevrenin doğal bir ögesi olarak, 

ortamın sevincini, coşkusunu payına düştüğünce yaşayan sevimli hayvanlar, 

havaların soğuyup turistlerin çekilmesiyle aç ve yalnız kaldıkları yetmezmiş gibi bir 

de itlaf ekiplerinin saldırısına uğrayıp, uyar ülkelerde kullanılmayarak geri kalmış 

ülkelere satılan, iç organları parçalayarak öldüren, ölmüş hayvanın cesedinden 

toprağı, toprakta yetişen ürünleri de zehirleyen strikninle yok ediliyordu. Bunun adı 

da temizlik oluyordu. O günden bu yana yapılan çalışmalarla Belediye zehirlemeleri 

durduruldu. Bazı kişilerce otel, motel, lokanta sahipleri ya da sevmeyenler tarafından 

yapıldığını duyuyoruz. Dileriz insanımızın bilinci en kısa zamanda ‘Yaradılanı hoş 

gör Yaradandan ötürü’ diyen Yunus Emre’mizin çizgisine ulaşır”34 (NB, s.102). 

Oyun sahnelenmiş olduğuna göre sahneye uygunluk konusunu konuşmak 

daha kolay olacaktır. Öncelikle dekor yönünden baktığımızda metinde iki mekân 

vardır. Veteriner kliniği ve ev. Sahne ikiye bölünerek bu şekilde bir dekor yapılabilir. 

Kişi kadrosu yönünden ise uygulamaya konması son derece basittir. Nursen Karas’ın 

oyunları göz önüne alındığında “Şiir ya da Banka” dışındaki oyunlar birer kısa 

tiyatro şeklinde sahneye konabilir. “Şiir ya da Banka” ise normal bir tiyatro 

süresince sahnelenebilir. 

Yazar tarafından yapılan açıklamalar gayet yeterlidir. Fakat yazar; “Vitamin 

mi Zehir mi” adlı oyunda ses, müzik ve ışık açısından herhangi bir açıklamaya 

ihtiyaç duymamıştır. 

“Anne: Görmese bari iyi tembihledin mi? 

Veteriner: Evet, Recep Efendi dikkatlidir. 

(Bu kısma köpek itlaf ekiplerinin daha önce görüntülenmiş çalışmalarından 

bazı sahneler konabilir. Böyle bir anlatımdan kaçınılabilir de.)” (s.90) 

                                                             
34Bu konuşma daha sonra “Yaşam Güçlüklerle Dolu” başlığıyla Nevaristan-Bul isimli kitaba 
yerleştirilmiştir. Detaylı bilgi için bk. (NB, s.102.) 
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Nursen Karas’ın bu açıklamayı sahnenin, seyirci kitlesine göre 

değiştirilebileceğini belirtmek için yapmış olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü çocuk 

oyunu olduğu için olumsuz sahneler çocuklar için sıkıntı teşkil edebilir. 

Oyunda çocukların anlayabileceği bir dil kullanılmıştır. Konuşmalar 

anlaşılabilir ve kısadır. Kişi kadrosu az sayıda olduğu için her yönden sahneye 

konulabilir bir oyundur. 

“Fare Tutmayan Kedi” adlı oyun, yazarın ifadesine göre “sahneye 

uygulanabilir radyo oyunu”dur. (s.95) Bu eser, Bodrum’da Bodrum Eko Radyo 

tarafından 1997 yılında seslendirilmiştir. 

Sahneye uygulanması için ise mekân açısından bir sorun yoktur. Tek mekânın 

kullanıldığı oyunda dil sade, yazarın belirttiği açıklamalar yeterlidir. Sorun olacak 

tek şey altı karakterin olduğu oyunda, beş karakterin hayvan olmasıdır. Bir tane anne 

kedi, üç tane yavrusuyla beraber bir tane de fareye ihtiyaç vardır. Bunlar da orijinal 

boyutlarında olmayacağı düşünüldüğünde sahneye ancak bu şekilde konabilir. 

Farenin ve kedilerin çıkardığı sesler de kolaylıkla çıkarabileceği için oyun genel 

olarak küçük rötuşlarla sahneye konabilir. 

3.9. Gezi Yazıları 

Nursen Karas’ın tek gezi kitabı Fotoğraf Çektiğim Dağlarda ismindeki 

eseridir. 1994 yılında çıkan bu eser, basında geniş yankı bulmuştur ve birçok köşe 

yazarı, Nursen Karas’ın eserini tanıtmıştır. Bu bölümde zaman zaman bu yazılara da 

yer vereceğiz. 

Özellikle kitabının kapağında yazan bir paragraf, birçok gazeteci tarafından 

aynen alınarak gazete köşelerinde ve dergilerde yayımlanmıştır. Örnek verecek 

olursak Milliyet gazetesi yazarı Zeynep Oral’ın yazısı Fotoğraf Çektiğim Dağlarda 

kitabının kapak yazısıyla başlar: 

“ ‘Orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüz, gitmesek de görmesek de 

o köy bizim köyümüz şiirini söyleyerek büyüdük. Sonra gördüm ki, o köy bizim 

köyümüz değil. Neden değil, nasıl değil. Nasıl bizim olabilir ki? Ancak gidilerek, 
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görülerek, suyundan içip insanıyla tanışarak bizim köyümüz olabilir. Ve bunu 

denedim. Orada uzaktaki köyler benim oldu. Ama yüreğimin küçük parçacıkları da 

gezip gördüğüm yerlerde darmadağınık kaldı dersem şaşırmayın.’ 

Günlerdir Nursen Karas’ın Fotoğraf Çektiğim Dağlarda adlı kitabını (Karas 

Yayınları) okuyorum. Kitabın kapağında şu yukarıdaki sözler yer alıyor.” (Oral, 

1994: 26). 

Nursen Karas’ın 1971, 1973, 1976 ve 1977 yıllarında dört adet gezi 

düzenlediğini bilmekteyiz. Yazar, ilk iki gezisini turistik gezi düzenleyen bir grupla 

beraber diğer 1976 ve 1977 gezilerini ise yalnız başına yapmıştır. 

1971’deki gezisinde İstanbul’dan Rize, Van, Bingöl, Elazığ rotasında seyahat 

ederken ikinci gezisinin rotası Adıyaman’dır. Buradan dönerken ise Urfa, Gaziantep 

ve Konya gibi yerlerde de kısa ziyaretler yapmıştır. 

1976 ve 1977 yıllarındaki gezileri ise bir kadın için günümüz şartlarında bile 

zor olabilecek gezilerdir. Çünkü tek başına yola çıkmıştır. Bu; İstanbul’dan Rize’ye, 

Rize’den ise Hakkâri’ye uzanan bir gezidir. Yol güzergahında mektup arkadaşı 

Dincer Günday’ın bir zamanlar kaymakamlık yaptığı Kars’ı da görme imkânı 

bulmuştur. 

Nursen Karas, İstanbul’daki sorunlarını bir tarafa bırakıp yeni yerler görme 

arzusuyla tutuşan bir insandır.  Bunu birçok yerde ifade ettiği gibi eserindeki şu 

cümlesinden de anlamaktayız: 

“Gitmek.. özlediğim şey, usanmayacağım şey. Ömrüm boyu gezip dolaşsam 

da yeni yerler görme isteğimin bitip tükeneceğini sanmıyorum” (s.9) 

Bu bakımdan seyahatler için fırsat yaratmaktadır. Ülkemizin Batısını turistik 

turlar sayesinde yeterince gezip görmüştür. Fakat o, ülkemizin doğusunu da gezmek 

istemektedir. Hatta bunu Avrupa’yı gezip görmekten daha çok istemektedir.  

Nursen Karas, ilk önce kendi insanımızı tanıma arzusu taşır. Bunun için gezi 

şirketlerini sürekli takip eden Karas, ilk gezisini bu şekilde yapmıştır. İkinci gezisini 

ise grup başkanını ikna ederek kendisinin planladığı bir güzergâhta düzenlemiştir. 
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Turistik gezi düzenleyen turların, rağbetin az olduğu ve meşakkatli bir iş olmasından 

ülkenin doğusuna gezi düzenlemediğini belirten yazar, bundan dolayı son iki gezisini 

tur dışında kendi başına yapmıştır. 

Karas, düzenlediği seyahatlerin amacını ve genellikle ülkemiz sınırları içinde 

seyahat etmesini, kitabında şu şekilde açıklar: 

“Gerçekte benim de kaçtığım, uzaklaşmak istediğim şeyler var ama herhangi 

bir ‘dava’ değil bu; kentin gürültüsü, pisliği, lağım ve çöp kokuları, betonlaşmış 

soğuk görüntüsüyle birlikte insanların yoz davranışları denebilir kısaca. Ne var ki 

aradıklarım sınır dışında değil de bütünüyle sınırlarımızın içinde. Üstelik kolaylıkla 

bulabiliyorum ve aramalarım için sınır dışını düşünseydim, pasaportumu alır bir gezi 

şirketine taa.. kıştan, vapur biletini aldığım aylardan kaydımı yaptırırdım.” (s.105) 

Seyahatlerde bu kadar sevinçli olan yazar, İstanbul’a dönüşlerde ise bir o 

kadar üzgündür. 1973’teki gezinin dönüşünde şu sözleri ifade eder: 

“Hepimiz susuyoruz. Çocukluğumun romanlarının sonunda görünce 

inanamadığım, biraz da üzüldüğüm ‘Bitti’ sözcüğü kocaman kocaman biçimlenerek 

yaklaşıyor. On günle birlikte yüreğimi de dolduran yolculuk bitti… Şimdi ne olacak? 

Hiç? Yeniden ‘İstanbul başlıyor.” (s.47) 

1976’daki gezi dönüşünde ise şu notları almıştır: 

“Çaresiz, kente dönülmüştür, tatil bitmiştir. Kot etekle, [tişört] bluzlar, lastik 

pabuçlar çıkartılarak bankanın önlüğü giyilip gişenin arkasına geçilecek, tatilin güleç 

yüzünün yerine ihbarnameler, gümrük çıkış beyannameleri, döviz alım bordroları 

kadar ciddi bir yüzle yaşam sürdürülecek ve kuşkusuz bu koşullara alışılacak, kim 

bilir belki de bilinmeden sevilecektir. Yaşamı sürdürebilmek için…” (s.98) 

Denilebilir ki Nursen Karas için seyahat, mutluluk getiren bir araçsa İstanbul 

ve çalıştığı banka bir o kadar huzursuzluk veren mekânlardır. 

Nursen Karas, gezilerine çıkmadan önce gideceği yerler ile ilgili araştırma 

yapar. O yörenin tarihi, sosyal ve mitolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. Bu 

şekilde yaptığı geziler, şüphesiz daha faydalı olmaktadır. 
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Örnek vermek gerekirse 1976’daki gezisine çıkmadan önce Behzat Ay’ın 

Sürgün isimli eseri yanında Doğu’yu anlatan birçok eser okumuştur. 

“Gidebilmem nasıl uzak bir olasılıksa, öylesine kolaymış gibi düşünüyordum. 

Zaman yaklaştıkça ‘Doğu’ üstüne kitap okumalar, incelemeler yoğunlaştı. Behzat 

Ay’ın Sürgün’ünde durakladım. Behzat Ay İlköğretim müfettişi olarak dolaştığı Siirt 

ilçelerini, köylerini anlatıyordu.” (s.49) 

Gezdiği yöreyle ilgili yazarın araştırmaları ve bilgi edinmeleri, gezi sırasında 

da devam etmektedir. Yazar, konakladığı Şavşat ile ilgili okuyuculara şunları aktarır: 

“Fakir Baykurt’un Efkâr Tepesi adlı kitabı Şavşat’ı anlatırmış, bilmezdim. 

Şavşat’ta bu isteğim dışı konaklama olmasaydı kim bilir ne zaman öğrenecektim; 

şimdilerde okuyorum.” (s.140) 

Nursen Karas, gezisi sırasındaki izlenimlerini kitabına aktarırken 26 tane de 

fotoğraf yerleştirmiştir. Yazar, eserinde Doğu Anadolu bölgesinde kadınların 

fotoğraflarına da yer vermiştir. Nursen Karas, bir erkek yazar olsaydı bu kadınların 

fotoğrafını çekmek bu kadar kolay olmayabilirdi. Bu fotoğraflar, siyah beyazdır ve 

her birisi bir hikâye anlatmaktadır. Bu konuda Memet Fuat, Cumhuriyet 

gazetesindeki “Düşünceye Saygı” adlı köşesindeki “Dağlarda Yüreğim” başlıklı 

yazısında şunları ifade eder: 

“Fotoğraf Çektiğim Dağlarda’nın yetmiş birinci sayfasında bir resim var. Üç 

çocuk… Dokuz on yaşlarında, ikisi oğlan biri kız; arkalarında iki buzağı, bir inek; bir 

çatal ağaç (incir olabilir); bir tahta bölme; yerler kıraç, kuru otlar, çalılar… 

Çocukların ayaklarıyla üstleri çıplak, yalnız pantolon giymişler… Büyücek oğlanla 

kız resmin sol alt köşesinde, içi boru gibi oyulmuş bir kütüğün üstünde oturuyorlar; 

öbür oğlan hemen arkalarında, biraz yanda, ayakta. Oğlanların saçları bir süre önce 

makineye vurulmuş, uzamakta. Kızın arkadan bağlı saçları dağınık; dizine sayadığı 

sol kolunda üç ya da dört tane bilezik var; sağ eli ağzında, sızlayan dişini bastırıyor 

gibi. Büyücek oğlanla kız makinenin biraz sağındaki bir yere bakıyorlar. Orada bir 

şeyler oluyor, çünkü yarısı resmin dışında kalan buzağı da başını o yöne çevirmiş. 
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Ama bütün ilgileri üstüne çekecek kadar önemli bir şey değil anlaşılan. Ayaktaki 

oğlanın baktığı yer ötekilerin baktığından başka. Arkasındaki buzağı ise ona bakıyor. 

Ama işte hepsi bu kadar, bundan ötesini yazıya geçiremezsiniz… Bundan 

ötesi gözle ilgili… 

Ne düşünüyorlar? İç dünyalarında neler oluyor? Kim yanıtlayabilir? 

‘Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, 

Anlatamıyorum.’ 

Çağrışım: 

Ya fotoğraflara bakıp öykü yazanlar? 

Her halde kendilerini yazıyorlar… 

Fototğraf sanat mıdır, tanıklık mıdır tartışmasında doğru bir sonuca varmak 

isterseniz, açın Fotoğraf Çektiğim Dağlarda’nın yetmiş birinci sayfasını, bakmasını 

bilenlere, orada her şey açık açık anlatılıyor.” (Fuat, 1994: 13). 

Fotoğraflarındaki sanatla alakalı Muzaffer Uyguner, Cumhuriyet Kitap’ta şu 

ifadeleri kullanmıştır: 

“Karas, bu gezi izlenimlerini daha önce bazı gazetelerde de yayımlamıştır. 

Fotoğraflar da onun bu yöndeki sanat gücünü göstermektedir. Evliya Çelebi gibi o da 

notlarını herkesin anlayabileceği bir kurgu ve söz dizimi ile ortaya koymuştur.” 

(Uyguner, 1994: 17). 

Nursen Karas, gezdiği yerlerle ilgili okuyuculara bilgi aktarmayı da seven bir 

yazardır. Bu bilgi yörenin tarihi, mitolojisi, sosyal durumu, gelenek ve görenekleri, 

tarihi eserleri ve yöresel yemekleri gibi çok geniş bir yelpazededir. Bu bakımdan 

yazıları, Doğu Anadolu bölgesini görmemiş insanlar için eğitici niteliktedir. Ülkemiz 

açısından ise tanıtım niteliği taşır. Kitabında yer alan Doğu Anadolu bölgesinin 

tarihiyle ilgili bilgi verdiği bir paragraf şu şekildedir: 
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“Nemrut, önemini M.Ö. 69- M.S. 72 yılları arasında çevrede egemen 

Komagene Krallığıyla kazanıyor. Kral I. Antiyokhos krallığını ve varlığını 

ölümsüzleştirme tutkusunda biriymiş besbelli. Kendini tanrılarla bir tutarmış. 

