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ÖN SÖZ 

 

     Selim İleri, günümüz edebiyatının adından çokça bahsedilen yazarlarındandır. 

Edebiyatın pek çok türünde eser vermiş olmasına rağmen, daha çok romancılığıyla ön plana 

çıkmıştır. Halbuki edebiyata öyküyle girmiş ve “Gelinlik Kız” başta olmak üzere, modern 

edebiyatımıza unutulmaz öyküler kazandırmıştır. Daha çok romancılığının ön plana 

çıkmasına sebep, 1983 yılından 2006 yılına kadar öykü kitabı yayınlamamış, yazarlık 

“mesai”sinin neredeyse tümünü romanlarına vermiş olmasıdır.  

 

     “Selim İleri’nin Edebi Kişiliği ve Öykücülüğü” başlığını taşıyan bu incelemenin Birinci 

Bölüm’ünde, öncelikle yazarın “edebi kişiliği”ni netleştirmeye çalıştık. “Selim İleri’nin 

Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği” başlıklı bu bölümün ilk kısmında, yazarın hayatı ve 

eserleri hakkında genel bilgiler verdikten sonra, ikinci kısımda; İleri’nin ailesinin, 

tabiatının, yaşadığı şehir olan İstanbul’un, tahsil hayatının, okumalarının ve tanıştığı 

sanatçıların, bireysel ve edebi kişiliği üzerindeki etkilerini, yazarın kendi hayatından ve 

kendi açıklamalarından da yararlanarak sergilemeye çalıştık. Bu kısımlar üzerinde 

çalışırken, İleri’nin sayısı on’a (10) ulaşmış olan anı kitaplarından ve sayısı sekize (8) 

ulaşmış olan deneme kitaplarından yoğun olarak faydalandık. İleri, anı ve deneme 

kitaplarında, eserleri ve hayatı hakkında önemli ipuçları veriyordu. Bu da bizim işimizi 

büyük ölçüde kolaylaştırdı. Birinci Bölüm’ün üçüncü kısmında, yazarın edebi kişiliğini; 

öykü dışında verdiği eserleri genel anlamda değerlendirmek suretiyle de netleştirmeyi 

denedik. Romancılığı, deneme ve inceleme yazarlığı, anı yazarlığı, oyun yazarlığı, 

senaristliği ve şairliği hakkında genel çerçevede de olsa fikir sahibi olmak, İleri 

öykücülüğünü daha iyi anlamamıza yarayacaktı. Yazarın sadece öykülerinde değil, eser 

verdiği hemen bütün türlerde bir “geçmiş zaman anlatıcısı” kimliğine büründüğünü gördük. 

Yazarın öykülerinde görülen belli başlı özelliklerin, yönelimlerin, diğer türlerdeki 

eserlerinde de karşımıza çıktığını tespit ettik. 

 

     “Selim İleri’nin Öykücülüğü” başlığını taşıyan İkinci Bölüm’ü üç kısma ayırdık. İlk 

kısımda öykü türü hakkında genel bilgiler verdikten sonra, Selim İleri öykücülüğünün Türk 

öyküsü içerisindeki yerini belirlemeye çalıştık. Etkilendiği yazarlar, hakkında yapılmış 

değerlendirmeler üzerinde durduk ve öykü kitaplarının yayım tarihleri hakkında bilgi 

verdik. “Öykülerin İncelenmesi” başlığını taşıyan üçüncü kısımda ise, İleri’nin kırk dokuz 
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(49) öyküsü üzerinde ayrı ayrı durduk. Fakat bununla yetinmeyerek, “Öykülerin Biçim ve 

İçerik Özellikleri” başlıklı ikinci bölümün son kısmında, bir önceki kısımda yaptığımız 

incelemelerin bir anlamda dökümünü çıkardık. Özellikle bu kısımda, İleri öykücülüğünü 

“panoramik” bir biçimde göstermeye çalıştık. “Öykülerin İncelenmesi” başlıklı kısım, 

incelemenin hacmini iki katına çıkarmasına ve bir sonraki kısımda bu incelemelerin 

dökümünün yapılmasına rağmen, bu bölümü çalışmamızdan çıkarma gereği duymadık. 

Zira, öykülerin tek tek incelenmesi sırasında, kimi özgün değerlendirmeler yapma imkânına 

sahip olduk.         

 

     İncelememiz boyunca “hikâye” yerine “öykü” terimini kullanmayı uygun bulduk. Bu 

çalışmanın “Öykü Türü Hakkında” başlığı altında da açıklandığı gibi, “öykü” terimi, daha 

çok, edebiyatımızın modern döneminde verilen eserler için kullanılırken, “hikâye” terimi 

geleneksel dönemleri kapsayacak şekilde aktarılmaktadır. Ayrıca “hikâye” terimi,  hayatta 

ya da çeşitli sanat eserleri içerisinde karşılaştığımız olayları, bu olayların birkaç cümleyle 

özetleniverecek çekirdek kısmını karşılarken, “öykü” bu hikâyeyi estetize eden bir “tür”, bir 

“form”dur. Edebiyat dünyamızda böyle bir ayrıştırmanın yerleşmeye başladığını 

görmekteyiz ve biz de incelememiz boyunca, bu ayrımı dikkate aldık. Yaptığımız alıntılar 

dışında “hikâye” terimini kullanmadık.     

 

     Bu incelemede, edebiyatımızda daha çok romancılığıyla yer etmiş olsa da, öykücülük 

tarihimiz içerisinde, hiçbir zaman görmezden gelinemeyecek eserler vermiş olan Selim 

İleri’nin öykücülük yönünü, elden geldiğince netleştirmeye, anlaşılır kılmaya, “görünür” 

kılmaya çalıştık.  

 

     Çalışmalarımız sırasında pek çok arkadaşımızın, dostumuzun, hocamızın yardımını 

gördük. Başta hocam Prof. Dr. Mehmet TEKİN olmak üzere, bu çalışma boyunca bana 

yardımlarını esirgemeyen bütün dostlarıma teşekkür ederim.    

 

 

      

  Abdullah HARMANCI 

Konya - Mayıs 2006  
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KISALTMALAR 

 

 

Age.                Adı geçen eser 

Agy.                Adı geçen yazı 

Ank.                Ankara 

Ans.                Ansiklopedi, Ansiklopedisi 

bk.                  Bakınız 

Bk.                  Bakınız 

bs.                   Baskı, basım 

C.                    Cilt 

Çev.                Çeviren, çevirmen 

Dr.                   Doktor 

hzl.                  Hazırlayan, hazırlayanlar 

İst.                   İstanbul 

Prof.                 Profesör 

s.                      Sayfa 

S.                     Sayı 

SÜ                   Selçuk Üniversitesi 

TDK                Türk Dil Kurumu 

Yay.                 Yayın, Yayınları, Yayın evi 

YKY                Yapı Kredi Yayınları 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1. SELİM İLERİ’NİN HAYATI, ESERLERİ VE EDEBİ KİŞİLİĞİ 

 

     1.1. HAYATI VE ESERLERİ  

     1.1.1. HAYATI  

     1.1.1.1. Doğumu 

     Ali Selim İleri, 30 Nisan 1949 tarihinde, (öykülerinde doğasının, köşklerinin, 

bahçelerinin büyük etkileri görülecek olan1) Kadıköyü’nde bulunan Bahariye Caddesi’ndeki 

Gerede Apartmanı’nda doğdu.2  

 

     1.1.1.2. Ailesi 

     Babası, Kıbrıs kökenli olan, Teknik Üniversite profesörlerinden Hasan Hilmi İleri’dir.3 

Annesi, aslen Adapazarlı olan, ev hanımı Süheyla İleri’dir.4 Ablası kendisinden dokuz yaş 

büyük olan Meral İleri’dir.5  

 

     Annesinin içli, melankolik yapısının, babasının soğuk tabiatlı oluşunun, aile içindeki 

sevgisizlik ortamının, ailenin ekonomik yapısındaki zayıflığın ve özellikle annesinin ev 

içinde yaptığı kitap okumalarının, Selim İleri’nin sanatına olan etkisi, bu çalışmanın 

“Bireysel ve Edebi Kişiliğini Besleyen Unsurlar” bölümünde tespit edildiği için, ayrıca 

üzerinde durulmayacaktır. Burada, tıpkı Kadıköyü’nde geçen çocukluğunun Selim İleri’nin 

sanatı üzerindeki etkisi gibi, ailesinin de İleri’nin genelde yazarlığına, özelde öykücülüğüne 

yoğun bir biçimde etkisinden söz etmek yeterli olacaktır.       

 

     1.1.1.3. Tahsili 

     Kendisiyle yaptığımız söyleşide, İleri, tahsil hayatı hakkında şunları söyleyecektir: 

“Cihangir İlkokulu’na 1955 yılında kayıt oldum. İkinci sınıfta buradan ayrıldım, Firuzağa 

İlkokulu’n başladım. Bu okuldan mezun oldum. 1959 yılında Galatasaray Lisesi’ne 

başladım. Hazırlık sınıfını, üç yıllık orta okulu burada okudum. Lise 1’de sınıfta kaldım. 

                                                           
1 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.15. 
2 S. İleri, Annem İçin, s.13.  
3 Rukiye Bilhan’ın hazırladığı yüksek lisans tezinde İleri’nin babasının adı “Hasan Hüsnü” olarak verilmiştir.  
Doğrusu “Hasan Hilmi” olmalıdır. Bk. R. Bilhan, Selim İleri Hayatı ve Romanları, s. 2.   
4 Selim İleri ile 7 Nisan 2006 tarihli görüşme. 
5 S. İleri, Annem İçin, s.28. 
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Okul değiştirdiğim takdirde Lise 2’den devam edebilecektim. Bu yüzden Atatürk Erkek 

Lisesi’ne nakil gittim. 1968’de Hukuk Fakültesi’ni kazandım ama düzenli bir fakülte 

hayatım olmadı. Yarım bıraktım. Son olarak ne zaman gittiğimi, yani okuldan ne zaman 

ayrıldığımı hatırlamıyorum…”6      

 

     İleri’nin tahsil hayatının yazarlığına etkileri üzerinde “Bireysel ve Edebi Kişiliğini 

Besleyen Unsurlar” başlığı altında durulmuştur. “Başarısız bir öğrenciydim, yalnız ‘tahrir 

ödevi’ yani kompozisyondan iyi not alıyordum. Sanırım bu da beni bir şeyler yazmaya 

itiyordu.”7 diyen Selim İleri’nin tahsil hayatının izleri pek çok öyküsünde görülür. 

Ruhundaki “anarşist” tarafın ortaya çıkmasından8 Amerikan karşıtlığı düşüncesini 

edinmesine9 kadar, pek çok konuda İleri’nin yazarlığına tahsil hayatı tesir etmiştir.    

 

     1.1.1.4. Askerliği 

     Selim İleri, 1989 yılının yaz aylarında, Tokat’ta, üç ay süreyle “bedelli askerlik” yapar. 

Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel’in, Selim İleri’nin ders kitaplarıyla ilgili bir 

komisyonda yer almasını istemesi sebebiyle, İleri, Ankara’ya gidebilmek için bir müddet de 

Sivas’ta askerlik yapacaktır.10        

 

     1.1.1.5. Yazı Hayatı 

     Selim İleri, çok küçük yaşlardan itibaren roman yazma hevesi içerisinde olmuştur. 

Bunun sebeplerinden biri, annesinin iyi bir roman okuru olması ve annesini evde sürekli 

roman okurken görmesidir.11 Uzun süre roman yazma denemeleri yapan İleri, bunları 

yayımlatmak için uğraşmış ama başarılı olamamıştır. Bütün bunları ve nasıl öykü türüne 

geçtiğini, Selim İleri, şöyle anlatır: 

 

“Benim yazarlık hayatım, annemin bana henüz okuma yazma bilmediğim 

günlerde okuduğu masalları zihnimden yeniden yeniden yazmamla 

başladı, diyebilirim. Kendime göre masalların sonlarını değiştiriyordum. 

Sonraları, örneğin Reşat Nuri’nin, Halide Edip’in romanlarını okurken 

                                                           
6 Selim İleri ile 7 Nisan 2006 tarihli görüşme. 
7 R. Bilhan, Selim İleri Hayatı ve Romanları, s.252. 
8 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu. S.59-60. 
9 Age., s.42. 
10 Selim İleri ile 7 Nisan 2006 tarihli görüşme. 
11 S. İleri, Annem İçin, s.16. 
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özetler çıkartırdım. Bu da önemli. Dediğiniz gibi, ilkokul dördüncü 

sınıftan itibaren roman denemelerim var. Orta okulda, lisede… Anı 

kitaplarımda adları geçen bir ilk roman denemeleri… Bunlar, tarafımdan 

yok edildi elbette. Kaybolup gitti. Atatürk Erkek Lisesi’nde okurken, 

Vedat Günyol’la tanıştım. Vedat Günyol romana pek olumlu bakmıyordu. 

Beni öykü yazmaya yönlendirdi. Öykü yazarsam dergilerde yer almam 

daha kolay olacaktı. Vedat Bey bana birtakım öykücüler önerdi. Okumam 

için… Katherine Mansfield, Bilge Karasu, Sabahattin Ali, Demir Özlü, 

Ferit Edgü gibi yazarlar… ‘Savaş Çiçekleri’ni yazdım, biliyorsunuz işte, 

Yeni Ufuklar’da  yayınlandı, bir de ‘Bi Keman’ var… Yani romanlardaki 

gibi uzun bir yazma yok etme dönemi yok. Ben dergilerde görünme 

hevesiyle ilk öykülerimi yazdım ve yayınlandılar.”12 

        

     Görüldüğü gibi, annesinden dinlediği masallarla başlayan “yaratıcılık” serüveni, 

edebiyatımızın klasik romanlarının özetlerinin çıkartılması ile sürerken, edebiyat 

dergilerinde görünme hevesiyle yazılmış metinler, İleri’yi “öykücü” yapacaktır. İleri’nin 

1968’de başlayan öykücülük serüveni (Cumartesi Yalnızlığı’nın yayınlanış tarihini esas 

alıyoruz), 1983’te yayınlanan Son Yaz Akşamı ile kesintiye uğrar. 2006 tarihli Fotoğrafı 

Sana Gönderiyorum’a kadar, yazar, yirmi üç sene boyunca öykü kitabı yayınlamaz.  

 

     İleri’nin 1973 yılında Destan Gönüller’le başlayan romancılığı ise, herhangi bir 

kesintiye uğramadan bugüne kadar gelmiştir. 2004 tarihli Yarın Yapayalnız romanı, bugün 

için yayınlanmış son romanıdır.        

 

     İleri, yazı hayatı boyunca çok sayıda senaryo ve üç adet oyun yazmıştır. Bu konuyla 

ilgili olarak, “Eser Verdiği Türlerde Edebi Kişiliğinin Tezahürü” başlıklı bölüme 

bakılabilir. 

 

     Selim İleri’nin yayınlanmış bir şiir kitabı vardır. Ayışığı (1986) adını taşıyan bu kitaptaki 

şiirler için, İleri, “Amatörce bir uğraştı.” diyecektir. Şiirler 1970’li senelerin ortalarında 

yazılmıştır. Dergilerde yayınlanmamıştır.13  

 

                                                           
12 Selim İleri ile 7 Nisan 2006 tarihli söyleşi. 
13 Aynı yer. 
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     İleri çok sayıda antoloji yayınlamıştır. Konuyla ilgili olarak “Eserleri” bölümüne 

bakılabilir.   

 

    Bunların dışında son olarak şunu da belirtmek istiyoruz: İleri, profesyonel bir yazardır. 

Hayatı boyunca herhangi bir işte çalışmamış, yazarak geçinmiştir. Milliyet, Cumhuriyet, 

Politika, Dünya gibi gazetelerde köşe yazarlığı yapmış, pek çok dergide yazmıştır. Halen 

Cumhuriyet gazetesinde “Yazı Odası” serlevhalı köşesinde yazmaktadır. Köşe yazıları 

dışında, İleri, gazetelere yazı dizileri de hazırlamıştır. Bunların dışında, geçim endişesiyle, 

radyo ve televizyonlara kültür programları yapmıştır.14 Argos dergisinin editörlüğünü 

yapmıştır.15    

 

    Selim İleri’nin, daha önce basılmış eserleriyle birlikte yeni eserleri de, Doğan Kitap’ta 

yayınlanmaya devam etmektedir.    

 

     1.1.2. ESERLERİ     

     Selim İleri, edebiyatın pek çok sahasında eser vermiş, hatta edebiyat dışı sanat alanlarına 

da yönelmiş çok yönlü bir sanatçıdır. On dokuz yaşında iken, 1968 yılında kendi 

imkânlarıyla yayınladığı ilk öykü kitabı ve ilk kitabı Cumartesi Yalnızlığı’ndan başlayarak, 

2006 yılında yayınlanan yeni kitabı Fotoğrafı Sana Gönderiyorum’a kadar uzanan çizgide, 

yazarın yayınladığı eserlerin sayısının altmış beşe (65) ulaşmış olması, onun 

“velût”luğunun en bariz göstergesidir. Yazar; roman, öykü, inceleme, deneme, eleştiri, 

günce, oyun, hatıra, çeviri, senaryo, şiir… gibi pek çok türde eser vermiştir. Yazarın 

eserlerini, ilk baskı yıllarını belirterek, türlerine göre sınıflayarak sıralamayı uygun gördük:   

  

     1.1.2.1. Romanları (19 adet) 

     Destan Gönüller (1973) 

     Her Gece Bodrum (1976) 

     Ölüm İlişkileri (1979) 

     Bir Akşam Alacası (1980) 

     Cehennem Kraliçesi (1980) 

     Yaşarken ve Ölürken (1981) 

                                                           
14 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.280 vd. 
15 Age., s.269. 
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     Ölünceye Kadar Seninim (1983) 

     Yalancı Şafak (1984)      

     Saz Caz Düğün Varyete (1985) 

     Hayal ve Istırap (1986) 

     Kafes (1987) 

     Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın (1991) 

     Kırık Deniz Kabukları (1994) 

     Gramofon Hâlâ Çalıyor (1995) 

     Cemil Şevket Bey, Aynalı Dolaba İki El Revolver (1997)   

     Ada, Her Yalnızlık Gibi (1999) 

     Solmaz Hanım, Kimsesizler Okurlar İçin (2000) 

     Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak (2001) 

     Yarın Yapayalnız (2004) 

  

     1.1.2.2. Öykü Kitapları (10 adet) 

     Cumartesi Yalnızlığı (1968) 

     Pastırma Yazı (1971) 

     Dostlukların Son Günü (1975) 

     Bir Denizin Eteklerinde (1978) 

     Eski Defterde Solmuş Çiçekler (1982) 

     Son Yaz Akşamı (1983) 

     Hüzün Kahvesi (1991) 

     Kötülük (1992) 

     Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri (1997) 

     Fotoğrafı Sana Gönderiyorum (2006) 

 

     1.1.2.3. Anı Kitapları (10 adet) 

     Annem İçin (1983) 

     Hatırlıyorum (1984) 

     Yıldızlar Altında İstanbul (1998) 

     İstanbul Seni Unutmadım (2001)      

     Evimizin Tek Istakozu (2002) 

     Oburcuğun Edebiyat Kitabı (2002) 
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     Anılar; ıssız ve yağmurlu (2002) 

     Rüyamdaki Sofralar (2003) 

     İstanbul’un Sandık Odası (2004) 

     Kar Yağıyor Hayatıma (2005) 

 

     1.1.2.4. Deneme Kitapları (8 adet) 

     Düşünce ve Duyarlık (1982) 

     Seni Çok Özledim (1986) 

     O Yakamoz Söner (1987) 

     İstanbul Yalnızlığı (1989) 

     Perisi Kaçmış Yazılar (1996) 

     Sepya Mürekkebiyle Yazıldı (1997) 

     Ay Hâlâ Güzel (1999) 

     Uzak, Hep Uzak (2003) 

 

     1.1.2.5. İnceleme Kitapları (4 adet) 

     Çağdaşlık Sorunları (1978) 

     Aşk-ı Memnu Ya da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri (1981) 

     Kamelyasız Kadınlar (1983) 

     Kırık İnceliklerin Şairi: Behçet Necatigil (1999)  

     Biten (İki) Yüzyıl (1999)   

      

     1.1.2.6. Oyunları (2 adet)16 

     Cahide Ölüm ve Elmas (1995) 

     Mühri Müşfik: Ölü Bir Kelebek (1998) 

 

     1.1.2.7. Şiir Kitabı (1 adet) 

     Ayışığı (1986) 

 

     1.1.2.8. Basılmış Senaryosu (1 adet) 

     Kırık Bir Aşk Hikâyesi (1983) 

 
                                                           
16 Allahaısmarladık Cumhuriyet adlı oyun, Cahide Ölüm ve Elmas’la birlikte basılmıştır. 
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     1.1.2.9. Diğer Kitapları (9 adet) 

     Küçük Prens (Fransızcadan çeviri) (1994) 

     Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız (antoloji) (1998) 

     İlk Gençlik Çağına Öyküler I-2 (antoloji) (1980) 

     Modern Türk Edebiyatında 99 Hikâyeciden 99 Hikâye (antoloji) (1998) 

     Türk Romanından Altın Sayfalar (antoloji) (1995) 

     Peride Celal’e Armağan (hatıra kitabı) (1996) 

     Nam-ı Diğer Kaptan/Attila İlhan’ı Dinledim (söyleşi) (2002)   

     Abdülhak Şinasi Hisar (seçme metinler) (1992)  

     Halide Edip Adıvar (seçme metinler) (1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

     1.2. BİREYSEL VE EDEBİ KİŞİLİĞİNİ  BESLEYEN UNSURLAR 

     1.2.1. AİLESİNİN ETKİSİ 

     Selim İleri’nin ailesi hakkında daha önceki bölümlerde bilgi verilmişti. Burada, İleri’nin 

kişiliğinin oluşumunda ve sanatçı portresinin bütünlenmesinde ailesinin etkisi tespit 

edilmeye çalışılacaktır.  

 

     1968’de yayınlanan ilk öykü kitabı ve ilk kitap Cumartesi Yalnızlığı’ndan, Selim 

İleri’nin üçüncü öykü kitabı Dostlukların Son Günü’ne (1975) kadar, yazarın yazdığı 

öykülerin tamamına yakınında, baskın bir şekilde öne çıkmış ya da zaman zaman geri 

planda kalmış bir “anne” figüründen bahsetmek gerekir. İleri’nin annesi, son derece 

melankolik yapıdadır. Selim İleri, annesinin çocukluğundaki dini bayramlarda, hiçbir sebep 

yokken aynanın karşısına geçerek ağladığının rivayet edildiğini yazmıştır.17 İleri’nin de, 

gündelik yaşam içerisinde sık sık ağladığını ve “gözyaşı”nın kendisi için yazabilmenin tek 

imkânı olduğunu belirttiğini biliyoruz.18 İleri, annesinin kişilik özelliklerini sıralarken, 

“bohem” yaratılışta olduğunu, sanatçı ruhlu olduğunu, duyguları, istekleri bastırılmış biri 

olduğunu söyleyecektir.19 Annesine atfedilen bu özelliklerin, İleri’de de kısmen ya da 

tamamen bulunduğunu söylemek mümkündür. İleri de melankolik bir tiptir. Aşırı 

duyarlıdır. Sanatçı ruhludur.  

 

     Selim İleri, annesinin çokça roman okuduğunu yazmaktadır. “Okuma tutkusunu 

annemden edindim. Roman okumayı severdi. Roman okurken dalıp, yemeği yaktığı 

olurdu.”20 Annesini okurken gören bir çocuğun, okumaya eğilim göstermesi gayet 

normaldir. Bunun dışında, yazar, annesinin kendisine okuduğu masallardan etkilendiğini, 

yazarlığını, kendisine masallar okuyan annesine borçlu olduğunu da belirtmiştir.21 

“Gerçekten çok kitap okunan bir evdi, çocukluğumun evi.” diyen İleri, ailesinin bu yöndeki 

etkisine dikkat çeker.22   

 

     İleri’nin yazarlığına ve kişiliğine annesinin etkisini bu şekilde belirledikten sonra, 

babasının da etkisinden bahsedebiliriz. Selim İleri, babası ile annesinin bir aşk evliliği 

                                                           
17 S. İleri, Annem İçin, s.15. 
18 S. İleri, “Bir Yanılsama”, s.78. 
19 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.9. 
20 S. İleri, Annem İçin, s.16. 
21 Milliyet Sanat, “Okumaya Başlamak”, s.9.  
22 Ü. Demirtepe, “Yerli Roman Okurunun Çoğunluğunu Kadın Okurlar Oluşturuyor.”, s.83. 
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yapmadıklarını ve birbirlerine çok uzak olduklarını yazar.23 Babasının disiplinli ve asabi bir 

insan olmasından rahatsızdır.24 Babasının bilimsel bir katılığa sahip olduğunu ve kendisinin 

bundan nefret ettiğini belirtir.25 İleri, ailesinin sevgisiz bir aile olduğunu söyler. Anne, baba 

ve çocuklar arasındaki iletişimsizlikten yakınır.26 Babasının kuruntulu bir insan olduğunu 

ve onu hırpaladığını yazar.27 “Neden böyle olmuştu? Neden annem, babam, ablam ve ben, 

birlikte geçirdiğimiz aziz günlerde, birbirimize açılamamış, birbirimiz anlayamamıştık?”28       

 

     Yıllar geçse de, yazarın aile kurumuna bakışı değişmez. Selim İleri ile 2006 yılında 

yapılan bir söyleşide, yazar, evlerin sevgisizliğine vurgu yapacaktır: 

 

“Bütün evler sevgisizdir. (…) …bizim gibi toplumlarda evler mutsuz 

çocuklar ordusu yetiştirmek için birebir eğitim alanlarıdır. Bu açıdan 

evlerden insanlara mutluluk geçeceğini sanmıyorum. Ama insanlar dönüp 

dolaşıp eve aileye sığınıyor. Buna inanamıyorum.”29    

 

     Yazarın babasına duyduğu sevgisizlikte, otoriteye duyulan nefret de vardır. Sadece 

babasından değil, bütün otoritelerden nefret duyduğunu söyler.30  

 

     İleri ailesinin ekonomik yönden “orta halli”liğin sınırlarını hiçbir zaman geçememiş 

olması, İleri’nin kişiliğinde ve yazarlığında çok büyük iz bırakmıştır. İleri’nin eserlerinde 

var olduğunu tespit ettiğimiz zenginlik-yoksulluk ikileminin temelinde yatan etken de, 

ailenin yetersiz ekonomik şartlara sahip olduğu halde, üst sınıf insanları ile içli dışlı bir 

hayat yaşamış olmasıdır. Yazar, babasının mesleğinden “unvanı yüksek fakat imkânları 

kısıtlı bir devlet memurluğu” olarak bahseder.31 Varlıklı insanlarla karşılaşmalar, çocuk 

Selim’e büyük acı vermiştir: 

 

“…çocukluğumda varlıklı insanlardan nefret ederdim. Annemin bütün 

arkadaşları daha iyi koşullarda yaşıyorlardı; süslü, bakımlı kadınlar, şık 

                                                           
23 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.8. 
24 Age., s.9.  
25 Age., s.29. 
26 Age., s.9. 
27 Age., s.21. 
28 S. İleri, Annem İçin, s.30. 
29 D. Durukan, “Evler Birer Küçük Cezaevidir.”, s.5. 
30 S. İleri, Anılar; Issız ve Yağmurlu, s.35. 
31 S. İleri, Annem İçin, s.17. 



 18

giyiniyorlar, pahalı parfümler kullanıyorlar. Ama annem hep en azla 

yetinmek zorundaydı. Ötekilerin kocalarının imkânları daha fazlaydı. (…) 

Necatigil’in şiirindeki gibi ay başında her şey sıraya konurdu. Her şeyin 

sırası vardı, öncelik neyi gerektiriyorsa… daha uçarı, daha lüks şeylere bir 

türlü sıra gelmezdi.”32   

 

     Bütün bunların, İleri’nin öykülerine çeşitli biçimlerde sızdıkları görülecektir. İleri, 

kendisini eserlerine konu etmekten çekinmez. Dolayısıyla hayatındaki bu tür izler, pek çok 

eserinde karşımıza çıkar. Bir çocuğun kişiliğinin belirlenmesinde ailenin önemi büyüktür; 

bir yazarın eserlerinin şekillenmesinde de kişiliğini tanımamızın önemi inkâr olunamaz. 

Dolayısıyla, bu ve benzeri bilgiler, İleri öykücülüğünü anlamamızı kolaylaştıracaktır.  

 

     1.2.2. TABİATININ ETKİSİ 

     Kuşkusuz ki, bir yazarın mizacını bilmek, ruh yapısını kavramak, onun eserlerini 

anlamayı kolaylaştırır. Neredeyse tüm kurmaca eserlerinde, kendisini bir biçimde 

“işlemekten”, anlatmaktan çekinmeyen İleri’nin, anılarından, söyleşilerinden hareketle 

mizacını, ruh yapısını anlamaya çalıştık. Yaptığımız okumalarda, İleri’nin tabiatına ilişkin 

olarak belirlediğimiz kişilik özellikleri şunlardır: Yalnızlık, içe kapanıklık, dünyaya ve 

insanlara yabancı olma, aşırı duygusallık, uysallık, sakinlik, sessizlik, az konuşma, ihtiraslı 

oluş, dışa vurmayan bir anarşizm, töre karşıtlığı, kendisiyle kavgalı olma, kendini horlama, 

kıskançlık, aşağılık duygusu içinde olma, sonsuz bir çalışma arzusuna sahip olma… Şimdi, 

bu özellikleri, söyleşilerinden, anılarından derlediğimiz örneklerle izah etmeye çalışalım:      

 

     1.2.2.1. Yalnızlığı, İçe kapanıklığı, Dünyaya ve İnsanlara Yabancı Oluşu  

     Selim İleri, kendini dünyaya, hayata daima yabancı hissetmiş, anılarında, söyleşilerinde, 

yalnızlığa, içe kapanık yaratılışına vurgu yapmıştır. Onun kişiliğini ortaya çıkaracak başat 

özellikler arasında, kendi içine kapanıklığı, insanlardan uzaklığı gelmektedir.  

 

     “Yaşama ve insanlara genelde kendimi hep uzak hissettim. (…) Bu dünyanın her şeyine 

yabancı olduğumu hissettim…”33 diyen İleri’nin metinlerine egemen olan yalnızlık 

duygusunun temelinde de, insanın insana duyduğu sevgi ihtiyacına karşılık bulamama 

problemi yatar. İleri, babasıyla yaptığı tatsız bir görüşmeden sonra yaşadığı duyguları 
                                                           
32 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.19. 
33 Age., s.138. 
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belirtirken de, kendisi hakkında ilginç bilgiler verecektir: “İntihar isteği ilk o zaman belirdi: 

bu dünyada yerim yok… bir daha da bu dünyada hiç yerim olmadı. Hep yabancı kaldım.”34   

 

     Yazar, insanlar tarafından sevilmediğini düşünmüş, öykülerine bu hissi sık sık konu 

etmiştir. Annesi için yazdığı kitapta, “Hayatım boyunca sevilmediğimi düşünmüştüm.”35 

diyecektir.  

 

     “Hayatımı mutlak bir yalnızlık üzerine kurmaya çalışmışım.”36 diyen İleri, yalnızlığın 

yazarı olarak tanınacak kadar yoğun bir şekilde yalnızlığa eserlerinde vurgu yapmıştır. 

Yalnızlıktan yakınmıştır. İnsanlardan beklenen sevginin elde edilememesi olarak 

nitelendirebileceğimiz yalnızlık duygusunun, seneler geçtikçe, yazarda varoluşsal bir anlam 

kazanmaya başladığı görülecektir. Şu satırlar önemlidir:   

 

“…hiçbir zaman mutlu olamadım. O mutluluğu duyamadığın zaman 

insanlarla pek iletişim kuramıyorsun galiba. Kendimi idrak etmeye 

başladığım andan itibaren yalnızım. Daha önceleri yalnızlıktan 

yakınmışımdır belki ama, artık yakınmıyorum. Yalnızlığımın varlık 

sebebim olduğunun farkındayım. Bu dünyaya yabancıyım.”37  

 

     Görüldüğü gibi, yazarın yalnızlığı algılayışı giderek anlamını derinleştirmektedir. Yazar, 

yalnızlığı, onu var eden bir “durum” olarak görmektedir. Bu duygulara paralel olarak, İleri, 

içine kapalı, içe dönük bir karakterdedir. “Dışa dönük bir çocuk değildim. Tersine, çok içe 

dönük bir çocuktum. Uysallığım herhalde kaçıştı, kendimi saklamaktı.”38 der.     

 

     1.2.2.2. Duygusal Yapıda Oluşu 

     İleri, “aşırı duygusal” denebilecek bir yapıdadır. Dokuz yaşında iken babası ile birlikte 

tiyatroya giderler. Tiyatroda oynanan eser büyükler içindir. Çocuk Selim, oyunun sonunda 

yüksek sesle, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. İnsanların yadırgayan bakışları ve babasının 

azarlamaları, İleri’nin hayatı boyunca acı bir iz bırakacaktır.39 İleri, gündelik yaşam 

içerisinde, normalde insanların pek fazla önemsemeyecekleri bir durum karşısında tepkisini 
                                                           
34 Age., s.36.  
35 S. İleri, Annem İçin, s.46.  
36 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.27. 
37 D. Durukan, “Evler Birer Küçük Cezaevidir”, s.4. 
38 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.8. 
39 Age., s.136-137.  
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ağlayarak veren birisidir. Öykülerinde, gözyaşı, bir refleks, bir “tik” gibi daima karşımıza 

çıkacaktır. Bu durum, “Öykü İncelemeleri” bölümünde defalarca örneklenmiştir. 

 

     “Çokları için ‘bayağılığın’ kendisini oluşturan ‘gözyaşı’, benim için, yazabilmenin 

hemen hemen tek imkânıdır.”40 diyen İleri, aşırı duyarlı biridir. Bir dönem beraber senaryo 

çalışmaları yaptıkları Lütfi Ö. Akad, onun bu hassas yaratılışını vurgulamak amacıyla, “Siz 

yanık deriyle güneş altında durmaya kalkışıyorsunuz.”41 demiştir. İleri, çocukluğunda, 

ağlayabilmek için kimi masalları yeniden yeniden okuduğunu belirtmektedir.42           

 

     1.2.2.3. Uysallığı, Sakinliği  

     İleri, içinde kaynayan cehennemlere rağmen, dıştan bir bakışla, sessiz, saygılı, uysal, 

hareketsiz, az konuşan, sakin bir insan görünümü vermektedir. Bu yargıların bir “dış 

bakış”la verildiğini, İleri de zaman zaman belirtme gereği duymuştur. Ancak içte kaynayan 

cehennemin dışarıya yansıtılmaması ya da farklı biçimlerde yansıtılması da, gene bir kişilik 

özelliğidir. İleri, Handan Şenköken’e anılarını anlattığı kitabında, uysal bir çocukluğu 

olduğunu söyler.43 Dedesinin kitapçı dükkânında geçirdiği çocukluk günlerini anlatırken, 

“Bazı günler buraya gelir, kırıkdökük bir tabure üstünde kıpırdamadan, saatlerce 

otururdum.”44 demektedir. İleri, çocukluğundan itibaren ağırbaşlı birisidir. İçinde daima bir 

“gitmek, terk etmek” duygusu vardır. Fakat içindeki  duyguları harekete geçirmez. 

“…kalkıp gitmek, serüvenlere karışmak bana göre değildi. Ben yerleşikgillerdendim.”45 

diyerek, bu tarafına vurgu yapacaktır.                  

 

     1.2.2.4. Muhterisliği 

     İleri’nin ihtiraslı biri olduğunu, anılarında ya da söyleşilerinde anlattıklarından çıkarmak 

mümkündür. Ayrıca, kendisi de “muhteris”liğine yer yer vurgu yapmıştır. Ancak buradaki 

“hırs”ın yazarlığıyla, sanatçılığıyla ilişkili konularda söz konusu olduğu vurgulanmalıdır. 

Yazarın, dergilerde ismini duyurma, eser verme, kendi yazarlık gücünü kanıtlama gibi 

“hırslara” kapıldığını söylemek gerekir. Bu da her sanatçının sahip olması gereken bir 

ihtirastır. Böylesi bir hırsa sahip olmayan sanatçının kendini var etmesi, belki de 

                                                           
40 S. İleri, “Bir Yanılsama”, s.78.  
41 S. İleri, Hatırlıyorum, s.200. 
42 Age., s.21.  
43 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.8.  
44 S. İleri, Hatırlıyorum, s.25. 
45 Age., s.63.  
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düşünülemez. Ancak, burada, yazarların da, sanatçıların da, kendi aralarında farklı 

derecelerde “yazarlık ihtirası”na sahip olduklarını belirtmemiz gerekir. İleri’de bu noktada 

yoğun bir ihtirastan bahsetmek gerekecektir.  

   

     Cumartesi Yalnızlığı’nı kendi imkânlarıyla yayınlayan yazar, kitabı eline aldıktan sonra 

hissettiklerini açıklarken, şunları söyleyecektir:  

 

“Her satırında hiç tanımadığım bir yabancıyla yüz yüze geldim. (Bunu 

bütün kitaplarımda yaşayacakmışım meğer.) Yine de garip bir ihtiras söz 

konusuydu. …kitapevlerinden geri çevrildikçe ihtirasın yoğunlaştığını 

hissediyordum.”46       

 

     İleri, ilk kitabına getirilen eleştirilere aşırı tepki göstermesinin, kendisinin önlenemez 

ihtirasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını soran Handan Şenköken’e “Olabilir” diye 

cevap verecektir. “Bir an önce edebiyatçılar katında beğenilmek istiyordum.”47  

 

     Yukarıda İleri’nin kişilik özelliklerini sıralarken değindiğimiz “kıskançlığı”nı da, gene 

bu bağlamda ele almamız gerekecektir. Bu bir bakıma bir sanatçıyı yaşatan, yükselten bir 

kıskançlıktır.  

 

     1.2.2.5. Aşağılık Kompleksine Sahip Oluşu 

     Bu çalışmanın bazı başlıklarında ayrıntılı olarak dile getirildiği gibi, İleri’nin babasının 

çok yüksek bir gelire sahip olmaması ve buna karşılık yüksek gelir grubuna sahip insanlarla    

iç içe yaşanılmış olması, İleri’de ekonomik anlamda bir aşağılık duygusunun oluşmasına 

sebep olmuştur. Ayrıca, İleri’nin, tahsil hayatı boyunca başarılı bir öğrenci olamaması ve 

insanlarla iletişim kuramaması da, aşağılık duygusunun oluşmasında etkili olan sebepler 

arasındadır. İleri, bu sebeplerle ortaya çıkan aşağılık duygusunun kendisi için bir “itici güç” 

olduğunu ve kendisini yazmaya ittiğini söyleyecektir.48       

 

      

 

                                                           
46 Age., s.72.  
47 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.94. 
48 Age., s.20. 
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     1.2.2.6. “Anarşist” Bir Ruha Sahip Oluşu 

     İleri, anılarında, söyleşilerinde, yaradılışındaki “anarşist”liği, “töre karşıtlığı”nı sık sık 

vurgular. Otoriteden nefret eden birisidir. Serseri ruhludur. Ancak bu serseriliği, bu nefreti, 

doğrudan doğruya dışa vuramaz. Bir arkadaşının kendisinden daha yaşlı bir hanımla aşk 

yaşadığını anlatırken, “…toplumun aykırı saydığı her aşka zaafım büyüktü.”49 diyecektir. 

Bu cümlede, gerek “yetke”ye duyulan nefret, gerek töre karşıtlığı, gerekse anarşizm 

saklıdır. İleri öykülerindeki eşcinsel aşkların da, böylesi bir “anarşist” anlayışla 

yorumlanmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

    

 

     1.2.2.7. “Özezerliği” 

     İleri’nin denemelerinde, anılarında, söyleşilerinde, kendisini sürekli eleştirişi, eksik 

yanlarını gündeme getirişi dikkat çekmektedir. Kendisiyle kavgalıdır. Kendisini hor görür. 

Örneğin, Oburcuğun Edebiyat Kitabı’nda, hayatta daima başarısız olduğunu 

söyleyecektir.50 Yazar, kendisinin bu özelliğinin farkındadır. Her Gece Bodrum’un 

yayınlanacağı günlerde, Attila İlhan’a ve yayıncısına sürekli olarak bu romanı eleştirmiştir. 

Şöyle der: “Nihayet özezer yanım büsbütün baskın çıktı ve kaygılarımı Bilgi Yayınevi 

sahibi Ahmet Küflü’ye de söyledim.”51 (Vurgulama bize ait. –AH) Bir gazetecinin “Sanırım 

en çok kendinizle kavgalısınız.” yargısına “Çok doğru.” diye cevap verecektir.52 Tuna 

Kiremitçi de, yazarın kendi eserlerini sürekli “iğneleme” gayreti içerisinde olma çabasına 

değinecektir.53              

 

     1.2.2.8. Çalışkanlığı 

     İleri, edebiyatımızın en üretken yazarları arasındadır. 2006 yılı itibariyle elli yedi (57) 

yaşında olan yazarın toplam altmış beş (65) kitaba imza attığını tespit ettik. Bu da, onun 

kişiliğinin önemli bir yanına, çalışkanlığı bir yaşama biçimi haline getirişine işaret 

edecektir. İleri’nin, yalnızlığını, mutsuzluğunu, sevgiden mahrum bir toplumda yaşamanın 

kendisine verdiği acıyı bastırmak amacıyla, çalışmayı bunlara karşı bir panzehir gibi 

kullandığını söyleyebiliriz. İleri, bu duruma sık sık değinmiştir. Yazarın böyle bir yaşama 

                                                           
49 Age., s.76. 
50 S. İleri, Oburcuğun Edebiyat Kitabı, s.12. 
51 S. İleri, Hatırlıyorum, s.259. 
52 D. Durukan, “Evler Birer Küçük Cezaevidir.”, s.4. 
53 T. Kiremitçi, “Gönderdiğiniz Fotoğrafı Aldım”, s.34. 
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biçimini kabullenmesinde, Attila İlhan’ın etkisi büyüktür. İleri, uzun süre Attila İlhan’la 

yazışmıştır.54 Bu mektuplaşmalardan bahsederken, İleri’nin söyledikleri önemlidir:      

 

  “Yaşam ve ölüm üzerine enine boyuna düşünmüş bir şairle yazıştığımız 

ayırdındaydım. Dünyadaki ‘gelgeç konukluğumuzu’ nasıl ‘anlam’a 

dönüştürebileceğimizi irdeleyen o satırlar, ‘hepsi geçicidir’ diyordu bana, 

‘alkol de, kaçış da, cinsel özgürlük de…’ İnsan bir gün dönüp 

çalışmasıyla, emeğiyle baş başa kalacaktı önünde sonunda. Çalışmak, 

adeta Vanya Dayı’daki gibi kedere rağmen çalışmak mutsuzluklarımız ve 

yalnızlıklarımız için tek sığınaktı.”55      

 

     Çehov’un Vanya Dayı piyesine, gene aynı konuyu açıklamaya çalışırken vurgu 

yapacaktır İleri:    

 

“…benim için hayat şöyle bir şey: Vanya Dayı’nın son sözleri, ‘Vanya 

Dayı’da Sonya’nın söylediği son sözler: ‘Biz daha çok çalışacağız 

dayıcığım, hep çalışacağız, sonsuza kadar çalışacağız. Bir gün 

mezarımızda melekler, bize sizler dinleneceksiniz artık, sizler iyiydiniz 

diyecekler’ gibi bir şey söyler. Hayatı biraz böyle görüyorum.”56   

 

     1.2.3. İSTANBUL’DA YAŞAMASININ ETKİSİ 

     Selim İleri, askerliği süresince geçen üç aylık zamanı57 ve çocukluğunda babasının 

üniversiteden uzaklaştırılması sebebiyle bir yıl kadar yaşadığı Almanya günleri58 dışındaki 

tüm ömrünü İstanbul’da geçirmiştir ve halen de İstanbul’da yaşamaktadır. 1974’ten 

itibaren59 tatillerini geçirdiği Bodrum’da ise oldukça kısa sürelerle bulunmuştur. 

 

     İleri’nin çocukluğu,  Kadıköyü’nde geçmiştir. 1950’lilere denk gelen bu çocukluk 

senelerinde, İleri’nin Kadıköyü’nün doğasını ve henüz yaşamakta olan eski İstanbul 

evlerini, köşklerini, o zamanın insanlarını tanıma fırsatı bulduğu anlaşılmaktadır. Özellikle, 

İleri’nin öykülerinde başat öge durumunda olan “doğa”ya karşı duyduğu sevginin, ilginin, 

                                                           
54 A. İlhan, Attila İlhan’a Mektuplar, s.90 vd. 
55 S. İleri, Hatırlıyorum, s.255 vd. 
56 N. Barbarosoğlu, “Geçmişin Geçip Gidemediğinin Romanı”, s.10. 
57 Selim İleri ile 7 Nisan 2006 tarihli görüşme. 
58 Aynı yer. 
59 Aynı yer. 
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bilginin temelinde, yazarın çocukluğunu geçirdiği Kadıköyü’nün etkisi büyüktür. Şimdi 

okuyacağımız satırlar, çocuk Selim’in yaşadığı Kadıköyü’nü anlatır: 

 

“Kadıköyü’nde çok başka bir dünya vardı. Birçok ayrıntı bende derin iz 

bıraktı. Bir defa çiçekler! Bitkiörtüsüyle, doğayla ilk yüz yüze gelişim! 