Kabartmalarda kendini tanrılarla el sıkışırken göstermesi bunun en canlı kanıt 

büyüklük inancına.” (s.19) 

Yörenin önemli yapıtlarını anlattığı bir paragraf ise şu şekildedir: 

“Seyid Burhaneddin Türbe ve Camisi, Sülü Paşa’nın köşk medresesi, Sırçalı 

kümbet, Honat Hatun Camini uzaktan görüyoruz. Huant, halk arasındaki söylenişiyle 

Honat Hatun Camisi, Alaaddin Keykubat’ın eşi Mahperi Sultan adına yapılmış, 

medrese, kümbet, cami ve hamam olarak bir bütün.” (s.13) 

Bu yazıların millî benliğimize faydası konusunda Cumhuriyet gazetesi yazarı 

Turgay Fişekçi de bizimle aynı fikirdedir: 

“Bu fotoğrafların, yazıların hepsi ulusal kimliğimiz ve kültürümüz için çok 

önemli. 

Gelişme, geçmiş kültürü unutturursa bütün insanlık için bir kayıp olacaktır. 

Öte yandan geleneksel yaşam biçimlerinin de kaçınılmaz biçimde çağdaşlaşması bir 

zorunluluk. 

Bu yüzden toplumumuzun hızla değiştiği süreçte sanatçıların düştükleri 

kayıtlar daha da önem kazanıyor. Edebiyat, fotoğraf, müzik, resim gibi sanat 

ürünleri, bu bileşimini önceden yaparak topluma yol gösterebilir. 

Van’ı belki herkes gidip göremez ama sanat yapıtları onu herkese 

anlatabilir.”(Fişekçi, 2005: 14). 

Nursen Karas’ın Fotoğraf Çektiğim Dağlarda adlı kitabındaki izlenimlerini, 

bir hikâyeci titizliğiyle ve gözüyle aktarmaya çalışmıştır. Bu anlamda Tarık Dursun 

Kakınç şunları ifade eder: 

“Bir yanı fotoğrafçı Nursen Karas, bir yanı hikâyeci Nursen Karas’tır. Peki 

birbirlerine olan baskınlıkları ne derecedir? 



253 
 

 
 

Fotoğraf Çektiğim Dağlarda metin genelde hikâyeci metnidir, doğru. Ama 

metnin hikâyeden aldığı sağlıklı destek, Nursen Karas’ın fotoğraflarını hem farklı 

kılmakta hem de onları olduklarından öte bir olguya taşımaktadır. Yani, fotoğraf ve 

metnin bütünlüğü iç içedir; kendi içlerinde biri diğerini eksiltmeden anlamlı bir 

bütünlüğe gitmektedir.” (Kakınç, 2002: 154). 

Nursen Karas, gezi yazılarında sadece bölgenin güzelliklerine yer 

vermemiştir.  Bölgenin müzmin sorunlarına da zaman zaman yer vermiştir. Bunların 

arasında düşünceleriyle de paralel olan köylünün kalkınması, kadın ve doğa sorunu 

yer alır. 

Nursen Karas, Kars’la ilgili şu sorunları aktarır: 

“Anadolu’nun çoğu yerinde görülen dul kalan gelini, ölen oğulun erkek 

kardeşiyle evlendirmek geleneği burada da yürürlükte. Yaş hiç önemli değil. 

Gözetilen, çocukların babasız kalmaması, gelinin evden çıkmaması. ‘Gurur sorunu’ 

diyorlar ya, gerçekte gerçekte malların bölünmesini önlemek temel neden olsa 

gerek.” (s. 151) 

Köylünün sorunlarını ise 1977’deki gezisinin son bölümünde ayrı bir başlıkla 

okuyucularına aktarmıştır. Köylünün; su, yol, ilaç gibi temel ihtiyaçların yokluğunda 

kıvrandığı, köylerde eğitim ve öğretimin yapılamadığı, işsizlik sorunun büyüdüğü, 

yetiştirilen ürünlerin değerlendirilememesi, bölgedeki televizyon kanallarının ana 

dilde yapılmadığı için bölge halkı tarafından izlenilmediği ve kuraklık gibi 

sorunlardan bahsedilmiştir. 

Karas, dile getirdiği sorunlardan başka, kitabının son bölümüne “Sözü 

Bitirirken” ismini vermiştir. Bu bölümde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgesinin panoramasını çizmiştir. Bu panoramada, bölgeden yapılan göçlere neden 

önlem alınmadığı, kırsal kesimin neden ihmal edildiği, bölgenin kültürel 

zenginliklerinin neden korunmadığı, ekonomik politikalardan Anadolu halkının 

neden nasibini almadığı gibi sorular sorarak ilgili devlet adamlarını ve kurumlarını 

yer yer eleştirmiştir. 
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Nursen Karas, gezisini yaparken sürekli göz hapsinde tutulmuştur. Elinde 

fotoğraf makinesiyle turist giyimiyle halkın arasına karışan ve onların fotoğraflarını 

çekip dertlerini dinleyen yazar, güvenlik güçleri tarafından şüphe çekmiştir. 

Bu anlamda Artvin’in Şavşat ilçesinde jandarma tarafından karakola 

götürülerek sorguya çekilir. Fotoğraf makinesinin incelenmesi güvenlik güçlerini 

tatmin etmeyince, otobüs yazıhanesinden valizleri de alınıp didik didik incelenir. 

Güvenlik güçleri, yazarın suçunun ise yasak bölgede fotoğraf çekmek olduğunu 

belirtirler. Nursen Karas ise yasak bölge içerisinde değil yol üstünde fotoğraf 

çektiğini belirtir. Valizleri incelenirken içinden kendi kitabının çıkmasıyla komutan 

Nursen Karas’ın söylediklerine inanır ve onu serbest bırakır ama çektiği fotoğraflara 

el koyar. Nursen Karas, bu şekilde tatsız bir olay yaşamasına rağmen gezinin çok 

güzel geçtiğini belirtir. 

Dil ve üslup bakımından ise eser, hikâyeci kimliği de katılarak yazıldığı için 

kuru bir anlatımdan uzaktır. Nursen Karas’ın hikâyeciliğinin metne yansıması esere 

canlılık katmaktadır. Hikâye ve oyunlarında kahramanları genelde bulundukları 

yöreye göre konuşturan Nursen Karas, gezi yazısında diyalogda bulunduğu insanlara 

böyle bir yöntem uygulamamıştır. 

Üslup olarak yer yer hiciv üslubuna yer veren yazar, kendisini göz hapsinde 

tutan ve seyahatini işkenceye dönüştüren güvenlik görevlilerini eleştirmiştir: 

“Arabamıza bir de polis bindi. Yol üstündeki denetim noktalarına uğrayarak 

gidiyoruz. Antik Ani kentinin girişine geldiğimizde içeri bırakmıyorlar. Yoldaki 

karakollardan birine uğramamışız, üstelik hızlı geçmişiz. ‘Hızlı geçmek’ sınır 

bölgesinde ‘kaçmaya’ yakın bir eylem. Otobüsteki polisle birlikte biz de ‘kaçmış’ 

gibiyiz. Geriye dönüp 5 km ötede kalan Esenbent Karakolu’na uğrayıp ‘daha az 

hızlı’ geliyoruz.” (s.154) 

Kadın konusunda ise eleştirilerini yöneltmekte devam etmiştir. Eserinde 

birçok yerde ise alaya alma anlamında kullanılan (!) işaretini eleştirileriyle beraber 

kullanmıştır. Bunu aşağıda yer alan paragrafta kullanmıştır: 
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“Kuraklık yalnız bizde değil, Afrika’nın bazı bölgelerini de kasıp kavuruyor. 

Nijeryalı bilici ve büyücüler düşünüp taşınıp (sanırım biraz da kaşınıp) bu işin 

sorumlularını bulmuşlar. Kadınlarmış efendim susuzluk konusunda suçlu-güçlü 

olanlar, genel kadınlar ve de evlenmemiş kızlar. İş buraya gelip dayanınca Nijeryalı 

biliciler (!) sopaları kaptıkları gibi evlenmemiş kızlarla herkesle evlenmiş kızları 

kovalamaya başlamışlar. ‘Kuzey Nijerya’da Maiduguri’de cereyan eden olay 

sonucunda üç kadının ağır şekilde yaralandığı ve olayla ilgili görülen 92 kişinin 

tutuklandığı polis tarafından açıklanmıştır.” (s.27) 

Diğer eserlerinde olduğu gibi zaman zaman okuyucu tarafından az bilinen 

Öztürkçe anlayışına uygun kelimeler de kullanmıştır. Eserde dikkatimizi çeken dört 

kelime bulunmaktadır: 

“Ne var ki gitme, görme, arama tepilerim yatışmıştı.”35 (s.16) 

“Çorak değil topraklar, bitek; her yan ekili.”36 (s.17) 

“Sert adımlarla Atatürk yontusuna kadar gelip çevresinde dönüyorlar ve bir 

ağızdan haykırıyorlar.”37 (s.79) 

“Yoksulluk. İnsanların ve toprakların yoksulluğu, giyitsizliği.”38 (s.160) 

3.10. Tiyatro Eleştirileri 

Nursen Karas, 1967-2003 yıllarında izlediği oyunlara ilişkin 49 adet eleştiri 

yazısını, oyunlarda kendi objektifine yansıyan yirmi fotoğrafla zenginleştirerek 2003 

yılında Saçmalarla Gerçekler isminde eserle yayımlamıştır. Kitaptaki eleştiri yazıları 

kitap olarak basılmadan önce Cumhuriyet Kitap, Cumhuriyet Dergi, Yeni Ufuklar, 

Gösteri, Milliyet Sanat, İnsancıl, Argos gibi pek çok gazete ve dergide 

yayımlanmıştır. Yazarın eleştirilerine geçmeden önce tiyatro eleştirisi anlayışını 

belirteceğiz. 

                                                             
35 Tepi kelimesi; bir işi yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar 
güçlü istek, içtepi, itki anlamlarına gelmektedir. (TDK, 2016). 
36 Bitek kelimesi, verimli anlamına gelmektedir. (TDK, 2016). 
37 Yontu, heykel anlamına gelmektedir. (TDK, 2016). 
38 Giyit, giyisi anlamına gelmektedir. (TDK, 2016). 
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3.10.1. Tiyatro Eleştirisi Anlayışı 

Nursen Karas, tiyatro hakkında zaman zaman yazılarında açıklamalar 

yapmıştır. Tiyatronun işlevi, mahiyeti gibi konularda kalem oynatmıştır. Yazar, 1 

Mart 1996 tarihli Milliyet Sanat’ta çıkan bir eleştirisinde; sanatın işlevini, insanları 

aydınlığa taşımak olarak belirtir. (SG, s.85) Bu açıdan televizyon dizilerinin 

birçoğunu, kaba güldürü ve argoya dayanan oyunları, sanatın amacına hizmet 

etmekten uzak bulduğu için eleştirmekten geri durmamıştır.  

Yazar, tiyatroyu bir okula benzetir. Tiyatronun kültür hayatımıza yeni girdiği 

Tanzimat Dönemi’nde, izleyiciyi tiyatroya alıştırmak için bu güldürü ögesinin 

kullanılmasını mazur görür. Bu dönem tiyatro için ilkokul dönemidir. Fakat artık 

günümüzde, tiyatronun bu anlayıştan sıyrılıp ilerlemesi lazım geldiğini belirtir. Kaba 

söz ve argonun tiyatro anlayışında yeri olmaması gerektiğini vurgular. Tiyatronun 

öncelikle bir sanat olduğunu, sanatın da güldürmekten başka amaçları olduğunu 

birçok yazısında belirtmiştir. 

Nursen Karas, tiyatro ve oyunculuk hakkında bir eğitim almamıştır. Fakat 

kendisini “tiyatro hastası” (s.15) olarak tanımlamaktadır. Bu ilgi ve tiyatro isteği 

sayesinde, akrabası Vasfi Rıza Zobu’nun ekibinde bir müddet gözlem yapmıştır. 

Nursen Karas’ın tiyatro üzerine eleştiri yeteneği, uzun süren tiyatro gözlemleri 

sayesinde gelişmiştir. Yazar, birçok farklı tiyatroyu gözlemleme olanağı bulmuştur.  

Eleştirilerinde, tiyatro hakkında teorik eğitim almamış okuyucularını sıkacak 

terimlere rastlanmaz. Herkesin anlayabileceği bir dilde ve şekilde eleştirisini yapar.  

Nursen Karas’ın dili ve eleştirileri hakkında oyuncu/yazar Esen Özman 

şunları söyler: 

“Eleştirilerinde sade netlik onun arı, duru, temiz bir Türkçe ile kurulmuş 

öykücülüğünden kaynaklanmaktadır.” (Özman, 2004: 35). 

Yazar, eleştirilerini bir sistem dâhilinde gerçekleştirir. İlk önce, eleştirisine 

başlamadan oyunun künyesini verir. Künyede; oyunculardan yazara, yönetmenden 

dekor ve kostümcüye kadar geniş bilgi yer alır. Bundan sonra ise yazar, genelde 
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oyunun özetini verir. Daha sonra oyunculuk, sahneleme, ışık, dekor, mekân gibi 

ölçütlere bağlı kalarak değerlendirmesini yapar.  

M. Sadık Aslankara; “Yakılacak Kadın: Eleştirmen…” başlıklı yazısında, 

Nursen Karas’ı, eleştiri de adlarını duyuran kadınlar olarak Adalet Ağaoğlu, İnci 

Aral, Leyla Erbil, Azra Erhat gibi değerli yazarlar arasında gösterir. (Aslankara, 

2012: 26). 

Nursen Karas’ın bu eserindeki yazıları, üç başlık altında inceleyeceğiz. 

3.10.2. Yerli Oyunlar Hakkındaki Eleştirileri 

Nursen Karas’ın eleştirilerinden on yedi tanesi, yerli oyunlar üzerine 

yazılmıştır. 

“İyi Oyunlar Bekliyoruz” başlıklı yazısını, Müşfik ve Yıldız Kenter’in 

Karakolda, Ver Elini Yeni Dünya ve Fadik Kız oyunlarındaki oyunculuklarını ve 

oyun seçimi konusunda istenileni veremediği için eleştirmiştir. Nursen Karas, bu 

eleştirisinde herhangi bir kriterden bahsetmemiştir. Sadece Kenterlerin 

oyunculuklarını ve oyun seçimlerini beğenmediğini belirtir. 

Nursen Karas, “Soyut Padişah” oyunu gösterimi için aynı başlıklı yazısını 

kaleme almıştır. Ferhan Şensoy, Münir Özkul ve Rasim Öztekin’in oyunculuk 

başarılarını tarif edecek sözcüğü bulmanın imkânsız olduğunu belirten yazar, Orta 

oyununun sıcaklığından şu şekilde bahseder: 

“[Orta oyuncular’da] tiyatronun size seslenişi oyundan çok önce başlıyor. 

Bilet almayı başarıp içeri girerseniz -ki bu konuda yalnız gelen tiyatro hastalarına 

öncelik tanımalarının gizli bir kolaylık olduğu söylenebilir- fuayeye adım attığınızda 

olayı yaşamaya başlıyorsunuz.” (s.15) 

Yazar, Ferhan Şensoy ve ekibinin oyunculukları hakkında birçok yazı kaleme 

almıştır. Bunlar: “Salak’lık Sorunumuz”, “Ferhan Şensoy’u Anlamak”, “Geçmişten 

Günümüze Şensoy Tiyatrosu”, “Ferhan Şensoy’u Eleştirmek” ve “Artık 

Olağanlaşmış Soruşturmalar” başlıklı yazılarıdır. Yazılarında Ferhan Şensoy’un 

oyunculuğunu, hazırcevaplılığını, güldürme yeteneğini, salona hâkimiyetini 
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beğendiğini söyleyen yazar, Şensoy’a sadece dil açısından olumsuz eleştiri 

getirmektedir. Bu eleştiri, şu şekildedir: “Şensoy oyunlarında yanlış ya da kusur 

bulunabilir mi? Argo, açık saçık konuşmalarından başka kusur bulunabileceğini 

sanmıyorum(…)” (s. 94) Fakat bu durumu, halkımızın bu konuşmalara ve kaba 

güldürüye zaafının olduğuna dayandırmaktadır. Ferhan Şensoy’u tiyatronun 

vazgeçilmez bir karakteri olarak gören Karas, onu şu sözlerle över: 

“Sen hiç ölme Ferhan Şensoy!.. Bunca karışıklığın içinde insanın soluğunu 

kolaylaştırıyorsun. Hiç değilse tiyatronun çatısı altında bulunulduğu sürece.” (s. 93) 

Nursen Karas, Memet Baydur’a ait Cumhuriyet Kızı ve Düdüklüde Kıymalı 

Bamya adlı iki oyun hakkındaki görüşlerini “Cumhuriyet Kızı’nın Düşündürdükleri” 

ve “Memet Baydur Bu Kez de Kadınları Yargılıyor” başlıklı yazılarında yer 

vermiştir. Kadın sorunları konusunda hassas olan yazar, Cumhuriyet Kızı’ndaki Peri-

Pakize’nin yapmacık ve yapay davranışları, Düdüklüde Kıymalı Bamya oyununu ise 

kadınlar hakkında yer alan düşünceler nedeniyle eleştirmiştir. Düdüklüde Kıymalı 

Bamya oyununda seyirciye de eleştiri bulunmaktadır. İnce espri niteliği taşımayan 

kaba sözlere, gereğinden fazla güldüğü için seyircilerin tiyatro kavramından 

istenileni algılamadıklarını belirtir. 

Yazar; oyunları, kostüm, ışık, anlatım, oyunculuk gibi pek çok kriteri göz 

önünde bulundurarak değerlendirmede bulunmuştur. 1995 yılında sahnelenen Özgür 

Erkekli’nin yönetmenliğini yaptığı Ölüm ve Zulüm oyunu için şu değerlendirmelerde 

bulunmuştur: 

“Özgür Erkekli bu rejisinde de yalın ve işlevsel anlatımı seçmiş. Küçücük 

alanı izleyiciler tek sıra çevreleyerek oturuyorlar; iletişimin ilk anda başladığı 

söylenebilir. Kostümler oyun mesajının ilk sinyallerini veriyor. Bez gergilerdeki 

desenler, ışık aracıyla konuya eklenebiliyor. Üzerinde su bulunan maltız benzeri 

ocaktan da yer yer anlatımı boyutlandırmada yararlanılıyor.” (s.84) 

Nursen Karas, Zeynep Erkekli ve Özgür Erkekli’nin oyunculuklarıyla ilgili 

diğer eleştirisini “Şapka ya da Yaşamın Biçimselliği” isimli yazısında kaleme 
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almıştır. Oyunculuklarını çok beğenen Erkekli çiftinin; sahneye, metne ve duyguya 

güzel bir uyum sağladığından bahseder. 

3.10.3. Yabancı Oyunlar Hakkındaki Eleştirileri 

Nursen Karas, birçok yabancı yazarın oyunu hakkında da eleştiri yazmıştır. 

Yazar, “Biz Alkışlıyoruz” başlıklı yazısını, oyun sonrasında çok eleştiri almış 

olan Müşfik Kenter ve Yıldız Kenter için kaleme almıştır. Nursen Karas, Anton 

Çehov’un Martı oyununu oynayan Kenterlerin seyirci ve eleştirmenler tarafından 

anlaşılamadığı için tepki alması üzerine, şu sözleri söylemiştir: “Bazı kimselerin 

avam esprisi yapan tiyatrolardan hoşlanmayı sürdürmesi ne kadar olağansa, bazı 

kimselerin de daha alışmadığımız, daha çok işlenmemiş konuları, temleri ele alan 

oyunları sahneye koyan toplulukları izlemesi o kadar olağandır.” (s.10) 

Müşfik Kenter ve Yıldız Kenter’i bir oyununda “Biz Alkışlıyoruz” diye tebrik 

eden yazar, bir başka oyunu için ise “İyi Oyunlar Bekliyoruz” diyerek beğenmediğini 

ifade etmiştir. Bu açıdan bakıldığında yazar, düşündüklerini objektif bir şekilde 

belirtmekten kaçınmamıştır. 

Martı oyununun sadece on beş gün, otuz dört temsil kadar oynanması ve 

tiyatro çevresince olumsuz eleştiri alması üzerine Kenterler, seyirci kitlesinin ilgisini 

koruyabilmek için klasik biçime dönmüşlerdir. Fakat Nursen Karas, Kenterlerin 

Martı, Mary Mary, Kim Korkar Hain Kurttan, gibi oyunları oynama cesaretini 

göstermeleri üzerine onları tebrik etmiştir. Kenterlere “Yürekli Tiyatro” diye hitap 

etmiştir. 

Nursen Karas, zaman zaman izlediği oyunlar hakkında oyun metnine ve 

oyuncuların oyunculuklarına da kendince eklemelerde bulunmuştur. Oyunda yer alan 

mevcut sorunlar için çözüm önerileri getirmiştir. “İsmene” şiirini oyuna uyarlayan 

Yannis Ritsos’un eserini sahneye koyan yönetmen Hüseyin Katırcıoğlu hakkında 

bilgi veren yazar, oyunla ilgili şunları söyler: 

“Ayrıca Ritsos’un şiirlerinde geçen genç subay konuk, sahnede 

görünmüyordu, oyundan -ya da şiirden- çıkarılmıştır. Oysa varlığı gerekliydi, 

İsmene’nin tüm sözleri bu konuk subayın varlığıyla anlam kazanıyordu. Ancak 
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kuşkusuz subayın sahnede de şiirdeki gibi sessiz ve kımıltısızlığını bekleyemezdik. 

Başlangıçta ve sonra, belki önemli noktalarda, oturdukları camın önünde -ışıkların 

yardımıyla- oyuna katılıp çıkarılarak hep var olduğu anlatılabilirdi.” (s.32) 

Nursen Karas, izleyeceği oyun hakkında gerekli araştırma ve okumayı 

yaparak oyunu izlemeye gider. Metin ve sahnelenen oyun arasında karşılaştırma 

yapan yazar, mekân ve sahneleme konusunda eksik bulduklarını söylemekten 

çekinmez: 

“Kız kardeşinin elbisesiyle ona yönelmiş, düşüncelerinden güç almaya 

çalışıyor gibidir. Genç subayın oyundan çıkarılışı gibi, bu bölüm de gereksiz 

görülmüş. Oysa şiir, başı ve sonundaki anlatımlar da değerlendirilerek bütünüyle ele 

alınsaydı, şiirselliğini duyabilir, iletmesi gereken, yazgıdan kaçınılamayacağı 

bildirisini yakalayarak İsmene’nin yaşam tutkusuna katılabilirdik. Sahnelemede 

bunlar yoktu. İsmene’nin korkunç doğa sevgisini simgeleyen ağaç resmi, şiirde var 

olan bir saksı fesleğen, bir sepet meyve bile yoktu.” (s.32) 

Ferhan Şensoy’un ve ekibinin sahnelediği “Güle Güle Godot Hangi Noktada” 

yazısında Ferhan Şensoy’un sahneleme becerisini, ustaca söyleyişini, görsel 

buluşlarını ve Türkçe’ye hâkimiyetini övmüştür. Fakat Ferhan Şensoy’a gösterdiği 

bu olumlu eleştiriyi, oyun yazarı Bulatoviç’e karşı göstermez. Onun Godot Geldi adlı 

eserinin dilini beğenmez. Bu görüşleri şu şekildedir: 

“Ayrıca Bulatoviç’in tiyatro dilini çok iyi bildiği söylenemez. Roman 

yazmanın alışkanlığı ve gevşekliğiyle yer yer sayfalar boyu süren söz kalabalığıyla 

uzatılmış bir oyun da diyebiliriz Godot Geldi’ye.” (s.65) 

Yabancı oyun yazarları hakkında da zaman zaman tanıtım yazıları yazan 

Nursen Karas’ın bu anlamda en önemli yazıları, Vaclav Havel’i tanıttığı yazılardır. 

“Vaclav Havel Kimdir?”, “Vaclav Havel’in Kişiliği”, “Havel ve Tiyatro” adlı 

yazılarında Vaclav Havel’in hayatı, sanatı ve yazarlığı konusunda okuyuculara 

gerekli bilgi vermiştir. Hatta daha sonra kaleme aldığı “Önce Bilinç Değişmeli” 

yazısında oyunlarından bahsettiği Havel’in yaşamı ve eserleri arasındaki 

benzerlikleri maddeler halinde sıralamıştır. Dokuz madde halinde sıraladığı bu 
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özellikler, bize Nursen Karas’ın tiyatro eleştirisi öncesi oyun yazarının sadece 

oyununu değil hayatının önemli dönemleri hakkında bilgi sahibi olduğunu 

göstermektedir. Yazılarında Havel dışında Bulatoviç, Wolfgang Borchert’in de 

yaşamları hakkında bilgi paylaşmıştır. 

3.10.4. Bölgesel Tiyatrolar 

Nursen Karas, Saçmalarla Gerçekler eserinin “Bölgesel Tiyatrolar” başlıklı 

bölümde; Kıbrıs, Bandırma ve Bodrum’daki tiyatro faaliyetleri üzerine yazılarına yer 

vermiştir. Bunlardan en fazla olanı, Nursen Karas’ın yaz aylarını geçirdiği Bodrum 

hakkında olanlardır. 

Yazar, ülkemiz adına toplumsallaşmanın, dünya kültüründen yararlanmanın 

örneği saydığı Halkevlerinin kapatılmasından sonra ülkemizde o kurumların yerini 

alabilecek mahiyette bir kurumun açılmadığından zaman zaman sitayişle bahseder. 

Tiyatroyu, sadece hoşça vakit geçirmek olarak görmeyen Karas, bu bağlamda kırsal 

kesimdeki insanların eğitilmesi için tiyatronun önemini sık sık vurgular. 

Nursen Karas, Bodrum’da bir tiyatronun yokluğunu her zaman hissetmiştir. 

Özellikle binlerce yıl öncesinde Antik Yunanlılarda bile tiyatronun olduğunu göz 

önünde bulunduran Karas, Bodrum’un bir tiyatroya sahip olamayışını üzüntüyle 

belirtir. Bu üzüntüsünü şu sözlerle dile getirir: 

“Tiyatro’nun her yerdeki yokluğu acı verici; ancak binlerce yıl öncesinin 

tiyatro kalıntılarının bulunduğu yörelerde dayanılmazlaşıyor. Antik kalıntıları 

gezerken en çok evlerin mutfakları ve amfiteatrlarda düşlere dalıyorum.” (s.142) 

Özellikle Trabzon ve Diyarbakır gibi kısmen daha uzak ve sapa yerleşim 

yerleri, tiyatroya sahip olabilmişken aynı durumun Bodrum için olmaması Nursen 

Karas’ı düşündüren bir diğer durumdur. 

Yazar, ödenekli tiyatrodan çok yöre halkının içinden çıkan amatör tiyatro 

topluluklarına karşı sempati duymaktadır. Çünkü onlar için tiyatro, bir görevden 

ziyade, aşk ve heyecanla yapılan iştir. Bu açıdan bölgesel tiyatrolar için amatör 
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topluluklara ve bu topluluklara mekân sağlayacak belediye ve sivil toplum 

kuruluşlarına görev düştüğünü “Bodrum’da Tiyatro” başlıklı yazısında belirtir. 

Esen Özman, Nursen Karas’ın amatör tiyatrolara bakışını Hürriyet Gösteri 

dergisindeki bir yazısında şu şekilde belirtir: 

“Kırılmış sanatçılara eğilir çoğu kez… Sıradan olmayan, ucuz ürün 

satmayana yönelir. Kitabını biraz incelediğinizde onun ödenekli tiyatrolardan çok 

özel tiyatrolara hatta sözünü söyleyebilmek için ayakta kalmaya çalışan topluluklara 

yer verdiğini hemen fark edersiniz. Cilalı, boyalı bir tiyatronun peşinde değildir. 

Yaşamsal ya da toplumsal bir duruşun ne biçim sergilendiğinin, bir söyleyişin 

peşindedir.” (Özman, 2004: 35). 

Nursen Karas “Seçici Kurul Üyeleri ve ‘Oyun’ları” başlıklı yazısında 

ödenekli tiyatronun oyun repertuarları hakkında olumsuz bir eleştiri kaleme almıştır. 

Bu yazısında, devlet tiyatrolarının repertuarların bildik oyunlardan öteye 

geçemediğini belirtir. Özellikle, oyunlarını seçici kurula gönderen genç yazarların ne 

derece zorlukla karşılaştıklarını ifade eder. Tiyatro eserini kurula gönderen genç 

yazar, onca uzun beklemenin karşılığını olumsuz bir şekilde aldıktan sonra şansını 

bölgesel amatör tiyatrolarda denediğini fakat orada da umduğunu bulamadığını 

söyler. Bölgesel tiyatrolar; amatör bir yazarın oyununu sahnelemeyi, seyircilerin 

ilgisizliğinden çekindikleri için uygun bulmadıklarından bölgesel tiyatroların, çeviri 

eserlere yöneldiğini belirtir. Bu bağlamda oyun yazarlığının zor günlerden geçtiğini 

söyleyen Karas, devletin bu duruma bir çözüm bulacağını ümit ederek yazısına son 

verir. 

3.11. Mektupları 

Türk Edebiyatında hemen hemen her alanda eser vermiş olan Nursen 

Karas’ın mektup türündeki eseri Çıldır Gölüne Mektuplar’dır. Karas’ın eserlerini ve 

hayatını anlamlandırmak için mektupları çok önem arz etmektedir. Biz de Karas’ın 

mektuplarını belli başlıklar altında yorumlayacağız. Bunlar: “Dincer Günday’ın 

Gözünden Nursen Karas”  ve “Nursen Karas’ın Mektupları” adlı bölümlerdir. 

Çıldır Gölüne Mektuplar 
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Bu eserde Nursen Karas ile Dincer Günday arasında yazılan mektuplar yer 

almaktadır. Eserde başka bir kişiye gönderilen mektup, yer almamaktadır. 7 Şubat 

1968 tarihinde başlayan bu arkadaşlık Nursen Karas’tan Sevgi-Sizler kitabını 

karşıdan ödemeli gönderilmesini isteyen dönemin Çıldır Kaymakamı Dincer 

Günday’ın bir mektubu sayesinde başlamıştır. Nursen Karas, kitabında bu mektup 

arkadaşlığını şu şekilde özetler: 

“Yeryüzünde Dincer Günday diye birinin yaşadığını, çok uzaklarda 

Türkiye’nin en dibinde, Kars’ın Çıldır’ında39 kaymakamlık yaptığını hikâye kitabım 

Sevgi-Sizler’i isteyen bir mektubunu aldığımda öğrendim. Onun bir, benim üç 

cümlelik ilk mektuplarımız uzayarak ülke, iş, ev yaşamı sorunlarından baş 

ağrılarımıza değin birçok konuya dağıldı, iki yıl süresince.” (s.7) 

Çıldır Gölüne Mektuplar, 2008 yılında basılmıştır. Mektuplar yaklaşık kırk 

yıl gibi uzun süre beklemiş ve ondan sonra kitaplaştırılmıştır. Nursen Karas’ın sık sık 

söylediği Oblomov karakteri burada da kendini göstermiş, mektupları emekliliğinden 

yıllar sonra yayımlamıştır. 