Kadıköyü’nde, o yıllarda çok az apartman vardı. Bahariye Caddesi 

apartmanlıktı ama, ondan sonra bütün Şifa Yoğurtçu, Moda, Fenerbahçe 

hep iki katlı kâgir evler, köşkler ve villalardı. (…) Şifa bütün bahçe içi 

evlerdi. (…) Apartmanlara gelince, ön ve arka bahçeler. Ön bahçelerde 

daima mevsim çiçekleri; arka bahçelerde meyve ağaçları, (…) elma, 

şeftali, armut, sarı kiraz ağacı bile vardı. Bambaşka bir atmosfer.”60  

 

     Yazarın pek çok öyküsüne, burada anlatılan çocukluk hatıralarının yansıdığı 

görülecektir. Örneğin, Selim İleri, “Gelinlik Kız”ın kimi sayfalarında, Şifa’nın kendisinde 

bıraktığı izleri yazdığını belirtmiştir.61 Sadece Kadıköyü’nün bile, İleri’nin öykücülüğü 

üzerindeki etkisi büyüktür. Şu satırlar, “Gelinlik Kız” öyküsünden alınmıştır: 

 

“İncila Abla’ların evi, Bahariye’nin arka sokaklarındaydı. Buradaki üç 

katlı kârgir konaklar, zenginlik çağını kapadıklarından kiraya verilmişti. 

(…) Bazı günlerde, havanın açık ve aydınlık olduğu günlerde atların 

çektiği binek arabasıyla giderdik İncila Abla’lara. Öteden sokağa sapar 

sapmaz dantelalı mendil kenarlarını hatırla tan çatı çıkmaları görünürdü. 

Tahta oymalar çok güzeldi. Nicedir konağın yüzü yağlı boya yüzü 

görmediğinden kabarıp çirkinleşmişti. Damında hep sazlar bitmişti. Kırık 

döküktü pencerelerin kepenkleri. (…) Dutağaçlarıyla akasyalar 

bakımsızlıktan yabanıllaşmıştı.”62    

 

     Yazar, İstanbul’un bir köşesini tasvir ederken, bir “şiir”e/şiirselliğe ulaşmaya 

çalışmaktadır. Bu güzelliklerin kayboluşunu da öykülerine konu edinmiştir İleri. 

“Denizkızının Öyküsü”nden alınan şu satırlar ise, bir “şiir”in/şiirselliğin kayboluşuna 

örnektir. Bir “yitiş”in acısı anlatılmaktadır: 

 

                                                           
60 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.15.  
61 Age., s.16. 
62 S. İleri, Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri, s.275-276. 
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“Nefretime kaygılar, çaresizlikler karışıyordu: böyle nereye 

sürükleniyorduk, böyle ne kadar çok ve ne kadar karanlıktık, bir gün 

geçmişi özlemek zorunda kalacağımız sanki hiç aklımıza gelmiyordu. 

Yalnızca hayatı kirletiyorduk. İşte bunun maddi, somut bir görünümü gibi, 

denizde yalnızca karpuz kabuklarıyla mazot artıkları yüzer olmuştu; 

uskumrular nicedir bu sulara uğramadığından salkım saçak deniz anaları 

çoğalmıştı.”63  

 

     İstanbul, yazarın çok küçük yaşlarından itibaren ruhunda iz bırakmaya başlamıştır. 

Yazar, küçük yaşlardayken, bir yalıda uyutulmaya çalışıldığını hatırlamaktadır. Yalının nevi 

şahsına münhasır özellikleri, kendisine tesir etmiştir.64   

 

     Çocukluğunda gittiği Neşecan Yengelerin köşkü, Nezihe Hanımların evi de, daha sonra 

hep anlatacağı, eski İstanbul yaşantılarını örneklerken kullanacağı mekânlardır.65 Yazar, 

bugünkü İstanbul’a nasıl baktığını, şu satırlarda anlatır: 

 

“…benim yaşadığım bir İstanbul var, hissettiğim bir İstanbul var, tarihi 

içerisinde hissetmeye çalıştığım bir İstanbul var, yaşamadığım ama 

gördüğüm vakit sızısını hissettiğim bir İstanbul var. Yani beş, altı ayrı 

İstanbul’um var benim. Bugün İstanbul dediğimiz vakit, İstanbul 

duygusunu ben köprünün öteki yakasında bulabiliyorum. Beyoğlu 

yakasında bulamıyorum. (…) Bugüne baktığımız vakit Beyoğlu yakası 

zavallı bir Amerika karikatürü olarak karşıma çıkıyor ve orası artık bana 

İstanbul gelmiyor. Ama köprünün öteki yakasında özellikle fakir düşmüş 

semtlerde, mesela Yedikule bunlardandır ve çok sevdiğim semtlerdendir. 

Yedikule olsun, Samatya olsun, tren hattı üzerindeki varlığını korumak 

için son gayretlerini sarf eden bir eski İstanbul duygusunu taşıyorum.”66    

 

     “İleri’nin İstanbul’u”nun, henüz kişiliğini yitirmemiş, “eski” ruhunu kaybetmemiş 

mekânlar olduğu anlaşılmaktadır. İleri’nin öykülerinde de, İstanbul’a bu açıdan bakmaya 

çalıştığı görülmektedir.  

 
                                                           
63 Age., s.533. 
64 S. İleri, Annem İçin, s.16. 
65 Age., s.23 ve 25. 
66 A. Sevim, “Selim İleri ile Röportaj”, s.25. 
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     Selim İleri öykücülüğü, mekân olarak kendine İstanbul’u seçmiştir. Bir Denizin 

Eteklerinde’den itibaren Bodrum’un da öykülere girdiği görülse de, bu, İstanbul’un 

“ağırlığını”/etkisini yitirdiği anlamına gelmez. Anadolu ise, İleri öykülerinde kendini 

belirsizce hissettirir.  

  

     1.2.4. TAHSİL HAYATININ ETKİSİ 

     Selim İleri, sırasıyla, Cihangir İlkokulu, Firuzağa İlkokulu, Galatasaray Lisesi, Atatürk 

Erkek Lisesi ve yarım bıraktığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyacaktır. 

Bunlardan, kendi üzerinde en çok etkiye sahip olan iki okul, Galatasaray Lisesi ve Atatürk 

Erkek Lisesi’dir. 

 

     Selim İleri, çocukluğunda okula duyduğu isteksizliği, anılarında birkaç kez dile 

getirmiştir. “…okuldan nefret ederdim.”67 “Okul hayatına alışamamıştım.”68 

 

     Selim İleri, Rukiye Bilhan’ın sorularına verdiği cevapta, başarısız bir öğrenci olduğunu, 

yalnız kompozisyon ödevlerinden iyi notlar aldığını, bunun da kendisini yazarlığa 

yönlendirdiğini söyler.69 Burada da görüldüğü gibi, İleri’nin, kendi deyimiyle “yazarlık 

ülküsüne” sahip oluşunda ve bu yolda yürüyüşünde tahsil hayatının etkisi büyük olmuştur. 

Özellikle Atatürk Erkek Lisesi’nde karşısına çıkan üç öğretmen, onu büyük oranda 

etkilemişlerdir. Bunlar Bakiye Ramazanoğlu, 70 Rauf Mutluay ve Vedat Günyol’dur.71 İleri, 

“aydınlanma”yı ve “hümanizm”i Vedat Günyol’dan öğrendiğini söyleyecektir. Gene bu 

öğretmenler için, kendisini “pısırıklıktan” kurtardıklarını belirtir.72          

 

     Galatasaray Lisesi’nde okuduğu senelerde, ekonomik bakımdan üst düzey ailelerin 

çocuklarıyla bir arada olduğu için, kendisinde bir aşağılık kompleksi ve kıskançlık duygusu  

belirmiştir. Daha doğrusu, ailesiyle ilgili bölümde anlattığımız bu kompleks ve kıskançlık 

nüksetmiştir.73  

 

                                                           
67 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.14.  
68 S. İleri, Hatırlıyorum, s.62. 
69 R. Bilhan, Selim İleri Hayatı ve Romanları, s.252. 
70 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.63 
71 Ü. Demirtepe, “Yerli Roman Okurunun Çoğunluğunu Kadın Okurlar Oluşturuyor.”, s.83. 
72 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.63. 
73 Age., s.36. 
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     İleri, ilk kitabı Cumartesi Yalnızlığı’nda, Galatasaray Lisesi’nde cumartesi günleri 

yaşadığı yalnızlık duygusunu anlatmak üzere yola çıktığını, fakat hiç planlamadığı şeyler 

yazdığını anlatacaktır.74  

 

     Öte yandan, tahsil hayatı sırasında, az sayıda da olsa, edindiği arkadaşlarıyla, tümüyle 

edebiyat temelli bir dostluk kurmasını bilmiştir. Kafka, Camus, Sartre gibi yabancı 

yazarları, bu arkadaşlarıyla birlikte tanımış ve tartışmışlardır.75       

 

     İleri’nin siyasal görüşlerinin oluşumunda da tahsil hayatının payı büyük olmuştur. Şimdi 

okuyacağımız satırlar, Galatasaray Lisesi öncesinde okuduğu Cihangir ve Firuzağa ilk 

okullarındaki şartları anlatmaktadır:   

 

“Giderek, ilkokulların ürkünç koşullarında, Amerikan yardımlarında, 

balıkyağı haplarında, sütlerde, peynirlerde, beslenme saatlerinde 

yaşanmış; yorgun ve daima mutsuz, yoksunluklarla çevrili, bu yüzden 

çoğun hırçın öğretmenlerin acıklı eğitimleriyle donanmış; orta halli bir 

memur ailesinin Behçet Necatigil şiiri çağrışımlı evinde noktalanan 

yaşamöyküsü beni bireyselle toplumsal arasındaki gelgite kapanacaktı. Ne 

bireyselden ne toplumsaldan yalıtabilecektim kendimi; ne de ikisini tek bir 

kez bileştirebiliyordum.”76       

 

     Devlet okullarının olumsuz şartları, İleri’yi, zaman ilerledikçe toplumsal endişelere 

itecektir. Gene, siyasal görüşlerinin oluşumunda, Galatasaray Lisesi’ndeyken yaşanan şu 

olayın payı büyük olmuştur:  

 

“Senesini çıkaramayacağım. Belki orta sondayım. Hepimizi, bütün okulu 

Tevfik Fikret Salonu’na çağırdılar, lisenin ikinci katındaki büyük 

konferans salonu. (…) Burada bir tören yapıldı. Lisedeki öğrencilerden 

biri Nazım Hikmet’ten bir şiir kitabını okuyormuş. Nazım Hikmet vatan 

haini tabii o zaman. arkadaşı bu çocuğu ihbar etmiş. Nazım Hikmet 

okuyanı okuldan kovmuşlar. Öteki çocuğa ödül gibi bir şey veriliyor. (…) 

…birdenbire büyük bir nefret duyuyorum. Beni ben yapan nefretlerden 

                                                           
74 S. İleri, Hatırlıyorum, s.61. 
75 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.57. 
76 S. İleri, Hatırlıyorum, s.22-23. 
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birini; insanların düşünceleri ya da duyguları, seçimleriyle mahkûm 

edilmelerine itiraz eden, o günden sonra hep itiraz etmeye kararlı bir 

nefret.”77         

 

     Aynı şekilde, yazarı, Amerikan karşıtlığına iten sebepler de, gene tahsil senelerinde 

ortaya çıkacaktır.78  

 

     1.2.5. OKUMALARININ ETKİSİ 

     Kitaplar, bir yazar için “beslenme” alanlarının en önemlilerindendir. Üretkenliği, 

çalışkanlığı sıklıkla vurgulanan yazar Selim İleri’nin bu üretkenliğinin ve çalışkanlığının 

arka planında, çok iyi bir okuyucu olması gerçeği bulunmaktadır. Özellikle Türk 

edebiyatının, yeni kuşaklar tarafından “gönül indirilmeyen”, önemsenmeyen ilk dönem 

yazarlarına yönelik deneme ve incelemelerinde, yazar, edebiyatımızın gerçek bir okuru 

olduğunu ortaya koyacaktır.  

 

     İleri, henüz okuma ve yazma bilmediği dönemlerde, annesinin okuduğu masallardan 

çokça etkilenmiştir. Yazar, “Yazarlığımın ilk aşamasını anneme borçluyum.” demektedir.79 

Bu masalları zihninde yeniden yeniden yazdığını, yazarken masalın örgüsünde değişiklikler 

yaptığını ve bu şekilde ilk yazarlık alıştırmalarını gerçekleştirdiğini söylemektedir.80 Şimdi 

okuyacağımız satırlar, yazarın annesinin kendisine okuduğu masalların ya da kendisinin 

okuma öğrendikten sonra okuduğu masalların, kişiliğine, yazarlığına ne gibi etkilerde 

bulunduğunu örneklemektedir:      

 

“Okumaya çok küçük yaşta başladım. Andersen’in masallarıydı beni çok 

etkileyen. Küçük Kibritçi Kız’ın serüveniyle, zenginlik yoksulluk 

konusundaki bütün düşüncelerimin bir anda değiştiğini anımsıyorum. 

Zenginlik, iç dünyamızın eğitiminde aranması gereken bir şey oldu benim 

için. Sonra, deniz kızının o kadar acıklı öyküsü de, bu eğitimin biraz da bir 

gönül eğitimi olması gerektiğini duyumsatmıştı. Buzlar kraliçesinin 

                                                           
77 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu. S.59-60.  
78 Age., s.42. 
79 Milliyet Sanat, “Okumaya Başlamak”, s.9.   
80 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.11.  
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güzelduyuyla kaynaşmış iç kötülüğü ise, alışılagelmiş yaşamaların 

karşıtlarını yoklamaya sürükledi.”81       

  

     Andersen Masalları yazarın kendisine okunan ya da kendisinin okuduğu ilk 

metinlerdendir. Comtesse de Segur’dan okuyacağı “Mavi Kuş” ve “İpek Prenses” masalları 

ve Doğan Kardeş dergisinden okunan çizgi romanlar bunları izler. İleri’nin 

“okuyuculuğunu” ortaya çıkartan, annesinin evde sürekli roman okuyuşudur. Annesi sadece 

İleri’ye okuduğu masallarla değil, bir okur modeli olarak da onun çocuk dünyasında önemli 

bir rol üstlenmiştir: “Okuma tutkusunu annemden edindim. Roman okumayı severdi. 

Roman okurken dalıp, yemeği yaktığı olurdu.”82   

 

     Okumayı öğrenir öğrenmez kitapların dünyasına dalan ve daha ilkokul birinci sınıfta 

iken, bu özelliği ile çevresindeki insanları şaşırtan İleri’nin okuma tutkusunu, dedesinin 

kitapçı dükkânı kamçılayacaktır. Bunu Beyoğlu’ndaki Kültür Sarayı ve eniştesinin kitaplığı 

izleyecektir.83  

 

     Duygusal çocuk romanları yazan Kemalettin Tuğcu da, Selim İleri’nin okuyuculuk 

serüveninde önemli bir duraktır. Dokuz yaşında iken Kemalettin Tuğcu’yu keşfeden ve ilk 

olarak onun Garip adlı romanını okuyan yazar, bu eserden çok fazla etkilenir. “…sabahtan 

akşama kadar Garip’i okudum. Kimbilir ne kadar çok ağladım. Evdekiler ‘Sen delirdin mi?’ 

dediler. Delirmemiştim; merhametle, acıma duygusuyla tanışıyordum…”84 Yazar, 

Tuğcu’nun üzerindeki etkisini “Bana çalışma ahlâkını, onun romanlarında daha küçük yaşta 

çalışmak zorunda kalmış kişilerin serüvenleri öğretti.”85 diye açıklayacaktır.          

 

     Yazarın okuduğu ilk romanın, Muazzez Tahsin Berkant’ın Yılların Ardından adlı eseri 

olması ilginçtir. Bilindiği gibi, İleri; Kerime Nadir, Ethem İzzet Benice gibi popüler 

romancıların duyarlıklarından etkilenmiş, eserlerinde bu tür popüler romanların 

duyarlıklarını,  -elbette popüler romanlarda olmayan bir edebilik düzeyi kazandırmak 

suretiyle-   roman ve öykülerinde yansıtmaya çalışmıştır. İleri’nin Ölünceye Kadar Seninim 

romanı da, Kerime Nadir’in hayatından, somut kişiliğinden izler taşır. Yazar, Muazzez 
                                                           
81 Milliyet Sanat, “Okumaya Başlamak”, s.9.  
82 S. İleri, Annem İçin, s.16. 
83 S. İleri, Hatırlıyorum, s.30. 
84 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.26. 
85 Aynı yer. 
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Tahsin Berkant’ın Yılların Ardından adlı eseriyle başlayan bu “popüler roman” okuma 

sevdasını, hayatı boyunca sürdürür. Bu kitaplarda anlatılan aşklardaki temizlik, duygusallık 

tam da İleri’nin ruh dünyasına tekabül eder.  

 

     Hürriyet Gösteri dergisinde yapılan ve “Okumanın İlk Basamağı: Hafif Romanlar” 

başlığını taşıyan dosyaya verdiği cevapta, İleri, bu romanlara yöneliş sebebini “insani olanı 

yitirdikçe içli romantizme sığınmak” ifadeleriyle açıklayacaktır. Bunun bir “kaçış” da 

olabileceğini belirtecek ve ayrıca, ilk gönül eğitimini popüler romanlarla gerçekleştirdiğini 

söyleyecektir. Bu romanların sadece “verem duyarlığı”nı yansıtmakla kalmadıklarını, aynı 

zamanda “konformist” olmayan bir ahlâkın ipuçlarını verdiklerini vurgulayacaktır. Yazarın 

bu soruşturmaya verdiği cevapta sıraladığı, kendisini etkileyen popüler romancılar arasında, 

Güzide Sabri, Muazzez Tahsin Berkant, Mebrure Sami, Şükûfe Nihal, Kerime Nadir, 

Burhan Cahit, Mahmut Yesari gibi yazarlar yer almaktadır.86 Anı kitabı Hatırlıyorum’da 

ise, bu isimlere, Abdullah Ziya Kozanoğlu, Oğuz Özdeş eklenecektir.87           

 

     Masallar ve popüler romanlardan sonra, İleri’nin bir okur olarak uğrayacağı üçüncü 

durak, Türk romancılarıdır. Bu romancılar arasında, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu ve Halide Edip Adıvar başta gelir. Türk romanının, deyim yerindeyse, 

kılcal damarlarına kadar inen okur Selim İleri, pek çok anısında ve söyleşisinde bu üç 

romancının adını bir hayranlıkla anacaktır. Hatırlıyorum adlı anı kitabında, okuduğu 

romanların özetlerini çıkarta çıkarta yazmayı öğrendiğini söyleyecektir.88 Gene aynı eserde, 

Reşat Nuri okurken romancı olmaya karar verdiğini söyleyecektir.89 Yazar, adını andığımız 

üç romancıya asıl yönelişinin, Galatasaray Lisesi’nde okumaya başladığı senelerde 

gerçekleştiğini söyler. Ancak, zaman ilerledikçe, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halit Ziya 

Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Refik Halit Karay, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hamdi 

Tanpınar da okuma listesine eklenecektir. İleri, daha geniş çevrelerle tanıştıkça, edebiyat 

çevrelerini daha yakından tanımaya başladıkça, okuma listesi genişler. Hikâyecilerden 

Sabahattin Ali, Sait Faik Abasıyanık, Ömer Seyfettin, ve Orhan Kemal’in eserleri de 

                                                           
86 S. İleri, “Aşk ve Sevda Romanları”, s.63 vd. 
87 S. İleri, Hatırlıyorum, s.24. 
88 Age., s.29. 
89 Age., s.28. 
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yazarın dünyasına girecektir. Yıllar ilerledikçe, dönemin genç edebiyatçılarıyla da tanışacak 

ve onları da okumaya başlayacaktır. Bilge Karasu buna örnek olabilir.90  

 

     Attila İlhan’dan başlayarak, Behçet Necatigil ve Edip Cansever’in şiirlerini büyük bir 

sevgiyle okuduğunu söyleyen İleri’nin, gençliğinde çokça görüştüğü Behçet Necatigil, belki 

de kendisini en fazla etkileyen şairdir.91 “Necatigil’in şiiri benim ailem gibidir.”92 

diyecektir. Ayrıca, “Melali anlamayan nesle aşina değiliz” diyen Ahmet Haşim’in de, 

İleri’nin dünyasında önemli bir yeri vardır. Haşim’e deneme kitaplarında sık sık vurgu 

yapılır. Haşim’in kendi üzerindeki etkisinden, İleri, zaman zaman bahsedecektir.93     

 

     Galatasaray Lisesi yıllarında olsun, sonraki yıllarda olsun, İleri, Batı edebiyatını, gerek 

Galatasaray Lisesi’nde öğrendiği Fransızcası ile94, gerekse tercümelerden takip edecektir. 

İleri’nin anılarında ve söyleşilerinde okuduğunu söylediği yabancı edebiyatçılar arasında 

bulunan belli başlı isimler şunlardır: Sartre, Camus, Thomas Mann, Marcel Proust, Çehov, 

Dostoyevski, Kafka, Virginia Woolf, Tolstoy, Edgar Allan Poe, Balzac, Tennesse 

Williams…  

 

     İleri’nin çoğu öyküsünde ve romanında yapmaya çalıştığı, geçmişin izlerini edebi eserde 

var etme çabası, Fransız edebiyatının dev romancısı Marcel Proust’u andırır. Yazar, sık sık 

Çehov’dan ve onun oyunlarının eserleri ve kişiliği üzerindeki etkilerinden bahseder.95 

Poe’nun ünlü “Annabell Lee” şiirindeki aşk ve ölüm temaları, onda büyük etki 

yaratacaktır.96 Yazarın “Hicran Yarası” öyküsü de, aşk ve ölüm temalarını işler.     

 

     Yazarlığını inşa ettiği yıllardaki bu okumalarından sonra, İleri, elbetteki sayısız esere 

yönelecek ve bunların dışında çok sayıda okuma yapacaktır. Burjuvazi sınıfının insanlarını 

başlangıçta çok da bilinçli olmayarak yazdığını, ancak zamanla belli bir bilinçle bu sınıfı 

yazmayı sürdürdüğünü belirttiği bir yazısında, bilhassa “faşizm” konusunu odaklayan 

                                                           
90 Age., s.70. 
91 A. Sevim, “Selim İleri ile Röportaj”, s.25. 
92 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.99. 
93 Age., s.197. 
94 Selim İleri, Fransızcasının, kitap okuyup anlayacak nitelikte olduğunu, ancak Fransızca konuşamadığını    
    söyleyecektir. Bk. Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.45.  
95 N. Barbarosoğlu, “Geçmişin Geçip Gidemediğinin Romanı”, s.10. 
96 S. İleri, Hatırlıyorum, s.173. 
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okumalar yaptığı anlaşılmaktadır.97 Yazar, eserlerini oturtacağı toplumsal tabakayı tanımak 

üzere teorik okumalar yapmıştır.      

 

     Kısacası İleri, okurluk yönüyle, özellikle Türk edebiyatının ve Türk popüler 

romancılarının önemli isimleri üzerinde yoğunlaşmasıyla (bu isimleri odaklayan inceleme 

ve deneme kitaplarını da hatırlarsak) dikkat çekmiş, okurluğunu yazarlığının en güçlü 

beslenme alanı yapmasını bilmiştir.      

 

     1.2.6. TANIŞTIĞI SANATÇILARIN ETKİSİ 

     Selim İleri, gerek İstanbul’da yaşaması, gerekse bilhassa edebiyatçıları tanıma merakı 

içinde olmasından dolayı, dönemin edebiyatçılarının büyük bir bölümünü tanıyacaktır. 

Zamanla sinemaya duyduğu merak, sinema filmi senaryoları yazması da, başta ünlü sinema 

yönetmenleri olmak üzere pek çok sinemacıyı ve tiyatrocuyu tanımasına yol açacaktır. 

Bunların dışında kimi tesadüflerle, sanatın başka dallarında eser veren sanatçıları da, çok 

erken yaşlarda tanıyacaktır. Bunun en ilginç örneği, çocukluğunda kendisiyle aynı sokakta 

yaşadıkları ve bu sebeple erken yaşta tanıştığı ressam Zeki Faik İzer’dir.98       

 

     İleri, edebiyat dünyasından, Vedat Günyol, Rauf Mutluay, Kemal Tahir, Attila İlhan, 

Memet Fuat ve Behçet Necatigil’i, bir usta çırak ilişkisi kuracak kadar yakından tanımış, bu 

yazarların gerek eserlerinden gerekse birebir kurduğu ilişkilerde kendilerinden çok şeyler 

öğrenmiştir. Vedat Günyol ve Rauf Mutluay, Atatürk Erkek Lisesi’nde öğretmenleri 

olmuştur. Diğer edebiyatçıları kendi çabalarıyla tanımış, genç bir yazar olmanın 

heyecanıyla, bu edebiyatçılara ulaşmak, onların dünyasında kabul görmek ihtirasını 

duymuştur. Lise yıllarından itibaren, Yeni Dergi’nin, Yeni Ufuklar’ın, Papirüs’ün 

bürolarında bulunmuş olması da, onun edebiyat dünyasını, büyük oranda şahsen tanımasını 

sağlamıştır. Cemal Süreya, Melih Cevdet Anday, Cahit Külebi, Edip Cansever, Nedim 

Gürsel, Tomris Uyar,  Füruzan, Ferit Edgü bunlardan sadece birkaçıdır. Üstelik, İleri’nin 

gençliğinde son demlerini yaşayan edebiyatçıları da, örneğin Halide Edip Adıvar’ı, Yakup 

Kadri’yi, Hamdullah Suphi’yi, Kerime Nadir’i tanımıştır. Yazarın Halide Edip örneğinde 

                                                           
97 S. İleri, “Niçin Küçük Kentsoyluyu Yazıyorum…”, s.26 vd. 
98 S. İleri, Kar Yağıyor Hayatıma, s.13 vd. 
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olduğu gibi, başlangıçta bir edebiyat heveslisi olarak, edebiyatçılarla tanışmak için özel bir 

çaba sarf ettiği görülmektedir.99       

 

     Edebiyatçılar dışında, Türk sinemasının ve tiyatrosunun, pek çok yönetmenini ve 

oyuncusunu da tanıyan İleri, küçük yaşlardan itibaren ailesiyle birlikte, sinema ve tiyatro 

izleyicisi olmuş, özellikle sinemacıların hayatlarına büyük bir merak ve ilgi duymuştur.        

 

     İleri, tanıştığı edebiyatçıların eserlerinden ve kişiliklerinden, kendi kişiliğine ve 

eserlerine çok şeyler katmasını bilmiştir. Attila İlhan’ın bir sözü, İleri’nin hayatını 

bütünüyle etkileyecektir. Attila İlhan’ın, alkolün ya da cinselliğin değil, hayatın anlamının 

ancak çalışmayla bütünlenebileceğini söylemesi üzerine, İleri de kendini okumaya ve 

yazmaya adamanın bir kurtuluş olacağını düşünmüştür.100    

 

     İleri’nin tanıştığı edebiyatçılar arasında özellikle Vedat Günyol, Rauf Mutluay, Kemal 

Tahir, Attila İlhan, Memet Fuat ve Behçet Necatigil’in etkisinde kaldığını söylemiştik. 

Başka bir deyişle, bu edebiyatçılarla daha çok birlikte olmuş, onlarla usta çırak ilişkisi 

yaşamıştır. Atatürk Erkek Lisesi’nde öğretmeni olan Vedat Günyol için “…gerçek bir 

demokrattı. Duygusaldı. Öğrencisiyle arkadaş olabilecek kerte zengin ve yaşsız bir 

insandı.”101 diyecektir. Gene aynı kişi için söylediği “Eğer Vedat Günyol olmasaydı; 

bırakın ilk kitabımın yayınlanışını; burjuva değerlerinin ikiyüzlülüğünü hiçbir zaman 

öğrenemeyecektim.”102  cümleleri önemlidir.  

  

     İleri’nin kişiliğini ortaya koyan çok önemli bir tavrı söz konusudur: Kendisinin hocası 

konumunda olan edebiyatçıları yeri geldiğinde eleştirmesini bilmiş, kendisine söylenen ya 

da onlar tarafından yazılan her düşünceyi onaylamamıştır. Şimdi okuyacağımız satırlar, 

Günyol’un düşüncelerine eleştirel bir gözle bakabilmesini örneklemektedir: 

 

“Alıngandı Vedat Günyol. Bütün yaşamını onur üzerine kurmuştu. Bana 

öyle geliyor ki, kimi eleştirilerini kendi duygu dünyasının çatışmaları 

ortasında yazmıştı. Sözgelimi (…) Abdülhak Şinasi edebiyatı… onun 

Abdülhak Şinasi’de bir geçmiş zaman sıtması değil de, yalnızca bir 
                                                           
99 Age., s.23 vd. 
100 S. İleri, Hatırlıyorum, s.255 vd. 
101 Age. s.69. 
102 Age., s.77. 
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nostalji romatizması görmüş olmasına daima biraz üzülerek 

bakıyorum.”103 

 

     Aynı şekilde, İleri, Rauf Mutluay’ı da eleştirel bir gözle değerlendirebilecektir.  

 

“… zaman gelecek, Rauf Mutluay’la görüşlerimiz, beğenilerimiz 

uzlaşmazlıkta kopacaktı. Gerek Tanzimat edebiyatı, gerekse Edebiyat-ı 

Cedide için yazdıklarından çok yararlanmıştım. Ama Rauf bey aynı 

kaygılarla bugünün düzyazısına eğilmekteydi…”104   

 

     İleri Cumartesi Yalnızlığı’nı yayınladıktan sonra Memet Fuat ve Kemal Tahir’le tanışır. 

Memet Fuat, Yeni Dergi’de yayınladığı ve yayınlamadığı öyküleriyle İleri’nin yazarlığında   

önemli bir kilometre taşı olacaktır. İleri, “Rüzgârla Gitti” başlıklı yazısında Memet Fuat’ın 

kendisine özellikle “dil” konusunda verdiği öğütleri, Fuat’ın bir editör olarak sahip olduğu  

titizliği anlatacaktır.105      

 

     İleri’yi, (özellikle yerlilik düşünceleriyle) en çok etkileyen yazar belki de Kemal 

Tahir’dir. İleri’nin Pastırma Yazı kitabında, Kemal Tahir’in düşünceleri çok belirgindir.  

1971 yılında ve 2004 yılında yazarla yapılan iki söyleşide de, yazarın Türk öyküsünü 

değerlendirirken “yerliliğe” vurgu yapması manidardır.106 Bu vurguda Kemal Tahir’in 

düşüncelerinin etkisi olduğu kuvvetle muhtemeldir. Ancak, İleri, bireyliğini ortaya koyarak, 

Kemal Tahir’in düşüncelerine itiraz etmesini bilmiş, hatta ünlü romancının önemsemediği 

kimi Türk yazarları okumasını sağlamış, bir anlamda onu etkilemiştir.107 İleri, arkadaşı Naci 

Çelik’in bir Kemal Tahir fanatiği olduğunu söyledikten sonra ekler: “Ben öyle değildim. 

Kemal Tahir’i insan olarak çok sevmiştim. Ama eseri benim yolumu açacak tarzda 

değildi.”108 Batı edebiyatının örneklerini okuyan, Virginia Woolf gibi, Kafka gibi 

romancıları beğenen genç bir edebiyatçının, Anadolu gerçekçisi bir romancının eserleri için 

                                                           
103 Age., s.77. 
104 Age., s.69. 
105 Bu yazı için bk. S. İleri, Dostlukların Son Günü (kitabına konulan ek), s.172.    
106 Yeni Edebiyat Dergisi’nin Nisan 1971 tarihli sayısında İleri’yle yapılan söyleşi için bk. E. Çalık, Edebi    
    Mülakatlar, s. 72 vd. Ayrıca bk. A. S. Akçay, “Selim İleri ile Türk Öyküsünün  Modernleşme Serüveni     
   Üzerine”, s. 77 vd.  
107 S. İleri, Kar Yağıyor Hayatıma, s.114.  
108 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.92. 
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bu değerlendirmeyi yapması normal karşılanmalıdır. İleri’nin, Kemal Tahir’den, daha çok 

fikri planda etkilenmiş olduğu kanaatindeyiz.    

 

     Selim İleri’nin uzun seneler irtibat halinde olduğu bir başka edebiyatçı da Behçet 

Necatigil’dir. İleri’yi etkileyen şairlerin başında gelen Necatigil, gerek şahsiyetiyle gerekse 

eserleriyle İleri’de büyük bir hayranlık etkisi yaratmıştır. Necatigil’in eski İstanbul’u 

anlatışı, İleri’nin İstanbul’a yaklaşımı ile benzerlik arz etmektedir. Bir başka deyişle, İleri, 

Necatigil’in bakışını benimsemiş gibidir.109  

 

     Çok sayıda yazarın, sinema ve tiyatro sanatçısının, ressam ve müzisyenin dostluğunu 

kazanmış olan İleri’nin üzerinde, bu sanatçıların etkisi büyüktür. İleri, bu sanatçılardan 

topladıklarını bir senteze kavuşturmuştur.  

 

     Bu bölümü, ilginç bir alıntıyla noktalayalım: Vedat Günyol’un da içinde bulunduğu 

Türk hümanistleri ile Kemal Tahir’in başını çektiği yerlilik hareketi arasında, bazı fikir 

tartışmaları olmuştur. İleri her iki tarafa da çok yakın olduğu için, Handan Şenköken, 

İleri’ye, “Sen iki tarafın da yakınındaydın. Bu yakınlıkların sendeki etkisi neydi?” sorusunu 

yöneltir. İleri, “Hümanizm ve yerlilik bir senteze ulaşmalıydı. Bende sanırım öyle oldu.” 

diye cevap verir.110 Bizce İleri, sadece bu iki fikrin değil, pek çok düşüncenin, üslûbun, 

tarzın, anlayışın bir sentezidir. Fakat bunları kendinde birleştirerek, kendine ait bir dünya 

yaratmasını bilmiştir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 A. Sevim, “Selim İleri ile Röportaj”, s.25. 
110 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.75-76. 
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     1.3. ÖYKÜ DIŞINDAKİ TÜRLERDE EDEBİ KİŞİLİĞİNİN TEZAHÜRÜ 

     1.3.1. ROMANCILIĞI 

     Selim İleri, 1973 – 2004 seneleri arasında on dokuz roman yayınlar.111 Pek çok türde 

eser vermiş olmasına rağmen, İleri, “romancı” sıfatıyla tanınacaktır. Bunda, yazarın roman 

türüne ağırlık vermesinin payı büyüktür. Yazarın, dünden bugüne, romancılığında kimi 

değişimler, dönüşümler yaşanmıştır. Bu da, otuz yılı aşkın bir süredir eser veren bir romancı 

için oldukça doğaldır.     

 

     Rukiye Bilhan, İleri’nin romanlarındaki konuları; yozlaşma, sosyal adaletsizlik, 

kötümserlik, yalnızlık, özgürlük, zenginlik ve yoksulluk, evlilik, ölüm, aşk, tabiat, kadın ve 

erkek, geçmişe özlem olarak sınıflandırır.112 

 

     İleri’nin roman dünyasını, Necip Tosun’un şu satırları, veciz bir biçimde özetler:  

 

“İleri, eserlerinde, hiçbir şeye bağlanamayacak kadar her şeyi iyi bilen 

küçük burjuvayı, aydınları, sanat öğrencisi genci, toplumla sağlıklı 

ilişkiler kuramayan şairi, ömrü boyunca sevgiyi aramış ama bir türlü 

yakalayamamış gönül yorgunu geçkin bakireleri, cinselliği netleşmemiş, 

daha doğrusu sapkın cinsel eğilimler içerisindeki incelik düşkünü 

erkekleri, kadınları, hayatta aradığını bulammaış sanatçıları (…) gündeme 

getirir. O eserlerinde, gitgide sevgisizliğe ve iki yüzlülüğe doğru yol alan 

insan ilişkilerini, birey olmanın anlamını kavrayamamış insanların 

acılarını, bunalım ve çıkmazlarını ele alır. Onun eserlerindeki insanların 

sonu hep kaçınılmaz olarak yalnızlığa ve acıya çıkar. Çünkü evren tümden 

sevgisizlikle kaplanmıştır.insanlar arasındaki incelik, hassasiyet günden 

güne azalmakta, soy duyarlılıklar terk edilmektedir.”113       

 

     Alpay Doğan Yılız, İleri’nin romanlarını aşağıdaki gibi tasnif etmiştir: 

 

“İlk / Klâsik Dönem (1973-1980): Daha sonra Bodrum Dörtlemesi adı 

altında yayımlanan Her Gece Bodrum, Ölüm İlişkileri, Cehennem 

                                                           
111 Romanlarının listesi için, bu incilemenin “Hayatı ve Eserleri” başlıklı bölümüne bakılabilir.  
112 R. Bilhan, Selim İleri Hayatı ve Romanları, s.29 vd.  
113 N. Tosun, “Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın”, s.3.  
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Kraliçesi ve Bir Akşam Alacası ile yazarın ilk romanı olan Destan 

Gönüller bu başlık altına alınabilir. 

Geçiş / Arayış(lar) Dönemi (1981-1987): Yaşarken ve Ölürken ile 

başlayan, Ölünceye Kadar Seninim, Yalancı Şafak, Saz Caz Düğün 

Varyete, Hayal ve Istırap ve Kafes’in de içinde yer aldığı romanlar. 

Yeni Dönem; Yeni Yapı (1991-1997): ‘Geçmiş, Bir Daha Geri 

Gelmeyecek Zamanlar’ başlığı altında da yayımlanan, Mavi Kanatlarınla 

Yalnız Benim Olsaydın, Kırık Deniz Kabukları, Gramofon Hâlâ Çalıyor, 

‘Cemil Şevket Bey, Aynalı Dolaba İki El Revolver’. 

Son Dönem; Selim İleri Anıları ve Kurguları Arasında (1999-2004): Ada 

Her Yalnızlık Gibi, ‘Solmaz Hanım, Kimsesiz Okurlar İçin’, Bu Yaz 

Ayrılığın İlk Yazı Olacak,Yarın Yapayalnız.”114 

 

     Yıldız, ilk dönem romanları için: “Destan Gönüller ile başlayan ilk grup; İlk / Klâsik 

Dönem romanlarında Selim İleri, çoğu sanat, üniversite çevresinden olan bir grup (genç) 

insan arasındaki ilişkileri anlatır.”115 yorumunu yapacaktır. 

 

     Bu dönemin eserlerini anlayabilmek için Fethi Naci’nin eleştirilerine kulak vermek 

gerekir: Fethi Naci, “Hüzünlerin, acıların, ayrılıkların, karşılıksız sevgilerin, yıkılışların 

yazarı Selim İleri; güneşli alanların değil yağmurlu sokakların yazarı; birbirini anlayıp 

sevmenin değil iletişimsizliğin yazarı; ‘yoz güzellik’in yazarı.”116 diyerek, İleri 

romancılığına panoramik bir bakış yöneltir. Fethi Naci, İleri’nin, küçük burjuva aydınlarını 

anlatmayı seçtiğini belirttikten sonra, yazarın romanlarından alıntılar yaparak, İleri’nin 

öykü kişilerini daha yakından tanımamızı sağlar. Yazar, İleri’nin roman dünyası için, 

“Küçük burjuvazinin aydınlar kesiminin bir bölüğünün oluşturduğu bir dünya, bu. Ahmet 

Haşim, ‘Melali anlamayan nesle aşina değiliz’ demişti; Selim İleri’nin küçük burjuvaları –

solcusu, sağcısı, politika dışı olanı- nerdeyse su içer gibi, soluk alır gibi ‘melal’i yaşayan 

kişiler; çoğu için ‘melal’i seven kişiler de diyebiliriz.”117 diyecektir. 

 

     İleri romanlarının önemli bir bölümünü, küçük burjuvaların hayatlarından aktarılan 

sahneler oluşturmaktadır. Nitekim, Selim İleri, “Niçin Küçük Kentsoyluyu Yazıyorum…” 

                                                           
114 A. D. Yıldız, “Selim İleri Romancılığına Genel Bir Bakış”, s.14.  
115 Aynı yer. 
116 F. Naci, Yüzyılın 100 Romanı, s.624. 
117 Age., s.626. 
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başlıklı bir yazı yazarak, konuyla ilgili önemli düşünceler ileri sürmüştü. Yazının 

başlığındaki soruya cevap vermiş ve küçük burjuvaların hayatlarını anlatmasının sebebini, 

“yaşanılan ve gözlenen yaşama bağlı kalmak” 118 olarak açıklamıştı. Bunu doğru bir yargı 

olarak değerlendiren Fethi Naci, yazarın daha ileri giderek “siyasal açıdan amacının bizi 

faşizme sürükleyecek nitelikteki toplumsal süreçleri yansıtmak”119 olduğunu söylemesine, 

şu cümleyle itiraz edecektir. “Türkiye’de faşizmden küçük burjuva aydınları sorumlu 

tutmak, küçük burjuva aydınları olduğundan çok önemsemekten başka bir şey değil!”120 

          

     Yazarın romancılığının ikinci dönemi, “Geçiş / Arayışlar Dönemi”dir. Alpay Doğan 

Yıldız, bu dönemde, yazarın, bir taraftan, önceki romanlardaki, aydınlar arası ilişkiler, bu 

kişilerin huzursuzlukları, umutsuzlukları gibi meselelerini devam ettirirken, diğer taraftan 

1990 sonrası romanlarda farklı bir şekilde ele alacağı yeni bir konu etrafında dönmeye 

başladığını ifade eder. “Bu, hayatlarında yazmanın ya da okumanın etkili olduğu,  gerçek 

dünya ile kitapların; kurgu dünyaların arasında kalmış kişilerin hikâyesidir.”121    

 

     Yıldız’ın tasnifinde, 1991-1997 yıllarını kapsayan ve “Yeni Dönem Yeni Yapı” olarak 

adlandırılan Selim İleri’nin romancılığındaki üçüncü dönemi, Mavi Kanatlarınla Yalnız 

Benim Olsaydın başlatır. Yıldız, şöyle söyler: “Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın, 

belirtildiği gibi, kendisinden önceki bazı romanlarda başlayacağı sezilen İleri’nin 

romancılığında yeni bir döneme geçişi gösterir. Bu yeni dönemde ortaya konan tarzın Türk 

romancılığında da bir yeni bir durum olduğu söylenebilir. (…) Anlatıcı, o zamanlar, o 

günler diye bahsettiği zamanları anlatır. Kısa ve çok bölümlü bu romanlarda o zamanlara, o 

günlere ait, mahalle hayatı, komşular, semtler, eşyalar, şairler, yazarlar, romanlar, roman 

kişileri, sosyal ve siyasî olaylar hatırlanır, anlatılır, değerlendirilir.”122  

 

     Üçüncü dönemi başlatan Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın, Refik Halit’in 

Nilgün’ü gibi popüler romanların saf duyarlıklarını çağdaş romana taşıma endişesi ile 

yazılmıştır. Roman, Yeni Türk edebiyatından kimi eserlerin ve popüler romancılığımızdan 

bazı metinlerin bir “karma”sı, bir kesişim noktası gibidir. Nazan Bekiroğlu, bu roman için, 

“Bu romanıyla Selim İleri, bize teklif eder ki; Türk romanının; geldiği bu yerde, daireyi 
                                                           
118 S. İleri, “Niçin Küçük Kentsoyluyu Yazıyorum…”, s.26. 
119 Agy., s.29. 
120 F. Naci, “Yüzyılın 100 Romanı”, s.627. 
121 A. D. Yıldız, “Selim İleri Romancılığına Genel Bir Bakış”, s.16. 
122 Age., s.17. 
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tamamlamış olarak yeniden başlangıçtaki noktaya dönülmüş ama çok farklı tecrübe ve 

kabiliyetlerle yüklenilmiş bir yerde; yeni teknikler, yeni yorumlarla, küçümsemek 

ukalalığına düşmeksizin, ayıklayarak, yeniden inşa ederek, başka bir şey yaratmak için 

kullanarak, bu piyasa duyarlığından alabileceği güzel şeyler vardır.” diyecektir.123    

 

     Aynı roman hakkında Necip Tosun ise şunları söyler: 

 

“Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim İçin Olsaydın’ı bir savunma anlatısı 

olarak nitelemek pek yanlış sayılmaz. Çünkü bilindiği gibi İleri, öteden 

beri edebiyattaki yerleşik yapılanmanın favori eğilimi olan sosyal 

muhtevalı eserlerden çok, bireyi, onun duygusal dünyasını hedefleyen 

eserlerle ortaya koyuyor, bu da malum çevrelerce eleştiriliyordu. (…) İşte 

Selim İleri, sanki bütün bu eleştirilere bir cevap olsun için, bu romanında, 

kendi sanatını besleyen kaynakları gündeme getirerek, sanatının 

yöneliminin haklılığını ispatlamaya çalışır.”124          

 

     Selim İleri, 1999-2004 yılları arasında, Ada Her Yalnızlık Gibi, Solmaz Hanım, Kimsesiz 

Okurlar İçin, Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak, Yarın Yapayalnız adlı romanları yayınlar. 

Alpay Doğan Yıldız, yazarın bu romanlarını, “Son Dönem; Selim İleri Anıları ve Kurguları 

Arasında” diye başlıklandırır. Bu dönem romanları için, Yıldız, şunları söyler: 

 

“(Bu dönem romanlarında -AH) romanı anlatanın, daha doğrusu anlatım 

şekli itibariyle yazar/yazanın; Selim Bey’in / Selim İleri’nin / S.İ’nin, daha 

önceki romanlarındaki, özellikle Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim 

Olsaydın ile başlayan çizgideki roman kişilerine ve bu romanların yazma 

zamanındaki anlatıcının/yazarın; Selim Bey’in / Selim İleri’nin / S.İ’nin 

yazma anlarına dönülür. (…) Ada Her Yalnızlık Gibi’de yeni bir şey 

yazmak/anlatmak isteyen anlatıcının, bir çok şey yazmış romancının, 

yazma; geçmişinden bir şeyleri bir adaya toplama çabası anlatılır/yazılır: 

Anlatıcının bu yazma; adaya toplama çabası boyunca daha önce yazdığı 

romanlar, onların yazılma anları, okuduğu romanlar, roman kişileri, 

hayatının değişik dönemlerine ait anılar, tanıdıkları; akrabalar, hocaları, 

yazarlar... geçer zihninden. Bu zihinden geçenlerin akışı bozulmadan, bu 

                                                           
123 N. Bekiroğlu, “Duyarlığın Zaman Romanı/Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın”, s.8. 
124 N. Tosun, “Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın”, s.4. 
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akış ile yazma, zihinden geçenlerden bir adaya götürülecekleri seçme 

çabası  bir bütünlük hâlinde anlatılır.”125  

 

     Ömer Şişman’ın yazarla yaptığı bir görüşmede, bu dönem romanları üzerine konuşulur. 

İleri; eserlerini postmodern bir çizgiye yaklaştıran, “kendisini anlatma”, “kendi hayatını 

kurgusallaştırırken yapmacıklıktan kaçınma” endişesinden bahseder. Aradığı şeyin 

samimiyet olduğunu söyler. Bir gün, bahçede dolaşırken, bir güvercin ölüsü görmüş ama bu 

olayı romanlaştırırken güvercin yerine kumru deme gereği duymuştur.126 Son dönem 

eserlerinde görülen bu tür denemelerin, yazarı, hiç de tercih etmediği bir yaklaşıma, 

“postmodern” edebiyata yaklaştırdığı görülmektedir. Zira bu durum, İleri’nin eserlerine –

aslında postmodern edebiyat kuramının özelliklerinden olan- “oyun”u davet etmektedir. 

İleri’nin son dönem romanlarını “postmodern”  edebiyata yaklaştırmaktadır. Kendisine, 

Rukiye Bilhan tarafından, bu konuyla ilgili olarak sorulan bir soruya, İleri, son dönemde 

yazdığı eserlerdeki kimi özelliklerin kendisini postmodernlere yakın gösterdiğini, fakat 

kendisinin böyle bir amacının olmadığını belirtmiştir.127                  

 

     İleri’nin, romanlarında, Woolf gibi, Joyce gibi, Faulkner gibi, Proust gibi Batı 

romancılarından özellikle romanlarının biçimsel yönlerini inşa ederken faydalandığını, 

“bilinç akımı” gibi teknikleri büyük bir başarıyla kullandığını görmekteyiz. Klasik 

romanların yapısına alışmış okurların algılamakta zorlanacakları bir “dil”e ve “kurgu”ya 

sahip olan romanlarında, İleri, zaman zaman deneysel çizginin sınırlarını zorlar.  

 

     İleri’nin öyküleriyle romanları arasında, gerek muhteva gerekse anlatım yöntemleri 

açısından büyük paralellikler mevcuttur.  

 

     1.3.2. DENEME VE İNCELEME YAZARLIĞI 

     Selim İleri, 1960’lı yılların sonlarından itibaren, edebiyat dergilerinde deneme-inceleme-

eleştiri türlerini hatırlatan, öznel özellikler taşıyan yazılar yazmaya başlar. Yeni Ufuklar, 

Yeni Dergi, Papirüs gibi organlarda yazıları yayınlanırken, zamanla Politika, Milliyet, 

Cumhuriyet gazetelerinde de yazı serüvenini sürdürür. Kitaplara girmemiş yüzlerce 

                                                           
125 A. D. Yıldız, “Selim İleri Romancılığına Genel Bir Bakış”, s.18. 
126 Ö. Şişman, “Mavi Kanatlarınla’dan Ayrılığın İlk Yazına…”, s.1 vd. 
127 R. Bilhan, Selim İleri Hayatı ve Romanları, s.256. 
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yazısının olduğunu söyleyen İleri,128 halen “Yazı Odası” başlığını taşıyan köşesinde, 

Cumhuriyet gazetesinde haftalık yazılar yazmaktadır.  

 

     İleri’nin kitaplara girmeyip gazetelerde ve dergilerde kalmış yüzlerce yazısının olmasına 

rağmen, ilki 1982 tarihli, sonuncusu 2003 tarihli olmak üzere sekiz (8) adet deneme kitabı 

bulunmaktadır.  

 

     İleri’nin denemelerindeki temel mantalite, toplumun, sanat dünyasının, değerini 

bilmediği eser ya da sanatçıları hatırlatmak, unutulmuş, kaybedilmiş değerleri yeniden 

insanların gündemine taşımaktır. Yiten güzellikleri hatırlatmaktır. İleri; dünyanın, ülkenin, 

toplumun değişiminden rahatsızdır. Çünkü bu değişimi bir çözülme, bir çürüme olarak 

görür. İleri, “eski”yi canlandırmak, unutturmamak telaşındadır.  

 

     Selim İleri’nin denemelerinde işlenen başlıca konuları şöyle sıralayabiliriz:  

 

     a. Modern Türk edebiyatının klasik yazar ya da şairlerine, Namık Kemal’e, Halit 

Ziya’ya, Mehmet Rauf’a, Halide Edip’e, Reşat Nuri’ye, Yakup Kadri’ye, Ahmet Mithat’a, 

Hüseyin Rahmi’ye, Ahmet Haşim’e, Ahmet Hamdi Tanpınar’a, Abdülhak Şinasi’ye ve 

benzeri şahsiyetlere dair yazılar… Bu yazılarda, daha çok, yeni nesillerin bu değerli 

yazarları okumayışları, bu önemli edebi şahsiyetlerin eserlerinin öneminin bilinmeyişi ya da 

hepten unutulmuş olması, bu yazarların eserlerinin derin duyarlıklara sahip oluşu gibi 

konulara işaret edilmektedir.      

 

     b. Çağdaşı olduğu edebiyatçılara, Sevim Burak’a, Füruzan’a, Oğuz Atay’a, Behçet 

Necatigil’e, Oktay Rıfat’a, Melih Cevdet’e, Fikret Ürgüp’e, Selçuk Baran’a ve daha pek 

çok edebiyatçının eserlerine yönelik yazılar… Bu yazılarda, daha çok incelemeci, 

çözümlemeci bir tavırla, yazarların eserleri irdelenir. İleri’nin denemeci tavrının burada 

eleştiri türüne yaklaştığı görülür.   

 

     c. Türk edebiyatı içerisinde yer alamayacak, daha çok popüler Türk romanı çerçevesinde 

düşünülebilecek yazarların, Güzide Sabri’nin, Muazzez Tahsin Berkant’ın, Kerime 

Nadir’in, Ethem İzzet Benice’nin, Mebrure Sami’nin, Şükûfe Nihal’in, Burhan Cahit’in, 
                                                           
128 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.184. 
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Mahmut Yesari’nin, Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun, Oğuz Özdeş’in, ve gene bu bağlamda 

ele alınabilecek Kemalettin Tuğcu’nun eserlerindeki derin duyarlıklara, inceliklere vurgu 

yapan yazılar…   

 

     d. Dünya edebiyatçılarından; Virginia Woolf’tan, Dostoyevski’den, Tolstoy’dan, 

Çehov’dan, Bachmann’dan, bu yazarların kendi üzerindeki etkisinden, eserlerinin 

öneminden ve değerinden söz açan yazılar… 

 

     e. Sinema, tiyatro, müzik, resim gibi sanat dallarının önemli isimlerini; Afife Jale’yi, 

Cahide Sonku’yu, Belgin Doruk’u, Safiye Ayla’yı, Mihri Müşfik’i ve bu çerçevede 

düşünülebilecek sanatçıları anlatan, onların hayatlarından, başarılarından söz açan yazılar…  

 

     f. İstanbul’dan, İstanbul’un kaybolan güzelliklerinden, öykülerinde anlattığı eski 

İstanbul’un masalsı semtlerinden bahseden yazılar… 

 

     g. Doğrudan doğruya kendinden, hayatından, anılarından, yazarlığından, eserlerinden 

bahseden yazılar… 

 

     Bu tasniften sonra şu hususa da değinmekte yarar vardır: Selim İleri’nin, denemelerinde, 

kavramsal, teorik bir bakıştan uzak durduğu görülür. Yapmaya çalıştığı, daha çok bir 

okuyucu bakışını, çözümlemeci bir tavırla yansıtmaktır.   

       

     İleri, zaman zaman, yazdığı denemelerden pişmanlık duymuş, bu sebeple haksız yere 

kimi yazarları huzursuz ettiğini üzülerek belirtmiştir.129   

 

     İleri, denemelerinde de, öykücülüğünün genel yönelimlerinden uzakta durmaz: Yiten 

değerleri anlatma ve her vesileyle kendi hayatından ve eserlerinden bahsetme eğilimleri 

denemelerinde de sürecektir. 

 

     İleri inceleme kitapları da yayınlamıştır. Kamelyasız Kadınlar’da Namık Kemal’in Âkif 

Bey’i ve Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt’ini merkez alarak bu yazarların ve çağdaşlarının 

                                                           
129 N. Ateş, “Edebiyatın Bir Sahicilik Yanı Olmalı”, s.12. 
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kimi eserleri üzerinde durur. Aşk-ı Memnu Ya da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri’nde ise, 

odak noktası Halit Ziya’dır ve onun Aşk-ı Memnu’sudur.  

 

     Bu kitaplarda, yazarın, Modern Türk edebiyatının başlangıç dönemlerine giderek, bu 

dönemlerin eserlerini ve yazarlarını, öznel bir değerlendirmeye tabi tuttuğu görülür. Adı 

geçen yazarların eserlerine, daha çok bireyin özgürlüğü, toplumun ve toplumsal ahlâkın, 

bireyin özgürlüklerini kısıtlayıcı tarafları, yazarların ve toplumun “kadın”a yaklaşım 

biçimleri açısından yaklaşılır. Bunlar, İleri’nin temel hassasiyetleridir. Eserlerini ele aldığı 

sanatçıların üzerinde devletin, toplumun, “töre”nin etkilerini önemser. Bu unsurların, 

yazarların ortaya koydukları metinlere nasıl tesir ettikleri üzerinde durur. İnceleme 

kitaplarında İleri’nin çözümlemeci bir tavrı vardır. 

 

     Çağdaşlık Sorunları adlı inceleme kitabında, yazar, Ömer Seyfettin, Halide Edip, Yakup 

Kadri, Reşat Nuri, Peyami Safa, Cevat Şakir, Sait Faik, Ahmet Hamdi, Yaşar Kemal, 

Adalet Ağaoğlu, Oktay Rıfat ve Attila İlhan’ın eserlerini inceler. İleri, diğer inceleme 

kitaplarını yeniden yayınladığı halde, bu kitabını bir daha bastırmaz ve bu kitaptaki 

düşüncelerinden dolayı utanç duyduğunu söyler.130 Selim İleri, özellikle Ömer Seyfettin 

gibi, Peyami Safa gibi yazarları, Çağdaşlık Sorunları’nda “gerici” diyerek eleştirmiştir. 

“Ömer Seyfettin çağının, toplumunun sorunlarına yaklaşamamış, kişisel görüşleri yanlış, 

tutumu gerici bir hikâyecidir. (…) Tam anlamıyla bir bilgisizlik örneğidir onun yapıtı.”131    

 

     İleri, 1978’de yayınladığı Çağdaşlık Sorunları için, 2004’te şunları söyleyecektir:    

 

“Bir pişmanlık kitabı benim için. Kendimi olmuş bitmiş bir devrimci, bir 

Marksist gibi görmüşüm, hatta neredeyse Stalinist diyeceğim. Gerçi 

ömrümün hiçbir döneminde Stalinist olmadım, ama o kadar haince 

yaklaşmışım ki… Şükran Kurdakul’un bir eleştirisini hatırlıyorum ve 

doğruydu: ‘Ömer Seyfettin’i dışarıdan, sanki o bugün yazmış gibi 

değerlendiremezsin ki. O bir çağa hitap ediyordu ve o çağda imparatorluk 

çöküyordu, sorunluydu onun milliyetçiliği.’ Dedi ve ekledi: ‘Eğer bu 

çağda da Bulgaristan girse buraya ve aynı katliam olsa, aynı tepkiyi 

verebilecek olanlar yazardı yine.’ …Bugün birebir ben de böyle 

                                                           
130 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.170. 
131 S. İleri, Çağdaşlık Sorunları, s.44. 
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düşünüyorum. Sevdiğim yazarları bile; Tanpınar gibi, dünya görüşümüz 

uyuşmaz ama Peyami Safa gibi, Halide Edip Adıvar gibi isimleri yerin 

dibine batırmak için elimden geleni yapmışım.”132  

 

    Kırık İnceliklerin Şairi : Behçet Necatigil’de, İleri, Necatigil’in ilk şiirinden başlayarak 

son şiirlerine kadar kronolojik bir sırayla, şairin şiirlerini değerlendirir; çözümlemeye, 

yorumlamaya çalışır. Nispeten daha nesnel bir “ses” yakalamak isteğindedir.   

 

     “…bir edebiyat ancak kendi geleneği ile var olabilir. Kendi geleneği olmayan, bu 

geleneğe dönüp bakmayan onun çizgisinde gitmeyen bir edebiyat kendini devamlı aramak 

zorunda kalır.”133 diyen İleri’nin; incelemelerinde, denemelerinde, anılarında, öykü ve 

romanlarında, oyunlarında; bakışlarını “geçmiş”e çevirmesi, geçmiş insanları, geçmiş 

edebiyatçıları, sanatçıları bir anlamda bugüne taşıması manidardır. İnceleme kitaplarına bu 

açıdan bakmak gerekir.   

   

     1.3.3. ANI YAZARLIĞI 

     Selim İleri’nin anı türünde yazdığı kitapları, üç grupta incelemek gerekir.  

 

     Birinci grup: Annem İçin (1983), Hatırlıyorum (1984), Anılar; ıssız ve yağmurlu (2002), 

Kar Yağıyor Hayatıma (2005).   

      

     İkinci grup: Yıldızlar Altında İstanbul (1998), İstanbul Seni Unutmadım (2001), 

İstanbul’un Sandık Odası (2004). 

 

     Üçüncü grup: Evimizin Tek Istakozu (2000), Oburcuğun Edebiyat Kitabı (2002), 

Rüyamdaki Sofralar (2003). 

 

     Birinci grup içerisinde zikredilen Hatırlıyorum ve Anılar; ıssız ve yağmurlu kitapları, 

yazarın doğrudan kendisini, kendi hayatını odak aldığı eserlerdir. Kendisinden yola çıkan 

yazar, ailesini, tahsil hayatını, edebiyat dünyasıyla ilişkilerini bizlere anlatırken, eserleri, 

öykücülüğü, romancılığı, edebi kişiliği hakkında önemli ipuçları verir. Bu grubun ilk kitabı 

olan Annem İçin’de, odak, yazarın annesi Süheyla Hanım’dır. Kar Yağıyor Hayatıma ise, 
                                                           
132 N. N. Savcıoğlu, “Selim İleri ile Çağdaşlaşma ve Bireye Yönelik Saptamalar”, s.25. 
133 A. Sevim, “Selim İleri ile Röportaj”, s.20. 
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yazarın hayatına bir şekilde girmiş edebiyatçıları, sinemacıları, tiyatrocuları odak alan 

yazılardan oluşmaktadır. Ancak İleri, bu anıları anlatırken de, ister istemez merkezi noktada 

kendisi bulunmaktadır.  

 

     İkinci grupta yer alan kitaplarda odak İstanbul’dur. İstanbul’un, daha çok, yazarın 

çocukluğundan hatırladığı şiirsel görüntüleri, masalsı havası aktarıldıktan sonra, artık 

kaybolmuş bu güzelliklere esef edilir. Bugünkü durumdan duyulan rahatsızlık belirtilir. 

İstanbul, pek çok semtiyle, mahallesiyle karşımıza çıkar. Yazar, “geçmişin peşine” 

takılmıştır. Geçmişin “şiir”ini, bir şekilde yeniden yaratmak istemektedir. “Yitirilen”e 

duyulan üzüntü yazı yoluyla telafi edilmek istenmektedir. İstanbul hakkında sorulan bir 

soruya, yazar, şu cevabı verecektir: 

 

“İstanbul'un rengi, hep sonbahar renkleridir. Sonbaharda güneşin 

puslarından arınıp birdenbire çok canlı renklere büründüğü bir sonbahar 

rengi vardır ya,o bana çok etkileyici gelir. Özellikle denizden baktığınız 

vakit Üsküdar tarafının renkleri çok etkileyicidir. Geçmişteki sesi 

derseniz, evin açık penceresinden yayılan radyo sesidir. O radyoda Sabite 

Tur Gülerman ya da o devrin hanımlarından birinin hüzünlü şarkısı çalar. 

Şimdiki sesi, trafik homurtusudur; sükûneti, dinginliği ve insancıllığı 

kalmamış bir ses. Koku deyince muhakkak ki, İstanbul'da sıcak bir yaz 

günü tavada cızırdayan bir patlıcan kızartmasının kokusudur. Mahalle 

aralarında hâlâ o kokuyu duymak mümkün. Bu da daha çok fakir 

İstanbul'u simgeleyen bir şeydir.”134   

         

     Üçüncü grupta yer alan kitaplar ise, ilk bakışta yemek kitabı olarak algılansalar da, 

onların da yazarın anılarını aktarmak amacıyla yazıldıkları bellidir. Odakta, çocuklukta ya 

da gençlikte yenen yemekler varsa da, gene eski İstanbul insanları, eski İstanbul hayatı, 

yazarın kendi hayatı anlatılır. Yazar neden yemek kitabı yazdığına dair sorulan bir soruya 

“…Refik Halit Karay’ın, özellikle 1940’lı yıllarda yemek üzerine yazdığı çok iştah açıcı 

yazıları vardır, onları da örnek aldım kendime. Karay’da yemeğe karşı tutku o kadar 

yoğundur ki, mesela İstanbul’da sonbaharı anlatırken, sonbaharı çeşitli şuruplar, 

                                                           
134 R. Yıldırım, “Anılardaki Tatlar”, s.104. 
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marmelatlar ve yiyeceklerin renkleriyle tasvir etmiştir.”135 diye cevap verir. İleri obur 

biridir ve bu kitapları yazmasında oburluğunun etkisi büyüktür.136 

 

     Stefan Zweig, Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar’da, otobiyografi yazan kişilerin, 

kendilerini gülünç duruma düşürecek, izzetinefislerine zor gelecek sahneleri, hatırlamak 

istemedikleri sahneleri, ya yazmama yoluna gittiklerini, ya da değiştirerek yazdıklarını 

söyleyerek, otobiyografik eserlere ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini ima eder.137 İleri’nin, 

Zweig’ı yalanlayacak bir şekilde, kendi yanlışlarını ya da kendini küçük düşürebilecek 

sahneleri anlatmaktan kaçınmadığı görülecektir. Kar Yağıyor Hayatıma’da, Kemal Tahir’in 

kendisini çok sert bir şekilde azarladığını ve kendisine “sefil yardakçı” diye bağırdığını 

anlatmaktan geri durmaz.138 Gene de, her insanın kendi gururundan bir yere kadar taviz 

verebildiğini, Zweig’ın haksız olmadığını belirtmemiz gerekir. Zweig’ın dikkati, çoğu anı 

yazar için geçerli olabilir. 

 

     İleri, anılarında da, geçmişi anlatma, eski İstanbul’u yazıya dökme amacıyla hareket 

etmiş, öykü ve romanlarındaki kurmaca dünyayı, bu defa kurmaca boyutundan yalıtarak 

yazmıştır. 

 

     1.3.4. OYUN YAZARLIĞI 

     Selim İleri’de tiyatro sevgisi, çok küçük yaşlarda başlamıştır. Çocukluğunda, radyoya ve 

radyoda dinlemekten hoşlandığı (perşembe akşamları yayınlanan) “Radyo Tiyatrosu”na, 

büyük bir tutkuyla bağlanır.139 Bunun izlerini Dostlukların Son Günü’nde yer alan “Ayrılık 

Var” öyküsünde görmek mümkündür. Bu öyküde de, öykü kişimiz olan çocuk, anne 

babasının kavgasını duymamak için kulağını radyonun hoparlörüne dayayacağını, orada 

yayınlanacak olan radyo tiyatrosunu dinleyeceğini söyler.140  

 

                                                           
135 Age., s.18. 
136 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, 18.  
137 S. Zweig, Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar, s.XIV-XV. 
138 S. İleri, Kar Yağıyor Hayatıma, s.113.  
139 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.293. 
140 S. İleri, Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri, s.288. 
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     Selim İleri, ailesiyle, küçük yaşlardan itibaren sinemaya ve tiyatroya gitmiştir. Çok 

sayıda çocuk oyunu izlemiştir. Büyüklere mahsus eserler arasında izlediği ilk oyunun ise  

George Washington Bu Evde Oturdu olduğunu söylemiştir.141  

 

     İleri, tiyatronun kendisi için büyüleyici bir sanat olduğunu söyler. Bunun sebebi, 

sanatçıların, bütün somutluklarıyla karşılarında bulunuyor olmalarıdır.142  

 

     Yazar uzun seneler öykücü ve romancı olarak tanındıktan sonra, 1990’lı senelerde oyun 

yazmaya başlar. İleri’ye “Seni tesadüfler mi oyun yazarı yaptı, yoksa bilinçli bir seçim 

miydi oyun yazmak?” şeklinde yöneltilen soruya, İleri, şu cevabı verecektir: 

 

“Tiyatro, (…) yazarlığımın oluşmasında büyük rol oynamış bir sanat. 

Beyoğlu’ndaki Yeni Komedi Tiyatrosu’nda çifte perdelerin açılması bile 

beni sarhoş ederdi. Hele o dekor, o tiyatro ışıkları, oyuncuların sahneye 

girişleri, sözler!.. Ama oyun yazmak arzusu çok sonraki yıllarda. Bizim 

tiyatro edebiyatımızın dikkatli bir okuruydum. (…) …Necati Cumalı’nın 

Derya Gülü, Melih Cevdet’in Mikado’nun Çöpleri’ni defalarca 

okumuşumdur. (…) Tiyatro oyunundan yararlanmayı ilk olarak Ölüm 

İlişkileri’nde denedim. Kimi oluntuları, bu romanda, oyun diyalogları 

halinde yazdım. Büyük heyecan duymuştum ve oyun yazabilirim diye 

düşünmüştüm. Aynı tekniği Cehennem Kraliçesi’nde sürdürdüm. Ne var 

ki gerisi pek gelmedi. Kaldırım Serçesi döneminde Gülriz Sururi bana 

‘Niçin oyun yazmıyorsun?’ dedi. Yeniden heves ettim. Bu kez Gülriz için 

Cemil Süleyman Alyanakoğlu’nun Siyah Gözler romanını oyunlaştırmaya 

giriştim. Siyah Gözler, yirminci yüzyılın başında dul bir kadının cinsel 

yalnızlığını Beykoz, Boğaziçi dekorunda işler. Berbat bir şeyler yazdım. 

Kimseye de göstermedim.”143      

      

     Bu pasajda anlatılanlardan da anlaşılabileceği gibi, yazarın tiyatroya olan ilgisi küçük 

yaşlardan itibaren başlamıştır. Ancak oyun yazması, Gülriz Sururi’nin önerisi iledir. 

Romanlarında tiyatrodan bir araç/bir teknik olarak yararlanan İleri, tiyatro sanatının 

yazarlığını etkilediğini söylemektedir. İlk oyun yazma denemesinde, Cemil Süleyman’ın 

                                                           
141 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu. s.60.  
142 Age., s.61. 
143 Age., s.319-320. 
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oyunlaştırmak üzere seçtiği romanı, “yirminci yüzyılın başında dul bir kadının cinsel 

yalnızlığını” anlatmaktadır. Yazarın diğer oyunlarında da karşımıza çıkacak kimi özellikler, 

bu cümlede saklıdır: Kahramanların kadın olmaları, yalnız olmaları, Osmanlı’nın sonu, 

Cumhuriyet’in başı denebilecek bir dönemde yaşamaları, toplumun genel kabulleriyle 

uyuşmayan kişiler olmaları, ayrıca yakın tarihimizde yer etmiş, tarihi kişilikler olmaları, 

genellikle, İleri oyunlarında karşımıza çıkan özelliklerdir.144          

 

     Yazarın başarısız olduğunu söylediği Siyah Gözler uyarlamasından sonra, Cahide Ölüm 

ve Elmas’ı yazdığını görüyoruz. Bu oyun, ünlü tiyatro oyuncusu Cahide Sonku’nun hayatını 

baştan sona anlatma iddiasında bir eser olmayıp, Sonku hakkında, yazarın duyduklarının, 

gördüklerinin ve okuduklarının bir izdüşümüdür.145 Yazar, Cahide Sonku’yu birkaç defa 

görmüş, bir kez de sahnede izlemiştir. Bunun dışında, Sonku hakkında anlatılanlar ve 

okudukları vardır. Yazarın 1981 yılında yazdığı “Prens Hamlet’in Trajik Öyküsü” adlı 

öyküsünde de gene Cahide Sonku’nun fırtınalı yaşamından kimi bölümler anlatılmıştır.146        

 

     Cahide Ölüm ve Elmas, Cahide Sonku’nun, karizmatik, şaşırtıcı, cesur, dünyayı pek 

fazla umursamayan kişiliğini ortaya çıkartacak sahnelerden örülmüştür. Basılmış hali altmış 

bir sayfa147 olan bu oyunda otuzdan fazla kişi vardır. Bunun, oyunun sahnelenmesi için bir 

handikap olduğunu fark eden yazar, Allahaısmarladık Cumhuriyet’te oyuncu sayısını 

azaltacaktır.148 Cahide Ölüm ve Elmas oyununda, Cahide’nin yalnızlığına vurgu yapılması, 

zenginlik-yoksulluk ikilemine değinilmesi, eserin, eski dönemlerin insanlarını, hayatlarını 

yansıtma kaygısı içermesi, bu oyunu, yazarın romancılığında ve öykücülüğünde 

gördüğümüz temalara bağlayacaktır. “Başvekil hazretleri asıldı, hariciye vekili de!”149 

cümlesi ve buna benzer cümleler, oyunun tarihi arka planını verecektir. Cahide Ölüm ve 

Elmas oyunu Devlet Tiyatroları’na teklif edilmiş, oyun inceleme kurulundan geçmiş, fakat 

oynanamamıştır.150  

 

                                                           
144 Yazarın “Hicran Yarası”, “Duyarlık”, “Hayatımın Romanı”, “Prens Hamlet’in Trajik Öyküsü” gibi 
öykülerinde de, 20. yy. başlarında ya da en azından ilk yarısında yaşamış, yüksek sınıftan kadınların 
hayatlarını aksettirmeye çalıştığını belirtelim. 
145 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.321. 
146 S. İleri, Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri, s.729. 
147 Yazarın kitaplaştırdığı oyunları için “Kaynakça” bölümüne bakılabilir. 
148 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.321. 
149 S. İleri, Cahide Ölüm ve Elmas, s.12. 
150 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.324-325. 
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        Yazarın, sahnelenmesindeki zorluklardan dolayı, Cahide Ölüm ve Elmas’tan ders 

çıkartarak, ikinci oyunu olan  Allahaısmarladık Cumhuriyet’in kişi sayısını azalttığı görülür. 

Bunlar; Halide, Galip, Afife ve Latife’dir. “İlk kadın terzisi” olarak tanıtılan Galip dışındaki 

kişiler yakın tarihimizde yeri olan kadınlardır. Halide Edip Adıvar, İlk müslüman Türk 

kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale151 ve Atatürk’ün eşi olan Latife Hanım… Edebiyat 

dünyasından bir yazarın, tiyatro dünyasından bir oyuncunun ve yakın tarihimizin önemli bir 

figürü olan Latife Hanım’ın hayatlarından kimi sahnelerin iç içe anlatıldığı bu oyun, 

Handan Şenköken tarafından “absürte açık, gerçeküstücü denebilecek tarzda yazılmış”152 

ifadeleriyle nitelendirilir. İlk kadın terzisi olarak tanıtılan Galip, bu üç önemli tarihi figürün 

birleştiricisi işlevini üstlenir. Oyun, Sadri Alışık Tiyatrosu’nda sahnelenme imkânı 

bulacaktır.153 

 

     Selim İleri’nin üçüncü oyunu ise Mihri Müşfik : Ölü Bir Kelebek’tir. Yazar, diğer 

oyunlarında olduğu gibi, bu oyununda da, Türkiye’nin yakın tarihinden somut bir şahsiyeti, 

bir kadın ressamı, Mihri Müşfik’i anlatır. Mihri Müşfik, hakkında az şey bilinen bir kadın 

ressamdır. Yazar, bu oyun kitaplaştırıldığı zaman, kitabın sonuna “Oyundan Sonra” 

başlığını taşıyan bir bölüm koyar. Bu bölümde, oyunun yaşamöyküsel bir özellik 

taşımadığını, yine de bazı yaşamöyküsel bilgilendirmelerden yararlanılarak yazıldığını 

belirtir.154 Şu satırlar, İleri’nin, sadece bu oyunu için değil, yazdığı ve yayınladığı üç oyunu 

için de geçerlidir: 

 

“Kültür gömleğimizi değiştirirken ya da daha inandığım bir deyişle, kültür 

hayatımızda yenileşmenin sentezini ararken, bugün unutulmuş, 

dönemlerindeyse mücadele vermiş nice kişiyle yüz yüze geliyoruz. 

Unutuluşta sanırım kadınlar başı çekiyor; unutulan kadınlar öylesine çok 

ki…”155              

 

     Unutulan kadınlar… Bu niteleme, özellikle, yazarın oyunlarında anlattığı Cahide Sonku, 

Afife Jale ve Mihri Müşfik isimleri için geçerlidir.  

 

                                                           
151 Konuyla ilgili olarak bk. S. İleri, “Afife Jale, Bir Çiğ Damlası”, s.28. 
152 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.325. 
153 Age., s.326. 
154 S. İleri, Mihri Müşfik: Ölü Bir Kelebek, s.81. 
155 Age., s.83. 
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     Mihri Müşfik : Ölü Bir Kelebek’te dört kişi vardır. Bunlardan sadece Mihri Müşfik 

gerçek yaşamdan sahneye taşınmış bir figürdür. Diğerleri; Yazar, Genç Adam ve Kız’dır. 

Mihri Müşfik, toplumun genel kurallarına uzak, ayrıksı, sıra dışı bir kişidir. Yazar, 

Mihri’nin ayrıksılığını, en çok cinselliği ön plana alarak gerçekleştirir. Mihri’nin aşka 

yaklaşımı cinselliği önceleyecek şekilde geliştirilir. İleri’nin eserlerinde sıkça 

karşılaştığımız bir tavır olan toplumca kabul görmüş değerlere isyan ediş ya da hafifseyerek 

yaklaşma, Mihri Müşfik’in şahsında bu eserde de gerçekleştirilmeye çalışılır. “Müslüman 

Türk kızları resim yapamaz.”156 cümlesi, oyundaki “Kız” tarafından “alaycı” bir eda ile 

söylettirilir. Burada, müslümanlarca genel kabul görmüş bir inanç hicvedilmektedir. Zira 

Mihri Müşfik bir ressamdır.  

 

     İleri, içten içe anarşist bir ruh taşıdığını ama bunu dışarı vurmakta zorlandığını sık sık 

dile getirmiştir. Mihri Müşfik : Ölü Bir Kelebek’te, Mihri’nin şahsında yapılmaya çalışılan, 

bu anarşist ruhun diğer eserlerde olduğundan çok yoğun bir şekilde ortaya çıkartılmasıdır. 

Şu satırlar, görüşlerimizi destekleyecektir: 

 

“Ölü Bir Kelebek, yazdığım üç oyundan bana en yakın olanıdır. Orada bir 

ruh dünyasını, en azından kağıtta yaşatabildim gibime gelir. Bize ahlâk 

diye öğretilmiş bir çok yalan; Mihri Müşfik onların üstüne gidiyordu. İç 

dünyamızda sese dökmeden söylediklerimizi doğrudan doğruya dışa 

vuruyordum. (…) İşin aslı aranırsa, onca romantizm ve romans gerisinde, 

dünyaya hep anarşistçe bakmak istedim. Bir anarşistin cesaret yok bende. 

Öte yandan iç dünyamda baştanımazlık cinnet halinde yaşar, yakıp 

yıkmak, yok etmek…”157    

 

     Handan Şenköken’le yaptığı söyleşide, yazar, oyunlarında, özellikle Çehov’dan ve 

Brecht’ten etkilendiğini söyler.  

 

     Gerçek yaşamdan, somut kişilerden yararlanılması; kadınların anlatılması; figürlerin 

yakın tarihimizden seçilmesi; genellikle toplumun genel kabulleriyle uyuşmayan, ayrıksı 

tiplerin seçilmesi; tiyatro, edebiyat ya da resim dallarında eserler vermiş, sanat kadınlarının 

sahneye taşınması gibi ortak noktalara sahip olan İleri oyunları, İleri’nin ruhunun 

                                                           
156 Age., s.22. 
157 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.330.  
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derinlerinde kaynadığını söylediği fakat çok fazla ortaya çıkartamadığından yakındığı 

anarşist, töre-karşıtı tavrını en net biçimde ortaya koyan ürünlerdir. Bununla birlikte, 

oyunlarda “hareket” unsurunun zayıf olduğunu söylememiz mümkündür. Eylemlerin, 

mazide yaşanmış kimi olayların, oyunculara anlattırılması suretiyle yansıtılması, oyunların 

sahnelenme gücünü zayıflatmaktadır.     

 

     1.3.5. SENARİSTLİĞİ 

     Selim İleri, çocukluğundan itibaren, Türk sinemasının koyu hayranıdır. On altı yaşından 

sonra, Beyoğlu’nun film yazıhaneleriyle dolup taşan sokaklarında dolaşmaya başlar.158 

Başlangıçta aktör olmak gibi bir hayale sahiptir. İleri, Kemal Tahir’in evinde Halit Refiğ’le 

tanışır. Kendisinden senaryo yazma teklifi alır.159 Fakat bu konuda hiçbir şey 

bilmemektedir.160 Halit Refiğ’le ilk çalışmalarını yaparlar. Cennetin Kapıları adını taşıyan 

bu ilk senaryo çalışması filme alınamaz. Yazar, Halit Refiğ’le başladığı senaryo 

çalışmalarına, Atıf Yılmaz, Ömer Kavur, Lütfi Ö. Akad, Zeki Ökten gibi yönetmenlerle 

devam eder. Yazar, bunlar arasında, en çok Lütfi Ö. Akad’dan yararlandığını 

söylemektedir.161 

 

     Yazarın senaryosunu yazdığı ya da yazımına katıldığı filmler arasında, Kadın Yapar, Bir 

Demet Menekşe, Damsız Evler, Askerin Dönüşü, Çapkın Hırsız, Seninle Son Defa, Kırık Bir 

Aşk Hikâyesi, Seni Kalbime Gömdüm, Göl, Günahsızlar, Yaralı Kurt…162 gibi eserler 

bulunmaktadır. Bunların dışında bir de televizyon dizisi senaryosu yazmıştır: Yedikuleli 

Mihriban…163         

 

     İleri’nin en tanınmış ve başarılı olmuş senaryosunun Kırık Bir Aşk Hikâyesi olduğunu 

söyleyebiliriz. Ömer Kavur’un yönettiği bu senaryo 1981 yılında filme alınmıştır.164 Film 

bir Ege kıyı kasabasında geçer. Edebiyat öğretmeni Aysel, İstanbul’dan buraya atanmıştır. 

Bir nişan töreninde bu kasabanın ileri gelenlerini tanıma fırsatı bulur. Zeytinyağ fabrikası 

sahibi Recep Bey’in kızı Belgin, eski gücünü yitirmiş ve Recep Bey’e borçlanmış bir yağ 

                                                           
158 S. İleri, Kar Yağıyor Hayatıma, s.46.  
159 S. İleri, Hatırlıyorum, s.188. 
160 Age., s.191. 
161 Age., s.198. 
162 Bu listede yer alan filmler için bk. S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.108 vd. ; S. İleri, Hatırlıyorum,  
      s.194 vd. 
163 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.282. 
164 S. İleri, Kırık Bir Aşk Hikâyesi, s.4. 
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imalathanesi sahibi Fuat’la nişanlanır. Fuat’sa Belgin’le nişanlandığı bu günde, Aysel’i 

görür ve ona ilgi duyar. Aralarında bir ilişki doğar ve hızla gelişirken, kasabada da büyük 

dedikodular alevlenmeye başlamıştır. Aysel bu duruma daha fazla tahammül edemeyip 

kasabadan ayrılır. Fuat ise bir anlamda kaderine boyun eğer. Aşkını değil, sevgisiz evliliğini 

seçer.165    

 

     İleri’nin senaryolarında, burada olduğu gibi, genellikle bir aşk üçgeni oluşur. İki erkek 

bir kadın ya da iki kadın bir erkek… İleri’nin şu sözleri, kendisinin bir senarist olarak, 

Yeşilçam sinemasından etkilendiğinin göstergesidir. 

 

“Ben, nice zamanlar beni etkilemiş  Yeşilçam öykülerinden yola çıkarak 

bir şeyler yapmak istedim. Hep o melodram kokusu, hep o aşk üçgeni 

masalı. Ama benim masallarım… mutlaka siyah masallar olmalıydı.”166  

 

     Selim İleri’nin Yeşilçam filmleri izleyerek büyüdüğünü ve Yeşilçam’ın “duygusal” 

havasının hayranı olduğunu hatırlarsak, onun, senaryolarında,  Yeşilçam’ın klasik çizgisini 

değiştirmek yerine, o çizgiyi sürdürdüğünü söylememiz daha uygun olacaktır. Ancak, bu 

çizgiye kendisinden birtakım renkler eklemesini de bilmiştir. Örneğin Nezih Coş, Kırık Bir 

Aşk Hikâyesi’ndeki figürlerin “Yeşilçam şemaları”ndan uzakta kurulduğunu söyler. Ayrıca 

gene bu filmde, kapitalizm eleştirisi yapılarak, Yeşilçam çizgisi daha ileri bir noktaya 

taşınmıştır.167   

 

     İleri’nin ilk özgün senaryosu olan Bir Demet Menekşe için, “Fakir kız, zengin fabrikatör 

arasındaki aşk… Alışılmış kalıpların dışına çıkarak, olabilir ilişkiler şeklinde düzenlenmiş 

bir senaryodan yapılan film, sınıfsal bazı çatışmalara da dokunuyor.”168 denilmektedir. 

Burada da, gene, İleri’nin hem Yeşilçam’ın kalıpları içinde kaldığını, hem de kısmen bu 

kalıpları zorladığını görmekteyiz. Ancak şu noktayı belirtmekte yarar var: İleri, hiçbir 

zaman Yeşilçam filmlerinin basitliğine düşmez. Senaryolarında, sanatsal endişelere sahip 

gerçek bir sanatçının imzası kendini hemen belli eder.  

 

                                                           
165 N. Coş, “Kırık Bir Aşk Hikâyesi”, s.52. 
166 S. İleri, Hatırlıyorum, s.203-204. 
167 N.Coş, “Kırık Bir Aşk Hikâyesi”, s.52.  
168 A. G. Elgin, 500 Film, s.317.  
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     Seni Kalbime Gömdüm adlı film için yazdığı senaryonun kısa özeti şöyledir: 

 

“Sökeli bir milyonerin kızı olan Eylül, bir tekstil fabrikası sahibi ile 

evlidir. Kızı küçük yaşta ölmüştür. Kocası kendisine karşı ilgisizdir. 

Bunalım içindeki Eylül bir gün Bodrum’a tatil yapmaya gider. Orada bir 

ressamla tanışır. Eylül, o genç ressamı, yıllardır aradığı erkek zanneder. 

Aralarında içten bir sevgi doğmuştur. Eylül, kocasından boşanmaya karar 

verir. İstanbul’a döner ve günlerini Ali ile geçirmeye başlar. Bu sırada fark 

eder ki, genç ressam Ali de erkek olarak kocasından farksızdır. Onun 

gözünde de sevgilisinden daha önemli şeyler vardır.”169    

 

     Öykü ve romanlarında; yenilikçi, hatta yer yer deneyci olarak düşünülebilecek olan 

Selim İleri’nin, senaristliğinde, aynı noktada bulunduğunu söyleyemeyiz. Sinemanın ticari 

bir sanat olması ve İleri’nin çocukluğundan beri, Türk sinemasına hayranlık duyması, 

sinema beğenisinin Türk filmleri izleyerek oluşmuş olması, böyle bir sonucu doğurmuş 

olabilir. Ayrıca, İleri’nin öykülerindeki yoğun duygusallığın, senaryolarında da karşımıza 

çıktığını söylememiz mümkündür. 

   

     1.2.6. ŞAİRLİĞİ 

     Selim İleri’nin şiir türünde verdiği tek eseri Ayışığı (1986)’dır. Başka bir şiir kitabı 

yayımlamadığı gibi, yazar, dergilerde de şiirler neşretmiş değildir. Yazar, bu kitap dışında 

başka hiçbir yerde şiir yayımlamadığını, şiirin kendisi için amatör bir uğraş olduğunu, bu 

şiirleri de 1970’li yılların ortalarında yazdığını, kendisiyle yaptığımız söyleşide bize ifade 

etmiştir.170  

 

     Kitabın kapağında, ressam Reha Yalnızcık’a ait bir doğa görüntüsü vardır. Resimde, ay 

ışığının gizemli atmosferinde bir manolya çiçeği betimlenmiştir. Kitabın arka kapağında 

yazanlar, İleri’nin şairliğine ışık tutmaktadır: 

 

“Her kitap, her defter, her yazı yalnız kendini anlatır. Selim İleri’nin gizli 

defteri AYIŞIĞI da öyle. Yıllar yılı okur katına ulaştırılmasından handiyse 

özellikle kaçınılmış bu defter(,) eksik bırakılmış bölümleri, yırtık 

                                                           
169 Age., s.363. 
170 Selim İleri ile 7 Nisan 2006 tarihli görüşme. 
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sayfaları, okunamamış sözcükleri… bütünlenememiş sözü ile geri 

dönülemeyecek bir ülkeye alıp götürüyor bizi: Veda edişin, kendi kendine 

kalışın ülkesine.”171         

 

     İleri, Ayışığı’nı otuz yedi yaşında yayınlamış olmasına rağmen, kitaptaki şiirleri çok 

daha önceki senelerde yazmış olduğu anlaşılmaktadır. Kitapta üç ana bölüm ve toplam 

yirmi sekiz adet şiir bulunmaktadır.  

 

     İleri, bir söyleşisinde, kendisine ne zaman yeniden şiir yayınlayacağı şeklinde yöneltilen 

bir soruya “Bir daha dönmeyeceğim. Çok zor bir şey. Onlar da gençlik taslaklarıydı.”172 

diye cevap verir. Söylediği gibi, bu tarihten sonra da, dergilerde ya da kitaplık çapta şiir 

yayımlamamıştır.  