Feyza Hepçilingirler; bu eserin, o yılların doğuda ve batıdaki ekonomik, 

kültürel, siyasal ve yaşamsal gerçeklerini yansıttığını ifade etmiştir. (Hepçilingirler, 

2010: 61). 

Bu eser, bizim de çalışmamızda sık sık yararlandığımız bir kaynaktır. Nursen 

Karas’ın hayatına, iş hayatına ve eserlerine ışık tutacak bilgileri içermektedir. 

Karas, hayatında annesi, ablası ve iş hayatı arasında sorunlar yaşamış bir 

yazardır. Bu sorunlar zaman zaman eserlerine de yansımıştır. Çocukluğundan 

itibaren yaşanan olaylar hâlâ belleğindedir ve bu sorunlar mektuplarında da yer 

bulmuştur. Bu sorunlardan çok sık olmasa da ara ara Dincer Günday’a 

bahsetmektedir. 

                                                             
39 Daha önceleri Kars iline bağlı olan Çıldır, Ardahan’ın  27 Mayıs 1992 tarih ve 3806 sayılı kanun ile 
bir il haline getirilmesiyle Ardahan’a bağlanmıştır. (Ardahan.gov,  2016). 
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“Günday’ın ‘Seni anlamıyorum.’ dediği noktalarda okur da beni 

anlamayacaktır. Saati belli olmayan iş yaşamım, evdeki sorumluluklarım, sınavlarım 

ve rahatsızlıklarım arasında çırpıştırarak yazdığım mektuplarda her konuya değinip 

geçiyordum. Günday’ın ‘Bana aileni anlatmak istemiyorsun gibime geliyor.’ 

(07.03.1968 tarihli mektubu) soruları da hep yanıtsızdı. Kitaba ön söz yerine 

‘Mektuplarda Yazılmayanlar’ diye bir bölüm yazmaya başladım bu nedenle. Ama 

bitiremeden bunaldım, yaşamımla ilgili açıklamalar iç karartıcı bir yokuşa araba 

sürme serüveniydi.”40 (s.7-8) 

Karas’ın mektuplarından anladığımız kadarıyla aile hayatından başka iş 

hayatındaki ilişkileri de iyi değildir. Bunu yazarın şu mektubundan yola çıkarak 

kanıtlayabiliriz: 

“Ve bazı sıkıntılarım oluyor. Nasıl? Anlatılmaz. Gün oluyor yüreğim bir 

yumak dikenli tel batıyor, acıtıyor içimi. Gün oluyor burada serviste avaz avaz 

bağırıyorum. (Bağırmak alışkanlıklarımın dışında bir eylem ama burada herkes 

kavga ediyor durmadan.) ve gün oluyor hep susuyorum. Evde de işte de tek sözcük 

çıkmıyor ağzımdan kötü yani.” (s.9) 

Aile ve iş yaşamı noktasında istediği hayatı yaşayamayan yazar, sağlığı 

konusunda da çeşitli sıkıntılar çeker. 

“Günday çok yorgunum, kafam çalışmıyor, yaptığım işleri (şimdi bu mektubu 

bile) alışkanlıkla, iyi tartamadan yazıyorum. Sanıyorum ki bir sürmenaj ya da 

depresyonun eşiğindeyim ya da içindeyim. Son bir aydır gün gün kötüye gittim, bir 

süre yazamazsam merak etme; bil ki evde dinleniyorum. Böyle durumlarda hep 

uyuturlar insanı, birbirine girmiş karmakarışık düşünceler ancak uykuyla dağılıyor.” 

(s.138) 

                                                             
40 Gerçekten de Nursen Karas, mektuplarında ailesi hakkında fazla bir bilgi vermek istemez. Hatta 
ailesinden bahsetmez. Yazarla yaptığımız kişisel görüşmelerde de ailesi konusu açılınca konuyu 
değiştirme gereği duymuştur. 



265 
 

 
 

Bu açıdan bakıldığı zaman Nursen Karas’ın hayatın her alanında 

psikolojisinin iyi olmadığı anlaşılır. Hayatında iş yaşamı, ailesi, sağlığı, ilişkileri ona 

çeşitli sorunlar yaratır. 

3.11.1. Dincer Günday’ın Gözünden Nursen Karas 

Dincer Günday, Manisa doğumludur ve mektuplaşmaların olduğu zamanda 

Kars’a bağlı Çıldır’da kaymakamlık görevini yürütmektedir. Dincer Günday, yeni 

yayınları takip eden, güncel olaylara ilgi duyan ve her şeyden önemlisi iyi bir 

okurdur. Bu açıdan onun, Nursen Karas hakkındaki düşüncelerini paylaşmayı yararlı 

buluyoruz. Bu düşünceler zaman zaman mektuplarda geçen bilgilerle ve Dincer 

Bey’le yaptığımız görüşmelerden edinilmiştir. 

Öncelikle Dincer Bey, aralarında mektuplaşmaların ilk başladığı zamanlarda 

Nursen Karas’ı bir abla, kardeş gibi sevmektedir. İlk mektuplarına “Sayın Nursen 

Karas” şeklindeki hitap cümleleri ile başlayan Günday, daha sonraki birçok 

mektubuna “Nursen Abla”, “Kardeşim” vb. ifadelerle başlamıştır.  

Zamanla mektuplar sıklaştıkça birbirlerini sırdaş olarak görmüşlerdir. 

Birbirlerini görmeden sırlarını paylaşmışlardır. Dincer Günday, mektubunda Karas 

hakkında şu ifadelerde bulunur: 

“Ama benim gibileri buralarda tutan, çıldırtmayan, galiba Sait Faik, Orhan 

Kemal, Yaşar Kemal, galiba Nursen Karas. Yani insan sevgisi.” (s.31) 

Nursen Karas da bir mektubuna şu şekilde başlamıştır: 

“Abicim sorma başıma gelenler? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Şunu bil ki 

iyi günler geçirdim (Geçen perşembe, hele hele cuma.) ve kritik dönemdeyim.” 

(s.98) 

Dost olarak başladıkları bu ilişki zamanla başka boyutlara ulaşmıştır. 

Zamanla birbirlerine karşı sevgiden öte duygular beslemişlerdir. (Dincer Günday ile 

kişisel iletişim, 03 Haziran 2016). 



266 
 

 
 

 İki yıl bu şekilde güzel giden arkadaşlıklarının bozulması Dincer Günday’ın 

annesi ve kız kardeşinin İstanbul’a Nursen Karas’ın evine gitmek istemesi ve Nursen 

Karas’ın “Ailen bizim evde rahat edemez.” demesiyle olmuştur.  

Dincer Günday, ailesinin Nursen Karas’ı görmesini istemiştir. Hatta Dincer 

Günday, annesinin ve kız kardeşinin İstanbul biletlerini bile almıştır. Annesini 

tanıştırdıktan sonra ise yıllık izninde İstanbul’a gidip yazar ile görüşmeyi 

planlamıştır. (Dincer Günday ile kişisel iletişim, 03 Haziran 2016). Fakat olaylar, 

Dincer Dünday’ın planladığı gibi gerçekleşmez. 

 Nursen Karas, Dincer Günday ile yaşadıkları bu sorunları, kitabın ön 

sözünde şu şekilde açıklar: 

“Şunu da belirtmek isterim ki mektupları sonlandıran neden, Günday’ın 

annesini ve kız kardeşini evimizde konuk edemeyişim benden değil, annemin 

tutumundan kaynaklanıyordu; ev benim değil, onundu kuşkusuz. (s.13) 

Nursen Karas’ın Dincer Günday’ın ailesini evine kabul edemeyeceğini 

belirtmesi üzerine Dincer Bey mektubuna şu şekilde başlamıştır: 

“Nursen Merhaba. 

Üzgünüm. Bir muhalif rüzgâr esti. Kafam durdu. Yazmakta geciktim. 

Hele şu, bir gerekçeyle ‘Annenler bizim evde rahat edemezler, kalamazlar.’ 

demen, bu anlama gelen sözlerin yok mu? Durdum. Düşündüm. Biletler alınmıştı. 

Üstelik üç beş gün sizin evde kalacakları düşünülerek hazırlanmıştı. Mecburen 

annemlere okudum. Başlarına bir kova buzlu su dökülmüş gibi oldular.” (s.297) 

Bu duruma son derece üzülen Dincer Günday, bir başka mektubunda Nursen 

Karas’a karşı hislerini şu şekilde belirtmektedir: 

“Seni suçlamaya hakkım yok. Kabahat benim. Böyle niyet ve düşünceleri 

besleyip büyütmemeliydim içimde. Küçük bir ayrılıkta şoke oluyor insan. Kurtulmak 

nasıl zor, bilemezsin. Acele ettim, olmamalıydı. Kurtuldum ama. 
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Kız arkadaş olarak görmedim seni. Ve de sana erkek arkadaş gibi 

davranmadım, biliyorsun. Salt, yalın bir arkadaş, dost, insan…” (s.301) 

Yaşanılan bu olaydan sonra neredeyse her gün yazılan mektuplar haftada bire 

ve daha sonraları ayda bire inmiştir. Daha sonra da aralarındaki mektuplaşmalar son 

bulmuştur. Aralarındaki ikinci bir yanlış anlama ise Nursen Karas’ın yazdığı 

mektupları Günday’dan geri istemesi olmuştur. Dincer Günday, bu durumu 

mektupların kimsenin eline geçmemesi için yapıldığını sanmaktadır. Oysa Nursen 

Karas, bu iki yıl süren mektupları ve mektup arkadaşlığını kitaplaştırarak 

ölümsüzleştirmek istemiştir.  

İkilinin arası bu yaşanılanlarla iyice bozulmuştur. Dincer Günday, Çıldır 

Kaymakamlığından Anamur Kaymakamlığına atandığı sıralarda Nursen Hanım’la 

görüşmeyi kesmiştir. Daha sonra yaşananları Dincer Bey şu şekilde ifade eder: 

“Nursen Karas’la Çıldır’dan ayrılıp Anamur’a giderken görüşmeyi kestim. 

Aradan uzun yıllar geçtikten sonra 1993’te telefonum çaldı. Açtığımda Nursen 

Karas’ın sesini duyunca çok şaşırdım hatta onunla konuşmaktan çekindim. Çünkü 

karşımdaki artık evli bir insandı ve onunla görüşmenin uygun olmadığını düşündüm. 

Fakat Nursen, bana ‘Eskiden yaşadıklarımızı ve mektuplarımızı eşim biliyor ve 

anlayışla karşıladı.’ dedi. 

Nursen Hanım’ın beni aramasının nedeni mektupları kitaplaştırmak 

istemesiymiş. Bu kararı duyunca şaşırdım. ‘Ben o mektuplarda ne yazdığımı 

hatırlamıyorum. Fotokopilerini gönder, sakıncalı yerleri çıkarayım.’ dedim. Aslında 

Seyit Ali Ak, mektuplardan hiçbir kelimenin bile çıkarılması taraftarı değilmiş. Fakat 

bazı yerleri çıkardık.” (Dincer Günday ile kişisel iletişim, 04 Haziran 2016). 

Dincer Günday, Nursen Karas’ın hikâye ve kitaplarını okumuştur. Eserleri 

konusunda da çeşitli görüşler belirtmiştir. Dincer Günday’ın Nursen Karas’ın 

yazarlığı ve sanatı konusundaki düşünceleri ise şu şekildedir: 

“Nursen Karas, 15 Temmuz tarihli Varlık dergisinde Muzaffer Uyguner’in 

sizinle ilgili yazısını okudum. Başka dergilerde başka eleştiriler çıktı mı bilmiyorum. 
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Geç kaldılar kitabınızı tanıtmakta. Kitabınız tanıtılmasa da siz zaten sanatçılığınızı 

okura kabul ettireceksiniz zamanla.” (s.81) 

Yine Nursen Karas’ın hikâyeleri hakkında şu düşünceleri paylaşır: 

“Kitabınızı istemeden önce iki öykünüzü okuma olanağı bulmuştum. Kolye 

Yapan Çocuklarım ve Alaca. İkisinin de havası sarmıştı beni. Kitabınızı alır almaz 

okudum. Beğendim sevdim sizi. Üzerimdeki izlenim şu: Sevgi. Her şeye, hayvanlara, 

çocuklara, insanlara, doğaya karşı içten, sımsıcak sevgi. Dilerim bakışınız hiç 

değişmesin. Sait Faik’in öyküleri gibi sizinkiler de dinlendirdi beni. Rahat bir nefes 

aldırdı.” (31) 

“Cezalar Düşünen Bir Öğretmenin Yüzü ve Bir Düş’ü okudum. 15 Eylül 

1968 tarihli Varlık dergisinde. Çok hoş. Anlatımı çok güç birtakım incelikleri ustaca 

veriyorsun.” (s.111) 

Bazı mektuplarda da sanatı hakkında önerilerde bulunmuştur: 

“Sen çocuklar için öyküler, masallar, oyunlar yazmak ister miydin? Onların 

dünyasına başarıyla gireceğine inanıyorum.” (s.238) 

3.11.2. Nursen Karas’ın Mektupları 

Mektup, yazan kişinin hayatı, iş yaşamı, düşüncesiyle ilgili çeşitli bilgiler 

verir. Nursen Karas’ın mektuplarını da aktardığı bilgiler çerçevesinde kısımlara 

ayırdık. Bunları bu başlıklar altında belirteceğiz. 

Nursen Karas’ın Hayatına Dair: Yazarın bir sırdaşı olarak gördüğü mektup 

arkadaşına yazdığı mektuplarda hayat anlayışına ve mizacına yönelik bilgiler bulmak 

mümkündür. Bunlar şu şekildedir: 

Babasının şark görevi (s.39), ailesinin bir alaturka kültüre sahip olması 

(s.156), babasının ve annesinin diğer evlilikleriyle abisi Ekrem Karas hakkında 

(s.160), ailesi tarafından istenmeyen çocuk olarak görülmesi (s.181), babasının vefatı 

(s.11), ablası ve annesi arasında geçen sıkıntılar (s.319), ablasının depresyon 
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problemi (s.315), annesinin hastalığı (s.288), kendi hastalığıyla (s.138-139) ilgili 

bilgiler yer almaktadır. 

Mizacı (s.55, 107, 287), fizikî özellikleri ve gözlük kullandığını (s.134, 142) 

zaman zaman mektuplarında anlatmıştır. 

Nursen Karas’ın bir gönül ilişkisi yaşaması ve bunun annesinin günlüğünü 

okuyarak farkına varması (s.11) anlatılmıştır. Bu süreçten sonra on yıl gibi bir süre 

yazar kendini toplayamamıştır. 

Çalışma Hayatına Dair: Çalıştığı ilk iş yerinden istifa etmesi ve şube 

değiştirmesi (s.9-10), Varlık dergisindeki tecrübesi (s.11), İstanbul 2 nolu İtiraz 

Komisyonunda çalışması (s.69), ikinci ve emekli olacağı banka Osmanlı Bankasında 

çalışmaya başlaması (s.50), bankacılığın zorlu temposu ve çalışma arkadaşları 

tarafından soyutlanması (s.55) gibi bilgileri Dincer Günday’la paylaşmıştır. 

Üzerinde birçok kez kalem oynattığı bankacılıkla yazarlık mesleğinin bir 

arada yürütmeyi zorlanmasını (s.69-70, 323-324) ise zaman zaman aktarmıştır. 

Yoğun tempodan dolayı yazamadığını da (s.310) belirtmiştir. 