 

     Selim İleri, öncelikle, Attila İlhan’ın şiirlerini okuyup onlara hayranlık duyarak bir “şiir 

okuru” olduğunu söyler. Ardından Behçet Necatigil ve Edip Cansever’in şiir dünyasına 

girecek ve bu isimlerden etkilenecektir.173  

 

     Ayışığı, İleri’nin öykü ve romanlarında görülen temel izleklere yer veren şiirlerle 

doludur. Karşılıksız aşk konusunu örnekleyelim: 

 

 

“hiçbir şey kalmasın 

hepsi silinsin 

hepsi 

 

elimde olsa 

yırtardım gölgeni 

resmine vurmuş 

bir pazar günü, yıllar sonra”174 

 

     Yalnızlık konusuna örnek: 

                                                           
171 S. İleri, Ayışığı, arka kapak yazısı.  
172 A. Sevim, “Selim İleri ile Röportaj”, s.25. 
173 Aynı yer. 
174 S. İleri, Ayışığı, s.7. 
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“Şikâyetlerimi anlatıyordum, yalnızlığı 

 ıssız gecede sık sık sesler işittiğimi”175 

 

     “Doğa”nın işlenişine örnek: 

 

“şurada karşımda duruyor 

kurutulmuş çiçekler, 

şu ortanca olmalı, şu da 

gül yaprağı 

 

çividisi ortancanın 

çoktan solmuş 

gül yaprağı besbelli beyazmış, 

sararmış şimdi 

kızıl kahverengi taflanlar”176 

     Ölüm konusuna örnek: 

 

“biz faniler için son sınır mezardır 

ruhum neden bu kadar geç kalmışım 

 

mezarımda ne gözyaşı ne çiçekler 

-ebediyen lahit ebediyen ölüm- 

 

ne de çürümüş etlerimin üstünü 

kemiklerimi örten isimli bir haç”177 

 

     Öykülerinden farkı olarak, yazarın ilginç bir biçimde, Bizans tarihine ve coğrafyasına 

yöneldiği, Bizans tarihinden kimi şahsiyetlerin adlarını andığı görülür. Bunun sebebiyle 

ilgili olarak kendisine yönelttiğimiz bir soruya, yazar, aşağıdaki şekilde cevap vermiştir: 

“Sanırım 1950’li senelerdeydi. ‘Teodora’ adında bir film izledim. Ünlü Bizans Kraliçesini 

                                                           
175 Age., s.47. 
176 Age., s.8. 
177 Age., s.61. 
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anlatıyordu. Ondan etkilenmiş olabilirim. Bir de Metin And var tabii. Onun Bizans 

Tiyatrosu  kitabını okumuştum.”178 

 

     İleri, şiirlerinde, belli bir ahenk duygusundan uzaktır. Şiirleri, bir düzyazı metinden 

farklı değildir. Yazarın, bu alanda herhangi bir iddiaya sahip olmadığı açıktır. Ancak; aşk, 

ölüm, yalnızlık, cinsellik gibi konuların işlenmesi, geçmişe yönelme arzusu gibi hususlar, 

yazarın diğer türlerdeki eğilimlerinin, şiirlerinde de sürdüğünü gösterir. Şairliği, İleri’nin 

edebi portresini pekiştirmiştir, hükmüne varılabilir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
178 Selim İleri ile 7 Nisan 2006 tarihli görüşme. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. SELİM İLERİ ÖYKÜCÜLÜĞÜ 

 

     2.1. SELİM İLERİ ÖYKÜCÜLÜĞÜNE GENEL YAKLAŞIMLAR 

     2.1.1. ÖYKÜ TÜRÜ HAKKINDA 

     Selim İleri öykücülüğüne dair değerlendirmeler yapmadan önce, “öykü” teriminin tanımı 

ve yapısı üzerinde kısaca durulacaktır.      

 

     “Öykü”, Türkçe “öykünmek” fiilinden türetilmiş bir kelimedir. Öykünmek, taklit etmek, 

başkasının beğenilir, sevilir davranışlarına özenmek, başkasını izlemek, onun gibi 

görünmeye çalışmak ve benzeri anlamlara gelen bir fiildir.179 “Öykü” terimine Öz Türkçe 

Sözlük’te “hikâye, kıssa, menkıbe, masal” anlamları verilmektedir.180 Türkçede bu terimin 

ilk kez, Nurullah Ataç tarafından kullanıldığı belirlenmiştir.181  

 

     Sözlüklerde “öykü” ve “hikâye” terimleri eş anlamlı olarak gösterilse de, bugün, artık 

edebiyat dünyasının bu iki terimin anlamlarını ayrıştırmaya çalıştığı ve giderek ortak bir 

kullanıma, ortak bir “anlam”a yaklaştığı görülmektedir. “Öykü” ve “hikâye” terimlerinin 

neye dayanılarak ayrıştırılması gerektiği konusunda çok sayıda söz söylenmiş olmasına 

rağmen, Yaşar Kaplan’a ait olan aşağıdaki ayrıştırma denemesi dikkate değer niteliktedir:  

 

“Hikâye; kurgusal yapıtlardaki  yani öykülerdeki ya da romanlardaki 

olaylar bütünü, olayların toplamı, olayların anası, temel entrika, lokomotif 

olgu gibi anlamlara gelmektedir. (…) Öyküye gelince; içinde bir hikâye, 

ya da birtakım hikâyeler taşıyan, roman olmayan, şiir olmayan, başka bir 

şey olmayan, ancak yalnızca öykü olarak anılmak isteyen bir tür, yazınsal 

türlerden bir türdür.”182  

 

     “Hikâye” İngilizcedeki “story” terimine karşılık gelmektedir. Bir gazete haberinin, bir 

arkadaş sohbetinin, bir sinema filminin, sokakta yürürken tanık olduğumuz bir olayın 

anlatımının, bir romanın birkaç cümleyle özetlenebilecek olay örgüsünün “hikâye” olarak 
                                                           
179 İ.Z. Eyuboğlu, Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, s.539. 
180 M. Ünlü, Öz Türkçe Sözlük, s.279.   
181 Y. Çolpan, Ataç’ın Kelimeleri, s.75. 
182 Y. Kaplan, “Öykünün Çeşitli Çehreleri”, s.38. 
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nitelenebileceği anlaşılmaktadır. “Öykü” ise, hayatın herhangi bir bölümünde ya da çoğu 

sanat eserinin bünyesinde karşımıza çıkabilen bu “hikâye”lerin, belli kurallar çerçevesinde 

sunumudur. Edebiyatın bir “tür”üdür. Bir “öz” olmaktan ziyade bir “form”dur. Bir 

“şekil”dir. İngilizcedeki  “story” terimine değil, “short story” terimine karşılık gelir.  

 

     Bunlara ek olarak şunu da belirtmemiz gerekir ki, “hikâye”, geleneksel anlatı 

eserlerimizi, “öykü” ise yenileşme dönemi edebiyatımız içerisinde verilen eserleri 

kapsayacak şekilde bir kullanım alanına sahiptir.      

           

     Bu noktada, “öykü”nün/“short story”nin bir tanımını yapmamız gerekmektedir. H. E. 

Bates, Ellery Sedgewick’in “Kısa öykü hemen her şeyi kapsayan bir konuma geldi: durum, 

epizot, karakter, anlatı. Sonuç olarak kısa öykü her insanın kendi yeteneğine göre yeni 

biçimler verebileceği bir tür oldu.”183 cümlesini alıntıladığı kitabında, bu cümleye paralel 

olarak, “Yazarın istediği her şey bir kısa öykü olabilir.” der ve ekler: “Bir atın ölümünden, 

genç bir kızın ilk aşkına; hiçbir kurgunun bulunmadığı durağan bir betimlemeden, hareketli 

ve hızlı olayların yer aldığı ve şaşırtıcı bir sonu olan hareketli bir düzeneğe; uyaksız 

yazılmış bir şiirden, (…) bir röportaja kadar her şey kısa öykü olabilir.”184 Bates, görüldüğü 

gibi, bizi bir tanıma değil tanımsızlığa götürmektedir.  

 

     Öykü türünün, modern anlamıyla ortaya çıkmaya başladığı 19. asrın ikinci yarısından 

itibaren yazılan öykü örneklerine bakarak, bunların hepsi için geçerli olabilecek bir 

tanımlama arayan Bates’in böyle bir tanımsızlığa ulaşması doğal karşılanmalıdır.  

 

     Öykünün/“short story”nin kurucusu sayılan Edgar Allan Poe’nun, öykü türünün 

sınırlarını belirlemek amacıyla koyduğu ve bugün bile geçerliliğini yitirmeyen kimi 

kurallar, bizi bir “tanım”a yaklaştırabilecektir. Sevinç Özer, Poe ile ilgili bir yazısında bu 

kuralları açıklar: 

 

“Poe’ya göre kısa öykü: 1. Okuyucunun kafasında ‘tek bir etki’ yaratacak 

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

dramatik coşkunun ahlâken biçimlendirici bir deneyim haline gelebilmesi  

                                                           
183 H. E. Bates, Kısa Öykü, s.9. 
184 Age., s.7. 
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için öykü bir oturuşta okuyup bitirilebilecek kısalıkta olacak; 3. Yazar 

olayları, karakterleri ve durumları ‘tek bir etki’ etrafında kurgulayacak; 4. 

Tek bir etkinin yaratılması sürecinde yazar şiirsel bir dil kullanacak; yani 

öyküden tek bir cümle çıkarıldığında bile öykünün gücünden bir şeyler 

kaybettiği yoğun bir dil kullanacaktır.”185     

          

     Walter Allen’ın “…kısa öyküyü ilkesel olarak romandan ayıran, tek bir olaydan ya da 

algıdan kaynaklanmasıdır.”186 cümlesi, Poe’nun “tek etki” kuralının daha iyi anlaşılmasını 

sağlayacak bir ifadedir. Zaman, mekân, olay örgüsü, kişiler gibi ortak özellikleri olan roman 

ve öykü türleri, birinin diğerinden daha kısa oluşuyla ayrıştırlmaya kalkıldığında bazı 

problemler çıkabilir. Ama “tek etki” kuralı, öyküde yazarın “tek” bir olayın dışına 

çıkamaması, tek bir etkiden fazlasını amaçlayamaması, öykünün yoğunluğunu zedeleyecek 

tek bir kelimeye bile yer verememesi, onu romandan ve diğer türlerden ayırır.     

 

     Öykü türünün “kısa”lığının neye tekabül ettiği de tartışma konusu olmuştur. Poe gibi, 

öykünün okunma süresinin bir ölçüt olarak getirilebileceğini savunanların yanı sıra, 

“öykü”yü ya da İngilizcedeki ifadesiyle “kısa öykü”yü, ayrıca “kısa kısa öykü”yü ve “uzun 

öykü”yü doğrudan kelime sayarak tanımlama gayreti içine girenler de olmuştur. Bunları 

birbirinden ayırmak için de “kelime sayımı” yapılmıştır. Şârâ Sayın, 2.000 – 30.000 arası 

kelimeden oluşan öykülere “kısa öykü”, 2.000’den daha az olanlara “kısa kısa öykü”, 

30.000 – 50.000 arası kelimeden oluşanlara ise “novelette” denildiğini belirtmiştir ki, 

“novelette”nin “uzun öykü” olarak kabul edilmesi mümkündür.187   

   

     Öykünün bir “ân”ın anlatımı olduğu sıkça dile getirilmiştir. Öyküde, romanda olduğu 

gibi, uzun zaman dilimleri anlatılmaz. Bir insanın hayatından uzun bir kesit sunulmaz. 

Gürsel Aytaç, öykü türünün özelliklerini; konuların gündelik hayattan alınması, büyük 

olaylara el atılmaması, hayattan bir kesit alınıp bu kesitin kısa bir zaman parçası içerisinde 

işlenmesi, öykünün kesin bir başlangıca ya da kesin bir sona sahip olmaması şeklinde 

sıralar.188  

 

                                                           
185 S. Özer, “Kısa Öykü Kuramının Manyetik Alanı: Poe’nun ‘Tek Etki’ Kuralı”, s.83. 
186 W. Allen, “İngilizcede Kısa Öykü”, s.40. 
187 Ş. Sayın, Çağdaş Avusturya Öyküleri, s.7. 
188 G. Aytaç, Edebiyat Yazıları 2, s.242. 
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     Öykü, bu özellikleriyle, modern insanın yaşamıyla özdeşlik kurar. Modern insan, 

çabucak dünyasına girebileceği, fazlaca vaktini almayacak sanat türlerini benimser. Öykü, 

onun bu isteğine cevap verebilecek özelliktedir. Modern yaşam, bütünlükten kopmuş, 

parçalı bir yapıya sahiptir. Öykü de modern yaşamın bu özelliğiyle paralel özelliklere 

sahiptir. Öyküye de bir belirsizlik hakimdir. Kesin bir başlayışa ya da sona sahip değildir. 

Öykü bir yoğunluğu gerektirir. Modern insanın yaşamı da yoğun, karmaşık, anlaşılması 

güçtür.  

 

     Selim İleri’nin öykülerinde modern öykünün pek çok özelliğini bulmak mümkündür. 

Bilhassa öykünün gerektirdiği şiirsellik, dil işçiliği, ayrıntıcılık, yoğunluk gibi özellikler, 

İleri’nin öykülerinde görülebilir.  

 

     2.1.2. SELİM İLERİ’NİN MODERN TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNDEKİ YERİ 

     1968 - 2006 yılları arasında altı öykü kitabı yayımlayan189 Selim İleri’nin bu kitaplarda 

yer almış öykü sayısı elli üçtür. Dergilerde bırakarak kitaplarına almadığı iki öyküsünün 

olduğu da hatırlanırsa, bu rakam elli beş olur. Ancak son kitabı Fotoğrafı Sana 

Gönderiyorum’da yer alan öykülerden, sadece daha önce dergilerde yayınladığı “Şahane 

Bir Tuvalet” ve “Hayat Sönüp Giderken” öyküleri, bu incelemenin konusu olabilmiştir. 

Dolayısıyla, şimdi yapacağımız belirlemelerde, İleri’nin kırk dokuz öyküsü esas alınmıştır. 

Fotoğrafı Sana Gönderiyorum’daki  –ilk kez kitapta yer alan-  altı öykü bu incelemenin 

dışında tutulmuştur. 

 

     Bu başlık altında, Selim İleri öykücülüğünün en çok dikkat çeken yönlerine vurgu 

yapılacak, İleri öykücülüğünün başat özellikleri üzerinde durulacaktır: 

 

     2.1.2.1. “Doğa”dan Yararlanış Biçimi 

     Selim İleri öykücülüğünün, başlangıçtan itibaren, doğa tasvirlerine yönelik tarafı, 

insanların dikkatini çekmiştir. Dostlukların Son Günü yayınlandığı zaman, Rauf Mutluay’ın 

bir yazısında, İleri’nin öykülerdeki çiçek adları için özel bir sözlük çalışması yapmış olması 

gerektiğini, aksihalde bir insanın bu kadar çiçek adını bilemeyeceğini belirtmesi ilgi 

                                                           
189 Kitapların yeni basımlarında adları değiştirildiği için, İleri’nin toplam öykü kitabı 10 (on) adet 
gözükmektedir. Eski Defterde Solmuş Çiçekler, Hüzün Kahvesi, Kötülük, Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri adlarını 
taşıyan kitaplar bu gruba girer.   
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çekicidir.190 Doğa tasvirleri, bu tasvirlere yol açan doğa bilgisi, gözlemi, İleri öykücülüğüne 

çok şey kazandırmıştır. Doğa, artık bir “refleks”e dönüşmüştür. Cumartesi Yalnızlığı’ndaki 

“Zeytinliklerin Altında Sükûn Yok” öyküsünde olduğu gibi, kendisine sığınılan, 

çirkinliklerden kurtulmak amacıyla kendisinden medet umulan bir unsurdur doğa. 

Öykülerin incelenmesi sırasında “doğa” unsurundan nasıl yararlandığı sıkça örneklenmiştir.    

 

     2.1.2.2. Öykülerdeki Şiirsellik 

     “Doğa” unsuruna ve doğa unsurunun kullanımına bağlı olarak, gene, İleri 

öykücülüğünde ilgi çekici bir özellik, şiirselliktir. İleri, öykülerinde, tasvirlerden, 

nitelemelerden, ayrıntılardan bolca yararlanarak şiirselliğe ulaşmasını bilir. Ömer Lekesiz, 

İleri öyküsü için, “Şiirsel söyleyişe önem verilir; öyküsel yoğunluk şiirsel söyleyiş 

aracılığıyla dengeli bir şekilde metnin tamamına yayılır, üslûp oluşturmada tamamıyla 

şiirsel söyleyişten yararlanılır.”191 demiştir. 

 

     2.1.2.3. Ayrıntı İşçiliği 

     Bu iki özellikten ayrılamayacak ama mutlaka belirtilmesi gereken üçüncü bir özellik, 

İleri’nin ayrıntıcılığıdır. O bir ayrıntı işçisi gibi çalışır. Böylece, öykülerde etkileyici bir 

atmosfer oluşturmayı başarır. Bunun, yazarın gözlemcilik yönüyle de ilgisi vardır. Şimdi 

okuyacağımız satırlar, yazarın ayrıntı işçiliğini örnekleyecektir: 

 

“Hafize, kristal çiçeklere, şekerliklere, billur vitrinlere, Bohemya 

avizelerine el sürmezdi. Dantelalı giysileriyle birbirlerine selam veren ya 

da kitara çalan, porselen koltuklarda oturan biblolara da. (Tabaklarda Eros 

çocuklar, onlarla ayrı bir zevki simgeleyen çini örnekleri, armudiyeler 

Altın suyuna batmış, çeşmibülbüller, Paşa’nın yolculukları, batıya, mine 

kapı tokmakları, Nezihe hanımefendi’nin beğendiği siyah maroken yemek 

odası iskemleleri, balkonda salıncaklı iskemle…”192   

 

     2.1.2.4.Yeni Öykü Kişileri  

     Doğan Hızlan, Selim İleri’nin ikinci öykü kitabından hareketle, yazarın 1960’tan sonraki 

hikâyemize yeni tipler kazandırdığını belirtir. “En yerel anlatılanların bile evrenselliğin 

                                                           
190 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.15. 
191 Ö. Lekesiz, Öykü İzleri, s.71. 
192 S. İleri, Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri, s.300. 
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tohumlarını taşıdığı bir gerçektir. İleri’de bunu görebilirsiniz. Konaklar, köşklerde yaşayan, 

Cumhuriyet’te uyuyamayan, ya da fazla uyanan kişiler, kokuşmuş, yıkık, bungun yaratıklar. 

Ta eski konaklardan sokaktaki kalabalıklara kadar uzayan bir hikâye kahramanı 

kalabalığı…”193 İleri’nin Cumartesi Yalnızlığı’nın ilk baskısına almadığı iki sayfalık “Bi 

Keman” öyküsünde bile çok sayıda öykü kişisi vardır. Öykülere genel olarak bakıldığında,  

sosyalist - devrimci gençlerden kapitalist - fabrikatör - patron tiplere, saraylarda köşklerde 

yaşamış üst sınıf kadınlardan, küçük burjuva aydınlara, derviş mezarlarını bekleyen dindar 

kişilerden şöhretini yitirmiş yazarlara kadar çok geniş bir kişi yelpazesine sahip oldukları 

görülecektir. Bu da, Hızlan’ın belirttiği gibi, öykücülüğümüz için bir zenginliktir. 

 

     2.1.2.5. İdeolojik Kalıplardan Uzak Duruşu 

     Selim İleri, yakın tarihimizdeki netameli dönemleri, sağ – sol çekişmelerini, öykülerinde 

soğukkanlı bir biçimde değerlendirmesini bilmiştir. Bir Denizin Eteklerinde kitabında 

bulunan “Kapalı İktisat” öyküsünde, art arda iki gazete haberini okurlarıyla paylaşır. 

Birincisinde sağ görüşlü gençler, sol görüşlü bir genci öldürmüşlerdir. Diğer haberde ise, 

sağ görüşlü işçiler vahşi bir biçimde öldürülmüşlerdir.194 İleri’nin, edebiyatımızdaki genel 

havanın aksine, 1970’li senelerde yaşanan sağ – sol çekişmelerini belli bir dengeyi 

gözeterek anlattığı görülür. Oysa kendisi sol eğilimlidir.195 Bu onu bağnazlığa götürmez. 

2004 yılındaki bir söyleşisinde, 70’li yılların siyasi çatışmalarından bahsederken, kendi 

kanadındaki kişileri “sürü psikolojisi” içerisinde olmakla, birey olamamakla eleştirecektir. 

Bunu 2004 yılında kavramış değildir. İleri, henüz on dokuz yaşındaki iken yayınladığı 

Cumartesi Yalnızlığı’ndaki “Güzün Savaş” öyküsünde devrimci gençleri, yeterince insancıl 

olmamakla eleştirir. Aynı öykünün son cümlesi, onun, hümanizmle ile sosyalizmi bir 

potada eritmeye çalıştığının en net örneğidir: “DÜNYA İNSANLARI BİRLEŞİNİZ.”196 

İleri, ideolojiyi öykülerine konu yaparken, ideolojik tuzaklara düşmemiştir.197    

 

     2.1.2.6. Bireysellikle Toplumsallığı Bileştirmesi  

                                                           
193 D. Hızlan, Düzyazı Ayracı, s.297. 
194 S. İleri, Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri, s.452-455. 
195 N. N. Savcıoğlu, “Selim İleri ile Çağdaşlaşma ve Bireye Yönelik Saptamalar”, s.26. 
196 S. İleri, Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri, s.72. 
197 Bu yargımızın tersine bir durumu, Cumartesi Yalnızlığı’nın “Ağlayan Kiremitler” öyküsündeki “Emekçi 
sınıf,  yalnız pazar günleri, ender rastlanır pazar ünleri ve bir tek kırlara gidebilir eğlenmeye.” (s.79) 
cümlesine bakarak örneklememiz mümkündür. Ancak bu tür örnekler çok azdır ve yazarın ilk kitabı olan  
Cumartesi  Yalnızlığı’nda kalmıştır.    
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     İleri’nin bir başarısı da, öykülerinde, bireysellikle toplumsallığı birleştirmesidir. İlk öykü 

kitabında bireyselden toplumsala uzanan öyküler yazmış, yani kitaptaki öyküleri bireysel 

çizgiden toplumsal çizgiye doğru sıralamıştır. Oysa, öykücülük hayatı, toplumsaldan 

bireysele akacaktır. Ancak, Necip Tosun’un dediği gibi, İleri, toplumculuk yaparken bile 

bireycilik yapar.198 Doğan Hızlan da aynı düşüncededir. “…’Kapalı İktisat’, nice toplumcu 

gerçekçi iddiası taşıyan hikâyelerden çok daha başarıyla, çöken, yozlaşan, sevgisiz bir 

toplumu sergiliyor.”199 İleri, bireyciliği değil ama bireyselliği savunduğunu söylemiştir.200 

Bireysellik, yazara göre, kişinin kendi görüşlerini, düşüncelerini, duygularını ön plana 

çıkarması, “sürü psikolojisi”ne karşı durmasıdır. İleri, 70’li senelerde, bireyselci 

tavırlarından dolayı, toplumcu yazarlar tarafından yadırgandığını belirtir: 

 

“Bireysellik endişesi taşıyordum. O dönemde benden büyük olan 

yazarlarımızın toplumsalcı bir tavrı vardı. Hatta benim bireyselciliği 

arayışım yanlış da anlaşılmıştır. O yıllarda, (…) adınızı anmamaya kadar 

götürebilirlerdi. (…) bireyselim derseniz ve soldaysanız sizi büsbütün yok 

sayarlardı.”201      

 

     Yazarın toplumsallıkla bireyselliği birleştirdiği veciz bir cümlesi, “Laterna Magica” 

öyküsünde geçmektedir: “…pankartlarda insan yalnızlığından söz açılmayacaksa, bir şeyler 

hep eksik kalacak…”202 “Son Yaz Akşamı” öyküsünde kendisinden toplumsal yanı ağır 

basan eserler vermesi beklenen, adeta buna zorlanan İskender, adeta Selim İleri’nin somut 

dünyadaki resmi gibidir.  

 

     2.1.2.7. Yoğun Duygusal Atmosfer  

     Bu çalışmanın “Bireysel ve Edebi Kişiliğini Besleyen Unsurlar” bölümünde, İleri’nin 

“Tabiatı”nı belirleyen özellikler arasında “Aşırı Duygusallığı”nın bulunduğunu belirtmiştik. 

İleri, gündelik yaşamında da sık sık ağlayan, çok duyarlı birisidir. İleri, bu özelliğini 

öykülerine başarılı bir şekilde yansıtmıştır. (Ancak, bu duyarlılığın, abartılı olarak öykülere 

aksettirildiği de olmuş ve bu durum eleştiri almıştır.203) Öykülerdeki şiirselliğin, etkileyici 

                                                           
198 N. Tosun, “Geçmiş Zamanın Peşinde : Selim İleri Öykücülüğü”, s.101.  
199 D. Hızlan, Düzyazı Ayracı, s.304. 
200 N. N. Savcıoğlu, “Selim İleri ile Çağdaşlaşma ve Bireye Yönelik Saptamalar”, s.27. 
201 Agy., s.26. 
202 S. İleri, Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri, s.395. 
203 D. Hızlan, Düzyazı Ayracı, s.295. 
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atmosferin, samimiyetin temelinde bu duygusal yoğunluk yatar. Son Yaz Akşamı kitabına 

adını veren öyküde, bu yoğunluk iyice hissedilir. İleri’nin zaman zaman, yoğun bir 

duygusal anlatımın içine girerek, öykünün yapısına zarar verişi, Salah Birsel’in şu 

satırlarından da anlaşılır: 

 

“İleri’nin kendine özgü bir anlatımı var. (…) Gerçi zaman zaman, bir 

yerlerden Aşırı Duygululuk Sarayının kiremitleri görünür, ya da İleri, 

Sarayın bahçesine dalar gibi olur ama, hemen kendini toparlar, öyküsünün 

tadı ahududu çeşnisinde ise ona, vişnelikörü ya da şamfıstığı çizgisinde ise 

onlara sarmalanır yine.”204 

   

     2.1.2.8. Simge Kullanımı 

     Bu çalışmanın “Öykülerin Biçim ve İçerik Özellikleri” bölümünde anlatıldığı gibi, 

İleri’nin öykülerinde “simgeler” başarıyla kullanılır. Mehmet Kaplan, “Gelinlik Kız” 

öyküsünü tahlil ederken, yazarın simgeciliğinden bahsedecek ve konuyla ilgili örnekler 

verecektir.205 Dostlukların Son Günü kitabındaki “Bütün İstanbul Bilsin” öyküsünde bir 

çocuğun elindeki “fırıldak”; ölümün, yitirişin, zamanın yok ediciliğinin simgesidir.  

 

     2.1.2.9. Eski İstanbul Hayatını Anlatması 

     Selim İleri, öykülerinde değişen İstanbul’u anlatmış, 1950’li senelerin hâlâ güzelliklerini 

yitirmemiş İstanbul’unu, o dönemlerin insanlarını, İstanbul’un bir “masal” olduğu 

zamanları, biraz da çocukluğunu özlemenin verdiği bir öznellikle öyküleştirmiştir. Bunda, 

çok sevdiği yazar Abdülhak Şinasi’nin olduğu kadar, Fransız romancı Marcel Proust’u 

erken yaşlarda okumasının da payı vardır. İleri’nin anılarında, denemelerinde de aslında 

İstanbul’u, daha çok mazide kalmış İstanbul’u anlatması, onun öykülerindeki şiirsellik 

arayışının bir sonucudur biraz da. Yazar, bir söyleşisinde, eski İstanbul’u anlattığı öyküleri 

için, “…farkında olmadan bir yaşama biçimini yazmışım. Orada anlatmaya çalıştığım o 

mütevazı evler o insanlar benim birebir gözlemlerimdi. Bunların yirmi beş yıl içerisinde 

tarihe karışacağı, bugünkü acayip cinnet İstanbul’una dönüşeceği kimsenin aklına 

gelmiyordu.”206 diyecektir.  

      

                                                           
204 S. Birsel, Kuşları Örtünmek, s.195-196. 
205 M. Kaplan, Hikâye Tahlilleri, s.388. 
206 A. S. Akçay; ““Selim İleri ile Türk Öyküsünün Modernleşme Serüveni Üzerine”, s.90. 
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     2.1.2.10. Küçük Burjuvaların Hayatlarını Öyküleştirmesi 

     Selim İleri, yıllar ilerledikçe, “küçük burjuva sol aydını”nın romancısı olarak 

tanınacaktır. İleri’nin romanlarındaki bu eğilim, öykülerinde daha önceden kendini gösterir. 

İleri’nin küçük burjuva sol aydınları anlatması, öykücülüğünde dikkat çeken noktalardan 

biridir. “Son Yaz Akşamı”nda olduğu gibi, bir sanatçının yaratma sancıları, varlık 

mücadelesi, toplumca ve arkadaşlarınca anlaşılmayışı, bireycilikle suçlanışı, sanatçıdan 

toplumsal çizgide eserler vermesinin istenmesi gibi konular, İleri’nin işlediği konular 

arasındadır. Bu öyküde, işadamı, gazeteci gibi başka tipler de bulunmaktadır.    

 

     2.1.2.11. Kendisini Öykülerine Konu Edişi  

     Türk öyküsünde, Selim İleri kadar, kendi yaşamını öykülerine konu etmiş başka bir 

yazar bulmak güçtür. Bu konuda, yazarın sarf ettiği şu sözler, düşüncelerimizi 

aydınlatacaktır: 

 

“ ‘Yaşantı’ bende ilk büyük yazma dürtüsüydü. …Cumartesi Yalnızlığı’nı 

oluşturan ilk öykülerimde ‘yaşantı’ların etkisi uçsuz bucaksızdır. Örnekse 

“Hüzün Kahvesi” bir lise arkadaşımın bana anlattıklarıydı. Bu arkadaşla 

yaz boyunca mektuplaşmıştık. Öyküde onun cümleleri bile vardır. 

yaşantılar sonraları da çekici geldi bana. Derken kendi yaşantılarıma 

dönüp baktım : Dostlukların Son Günü handiyse bütünüyle böylesi bir 

kaynağın verimidir.”207 

 

     İleri, başka bir söyleşide, “…sürekli yaptığımız bir şey vardır. kendimizden yola çıkarak 

yazarız, öykü ya da roman olsun diye ona isim takarız, değişiklikler yaparız. Bunu 

yapmamaya çalıştım.”208 diyecektir. Yazar, “samimiyet”i yakalamak amacıyla, hayatla 

kurmaca arasındaki mesafeyi kısaltmaya, yok etmeye çalışır. Kuşkusuz ki öykü, kurgusal 

bir türdür. Hayal gücüne, aslında “olmamış olan”a yakın bir türdür. İleri, burada 

söyledikleriyle, öykülerini hatıra türüne ya da günce türüne yaklaştırır. İleri’nin 

“samimiyet” amacını güderek yaptığı bu uygulama, onun eleştirilmesine sebep olmuştur.209 

Çalışmamızın “Öykülerin Biçim ve İçerik Özelikleri” başlığı altında bu tartışma üzerinde 

durulmuştur. Burada vurgulamak istediğimiz, İleri’nin böylesine alışılmamış bir tavrı inatla 

                                                           
207 F. Andaç, “Selim İleri ile Dünden Bugüne”, s.61. 
208 D. Durukan, “Evler Birer Küçük Cezaevidir.”  s.4. 
209 Romanları bağlamında bu noktada İleri’ye yöneltilen eleştiri için bk. F. Naci, Yüzyılın 100 Romanı, s.626. 
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sürdürmüş olması ve öykücülüğünü, bu tartışmalı noktadan “var etmeyi” başarmış 

olmasıdır.     

 

     2.1.3. SELİM İLERİ ÖYKÜSÜNÜ ETKİLEYEN YAZARLAR 

     2.1.3.1. Etkilendiği Yazarlar 

     “Etkilenmekten hiç ürkmem. Etkiye ve esinlenmeye son derece açık bir insanım. (…) bir 

yazar, bana sorarsanız güzel olan her çeşmeden, her türlü kaynaktan su içmelidir.”210 

sözlerinin sahibi Selim İleri’nin öykülerine bakıldığı zaman ya da konuşmalarına dikkat 

edildiği zaman, çoğu öykücüden etkilendiği ya da etkilendiğini söylediği görülür.  

 

     Necip Tosun’un şu satırları, İleri’nin etkilenme alanlarını kısmen de olsa anlamamızı 

sağlayacaktır: 

 

“İleri muhteva olarak yerli ustaları, biçimsel olarak ise yabancı ustaları 

takip eder. Virginia Woolf, Faulkner, Katherine Mansfield onun önemli 

kaynaklarıdır. Virginia Woolf’a ondan parçalar aktaracak kadar tutkundur. 

Bazen,  duyarlık, muhteva ve tema olarak alt edebiyat kültürünü 

yansıtırken, bunların yazıya geçirilişi, biçimsel yapısı olarak üst edebiyat 

dilini kullanır. Örneğin kimi öyküleri Kerime Nadir, Muazzez Tahsin türü 

bir gözyaşı edebiyatına, sulu bir romantizme teslim olurken, bunları 

dışlaştırmakta kullandığı yöntemler Virginia Woolf, Faulkner türü ultra 

modern yöntemler olur.”211     

 

     Woolf’un etkisinden kendisi de söz edecektir: “Ne kadar çok satırını çizmişim: yeşiller, 

maviler, kavuniçiler, morlar… Ne kadar çok cümlesine öykünmüşüm! Ne kadar çok 

kendimi, hayatı ve yazarlık dünyamı bulmuşum Deniz Feneri’nde. Ah Virginia Woolf!”212  

 

     İleri’ye, bir öykücü olarak etkilendiği yazarlar sorulduğunda, şu cevabı verir: “Başta 

Oktay Akbal var tabii ki. Nezihe Meriç var. Sabahattin Ali, Sait Faik… Ve tabii, daha 

nicesi…”213  

 

                                                           
210 A. Sevim, “Selim İleri ile Röportaj”, s.22. 
211 N. Tosun, “‘Geçmiş Zaman Peşinde’: Selim İleri Öykücülüğü”, s.105. 
212 S. İleri, Hatırlıyorum, s.249. 
213 Selim İleri ile 7 Nisan 2006 tarihli görüşme. 
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     Sabahattin Ali’nin “Bir İskandal” adlı öyküsünün kendisini yazarlık hayatı boyunca 

etkilediğini söyler.214 Cumartesi Yalnızlığı’ndaki ilk üç öykünün Sait Faik, Bilge Karasu ve 

Ferit Edgü etkisinde yazıldığını ifade eder.215 

 

     Yazar, gençliğinde çok geniş bir “beslenme” yelpazesine sahip olduğunu, pek çok öykü 

yazarının kendi üzerinde etkisinin söz konusu olduğunu belirtir:  

 

“Ben, belki Sait Faik’ten de çok, Oktay Akbal’a açıktım. Yayımlandığı 

günlerde ‘Yalnızlık Bana Yasak’, ‘Bursa’da Touluse-Lautrec’ öykülerini 

ezberlemeye çalıştığımı hatırlıyorum. Sonra başka, çok daha karışık 

etkilenişler söz konusuydu. Orhan Kemal’in ‘Çikolata’ öyküsü gibi, 

Necati Cumalı’nın ‘Yalnız Kadın’ı gibi. Bir gün, Akdeniz doğasında 

geçen romanlar yazmaya kalkışınca yararını göreceğim, Halikarnas 

Balıkçısı okumalarım vardı…”216  

      

     İleri’nin etkilendiği imzalar bunlarla da kalmaz: Nezihe Meriç, Ferit Edgü, Demir Özlü, 

Onat Kutlar, Sevim Burak,  Leyla Erbil, Feyyaz Kayacan, Bilge Karasu… gibi isimlerin 

kendi üzerinde etkileri olduğunu belirtir.217  

  

     Şu satırlar da önemlidir: 

 

“Kafka ve varoluşçular bizim için de çok önemliydi. Yalnız yazar olmak 

isteyenler için değil, o günün bütün genç okurları için etkiliydiler. Belki 

geçen bir modanın son rüzgârlarına kapılmıştık. Belki de moda ötesi 

değerleri alımlıyorduk. Vedat Günyol çevirisi Değişim çok konuşulurdu. 

O günlerin lise öğrencileri Duvar’ı ille okumayı gereksinirlerdi. O günün 

genç okuru ikiye bölünmüştü diyebilirim. Bir bölük, Kafka, Camus, Sartre 

tutkunuydu; bir bölük Kemal Tahir, Orhan Kemal okuruydu. O günlerde 

gürültülü patırtılı tartışmalar patlak verirdi.”218        

 

                                                           
214 S. İleri, Hatırlıyorum, s.67. 
215 Age., s.73. 
216 S. İleri, “Bazı Etkilenmeler Üzerine”, s.80-81.  
217 Aynı yer. 
218 Agy., s.82. 
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     Görüldüğü gibi, Türk ve dünya edebiyatından çok sayıda yazarın Selim İleri üzerinde 

etki bıraktığını, özellikle öykücülüğünü etkilediğini söylemek mümkündür. Bunlar arasında, 

Virginia Woolf, Faulkner, Katherine Mansfield, Kafka, Camus, Sartre gibi dünyaca ünlü 

roman ve öykü yazarları; Oktay Akbal, Nezihe Meriç, Sabahattin Ali, Sait Faik, Kemal 

Tahir, Orhan Kemal, Ferit Edgü, Demir Özlü, Onat Kutlar, Sevim Burak, Leyla Erbil, 

Feyyaz Kayacan, Bilge Karasu, Kerime Nadir, Muazzez Tahsin gibi Türk yazarları ve 

burada zikredilmeyen kimi yazarlar bulunmaktadır.    

 

     Şimdi, bu etkilenmeleri örneklemeye çalışalım: 

 

     2.1.3.2. Etkilenme Örnekleri 

     Cumartesi Yalnızlığı’nın son iki öyküsünde (“Ağlayan Kiremitler” ve “Zeytinliklerin 

Altında Sükûn Yok”), Orhan Kemal etkisi açıktır. Burada işçilerin hayatları anlatılır. İşçi 

Recep’in patronu kötü niyetli bir adamdır. İkinci öyküde, Macide’ye ahlâksız teklifte 

bulunacaktır. Ortada bir işçi-patron şablonu bulunmaktadır. Patron kötü fakat işçi iyidir. 

Yoksulluğun, yetersiz imkânlarla yaşamanın acısı, metinlere egemen olan anlayıştır.   

 

     Mehmet Kaplan, “Gelinlik Kız” öyküsünü tahlil ederken, Halit Ziya etkisinden söz açar. 

“Gelinlik Kız” öyküsünün, Halit Ziya öykülerinde sık sık görülen “hayal sukutu” ve 

“acıma” temlerine dayandığını ifade eder. Yazarın, Halit Ziya’da olduğu gibi, genç kız ve 

çevresini yoksul göstermek suretiyle, acıma duygusunun dozunu artırdığını belirtir.219 Halit 

Ziya üzerine araştırmalar yapıp bu araştırmaları kitap halinde yayınlayan Selim İleri, 

Servet-i Fünun edebiyatçılarından sık sık bahsetmiştir. Halit Ziya’dan etkilenmiş olması 

mümkündür.  

 

     Selim İleri, “Pastırma Yazı” öyküsünde Kemal Tahir’in düşüncelerinden etkilendiğini 

belirtir. “Metinsel değil de daha çok düşünce planında etkiledi beni. Bunun izleri Pastırma 

Yazı’nda var. Sınıfsız bir toplum… gibi. Burjuvazi sınıfının Cumhuriyet tarafından 

türetildiği gibi…”220 Kemal Tahir, Selim İleri’nin dünya görüşünün oluşumunda etkili 

olmuştur. Bu da özellikle “Pastırma Yazı” gibi öykülerde tezahür edecektir. 

 

                                                           
219 M. Kaplan, Hikâye Tahlilleri, s.383-384. 
220 Selim İleri ile 7 Nisan 2006 tarihli görüşme. 
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     Reşat Nuri’nin, Selim İleri’nin öykülerindeki melankolik rengi belirlediğini ya da en 

azından bu melankolinin oluşmasında çok etkili olduğunu söylemek mümkündür. Yazarın,  

Reşat Nuri’ye olan hayranlığından, bu çalışmada yer yer bahsedilmiştir. Reşat Nuri’nin 

duygusal atmosfere sahip romanları, yazarın duygusal mizacına çabucak ulaşabilmiştir. 

Ayrıca bir örnek vermek gerekirse, “Türküsüz” öyküsünün incelenmesi sırasında da 

belirtildiği gibi, Reşat Nuri’nin Çalıkuşu eserindeki Feride’nin, sevgilisi tarafından 

aldatıldığını zannedip Anadolu’ya gitmesi ve orada öğretmenlik yapması, “Türküsüz”de 

Suat’ın yaşadıklarına benzemektedir. O da sevgilisi tarafından terk edilir ve Anadolu’ya 

öğretmenlik yapmaya gider.  

 

     Yazarın adını sık sık tekrar ettiği ve önemine vurgu yaptığı Oktay Akbal’ın etkisini şu 

noktalar üzerinde toplayabiliriz: Oktay Akbal’ın öykülerindeki “olay”sızlık, Oktay Akbal’ın 

“atmosfer” öyküleri yazmış olması, bireyin iç dünyasına yönelmiş olması, bireyin 

yalnızlığına yapılan vurgu… Bu noktalar göz önünde tutulduğunda, İleri’nin Akbal 

öykücülüğünden önemli ölçüde etkilendiği söylenmelidir. Cumartesi Yalnızlığı kitabına 

adını veren öyküde, Oktay Akbal öykülerinde gördüğü bir atmosferi yansıtmak amacıyla 

öyküyü yazmaya koyulduğunu ama ortaya bambaşka bir şey çıktığını ifade eder.221 Buna 

rağmen, Akbal’ın İleri öykücülüğünü etkileyen yazarlardan sadece biri olduğu 

unutulmamalıdır.          

            

     Necip Tosun, İleri’nin, öykülerinde Kerime Nadir ve benzeri popüler romancılardan da 

etkilendiğini ve bu etkilenmenin daha çok öykülerdeki yoğun duygusallıkta tezahür ettiğini 

belirtmişti.222 Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri’ndeki çoğu öyküde böylesi bir duygusal 

yoğunluk dikkat çekicidir. Örnek olarak Pastırma Yazı’ndaki “Hicran Yarası” öyküsü 

verilebilir. Sevdiği bir gençle nişanlanan bir genç kız, nişanlısını kaybeder. Onları ayıran, 

ansızın gelen ölümdür. Aşk ve ölüm, bu öyküde, etkileyici bir biçimde sunulmuştur.    

 

     Yazarı çok küçük yaşlarda etkisi altına alan iki eser, “Annabell Lee” şiiri ve “Rüzgârlı 

Bayır” romanı, aşk’ın ve ölümün Selim İleri metinlerinde yer etmesinde etkili olmuştur. 

Üstelik, bu eserler, aşk’ın ve ölümün, yazarın öykülerine yoğun bir romantizmle birlikte 

                                                           
221 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.87. 
222 N. Tosun, “‘Geçmiş Zaman Peşinde’: Selim İleri Öykücülüğü”, s.105. 
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sızmasına  da sebep olmuşlardır. Dolayısıyla, Edgar Allan Poe’nun ve Emily Bronte’un 

etkisinden bahsedilebilir.      

 

     Dostlukların Son Günü adlı kitapta, yazar, etkileyici tasvir cümlelerine başvurmuştu. Bu 

tasvirlerde, ünlü Fransız yazar Balzac’ın Goriot Baba’sından izler olduğu, Selim İleri 

tarafından belirtilmiştir.223 Balzac’a, yazar tarafından Thomas Mann ve Marcel Proust da 

eklenir. Bu isimler arasında, özellikle Proust’un, bir “geçmiş zaman anlatıcısı” olması 

dolayısıyla İleri’yi etkilediğini söylemek mümkündür. Zira Proust da, geçmiş zamanı 

anlatmış, üstelik İleri gibi, üst seviyeden insanları öykülerine konu etmiştir.      

 

     Geçmişi anlatmak üzere yola çıkması, geçmişe özlemli, olumlu bir bakış yöneltmesi 

bakımından, Abdülhak Şinasi Hisar da, İleri’nin öykülerini etkilemiş yazarlardandır. Hisar 

için çok sayıda deneme kaleme alan İleri, her fırsatta geçmişimize olduğu gibi, Hisar’a olan 

hayranlığını da belirtmiştir.224  

 

     Dostlukların Son Günü’ndeki öykülerin çoğunda, Tomris Uyar’da örneklerine 

rastladığımız parçalı/atlamalı anlatımın etkisi vardır. İleri de Uyar gibi, öykünün akışını bir 

yerde keserek, bir diyaloğa ya da betimlemeye geçer. Öykünün baştan sona tek bir 

düzlemde ilerlemediği, anlatım akışının kanal değiştirdiği görülür.   

 

     Yazarın kendisinin de belirttiği gibi, Halikarnas Balıkçısı’nın, özellikle İleri’nin 

Bodrum’u anlattığı eserlerinde etkisi söz konusudur. Bir Denizin Eteklerinde kitabından 

itibaren, İleri’nin öykülerinde yoğun olarak işlenen Bodrum coğrafyasının 

betimlenmesinde, anlatılmasında Halikarnas Balıkçısı etkili olmuştur.    

 

     İleri’nin bilinç akımı tekniği kullanışına, bu çalışmanın “Anlatım Teknikleri” bölümünde 

örnekler verilmiştir. İleri, daima “yerli” kalmasını bilmiş, Türk insanını anlatmış olmasına 

rağmen, bunu, Necip Tosun’un belirttiği gibi, yabancı yazarlarda gördüğü tekniklerle, 

biçimsel araçlarla yapmıştır. Öykülerde, başta bilinç akımı tekniği olmak üzere, Woolf, 

Joyce, Faulkner gibi romancıların eserlerinde de görülen anlatım imkânlarından istifade 

edilmiştir.    

                                                           
223 S. İleri, Dostlukların Son Günü (kitabına konulan ek), s.172. 
224 S. İleri, Uzak, Hep Uzak, s.167. vd. 
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     Burada belirtilmesi gereken noktalardan biri şudur: Selim İleri, bütün bu etkilenmelerin 

ötesine geçerek, kendisine ait bir bütün oluşturmasını bilmiştir. Bu etkilenmeler bir taklit 

düzeyinde kalmamıştır. İlk eseri olan Cumartesi Yalnızlığı’nda gördüğümüz Orhan Kemal 

etkisinde yazılmış öykülerde bile, Selim İleri’ye özgü duygusallık, insancıllık, doğanın ön 

plana çıkartılması, betimlemelere yer verilmesi gibi, İleri’ye özgü özellikler dikkat 

çekmektedir. 

 

     Belirtmek istediğimiz ikinci nokta ise, İleri’yi etkileyen yazarlardan herhangi birinin, 

diğerlerini geride bırakarak ön plana çıkmamasıdır. İleri’nin eserleri üzerinde, burada 

saydığımız ya da sayamadığımız çok sayıda yazarın etkisi söz konusudur ama bu 

yazarlardan herhangi biri diğerlerini unutturacak kadar önemli bir çizgiye yükselemez.     

 

     2.1.4. SELİM İLERİ’NİN ÖYKÜ TÜRÜNE ve MODERN TÜRK ÖYKÜSÜNE  

               BAKIŞI 

     Bu başlık altında, Selim İleri’nin, söyleşilerde, soruşturmalarda ya da kendi yazılarında 

öykü türüne ilişkin olarak yaptığı yorumları aktarmayı uygun görüyoruz. İleri’nin yazdığı 

öykülerden hareketle, İleri öyküsünü değerlendirme işini ise bu incelemenin önemli bir 

bölümünde zaten gerçekleştirmeye çalışacağız.   

 

     Daha önce de belirttiğimiz gibi, İleri, çok sayıda yazı yazmış, fakat bir müddet sonra bu 

yazılardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir. Sadece yazıları ya da söyleşileri için değil, 

örneğin Çağdaşlık Sorunları kitabı için de bu değerlendirme geçerlidir. Anılar; ıssız ve 

yağmurlu’da “Anayurt Oteli gibi önemli, cesur, yazınsal açıdan enikonu incelikli bir romanı 

niye olumsuz eleştirilerle donattığımı bilmiyorum. Bende böylesi puslanışlar, bulanıklıklar 

oluyor.”225 diyecektir. Öykü ya da öykücülerimiz hakkında yazdıkları için de benzer 

durumlar söz konusudur. Örneğin, 1971 tarihli bir söyleşide, “Yeni hikâyemizde Orhan 

Duru’yla Demir Özlü’nün bir yerleri olabileceğini (…) söyleyemeyeceğim.”226 derken, 

1974 yılında yazdığı bir yazıda, “Ferit Edgü kendi kuşağının toplumdan ve kişiden en 

kopuk öykücüsüdür. Yapıtlarının herhangi bir açıdan önem taşıdığını sanmıyorum.”227  

 
                                                           
225 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.170. 
226 E. Çalık, Edebi Mülakatlar, s.78 vd.  
227 S. İleri, “Türk Öykücülüğünün Genel Çizgileri”, s.25.  
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     İleri’ye, bu kadar uç fikirleri böylesine kendinden emin bir biçimde söylettiren saik ne 

olabilir? Bu soru’nun cevabı ya da en azından cevaplarından biri, gene İleri’nin bir 

konuşmasında bulunabilir. 1997 yılında, bir söyleşide, yazar, yukarıda Orhan Duru ve 

Demir Özlü hakkında yaptığı yorumların da yer aldığı söyleşisi için “… Kemal Tahir’in 

‘yerlilik’ savını kimbilir ne kadar yanlış yorumlamış, özümseyememiş olmalıyım ki, 

Pastırma Yazı çıktıktan sonra, Doğan Hızlan’ın Yeni Edebiyat dergisinde gayet biçimsiz bir 

konuşmam yayımlandı.”228 diyecektir.  

 

     Yazar, öykücülere, zaman zaman ideolojik bir çerçeveden bakmış, bu bakış, kendisine, 

Türk öyküsünün en önemli imzaları hakkında bile, ölçüsüz yorumlar yaptırmıştır. Gene 

aynı söyleşide, “Bilge Karasu bir bölüğün temsilcisi olup çok yararlı hikâyeler yazabilir.” 

demiştir.229 Bu gibi ölçüsüz yorumlarda, yazarın gençliğinin de payı vardır. Şimdi, bu tür 

çelişkileri de göz önünde bulundurarak, yazarın öykü türüne ve Türk öyküsüne bakışını 

kendi söyleşi, soruşturma ya da yazılarından aktarmaya çalışalım.   

      

     Selim İleri, bir soruşturmaya verdiği cevapta, öykünün, tanımlanması güç bir tür 

olduğunu söyler.230 Öykü türünün, roman, şiir, oyun gibi türlere açılımlarının bulunduğunu, 

kesin bir şekilde sınırlanmış bir alana oturtulmaması gerektiğini belirtir.231 İleri; öykünün, 

uzun öykünün boyutlarının, uzunluğunun belirlenememesi sebebiyle “kaypak” bir tür 

olduğu görüşündedir.232 Öyküde “anlatım”ın yanı sıra, “anlatılan”ın da önemi büyük 

olmasına rağmen, aslolan “anlatılan” değildir. Öykü bir olayın içinde düşünülür ama olayın 

kendisi öykü değildir.233 Yazar, “Öykünün Abece’si” başlıklı yazısını şu düşüncelerle 

bitirir: 

 

     “Hikâyeyi hikâye yapan verilerimizi özetleyelim: 

     1.Hikâye, anlatımı önemseyecek, kendine en uygun anlatım biçimini 

araştıracak.  

     2.Hikâyede anlatılan, gerçek’in çok yönlülüğünden soyutlansa bile, 

sürekli çarpıcılıkla yetinmeyecek. Okurun merak açlığını ya da benzeri 

avlayıcı duygulanımlarını en azından kamçılamayacak… 
                                                           
228 F. Andaç, “Selim İleri ile Dünden Bugüne”, s.54. 
229 E. Çalık, Edebi Mülakatlar, s.79. 
230 S. İleri, “Öykü nedir? Öykü Anlayışınızı Anlatır mısınız?” soruşturmasına cevap, s.137. 
231 Aynı yer. 
232 S. İleri, “Öykünün Abece’si”, s.39. 
233 Aynı yer. 
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     3.Olay, bir sorunun, bir düşüncenin, bir özlemin irdelenmesinde aracı 

olacak. Olayın kendisi, bir başına, hikâye biçiminde görülmeyecek.”234                 

  

     İleri’nin öykü hakkında söyledikleri, şiirden ödünç alacağımız bir deyimle söyleyecek 

olursak, “öykü poetikası” ile kendi öyküleri arasında bir paralellik söz konusudur. Bir başka 

deyişle, İleri’nin öyküsü ile “öykü poetikası” arasında çelişkiler olduğunu söylemek 

mümkün gözükmemektedir.    

 

     Selim İleri, kendi öyküsünü de, aşağıdaki satırlarda anlatmaya çalışır: 

 

“Benim öykü dünyamda her şey (konu seçiminden deyiş özelliklerine 

dağılan öykü dünyası) içsel bir abartmaya dayanıyor. Abartmanın 

güzelliklerini aramaya, kurcalamaya çalışıyorum. Olayları, kişileri ya da 

atmosferi, duyguları, düşünceleri kendi iç dünyamda yeniden türetiyorum. 

Bu türetişte duygusal abartma en yetkin yardımcım. Son kerte düz, yalın 

bir konuşmayı bile, yaşamın bütünlüğü içinde abartılmış biçimde 

algılıyorum.”235  

 

     Ayrıca şu cümle de, İleri’nin öyküsünü isabetli bir biçimde anlatır. “Yazar, 

algılamalarını dıştan-gözlemci biri gibi anlatamaz artık.”236 İleri, kendi öykülerinde de, 

kuru, fotoğraf gerçekçiliğini yansıtmamış, psikolojik gerçekliğe ağırlık vermiştir.  

 

     İleri, Modern Türk edebiyatının başlangıç dönemlerini her zaman önemsemiş, Tanzimat, 

Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati edebiyatı mensuplarının verimleri hakkında yazılar yazmıştır. 

Modern Türk öyküsü hakkında da, yazılarında ve söyleşilerinde çeşitli görüşler ortaya 

koymuştur.  

 

     Selim İleri, yukarıda belirttiğimiz gibi, zaman zaman görüşlerini değiştirip bazı 

yazılarındaki fikirleri için pişmanlık duyduğunu itiraf etse de, öykülerine bakışlar yönelttiği 

yazarlarda, “yerlilik” özelliğini aramaktan hiç vazgeçmemiştir. Kasım 2004 tarihli bir 

söyleşide, “Memduh Şevket, Sait Faik, Kenan Hulusi bunların hepsi yerlilik duygusunu 

yansıtmış, hepsi yaşadıkları toprağın insanlarını, atmosferini, duygusunu, düşüncesini bize 
                                                           
234 Agy., s.43. 
235 S. İleri, “Öykü nedir? Öykü Anlayışınızı Anlatır mısınız?” soruşturmasına cevap, s.137. 
236 Aynı yer. 
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yansıtma gayreti göstermişlerdir.”237 der. Aynı söyleşide, yazarın “yerlilik”ten ne 

anladığını, bazı genç öykücüler hakkında söylediği “Bütün bu arkadaşlara baktığımızda 

hepsinin çizgileri ayrı ayrı. Bir şekilde, Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulları, toplumsal 

sancıları, toplumsal endişeleri, bireysel acıları bir arada yansıtma gayreti var. Yani 

memleketlerinden hiç kopuk değiller.”238 cümlelerinden anlamamız mümkündür. İleri’nin 

yerliliğin karşısına koyduğu olumsuz tavır ise, şimdi okuyacağımız satırlarda ortaya çıkar. 

“Yerli olmamak” İleri için, yazarın, eser veren kişinin, kendi edebiyatından uzaklaşmasıdır.  

 

“Bugünün hikâyecileri gibi ben aşırı modernleşme yanlısı değilim, bir 

defa bunu belirteyim başta. Hiçbir edebiyat kendinden önceki birikimi, 

kendine ait olanı görmezlikten gelemez. Bugün özellikle romanda artık 

Türk romanı denemeyecek bir şeyler yazılıyor.”239 

     

     İleri, Türk öyküsünün, batılı anlamdaki yenileşmeyi ilk olarak Samipaşazade Sezai ile 

başardığını söyler. Ahmet Mithat’ın gayretleri de inkâr edilemez ama, Ahmet Mithat doğulu 

hikâye geleneğinden büyük oranda sıyrılabilmiş değildir.240 Aziz Efendi’nin 

Muhayyelat’ının tek özgünlüğü ise, “olayları tarih ötesi bir zamanda geçirmesine karşın, 

yer’i İstanbul’un 18. yüzyıl yaşamından seçmiş olması”dır.241 Emin Nihat’ın 

Müsameretname’si de “Şark hikâyesi geleneğinden kopamamıştır.”242     

 

     “Halit Ziya’yı çağının egemen anlayışına boyun eğmiş, ama incelikten yana bir 

edebiyatın gelişmesi için didinmiş bir öykücü olarak”243 gördüğünü söyleyen İleri, 

Samipaşazede’yi Halit Ziya’dan daha çok önemser ve ilk modern öykücünün Samipaşazade 

Sezai olduğunu söyler. O, Halit Ziya’nın da üstadıdır.244 Hüseyin Rahmi’nin öykücülükte 

çok fazla emek vermediğini belirtir.245 Ömer Seyfettin’in, milliyetçiliğini öyküsüne 

aktarırken yeterince sanatkâr kalamadığını, günün taleplerine boyun eğdiğini söyler. Daha 

çok olaya dönük hikâyeyi öne çıkarmış olması, eserlerindeki artistik boyutu daraltmıştır.246 

                                                           
237 A. S. Akçay, “Selim İleri ile Türk Öyküsünün Modernleşme Serüveni Üzerine”, s.81. 
238 Agy., s.92-93. 
239 Agy., s.80. 
240 Agy., s.77. 
241 S. İleri, “Türk Öykücülüğünün Genel Çizgileri”, s.2. 
242 Agy., s.3. 
243 Agy., s.6. 
244 A. S. Akçay, “Selim İleri ile Türk Öyküsünün Modernleşme Serüveni Üzerine”, s.78. 
245 Aynı yer. 
246 Agy., s.79. 
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Halide Edip’in “röportaj hikâyeleri”ni ise sanatkârca bulur.247 Refik Halit bir anlatım, bir dil 

ustasıdır.248  

 

     İleri; Memduh Şevket, Sait Faik ve Sabahattin Ali üçlüsünü fazlasıyla önemser. “Bence 

çağdaş, uygar bir Türkiye olacaksa onun en iyi temsilcilerinden biri Esendal’dır.”249 der. 

Sait Faik’in savruk diline rağmen insan psikolojisini fevkalade açıklayan sayfalar yazdığını 

söyler. Sabahattin Ali’deyse bir Dostoyevski fırtınası vardır.  

   

     Yazar, Anılar; ıssız ve yağmurlu’da, Sabahattin Ali ile Sait Faik’in kendi öyküsü 

üzerindeki etkisinden bahseder. Bu iki yazarla kendisini buluşturan kişi, Atatürk Erkek 

Lisesi’ndeki edebiyat öğretmeni Bakiye Ramazanoğlu’dur.250 İleri, ideolojik sebeplerle, 

Sait Faik’ten önce, Sabahattin Ali’den etkilendiğini söyleyecektir.251 Fakat Sait Faik’in 

gerçek derinliğini sonradan anlayacak ve “Sait Faik sanat anlayışımı kazandırdı.”252 

diyecektir. “Ondaki kırık dökük, adeta yarım bırakılmış cümleler, sıçrayışlar, eksiltmeler, 

tamamlanmamışlık, yazdığına sanki bir daha dönüp bakmayış olağanüstüdür.”253 

 

    Orhan Kemal, Sait Faik’le Sabahattin Ali’nin sentezi gibidir.254   

 

     İleri, birtakım Türk öykücülerinin, dünya edebiyatının bazı ünlü öykücülerinin 

edebiyatımızdaki devamı gibi algılanışlarını, bize mahsus bir hastalık olarak görür.255 

Çehov – Esendal, Maupassant – Ömer Seyfettin eşleştirmelerinin, bizim yazarlarımıza 

yapılan bir haksızlık olduğunu düşünür.      

 

     İleri, Oktay Akbal için, “En çok etkisi altında kaldığım hikâyecidir.” der.256   

 

     1950 kuşağı öykücüleri (Orhan Duru, Ferit Edgü, Erdal Öz, Adnan Özyalçıner, Demir 

Özlü, Onat Kutlar) için şu yorumu yapar: Türkiye’nin toplumsal şartlarının ürettiği yasakçı 
                                                           
247 Aynı yer. 
248 Aynı yer. 
249 Agy., s.80. 
250 S. İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.64. 
251 Aynı yer. 
252 Age., s.65. 
253 Aynı yer. 
254  A. S. Akçay, “Selim İleri ile Türk Öyküsünün Modernleşme Serüveni Üzerine”, s.82. 
255 Agy., s.81. 
256 Agy., s.83. 
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ortamın, bu yazarların öykülerinin yazılma şartlarını oluşturduğunu söyler. Onların 

eserlerini, Türkiye’nin özgün şartlarının mahsulü olarak görür. Bu yazarların eserlerini, 

yapay, “ithal” bulmaz. Onlara; Sartre, Camus çevirilerinden etkilenmiş, yerlilikten uzak 

imzalar olarak bakmaz. Bu yazarları, yaşadıkları dönemin toplumsal şartlarını belirleyen 

“baskı” rejiminden dolayı, özgürlükten uzak bir siyasal ortamın varlığından dolayı, Servet-i 

Fünun dönemi edebiyatçılarına benzetir. Halit Ziya da, aynı özgürlüksüz ortam yüzünden 

bireysel bir çizgide kaldıklarını ifade etmiştir. 257     

 

     İleri, günümüz edebiyat ortamını ve günümüz öykücüleri hakkındaki görüşlerini 

açıklarken, biri olumlu diğeri olumsuz iki noktaya değinecektir. Olumlu taraf, bugün artık 

edebiyat dünyamızda, ideolojik bakışın büyük oranda ortadan kalkmış olmasıdır. İnsanlar, 

edebiyatçıları, ideolojik tavır alışlarına göre değerlendirmemektedirler.258 Olumsuz nokta 

ise, edebiyatın medyanın çekim alanına girmesi ve estetik değerin yerini, büyük oranda 

popülaritenin almış olmasıdır. Öykü, tecimsel bir tür olmadığı için, bu gibi olumsuz 

gelişmelerden fazlaca etkilenmemektedir.259    

 

     İleri’nin, kendi öykülerinde deneysel anlatım biçimleri, teknikleri uygulamış olmasına 

rağmen, temelde öyküye ve öykücülere yaklaşımında, muhafazakâr bir bakış açısına sahip 

olduğunu görürüz. Yazarın, aynı konuşma içerisinde geçen iki açıklaması, bu görüşümüzü 

destekler: Birincisi “Bugünün hikâyecileri gibi ben aşırı modernleşme yanlısı değilim, bir 

defa bunu belirteyim başta. Hiçbir edebiyat kendinden önceki birikimi, kendine ait olanı 

görmezlikten gelemez. Bugün özellikle romanda artık Türk romanı denemeyecek bir şeyler 

yazılıyor.” ifadesidir.260 İkincisi ise “Yıllarca dili hallaç pamuğuna çeviren Feyyaz 

Kayacan, son üç öyküsünde klasik hikâye kurgusu içinde yazmış. Olağanüstü güzellikte. 

(…) Yenilikçilik tabi ki güzel bir şey, ancak dönüp dolaşıp klasik hikâyeye geliyor.”261 

ifadesidir.  

 

     Yazar, yeniliklerden, özellikle köksüz yeniliklerden rahatsızlık duymaktadır.  

 

    
                                                           
257 Agy., s.84-85-86. 
258 Agy. s.89. 
259 Agy., s.83. 
260 A. S. Akçay, “Selim İleri ile Türk Öyküsünün Modernleşme Serüveni Üzerine”, s.80. 
261 Agy., s.87. 
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  2.1.5. SELİM İLERİ’NİN ÖYKÜLERİ HAKKINDA YAPILMIŞ  

              DEĞERLENDİRMELER 

     Selim İleri’nin 1973 yılından başlayarak 2004 yılına kadar on dokuz roman yayınlaması 

ve 1983 ile 2006 seneleri arasında hiç öykü kitabı çıkartmaması, öykücülüğünün, 

romancılığının gölgesinde kalması gibi bir neticeyi doğurmuştur. Dolayısıyla, öykücülüğü 

hakkında yazılmış değerlendirme yazısı da, romancılığına oranla daha azdır. Buna rağmen, 

Doğan Hızlan, Füsun Akatlı, Mehmet Kaplan, Atilla Özkırımlı gibi önemli eleştirmenler, 

İleri öykücülüğü hakkında değerlendirmeler yaparak, eserlerinin, derinliğine anlaşılmasını 

sağlamışlardır. Şimdi, İleri öykücülüğü hakkında yapılmış değerlendirmelere geçebiliriz:  

      

     Doğan Hızlan, Selim İleri’nin, Cumartesi Yalnızlığı’nda zengin bir duyarlık dünyasına 

sahip olmasına rağmen, abartılara, hırçınlıklara başvurmaktan kendini alamadığını söyler. 

Kitabın asıl başarısının dilde ve anlatımdaki kıvraklık olduğunu düşünür. Cumartesi 

Yalnızlığı’nın önemli tarafı, Selim İleri’nin “insan galerisi”ni ve hüznün egemen olduğu 

hikâye dünyasını ortaya koymasıdır. Pastırma Yazı’nda bütün bu sayılanlara “ironi” de 

eklenecektir. İlk kitabındaki nefret, yerini sevecenliğe bırakmıştır. Öykü kahramanlarının 

sayı ve statü bakımından zenginlik arz edişine dikkat çekilir. İleri’nin roman ve öykü 

kahramanları, burjuvazinin aydın kesimine mensupturlar.  

 

     Doğan Hızlan, Cumartesi Yalnızlığı’ndan itibaren eleştirilerini devrimcilere de 

yöneltmekten kaçınmayan Selim İleri’nin bu tavrına dikkat çeker. Gerçekten de İleri, 

sadece toplumun devrimci olmayan kesimine değil, devrimcilere de eleştiriler 

yöneltmiştir.262 

      

     Füsun Akatlı’ya göre, Selim İleri, Cumartesi Yalnızlığı’nda, insana, yaşama ve dünyaya 

hangi açıdan bakacağını tam kestirememiştir. Cumartesi Yalnızlığı’ndaki öykülerin çoğu, 

toplumun değil de toplumculuğun sorunlarını yansıtır. Bu kitaptaki biçimsel arayışlar, 

gelecek için umut vaat ederler. Nitekim, İleri, sonraki eserlerinde bu umutları boşa 

çıkarmaz. Pastırma Yazı’nda, İleri, daha dingin, daha durulmuş öyküler yazar. Osmanlı’ya, 

Atatürk’e, batılılaşmaya, burjuvaziye daha “Kemal Tahirce” bakışlar yöneltir. Yazar bu 

ikinci kitabında, her öykü için, öykü kişisini iyi canlandıran, yaşar kılan bir dil seçmiştir. 

Selim İleri’nin öykülerinde zaman zaman duygusallık oranını iyi ayarlayamadığı bir 
                                                           
262 D.Hızlan, Düzyazı Ayracı, s.295-312.    
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gerçektir. Füsun Akatlı, Dostlukların Son Günü’nde, yazarın eski İstanbul hayatını, güzel 

duyarlıkları yansıtmayı başardığını, ilk kitabındaki duyarlıklara yeniden döndüğünü ama bu 

kez daha ustaca yazdığını belirtir.263 

 

     Necip Tosun’a göre, Selim İleri, Türk öykücülüğünde, biçim problemini çözmüş az 

sayıdaki yazardan biridir. Modern öykünün geldiği yeri, tüm olanaklarını iyi 

kavramış/özümsemiştir. Türk öykücülüğünde bilinç akışı tekniğini en iyi uygulayan 

yazarların başında gelir. Atmosfer yaratmada, psikolojik tahlillerde neredeyse kusursuzdur. 

Öykülerinde yüksek gözlem gücü ve ayrıntı zenginliği hemen ilk bakışta hissedilir. 

Coşkulu, duyarlı bir anlatımdan yararlanır. Öykü-şiir yakınlaşmasının en başarılı 

örneklerini verir. Bazen duygularını denetlemesini bilemez ve ağdalı romantizmin kapısına 

başvurur. 

   

     Necip Tosun’a göre, İleri’nin tutkunu olduğu tipler, her zaman yalnızlar, ömür boyu 

yalnızlığa mahkûm edilmiş incelikli kişilerdir. Selim İleri, hatıraların, ödeşmelerin, anıların 

ve dolayısıyla ‘geçmiş zaman peşinde’ acıların, yalnızlıkların, hüzünlerin tutanakçısı 

gibidir. Yalnızlıkların sebebi çoğu zaman incelmiş duygular, ya da farklı cinsellik 

seçimleridir. Selim İleri, edebiyat iktidarının onayını kazanabilmek için toplumsal konulara 

yönelirse de, duyguları, birikimleri, onu bireyselliğe çeker. İleri’nin ilk dönem öyküleri için  

şu belirlemeyi yapmak mümkündür: İncelikli, duyarlı bir yaşam sürmek isteyen gençler, bir 

yandan da dönemin atmosferine kapılıp devrimcilik yaparlar. Böylece yalnızlıklarını 

gidermek isterler.  

 

     Necip Tosun, Selim İleri’yi, yenilgilerin, ayrılıkların, hüzünlerin yazarı olarak niteler. 

Tosun şunları söyler: 

 

“…İleri eserlerinde hiçbir şeye inanmayacak kadar her şeyi iyi bilen küçük  

burjuvayı, toplumla sağlıklı ilişkiler kuramayan, aydınları, şairi, sanat 

öğrencisi  genci, ömrü boyunca sevgiyi aramış ama bir türlü 

yakalayamamış gönül yorgunu geçkin bakireleri, aykırı cinsel eğilimler 

içerisindeki incelik düşkünü erkekleri gündeme getirir. Onun 

tiplerinin/kahramanlarının sonu hep kaçınılma olarak yal-                            

                                                           
263 F.Akatlı, Öykülerde Dünyalar, s.102-110. 
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nızlığa ve acıya çıkar. Çünkü tümden sevgisizlikle kuşatılmış evrende, 

insanlar arasındaki incelik, hassasiyet günden güne azalmakta, soy 

duyarlılıklar terk edilmektedir.”264          

 

     Köksal Alver’e göre, Selim İleri öykülerinde, öykünün düzlemi, ana fikri, ne olursa 

olsun, insan bir yol bulur, sıyrılır ve hayata karışır. İnsansız, insani duyarlığın göz 

kırpmadığı, belirginleşmediği bir ideoloji, kavga, kadın dedikodusu, kazanma hırsı, mahalle 

yaşantısına itibar etmez. Örneğin ‘pankartlarda insan yalnızlığından söz açılmayacaksa , bir 

şeyler hep eksik kalacak’ demeye kadar gider. Gerek kendi yaşadıkları, gerekse yakın ilişki 

içinde bulunduğu çevrenin aktardıkları öyküsünün ana damarıdır.  

 

     Köksal Alver, “eski”nin, Selim İleri öyküsünün temel kavramlarından biri olduğunu 

söyler. Geleneksel ile modern yaşam alanları arasında kendine bir yol bulmaya çalışan, 

biraz tedirgin, biraz vurdumduymaz ancak kaygılı eski yaşam alanı, dil, eşya, mekân, hal ve 

tavır, sosyal ilişkiler çevresinde şekillenir öykülerde. İncelikler, kibar yaşam, aristokrasinin 

sürekliliğindeki itina, mekân ve eşyalarda hemen göze çarpan estetik kaygı ve ögeler, kırık 

dökük yaşantılar, kırgınlıklar ve hüzünler etrafında anlatılan, bir yerlerde kalmış hayat ve 

tiplere yakınlaştırılan okur, onlarla (geçmiş) şimdi arasında bir bağ kurmaya çalışır.  

 

     Köksal Alver, İleri’nin değişim olgusu üzerinde durduğunu, ancak bunu, bir öykücünün 

yapması gerektiği gibi, insani yaşantılar içerisinde gerçekleştirdiğini ve doğru olanı 

yaptığını belirtir. Değişimin yalın haliyle okur yüz yüze bırakılır. Köksal Alver, İleri 

öyküsündeki “değişim”i meydana getiren etkenler arasında şunların olduğunu söyler: Sınıf 

değiştirme arzusu, maddi imkânları arttırma düşü, yeni yaşam biçimlerin ilgi duyma… İleri 

öykülerinde bu ve benzeri sebepler, öykü figürlerini değişime sürükler.   

 

     Değişim gibi siyasal bakış da, Köksal Alver’e göre, İleri öyküsünün alanlarından biridir. 

Ancak bu siyasal bakış, kuru, sığ, yapıştırma bir şekilde değil hayatın içinden herhangi bir 

unsurmuş gibi, doğallıkla verilir. Siyasal değerlendirmeler özellikle metinlerin satır 

aralarındadır. Bunun yanında, açık bir ille siyasal konuların tartışıldığı öyküler de yok 

değildir. Toplumsal tabakaların kendi aralarındaki ilişkiler, sınıf atlama özlemleri, 

                                                           
264 N.Tosun, “‘Geçmiş Zaman Peşinde’: Selim İleri Öykücülüğü”, s.99. 



 80

yabancılaşma, aidiyetleri kaybetme gibi hallerin siyasal bakışla değerlendirmesi 

yapılmaktadır.265 

                         

     Ömer Lekesiz’e göre, İleri’nin asıl başarısı; atmosferi, konusu yerli yerine oturmuş 

öyküler yazmasındadır. Zamanla duygularının dengesini denetlemesini bilmiştir. Özellikle 

“Para”, “Gelinlik Kız”, “Elbise Haritaları”, “Kırlangıç Fırtınası” gibi öykülerle, İleri, adını 

Memduh Şevket gibi, Sait Faik gibi isimlerin yanına yazdırmıştır. Selim İleri başlangıçtaki 

ideolojik görüşlerinden vazgeçtiği için değil, öykü estetiğini kavradığı için, sonradan 

çıkaracağı öykü kitaplarında politik şablonculuktan kurtulmuştur. İleri’nin şiirsel söyleyişe 

önem vermesi, psikolojik derinlikleri anlatmada çok başarılı olması, kuru, fiili 

gerçekliktense insan hayatının tümüne hitap eden derin gerçekliğe yönelmiş olması İleri 

öykücülüğünün üstün taraflarıdır.266 

 

     Sennur Sezer’e göre, İleri öykülerindeki temel bakış açısı, ezen-ezilen, sömüren-

sömürülen çelişkisi olsa da, bu çelişkinin eleştirisi daha çok ahlâksal açıdandır. Selim 

İleri’nin bütün öyküleri peş peşe okunduğunda, sınıfsal çelişki ve horlamaların yerini 

duygusal çatışmaların ve sömürülerin aldığı görülür. Selim İleri sınıfsal çelişkileri anlatsa 

da, insanları ezilenler ve ezenler diye ayırdığını, duygusal olarak anlaşılmayan ya da 

sömürülen insanlara ağırlık vererek kanıtlar.267 

 

     Fatih Özgüven, Bir Denizin Eteklerinde hakkında yazdığı yazıda, İleri’nin öykülerindeki 

zaman ve mekân tasarrufu ile ilişkili olarak belirlemelerde bulunur. Yaz mevsimi ile 

Akdeniz, Selim İleri metinlerinde önemli bir yer tutar. Yaz mevsimi, abartılı duygu 

devinimlerine, hikâye kişilerinin cinsel ve duygusal ‘sanrı’larına imkân sağladığı için 

işlevseldir. Akdeniz ise gene güneş ve cinsellik çağrışımlarının yanı sıra, özellikle kentli 

bireyin yaşadığı varsayılan duyumsal bir mekân olduğu için seçilir. Selim İleri kişileri, 

duygusal iklimlerini çok yoğun olarak yaşarlar. Çevrelerini algılayışları yoğun ve 

abartılıdır.268        

 

                                                           
265 K. Alver, “Selim İleri Öyküsünde İnsan Halleri”, s.94-98. 
266 Ö. Lekesiz, Öykü İzleri, s.70-71.  
267 Sennur Sezer’in Varlık’ın Mayıs 1998 tarihli 1088 sayılı nüshasında yayınlanan bu yazısına bizim 
ulaştığımız kaynak için bk. Ö.Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü, C.4., s.93-95.   
268 Fatih Özgüven’in Çağdaş Eleştiri’nin Haziran 1982 tarihli 4 sayılı nüshasında yayınlanan bu yazısına 
bizim ulaştığımız kaynak için bk. Ö.Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü, C.4., s.90-93.   
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     Atilla Özkırımlı’ya göre yazarın ilk kitabındaki eksiklik, anlattığı insanların gerçek 

olmayışlarıdır. Bunun sebebi ise bir yaşantı eksikliğidir.269 

 

     Mehmet Kaplan, İleri’nin “Gelinlik Kız” öyküsünü tahlil ederken, yazarın uzun uzadıya 

anlatacağı kimi durumları, sembol vazifesi gören ayrıntılar kullanarak özlü bir şekilde ifade 

ettiğini söyler. Bunun da hikâyeye derinlik ve güzellik kattığını belirtir. Kimi duyguları 

doğrudan ifade etmek yerine kimi ayrıntıları kullanarak ifade etmesi, dolaylı bir yol 

izlemesi, pek çok şeyi okuyucunun anlayışına bırakması, İleri öykücülüğünün başarılı 

yanıdır.270 

 

     Necati Mert, Selim İleri öykücülüğü hakkında şu yorumları yapacaktır: 

 

“Selim İleri (…) yalnızlık ve hüzün yazarıdır. Kırık aşkları anlatır en çok. 

Duygu, bazen ucu kaçırılmış olarak hep bulunur. Ne ki popülerin ve 

melodramın alanına da girmez öyküler. Memduh Şevket’le Sait Faik’i ve 

Abdülhak Şinasi Hisar’ı birlikte hatırlatır İleri. Çoğu kadın olan kişileri 

anlatır. Bunlar kırılgan gençler, çalışan genç kızlar, dar gelirli ev 

hanımlarıyla küçük burjuvalardır. Duygusal durumlar hep bu karşıtlıkta 

çıkar ortaya. Fakat ayrıntılar, şiirsel ve simgeli söyleyiş, psikolojik içerik 

öyle öndedir ki politik bir şematizm de görülmez. Hatta toplumsal olan, 

böylesine bireysellik üzerinden daha yüksek ve güzel algılanır.”271                                

 

     2.1.6. SELİM İLERİ’NİN ÖYKÜ KİTAPLARI HAKKINDA ÖN BİLGİLER 

     Selim İleri, 1968 yılından 2006 yılına kadar toplam (6) altı öykü kitabı yayınlamışsa da, 

zaman zaman öykü kitaplarından seçmeler yaparak ya da iki kitaba yeni bir isim verip yeni 

bir kitap haline getirerek başka öykü kitapları da yayınlamıştır. Bu kitapları da hesaba 

katarak sayarsak, İleri’nin toplam öykü kitaplarının sayısı  (10) ondur. Şimdi, öykü 

kitaplarını, yayın yılları ve baskı sayılarıyla ele alalım: 

 

     a. Cumartesi Yalnızlığı: 

     1. baskı: 1968 

                                                           
269 A.Özkırımlı, Öykülerle Romanlarda Yaşamak, s.32. 
270 M.Kaplan, Hikâye Tahlilleri, s.383-388. 
271 Necati Mert, Konya Öykü Günleri I, s.113.     
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     2. baskı: 1982 (Eski Defterde Solmuş Çiçekler içerisinde, ilk iki kitaptan yapılan 

seçmelere  “Eski Bir Kalbim” ve “Yıllar Var ki” öyküleri eklenerek) 

     3. baskı: 1991 (Hüzün Kahvesi adıyla, ikinci kitapla birlikte, “Bi Keman” adlı öykü  

                             eklenerek) 

     4. baskı: 1997 (Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri içerisinde, yazarın tüm öykü kitaplarıyla  

                             birlikte)  

     5. baskı: 2003  (Birinci baskıda bulunmayan bazı öyküler eklenerek) 

     Not: Bu tarihten itibaren, Cumartesi Yalnızlığı, Doğan Kitap tarafından iki defa 

basılmıştır.   

     

     b. Pastırma Yazı: 

     1. baskı: 1971 

     2. baskı: 1982 (Eski Defterde Solmuş Çiçekler adıyla, ilk iki kitaptan yapılan seçmelere   

                            “Eski Bir Kalbim” ve “Yıllar Var Ki” öyküleri eklenerek) 

     3. baskı: 1991 (Hüzün Kahvesi adıyla, ikinci kitapla birlikte, “Bi Keman” adlı öykü  

                             eklenerek) 

     4. baskı: 1997 (Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri içerisinde, yazarın tüm öykü kitaplarıyla  

                             birlikte)   

 

     c. Dostlukların Son Günü 

     1. baskı: 1975 

     2. baskı: 1981 

     3. baskı: 1982 

     4. baskı: 1984 

     5. baskı: 1997 (Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri içerisinde, yazarın tüm öykü kitaplarıyla  

                             birlikte) 

     6. baskı: 2002 

     Not: Bu tarihten itibaren Dostlukların Son Günü, Doğan Kitap tarafından defalarca 

basılmıştır. 

 

     d. Bir Denizin Eteklerinde: 

     1. baskı: 1980 

     2. baskı: 1982 
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     3. baskı: 1997 (Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri içerisinde, yazarın tüm öykü kitaplarıyla  

                             birlikte) 

     4. baskı: 2002 

     Not: Bu tarihten itibaren Bir Denizin Eteklerinde, Doğan Kitap tarafından iki defa 

basılmıştır.  

 

     e. Son Yaz Akşamı 

     1. baskı: 1983  

     2. baskı: 1992 (Kötülük adıyla, ilk baskıya “Prens Hamlet’in Trajik Öyküsü” eklenerek) 

     3. baskı: 1997  (Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri içerisinde, yazarın tüm öykü kitaplarıyla  

                             birlikte) 

 

     f. Fotoğrafı Sana Gönderiyorum 

     1. –  4. baskı : 2006 
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      2.2. ÖYKÜ İNCELEMELERİ272  

     2.2.1. CUMARTESİ YALNIZLIĞI’NDAKİ ÖYKÜLER 

     2.2.1.1. “Hüzün Kahvesi” 

     a. Konu 

     Öyküde, kadınsı hallerinden ve cinsel aykırılığından dolayı, toplum tarafından yalnızlığa 

itilmiş bir gencin içine düştüğü bunalım, yalnızlık, iletişimsizlik karabasanı, anlatılan 

kişinin aşkına bir karşılık bulamayışı; gencin anıları kanalıyla farklı bakış açılarından 

yararlanılarak anlatılmaktadır.   

 

     İleri’nin çoğu öyküsünde işlenen cinselliğin, bu öyküde belirgin bir şekilde anlatıldığı ve 

ve bu konunun öykünün esas ekseni üzerine oturduğu söylenmelidir.  

 

     Ancak yazarın, “doğa” motifinden yararlanma refleksi daha bu ilk öyküde karşımıza 

çıkar. Öykünün başında: “…çardak boyu sarmaşıklar. Hele güzün büsbütün güzel olurdu 

ortalık, kızıl yapraklar kaplardı her yanı. Mermer masalara birer kan lekesi gibi düşerlerdi.” 

(s. 11) cümleleri ile karşılaşırız. “Kahve”, kahraman-anlatıcımızın sığınağı gibidir. Orada 

bulunan insanlardan rahatsızlık duysa da, kendisine Sait Faik’i düşündüren bu “kahve”yi 

sevmektedir. İşte bu sevgi, “kahve”yi doğa motifleriyle anlatmayı gerektirecektir. Doğa 

“kendisine sığınılan”dır. Doğa saf olandır. Doğa toplumda görülen çirkinliklerin karşısına 

konulmuştur. Bir denge unsurudur.     

 

     İleri’nin öykülerinde zaman zaman karşımıza çıkan yoksulluk – zenginlik ikilemi, ya da 

kendisinden nefret edilen bir özellik olarak yoksulluk motifi, bu öyküde de görülür. Öykü 

kişimiz, kendi ailesinden ve kiralık evlerinden şöyle bahseder: “Üstelik ev de küçüktü, 

                                                           
272 Selim İleri 1968’den 2006 yılına kadar toplam altı öykü kitabı yayımlamıştır. Bu kitaplarda yer alan 
öykülerin sayısı elli üçtür. Son öykü kitabı Fotoğrafı Sana Gönderiyorum (2006), çalışmamız sırasında  
yayınlandığından, ilk kez bu kitapta yayınlanan altı öykü bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu 
kitapta yayınlanmadan önce, Adam Öykü ve Geceyazısı dergilerinde yayınlanan “Şahane Bir Tuvalet” ve 
“Hayat Sönüp Giderken” öyküleri ise çalışmaya dahil edilmiştir. Fotoğrafı Sana Gönderiyorum’un sekiz 
öyküsünün sadece ikisi bu kitaba alınmıştır. Ayrıca, yazarın dergilerde bıraktığını, kitaplarına almadığını 
tespit ettiğimiz iki öyküsü de bu incelemeye dahil edilmiştir. Sonuç olarak, yazarın Otuz Yılın Bütün 
Hikâyeleri (1997) kitabında yer alan kırk beş öyküsüne, bizim dergilerde tespit ettiğimiz iki öykü ve sonradan 
Fotoğrafı Sana Gönderiyorum’da yer alacak iki öykü daha eklenerek burada incelenecek olan öykü sayısı kırk 
dokuza (49) yükseltilmiştir. Şimdi, Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri’nde yer almayıp da bizim dergilerden 
derlediğimiz dört öykünün adlarını ve kaynaklarını sıralayalım:  
a. S.İleri, “Savaş Çiçekleri”, Yeni Ufuklar, S. 182, Temmuz 1967, s.57-58.  
b. S.İleri, “Beyaz Gelincik”, Yeni Dergi, S.120, Eylül 1974, s.7-9.  
c. S.İleri, “Şahane Bir Tuvalet”, Adam Öykü, S.33, Mart-Nisan 2001, s.78-86. 
d. S.İleri, “Hayat Sönüp Giderken”, Geceyazısı, S.1, Ocak 2003, s.101-134.   



 85

küçücüktü; odası değil, bir dolabı bile yoktu.” (s.11) Öykünün başka noktalarında da buna 

benzer yoksulluk vurguları bulunmaktadır. Bu durumun sebepleri üzerinde, bu çalışmanın 

sonraki bölümlerinde durulacaktır.  

 

     b. Olay Örgüsü 

     Cinsel açıdan toplumla uyumsuz, insanlardan korkan, çekingen tabiatlı bir genç, 

geçmişini anımsamaktadır. Bu geçmişin içerisinde, bir öykünün bünyesini zorlayacak kadar 

çok şahıs vardır. Genç öykü kişisi, bir zaman aralığından; çocukluğuna, ilkgençliğine 

bakmakta, bazı kişileri, sahneleri, olayları anımsamaktadır. Anımsadıkları arasında şunlar 

bulunur: 1. Annesi, babası ve kardeşinden müteşekkil ailesi, 2. kendisine sapıkça yaklaşan 

ev sahibi, 3. genellikle “sen” diye bahsedilen ve Özkırımlı’nın yukarıda yaptığımız alıntıda 

cinsiyetinin kız olduğunu söylediği sevgilisi, 4. Sait Faik adıyla birlikte anımsadığı ve doğal 

unsurlar sayesinde kendisine daha çok yakınlık duyduğu kahvehane, 5. çocukluklarındaki 

evleri çevresinde karşısına çıkan kişiler; hizmetçi kadınlar, işçi erkekler, çocuklar… Gerek 

ev sahibinin tacizi, gerekse aile içi kimi uygunsuz durumların çocuk tarafından görülmesi, 

öykü kişimizi kendi cinsiyetine yabancılaştırmış, onu kadınsılaştırmıştır. Bu sebeple sevdiği 

kişiyle de arasında mesafe doğunca, öykü kişimiz iyice yalnızlaşır ve topluma nefret besler. 

Artık hüzün ve yalnızlık onun yakasını bırakmayacaktır. Burada karıştırılmaması gereken 

husus, öykü kişimizin tek bir zaman dilimini hatırlıyor olmayışıdır. Sevgilisinden bahsettiği 

satırlar çocukluğa değil, gençliğine yönelik satırlardır.        

 

     Öykü, anlaşılabileceği gibi, bir anı-öykü formunda yazılmıştır. Öykü kişimiz uzun yıllar 

sonra çocukluğunu ve gençliğini anımsar. Öykünün planı, olgunluk çağından çocukluğuna 

ve gençliğine bakışlar atan bir kişinin anımsamalarından oluşmuştur, denilebilir.         

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     “Hüzün Kahvesi” öyküsü, adeta, edebiyatın kurgusal türlerinde kullanılan farklı 

“anlatıcı” tiplerini örneklemek amacıyla yazılmış gibidir. Öykü, üçüncü tekil anlatıcıyla 

başlar: “Oradan geçtikçe Sait Faik’i düşünürdü…” (s.11) Kendisinden “o” diye bahsedilen 

kişi öykümüzün baş kişisidir. İkinci paragrafa gelindiğinde bu defa ikinci çoğul şahıs 

anlatıcının kullanılmaya başlandığını görürüz: “Evdeydiniz. Akşamları sinirli, yorgun argın 

dönerdiniz.” (s.11) Bu defa anlatan, öykü kişimizin kendisidir. Seslendiği ise babasıdır. 

Babasına “siz” biçiminde seslenmesi öykü kişisinin babası ile olan mesafesini olgun bir 
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biçimde gösterir. İlerleyen satırlarda öykünün anlatıcısı yeniden değişecektir. Birinci tekil 

anlatıcı çıkacaktır ortaya. “Hiç işkembe yememiştim…” (s.12) Öykü boyunca kullanılan 

anlatıcılar sürekli değişir. Yenilenir. Doğrusu bu yenilenmenin öyküye bir hız ya da bir 

imkân kazandırmaktan ziyade öykünün algılanmasını zorlaştırdığı söylenebilir. Zaman 

zaman yazar-anlatıcı ile, zaman zaman da kahraman-anlatıcı ile karşılaşırız.         

 

     d. Kişiler 

     Öykünün baş kişisi bize yer yer öyküyü anlatan, yer yer de üçüncü tekil kişi tarafından 

anlatılan ve metinde adı verilmeyen kişidir. Çocukluğu, ilkgençliği kimi sahnelerle aktarılır. 

Öykü kişimizin özelliklerini Özkırımlı’dan yukarıda yaptığımız alıntı başarıyla verir: 

 

“Selim İleri cinsel bakımdan sapık bir insanı anlatmaktadır. (Bu insan), ev 

sahibinin küçükken kandırarak sapıklığa ittiği bir gençtir. Ama bu 

sapıklık, ana babasının onun önünde sevişmesiyle, daha çocukken 

bilinçaltında kadınla erkeğin cinsel birleşmesinden iğrenme olarak 

yerleşmiştir. Ev sahibi rastlantısı sapıklığın dışa vuruşuna bir araç 

olmuştur yalnızca. Sapıklığın onu toplum dışına itmesi, kız arkadaşının 

onu anlayışla karşılamaması (!) , içine kapanık bir insan oluş yalnızlık 

duygusunu getirmiştir. Bir sevgide kurtuluşu aramaktadır bu sapık insan. 