Sanata, Yazarlığa ve Eserlerine Dair: Sanatı ve yazarlıkla ilgili 

düşüncelerini sık sık okuyucularla paylaşan Nursen Karas, bu düşüncelerini Dincer 

Günday’la da paylaşmıştır. 

İlk eseri Gülümseyen Hayal hakkındaki düşüncelerini (s.33, 38, 262), 

hikâyelerinin bazılarının atıl vaziyette olduğunu (s.88), gönderdiği bir hikâyesini 

Hisar’dan geri isteyeceğini (s.89) belirtmiştir. 

“Kolye Yapan Çocuklarım” adlı hikâyedeki Bodrum’da yaşayan çocuklarla 

hâlâ görüştüğünü ve onlara hediye gönderdiğini (s.127), “Kalıpsız Deve” 

hikâyesinde anlatılan enstitünün gerçekte nerede olduğunu (s.136), annesinin 

geçirdiği çeşitli hastalıkların “Paralel Yağmur” hikâyesinde bahsedilmiş olduğunu 

(s.288), Sevgi-Sizler kitabının çıkış serüveni ve kendisine yapılan saygısızlığı da 

(s.184-185), “Bir İnce Söğüt Dalı” hikâyesinin kurgusunda etkili olan olayı (s.229), 
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bankacılık yaşamını konu edinen tamamlanmayan “Gül Ölüsü” adlı roman 

çalışmasının durumunu (s.289) aktarmıştır. 

Bir sanatçının yeni yayınları takip etmesi gerektiği (s.52), sanatın disiplin 

isteyen bir uğraş olduğunu da (s.161) belirtmiştir. 

3.12. Düşünce Yazıları 

Nursen Karas, çeşitli dergilerde çıkan yazılarını ve çeşitli etkinliklerde yaptığı 

konuşmalarını Nevaristan-Bul isimli kitapta toplamıştır. Eser, zaman zaman bir 

deneme havası taşısa da içindeki yazıları deneme olarak nitelendirmek doğru olmaz. 

Nursen Karas’ın konuşmalarının ve düşünce yazılarının niteliğini belirlemek 

için Nevaristan-Bul adlı eserinin ön sözünden başlamak gerekir. Yazar, eski ve 

birikmiş yazılarından bazılarını özellikle bazı kesimlere fazla sivri geldiğini belirttiği 

yazılarını kitabına almamıştır. (Nursen Karas ile kişisel iletişim, 17 Ekim 2015). 

Yazar, düşünce yazılarında bugün birçok yazarda olmayan bir özelliğe sahiptir. Bu, 

onu diğer yazarlardan ayıran en önemli özelliktir. Bu özellik, Nursen Karas’ın 

savunduğu görüşlerin ve düşüncelerin varsa yanlış yönlerini de ortaya koymasıdır. 

Eleştirilmesi gerekirse onları da eleştirir. Nursen Karas’ın bir diğer özelliği, doğru 

bildiğini savunmasıdır. Bu açıdan bakıldığında kadın hakları konusunda gerektiği 

kadar kalem oynatan yazar, eleştirilmesi gerektiği yerde kadınları da eleştirir. Bu 

anlamda bağlı bulunduğu Türkiye Yazarlar Sendikasının yanında, çeşitli devlet 

kurumlarını, dergileri ve yazarları bile eleştirir. 

Nursen Karas için önemli olan doğrudur ve bu doğru etrafında düşüncelerini 

yazıya döker. Bu bağlamda düşüncelerine veya yeniliklere ters gelen gelenek ve 

görenekleri de eleştirir. Aslında yazılarına baktığımızda yazarın tek amacı vardır. Bu 

amaç, her anlamda ülkenin sorunlarını ortaya koymak ve ülkenin gelişmesi için çaba 

sarf etmektedir. Yazarın istediği bu gelişim, hem toplumsal hem ekonomik hem de 

siyasal anlamdadır. Yazar, yazılarını bu duyarlılıkla oluşturmaktadır.  

Yazılarında ülkenin gelişimini engelleyen bazı sorunları belirtmiş ve bunlara 

kendince çözüm önerileri sunmuştur. Bu önerileri “Nursen Karas’ın Düşünce 
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Yazılarındaki Çözüm Önerileri” başlığı altında toplamayı uygun gördük. Yazarın 

çözüm önerilerine geçmeden önce eserinde bahsettiği konuları belirteceğiz. 

3.12.1. Bahsettiği Konular 

Yazarın eserinde değindiği konuları “Kadın Hakları”, “Doğa ve Hayvan”, 

“Eğitim ve Çocuk Edebiyatı”, “Edebiyat ve Yazarlık” ve “Diğer Konular” 

başlıklarıyla tasnifledik. Bunları, bu başlıklar altında inceleyeceğiz. 

3.12.1.1. Kadın Hakları 

Kadın hakları, Nursen Karas’ın üstünde en çok kalem oynattığı konudur. 

Düşünce yazıları ve konuşmalarının dışında hikâyeleri, tiyatroları başta olmak üzere 

diğer eserlerinin de arka planında kadının geri kalmışlığını işlemektedir. Nevaristan-

Bul, adlı eserdeki 31 adet yazının, 12 tanesi direkt olarak kadın hakları konusunda 

yazılmıştır. Kitaptaki diğer yazılarında da ara ara kadın sorunlarına değinilmiştir. 

Bir gün işe gitmek için aceleyle koştururken bir arkadaşını, çocuğuyla 

gezinirken gören Nursen Karas, arkadaşına hal hatır sorduktan arkadaşının yanındaki 

çocuğuna hitaben “Kızınız nasıl?” diye sormuştur. Arkadaşı, Nursen Karas’ın bu 

sorusuna aşırı sert bir tepki vererek “Oğluma hakaret ediyorsunuz” diye çıkışmıştır. 

Yazar, bu yaşadıklarından hareketle “Adamcıklar” başlıklı yazısını kaleme almıştır. 

Yazısına bu başlığı koyması, yazılarını takip ettiği bir yazarın “Kadıncıklar” başlıklı 

yazısına da bir tepki niteliğindedir. Arkadaşıyla yaşadığı ilginç diyalogdan sonra 

toplumun bu şekilde kadına biçtiği rolü benimsemez. Kadın ve erkekten önce insan 

olmanın önemini vurgular. Bu şekilde kadının hakir görülmesini, Türklerin 

İslamiyet’le tanışmasından sonra ortaya çıktığını belirtir. Fakat bu konuda İslamiyet’i 

kendi çıkarlarına alet eden ve İslamiyet’i yanlış algılayan bireyleri sorumlu tutar. 

İslamiyet’ten önceki Türklerde ise kadına verilen değerin en üst seviyede olduğunu 

belirtir. Bu düşüncesini, Orta Asya Türklerinde kadının toplantılarda, hakanın yanına 

oturması ve ülkede hakan olmadığı zamanlar kurultaya başkanlık etmesi, savaşa ve 

barışa karar verilirken hatunun fikrinin alınmasını örnek göstererek kanıtlamaya 

çalışır. Aslında yazarın istediği, kadına verilen bu değerin ve gösterilen önemin 

tekrar verilmesidir. 
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İnandığı değerler neticesinde yazılarını oluşturan Nursen Karas, kadın hakları 

konusunda kalem oynatırken, zaman zaman kadınlara eleştiri de yöneltir: 

“Berber dükkânında saatler boyu oturanları kınamam ben, şaşkın bir 

hayranlık duyarım öylelerine. Çünkü dışarı çıktıklarında, beğeni dolu bakışları 

toplayıp arkalarından sürükleyeceklerdir. Bizim gibi günlerini ömürlerini kafasının 

içini süsleyip düzenlemeye çalışmakla yitirenlere hiçbir şey bırakmayacaklardır. 

Büyük şehirlerde, üst tabakada yaşayan az sayıdaki o tip kadınlar için saçının bir 

tutamının sağdan sola kayması kabine düşmesinden çok önemlidir. Büyük 

mağazalarda, geniş caddelerde, tiyatro salonlarında bunu haykırırcasına dolaşırlar, 

bakınırlar.” (NB, s.53.) 

Eleştirisini biraz daha ileriye götürerek bu şekilde sadece süslenme amacı ile 

yaşayan kadınları, tavus kuşuna benzetir. Fakat bu durum sadece kadınlar için söz 

konusu değildir. Aynı şekilde görüntüsüne aşırı önem verip ortalarda devlet kuşu 

misali gezen erkeklerin de bulunduğunu belirtir. Bunlar da varlıklı olduğunu 

göstererek kadınları süzerler. Aslında aşırı süslü tavus kuşlarına benzettiği kadınların 

varlık nedenini, varlıklı devlet kuşuna benzeyen erkeklere bağlar. Bu durumun, 

kadınlar için erkeklerin seçimini kazanmak adına bir yarış olduğunu düşünür. 

Kadın-erkek eşitsizliğiyle ilgili olan “Kadının Kısır Döngüsü” başlıklı yazıda 

yazar, kadının evlilikle beraber nasıl sıkıntılara gebe kaldığına değinmektedir. 

Medeni Kanun’la beraber “Evin reisi erkektir.” maddesi, kadını günden güne 

ezmekte ve yokluğa sürüklemektedir. Kadının evlilikle beraber yok olma sürecinin 

ilk basamağını kızlık soyadının değişmesi olduğunu belirtir. Bu durum, kız için artık 

işlerin eskisi gibi yürümeyeceğini, ailesiyle işlevsel bir bağının kalmadığının 

anlatılmasının bir yoludur. Yazar, bu şekilde ad değiştirmenin doğada bile çok nadir 

görüldüğünü belirtir. Söz gelişi bir elma ağacı, her zaman bir elma ağacıdır. Bu 

şekilde ad değiştirmenin kurbağalarla beraber ipekböceklerinde görüldüğünü ifade 

eder.  

En iyi erkekle yapılan evlilikte bile kadının ezilmesinin mutlak son olduğu 

belirten yazar, kadının özgürlüğünün ekonomik bağımsızlıkla sağlanacağını ifade 

eder. Eğer kadın için ekonomik bir bağımsızlık yoksa erkeğin patronluğu altında 
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ezilmeye mahkûm olacaktır. Kadın ekonomik bağımsızlığına kavuşsa da bir başka 

sorun daha vardır. O sorun ev işleridir. Nursen Karas; ev işlerini, bir illete, kadınlar 

için kâbusa benzetir. Günümüzde erkek işi diye bir durum söz konusu değilken ev 

işlerinin kadın işi olarak algınlanmasına hiçbir anlam veremez. Ev işlerini herhangi 

bir yaratıcılıktan uzak, insana bir şey katmayan angarya iş olarak kabul eder. Ev 

işleriyle meşgul olan hanımefendileri; Yunan mitolojisindeki Sisyphos’a benzetir.  

“Sisyphos, Zeus tarafından yıldırımla çarptırılarak cehenneme atılmış ve 

orada sonsuza dek, bir kayayı yuvarlaya yuvarlaya, bir yokuşun başına çıkarmaya 

mahkum edilmiş mitolojik bir kahramandır. Sisyphos’un binbir zahmetle tepeye 

çıkardığı kaya, yokuşun başına gelir gelmez, kendi ağırlığıyla gerisin geriye 

yuvarlanınca Sisyphos onu her seferinde tekrar tepeye çıkarmak için uğraşmıştır.” 

(Grımal, 1997: 738- 739) Yazar, mitolojiden de yararlanarak ev işlerini her gün 

tekrarlanan boş bir iş olarak yorumlar. 

 Kronolojik süreçte kadının elde ettiği değeri “Kadın-Erkek Ayrımı” başlıklı 

konuşmasında belirtmiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Bandırma’da 

yapılan bu konuşma, daha sonra yazıya aktarılmıştır. Bu konuşmada yazar, şunları 

ifade etmektedir:  

“Anadolu’da kadın M.Ö. 7000’li yıllarda sarayda söz sahibidir. Her türlü 

hakka erkeklerle beraber sahiptir. Kadın bu dönemlerde üst düzey haklarla sahiptir. 

Fakat M.Ö. 1200’de kadınların haklarının kesin ve kanlı bir biçimde sona erdiğini 

belirtmiştir. Asur ve Hititlerde kadın yarı ücretle çalışan, alınıp satılan bir meta 

haline gelmiştir. Bununla beraber Türk kültürü bu gelişmelerden etkilenmemiş her 

zaman kadına gerekli değeri vermiştir. Kızlar evleneceği erkeği kendileri karar 

verecek kadar dönemin koşullarına göre ileri haklara sahip olduğuna ışık tutar.” 

(s.67) 

 Osmanlı döneminde ise durumun biraz değiştiğini belirten yazar, kadın 

yaşamını kısıtlayan fermanların çıktığını söyler: “1610 yılında erkeklerle aynı 

sandala binmek, 1603’te kaymakçı dükkânlarına girmek, 1787’de mesire yerlerine 

gitmeleri konusunda yasaklar getirilmiştir. III. Osman kadınların ayda dört gün 
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sokağa çıkmalarına izin verirken, IV. Murat kadınların sokağa hiç çıkmamalarını 

buyuruyor.” (s.67)  

Tanzimat Fermanı’ndan sonra beyaz kadın ticaretinin yasaklanmasıyla 

birlikte kadın haklarında bir gelişim görüldüğünü belirten yazar, bu gelişimin Atatürk 

zamanında kadına verilen haklar neticesinde tavan noktasına ulaştığını ifade eder. 

Fakat bu değerlerin yüzyıllarca süren olumsuz birikimden birdenbire kurtulamadığını 

kadınların erkeklerle beraber hayatın her safhasında olması gerektiğini vurgulayarak 

konuşmasını bitirmiştir. 

Yazının sonunda yararlanılan kaynaklar adıyla üç kitap ismi zikredilmiştir. 

Bunlar: 

1-Alkan, Türker. (1981). Kadın-Erkek Eşitsizliği Sorunu. Ankara: Ankara 

Üniversitesi S.B.F. Yayını.  

2- Sadon, Ney Ben. (1990). Başlangıcından Günümüze Kadın Hakları. 

(Çeviren, Şirin Tekeli). İstanbul: İletişim Yayınları. 

3- Ahmed Cevad. (1988). Bizde Kadın. (Hazırlayan, Hayrunnisa Köni). Tarih 

ve Toplum Kitaplığı. 

Bu kaynakçalardan da anlaşıldığı üzere yazar, konuşmasını çeşitli kitaplardan 

araştırmalar yaparak hazırlamıştır. 

Kadın yazarlar konusunda ise “Türkiye’de Kadın Yazarlar Yazabiliyorlar 

mı?” ve “Tükeniş Koşusunun Yönünü Kadınlar Değiştirebilir” başlıklı konuşmalarını 

yapmıştır. İlk konuşmasını, 1996 yılında Henrich-Böll-Vakfı’nın düzenlediği bir 

etkinlikte diğer konuşmasını ise 18.02.1999 tarihinde, Ankara Bilkent Üniversitesi 

Kadın Yazarlar Toplantısında yaptığını tespit ediyoruz. 