Ama yalnızlıktan, hüzünden başka bir şey bulamayacaktır.”273  

 

     Özkırımlı’nın, neden bu kadar kesin bir şekilde, öykü kişisinin sevgilisinin cinsiyetini 

kız olarak nitelediğini anlamak mümkün değildir. Bu kişi erkek de olabilir. Toplumun bu 

kadar yoğun bir şekilde tepki gösterdiği kişinin, toplum bakış açısına göre uygunsuz bir 

ilişki içinde olması düşünülmeyecek bir sonuç değildir. Çekingen, korkak, yılgın, yalnız, 

sessiz, yabancı biridir adı metinde verilmeyen öykü kişisi. Öyle ki ailesinin içinde bile 

kendisini kötü hisseder: “Bir ben yabancıydım aranızda, kardeşim de uyardı aile tablosuna.” 

(s.11)  

 

     Öykü metnini baştan sona sayısız öykü kişisi dolduracaktır: Öykünün merkezinde 

bulunan öykü kişisini başa alarak, öyküde kendisinden bahsedilen kişileri sıralayalım: 

Babası, annesi, kardeşi, sevgilisi, ev sahibi, Cemal, Necmiye, Martı, papaz, rıhtımda bir 

çocuk, balık tutmaya gelen bir iki kişi, sokaktaki çocuklar, memurlar, işçi erkekler, 
                                                           
273 A.Özkırımlı, Öykülerle Romanlarda Yaşamak, s.29. 
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kadınlar, temizlikçi kadın, Arif, genç kızlar, yaşlılar, birkaç tanış, delikanlılar… Bu 

listedeki öykü kişilerini, yazarın kendisine yakınlık duyduğu kişiler ve yazarın kendilerine 

yabancılık duyduğu kişiler olarak değerlendirmek gerekir.  

 

     Yazar aile bireylerine iyi duygularla bakmaz. Annesi ve babası onun gözü önünde 

sevişmiş, dolayısıyla kendisini cinsellikten tiksindirmişlerdir. Kardeşi de anne ve babasına 

yakın hisseder kendini ve bu da onu yazarın kendilerine uzaklık duyduğu kişiler arasına iter. 

Ev sahibi şişman amca kendisine sapıkça yaklaşmış ve tüm hayatının kirlenmesine sebep 

olmuştur. Kendisine yabancı olunan kişilerin başında yer alır. Bu listeye, kahvehanede ve  

sinemada karşılaşılan kişileri, sokaktaki insanları, çocukları, işçileri, hizmetçi kadınları 

katmak gerekir. Ancak Sait Faik, Martı ve sevdiği kişi bu gruba girmez. Martı başlı başına 

bir öykü kişisi gibi sunulurken, Sait Faik sadece çok sevilen bir yazar olarak geçer.        

 

     e. Zaman: 

     Öyküde, çok uzun bir zaman diliminden faydalanılmıştır. Anlatıcımız, öykünün sürdüğü 

sekiz sayfa boyunca bizi çocukluğunda ve gençliğinde gezdirir. Öyküde çoğunlukla “geniş 

zamanın hikâyesi” kipinden faydalanılır. Demek ki, geçmiş, anlatıcı tarafından okuyuculara 

aktarılırken, anlatılan zaman dilimi nokta halinde değil, çizgi halindedir. Bir gün, ya da bir 

olay üzerinde durulmaz. Günler, olaylar, kişiler… birbiri ardınca devam eder. Bu, öyküye 

bir akış, bir hız kazandırırsa da, belirttiğimiz gibi, anlatıcıların değiştirilmesi bu akışkanlığı 

bozacaktır. Öyküde “her gün, her pazartesi, her sabah…” gibi zarfların kullanılması boşuna 

değildir. Anlatıcı çocukluğunu ve ilkgençliğini anlatıyor olduğuna göre ve “Geçmişi 

zorlayınca oturdukları köşkü getirebilirdi anacak gözleri önüne.” (s.13) cümlesini 

kurduğuna göre, öykünün en azından yarım insan ömrünü kapsayacak kadar geniş bir 

zaman dilimine yayıldığını söylememiz mümkündür. Bu noktada, hatırlanan zaman ve 

hatırlama zamanı olmak üzere iki ayrı zaman diliminden bahsedilmelidir.     

 

     f. Mekân 

     Öyküde mekân İstanbul’dur. Bunu, doğrudan yazarın verdiği bilgilerden anlarız. 

Beyoğlu, Çiçek Pasajı, Burgaz Adası gibi özel adlar, doğrudan anlatıcı tarafından belirtilir. 

Bu özel adlar dışında, örneğin “köşk”ten bahsedilmesi de gene dolaylı olarak İstanbul’a 

işaret eder. Çocukluk anıları aktarılırken, yaşanılan evin bir köşk olduğunun söylenmesi, 

yazarın bugün artık neredeyse tamamen yok olmuş olan eski İstanbul’u anlattığını 
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düşünmemize sebep olacaktır. Özellikle “Gelinlik Kız” öyküsünde zirveye ulaşan bu 

eğilim, eski İstanbul hayatını, bugün artık olmayan bir yaşama biçimini anlatma eğilimi –bu 

öyküyü yazdığı yıl- daha on dokuz yaşında olan İleri’nin henüz ilk metinlerinde ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Öykünün mekânlarından bahsederken bu noktanın unutulmaması 

gerekmektedir. Öyküye adını veren “kahve”, sahip olduğu doğal güzelliklerle beraber, öykü 

kişimiz için adeta bir “kurtarılmış bölge” gibidir. Dolayısıyla, öyküde en önemli mekânların 

başında gelir. Kahve(hane), ona özlemlerini, hayallerini, yağmuru ve en önemlisi Sait Faik’i 

anımsatır. Bunlar, topluma uzak olan, çekingen tabiatlı kahramanımızın kendini 

koruyabildiği mekânın böylesine önemli olmasının sebeplerindendir. Öykü kişisinin 

çocukluğunun geçtiği ev onda direkt olarak babasını çağrıştırır ve bu da evin olumsuz bir 

hatıraya sahip olmasına sebep olur.   

 

     Banka, kilise, sokak, deniz kıyısı, yoksul mahalle, lokal, işkembeci… gibi mekânlar hep 

çağrıştırdıklarıyla anlatıcımızın zihninde yer etmişlerdir. İnsanlarla kavgalı olan, çünkü 

onlar tarafından benimsenmemiş olan, çünkü tavırları erkeksi bulunmayan, daima 

kendisiyle alay edildiğini zanneden, daima toplumdan korkan öykü kişisi için “sokak” 

elbette ki olumlu bir çağrışım yapmayacaktır.  

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Öyküde şiirli, akışkan, sıcak bir dil kullanılır. Bu öykü, bilhassa, yazarın ilk dönem 

öykülerinden olduğu için, yazarda öztürkçe kelime kullanma isteği oldukça yoğundur. 

Ezinç, erinç, yalınç, gümüşsel, aşevi… gibi kullanım örnekleri bunu kanıtlar. Yazar bunda 

aşırı bir tutum sergilemez. Öztürkçecilikten ılımlı bir biçimde yararlanılmasından dolayı, 

öztürkçe kelimelerin yazarın üslûbunu olumlu bir biçimde etkilediğini bile söylemek 

mümkündür.  

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     Öyküde kullanılan tekniklerden birisi tasvir tekniğidir: “…çardak boyu sarmaşıklar. 

Hele güzün büsbütün güzel olurdu ortalık, kızıl yapraklar kaplardı her yanı. Mermer 

masalara birer kan lekesi gibi düşerlerdi.” (s.11) Burada, öznel tasvirden yararlanılmıştır. 

Öznel tasvirlerde, yazarın tasvir tekniğini bir araç olarak kullandığını274 hatırlayalım. Şu 

halde bu tekniğin öyküdeki amacı ne olabilir? Başka bir deyişle, tasvir tekniği neye araç 
                                                           
274 M.Tekin, Roman Sanatı 1, s.211.  
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kılınmaktadır? Belirttiğimiz gibi, bu öyküde, öykü kişisi birtakım sebeplerden, insanlarla 

arasını tamamen açmıştır. Toplumdan korkmaktadır. İnsanlardan çekinmektedir. Buna 

karşılık kendisine bir sığınak arar. Bu sığınaklardan biri sevgidir. Sait Faik’e, Martı’ya ve 

sevgilisine sığınırken aslında aradığı şey toplumda bulamadığı şeydir. İşte doğa da bu 

karanlık dünyayı aydınlatacak sığınaklardan biridir. Dolayısıyla bu tasvirle, yazar, 

insanlardan boş kalan yeri doldurma arzusundadır.  

 

     Öyküde çeşitli “leitmotiv”lerden yararlanılmıştır. Bunlardan biri Martı’dır. Martı 

doğanın bir parçasıdır. Martı sevgiyi, Martı birlikteliği çağrıştırır. Sait Faik de bir 

leitmotivdir. O da yazmayı, edebiyatı çağrıştırır ve o da öykü boyunca aranan sevginin bir 

sembolüdür. İleri’nin, öykülerinde semboller kullandığı sık sık belirtilmiştir.275 İşte bu 

öyküde bu sembol kullanımına örnek olarak martıyı ve Sait Faik’i verebiliriz.    

 

     Öykünün ilk cümlesinde bir iç çözümleme tekniği görülür: “Oradan geçtikçe Sait Faik’i 

düşünürdü… Üzülürdü biraz da…” (s.11) Bu  teknik, üçüncü tekil anlatıcı kullanıldıkça 

karşımıza çıkacaktır. 

 

     Öyküde diyaloğa fazlaca rastlanmaz. Bu durum, iletişimsizliği, yalnızlığı işleyen bir 

öykü için gayet normaldir. Genellikle bir defalık konuşmalar olursa da, bu konuşmaların 

karşılığı gelmez.  

     

     Öykü uzun bir zaman dilimini aktardığı için, özetleme tekniğine rastlanır: “Şişman,  

domates burunlu bir adamındı köşk. Bahçeye çıkınca pencerenin ardına geçer süzerdi onu.” 

(s.13) 

 

     İleri’nin tüm öykülerinde sürekli karşımıza çıkan bir motif de “göz yaşı” motifidir. 

Doğrudan “ağlamak” fiiliyle de ifade edilen bu motif, yazarın belki de en çok yararlandığı 

bir unsurdur. Yazarın hüznü, yalnızlığı, iletişimsizliği, yoğun duygusallığı anlatılarında 

kendine bir ana eksen olarak çizdiği hatırlanırsa, bu durum doğal karşılanabilir: “Herkes 

uyuyunca, gizli gizli ağlardı da.” (s.12)       

      

                                                           
275 M.Kaplan, Hikâye Tahlilleri, s.388. 
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     Bir önceki öyküde olduğu gibi, bu öyküde de anlatma tekniği yoğun olarak kullanılırken, 

tasvirlerden yararlanılması sebebiyle, gösterme tekniğinden de bahsedilmelidir.  

 

     2.2.1.2.“Yürek Burkuntuları” 

     a. Konu 

     Cinsel anlamda sapkınca eğilimleri olan ve metinde kendisinden sadece bir kez “T.” 

olarak bahsedilen bir akademi öğrencisinin, eşcinsel eğilimler göstermesi, çevresi 

tarafından horlanması, mutlu bir ilişki yaşayamayışı, anormal olduğu metinde defalarca 

gösterilmiş olan kahraman-anlatıcının bakış açısıyla ve onun tuttuğu günceler aracılığıyla 

aktarılmaktadır.      

 

     Öykü kişimiz zaman zaman yalnızlığını vurgular. Bu durum, İleri’nin öykülerinde 

sürekli olarak karşımıza çıkacaktır. Bazen dolaylı olarak, bazense doğrudan doğruya 

yalnızlığa vurgu yapılır. “Nicedir insanlardan ayrıyım…” (s.20), “Oraya doğru yürüdüm. 

Yapayalnızdım.” (s.36) gibi cümleler öykü kişimizin kaleminden yalnızlığın apaçık ortaya 

konulmasıdır. Öykü kişisinin bazen de yalnızlıkla baş etme, bir anlamda onu aşma gayreti 

içerisinde olduğu görülecektir: “Gide gide dağbaşlarına, karlı buzlu doruklara ermeliyim. 

Yanıp sönen kırmızı ışıklara, keçilere pis kokulu. Ve yadırganan bir kentli yalnızlığına. 

Akademi’nin sınavlarına hazırlanmalıyım en azından.” Selim İleri’nin İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi’nden terk olduğunu hatırlarsak, burada otobiyografik izler bulmamız da 

mümkün olacaktır.  

      

     “Delilik” de, bu öyküde, ikinci planda kalmış bir konu olarak karşımıza çıkıyor. 

Anlatıcımızın ağzından çıkan “Ben sayrıyım, ben delilerevine yatırılacak kerte sayrıyım.” 

(s.29) cümlesine dikkat edilmelidir. Delilik, bu öyküde, öykü kişimizin portresini 

tamamlayan en önemli unsurlardandır ve öyküdeki zamansal ve mekânsal kaymaları ancak 

böylesi şizofrenik bir durumla, bir bozuklukla açıklayabiliriz.  

 

     “Din” motifi bu öyküde varlığını iyiden iyiye hissettirir. Öykü kişimiz T., öykünün 

sonunda “din”e yöneldiğini açıklar. Kuran okur. Fakat bu değişimin fazlaca bir anlamı 

olmayacaktır. Zira erkek sevgilisini öldürecektir.  

 

     b. Olay Örgüsü 
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     Metinde sadece bir kez yazar-anlatıcı tarafından adının “T.” olduğu açıklanan öykü 

kişimiz, (metnin şizofrenik atmosferini destekleyen dört farklı tarihlendirmeyi saymıyoruz)  

27 ay boyunca günlük tutar ve biz bu sayede T.’nin serüvenlerini yine onun kaleminden 

öğreniriz. Dünyanın ve ülkemizin bazı yörelerinin adlarının geçtiği bu günlükler aynı 

zamanda, gezi yazısı notları olarak da okunabilir. T., baştan sona 27 ay süren bu 

günlüklerinde cinsel problemlerini, çevresiyle olan uyuşumsuzluklarını anlatmaktadır. 

Eşcinsel eğilimler taşıdığı öykü ilerledikçe anlaşılır. Fakat bu arada kendisini bu noktaya 

ulaştıran kimi yetersizlikler taşıdığı da ortaya çıkar. Örneğin Sevgi adında bir kadınla 

evlenmek ister ve cinsel ilişkide bulunmayı denerse de başarısız olur. İktidarsızlığı kesin 

olarak ortaya çıkar. Onu belki de sapkınca eğilimlere iten bu ve benzeri durumlardır. T.’nin 

tuttuğu son günceden kendini “din”e verdiğini anlarız. Fakat bu kurtuluş çabası bile, onun 

İlgi’yi öldürmesini engelleyemeyecektir. İlgi, eşcinsel eğilimler içerisinde olduğu 

zamanlarda kendisine yöneldiği erkektir. Sevgi ise evlenmek istediği kadındır. Fakat 

iktidarsızlığından dolayı evlenemeyecektir. Belki de T.’ye mahsus bütün hırçınlık, bütün 

huzursuzluğun temelinde böylesi bir uyumsuzluk yatar.   

      

     Burada asıl üzerinde durulması gereken nokta, T.’nin akli melekesini tamamen ya da 

kısmen kaybetmiş olmasıdır. Metinde bu durumu belgeleyen sayısız örnek vardır. Bir 

yandan atom bombası tehlikesinden bahseden kahraman-anlatıcımız, öte yandan aynı 

düzlemde Don Quijote’u bulunduğu hapishanede gördüğünü belirtir. (s.31) Ya da erkek 

sevgilisinin aşk acısını “böbreğinden” sildiğini söyleyebilir. (s.27) “Roman okumasını 

sevmiyor bu kız. Sevseydi Makber’i okuturdum. Başarılı romandır.” (s.27) der. Oysa adı 

geçen eser Tanzimat dönemi şairlerimizden Abdülhak Hamit Tarhan’a ait bir şiir kitabıdır. 

Yazar, bu ve benzeri sayısız ayrıntıyı çoğaltarak, kahraman-anlatıcımızı bize bir hezeyan 

halinde göstermeyi amaçlar ve bunu başarır. Zaman ve mekân kullanımlarında da aynı 

yöntemi ısrarla vurgular. 

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öykünün en başında bulunan “Bay T.’ye; acılı serüveninizi yazmakta yarar buldum. 

Bağışlayınız beni.” cümlesi dışındaki bütün sayfalar, öykümüzün baş kişisi T.’nin 

kaleminden, onun bakış açısıyla yazılmıştır. Birinci tekil anlatıcıdan yararlanılır. T., bir 

akademi öğrencisidir. Çevresiyle uyumsuzdur. Eşcinsel temayülleri vardır. Ressamdır. En 

önemlisi kendisini deli olarak görmektedir. En azından şizofrenik kimi açmazları vardır ve 
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öyküde pek çok düğüm bu sayede çözülebilir. Daha ileri giderek, öykü kişimizin anormal 

olduğunu söylememiz gerekir. Ve biz, diğer kişileri ve dünyayı, bu özelliklere sahip bir 

kişinin bakış açısıyla tanırız. T., çevresine karşı büyük bir nefret beslemektedir. İleri’nin 

pek çok öyküsünde olduğu gibi, bu öyküde de, doğaya karşı son derece olumlu bir anlatım 

tutumu takınılmıştır. Ancak insanlara karşı tahammül gösterilmez. Bize öyküyü aktaran 

öykü kişisi, aynı zamanda olayların merkezindedir.      

 

     d. Kişiler 

     Öyküde çok sayıda öykü kişisi bulunmaktadır. Ancak bu kadro içerisinde, üç kişi 

merkezi noktayı teşkil etmektedirler. Geri kalanların neredeyse tamamının, “dekoratif unsur 

durumundaki kahraman”276 sınıflaması içerisinde görüldüğünü söylemek mümkündür. 

“Dekoratif unsur durumundaki kahraman” olarak tanımlanabilecek öykü kişilerinin listesini 

verelim: Gezi sırasında otobüste bulunan “yoldaşlar”, kahraman-anlatıcımızın evinde 

çalışan besleme, umutsuz genç kızlar, ağlamaya hazır delikanlılar, okuldaki öğrenciler, 

çarşıdaki adam, karısı, Mısırlı yetkililer, Firavun Ramses, askerleri, Hamlet, Elektra, 

trapezci, soytarı, baharatçının karısı, keşişler, öğretmenler, ermiş, gezginler, Akhileus, 

Patroklos, yaşlı kadınlar, bakıcı Kassandra, kahraman-anlatıcımızın annesi, babası, suskun 

köylü kadınlar, Don Quijote, Asur Kralı, aşçıbaşı, Yahudi delikanlı, çok boyalı kadın, yirmi 

dörtlük delikanlı, garsonlar, yolcular, köylü kızları…  

 

     Öyküde bir ya da iki defadan fazla anılmayan ve öykünün atmosferini oluşturmak 

dışında fazla bir işlev üstlenmeyen bu kişilerden başka, öyküyü bize tuttuğu günlük 

notlarıyla aktarmış olan T., erkek sevgilisi İlgi ve kadın sevgilisi Sevgi olmak üzere öyküde 

üç önemli şahıs vardır. Bunlar arasında da en önemlisi kuşkusuz T.’dir. T., ressamdır. 

Komünist eğilimleri vardır. Burjuva ya da küçük burjuva biçiminde adlandırılabilecek bir 

sınıfa aittir. Erkektir. Ancak eşcinsel eğilimler taşır. Bir erkek olarak, cinsel anlamda 

yetersizdir. İleri’nin diğer öykülerinde olduğu gibi, toplumdan uzak durmak ister. İnsanlar 

tarafından aşağılanır. Küçümsenir. Ya da hep böyle olduğunu sanır. Çekingendir. Fakat 

“Hüzün Kahvesi” öyküsündeki kahramanımızdan ayrılan yanı, akli dengesinin bozuk 

olmasıdır. Necatigil’in tabiriyle şizofrenik özellikler taşır.277 Daha öykünün en başındaki şu 

cümle dikkate değer: “…Bugün kıyma aldım, yedi buçuk liralık. Ya da annem aldı.” (s.19) 

                                                           
276 Ş. Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, s.158. 
277 B.Necatigil, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, s.98. 
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Kahraman-anlatıcımız, kıymayı kendisinin mi aldığını, annesinin mi aldığını 

kestirememektedir. Benzeri örnekler öyküde çok sayıda geçer. Kendisinin yaptığı resimler 

için, yine kendisi şu satırları yazar: “Kişilerim hep hüzünlü, hep solgun, göklerim koyu 

karanlıklarda.” (s.21) İleri’nin öykü kişileri için de ve doğa tasvirleri için de bu ve benzeri 

durumlardan bahsetmek mümkündür. Öyküde T.’nin erkek sevgilisi olan İlgi de kimi 

bakımlardan kahraman-anlatıcımıza benzer özellikler taşır. Farklı olarak İlgi, küstahtır. 

Kendisini beğenir. Yalnız ve yılgın değildir. Sevgi ise T.’nin günlüklerinde kendisine şöyle 

yer bulur: “Sevgi fizikötesi bir kızdı. Esmer, uzun boylu, kestane kulaklı. Resimlerimle 

ilgilenir görünmüştü. Islık çalıyordu yağmurda; ıslanmış saçları arap sabunu kokuyordu.” 

(s.26) Anormal özellikler gösteren bir anlatıcıya sahip olduğumuz için, onun kaleminden 

öğrendiğimiz bu bilgilere ihtiyatla yaklaşmamız gerekir. Sevgi gene günlük notlarından 

öğrendiğimiz kadarıyla “sokak kızıdır”. Sevgi’nin anlatıdaki en önemli fonksiyonu, T.’nin 

iktidarsızlığını ortaya çıkarmaktır. 

 

     e.Zaman 

     Baştan sona günce tekniğinden yararlanılarak kurulan bu öyküde, toplam on beş adet 

günlük notu vardır. Bunlardan on bir tanesi 1960’lı yıllarda yazılmıştır. Bu tarihlerin en 

erkeni 10 Eylül 1965, en geç tarihlisi ise 16 Kasım 1967’dir. Bu tarihleri esas alarak 

konuşacak olursak, güncelerin süresi yirmi yedi aylık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu 

günce notları içerisinde de geriye dönüşler yapılarak, zamanın daha geniş bir biçimde 

kullanıldığı görülür.     

 

     Diğer dört günce notunun tarihlerine bakıldığında, bunların “7 Teşrinisani 1307”, “13 

Teşrinievvel 1307”, “1 Kasım 1307” ve “7 Eylül 1037” olduğu görülür. “Teşrinisani”, 

bilindiği gibi rumi takvim ayıdır. Miladi takvime göre Kasım ayıdır.  “Teşrinievvel” ise 

miladi takvimde Ekim ayına tekabül eder. Rumi  1307 tarihi, miladi takvimde 1891 tarihine 

denk gelmektedir. Dolayısıyla bu tarihlerin, öykünün akışı içerisinde, kahramanın 

şizofrenik yapısını göstermesi dışında bir anlamı olamaz. Necatigil’in “şizofrenik saplantı 

ve sayıklamalar”278 belirlemesini yapmasının sebebi, bu zamansal kaydırmalar olmalıdır. 

Tıpkı “Hüzün Kahvesi”nde olduğu gibi, bu öyküde de, öykünün asıl eksenini oluşturan, 

sayıklamalardır. Bu tür “absürt”lükleri, yazarın öykü kişisinin normal olmayışıyla 

açıklamaya çalışmak daha mantıklıdır. Bir önceki öyküde olduğu gibi bu öyküde de, 
                                                           
278 Age. 
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“delilik” öykünün ikinci planda kalmış konularındandır ve öykü kişimiz, çevresince “deli” 

olmakla suçlanır. “Ben sayrıyım, ben delilerevine yatırılacak kerte sayrıyım.” (s.29) cümlesi 

bile düşüncemizin bir kanıtı olarak görülebilir. Öyküde görülen zamansal ve mekânsal 

kaydırmaların temelinde, öykü kişisinin anormallikleri yatmaktadır. Bu duruma çok benzer 

bir durumu, Gogol’ün Bir Delinin Hatıra Defteri adlı eserinde görmek mümkündür. Orada 

da benzer bir şekilde zamanın absürt bir biçimde kullanımı söz konusudur.279    

 

     f. Mekân 

     Zaman unsuru için söylediklerimiz mekân unsuru için de geçerlidir. Öyküde absürt bir 

mekân kullanımı söz konusudur. İstanbul bir mekân olarak kullanıldığı gibi, örneğin 

Göreme de Halep de kullanılır. Seyahat eden biri için bu durum garip değildir. Fakat 

anlatıcımız bu öyküde ortaçağ şatolarından birinde olduğunu da söyleyecektir. Ressam 

olduğu için “işlik”te yani atölyededir. Otellerden sık sık bahsedilir ve bu da seyahatte olan 

bir ressam-öğrenci için normaldir. Güncelere atılan notlardan, Çiçekpasajı, Venedik, 

Kızıltoprak, Göreme, Halep… gibi mekânlar belirlenebilir. Mekânın böylesine değişken 

oluşu yazarın şizofrenik bir öykü kişisi yaratma çabasındandır ve bu, son derece başarılı bir 

tasarruftur. Yazar, zamanı da benzer bir amaçla kullanmıştır.  

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Selim İleri öykülerinde en başarılı yönlerden biri, ayrıntıcılığın ustalık derecesine 

ulaştırılmış olmasıdır. Öykü türü, yapısı gereği ayrıntıcılığı gereksinen bir türdür. Çünkü  

öykü türünün en çok gereksinim duyduğu özelliklerden biri olan yoğunluk, ancak sabırlı bir 

ayrıntıcılıkla kurulabilir. Selim İleri, ayrıntıcılığı önemseyen ve bu sebeple yoğunluğa 

başarıyla ulaşabilen bir öykü yazarıdır. Bunu da ayrıntılı “dil”i sayesinde başarır. Bu 

öyküde de yazarın asıl amacı olan T.’nin şizofrenik dünyasını yansıtma çabası, dilin sabırla 

işlenmiş olması sayesinde gerçekleştirilmiştir. İleri’nin dildeki işçiliğini, ayrıntı severliğini, 

öyküden alacağımız şu satırlar gösterir umudundayız: “Ölürüm belki. O zaman kara toprağı, 

karıncaları, gömütlük yılanlarını, akrepleri, sersem sepelek sümüklü böcekleri ve ilkyazın 

şen örümceklerini daha yakından tanımak fırsatı bulurum.” (s.19) İleri’nin öykü dilini 

böylesine güzelleştiren bir başka yön de, onun bir duygu yoğunluğunu her zaman 

amaçlamış olmasıdır. Bu duygusal yoğunluk ve usta ayrıntıcılığın onun öykü dilini 

şiirselleştirdiği söylenmelidir.  
                                                           
279 N.Gogol, Bir Delinin Hatıra Defteri, s.24, 25, 28. 
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     Selim İleri, özellikle yazarlığının ilk yıllarında, öztürkçeci bir tavır sergilemiştir. Fakat, 

deyim yerindeyse öztürkçeci tavrın bağnazı olmamıştır. Bu sebeple, öztürkçeciliğinin, onun 

dilini kelime hazinesi bakımından daralttığı söylenemez. Ancak yanlışlar yapmasına sebep 

olmuştur: En ünlü yanlışını da bu öyküde yapmıştır: “…sömürgelerin vebalı kuşağı, tanrıya 

ısmarladık.” (s.28) Türkçenin en yaygın kullanımlarından biri olan “Allahaısmarladık” 

ifadesini bile Türkçeleştirmeye gitmek, 1949 doğumlu bir yazar için, 1967 yılında çok da 

büyük bir hata olarak görülmemelidir.           

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     Öyküde montaj tekniği uygulanmıştır: “Dökülmeye başlayan güneş rengi bir yığın 

yaprak…” (s.20) cümlesinde koyulttuğumuz yerler, Ahmet Haşim’in bir dizesidir. Ahmet 

Haşim’den, denemelerinde her fırsatta bahseden Selim İleri, bilhassa onun “melal” dolu 

duygulu şiir dünyasını beğenmiştir. Burada da Haşim’in belirsizce alıntıladığı ünlü dizesi, 

İleri’nin de öykülerinde neredeyse bir saplantı halini almış olan doğa tasviri yapma 

alışkanlığına denk düşmesi sebebiyle önemlidir. Burada, yazarın montaj tekniğini kullanma 

biçiminden bahsetmek gerekir. Yazar, Haşim’in ünlü dizesini kısmen alıntılamış ve bunu 

ustalıkla metne yedirmiştir.  

    

     Öykünün pek çok yerinde doğa tasvirlerine rastlanır. İleri öykücülüğünün vazgeçilmez 

bir özelliği olan bu tasvir özelliği, öyküde atmosfer oluşturmaya yöneliktir ve araçsaldır. 280 

 

     En başta belirtilmesi gereken bir başka teknikse günce tekniğidir. Öykü, bütünüyle 

günce tekniği üzerine kurulmuştur. Bu tekniğin uygulanması son derece anlamlıdır. Zira 

yazar zaman ve mekân kaydırmaları yaparak kahramanımızın şizofrenik dünyasını bizlere 

yansıtmayı amaçlamıştır. Dolayısıyla buna en uygun tekniklerden biri günce tekniğidir. 

Ancak anlatıcımızın sürekli olarak yer değiştirdiği hatırlanırsa, güncelerin zaman zaman 

gezi yazısı notu olarak okunması da mümkün olacaktır.    

 

     Diğer öykülerinde de rastladığımız bir durum olan “diyalog”suzluk, karşılıklı 

konuşmaların azlığı ya da yokluğu, bu öyküde de söz konusudur. Zaten yalnızlıkların, 

iletişimsizliklerin, iç sıkıntılarının yazarı olan İleri’nin “diyalogsuz” metinleri yazması son 
                                                           
280 M. Tekin, Roman Sanatı 1, s.199 vd. 
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derece normal ve manidardır. Ancak daha ileri giderek söylememiz gerekir ki, yazar adeta 

“yarım diyalog” şeklinde adlandırılabilecek bir teknik denemektedir. Genellikle biri bir 

başkasına bir şey söyler ve o cümlenin yankısı yoktur. Bu belirlemeyi ilk üç öykü için 

yapabiliriz. 

 

     Öyküde en çok dikkat çeken “leitmotiv”, “park” leitmotividir. Şimdi alıntılayacağımız 

satırlar öyküde üç defa farklı noktalarda tekrarlanır; tabii küçük ifade değişiklikleriyle: 

“Umutsuz genç kızlar eski zaman giysileriyle dolaşıyorlar parklarda, yüzlerinde trajik 

maskeler. Boyaları ağartmış kanapelerde ağlamaya hazır delikanlılar var.” (s.20) Bu satırlar, 

gerek hüznü, gerek doğayı, gerek yalnızlığı vurgulayan bir leitmotiv olarak görülebilir. 

 

          2.2.1.3.“Türküsüz” 

      a. Konu 

     “Cumhuriyet’ten sonra bir aile fertleri arasındaki kopuşlara yaslanan üçüncü hikâyede, 

(Cumartesi Yalnızlığı’nın üçüncü öyküsünde –AH), Cumhuriyet’ten önce bir nâzır kızı 

olan; üniversitede okumuş öğretmen Suat; sevdiği, fakat ülküsü tutkusundan ağır basan aşırı 

sosyalist bir marangoz tarafından terk edilir; artık mutsuz bir dünyaya kapalı, yaşlı bir 

kızdır Suat ve Türküsüz’dür.”281   

 

     “Hüzün Kahvesi”nde ve “Yürek Burkuntuları”nda kısmen kendisini hissettiren 

komünizm konusu bu öyküde iyiden iyiye ortaya çıkar. İleri için, “Toplumun değil de 

toplumculuğun sorunları”nı tartıştığını282 söyleyen eleştirmeni haklı çıkaracak bir özellik 

taşır bu öykü. Ancak İleri’nin sonraki metinlerinde yoğunlaşacak olan bu komünizm 

konusu, henüz bu öyküde de ön planda işlenmez. Gerek bize yaşam trajedisi aktarılan, evde 

kalmış yaşlı kız ve öğretmen Suat’ın delicesine sevdiği fakat zamanla kendisini terk eden 

marangoz sevgilisi, gerekse öğrencisi Onay, komünisttirler ve komünizm, bu vesileyle 

öykünün gündemine gelir. Özellikle Suat’ın öğrencisi olan Onay’la bu konuyu tartıştığı 

satırlar önemlidir. Suat, sosyalizmin Rusya’daki uygulamalarını öne sürerek toplumcu 

görüşü eleştirir: “Rusya’da tavuklar üç tane yumurtluyorlarsa bir tanesini sahibine 

bırakıyorlarmış, öbür ikisi devletin.” (s.48) “…Rusya’da insanlar tek göz odalarda beş on 

kişi bir arada oturuyorlarmış. Aynı tencereye bata çıka yemek yerlermiş. Kadınlar naylon 
                                                           
281 B.Necatigil, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, s.98.  
282 F.Akatlı, Öykülerde Dünyalar, s.102. 
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çorap bile giyemezler, erkekler paltolarını beş yılda bir yenilerlermiş.” (s.49) Buna karşılık 

öğrencisi Onay oldukça heyecanlı bir sosyalisttir. Ve bu minval üzere şunları söyleyecektir: 

“Sizin mutsuzluğunuzu, sizin haksız yoksulluğunuzu giderecek işte o beğenmediğiniz 

solcular. Toplumsal eşitliği getirecekler.” (s.47) İleri, toplumcu bir anlayışa sahip olmasına 

rağmen, toplumculuğu metinlerinde soğukkanlı bir şekilde değerlendirmiştir. Yeri 

geldiğinde toplumcuları eleştirmiştir. Ve tepkileri üzerine çekmiştir.   

   

     “Kırk aşk” ya da karşılıksız aşk, İleri’nin öykülerinde, burada olduğu gibi, zaman zaman 

karşımıza çıkar. 

 

     Din, “Yürek Burkuntuları”nda olduğu gibi burada da karşımıza çıkar. Suat’ın kardeşinin 

sevgilisi ve sonradan karısı olacak olan Helene hıristiyandır ve bu sebeple kiliseden sıklıkla 

bahsedilir. İleri’nin pek çok öyküsünde kiliseden bahsedilir ve kilise bazen bir leitmotiv 

olarak kullanılır.    

 

     Doğa, bu öyküde de, yazarın bir refleksi olarak çıkar karşımıza. Daha ilk sayfada Suat’ın 

konuşması içerisinde pek çok çiçek, meyve adına rastlarız. 

 

     “Türküsüz”de ölüm yoğun olarak vurgulanır ve öykünün kasvetli havasını, atmosferini 

oluşturan bir ögedir. “Bırak ölümü düşünmeleri, sırasını bekleyen var.” (s.38) “…babamın 

ölümü bükmüştü belimizi.” (s.39) “…soysuz, soyguncu, ölümü kurtuluş diye adlandırılacak 

bir koca…” (s.45) 

 

     Fakirlik-zenginlik ikileminin, bu öyküde de, ön planda olmasa da işlendiği görülür. 

Başlangıçta büyük bir varlık içinde yaşarken, Cumhuriyet’ten sonra hızla fakirleşen Nâzır 

Bey’in ailesi, bütünüyle bu dramın rüzgârında ömürlerini sürdüreceklerdir. İleri’nin pek çok 

öyküsünde bu “ikilem”e yer verilmiştir. 

 

     b. Olay Örgüsü 

     Suat evde kalmış, ömrünü Anadolu’da öğretmenlik yaparak geçirmiş, çocukluğu yalıda 

geçmiş ama Cumhuriyet’in ilanıyla nâzırlıktan alınan babasının bütün varlığını 

kaybetmesiyle anne ve kardeşiyle beraber zor durumlara düşmüş olan orta yaşlı bir 

kadındır. Gençliğinde marangoz ve aşırı sosyalist bir genci sevmişse de, davası aşkından 
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ağır bastığı için, genç, Suat’ı terk etmiştir. Bu terk edilişin acısıyla kendisini Anadolu’da 

öğretmenlik yapmaya adamış olan Suat, huysuz, sinirli, geçimsiz bir kadın olmuştur. 

(Öykünün tam da burası Çalıkuşu’ndaki Feride’nin kaderiyle örtüşmektedir. Feride de 

Kâmuran tarafından aldatıldığını zannedip Anadolu’ya öğretmenlik yapmaya gitmişti. 

Feride de küskün ve kırgındı.) Kendisine kötü bahtını acımasızca haykıran öğrencisi 

Onay’ın şu cümleleriyle öykü sonlanır: “Türküsüz bir kadınsınız öğretmenim.” (s.50)  

 

     Öykü, kahramanların monologlarından ibarettir denebilir. Sırasıyla, Suat, Mediha, Suat, 

Nejat, Mediha, Nejat, Suat, Mediha, Suat, Nejat, Mediha, Suat, Onay, Suat, Nejat, Mediha, 

Onay, Suat, Onay… konuşurlar ama konuşmaların ortak yanı Suat’ın yaşamıdır. Bu arada 

ailenin geçmişine de göndermeler yapılır. Öyküde toplam on dokuz  konuşma vardır. Bu 

konuşmaların yedi tanesi Suat’a, beş tanesi Mediha’ya, dört tanesi Nejat’a, üç tanesi de 

Onay’a aittir. Öyküde merkez kişi Suat’tır ve en çok konuşan ve hakkında konuşulan odur. 

Burada, kahramanlar, ortalama birer sayfalık veya yarımşar sayfalık uzunluklarda  

konuşmakta, aynı olaya farklı açılardan bakmamızı sağlanmaktadır. Konuşmalar daha çok 

monologdur. Ancak birisine sesleniliyormuş, birisiyle konuşuluyormuş gibi de bir hava 

sezilir. Bu konuşmaların bazen bir bilinç akımına yaklaştığı da görülecektir. Aslında 

“Türküsüz” adlı öykünün adeta bir “forum” ya da “açık oturum” planında olduğu 

söylenebilir. Adeta sırasıyla konuşmacılar mikrofonu ellerine alıp aynı konularda farklı 

düşünceleri dile getirmektedirler. Konu, Suat’tır. Suat’ın yitmiş yaşamıdır.    

 

     Reşat Nuri’nin Çalıkuşu eserinde, merkez roman kişisi Feride, sevgilisi tarafından 

aldatılınca, daha doğrusu aldatıldığını zannedince onu ve İstanbul’u terk etmiş ve 

Anadolu’da öğretmenlik yapmıştır. Bu öyküde de, Suat’ın yaşadıkları Feride’nin 

yaşadıklarına çok benzer. O da sevgilisi tarafından terk edilir ve Anadolu’ya öğretmenlik 

yapmaya gider.    

 

     c.Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öykü, birinci tekil anlatıcı ile yazılmıştır. Çoğul bakış açısı kullanılmıştır. Öyküde 

birden fazla kişi Suat hakkında konuşur. Buna Suat da dahildir. Öyküde; Suat, annesi 

Mediha, kardeşi Nejat ve öğrencisi Onay konuşmaktadırlar. Bu perspektif zenginliği 

öyküye derinlik kazandırır. Zira, örneğin, Suat marangozla olan aşkını inkâr ederken diğer 

anlatıcılar gerçekleri aktarırlar. Bilindiği gibi birinci tekil anlatıcı yöntemi sınırlı bir 
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yöntemdir. Fakat  öyküdeki bu çoğul bakış açısı sayesinde bu sınırlılık aşılmıştır. Ayrıca, 

öyküde komünizmin tartışıldığı hatırlanırsa, böylesi beş farklı anlatıcının ağzından yazılmış 

bir öykünün komünizmi ya da bir başka konuyu tartışmaya ne kadar müsait olduğu 

düşüncesi kabul edilecektir. Onay ve hocası Suat, komünizm hakkında taban tabana zıt 

düşünceler ileri sürerler. Çoğul bakış açısı sayesinde, öyküde, Suat’la ilgili pek çok şey ve 

örneğin sosyalizm başarıyla tartışılır.  

 

     d.Kişiler 

     Öykünün merkez kişisi Suat çocukluğunda ve ilkgençliğinde son derece etkileyici bir 

kızdır. Neşelidir. Ancak üniversitede okurken sevdiği kişi tarafından terk edilmesiyle 

hayatının ışığını kaybeder. Sinirli, geçimsiz, sevgisine karşılık bulamamış, küskün, yalnız 

birisidir. Başkalarının sevgisini kıskanır. Şu satırlar kişiliğini yansıtması bakımından 

önemlidir: “Belki bize değildi kırgınlığı. İnsanlaraydı. Yüreksiz, duygusuz bulurdu 

insanları. İnsanlar onun duyarlığından, ince şeylere bağlılığından, kaygılarından habersiz, 

kendi tasalarıyla, kendi sıkıntılarıyla uğraşırlardı.  (…) Alışılmamış ilkeleri vardı. Sonra o 

gözebatıcı derli topluluğu, düzenliliği. O hiç şöyle dağınık saçlarla, bir gün olsun şöyle 

ütüsüz giysilerle, hatta kırışık çoraplarla gitmemişti okula. Titiz, sinirli kızgın. Bir bir 

uzaklaştı herkes ondan.” (s.41) Entelektüeldir. Kitap okur. Tiyatroyla ilgilenir. Eski bir 

nazır kızıdır. 

 

     Annesi Mediha da, kızının yaşadığına benzer bir “kırılma” yaşamıştır hayatında. O da 

bir nâzır karısı iken bir anlamda alt bir sınıfa düşmüş, hayatının neşesini kaybetmiştir. 

Mediha’nın şu sözlerinden, eski nâzırın da düşkün bir hayat yaşadığı anlaşılır: 

“Cumhuriyet’in ilk yıllarında kumara düşen, soysuz, soyguncu, ölümü kurtuluş diye 

adlandırılacak bir koca…” (s.45)  

 

     Nejat ise Helene adında bir Hıristiyan kadınla evlenmiş, üstelik onun eski bir genelev 

çalışanı olduğu gerçeğini umursamamış biridir. Suat’ın sözlerinden anlaşıldığı kadarıyla 

inançsız biridir. Helene’ye olan aşkı, onun hayata daha sıkı bir biçimde tutunmasını 

sağlamıştır.  

 

     Onay ise, yazar tarafından, sosyalizmle ilgili bir tartışma yaratmak amacıyla bilinçli 

olarak metne sokulmuş bir öykü kişisidir. Fakat yazarın sözcüsü değildir. Sosyalizmin 
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bayraktarlığını yapar. Karşısına öğretmeni Suat çıkacak ve onu  sosyalizme olan güvenini 

sarsmaya çalışacaktır. 

 

     Bunların dışında, öyküde sadece kendilerinden bahsedilen fakat öykünün akışına 

müdahalesi olmayan çok sayıda kişiden bahsedilebilir. 

 

     e. Zaman 

     Öykünün anlatma süresi yukarıda adları verilen beş öykü kişisinin ya da konuşmacının 

konuştukları süre kadardır. Kesin bir zamandan bahsedilemez. Ancak diyalogların bir araya 

gelmesiyle oluştuğunu gördüğümüz öykünün anlatma süresinin, uzun bir zaman dilimini 

kapsadığı düşünülemez. Vak’a zamanına gelince… Öyküde Cumhuriyet’le birlikte maddi 

ve manevi yıkıma uğrayan bir nâzır ailesinin dramı, bu ailenin kızı Suat’ın yaşamı 

üzerinden anlatılmaktadır. Öykünün vak’a zamanı Cumhuriyet öncesinde başlar. Bu sırada 

öykünün baş kişisi Suat, henüz çok küçük yaşta bir çocuktur. Öykünün sonuna gelindiğinde 

Suat’ın saçları ağarmış bir yaşlı kız olduğu görülmektedir. Şu halde yarım asırlık bir 

sürecin, öykünün vak’a zamanını oluşturduğu söylenmelidir. Suat’ın yaşamı baştan sona ve 

kronolojik bir biçimde verilmez. Atlamalarla ve düzensiz olarak verilir. Bu da öykünün 

yukarıda vermeye çalıştığımız planıyla ilgilidir.  

   

     Ayrıca bu öyküde, zamana sembolik bir anlam yüklenildiğini de unutmamak gerekir. 

Cumhuriyet öncesi dönem, bolluğun, bereketin, rahatın, huzurun dönemidir. Suat’ın 

annesinin anlatımından öğreniyoruz: “Boy boy çiçeklikler odalarda, o geçmişin yüküyle 

eğilmiş merdiven.  Tavanlardaki renk renk demetlere, kuğulara, perilere bayılırdı konuklar. 

Yaldızlıydı duvarların boyası. Çeşmibülbüller, kristal şekerlikler, saray işi sedefli sehpalar. 

Unutulmaz bir evdi orası. (…) Anlı sanlı Nâzır beyefendi’nin biricik eşi. Ben. Pervane 

olurdu çevremde herkes.” (s.40) Cumhuriyet sonrası ise tersine bir duruma işaret eder.     