Her iki konuşması da aynı sorun ve fikirler çevresinde gelişmektedir. Yazar, 

bu sorunun çözümü için yıllardır hiçbir eylemin yapılmadığını belirtir. Bu kısır 

döngü, yazarın hayatında hep süregelmiştir. Çünkü kadın haklarının çözümü 

konusunda hiçbir gayret ve hiçbir eylem yapılmamaktadır. Bu yüzden yazar: “Bu 

kısır döngü içerinde kaybolduğumun farkındayım.” demektedir. 
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Kadının anatanrıçalar dönemindeki kutsallığından sonra dinlerin yanlış 

anlaşılması sonucu adet dönemindeki kadınların lanetli sayıldığı ve tarım arazilerine 

kurt veya domuz gelmemesi için bu dönemlerinde çırılçıplak dolaştırılacak kadar 

rezil bir hale geldiğini söyler. Kadının üzerindeki bu zulümün, binlerce yıldan daha 

uzun bir zaman sürdüğünü belirtir. Kadın hakları konusunda Atatürk’ün müthiş 

atılımlar yaptığını fakat kadının üzerindeki birikmiş sorunların birdenbire 

atılamayacağını ilave eder. Günümüzde ise kadının hangi işle meşgul olurlarsa olsun 

bir de gereksiz sayılabilecek ev işleriyle uğraştığını, bütün bu iş yükünün içinde 

yazma fantezisine zaman ayırırsa belki yazabileceğini belirtir. Yazar, kendinin de 

muzdarip olduğu, günümüzdeki kadın yazarların önünün bir şekilde kapandığını 

söyler. Kadın yazarların genelde üniversite kökenli olduğunu, Yaşar Kemal, Orhan 

Kemal veya Bekir Yıldız gibi kişilerin kadın olarak doğmuş olsalardı bu kadar ünlü 

birer yazar olamayacaklarını iddia eder. Yürekleri aydınlatan, topluma ışık tutan 

sanatın, kadınlar için çok görülmemesini defalarca dile getirir. 

Nursen Karas, savunduğu bu hakları ülkemizde yaşayan kadınların kolay 

kolay kazanamayacağını da bilir fakat bu alanda fikrî olarak mücadele vermeye 

devam etmektedir. Çalıştığı ortamda yazar olduğu bilinen kadının, iş arkadaşları 

arasında çirkin ördek yavrusu olarak görüldüğünü ve bir aksilik çıkmaması için 

yöneticilerine şirin gözükmesi gerektiğini vurgular. Aslında bu bahsettiği mevzu ve 

sorunlar, Nursen Karas’ın iş yaşamında her an karşılaştığı sorunlardır. 

Oysa yazmak; özgürlük ister, yaratıcılık, sevinç ve esenlik ister. Bu ortamlar 

kadın yazarlar için sağlanamazsa erkeğin her anlamda gerisinde kaldığı gibi 

yazarlıkta da gerisinde kalmasına neden olur. Yazar, her alanda Türk kültüründe 

kadının yüce bir değere sahip olduğunu belirtir, Arap ve İran geleneklerini 

yaşamamızın toplumumuz açısından sıkıntı yaratacağını söyler. Sözlerini şu 

ifadelerle bitirir:  

“Cennet anaların ayağı altındaysa yaşam neden değildir? Yazmak bir yazar 

için yaşamın kendisidir; yaşam yoksa yazmak da olamaz.” (NB, s.84) 
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3.12.1.2. Doğa ve Hayvan  

Nursen Karas, doğa dostu bir insandır. Her şeyden önemlisi çevre sorunları, 

hayvan katliamları, bilinçsiz kentleşme gibi konularda kalem oynatmış bilinçli bir 

yazardır. 

“Yaşanabilir Bir Doğa ve Toplum İçin” adlı yazısında doğa için bir an önce 

devlet-vatandaş işbirliği içerisinde önlemlerin alınması gerektiği vurgular. Evliya 

Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde bir sincabın Edirne’den Kars’a ağaçtan inmeden 

gittiğinin anlatıldığını hatırlatan yazar, topraklarımıza neden sahip çıkmadığımızı 

okuyucularına sorar. Kutuplarda, Sibirya’da yaşayan insanları hatırlatır ve İsrail 

devletinin çöl ortasında hangi koşullarda kendisine vatan yarattığını belirtir. Güzel, 

verimli topraklarımızın çoraklaşmasına, tarıma elverişli arazilerin üzerinde sanayi 

tesisi kurulup yerleşime açılmasına, yüzlerce yıllık zeytinliklerin tahrip edilip yazlık 

yapılmasına bir son verilmesini arzu eder. 

Daha önce belirttiğimiz gibi Nursen Karas, bir zamanlar İstanbul’un Suadiye 

ilçesinde ikâmet etmiştir. Hâkimlik yapan babasıyla beraber Anadolu’da zor şartlarda 

kiralık evlerde yaşayan Nursen Karas, İstanbul’a gittiği sıralarda bahçeli bir ev hayali 

kurmaktadır. Suadiye, o zamanlar, pek rağbet edilmeyen şehir merkezine uzak bir 

yerdir. Hatta babasının tanıdıkları “Neden burayı aldın burası hiçbir işe yaramaz.” 

gibi sözler de söylemişlerdir. Fakat bu merkeze uzak arazinin bir özelliği vardır. 

Burası; cıvıl cıvıl kuşlarla kaynayan, yeşillikleri bol olan bir yerdir. Zamanla 

şehirlerdeki amansız betonlaşma, Suadiye’yi de içine alınca “Kuşlarını Kaybeden 

Kent” adlı yazısını kaleme almıştır. 04.11.1989 tarihinde yazılan yazıda, eskiden 

yeşilin her tonundan nasibimizi alırken şimdi yeşili artık göremez olduğunu ve tıklım 

tıklım binaların arasında yaşamak zorunda kaldığını söylemektedir. Bu güzel 

çevreyle beraber insanların da değiştiğini belirterek eski zamanlardaki dostluk 

kavramının kalmadığını ifade eder. Ağaç, kedi, köpek ve çiçeklerin yok olmasıyla 

beraber eski komşulukların da yok olmasından dem vuran yazar, bilinçsiz kentleşme 

de başta belediye başkanı ve idareciler gibi yerel yönetim içinde yer alan kişileri 

eleştirmektedir. Sokak hayvanlarının zehirlenmesi konusunda İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi başkanının özel kalemine söylediği ifadeler şunlardır: 
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“Belediye halka hizmettir. Halka hizmet nedir? Kendini savunamayan bir 

canlıyı zehirlemek, ona zulmetmek, halka hizmet midir?” (Nursen Karas ile kişisel 

iletişim, 17 Ekim 2015). 

Bilinçsiz kentleşme konusunda yazdığı başka bir yazı ise “İstanbul Can 

Çekişiyor” başlıklı yazıdır. Yazar, birçok insan tarafından bilinen bir Kızılderili sözü 

ile yazısına başlar: 

“Yalnızca son ağaç kesildikten, son ırmak zehirlendikten, son balık 

yakalandıktan sonra; ancak ondan sonra paranın yenilebilir bir şey olmadığını 

anlayacaksınız.” (s.103) Bu yazı, Suadiye’deki bahçeli evinde yetiştirip kuruttuğu 

naneleri anımsaması üzerine yazılmıştır. “Beton çağı” diye nitelendirdiği bu devirde, 

artık yeşili bulmanın ne denli zor olduğunu ifade eden yazar, yerel yönetimlerin 

insanlara hava alacak yaşam alanı oluşturmayı düşünmediğinden yakınmaktadır. 

İnsanlarımızın bu yalın kızıl derili atasözünden alması gereken çok dersin olduğunu 

belirterek yazısına son verir. 

3.12.1.3. Eğitim ve Çocuk Edebiyatı 

Çocuk edebiyatı alanında eser vermiş olan yazar, eğitim konusunda da 

görüşlerini zaman zaman belirtmiştir. Bu konuda ileri sürdüğü ve eleştirdiği görüşler 

arasında Köy Enstitülerin kapanması birinci sıradadır. 

Nursen Karas, eğitim konusunda Köy Enstitülerini çok başarılı bulmuş ve bu 

kurumların kapatılmasını birçok defa eleştirmiştir. Yazılarında günümüz eğitim 

anlayışının çıkmazlarına da yer yer değinmiştir. Kadıköy Belediyesi Kültür Merkezi 

Caddebostan’daki Köy Enstitüleri Kuruluşunun 50. Yılı etkinliklerine katılan yazar, 

İsmail Hakkı Tonguç’un enstitü günlerini belgeleyen fotoğraflar sergisine katılmıştır. 

Orada bulunan insanların sokakta görüp rahatsız olduğu yüzlere benzemediğini 

belirterek bu insanların sıcak kanlı, sempatik, hayatını öğretmeye adamış kişiler 

olduğunu ifade eder. Sergide, enstitü yıllarına dair belgeleri dikkatle inceler. Köy 

Enstitülerinin eğer kapanmamış olsaydı bugün ülkemizin içinde bulunacağı durumu 

şu şekilde belirtir: 
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“Kalkındırılmış, her gereksinimini kendi üreten, bayındır bir Türkiye’de 

bilinçli, uygar, insanca yaşayan otuz-otuz beş milyon insan. Dünya ulusları arasında 

en saygın noktalarda bir Türkiye. Yapılmamış askeri darbeler, yaşanmamış 

işkenceler, tutuklamalar, tutukevinde çürümemiş, kurşunlanmamış aydınlar, 

sanatçılar, üniversitelerden uzaklaştırılmamış az, güç yetişir öğretin görevlileri, 

soydaşlarımız canımız ciğerimiz derken Almanyalara, Kanada ve Avustralyalara göç 

zorunda kalmamış insanlar, işsizlik, yoksulluk, boşluktan terör örgütlerine av 

olmamış gençler, gelir dağılımında denge, insanca yaşama, eğitim, öğretimde fırsat 

eşitliği… olacaktı.” (NB, s.41) 

Nursen Karas, Köy Enstitülerinin kapatılmasıyla birlikte Türkiye’de oluşmuş 

toplumsal-siyasal sorunları bu paragrafta okuyuculara aktarmıştır. Tabii bütün bu 

sorunları çözmek için hiç beklemeden Köy Enstitülerinin tekrar açılmasını, 

öğrencilerin yine yılda en az Türk ve Dünya klasiklerinden 70 kitap okumalarını, en 

az bir müzik aleti çalmalarını, en az bir köylü kadar tarımla uğraşmalarını 

istemektedir. Enstitülerde eğitim veren kadronun ve enstitü çıkışlı insanların hâlâ 

içindeki dinamizmi koruduğu inancını belirterek sözlerine son vermiştir. 

Eğitim konusunda “Eğitimde Din ve Felsefe ya da Köy Enstitülerinin 

Yokluğu” başlıklı yazısında, Köy Enstitülerin oluşum sürecini okuyucularına aktarır. 

17 Nisan 1940 tarihinde Hasan Ali Yücel’in Millî Eğitim Bakanı, İsmail Hakkı 

Tonguç’un İlköğretim Genel Müdürlüğü olduğu dönemde, 3803 sayılı kanun 

hükmünce kurulduğunu söylediği enstitülerin çok az bir zamanda bile mucizeler 

yarattığını belirten yazar, dönemde farklı kişiler ve yazarlar tarafından tepki gören bu 

kurumların 1946 yılında kapatılmaya başlanmış ve yerine İmam Hatip okulları 

açılmış olmasına son derece şaşırır.  

Celal Bayar, iktidar olduğu zaman enstitülerin tekrar canlandırılması için 

vaatlerde bulunsa da enstitüleri geri canlandırmak yerine imam hatip okullarını 

fazlalaştırması, felsefe gibi bazı sözel derslerin zorunlu derslerden çıkarılarak 

seçmeli ders haline gelmesi Nursen Karas’ı üzmüştür. Bununla beraber Toprak 

Reformu’nun gerçekleştirilmemiş olmasıyla zor durumda kalan Anadolu köylüsünün 
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enstitülerin kapanmasından dolayı da eğitemeyeceğimizi belirtir. Bu durum, Nursen 

Karas’ı derinden yaralamaktadır. 

Nursen Karas, Köy Enstitülerinden başka çocuk edebiyatına yönelik fikirler 

de belirtmiştir. Çocuk edebiyatı hakkındaki görüşlerini “Nasıl Bir Çocuk Yazını” 

başlıklı yazısında dile getirmiştir. Bu yazıda yazar şunları ifade eder: 

“Çocuklarımızı bizler mi eğitiyoruz yoksa yabancılar mı?” (s. 85) Bu soruyu, 

artık kitap okumayan çocukların izlediği televizyon dizilerinin yapımcılarına 

sormaktadır. Bu filmleri izlemenin çocuklarımıza hiçbir şey kazandırmayacağının 

altını çizen yazar, bu filmlerde sürekli şiddete meyilli insanların öne çıkarıldığını 

belirtir. Bilinçli olarak çocuklarımızın algısının kontrol edildiğini ve farklı mecralara 

yönlendirildiğini iddia eder. 

Çocuk edebiyatına yönelik alanlarda ürün vermeyi düşünen yazarlara ise 

Türkçe’yi en duru haliyle kullanmaları tavsiyesini sunar. Çocukların zihninin henüz 

ekilmemiş, işlenmemiş bir tarlaya benzeten yazar, o tarlaya ekilecek sözlerin, bir 

tohum niteliğinde olduğunu ve ilerleyen zamanlarda asla zihinden 

çıkarılamayacağını ifade eder. Bu yönden yazarların çocuk edebiyatı alanında eserler 

verirken dikkatli olmaları gerektiğini savunur. 

“Lütfen Gülümseyin” adlı yazısında ise çocuk eğitiminde dikkat edilmesi 

gereken hususları belirtir. Bu yazıda dikkat çeken önemli bir fikir, çocuklara oyuncak 

silahların Türkiye dâhil bütün dünya ülkelerinde yasaklanması düşüncesidir. Dünya 

barışı, yazara göre ancak silahsız bir toplum bilinci yaratıldığı zaman mümkün 

olacaktır. Bu yüzden İngiliz polislerine silah verilmediğini hatırlatan yazar, 

cocukların dünyasından silahı ve şiddeti çıkardığımızda o boşluğu toplumsal ve 

kültürel faaliyetlerle doldurabileceğimizi söyler. Sözlerini yarınlara 

bırakacaklarımızdan bahsederek noktalar: 

“Sözümü noktalarken yine çocuklarımıza, onlara verebildiklerimize, yarınki 

dünyaya dönmek istiyorum. Doğanın tükenişi, kirlenmesi, en ivedi, en ivedi yolla 

durdurulmalıdır.” (NB, s.93)  
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Yeni nesillerin mutlu yaşaması için doğanın katledilmesini önlememiz 

gerektiğini düşünen yazar, çocukların geleceği için de sayısız fikir ileri sürmüştür. 

Bir anne veya bir baba kendi çocuğu için sayısız cefalara katlanır, ona güzel bir 

dünya bırakmak için çaba sarf eder. Fakat çocuk sahibi olmayan Nursen Karas, bu 

düşünceleri bir aydın olarak kendine vazife edinmiştir. Bu da davranışlarında son 

derece samimi olduğunun bir göstergesidir. 

3.12.1.4. Edebiyat ve Yazarlık 

Yazarlık konusunda kadın yazarlar hakkındaki görüşlerini “Kadın Hakları” 

bölümünde aktarmıştık. Bu bölümde de ülke çapındaki yazın faaliyetleri konusuna 

değineceğiz. Nursen Karas’ın bu alanda en çok kaleme aldığı konulardan bir tanesi 

Türkiye’deki yazarların çektiği sıkıntılardır. 

Nursen Karas’a göre Türkiye’deki edebî faaliyetlerin durumu hiç de iç açıcı 

değildir. “Edebiyat Kelaynaklar Yolunda” başlıklı yazısında, bu durumdan bahseden 

yazar, yazının başlığından da anlaşılacağı üzere yazarlığı nesli tükenmekte olan 

Kelaynak kuşlarına benzetir. Yazın faaliyetlerinin bu derece kötü durumda olmasını 

ise toplumumuzda yazarlığın saygın bir iş olarak görülmemesine bağlar. 1993 yılında 

yazılan bu yazıda, yazarlara değer veren dergileri de az bulur, fakat bu kitap 2013 

yılında yayımladığı için yazının altına bir dipnot düşmüştür. Bu dipnot şu şekildedir:  

“1993’ten günümüze, 2007’ye durumumuz iyiye yöneldi, yani güzel 

dergilerimiz var.”(NB, s.19) 

Nursen Karas’ın bu şekilde bir yorum yapması, ülkemizdeki dergicilik 

faaliyetlerini takip ettiği anlamına da gelmektedir. Fakat yazar, dergicilik 

faaliyetlerinde güdümlü çalışmalarının olmasından zaman zaman yakınır, sanatın 

amaç değil de araç olarak kabul edilmesine tahammül edemez: 

“Şu ya da bu yönde, kaynaktan güdümlü çalışmaların değil. Güdümler günlük 

olaylara göre değişebilir çünkü. Oysa eser, kalıcı olabilmesi için, her zamanın 

gerçeğini, yan tutmadan, estetik değerler içinde yansıtmak, yaşatmak zorundadır. 