 

     f. Mekân 

     Öyküde mekâna da sembolik bir anlam yüklenir. Hemen yukarıdaki satırlarda anlatılan 

yalı hayatı, Cumhuriyet’in gelmesiyle sona erer. Yalı, Osmanlı döneminin şaşaasını 

sembolize ederken, daha sonra yaşayacakları konak, Cumhuriyet’ten sonra düştükleri maddi 

ve manevi çöküşün sembolüdür. “Koca bir tahta konağın üç odasında oturuyorduk, biz 

yoksulluk çekerken kocanız son elmas kırıntılarını, son pırlanta artıklarını götürüp satardı.” 
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(s.46) cümlesi de Suat’ın annesine seslenerek söylediği sözlerdir. Cumhuriyet sonrasını 

anlatır. Yalı ve köşk, birbirlerine taban taban zıt iki dünyayı sembolize edeceklerdir.  

 

     Suat’ın yaşamında başka bir dramatik olay yaşanacaktır. Suat üniversitede okurken, bir 

marangoza âşık olur ve aralarında kuvvetli bir aşk filizlenir. Bir sosyalist olan marangoz 

gencin davası sevgisinden ağır basınca, genç, Suat’ı terk eder. Tıpkı Cumhuriyet’in, Suat’ın 

ailesinin hayatını bıçakla kesip atarcasına ikiye bölüşü gibi, bu terk ediliş de Suat’ın 

hayatını ikiye bölecektir. Bu sebeple İstanbul’u terk eden ve Anadolu’da öğretmenliğe 

başlayan Suat için İstanbul’un ve Anadolu’nun anlamları farklıdır. “Sizi düşlerimde 

görmemek, İstanbul’un ışıklı varlığını düşünmemek için okurdum aralıksız.” (s.42) 

cümlesinde sezdirildiği gibi, İstanbul, aydınlığın, aşkla yaşanmış güzel günlerin sembolü 

gibidir. Anadolu ise yitik bir aşkın/âşığın acısıyla bütünleşmiştir. Dolayısıyla tıpkı yalı-köşk 

karşıtlığı gibi, İstanbul-Anadolu karşıtlığı çıkar karşımıza. Mekân, bir saadet ya da 

karamsarlık sembolüdür.         

 

     Öyküde çok sayıda mekân ismi geçer. Bunlardan çoğu İstanbul’un ilçeleri, semtleridir. 

Eski, güzel günler anlatılırken, İstanbul’un semt isimleri de bu şenliğin, bu neşenin 

içerisinde canlanırlar. Oysa Anadolu kasabalarından bahsedilirken “…elektriksiz 

kasabaların bitip tükenmeyen geceleri…” (s.40) gibi ifadeler kullanılır. Anadolu 

ışıksızlığın, İstanbul aydınlığın simgesidir. 

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Birinci tekil anlatıcıdan ve ikinci tekil anlatıcıdan yararlanılması öykünün dilini ve 

üslûbunu rahatlatmıştır. Şöyle ki: Birinci tekil anlatıcı ile öyküsünü kuran bir yazar, 

kahramanını daha içten ve daha kıvrak bir biçimde anlatabilirken, üçüncü tekil anlatıcı ile 

öyküsünü aktaran bir yazarın kahramanıyla arasına giren mesafeden dolayı dilini yeterince 

işlek bir biçimde kullanamaması gibi bir problem söz konusudur. Bu öyküde baştan sona 

kahramanların konuşmalarından yararlanıldığı için, dil daha işlek, daha rahattır. Ancak gene 

aynı sebepten dolayı dildeki şiirsel düzlem yeterince sağlanamamıştır. Zira bir kahramanın 

dilinden dökülecek ifadelerin, bir yazarın kaleminden çıkacak ifadeler kadar etkileyici 

olması beklenemez. Aksi bir sonuç için, alışılmadık, özel bir durumun var olması gerekir. 

Bu öyküde de, İleri’nin sıfatlara düşkün dili kendini belli etmekteyse de, bahsettiğimiz 

durumdan dolayı bu şiirselliğin yeterince tezahür ettiği söylenemez.   
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     h. Anlatım Teknikleri 

     Öyküde baştan sona diyalog tekniğinden faydalanıldığı görülür. Öykü bütünüyle bu 

şekilde kotarılmıştır.  

 

     Öykünün ilk paragrafında, Suat’ın konuşmasında, bilinç akımı tekniği kendini hissettirir. 

Bilinç akımı tekniğini monologdan ayıran özelliklerin, düşünceler arasındaki hızlı geçişler, 

çağrışımsallık, düzensizlik, mantık düzeni aramamak gibi hususlar olduğu hatırlanırsa283, bu 

metinde “monolog”la “bilinç akımı” arası bir teknikte karar kılındığı görülecektir.   

 

     Tasvirden yararlanılır: “Boy boy çiçeklikler odalarda, o geçmişin yüküyle eğilmiş 

merdiven.  Tavanlardaki renk renk demetlere, kuğulara, perilere bayılırdı konuklar. 

Yaldızlıydı duvarların boyası. Çeşmibülbüller, kristal şekerlikler, saray işi sedefli sehpalar.” 

(s.40) cümlelerinde yararlanılan tasvir bir amaca yöneliktir: Yazar Cumhuriyet öncesini bu 

şekilde göstererek nâzır ailesinin hayatındaki kırılmayı, nâzır ailesinin dramını yeterince 

etkili bir biçimde verebilmeyi amaçlar. 

    

     Geriye dönüş tekniğinden yararlanılır. Aslında öykü baştan sona bir geriye dönüştür. 

Çünkü bir ailenin bütün bir geçmişi anlatılmaktadır. Ve bu, elli yıllık bir süreyi kapsar. 

Dolayısıyla, böyle bir denklem, ister istemez geriye dönüş tekniğinin kullanılmasını 

gerektirir. Çok geniş bir zaman yayını içine alan bir kullanım biçimidir bu. 

 

     Özetleme tekniği de, gene böyle bir öyküde mutlaka kullanılması gereken bir tekniktir. 

Uzun zaman dilimlerini öykü türünün yapısına uydurabilmek için özetleme yapılır. Ailenin 

eski, güzel günleri, Suat’ın eski yaşantıları, Nejat’ın yaşadıkları hep özetlenerek anlatılır.  

 

     2.2.1.4.“Asalak” 

     a. Konu 

     Öyküde burjuva karakterini temsil eden müteahhit Nuri Turan’ın evlatlığı olan tıp 

öğrencisi Güner Turan, komşuları sosyalist şair Eşref Selim’le dostluk kurar. Özellikle 

Eşref Selim’in toplumculuğunun deşifre olmasından sonra, başta Nuri Turan ve onun gibi 

yerleşik düzen taraftarları Eşref Selim’den uzaklaşacak, hatta daha ileri giderek kendisiyle 
                                                           
283 B. Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I, s.64. 
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bağlantıları olmadığını belirtmek için gazetelere ilanlar vereceklerdir. Öykümüzün 

merkezinde olan ve Nuri Turan’ın evlatlığı olan tıp öğrencisi Güner, çevresinin tepkilerine 

aldırmayarak, Nazım Hikmet’in kurmaca metindeki karşılığı olan Eşref Selim’le kötü 

günlerinde beraber olacaktır. Sebebi sosyalizm de olsa öykünün odağında gene yalnızlık 

bulunmaktadır. Gerek Eşref Selim gerekse Güner Turan toplumca yadırganır. Kendilerine 

bir yabancı muamelesi yapılır. Eşref Selim’in karısı ve üvey oğlu da toplumca dışlanan, 

küçük görülen insanlardandır. Şair Eşref Selim’le karısı arasında biraz da Eşref Selim’in 

hapiste olmasından doğan ya da bu sebeple daha yoğun olarak tezahür eden bir sevgi vardır 

ve İleri’nin bu kitabında “kırık sevgi” de işlenen konular arasındadır.  

 

     İleri’nin özellikle ilk iki kitabında toplumculuk konusunu yoğun olarak işlediği görülür. 

Burada da İleri açıkça toplumculuktan ve toplumculardan yanadır. Ancak özellikle Eşref 

Selim’in Moskova’dan gelmesi vesilesiyle öyküde anlatılanlar, Rusya örneği üzerinden 

toplumculuk eleştirisidir. İleri daha on sekiz yaşındayken yazdığı öykülerde, sosyalizmi 

eleştirme olgunluğuna ulaşmış gibidir. Buna olgunluk dememizin sebebi, İleri’nin de 

sosyalist görüşü benimsemiş olmasıdır. 

 

    b. Olay Örgüsü 

    Öykünün planını Eşref Selim’in hapse girmesi ya da toplumculuğu ortaya çıkmadan 

önceki dönem ve bu tarihten sonraki dönem olmak üzere ikiye ayırmak gerekecektir. Zira 

öyküde burjuva sınıfını temsil eden ve toplumculuğu deşifre olmadan önce Eşref Selim’le 

irtibat kuran kişiler birdenbire tavır değiştirecek ve onunla irtibatlarının olmadığını 

ispatlamaya çalışacaklardır. Af çıkması, Eşref Selim’in hapisten dönmesi, askere alınmak 

istenmesi ve yurt dışına kaçması gibi ayrıntılar öyküdeki aksiyonu belirler. Öykü, Eşref 

Selim’in yurt dışına çıkması ve onun bir anlamda “hayranı” olan Güner’in onunla irtibatının 

kesilmesiyle sona erecektir.    

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Birinci kişi anlatıcıyla yazılan öyküde, olayları bize aktaran Güner öykünün 

merkezindeki kişi değildir. Gerçek hayattaki karşılığı Nazım Hikmet olan sosyalist şair 

Eşref Selim’in, bize öyküyü aktaran kahraman Güner’den daha önde olduğu görülür. Bu 

sebeple Güner gözlemci anlatıcı konumuna geriler. Bilindiği gibi, birinci kişinin olayların 

merkezinde bulunduğu bakış açısı ile bizim bu öyküde örneklediğimiz gözlemci kişinin 



 104

bakış açısı arasında farklar vardır.284 Yazarın bu şekilde bir bakış açısını seçmiş olması, ona 

belli bir mesafe ve imkân kazandırır. Bu öyküde Güner’in, sosyalist şair Eşref Selim’in 

yanında bulunması yazarın işini kolaylaştırır. Üstelik aynı Güner, müteahhit Nuri Turan’ın 

oğlu olması hasebiyle “karşı cephe”nin de nabzını tutabilmektedir. 

      

     Anlatıcımız olan tıp öğrencisi Güner’in yanlı bir anlatım tutumu sergilediğini ve Eşref 

Selim’e sırt dönenleri açık açık eleştirerek, öykünün estetik yapısına zarar verdiğini 

söyleyebiliriz. İleri’nin özellikle Cumartesi Yalnızlığı kitabında, sık sık böyle bir tavır 

sergilediği görülecektir. Örnekler verelim:  

 

“Kimi insanlar vardı, babam vardı. Onun (Eşref Selim’in –AH) 

yalnızlığından, cezaevinde özlemle geçen saatlerinden, bir haksızlığa 

kurban olup yıllarca özgürlüğü elinden alınınca duyduğu iç sızılardan 

habersiz; ellerine kâğıt kalem alırlar, bir şeyler karalarlar, Koşarlardı 

gazetelere.  Verdikleri soysuz ilan yayımlanınca  övünçle tanışlarına 

götürüp okuturlardı. Vatan haini kızıl şair Eşref Selim…” (s.53) 

                    

     Güner’in özellikle teyzesinin (sonradan anlaşılacağı gibi üvey teyzesinin) nezdinde 

burjuva tipleri aşağılamaya çalışması da, öyküdeki “anlatıcı” profilini anlamamız açısından 

ilginçtir. Yazar devrimci olmayan kişilere karşı bir hınç duyduğunu açık açık belli 

edecektir. Ancak aynı yazarın “Güzün Savaş” öyküsünde, devrimcileri de eleştirmekten 

kaçınmadığı görülecektir.    

 

     d. Kişiler 

     Öykünün merkez kişisi Eşref Selim’dir. Sosyalist şairdir. Nazım Hikmet’ten 

esinlenilerek çizilmiş bir “tip”tir. Burada “tip” tanımlamasını bilinçli olarak yapıyoruz. 

Ayrıca, bu öyküdeki uygulama için “Nazım Hikmet’ten esinlenilerek” ifadesini bile hafif 

bırakacak bir “kopyalamadan” bahsetmek gerekecektir. Fethi Naci, Selim İleri’nin 

romanları hakkında yazdığı bir eleştiride, 285  “kopyalama” ifadesini kullanmış ve bunu bir 

eleştiri olarak kendisine yöneltmiştir. Öyküde Eşref Selim neredeyse efsanevi çizgiler 

içerisinde çizilmektedir: “Kocaman bir adamdı, güldüğü vakit eski zaman konsollarının 

çekmece sapları çınlardı…” (s.51) “Kapıdan içeri fırtına gibi girer, onu beklediğimiz 
                                                           
284 M.Tekin, Roman Sanatı 1, s.98. 
285 F.Naci, Yüzyılın 100 Romanı, s.626-627.  
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akşamlar cebindeki son kuruşa varıncaya kadar harcar…” (s.57) Nazım Hikmet’in fiziksel 

özellikleri, hayatından parçalar, ailesi ile ilgili bilgiler neredeyse doğrudan doğruya şairin 

gerçek yaşamından alınmıştır. Şu ifadeler, Nazım Hikmet’e ait olan, fakat Eşref Selim tipi 

çizilirken kullanılan ifadelerdir: “Kocaman bir adamdı…” (s.51), “…alnında boyun 

eğmeyen insanların onurlu çizgileri…” (s.56), “…dev gibi büyük, insanlık gibi iyicil 

eller…” (s.56) “…masmavi gözler, altın sarısı saçlar, boybos…” (s.54) 

      

     Nazım Hikmet’in “Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanımelleri”286 adlı meşhur 

şiirinden alıntılar yapılması da, Eşref Selim portresi çizilirken uygulanan yöntemlerdendir.     

      

     Cumartesi Yalnızlığı’ndaki öykülerde figürlerin sosyalist olup olmayışlarına göre 

anlatıcı tarafından ikiye ayrıldıkları görülür. Ve bu konumlanışlarına göre, figürlere olumlu 

ya da olumsuz anlatım tutumu ile yaklaşılır. Eşref Selim, karısı Nezihe Hanım, üvey oğlu 

sosyalisttirler ve bu figürlere büyük bir sempati beslenir. Yukarıda örneklediğimiz gibi 

sosyalist olmayan ve Eşref Selim’den uzak durmaya çalışan kişilere adeta hınçla yaklaşılır.  

 

     Anlatıcımız Güner, babasını (babasının müteahhit oluşuna dikkat edilmelidir) Eşref 

Selim’in karşısına yerleştirir ve babasından bahsederken nefretini belli eder: “Babam koca 

göbeğini sallaya sallaya bahçeden bahçeye geçerdi.” (s.52)  

 

     Aynı nefreti teyzesine de yöneltir ve onu bize böylece tanıtır: “Teyzemin kolları altın 

bilezikli, dudağını taşıra taşıra boyayan bir kasaba kadını olduğunu ilk görüşte herkes 

anlayabilirdi.” (s.58) Buna karşılık Eşref Selim’in karısı sevecen bir yaklaşımla çizilir: 

“Kızıl saçları omuzlarına dökülmüş, kara sevdalara düşmüş, kimsesiz pencereden bakardı 

Nezihe Hanım.” (s.54) “Kürküne sarılıveriyor teyzem…” (s.55) 

      

     Selim İleri’nin ilk üç kitabında önemli bir figür olarak kullanılan “anne” figürü bu 

öyküde de vardır ve tabiri caizse onun üstüne fazla gidilmez: “…babamın yanında soluk 

silik bir kadıncıktır annem, Urumelili.” (s.55) 

 

     Bize öyküyü aktaran, anlatıcımız Güner ise fazlasıyla duygusal biridir. Tıp öğrencisidir. 

Sosyalisttir fakat bu sosyalistlik de duygusal düzeydedir. Derin bir sınıfsal analize ya da 
                                                           
286 N. Hikmet, Benerci Kendini Niçin Öldürdü?, s.104-105.  
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teorik bilgiye sahip değildir. İdealisttir. Anadolu’ya gitmek ve bu toprağın insanları için 

çalışmak ister. İmkânlara sahip olduğu halde muayenehane açmak istemez. Babasının 

evinde kendini bir asalak olarak görür. Öykü adını şu cümleden alacaktır: “…onların 

sofrasında bir asalak gibi oturmak sıkardı beni.” (s.58) Füsun Akatlı, Güner hakkında şu 

yorumu yapacaktır: “…Güner, Selim İleri öykücülüğünün, sonradan çok iyi tanıyacağımız, 

ezik, kırık, buruk yaşantıların çok duyarlı ana kişisini ilk kez gün yüzüne çıkarıyor.”287  

 

     e. Zaman 

     Öyküde Eşref Selim’in hayat hikâyesi büyük oranda aktarıldığı için, öykünün uzun bir 

vaka zamanına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu vaka zamanı hatıra kipinde 

aktarıldığından, öykünün anlatım süresinin çok uzun olmadığı söylenebilir. Yani 

kahramanımız ve anlatıcımız bütün olup bitenleri Eşref Selim’in yurt dışına kaçmasıyla 

birlikte anımsamaya ve anlatmaya başlamıştır. Bunu öykünün son paragrafından anlarız. 

Öykünün başlarında fiil kipleri “alırdı, yapardı” veya “içmiştim, bulmuştu” biçimindeyken 

öykünün sonunda anlatıcının yaşadığı ân’ı anlatmaya başladığına şahit oluruz. “Gece geç 

vakit ayrıldım Eşref Selim’den.” (s.62) Bu “gece”, öykünün bize anlatılmaya başlayacağı 

günden bir önceki gecedir. Şairin yalnız karısının yanına gidip onu teselli etmeye çalışan 

Güner, Nezihe Hanım yanından ayrılmasını isteyince, “Kalkıp buraya geldim.” (s.63) 

diyecektir. Bu cümle, öyküde anlatılanların sonudur. Fakat öykünün anlatılmaya başlandığı 

zamana da işaret edecektir. Vaka zamanı Eşref Selim’in hayatının önemli bir kısmını içerir.  

 

     f. Mekân 

     Selim İleri, öykülerinde İstanbul’un artık kaybolmuş eski yaşam biçimlerini anlatmaya 

çalışmıştır. Bu anlamda Eşref Selim’in evi sanki bu amaçla seçilmiş gibidir. Ev, eski 

İstanbul hayatını yansıtmak için bir araç olarak kullanılır. İstanbul, yazarın öykülerinin 

tamamına yakınında genel mekândır. Fakat bu öyküde Güner, Anadolu’ya gitmekten 

bahseder. “…kalkıp hiç bilmemiş de olsam Anadolu’ya gideceğimi…”(s.55)  Bu ibare 

Güner’in devrimci yanını ortaya koyarken başka bir amaca da hizmet eder: Öykü figürleri, 

anlatıcı tarafından, nasıl “iyiler – sosyalist olanlar” ve “kötüler – sosyalistlerin karşısında 

yer alanlar” şeklinde ideolojik olarak bölünmüşse, adeta mekânın da aynı tasnife tabi 

tutulduğu görülecektir. Anadolu; saf olanı, yoksul olanı, burjuvazinin çirkinliklerinden uzak 

olanı işaret eder.  
                                                           
287 F.Akatlı, Öykülerde Dünyalar, s.102-103. 
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     Öyküde Moskova ya da Rusya, sosyalizmin başarısız biçimde uygulandığı yerler olarak 

gösterilir. Eşref Selim “Rusya büyüdükçe Amerika’ya yakın bir devlet olacak.” demiştir, 

“Aynı sömürme dilekleriyle yanıp tutuşacak.” (s.61) İleri’nin öykülerinde sosyalist 

olmayanlar gibi sosyalistlerin de eleştirildiğini söylemiştik. Bu cümleler, sosyalizmin kalbi 

sayılan bir “mekân”ın, Rusya’nın eleştirisidir.    

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Selim İleri öykülerinin en çok takdir edilen yönü, ayrıntıcı bir anlayışla kotarılmış olan 

“dil”idir. Bu öyküde de, gerek şiirsellik gerekse öykü türünün önemli bir özelliği olan 

yoğunluk, bu dil sayesinde sağlanmıştır.  

 

     İleri, aynı zamanda öztürkçe kelimeler seçmeye özen göstermiştir. Bu öyküde de anahtar 

kelimesi yerine “açkı”, cami yerine “tapınak” demiştir. “Bakımevi” kelimesini 

muayenehane için kullanır.  

 

     İleri, metinde şiirselliği oluşturabilmek için, daha çok şiirde uygulanan bir yöntem olan 

kelime tekrarını uygular. Bu da, gene bir şiir terimi olan “ritm”i, “ahenk”i getirecektir 

öyküye. “Ay ışığı, damların damların gerisinde…” (s.51) 

 

     İleri, metinlerinde duyguya, duygusallığa çokça yer verir. (O kadar ki, yazar, bazen 

duygusallığın denetimini yitirecektir. Bu yitirişle ilgili örnekleri başka öykülerde 

vereceğiz.) Duygusallığı böylesine önemsemesi, öykülerine şiirselliği getirir: “Parklar 

bilirdim. Küçümen çocukları anaları alaca karanlıkta getirip ninni söyleye söyleye 

uyuturlardı, yaşlı ve emekli memurlar gelirdi dergi okumaya. Yağmur yağarken gitmiştim 

parklara, ıslak kedilerle söyleşmiştim.” (s.61)   

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     İleri’nin çoğu öyküsünde olduğu gibi bu öyküde de, tasvir tekniği özellikle doğayı odak 

alarak kullanılmıştır.    
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     Nazım Hikmet’in “Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanımelleri”288 adlı ünlü şiiri, 

montaj tekniğiyle metne başarıyla yedirilmiştir. “Karısı, erguvan ağaçlarıyla ve 

hanımelleriyle çevrili bir evde, küçük bir evde…” (s.53) cümlesi bize Nazım’ın bir kısmını 

aşağıya alacağımız şiirini hatırlatır: 

                                                          “O mavi gözlü bir devdi. 

                                                                Minnacık bir kadın sevdi. 

                                                                Kadının hayali minnacık bir evdi, 

                                                                bahçesinde ebrulii 

                                                                hanımeli  

                                                                açan ev.” 

 

     Eşref Selim öyküsünün bir yerinde “iyi günler göreceğiz” diye seslenir Güner’e. Bu 

ifade de, Nazım’ın bir şiirinden alınmıştır. Montaj tekniği uygulanmıştır. Fakat ilkindeki 

kadar ustalıkla metne yedirildiği söylenemez. 

 

     Öyküde iç monologdan faydalanılır: “Hesap vermek zorunda değilim. Kimse 

yargılayamaz beni, başıma buyruk yaşamaya alışığım ben. Ama meraktan çatlayacaklar, ille 

anlatayım diye bekliyorlar.” (s.51) 

 

     İleri öykücülüğünde kelimeler, eşyalar, kimi durumlar simge olarak kullanılır. Bu 

öyküde, Güner’in teyzesinin giydiği “kürk”, burjuva sınıfından olan kadının durumunu 

okuyucuya sezdirmek ve onu eleştirmek amacıyla kullanılmış bir semboldür. 

 

     Öyküde, Eşref Selim’in yaşamından geniş bir kesitin ele alınması sebebiyle, yer yer 

özetleme tekniği de uygulanmıştır. 

 

     “Doğa”, Selim İleri’nin vazgeçemediği bir “refleksi”dir ve her fırsatta doğaya 

göndermeler yapar. Bu öyküde de doğaya vurgu yapılır. Ayrıca “gözyaşı” da, öyküde  bir 

saplantı halini almıştır. Sıklıkla kullanılır.  
      

 

     2.2.1.5.“Güzün Savaş” 

 
                                                           
288 N. Hikmet, Benerci Kendini Niçin Öldürdü?, s.104-105. 



 109

     a. Konu 

     Öykünün adı ve epigrafı (“Kimin yüreği morsa/Orda bir cop izi vardır” Dağlarca) 

konusunu ele vermektedir. Behçet Necatigil öykü hakkında şunları söyler: “…(bu hikâye), 

toplanıp götürülen, cop yiyip çocuğu düşürülen kızlı erkekli öğrenci gösterileriyle  bir 

miting tutanağı gibidir.”289 Bir grup devrimci genç “kara çelenk” koymak isterlerken polise 

karşı koyarlar, tutuklanır ve ceza görürler. Bu arada, hamile olan devrimci bir genç kız, 

karnından coplanarak öldürülür. 

 

     Olayları kendi gözünden izlediğimiz Burak, devrimciler içinde bile yalnızdır. Bu 

öyküde, yalnızlığın sebebi belli bir insanlık bilincine sahip olma ve  bir anlamda “Doğrucu 

Davutluk” yapma olarak gösterilebilir. Yani devrimcilerin eleştirilmesi de işlenen bir başka 

konudur.  

 

     Gene öyküde işlenen konulardan biri de zenginlik yoksulluk ikilemidir. İleri’nin çoğu 

öyküsünde görülen bu zıtlık, zenginlik yoksulluk zıtlığı çocukluğunda annesinin kendisine  

okuduğu masallardan biri olan “Kibritçi Kız”da, Kibritçi Kız’ın yoksulluğuna duyduğu 

üzüntüyle ilk defa tezahür etmiş olmalıdır.290 Ancak Galatasaray Lisesi’nde okurken de, 

kendisinden daha varlıklı arkadaşlarının durumunu görmesi, ondaki bu üzüntüyü 

nüksettirmiştir. Nitekim “Asalak” adlı öyküde, “Parasız yatılı okuyanlarla dostluk kurardım 

yalnız.” demektedir. Bu öyküde ve ilk dönem öykülerinin çoğunda, belirttiğimiz zenginlik 

yoksulluk çelişkisine sıkça rastlanacaktır.  

      

     b. Olay Örgüsü 

     Güz mevsiminde, iki gündüz ve bir geceyi içine alan bir sürede geçen öyküde, devrimci 

gençler, üç gün önce ölmüş devrimci bir arkadaşlarının anısına kara çelenk koymak isterler. 

Fakat polisin mukavemetiyle karşılaşırlar. Direnirler ve göz altına alınırlar. Mahkemeye 

çıkartılırlar ve içlerinden bazıları ceza alır. Bu arada Kuzey’in hamile sevgilisi Serpil polis 

tarafından coplanır. Üstelik karnından coplanır ve kan kaybından ölür. Öyküde insanların 

bu hazin olaya kayıtsız kalışları anlatılır. Burak öykünün sonunda gerek olanlara kayıtsız 

kalan insanları, gerekse devrimcileri hicveden şu cümleyi haykırırken, bir tür cinnet 

geçirmektedir: “DÜNYA İNSANLARI BİRLEŞİNİZ” (s.72)  

                                                           
289 B.Necatigil, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, s.98. 
290 Milliyet Sanat, “Okumaya Başlamak”, s.9.  
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     Sennur Sezer, bir eleştirisinde aynı cümleye dikkat çekecektir: “…Selim İleri’nin 

öykülerinin bildirisi, ‘Güzün Savaş’ öyküsünün son satırındaki cümleyle anlatılabilir.”291 

      

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Üçüncü kişi anlatıcı ile aktarılan öyküde, biraz da yalnızlık duygularından kurtulmak 

amacıyla devrimcilerin arasına katılan Burak’ın bakış açısından olayları takip ederiz. 

Olayları devrimci gençlerin arasında olan ama henüz kendini tam da onlardan biri gibi 

hissetmeyen Burak’ın bakış açısıyla izlemek, aynı zamanda devrimcilere karşı belli bir 

mesafeden bakabilme kolaylığını sağlar. Burak Selim İleri’nin sözcüsüdür. Onun 

düşüncelerini Burak’ın zihninden ya da ağzından öğreniriz. Selim İleri devrimcileri 

Burak’ın gözünden sorgular:    

 

“ …’Kuzey’ demişti, ‘doğru mu bu yaptığımız?’ demişti. Oysa 

doğruluğuna kendisi de İnanmamıştı; birtakım düzeni dirliği yerinde 

adamlar vardı, onun bunu sırtından geçiniyorlardı; onları tutan bir politika 

astığı astık, kestiği kestik alabildiğine egemenliğini sürdürüyordu.” (s.64)     

 

     Necip Tosun’un “Onun eserlerinde çoğunlukla anlatıcı ve İleri özdeşleşmiştir.”292 

belirlemesi önemlidir. Zira bu öyküde ve daha pek çok öyküde İleri’nin kendi yaşamıyla 

ortaya koyduğu metinleri ayırmak çok zordur. Burada da Burak’la İleri neredeyse aynı 

özelliklere sahiptir ve hayata aynı zaviyeden bakarlar.   

 

     d. Kişiler 

     Bir önceki öyküde olduğu gibi, bu metinde de öykü kişilerinin devrimciler ve devrimci 

olmayanlar biçiminde ikiye ayrıldığını ve anlatıcının anlatım tutumunu bu durumun 

belirlediğini söylemeliyiz. Burak, elli kadar devrimci genç, bunlar arasında Kuzey ve Serpil 

başta olmak üzere devrimcileri; Burak’ın annesi, Terzi Hıristo, polisler, “meraklı insanlar” 

devrimci olmayanları temsil ederler. Ancak Burak’ın devrimcilerin içinde yer aldığı halde 

onları eleştirmekten ve olayları sorgulamaktan geri durmadığına dikkat edilmelidir. Bu 

bakımdan yazarın sözcüsüdür. Daha serin kanlı, daha ılımlıdır.     

                                                           
291  Sennur Sezer’in Varlık’ın Mayıs 1998 tarihli 1088 sayılı nüshasında yayınlanan bu yazısına bizim 
ulaştığımız kaynak için bk. Ö.Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü, C.4., s.93-95. 
292 N.Tosun, “‘Geçmiş Zaman Peşinde’: Selim İleri Öykücülüğü”,  s.99. 
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     “Anne” figürü burada da ortaya çıkar. Ona merhamet beslenir. “Kadıncık şimdi 

sokaklarda iki göz iki çeşme oğlunu arıyordu.” (s.67) 

 

     e. Zaman 

     Öykü, bir güz günü, henüz hava kararmamışken başlar. Olaylar devam ederken hava 

kararır. Geceyi nezarette geçiren gençler, hava yeniden ağardığında mahkemeye 

çıkartılırlar. Aynı gün içerisinde, Burak’ın, Serpil’in ölümüyle birlikte cinnet geçirmesi ve 

“Dünya insanları birleşiniz” diye bağırmasıyla biter. Vakit hâlâ gündüzdür. Şu halde 

öykünün oluş zamanı, yirmi dört saatlik bir süreyi içerir. Ancak uzun seneler öncesini 

hatırlayan Burak, öykünün zamanını daha da genişletecektir. Öyküde sırası ile gündüz - 

gece - gündüz yaşanacaktır.   

 

     f. Mekân 

     Devrimcileri ve onların eylemlerini anlatan öyküde, mekân doğal olarak sokaklardır. 

Ancak Atilla Özkırımlı’nın da belirttiği gibi,293 bu kitabın pek çok öyküsünde ve bu öyküde 

“yaşanmamışlık” duygusuna kapılırız. Dolayısıyla, sokakların öyküsünü yazan İleri’nin 

sokakları gerçekçi bir biçimde anlattığını söylemek mümkün değildir. Öyküde, İstanbul’un 

çeşitli semtlerinin adı geçerse de, bu öykünün ana yapısını belirleyen, eylem yapılan sokak, 

polis arabaları, nezarethane, mahkeme, hastanedir. Eylemcilerin öyküsünün anlatıldığı bir 

metinde, mezkur mekânların geçmesi de son derece doğaldır.  

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Yazar öztürkçecilik endişesiyle “mahkeme”ye “yargıevi” (s.66) der. Bir hademeye 

“Allah’ın rahmeti” yerine “Tanrı’nın rahmeti” (s.72) dedirtir. Oysa gerçekçi bir bakışla 

hademenin ilkini tercih etmesi gerekmektedir. Böylesi aksiyon tarafı ağır basan bir öyküde 

bile yazar ayrıntıya, betimlemeye yer vererek öykünün atmosferini büyük bir başarıyla 

oluşturur. Bu aynı zamanda bir dil başarısıdır. 

  

     h. Anlatım Teknikleri 

                                                           
293 A.Özkırımlı, Öykülerle Romanlarda Yaşamak, s.32.  
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     Tanrısal bakış açısından yararlanılmıştır. Dolayısıyla iç çözümleme tekniği 

kullanılmıştır. “Yaşamak bile umurunda değildi. İkisi böyle iyi böyle aydınlık gidiyorlardı. 

Kendisi yıkıktı, başlangıçtaki korkusuzluğunu yitirmişti.” (s.67)      

 

     İleri’nin öykülerinde çok az rastlanan diyalog tekniği, bu öyküde kısmen de olsa vardır. 

Zaten bu öykü, İleri’nin içine kapanmış kahramanlarının genel çizgisini kırmaya çalıştığı 

ama tam olarak başarılı olamadığı bir öyküdür. Burak toplumcu olmak ister, onlara katılır, 

onlarca onaylanmak hoşuna gider ama bir süre sonra onları sorgulamaya başlayacaktır.  

 

     Öyküde geriye bakış tekniği uygulanır. Burak, nezarethanede annesini ve geçmişini 

anımsayacaktır: “Eski kış gecelerindeki gibi masal söylemeye başlamıştı, sarı saçları 

omuzlarına dökülmüştü bukle bukle…” (s.68)  

     

     Öyküde gerek göz yaşının ya da ağlamanın gerekse “doğa”nın bir “leitmotiv” olarak 

karşımıza çıktığını görürüz. Doğa bir kurtuluş umudu gibidir aynı zamanda: “…Serpil’in bir 

çocuğunun olacağını haykırmak istiyordu içten içe. Bir yerlerde bir kasımpatı için için boy 

atmaya hazırlanıyordu. Yüreğinde sıcak bir yel esiyordu.” (s.67) Bir çocuğun doğum 

haberi, Burak’a “kasımpatı”yı ve “yel”i anımsatacaktır.  
 

     2.2.1.6. “Cumartesi Yalnızlığı” 

     a. Konu 

     Deri işçisi bir kızla kaynakçılık yapan bir erkek birbirlerini sevmektedirler. Bir gün kızın 

yoksulluğu sebebiyle oğlanla alay etmesi sonucu, oğlan darılır ve kızdan uzaklaşır. Öyküde, 

bu olay ve bu olayın akşamında kızın evinde kendi içinde yaşadığı üzüntüler 

anlatılmaktadır. Öykünün adında geçen yalnızlık vurgusu ve öyküde yeniden yalnızlığa 

vurgu yapılması, okuyucuda zorlama duygusu uyandırır. Ayrıca öykünün başına konulan 

epigraf da (“Ah kimselerin vakti yok/durup ince şeyleri anlamaya” Gülten Akın), İleri’nin 

genel olarak öykü dünyasını aydınlatmakla birlikte, bu öykünün içeriğine uygun düşmez. 

Zira öykünün asıl sorunsalı yalnızlık değil, yoksulluk ve aşktır. Aşkla karışmış bir 

yoksulluk ve yoksullukla zedelenmekte olan bir aşk… Bu kitapta (Cumartesi Yalnızlığı), 

yazarın farklı platformlarda zaman zaman kullandığı ifadeyle “kırık aşk”lara çokça 

rastlanır. Ancak bu öyküde anlatılan “kırık” bir aşk değildir. Sadece geçici bir kırgınlık 

yaşanır. Kaynakçı ve derici kız birbirlerini severler. Aynı zamanda yoksulluk da çekerler ve 
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öyküde bu iki tema iç içe anlatılır. Şimdi okuyacağımız satırlar, Selim İleri’nin henüz on 

dokuz yaşındayken (öykünün yazılma yılı 1968), bir genç kızın aşkını, ne büyük bir 

samimiyetle ve isabetle anlatabildiğini göstermektedir:  

 

“Sana isteseydin yüreğimi verirdim. Saçlarımdan bir kese örüp yüreğimi 

armağan ederdim. Rüzgâr boylum, al dudaklım isteseydin doğmamış 

çocukların hepsini senin için doğururdum, senden doğururdum.” (s.76) 

 

     Öyküde zenginlik - yoksulluk karşıtlığı vurgulanır. Bu arada “kötü edebiyat”ın da ilginç 

bir örneğine rastlamış oluruz: “…-o süslü püslü kadınlar ne anlasınlar bir küçük evin 

bunalımını sürdüren işçi kızları, ne bilsinler rakı sofralarında umutsuz geçen hafta 

sonlarını.-” (s.74) Bu cümle bile tek başına “kötü edebiyat”ı örneklemeye yeter. Zira öykü 

metni, okurda bir merhamet duygusunu, bir sevinci, bir hüznü dolaylı olarak canlandırmalı, 

neler düşünmesi gerektiğini ya da neler hissetmesi gerektiğini okura söylemek hatasına 

düşmemelidir. İleri’nin bu kitabında (Cumartesi Yalnızlığı) sıkça rastladığımız bir 

eksikliktir bu.  

 

     Yazar, bir söyleşisinde, bu öykü hakkında şunları söyleyecektir:  

 

“Cumartesi Yalnızlığı hikâyesi kitabına adını hikâye Metin Erksan’ın Acı 

Hayat filminden olduğu gibi aşırılmış. (…) Cumartesi Yalnızlığı diye bir 

hikâye yazmak istiyorum. Oktay Akbal’ın Yalnızlık Bana Yasak hikâyesi 

gibi bir şey olsun istiyorum fakat işin içinden çıkamayınca birden bire Acı 

Hayat’ın altından girip üstünden çıkarak hikâyeyi yazmışım.”294  

 

      Burada, yazarın kendisi için kullandığı “aşırma” ifadesi, İleri’nin kendisine haksızlık 

ettiğini gösterir. Cumartesi Yalnızlığı öyküsü, herhangi bir filmin konusunun 

“aşırılmasıyla” kotarılmış bir öykü değildir. Olsa olsa başarılı bir dönüştürmeden 

bahsedilebilir. Acı Hayat, Metin Erksan’ın 1962 yılında çektiği bir aşk filmidir. Aşk filmi 

olmakla birlikte, aynı zamanda yoksulluğu işleyen bir eserdir ve Cumartesi Yalnızlığı ile 

arasında benzerlikler vardır.  

 

                                                           
294 A.S. Akçay, “Selim İleri ile Türk Öyküsünün Modernleşme Serüveni Üzerine”, s.89.  
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     b. Olay Örgüsü 

     Öyküde iki katman vardır. Birinci katmanda öykünün merkez kişisi derici kız, sevdiği 

delikanlı ile kavga etmiş ve evine dönmüştür. Annesi, babası, kardeşleriyle gündelik 

yaşamını sürerken bir taraftan da o gün sevdiğiyle arasında yaşananları hatırlamaktadır. 

Hatırladıkları ikinci katmanı oluşturur. Öykünün birinci bölümünde, her iki katman da 

derici kızı ve sevdiği kaynakçı oğlanı tanımamıza sebep olur. Gülhane Parkı’nı gezerlerken 

tartışmışlar ve oğlan onunla bir daha konuşmamıştır. Bu tartışmanın sebebi, öyküde 

odaklanılan konunun sadece aşk olmadığını, aynı zamanda yoksulluğun da işlenmekte 

olduğunu bize hatırlatır. “Para mı kazandığını sanıyorsun sen” (s.77) Bu cümleyle onuru 

yıkılan oğlan sevdiğine küser ve susar. Öykü rakamlarla (“1” ve “2”) ikiye ayrılmıştır ve 

ikinci bölümde, kızın, gecenin karanlığına aldırmadan sevdiği oğlanın evine doğru 

yöneldiğini fark ederiz. Ancak oğlanı evde bulamayacak, onun yerine kendisine bırakılmış 

bir  mektup bulacaktır. Mektupta öykünün iki temel çizgisine de, yoksulluğa da, aşka da 

vurgu yapılmaktadır: “Seni doyuracak parayı kazanıncaya kadar gidiyorum, beni 

beklemeyebilirsin de…” (s.78) Kız, sevdiğinin yatağına uzanacak ve orada sabah oluncaya 

kadar kalacaktır. Kızın yatakta karanlık içinde beklerken değil, sabah oluncaya kadar orada 

bulunması ve öykünün gece karanlığında değil, gün ışıdığında bitmesi simgesel bir anlam 

taşır ve bu simgesellik, yazarın yoksullar adına umutlar taşıdığı ile açıklanabilir. 

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öykü bize üçüncü kişi anlatıcıyla aktarılır. Deri işçisi genç kızın bakış açısıyla ailesini 

ve çevresini tanıma fırsatı buluruz. Yazar deri işçisi genç kızın zihninden bir bakışla bize 

dünyayı tanıtmayı seçmiştir. Anlatılmak istenen aşk ve yoksulluktur. Öykünün odağının aşk 

ve yoksulluk olduğuna dikkat edilmelidir. Yukarıda yaptığımız alıntıda da görüldüğü gibi, 

aşkı anlatabilmek için belki de seçilebilecek en uygun figür bir genç kız olacaktır. Ancak 

aynı genç kızın, yoksulluğu, parasızlığı da aşk gibi hayatının meselelerinden biri yaptığını 

hatırlayacak olursak, genç kızın yazar tarafından tercih edilmesi son derece anlamlıdır. 

Yazar, değişen dünyada, değişen Türkiye’deki ahlâki çözülmeyi ve bunun nesiller arasında 

doğurduğu çatışmaları anlatmak isteseydi bu genç kızın babasının gözlüğünden öyküyü 

kotarmayı deneyebilirdi.  

 

     Üçüncü tekil bakış açısıyla ve deri işçisi genç kızın gözünden kotarılan öyküde, zaman 

zaman kızın iç konuşmalarına, çevresiyle olan diyaloglarına ya da kendi içinde yaşadığı 
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tartışmalara da yer verilir. İleri’nin çoğu öyküsünde görülen bu durum, onun daha 

yazarlığının başında öykünün yapısı hakkında çokça düşünmüş, kendince deneylere 

girişmiş bir yazar olduğunu gösterir. Üçüncü tekil bakış açısıyla öykü kotarılırken, birden 

bir iç konuşmaya geçilince çarpıcı bir anlatım imkânı doğmuş olur.  

                           

“-Bizim için de neler diyorlar kim bilir. Kaynakçı’yla az fingirdemedi o 

kız. O geç saat kol kola gezmeler, sinemalara gitmeler… Ama anam 

gelince susar kalırlar. Başka birini bulup çekiştirirler. –“Nereye gittiniz?” 

dedi anası. “Hiç” dedi Kız, omuz silkti isteksiz. –Sanki dinleyecek. Yağ 

alayım un alayım, tuz alayım yeter ona.” (s.74) 

 

     d. Kişiler 

     Cumartesi Yalnızlığı öyküsünün bir aşk ve yoksulluk öyküsü olması hasebiyle, bizim 

için en önce zikredilmeleri gereken iki figür vardır. Bunlar isimleri zikredilmeyen deri işçisi 

kız ve  sevdiği erkek olan kaynakçıdır. Figürlerin isimlerinin zikredilmeyip kendilerinden 

meslek adlarıyla ya da “kız” veya “oğlan” biçiminde bahsedilmesi yoksulluklarını, işçi 

oluşlarını vurgulamak için olabilir. Kahramanın adını anmayıp ondan “Kaynakçı” diye 

bahsetmek öyküye belli bir özgünlük de katmaktadır. Öyküyü onun zihninden, ruh 

dünyasından tanıdığımız deri işçisi kız, ailesine karşı iyi duygular beslemez. Onların 

kendisini çalıştırdıklarını, bir anlamda sömürdüklerini düşünür. Gene deri işçisi kızda 

maddi anlamda bir kompleks vardır ve bunu “…-o süslü püslü kadınlar ne anlasınlar bir 

küçük evin bunalımını sürdüren işçi kızları, ne bilsinler rakı sofralarında umutsuz geçen 

hafta sonlarını.-” (s.74) cümlesinden çıkartabiliriz. Yukarıda yaptığımız alıntılardan, kızın 

Kaynakçı’yı gönülden sevdiğini görürüz. Hesapsız bir sevgidir bu. Ancak oğlanla 

darılmalarına sebep olan tartışmada ağzından kaçırdığı cümle -“para mı kazandığını 

sanıyorsun sen” (s.77)- belki de içten içe varlıklı bir gençle evlenmek istediğini gösterebilir.  

 

     Sevdiği oğlan (Kaynakçı) ise yine onun gözünden şöyle tanıtılır: “Onunki gençtir, 

güzeldir, iyidir. Sirkeci’de indiği gibi karşısında bulur; tıraş olmuş saçını taramış, 

boyunbağı takmış iğreti.” (s.74) Kaynakçı’nın boyunbağının iğreti durduğunun söylenmesi, 

onun sınıfsal konumunu göstermesi içindir. Bu bir ayrıntıdır fakat iyi bir öykü, bu tip 

ayrıntılarla kotarılır. Oğlanın onuruna düşkün biri olduğu, kızın yukarıda alıntıladığımız 

sözünden alınmasından bellidir. 
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     Öyküde bu iki önemli figürün yanında, kızın annesi, babası ve kardeşleri de vardır. 

Ayrıca diğer işçi kızlar, oğlanın babası gibi ikincil derecedeki figürler öykünün bütünlüğü 

içerisinde işlevsel kılınmışlardır. Örneğin kızın annesinin ve babasının para düşkünü 

kimseler olmaları öyküde yoksulluk vurgusunu güçlendirir. 