Başka bir deyişle yazar, isterse varlıklı insanın yaşamını konu alır, isterse en 

yoksulun; yeter ki onlara yan tutmadan sevgiyle, anlayışla yaklaşabilsin.” (NB, s.19) 
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Çıkar amaçlı yapılan icraatlarda, sanat özgürlüğünün düşünelemeyeceğini 

belirten yazar, özgür basının denetim altına alınmasına karşıdır. Edebiyatın 

kelaynaklar yolunda olmasını ise yıllara göre basılan kitap sayılarına bağlamaktadır. 

1945 yılında okur başına düşen kitap sayısı 10.2 iken 1990 yılında 2.5’a indiğini 

belirten yazar, bu değişimden yakınır. Yine yıllara göre basılan kitap sayısında da 

ciddi anlamda azalma yaşandığını ifade eden yazar, yazısına özgür bir toplum 

oluşturmak adına şu sözleri ekleyerek bitirir: 

“Unutmayalım ki dikta rejimlerinde bile tabandan tepeye yansıyan bir şeyler 

vardır. Biz aydın ve uygar bir toplum oluşturursak bize kim istemediğimiz bir 

yönetimi kabul ettirebilir? Aydınlık ve uygarlığın yolu bilinçlenme de okumak, 

düşünmek, kendini geliştirmekle açılıyor.” (NB, s.21.) 

“7 Kasım 1994 Tüyap Kitap Fuarında” başlıklı yazısı, ülkemizdeki okuma ve 

yazma kültürünün kötü durumda olduğunu belirtmek için kaleme alınmıştır. Ülke 

açısından bunun ciddi zararlar doğuracağından bahseden yazar, Türkiye’de kitap 

yayımlamanın zor olduğunu belirtirerek bunun, zaten kısıtlı olan okuyucu sayısını 

minimize edeceğini ve yazarların mesleğine küseceğini söyler. Bu kötü durumdan 

yazar ve okuyucuyla beraber yazar sendikaları da sorumlu tutar.  

Özellikle bu yazısında Nursen Karas, kendi bulunduğu Türkiye Yazarlar 

Sendikası’nı da eleştirmektedir. Sendikalara üstüne düşen görevleri yerlerine 

getirmeleri için açık çağrı yapar.  

Türkiye’de okuma oranının düşük olduğu hepimizin malumudur. Bu konuda 

genelde okuyucularda sorun aranır. Fakat Nursen Karas, bu konuya farklı bir açıdan 

bakarak aslında bu sorunun ülke içi bir sorun olduğunu belirterek bu sorunda bütün 

insanların sorumlu olduğunu ifade eder. 

Kendisi için sanatın yaşam amacı olduğunu sık sık vurgulayan yazar, bir 

başka yazısında yazarlığı şu şekilde vurgulamaktadır: 

“Oysa yazmak, yazanlar için yaşamaktır, var olmaktır, çoğalmaktır, 

kalıcılaşmaktır. Kalem ve defter bir dünyanın kapısını açar, sınırsız bir dünyanın.” 

(NB, s.128) 



282 
 

 
 

3.12.1.5. Diğer Konular 

Nursen Karas, yukarıdaki bahsettiğimiz konular dışında farklı konularda da 

yazılar yazmıştır. Fakat bu yazılar, sayıca azdır. Güncel konularda fazla kalem 

oynatmayan yazar, genelde ülkenin kronikleşmiş sorunları hakkında yazılar yazar. 

Güncel konular hakkında yazdığı en önemli yazılar devlet kurumlarının 

özelleştirilmesi hakkındadır.  

Özelleştirilmeye karşı olan yazar, eskiden düşmanların savaşlarla 

alamadıkları ülke toprakları ve işletmelerini şimdi parayla aldıklarını belirtir. Hatta 

bu özelleştirmeleri Atatürk’ün gençliğe hitabesindeki “Bütün tersanelerine girilmiş.” 

ifadesine benzetmektedir. Bu konuda devletin bir an evvel yaptığı yanlıştan dönerek 

ciddi önlemler alması gerektiğini savunur. Halkımızın da bu anlamda bilinçlenmesi 

gerektiğini belirtir. Özellikle halkımızın topraklarını yabancı sermayeye satmamaları 

konusunda hassas davranması gerektiğini vurgular. 

Bu konuyla bağlantılı olarak eskiden yerli malı yurdun malı anlayışının şimdi 

değiştiğini söyler hatta kullandığımız her malzemenin yurt dışından geldiğini 

sitayişle belirtir. Bu şekilde bir tüketim devleti olmamız, Nursen Karas’ı üzmektedir.  

Nursen Karas, toplumsal çözülme ve yozlaşma konusunda da zaman zaman 

görüşlerini paylaşmıştır: 

“Komşusu açken tok yatanın cennette yeri yoktur özdeyişine kaç kişi, kaç 

kurum uyuyor? Kargalar bir yerde yiyecek buldu mu gaklayarak tüm kargalara 

muştuluyor. Onların arasında böylesine dayanışma varken insanlar bölüşemedikleri 

değerler yüzünden birbirlerini yok edebiliyor; öz kardeşlerine bile 

güvenemeyebiliyor.” (NB, s.119) 

Yazar, bütün bu ifade ettiği sorunlar üzerine ciddi çözüm önerileri 

geliştirmiştir. 

3.12.2. Nursen Karas’ın Düşünce Yazılarındaki Çözüm Önerileri 

Nursen Karas, ülke ve toplum sorunlarını belirtmekle kalmamış bu sorunlara 

kendince çözüm yolları üretmiş bir yazardır. Nevaristan-Bul kitabında ülkenin 
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sorunlarına dair konuşma ve yazılarında bu çözüm önerilerini okuyucularıyla 

paylaşmıştır. Toplumsal yozlaşma için Nursen Karas’ın çözüm önerisi şu şekildedir: 

“Çare: Bilinç ve direnç, güçlü olmak. Öylesine güçlü olmak ki düşmanlara 

hiç şans verilmeyeceğini açıkça gösterebilmek. Bunları gerçekleştirebilmek için de 

önce şöyle bir silkelenip kendimize gelmek; ülke yönetimini IMF, AB, ABD 

diktasından, insanlarımızı yozlaştırıcı yayınlardan kurtarıp karanlık yokuştan 

aydınlığa ve düze çıkmamız gerekiyor.” (NB, s.50) 

Nursen Karas, köyden kente göçün engellenmesi için Atatürk’ün uygulamak 

istediği fakat çeşitli sıkıntılardan dolayı uygulamaya konulamayan Toprak 

Reformu’nun tekrar tozlu raflardan indirilip uygulamaya konmasını düşünür. 

Bununla birlikte köy halkının tekrar eğitilmesi için Köy Enstitülerinin tekrar 

canlandırılması ve aynı anlayışla eğitime devam edilmesini çözüm olarak görür. 

Eğitim konusunda ise bugünkü eğitim anlayışı dışında, çocukları farklı 

yollardan eğiterek yarınlara daha faydalı bireyler yetiştirebileceğimizi söyler. Bu 

eğitime; özellikle çocuklara sevgi, barış ve kardeşlik duygularının kazandırılmasıyla 

başlanmalıdır. Eğitilecek bireylerle konuşarak, arkadaş olarak ve onların korku 

duvarlarını yıkarak işe başlanmasını önerir. Yurt dışında önemli işler başaran Ford 

Vakfı, Rockfeller Vakfı gibi Türkiye’de de Aziz Nesin’in kurduğu vakfın 

benzerlerinin artırılması gerektiğini, bu anlamda girişimcilerin örgütlenmesinin 

faydalı olacağını ifade eder. 

Toplumsal ilerlemenin sadece erkeklerle olmayacağını kadınlarla beraber 

büyük bir atılımın yapılması gerektiğini şu sözlerle vurgular: 

“Demek ki ilerleyebilmek, uyanabilmek için önce kadının insanlığını, 

kişiliğini kabul etmek, saymak gerekir. Kısacası, erkeklerimize bencilliklerinden 

sıyrılmak, uzaklaşmak düşüyor.  

Kadının kişisel gelişiminin kitlelere yayılabilmesi için belli yöntemler 

bulunabilir mi? Neden olmasın? Eğitim, öğrenime ek, özgüvenin geliştirilmesi, en 

azından kız çocuğun doğumdan başlayarak cinsiyet aşağılamalarından kurtarılması 

bir soluklanma, ayılma sağlayacaktır.” (NB, s.55-58) 
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Ülkemizde kadınların çektiği sıkıntıların bir hayli fazla olduğunu fırsat 

buldukça belirten yazar, kadın hakları konusunda birçok çözüm önerisi ileri 

sürmüştür. Kadınların erkek ve devlet karşısında saygınlığını kazanması adına şu 

istekleri belirtmektedir: 

“Kadını, insanca gelişimini engelleyen kısır döngüsünden kurtarmanın ilk 

koşulu, onu bağlayan kanun maddelerini değiştirerek devlet karşısında, toplum 

içinde, erkekle aynı noktaya çıkarmaktır. Kanun maddelerinde yapılacak 

düzeltmeler, kadının konumunu yükselterek bilinçlenmesini de hızlandıracaktır.” 

(NB, s.63) 

Bununla birlikte toplumdaki erkek egemenliğinin yıkılması gerektiğini 

savunan Karas, neredeyse birçok yazısında ilgi duyduğu mitolojiden örnekler 

vermektedir. Türk tarihinde kadına verilen değeri her fırsatta yineleyen yazar, 

toplumuzda kadına tekrar bu saygın yerin verilmesini amaçlamaktadır. 

Doğa ve hayvan katliamı, bilinçsiz kentleşme konusunda da zaman zaman 

çözüm önerileri sunan yazarın bu konudaki bir çözüm önerisi şu şekildedir: 

“Doğan çocuklarımız içinse bilinçsiz çoğalma neden? Doğayı öldürüp, 

kendimizi beton kulelere hapsetmek yerine nüfus artışını eğitimle frenleyip büyük 

kentlere göç durdurulsa, güzelim Anadolu’muzun her köşesinde yollar, okullar, 

fabrikalar yapılsa. Bu konuda olumsuz dönüşüm Köy Enstitüleri’nin kapatılmasıyla 

başlamıştı, Bakın nerelere geldik.” (NB, s.104) 
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SONUÇ 
Tanzimat Dönemi’yle beraber yazın hayatımıza giren hikâye, edebiyatımızda 

varlığının hissedildiği günlerden bu yana farklı dönemlerde farklı topluluklarca 

yorumlanmıştır. Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, Millî Edebiyat, gibi 

dönemlerde zaman zaman farklı hikâye anlayışları ile karşılaşırız.  

Fakat özellikle Cumhuriyet Dönemi’nden sonra, geçirdiği süreçlerle hikâye 

türünün farklı yorumlanması, ister istemez farklı yönelimleri ve anlayışları 

beraberinde getirmiştir. Toplumcu Gerçekçi, Bireyin İç Dünyasını Esas Alan, 

Modernizm, Postmodernizm anlayışına bağlı olarak eser veren sanatçılar ortaya 

çıkmıştır. Türk hikâyeciliği için zenginlik anlamına gelen bu farklı yönelimler 

dışında hiçbir akıma ve ekole bağlı kalmadan eser veren sanatçılar da olmuştur. 

Hikâye türü; Ömer Seyfettin, Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık, 

Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Tarık Buğra, Sabahattin Ali, Orhan Kemal ve 

saymakla bitiremeyeceğimiz, Türk hikâyesine hizmet etmiş sanatçılar sayesinde 

gelişimini sürdürmüştür. 

Hikâyeye göre daha alışık olduğumuz bir tür olan şiir ise gelenekten 

beslenerek binlerce yılın birikimiyle gelmesine rağmen Tanzimat’tan sonraki 

dönemde farklı anlayışlarla yazılmıştır. Tıpkı hikâyede olduğu gibi şiirde de farklı 

anlayışlar etrafında ekoller, topluluklar ve bağımsız sanatçılar da bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Dönemi’nden sonra ise gelişimi hızlanan şiir; Beş Hececiler, Yedi 

Meşaleciler, Garip, İkinci Yeni, Hisarcılar, Maviciler, 1960 kuşağı, 1970 kuşağı ve 

1980 kuşağı şairlerince farklı anlayış ve şekillerde vücut bulmuştur. 

Türk edebiyatına eserleri ve düşünceleri ile hizmet eden Nursen Karas’ın 

edebiyatımızdaki yerini Türk hikâyeciliği içinde “Kadını Yazanlar, Kadın Yazarlar” 

Sevgi Soysal, Füruzan, Sevinç Çokum, Pınar Kür gibi yazarların arasında 

göstermenin uygun olacağı kanaatindeyiz. Türk edebiyatında, 1960’lardan itibaren 

etkileyen yeni yönelişlerden biri olan kadın sorunsalı, metinlerde zaman zaman 

kendine yer bulmaktadır. Nursen Karas da hikâyelerinde ataerkil toplumdaki kadının 

yaşadığı çeşitli sorunları ve ayrımcılığı anlatan bir yazardır.  



286 
 

 
 

Nursen Karas’ın kitaplaştırdığı hikâye kitapları yayımlanış sırasına göre 

şöyledir: Sevgi-Sizler, Türkü Olan Kadın, Ceviz Sürgünü, İçinden Rüzgâr Geçen 

Sarı’dır. Üç farklı hikâyeyle beraber Sevgi-Sizler ve Türkü Olan Kadın kitaplarındaki 

hikâyelerin tamamının birleştirilmesiyle İçinden Rüzgâr Geçen Sarı ismiyle 

yayımlanmıştır. 

Nursen Karas’ın hikâyelerinde işlediği konular genel hatlarıyla aşk, sevgi, 

yalnızlık, aile gibi bireysel konular; kadın hakları, doğa ve tabiat gibi toplumsal 

konulardır. Nursen Karas, bireysellikle toplumsallığı harmanlamış bir yazardır. Onun 

bireysel temaların işlendiği bir hikâyesinde kahramanların diyaloglarında, toplumsal 

sorunların dile getirilmesine rastlayabiliriz. 

Karas’ın hikâyelerindeki kahramanların büyük çoğunluğunu kadınlar 

oluşturur. Bu karakterler, genelde içe dönük özellikler gösterir. Sosyal bir kimliğe 

sahip değillerdir. Sosyalliğin aksine yalnız, mutsuz ve huzursuzdurlar. Hikâyelerde 

yer alan kadın karakterlerin birçoğu hayatında karşı cinsten birisinin olmasını arzu 

eder. Fakat bunun için çaba göstermezler. Bu kadın figürlerin, hemcinsleriyle arası 

da çok iyi sayılmaz. Buna paralel olarak hikâyelerindeki olaylar; genelde kapalı, dar 

mekânlarda ve az sayıda karakter arasında geçer. Yine karakterlerin yaşadığı 

hayattan mutsuz olması hikâyelerde hayal unsurunun ön planda olmasına sebep 

olmuştur. Mutsuz olan bu figürler, hayal aleminde mutlu olmaya ve istediği hayatı 

yaşamaya çalışırlar. 

Hikâyelerdeki karakterler, genelde zorlu bir çocukluk dönemi geçirmişlerdir. 

Çocukluk dönemlerinde maddi imkânsızlıklar nedeniyle sahip olamadıkları eşyalar, 

yaşayamadıkları mutluluklar bulunmaktadır. Bu durum ilerleyen yaşamlarında hep 

hatırladıkları bir unsur olarak belleklerine kazınmıştır. Nursen Karas’ın karakterleri, 

çocukluk dönemlerinden sonra ise okul çağlarında genelde platonik bir aşk 

yaşamışlardır. Bu aşk da diğer unsurlar gibi figürleri mutsuzluğa iten bir sebep 

olmuştur. 

Hikâyelerindeki kadın karakterlerin içinde anne figürü önemlidir. Genelde 

merhamet sahibi ve sevecen bir yapıya sahip olarak ele alınmıştır. Buna karşın baba 

figürü arka planda kalmıştır. Hatta bazı hikâyelerinde baba karakteri olumsuz 
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özellikler taşır. Eserlerdeki anne ve baba figürleriyle beraber diğer kahramanların 

hatta birçok hikâyesinde başkahramanın adı bilinmez. 

 Birinci tekil ağızdan anlatılan birçok hikâyesinde yazar, kendini ve 

yaşadıklarını anlatmaktadır. Bu hikâyelerde genellikle otobiyografik tekniğin 

kullanıldığını görmekteyiz. Bilinç akımı ve geriye dönüş yöntemlerini de kusursuz 

kullanan yazar, mektup tekniği ve zamanda ileri sıçrama gibi teknikleri 

kullanmamıştır. Nursen Karas, üçüncü ağızdan anlatılan hikâyelerinde ise tanrısal 

bakış açısına sahip anlatıcıyı iyi şekilde kullanmıştır. 

Folklor, halk kültürü ve mitolojiye karşı yakınlık duyan yazar, hikâyelerinde 

açık ve sade bir dil kullanmıştır. Zaman zaman yerel söyleyiş, deyim ve 

atasözlerinden de yararlanmıştır. Muğla yöresine özellikle de Bodrum’a âşık olan 

yazar, yörenin türkülere konu olmuş olaylarına, uyarlama eserler meydana 

getirmiştir. “Hayıtlının Hörüsü”, “Türkü Olan Kadın” gibi eserlerle Türk 

hikâyeciliğine yeni boyut kazandırmıştır. 

Nursen Karas, sanat hayatına şiirle başlamasına rağmen, şiiri hikâyesinin geri 

planında kalmış bir yazardır. Herhangi bir kişiden veya ekolden etkilenmediğini ve 

beslenmediğini sık sık belirten yazarı, Türk şiir tarihinde Cumhuriyet Dönemi 

“Bağımsız Sanatçılar” arasında göstermenin doğru olacağı düşüncesindeyiz. 

Basılmış üç tane şiir kitabı vardır. Bunlar: Gülümseyen Hayal, Boşluğun Sesi 

ve Küskün Kuşlar Göçe Kadar’dır. 

İlk kitabı Gülümseyen Hayal için “Gençlik dönemleri şiirlerim.” diyen 

yazarın Boşluğun Sesi’ndeki şiirlerini kara kalemle çizilen resimlerle süslemiştir. Bu 

resimler yazarın arkadaşı Seniye Fenmen’e aittir. Nursen Karas, Seyit Ali Ak’la 

evlendikten sonra ise Küskün Kuşlar Göçe Kadar isimli şiir kitabını yayımlamıştır. 

Kitap, resim ve şiir formatında hazırlanmıştır. Kitaptaki şiirler Nursen Karas’a, 

resimler ise fotoğraf sanatçısı eşi Seyit Ali Ak’a aittir. 

Nursen Karas’ın şiirlerinde işlediği başlıca konular genel hatlarıyla aşk, 

sevgi, özlem, hasret ve mutsuzluk gibi bireysel konulardır. Bunların başında şüphesiz 
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aşk birinci sıradadır. Aşk, Nursen Karas’ın şiirlerinde mutsuzluk getiren bir 

yapıdadır. O, şiirlerinde aşktan hiçbir istediğini alamaz, aradığını bulamaz. 

Şiirlerinde serbest nazmı kullanan yazar, şekil ve ahenkte kalıplara bağlı 

kalmamıştır. Yazdığı şiirlerin sadece iki tanesinde vezin kullanmıştır. Sabit bir nazım 

şekli de kullanmayı düşünmemiştir. Mısra içinde aynı eklerin ve benzer anlama gelen 

sözcüklerin tekrar etmesiyle özgün bir ahenk oluşturmuştur. Kullandığı imgeler de 

dikkat çekicidir. Dil yönünden ise katı kuralları olmayan yazar, genellikle Türkçe 

kökenli kelimeleri kullanmaya özen göstermiştir. Mısralarını, kısa ve kurallı 

cümlelerden oluşturmuştur.  

Çocuk hikâyeleri alanında Dağlardan Atlamak İstiyorum isimli kitabı 

edebiyat dünyasına sunan yazar, hikâyeleriyle çocukları eğitmeyi amaçlamıştır. 

Okula gitmenin, eğitim ve öğretimin öneminin vurgulandığı hikâyeler son derece 

eğiticidir. Çocuk hikâyelerindeki kahramanlar, genelde belli nedenlerle okuldan uzak 

kalsalar da daha sonraları okula devam eden doğaya ve hayvanlara karşı sevgi 

besleyen insanlardır. 

Çocuk hikâyelerinde yer alan figürler diğer hikâyelerindeki karakterlerden 

farklıdır. Aralarındaki en önemli farklardan birisi çocuk hikâyelerindeki figürlerin 

hepsinin erkek olmasıdır. Bununla birlikte çocuk hikâyelerindeki bireyler idealist ve 

mutludur. 

Yazarın Toplu Oyunları 1 isimli tiyatro eseri bulunmaktadır. İçinde dört adet 

tiyatro bulunan kitaptaki “Şiir ya da Banka” kendi hayatını anlatan gerçek olaylardan 

esinlenerek yazılmış oyun olma özelliği taşır. Eserlerden “Vitamin mi Zehir mi” 

Bodrum’da sahnelenmiş, “Fare Tutmayan Kedi” ise radyo oyunu formatında 

seslendirilmiştir. Karas, tiyatro eserlerinin sahnelenmesi için oyun metnine gerekli 

açıklamaları yerleştirmiştir. Yazarın “Şiir ya da Banka” oyunu dışındaki 

tiyatrolarının tıpkı hikâyeleri gibi hacmi küçüktür. Olaylar, kısıtlı mekânda kısıtlı 

figürler arasında geçer. 

Nursen Karas’a göre sanat, saygı gerektirir. Hikâye ve tiyatrolarında açık 

saçık konuşmalara asla yer vermeyen yazar buna yer veren oyunları da eleştirir. 
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Yıllarca tiyatro izlemiş ve bunlar hakkında yazılar yazmış olan Nursen Karas, bu 

konudaki görüşlerinde tutarlıdır. Ferhan Şensoy ve ekibinin oynadığı oyunları 

beğenen yazar, açık saçık konuşmalar barındıran Ferhan Şensoy’un bazı oyunlarını 

ise bu yüzden eleştirmiştir. Oyunlarında yer alan kahramanları ise yöre ağzına göre 

konuşturmayı uygun bulan yazar, özellikle Doğu kökenli ve köyde yaşayan 

insanların konuşmasını bu şekilde vermiştir. 

Nursen Karas, Türk tiyatro tarihinde az eser vermesine rağmen önemli bir 

yere sahip olmalıdır. 

Edebiyat dünyasında çok yankı uyandıran bir eser Fotoğraf Çektiğim 

Dağlarda isimli kitap, Nursen Karas’ın gezilerinde izlenimlerini topladığı bir eserdir. 

Eseri önemli kılan, bu alandaki yazarların az sayıda olmasıdır. Özellikle 

edebiyatımızda bir kadın gözünden yazılan gezi yazıları sayıca çok azdır. Nursen 

Karas, yıllar süren gezilerini böyle bir çalışma ile edebiyat dünyasına sunarak birçok 

otorite tarafından övgü almıştır. Özellikle kitabın ön sözü gazeteciler tarafından 

ilgiyle karşılanmış ve kitap tanıtımlarında ön söz, olduğu gibi gazete köşelerinde 

yerini almıştır.  

Saçmalarla Gerçekler kitabı ise Nursen Karas’ın tiyatro alanındaki sahip 

olduğu üstün birikimin yansımasıdır. Onlarca tiyatro eserine eleştiri yazmış bir 

sanatçı olan Nursen Karas, bu anlamda oyuncusu olamadığı bir alanın eleştirmeni 

olmuştur. 

1968 yılından günümüze yaklaşık 40 yıldan uzun süren Nursen Karas- Dincer 

Günday arkadaşlığının başlamasını sağlayan ilk mektubun ve sonraki iki yıl boyunca 

birbirlerine yazdığı mektupların yer aldığı Çıldır Gölüne Mektuplar kitabı; Nursen 

Karas’ın hayatı, ailesi, sanatı ve psikolojisine yönelik bilgiler içeren bir eserdir. 

Sadece yazarın değil dönemin toplumsal ve ekonomik sorunlarına da zaman zaman 

yer veren önemli bir yapıttır. Düşünce yazılarını ve konuşmalarını topladığı 

Nevaristan-Bul yazarın son eseridir. Nevaristan-Bul’da, Nursen Karas’ın kurmaca 

metinlerindeki düşüncelerin alt yapılarını oluşturan fikirler yer almaktadır. Bu eser; 

yazarın hikâye, şiir ve tiyatro gibi eserlerinin daha iyi yorumlanmasına yardımcı bir 

kaynaktır. 
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Eserlerinde genellikle kendi hayatından kesitler sunan yazar, realist bir gözle 

eserlerini oluşturmuştur. 

Sanatı hiçbir zaman bir fayda ve para kazanma amacı olarak görmeyen 

Nursen Karas, estetiği ön planda tutmuş bir yazardır. Kitaplarını satılmayacağı için 

basmayan yayınevlerine karşı birçok kitabını kendisi basmıştır. Zaman zaman 

eserleri feminizm anlayışıyla bağdaştırılsa da onun feminizmle kısıtlanmayacak 

düşünceleri bulunmaktadır. Kadın konusundaki bu düşüncelerinden dolayı Mustafa 

Kemal Atatürk’ün kadınların toplumsal hayata kazandırılması için yapmış olduğu 

inkılapların her zaman destekçisi olmuştur. 

Nursen Karas, çocukluk yıllarında ailesiyle yaşamış olduğu çeşitli sıkıntıları, 

ailesinin şizofren teşhisi konmuş ablasına daha ilgili davranmasını, annesinin 

kendisine karşı davranışlarını sanatına yansıtmıştır. 8-10 yaşlarında yaşadığı bu 

olayları, aradan altmış yıl geçmesine rağmen unutmamıştır. Bu sorunlar daimi olarak 

hafızasında yer etmiştir. Yazar, bu sorunları bir türlü aşamamıştır. Doktorların bu 

sorunları unutması için verdiği ilaçlar da Nursen Karas’ın asıl unutması gereken 

üzüntülerini unutturamamış yakın zamanda yaşadığı olayları hatırlayamamasına 

neden olmuştur. 

Son olarak birçok farklı alanda eserler vermiş olan Nursen Karas’a, yazın 

yaşamı boyunca gerekli değer verilmemiştir. Fakat o, hiçbir zaman kalemi elinden 

bırakmayan özgün bir sanatçı olarak sanatını icra etmiştir. Nursen Karas, 

edebiyatımıza katkılarıyla ihmal edilmemesi gereken bir yazardır. 
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Nursen Karas’ın 20 Nisan 1952 tarihinde yayımlanan ilk hikâyesi. 
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11 Mayıs 1952 tarihinde yayımlanan “İyilik” hikâyesi. 
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3 Ağustos 1952 tarihli “Köyünü İstemeyen Kız” isimli hikâyesi. 
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21 Eylül 1952 tarihinde yayımlanan “Miniğim” isimli hikâye. 
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Nursen Karas’ın gençlik fotoğrafları. 
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Sergisi sırasındaki çekilmiş bir fotoğraf. 

 

Nursen Karas’ın babasının ölümü üzerine yazdığı yazı. 



307 
 

 
 

 

“Türkiye’yi Yaşamak” sergi davetiyesinin ön yüzü. 

 

“Türkiye’yi Yaşamak” sergi davetiyesinin arka yüzü. 
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“Ben Avrupadayken” sergi broşürünün ön yüzü. 

 

“Ben Avrupa’dayken” sergi broşürünün arka yüzü. 
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Sergisine davet edeceği bazı siyasilerin kendi el yazısıyla yazılmış isimleri. 

 

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in Nursen Karas’a gönderdiği yazı. 



310 
 

 
 

 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesi dekanı Emel 
Doğramacı’nın Nursen Karas’a gönderdiği yazı. 

 

Dönemin Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı’nın Nursen Karas’a gönderdiği 
yazı. 
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Dönemin Şişli Belediye başkanı Fatma Girik’in Nursen Karas’a gönderdiği 
yazı. 
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Nursen Karas’ın “Doğanın Canlıların Tükenişini Durduralım” kampanyası için 
hazırladığı broşürün ön yüzü. 
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Nursen Karas’ın “Doğanın Canlıların Tükenişini Durduralım” kampanyası için 
hazırladığı broşürün arka yüzü. 
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Nursen Karas’ın “Doğanın Canlıların Tükenişini Durduralım” kampanyası için 
hazırladığı broşürün ilk sayfasının daktilodan çıkmış hali. 
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Nursen Karas’ın “Doğanın Canlıların Tükenişini Durduralım” kampanyası için 
hazırladığı broşürün ikinci sayfasının daktilodan çıkmış hali. 
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Nursen Karas’ın Hayvanları Koruma Günü için hazırlamış olduğu broşürün ilk 
sayfası. 

 

Nursen Karas’ın Hayvanları Koruma Günü için hazırlamış olduğu broşürün 
ikinci sayfası. 
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Türkiye Yazarlar Sendikasının organize ettiği Nursen Karas’ın da konuşmacı 
olarak katıldığı bir etkinliğin broşürü. 
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Nursen Karas’ın hikâye okuma etkinliği broşürü. 



319 
 

 
 

 

 

Nursen Karas’ın “Kadın Foto Muhabiri Olmak” adlı konuşmasını yapacağı 
Kadın ve Fotoğraflar Haftasında yer alan bir etkinlik broşürü. 
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Nursen Karas’ın da içinde yer aldığı Caddebostan Kültür Merkezinin organize 
ettiği bir etkinliğin broşürü. 
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Nursen Karas’ın katıldığı etkinliklerin daktiloyla yazılmış daha sonra kendi el 
yazısıyla ilaveler yapılmış toplu listesi. 
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Eşinin ölümünden sonra Maltepe Üniversitesine eşinin kitaplarını bağışlamak 
istediğine dair yazdığı dilekçe. 
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İsmet Kemal Karadayı tarafından kendisine gönderilen yazı. 
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Selim İleri ile fotoğrafı. 

 

Vasfi Rıza Zobu ile çekilmiş fotoğrafı. 
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Doğu Perinçek ile çekilmiş fotorafı. Soldan ikinci Nursen Karas. 

 

Nursen Karas’ın İstanbul Bostancı’daki evi. 
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Nursen Karas’ın Bostancı’daki evinin uzaktan görünümü. 
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Nursen Karas, kendi evinde ve çok sevdiği kedisi Uğur ile birlikte. 
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Nursen Karas, çalışma masasının önünde kedisi ile birlikte. 
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Nursen Karas’ın evinden fotoğraflar. 
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Nursen Karas’ın çalışma odası. 
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Nursen Karas’ın çalışma odası. 
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