 

     e. Zaman 

     Öyküde iki ayrı katman, iki ayrı akış olduğu daha önce vurgulanmıştı. Öyküde işçi genç 

kızın, evde akşam ailesiyle birlikte yaşadıkları -gündelik konuşmalar, tartışmalar, 

söyleşmeler- birinci katmandır. Bu arada genç kız, sevdiği oğlanla gün boyunca 

yaşadıklarını adeta yeniden yaşar, olanları an an hatırlar. Bu da ikinci katmandır. 

Dolayısıyla, öykünün ilk bölümü bir akşam uzunluğundadır. Geriye dönüşlerle ya da geriye 

bakış sahneleriyle zaman uzatılır ve gündüze dönülür. Öykünün ikinci bölümündeyse aynı 

günün gecesi yaşanır ve sabah olduğunda öykü sona erer. Öykünün yarım günlük bir sürede 

başlayıp bittiğini söylemek yanlış olmaz. Ayrıca öykü geceleyin değil, sabah olunca biter ve 

bu sembolik bir anlam taşır.  

 

   Öykü güz mevsiminde bir günde geçer. Güz, hüzün duygusunu çağrıştıran bir mevsimdir 

ve yazla birlikte İleri’nin çokça tercih ettiği bir mevsimdir. Öykülerinde kurmaya çalıştığı 

duygusal atmosferi ortaya çıkartan bir ögedir güz.  

 

     f. Mekân 

     Öyküde İstanbul ve semtleri dış mekândır. Ancak bizi daha çok ilgilendiren kızın 

yaşadığı ev, kızın yaşadığı mahalle ve bu yerlerin öyküde aktarılış biçimidir. Yoksulluğun 

ısrarla vurgulandığı ve okurda bir merhamet duygusu yaratılmaya çalışıldığı bu öyküde, kız 

sevdiği oğlanın evine doğru giderken, yazar şu ifadelere yer verir: “Sönük ışıklar vardı 

sokak aralarında, yıkık evler, çirkin gömüt taşları orda burda.” (s.77) Kızın ve oğlanın 

yaşadığı muhitin bu şekilde yansıtılması tamamen bilinçli bir tercihtir. “…bu el kadar odada 

yaşamak güçtü.” (s.75) cümlesi kızın ailesiyle birlikte yaşadığı ortamı gösterir. Fabrikanın 

mekân olarak seçilmesi, boşuna değildir. Fabrika, işçilerin ömürlerinin önemli bir kısmını 

geçirdikleri bir yerdir ve bu öykü, işçilerin yaşamından bir kesittir.  
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     Mutlaka vurgulanması gereken nokta, öyküde bahsi geçen “karton ev”dir. Genç kızın 

kardeşi ev ödevi olarak kartondan ev yapmaktadır ve genç kız bu evde geleceğini, evliliğini, 

mutluluğunu görür. Ancak ev küçük ve kartondur. Bu da yoksulluğa yapılan bir vurgudur. 

Karton ev sembolik bir kullanımdır.  

 

     g. Dil ve Üslûp 

     İleri, bir genç kızın dünyasını büyük başarıyla verir. İnandırıcılık sağlanır. Atmosfer 

oluşturulur. Bunda dilin payı çok büyüktür. İleri, bir ayrıntı ustasıdır. Alt sınıftan bir genç 

kıza “İnsan sevdiği tabağı kırarmış.” (s.77) dedirterek öyküye bir inandırıcılık katmasını 

bilir. Oğlanın boyunbağının eğreti olması gene sınıfsal farka işaret eden bir ayrıntıdır.     

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     Öyküde farklı anlatım teknikleri harmanlanmıştır, denebilir.  

  

    Diyaloğa örnek: “ ‘Nereye gittiniz?’ dedi anası. ‘Hiç’ dedi Kız.” (s.74) Diyaloğun bu 

kadar kısa olması kızın ailesiyle arasındaki iletişimin zayıflığını gösterir. İleri metinlerinde 

diyaloğa çok az rastlanır. Onlar da son derece kısa, tabiri caizse diyalogsuzluğu vurgulayan 

metinlerdir.  

 

     İç çözümlemeye örnek: “Fakat işte şimdi boğuluyordu. Sevgi hüküm sürdüğü yüreğine 

amansız bir savaş açmıştı.” (s.77)   

 

     İç monoloğa örnek: “-Sanki dinleyecek. Un alayım yağ alayım, tuz alayım; yeter ona. 

Babamın da rakısı konsun önüne. Ötesi umurunda değil.-“ (s.74)  

 

     Öyküde bir akşam vaktinden aynı günün gündüz vaktine bakışlar yöneltildiği için, sık 

sık “geriye bakış” tekniğinin uygulandığı görülür. Bunun, zaman zaman “geriye dönüş” 

tekniğine dönüştüğü görülecektir. “…Tren yolunda yürüyorlardı. Ev ev dolaşmışlar, 

keselerine uygun bir şey bulamamışlardı.” (s.73) cümlesi, kızın evinde yaşadıklarından 

gündüz olanlara döndüğü âna işaret eder.  
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     Öyküde “mektup” bir teknik olarak kullanılmaz. Öyküdeki mektup, birkaç satırlık bir 

metinden öteye geçmez. Ancak içerdiği haber değeri hem aşkı hem de yoksulluğu 

vurguladığı için önemlidir.  

 

     Öyküde anlatma ve gösterme tekniklerinin yoğun olarak kullanıldığı görülür. 

Diyaloglardan, iç monologlardan, betimlemelerden sıkça yararlanan İleri’nin öykülerinde 

gösterme tekniğinin de çokça bulunması normaldir.  

 

     2.2.1.7. “Ağlayan Kiremitler”, “Zeytinliklerin Altında Sükûn Yok” 

     a. Konu 

     Cumartesi Yalnızlığı’nın son iki öyküsü olan bu metinler, konu ve kahraman bakımından 

ortaklık arz ettiği için birlikte işlenecektir.  

 

     Öyküler, dul bir kadın olan Macide’nin kendisi gibi yoksul olan işçi Recep’le evlenmek 

istemesini, bu arada Recep ve arkadaşlarının, ücretlerin artırılması ve çalışma saatlerinin 

düşürülmesi sebebiyle grev başlatmalarını ve ardından tutuklanarak hapse atılmalarını konu 

alır. Eşleri hapiste olan Macide ve Zehra, hayatlarını kurtarabilmek için bazı “netameli” 

işlere başvuracaklardır.  

 

     Öykülerde yoksulluk, işçilerin kötü çalışma koşulları, zenginlerin buna kayıtsız kalışları 

gibi konulara yer verilir. İçten içe Macide ile Recep’in ilişkilerinden hareketle aşk da vardır. 

Ancak Recep’in hapse girmesiyle bu aşk bir buluşmayla sonlandırılamaz.  

 

     Zengin yoksul karşıtlığı, yoksulların lehine olmak üzere bu öykülerde de vurgulanır. 

Recep’in işvereni Sacit Bey ve onun oğulları zenginleri sembolize ederler ve 

beklenebileceği gibi olumsuz tiplerdir. 

 

     “Angaje edebiyatı” ya da “kötü edebiyatı” örnekleyebilecek cümlelere “Ağlayan 

Kiremitler”den bir örnek verelim: “-Emekçi sınıf yalnız pazar günleri, ender rastlanır pazar 

günleri ve bir tek kırlara gidebilir eğlenmeye.” (s.79)  

 

     İleri’nin bu kitaptaki öykülerinde, dine karşı bir tavır takındığını daha önce belirlemiştik. 

“Zeytinliklerin Altında Sükûn Yok” öyküsünde çizilen hoca tiplemesi, buna en güzel örnek 
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olacaktır. Şu satırlar hocaya karşı takınılan olumsuz tavrı net olarak gösterir: “Koynuna 

almıştı hoca beni, çıplanmıştım kızararak, o kocaman başparmağını… acıyla bağırmıştım, 

ağzımı öbür eliyle.” (s.89)  

 

     Ayrıca burada görüldüğü gibi, cinsellik İleri’nin öykülerinde genellikle bir çirkinlik gibi, 

bir hastalık gibi, bir acı gibi verilir ki, alıntıladığımız satırlar buna örnektir. 

 

     Doğa, İleri’nin öykülerinde bir “refleks” bir “saplantı” olarak karşımıza çıkar demiştik. 

Zaman zaman “doğa”nın daha işlevsel olarak kullanıldığı da görülür. “Zeytinliklerin 

Altında Sükûn Yok”ta şehrin karanlığı ile doğanın aydınlığı birbirine zıt iki unsur gibi 

kullanılır. Adeta kapitalist insanların kararttığı dünyada hâlâ kararmamış tek unsur doğa ya 

da doğanın yok edilememiş bir bölümüdür.     

 

     Bu iki zıtlık, birbiri ardı sıra verilerek etkileyicilik yaratılır: 

 

“Bu apartmanların, birbirine bunca bitişmiş bu kara yüzlü, taş 

apartmanların; ağaçsız bahçeliksiz evlerin, damların damların, gökyüzüne 

alabildiğine uçan sakız gibi beyaz çamaşırların hiç göze çarpmadığı bir 

kırsız, yeşilliksiz, fabrikalı, otobüslü, otomobilli, kutsuz kentin çok 

ötesinde Recep.” (s.92)   

 

     b. Olay Örgüsü 

     Dul bir kadın olan Macide, kendisi gibi yoksul olan işçi Recep’le evlenmek ister. Bu 

arada Recep, iki arkadaşıyla birlikte ücretlerin artırılması ve çalışma saatlerinin düşürülmesi 

amacıyla grev başlatır. Ardından tutuklanarak hapse atılır. Macide, kendi gibi mağdur 

durumda olan, tutuklanan bir işçinin karısı olan Zehra ile beraber patronlarından borç para 

alarak bir lokanta açar. Fakat patron, Recep’in mahkûm olmasından faydalanarak 

Macide’ye borcu karşılığında ahlâksız teklifte bulunur. Macide bu duruma karşı çıkar. 

Ancak ahlâksızlık suçlamasıyla işçiler Macide’ye saldırırlar ve lokantayı yerle bir ederler. 

Tam burada, bir polis komserinin ve ailesinin yardım eli Macide’ye ve iki çocuğuna ulaşır. 

İleri’nin bu kitabında sık sık düştüğü ideolojik şematizmden bu sayede sıyrılarak, gayet 

isabetli bir seçim yaptığını söylemeliyiz. Çünkü işçi karısı mağdur Macide’yi linç edenler 

işçilerdir ama ona yardım eden bir polis komseridir. İleri’nin öykülerinde, zaman zaman 
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devrimcileri eleştirmek gibi bir eğilime girdiğini biliyoruz. Ancak bu, ondan daha öte ve 

ilginç bir durumdur.  

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Bu iki öyküde üçüncü tekil kişi anlatıcıya yer verilir. Ancak iki öykü de, Macide’nin 

bakışından hareket edilerek kotarılmıştır. Anlatıcı, işçilerden yana tavrını açıkça belli eder. 

Anlatım tutumu yanlıdır. Bu kitabın önceki öykülerinde olduğu gibi, bu iki öyküde de 

sadece anlatıcının sesini işitmeyiz. Örneğin Recep’in mahkemede hakimle yaptığı konuşma, 

ona verdiği savunma parantez içine alınarak ve bir açıklama yapılmadan iletilir. Bu bir 

anlatım yeniliğidir. Örnekleyelim: “Bencileyin düşünenler çoktu Bay Yargıç. Biz yoksul 

insanlarız. Elebaşımız yok, yok öyle şey.” (s.80)                        

 

     d. Kişiler 

     Macide dul bir kadındır. İhtiyar bir hocayla zorla evlendirilmiştir. Konya’da onunla 

yaşarken kaçmış, İstanbul’a gelmiş, Recep’le karşılaşmıştır. Aslen Egeli olduğu anlaşılır. 

Önceki evliliğinden ve Recep’ten birer çocuğu vardır. Taşı sıkıp suyunu çıkartacak bir 

gözüpeklik içindedir.  

 

     Öyküde ikinci önemli figür Recep’tir. Recep, işçileri temsil eder. Grev başlatıcısıdır. 

Merttir. Öyküde Recep’le birlikte iki işçiden daha bahsedilir. Bu üç işçiden şiirsel bir 

üslûpla bahsedilir. Bir yüceltme gayreti söz konusudur: “Üç kişiydiler. Sakalı uzamış 

yüzleri, ışıltısını yitirmiş gözleri ve yorgun yürüyüşleriyle ilk anda ötekilere çok 

benziyorlardı.” (s.80) “Ötekiler” eyleme katılmayan kişilerdir. “Lumpen”dirler. Bilinç 

taşımazlar ama aynı sefil durumdadırlar. Gerek öyküde, gerekse hayatta kelimenin her 

anlamıyla “figüran”dırlar.  

 

     Öyküde Macide’ye önce borç para veren ve daha sonra onun başına işler açan, ahlâksız 

teklifte bulunan Sacit Bey, ki kendisinden patron diye de bahsedilir, beklendik bir biçimde 

çizilir. Beklendik bir biçimdedir, çünkü Selim İleri’nin devrim karşıtı bir kişiyi 

“benimseyici anlatım tutumu” ile işlemesi düşünülemezdi. “O adam kara gözlüklerini takıp 

giriyordu içeriye. Saçları bol biryantinle arkaya yatırmış, pötikare kostümü hep ütülü, 

bıyıkları özenle incecik kesilmiş; Roma’yı yakmaya hazır…” (s.85)  
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     Polis komiseri ve eşi ise sürpriz bir biçimde Macide’nin yardımına hızır gibi yetişen 

kişilerdir ve yazarın ideolojik şematizmden kurtulabilmek için bulduğu bir imkân gibi gelir 

biz okuyuculara. 

      

     e. Zaman 

     İki öyküde toplam bir yıllık bir sürenin geçmiş olacağını kabul edebiliriz. Zira ilk 

öykünün başından ikinci öykünün sonuna kadar olan olaylar hiç de az değildir: İkinci 

öyküde lokantanın açıldığından beri geçen sürenin altı aylık bir zamanı kapsadığının 

söylenmesi (s.86) bizim için önemli bir ipucudur. Macide çocuğunun biraz daha 

büyüdüğünden bahsederken zamanın akışına işaret edilmiş olur. Güz mevsimine, yağmura 

vurgu yapılır. Güz, hüzne en yakın mevsimdir ve İleri öykülerinde onun bu özelliğinden 

sıklıkla yararlanılır. Ancak yaz mevsiminin de,  öykülerde bir tercih olarak karşımıza 

çıkacağını söylememiz gerekir.  

 

     Öyküde pazar günlerinin işçiler için anlamı vurgulanır. Pazar yegane tatil günüdür fakat 

o da bazen işverenler tarafından gasp edilebilir. Pazar günleri, özgürlüğün işareti, 

sembolüdür. 

 

     f. Mekân 

     “Ağlayan Kiremitler” öyküsü mekâna vurgu yaparak başlar: “Bir evi olabilse insanın.”  

(s.79) Hemen ikinci cümle, işçiler için önem arz eden başka bir mekânı vurgular: 

“Fabrikadan çıkınca…”( s.79) Şu cümle, işçilerin İstanbul’daki yaşama alanları hakkında 

bize bir şeyler sezdirmek isteyen yazarın bilinçli tercihidir: “…çarpuk çurpuk sokaklardan 

geçip kentin dışına, surlara varınca bir dağ gibi yükselen fabrikayla karşılaştı.” (s.82) 

Çarpuk çurpuk sokaklar, bir anlamda işçilere reva görülen mekânlardır. Onlara acımamızı 

ister yazar. Onlar için üzülmemizi ister.  

 

     Öyküde sadece bir kez Konya’dan bahsedilir ve bu da tamamen bilinçli bir tercihtir. 

Macide’nin gençliğinde zorla evlendirildiği yer Konya’dır. Son derece olumsuz özelliklerle 

çizilmiş olan hocaefendi de Konya’da yaşamaktadır. Konyalı olma ihtimali vardır. 

Konya’nın özellikle devrimcilerin gözünde “gericilik”le, irtica ile bütünleştiği hatırlanırsa, 

yazarın Konya’yı bu anlamda bir mekân olarak kullanması da, aynı duruma işaret etmek 

içindir. 
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     g. Dil ve Üslûp 

     Yoksul insanların hayatlarının anlatıldığı bu iki öyküde, dil, halk sınıfından insanların 

anlatıldığını gösterecek şekilde basitleştirilmeye çalışılmıştır. Kısa cümleler öykünün 

okunurluğunu kolaylaştırmaktadır. “Zeytinliklerin Altında Sükûn Yok” öyküsünde iki 

katman vardır. Doğadan bir parçanın betimlendiği bölümde şiirselliğin arttığı, duygusallığın 

yükseldiği görülecektir.    

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     Öykülerde üçüncü tekil anlatıcı kullanıldığı için, iç çözümleme tekniğinin de 

uygulandığı görülür. Betimlemelerden  yoğun olarak yararlanılır. Diyalog tekniği de 

uygulanan tekniklerdendir.295        

 

     2.2.2. PASTIRMA YAZI’NDAKİ ÖYKÜLER 

     2.2.2.1. “Mustafa Suphi” 

     a. Konu 

     Bu öykü, Pastırma Yazı (1971) isimli kitabın ilk öyküsüdür. Kitabın yayınlandığı yıl 

yazılmıştır. Füsun Akatlı’nın bu kitaptaki tüm öyküler için yaptığı şu belirlemeler “Mustafa 

Suphi” öyküsü için özellikle geçerlidir:    

 

“Pastırma Yazı’nda yazarın biraz daha durulmuş, öykücülüğü için kimi 

tutamaklar yakalamış olduğunu görüyoruz.  (…) Eleştirisini, bildirisini ya 

da öykülerinin sorunsallığını ‘karşı taraf’ın ağzından alabildiğine 

öznellikle belirlenen bir öyküleme biçimiyle aktaran yazar, okuru o ölçüde 

nesnellikle yüklüyor.”296  

 

     Aynı yazarın “Mustafa Suphi” öyküsü için söylediklerine gelince: 

 

                                                           
295 Cumartesi Yalnızlığı’nda bulunan sekiz öykünün dört tanesinde epigraf kullanılmıştır. Bunlardan sadece bir 
öyküde, kitaba adını veren öyküde kullanılan epigraf, öykünün içeriği ile uyuşum göstermemektedir. Gülten 
Akın’a ait olan “Ah kimselerin vakti yok/ durup ince şeyleri anlamaya” dizeleri, daha çok bireysel dünyalara 
yönelik bir öykü okuyacağımızın sinyallerini vermektedir. Oysa öykü, Orhan Kemal havasında sosyal içerikli 
bir öyküdür. Bunu söylerken, Selim İleri’nin, “toplumsal”ı anlatırken bile “bireysel”den uzaklaşmayan bir 
kalem olduğunu unutuyor değiliz.     
296 F. Akatlı, Öykülerde Dünyalar, s.103. 
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“ ‘Mustafa Suphi’ öyküsünde, Mustafa Suphi ve Ethem Nejat’la birlikte 

boğdurulan  on beş kişiden birinin kardeşi konuşuyor. Saltık bir 

bilinçsizlik örneği olan bu kişi, kardeşini mazur göstermek için, farkına 

varmaksızın, çelişkiden çelişkiye düşerek, sırasız-düzensiz bir biçimde; 

komünist olan, ‘Türk komünist olmayacağı için’ Türk olmayan ve hatta (!) 

turancı olan Mustafa Suphi’nin çevresinde olanı biteni öykülüyor.”297    

 

     İleri’nin Pastırma Yazı’nda daha “durulmuş” bir öykü yazmaya başladığı tespiti 

önemlidir. Yazar, ideolojik tavrını netleştirmiştir. Cinsel saplantılarına aynı yoğunlukta 

rastlanmaz. Yakın tarihin  önemli adlarından olan Mustafa Suphi hakkında kısa bilgi 

vermeden önce aynı kitap hakkında Necip Tosun’un “Pastırma Yazı’nda (1971) toplumcu 

tavır daha da netleşirken, keskin bir ideologluk dikkat çeker. Osmanlı-Cumhuriyet 

tartışmalarının da yer aldığı öyküler, Kemal Tahir gölgesini/izini taşır.”298 yargısına işaret 

etmek istiyoruz. Gerek ideolojik anlamda, gerekse anlatımda ve dilde öykülerin daha da 

durulduğu, dinginleştiği görülmüştür.    

 

     Bilindiği gibi bu öyküye adını veren Mustafa Suphi (1883 – 1921), Türkiye Komünist 

Partisi’nin kurucusu ve ilk genel başkanıdır. İstanbul’da Hukuk Mektebi’nde, Paris’te 

Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu’nda okumuştur. Önce İttihat ve Terakki Partisi yanlısıyken 

sonra bu partinin muhalifi olmuştur. 1914’te Rusya’ya kaçmış, orada bir dizi komünist 

yayın yapmış, Müslüman Komünistler Kongresi’nin ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. 

Türkiye Komünist Partisi’nin Türkiye’deki etkinliklerini ve örgütlenmesini düzenlemek 

üzere 28 Aralık 1920’de Bakü’den Kars’a geçmiş, Ankara’ya giderek Mustafa Kemal’le 

görüşmek istemiştir. Erzurum’a gittiği sırada yoğun protestolarla karşılaşmış, şehre 

girememiştir. Bunun üzerine Trabzon’a geçip bir motorla Batum’a kaçmayı planlamıştır. 

Trabzon’dan hareket edilir edilmez Trabzon açıklarında saldırıya uğramış, arkadaşlarıyla 

birlikte öldürülmüş ve denize atılmıştır.299    

      

     Bu öyküde, Mustafa Suphi’nin yanında yer alan ve onunla birlikte öldürülen komünist 

arkadaşlarından ismi verilmeyen birisinin anti-komünist ağabeyi, bir söyleşi üslûbu içerisin- 

                                                           
297 Age., s.103. 
298 N. Tosun, “ ‘Geçmiş Zamanın Peşinde’: Selim İleri Öykücülüğü”, s.100.  
299 www.kimkimdir.gen.tr (24.01.2006)   
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de olan biteni bize aktarır. Amacı kardeşinin masumiyetini, komünist olmadığını ve haksız 

yere öldürüldüğünü kanıtlamaktır. Yazar tersten bir yöntemle anti-komünistleri 

hicvetmektedir. Dolayısıyla ironik bir üslûp kullanılır.  

 

     b. Olay Örgüsü 

     Yakın tarihimizin önemli bir adı olan Mustafa Suphi’nin ve arkadaşlarının başından 

geçenler, özellikle Trabzon’dan kaçmak için teşebbüs edilmesi ve grubun denizde linç 

edilmesi, öykünün olay örgüsünü oluşturur. Kaynaklarda Mustafa Suphi’nin yanında yer 

alan on beş kişiden bahsedilmektedir. Öyküde böyle bir rakam verilmez. Ancak kendisi de  

gerçek bir kişi olan Ethem Nejat’ın adı geçer. Öykünün odağında yer alan ve anlatıcının 

kardeşi olduğu anlaşılan subayın ise kimliği verilmez. Öykü, daha çok Mustafa Suphi ve 

arkadaşlarının Trabzon’dan bir motorla kaçışları, bu olaydan önceki gelişmelerle birlikte 

yaşananları konu almıştır. Yahya Kaptan’ın motoruyla kaçmaya teşebbüs eden grubun linç 

edilmesinde baş rol Faik adında bir “bitirim” tipe verilir. Mustafa Suphi ve arkadaşlarının 

kaçmalarına Trabzon halkının da yardım etmek istediği, ancak Ankara hükümeti tarafından 

tutulmuş bazı kişilerce katliamın gerçekleştirildiği öykü metninden çıkan iddialar 

arasındadır.    

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öykü baştan sona, Mustafa Suphi’nin yanında yer alan on beş kişiden biri olduğu 

anlaşılan bir subayın ağabeyinin konuşmasından ibarettir. Öyküde birinci şahıs anlatıcı 

vardır. Anlatıcı anti-komünisttir. Hatta anlatıcının dindar bir kişiliğinin olduğuna bile 

hükmedilebilir. Anlatıcının bütün amacı kardeşinin aslında komünist olmadığını ortaya 

koymaktır. Yazar, devrimci bir görüşe sahip olduğu için kendisine anti-komünist bir anlatıcı 

seçer ve tamamen inanmadığı, karşısında olduğu fikirleri ona söylettirir. Amacı bu 

düşüncede olanları küçük düşürmektir. Anlatıcı sürekli olarak çelişkiye düşer. Gülünç 

şeyler söyler.  

 

     Selim İleri’nin yapmak istediği şey “ironi”dir. Ve bunu çok ince bir biçimde olmasa da 

başarır. Bu konuya “dil ve üslûp” başlığa altında değineceğiz. 

 

     d.Kişiler 
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     Öykünün merkez kişisi anlatıcının kardeşidir. Subaydır. Anlatıcının gülünç, mantıksız 

sözlerine rağmen, biz onun komünist olduğunu anlarız. “Kardeşimin gözü alçaklardaydı. 

Mustafa Suphi’ye nasıl takılmış.” (s.95) cümlesinden onun karakteri hakkında bir fikre 

sahip oluruz; elbette bir ihtiraz kaydı koymak şartıyla… 

 

     Öyküye adını veren ve gerçek bir şahsiyet olan Mustafa Suphi’den, anlatıcı olumsuz 

bahseder: “Cumhuriyetimizin kurulacağı yıllarda gelmiş bu Mustafa Suphi, ortalığı 

bulandıracak. Maceracı herifin biri besbelli.” (s.94) Şu cümleler ise Mustaf Suphi hakkında 

hem biyografik bilgi verir, hem de yazarın ironik tutumunu belgeler: “Mustafa Suphi de 

bizim denizlidir. Karadeniz. Ama o dönmeymiş, dönmeymiş onlar. Türk komünist olmaz.” 

(s.95)     

 

     Öyküde, Trabzon’daki linç girişiminin başını çektiğini sandığımız ve gayet çirkin bir 

biçimde resmedilmiş olan Faik de “karşı cephe”nin önemli ismidir. Faik bize şöyle tanıtılır: 

“Bu Faik korkunç adamdı, bilmem nerden bir dolu parası vardı. Çok elbiseleri vardı.  (…) 

Sağdan soldan karıya kıza laf atardı.” (s.94) 

 

     İleri’nin ilk üç kitabında daima etkili bir figür olmuş olan “anne”, bu öyküde de 

öldürülen subayın annesi olarak çıkar karşımıza. Onun varlığı, öldürülen subayın acısının 

biz okuyuculara daha etkili bir biçimde ulaşabilmesi içindir. 

 

     Bunların dışında da Mustafa Kemal, Kâzım Karabekir, Yahya Kaptan… gibi tarihi ya da 

hayali kişilerden öyküde yararlanılmıştır.  

 

     e. Zaman  

     Linç olayının gerçekleşme zamanı 1921’dir. Ocak ayıdır. Ancak anlatıcı, uzun seneler 

sonrasından bir hatıra üslûbunda konuşmaktadır. Üstelik sadece linçin gerçekleştirildiği 

günü ya da günleri değil, kardeşinin daha küçük olduğu seneleri de özetlemektedir. 

Dolayısıyla bir ömrü kapsayacak kadar uzun bir zaman dilimine oturmaktadır öykü. Ama 

1921’in Ocak ayında bir yoğunlaşma söz konusudur. Çünkü Ocak 1921 tarihi, tüm zaman 

dilimlerinin odağında yer alır.       

 

     f. Mekân 
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     Öyküde merkezi mekân Karadeniz’dir. Daha özel anlamda Karadeniz kıyılarıdır. 

Trabzon’dur. Ancak gerek İstanbul, gerekse Anadolu’nun farklı yerlerinin adı geçer, Rusya 

doğal olarak anılır. Sibirya anılır. “…deniz dağlara çıkıyor.” (s.93) cümlesi, hem 

Karadeniz’in coğrafi yapısını hem de öykünün geçtiği zamanı, kış mevsimini hoş bir 

biçimde anlatır.      

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Öykü, son derece akıcı bir Türkçe’yle, sohbet üslûbu içerisinde, tek bir kişinin 

konuşmasından oluşur. Cumartesi Yalnızlığı’nın çoğu öyküsünde gördüğümüz farklı 

anlatımların karmaşasından müteşekkil öykü yapısı, bu metinde söz konusu değildir. 

Yazarın bu kitapla daha usta bir çizgiye yaklaştığı söylenebilir.  

 

     Bu öyküyü baştan sona kuşatan ironik bir üslûptur. “İroni” kavramının öykü türündeki 

kullanımı hakkında Hasan Boynukara şunları söyleyecektir:  

 

“Öykülemede önemli tekniklerden biridir. Yaşanan saçmalıkların ve 

karşıtlıkların etkili bir biçimde anlaşılmasına imkân sağlamak için, gerçek 

anlamın gizlenerek, anlatılanların doğal olaylarmış gibi okuyucuya 

sunulmasıdır. Grek komedisinde ‘eiron’ denilen karakter bilinçli olarak 

göründüğünden daha az zekiymiş gibi davranır, ama                            

‘alazon’a yani saf ve aptal karaktere karşı her zaman üstün durumdadır. 

İroninin modern kullanımları, bu açıklamaya uygun olarak ‘gerçek 

durumu gizleme veya olduğundan farklı gösterme’ esasına dayanır. Amaç 

(…) sanatsal bir etki yaratmaktır.”300  

                  

     Necip Tosun ise ironin iki ögesinin olduğunu ve bunlardan birinin gizlemek olduğunu 

söyler. Yazar bildiği halde bilmezden gelmektedir. Tosun, ironinin ikinci ögesinin ise 

eleştirellik olduğunu söyler. “Anlatımda yazar her ne kadar bu saçmalığı/karşıtlığı tarafsız 

bir şekilde anlatıyor gibi görünse de, metnin gerisinde acımasız bir eleştiri vardır.”301  

 

     Bu bilgilerden sonra öykümüze döndüğümüz zaman, ironinin metinde çok ince bir 

biçimde olmasa da başarıyla uygulandığını görürüz. İroninin birinci ögesi olan “gizleme”, 

                                                           
300 H. Boynukara, Modern Eleştiri Terimleri, s.99-100. 
301 N. Tosun, Hayat ve Öykü, s.34.  
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bu öyküde çok belirgindir. Yazar, Mutsa Suphi ve komünizm anlayışından yana olduğu 

halde, karşımıza anti-komünist birini çıkarır. Tam tersini düşündüğü halde anlatıcısına 

sürekli olarak “Türk komünist olmaz.” ifadesini kullandırtır. Öyküde üç defa tekrar eden bu 

cümle bir “leitmotiv”dir. Yazar kendi gibi düşünmeyenleri dolaylı olarak eleştirmektedir. 

Eleştiri de bilindiği gibi ironinin ikinci ögesidir. İronide bulunması gereken “dolaylılık” da 

bu öyküde açık bir biçimde vardır.  

 

     Bizim, bu öyküde, yeterince ince bir ironinin olmadığını söylememizin sebebi, 

anlatıcının zaman zaman akli melekesinin zayıfladığının bizlere hissettirilmesidir. Halbuki 

bu zayıflama yazarın eleştiri gücünü zayıflatacaktır. Zira akli melekesi zayıflamış anti-

komünist bir anlatıcı daha az ciddiye alınacaktır. Anlatıcının ikide bir Türk komünist 

olmayacağını söylemesi(s.93), başarılı bir ironi kullanımıdır. Ancak bir subayın 

şekerlemelerle kandırıldığının söylenmesi (s.93) ironinin kabalaştırılmasıdır.         

 

     İleri’nin ihtiyar olduğunu sandığımız anlatıcıya “Ocaktı, kanûn-ı sânî, her şey o 

aydadır.” ( s.93) dedirtmesi de kahramanın yaşına uygun bir dil tasarrufuna örnektir.        

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     Öykü, bir ömrün parça bölük anılarından oluştuğu ve dolayısıyla uzun bir zaman 

dilimini kapsadığı için özetleme tekniğinden faydalanılması doğaldır. 

 

     Öykünün ironisine çok uygun olan “Türk komünist olmaz” cümlesi öyküde üç defa 

kullanılır ve bu “leitmotiv” tekniğini doğurur.  

 

     Öyküde geriye dönüş değil ama baştan sona bir geriye bakış vardır. Bu iki teknik, 

birbirlerinden farklıdırlar.302  

 

     2.2.2.2.“Hicran Yarası” 

     a. Konu 

     Zengin, asil bir ailenin kızı Leyla Hanım’ın bahriyeli bir askere âşık oluşu, evlenmek 

üzerelerken, bahriyeli gencin gemisinin batmasıyla hayatını kaybedişi ve Leyla Hanım’ın 

büyük bir acıya gark oluşu öykünün konusunu oluşturmaktadır. 
                                                           
302 M. Tekin, Roman Sanatı 1, s.241. 
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     İleri’nin Cumartesi Yalnızlığı’ndaki öykülerde de aşka yer verilmiştir. Ancak bu öyküde, 

ilk defa, aşk bütünüyle metnin odağında yer almaktadır. Öyküde işlenen aşkın, öncelikle 

platonik bir boyutu vardır; herhangi bir tasavvufi derinliğe yükselmez ya da tensel bir 

boyuta indirgenmez. Öyküde geçen aşkın gerek 1930’ların Türkiye’sinde yaşanmış olması, 

gerekse çok soylu, zengin ailelerin çocuklarının arasında yaşanmış olması, ilişkinin 

biçimini, rengini belirleyecektir. O yıllarda, (kültürel ve maddi anlamda) toplumun alt 

tabakalarından olan iki gencin, gizlenme gereği duymadan bir araya gelebilmeleri 

düşünülemezdi.      

 

     Selim İleri’nin öykülerinde, hüzün bir “zemin rengi” ya da “fon rengi”dir. Bu öyküde de 

hüzne, hazâna, güze, ayrılığa, “hicran”a vurgu yapılmaktadır.  

 

     Öykünün adı bir piyasa romanı çağrışımı yapmaktadır. Bu, Selim İleri’nin bilinçli bir 

tercihidir. Eleştirilmek pahasına, İleri, piyasa romanlarıyla ve romancılarıyla yakın ilişki 

kurmuştur. Bu “ilişki”nin daha çok romanlarında ve öykülerindeki “öz”le ilgili olduğu 

unutulmamalıdır. Selim İleri başta Kerime Nadir olmak üzere, bazı adı unutulmuş piyasa 

popüler romancıların eserlerindeki yoğun duygusal atmosferi eserlerine taşımıştır. Bu 

öykünün adlandırılmasında da, benzer bir etkilenme ya da esinlenme söz konusudur.     

 

     Ölüm, bu öyküde son derece acı bir atmosfer içinde işlenir. O, “hicran”ın sebebi 

olmuştur. Ölüm, her varlık için yeterince trajik iken, kişinin sevgilisinin ölümü, olayı daha 

bir trajik kılar. 

 

     b. Olay Örgüsü 

     “Bu gün kenarı sarı yaldızlı bir defter aldım.”(s.97) cümlesiyle başlayan öykü, 1930’lu 

senelerde genç kız olan bir hanımın hatıra defteri olacaktır. 21 Mayıs 1935 tarihinden 

başlayarak 25 Eylül 1935 tarihine kadar süren dönemde, Leyla Hanım’ın bir gönül 

macerasına tutuluşu anlatılır. Defterin bizim okuduğumuz son tarihi ise, 30 Nisan 1936’dır. 

Başlangıç ve bitim tarihlerini verdiğimiz bu süre içerisinde, defterde toplam yirmi dokuz 

adet günlük notu bulunmaktadır. On bir ayı aşkın bir sürede, yazmak için sadece yirmi 

dokuz günün seçilmiş olması manidardır. Zira bu defterin, bizim okuduğumuz yirmi dokuz 

günü, öyküde adı geçmeyen beyle Leyla Hanım arasında yaşanan aşkın, önemli gelişim 
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noktalarına işaret eder. İlk görüş, ikinci görüş, ilk konuşma, tanışma, ilk buluşma, ailelerle 

tanışma, izdivacın konuşulması gibi aşamalar, hatıra defterine kayıt düşülen notlardır. 

 

     Öykünün olay örgüsünde okuyucuyu etkileyecek, okuyucuda şaşkınlık yaratacak bir 

karmaşıklık söz konusu değildir.       

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öykünün başından sonuna kadar Leyla Hanım’ın notlarını okuruz. Anlatıcımız Leyla 

Hanım’dır. Dolayısıyla birinci şahıs anlatıcıdan yararlanılmıştır. Onun bakış açısıyla olup 

bitenlerden haberdar oluruz. Bu da bizim için sınırlayıcı olur. Sevdiği adamın neler 

düşündüğü, nasıl biri olduğu gibi soruların cevabı, ancak Leyla Hanım’ın bakış açısıyla 

verilebilir.     

 

     d. Kişiler 

     Öykünün anlatıcısı ve merkezi kişisi Leyla Hanım’dır. Leyla Hanım, asil ve zengin bir 

ailenin kızıdır. Son derece iyi bir eğitim almıştır. Özellikle edebiyat kültürü yüksektir. 

Defterinde pek çok batılı edebiyatçının adı geçer. Ahmet Haşim’den şiirler bilir. Aynı 

zamanda çok romantik tabiattadır. İçine kapanıktır. Duygularını ifade etmede zorlanır. 

Çevresindeki genç kızların bazı hareketlerini “hafifmeşreplik” olarak değerlendirir. Asridir.  

 

     Leyla Hanım’ın sevdiği beyin adı metinde geçmez. Kendisinden “O” diye bahsedilir. 

Öyküde, bu konuda şu açıklama yapılır: “Hakiki adını öğrendim ama yazmayacağım. 

Benim için O, geçmişde ve atide hep O diye kalacak.” (s.102) Bunun sebebi, Leyla 

Hanım’ın hem kendi adını hem de sevgilisinin adını korumak istemesi olduğu kadar, 

yaşanan aşkın romantik mahiyette bir aşk olmasıdır da. O’nun adı söylendiğinde, belki de 

bir şeylerin zedelenmesinden korkulmaktadır. Dolayısıyla “O”nun bir adı yoktur. Sadece 

Leyla’nın bakış açısından yararlanıldığı için, O’nun hakkında bildiklerimiz de, onu delice 

seven bir hanımın yazdıklarıyla sınırlıdır. Doğal olarak bir yüceltme söz konusudur. “O’nın 

dünyanın en iyi insanı olduğuna artık eminim.” (s.104) cümlesi, ne demek istediğimizi çok 

iyi özetler. O bir bahriye askeridir. Ancak Leyla’yla evlenmek istediğine, onu ailesiyle 

tanıştırdığına göre, O’nun bir genç kızın duygularıyla oynamaktan kaçınan, dürüst bir 

delikanlı olduğuna hükmedebiliriz.  

 



 130

     Öyküde çok sayıda kişinin adı geçer. Ancak ölümün “hicran”a buladığı bu aşk 

ilişkisinde, en önemli figürler Leyla ve “O”dur. Bu arada, Leyla adının da anlatıcımızın 

kendi adı olmadığına, göbek adı olduğuna ve kendi adının verilmediğine dikkat etmeliyiz.    

 

     Öyküdeki diğer figürleri, yine Leyla Hanım’ın bir cümlesinden öğrenelim: “Annem, 

babam, Edibe Teyze, ağabeyim, karşıki komşular: Hörmetkârı bulundığımız Hamdune 

Hanım’la Celil Bey, kardeşim Necile, Halide, Sedat, bir de Feyhaman…” (s.97) Burada 

sadece öyküdeki figürleri değil, aynı zamanda, onların toplumda ait oldukları düzeyi de 

ortaya çıkartacak bir adlandırma söz konusudur. Kişilerin adları, halktan insanlar 

olmadıklarını ortaya çıkartacak niteliktedir. Ayrıca dönemin İstanbul’una da işaret eder. 

Zira bu adlar, bugün artık çoktan unutulmuş ve bir anlamda “terk edilmiş” adlardır.   

  

     e. Zaman 

     21 Mayıs 1935’ten 30 Nisan 1936’ya kadar uzanan hatıra defterinin notlarına baktığımız 

zaman, tarihlerin yılın çeşitli aylarına orantılı bir biçimde dağıtıldığını söyleyebiliriz. Ancak 

en son not ile ondan bir önceki not arasındaki zaman aralığı çok fazladır. Zira bu sürede 

Leyla’nın aşkı küllenmiş ve Leyla artık bir başkasıyla evlenme kararı almıştır.  

 

     Öyküde sevincin, izdivacın anlatıldığı günler bahara ve yaza denk gelmektedir. Eylül 

ayında ise sevgilinin ölümü gerçekleşir. Güz, hüzündür. Hazandır. Zaten öykü de, Ahmet 

Haşim’den dizelerle başlar. Ahmet Haşim akşam ya da “melâl” şairi olarak bilinir. Öyküde 

Haşim’e vurgu yapılması gayet manidardır. Selim İleri de Haşim gibi, adı hüzünle 

bütünleşmiş bir yazardır. Öykünün adı da ayrılığa vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla güz 

mevsimine yapılan vurgu boşuna değildir.   

 

     f. Mekân 

     Öyküde anlatılan kişilerin ekonomik ve kültürel seviyelerine uygun olarak, öykünün 

mekânları bir anlam ifade eder. “…Löbon’da haftaya buluşmağa karar verdik.” (s.101) 

“Hukukun balosına gideceğiz.” (102) “Mösyö Jorj Parise dönmüş hemencecik.” (s.107) gibi 

cümlelerde, asil ve zengin ailelerin çocuklarının yaşadığı bir aşk ve onların mekânları 

belirecektir. Yalılar, Boğaziçi, öykünün mekânlarındandır.   

 

     g. Dil ve Üslûp 
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     Bu öykünün en ilginç ve en başarılı tarafı dilidir. Gayet iyi yetişmiş, Batı kültürüne vâkıf 

bir hanımefendinin tuttuğu notlar, etkileyici, sahici bir biçimde verilir. Yazarın bu dil için 

özel bir çalışma yapmış olduğunu düşünebiliriz. 

 

     Kullanılan dilde bizi etkileyen, sadece kelime düzeyindeki farklılaşmalar değildir. 

Kelimelerin imlası da bugün aşinası olmadığımız özelliklere sahiptir. Kelime ve imla 

düzeyindeki bu tür kullanımlar, Leyla Hanım’ın yaşadığı döneme işaret etmek, her iki 

anlamda da bir inandırıcılığa, gerçekçiliğe ulaşmak amacına yöneliktir. Örnek verelim:  

 

 “İçeride teniz oynıyorlardı. O tenis oynıyordu. O, fırtınaların sakin 

bekcisi, ruhumın engin okeyanoslarında yelken açan aziz sevgili… nurla 

bağçe duvarına dayanıp dinlendik sözde. Çünki bir topın yola kaçmasını 

temenni ediyordık.” (s.100) 

 

     Leyla Hanım ve çevresindekilerin yüksek bir sınıfa ait oldukları, verilen ayrıntılar 

sayesinde okura hissettirilir. İleri’nin öykülerindeki asıl başarının da böylesi bir ayrıntıcılık, 

işçilik olduğunu söylememiz gerekir. Şu satırlar, bu ayrıntıları gösterir:  

 

 “…geniş kenarlı yuvarlak şapolarımızı giymişdik. Benimkinin ortasından 

siyah –şapom da siyahdı- saten bir kurdela geçiyor. Anneminkinin alnına 

gelen kısmı bir az eyik, tam üstte de iki tane yeşil erik sallanıyor.” (s.97)    

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     Öykünün başında, Haşim’den bir alıntı yapılarak montaj tekniği uygulanır: “gecenin 

dallarında şimdi açan/Bu kamer,/Bu altun gül..” (s.97) 

 

     Diyalog, yoğun olarak kullanılmamakla birlikte, yararlanılan bir tekniktir: “—Adınızı 

bile bilmeyorum, dedi. –Leyla dedim gilerek, nedense. –Ben de MECNUN, dedi.” (103) 

 

     Öyküde yer yer öznel tasvirler görülür. Amaç hüzün yaratmaktır ve bunda başarılı 

olunur. İleri öykülerinde “tasvir”e, hem de doğa tasvirine ve belli bir amaç için 

gerçekleştirilen tasvire sık sık başvurulur. 
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     Ayrıca öyküde günce tekniğinden faydalanılır ve bu sebeple de, özetleme tekniğine 

ihtiyaç duyulur. Çünkü günce, o gün olanların özetini tutmak olarak da düşünülebilir. 

        

     2.2.2.3.“Müsamere” 

     a. Konu 

     İlk okul beşinci sınıfta okuyan, yakında yapılacak müsamerede en önemli rolü 

oynayacak olan, konuşmalarından zengin bir ailenin çocuğu olduğu anlaşılan, sınıfın en 

imtiyazlı öğrencisi Turgay’ın, okulu ve evi çevresinde gelişen gündelik olayları kendi 

zaviyesinden aktarması, öykünün konusunu teşkil etmektedir.   

 

     İleri’nin çoğu öyküsünde gördüğümüz, zenginlik – yoksulluk ikilemi, bu öykünün 

merkezinde yer alan bir konudur. Sennur Sezer’in bu öykü için “…sınıflar arası ilişkileri 

kesin çizgilerle ortaya kor”303 belirlemesi boşuna değildir. Füsun Akatlı ise merkez öykü 

kişisi Turgay’dan “…zengin şımarık burjuva veledi…”304 diye bahseder. Bu ifadede geçen 

“burjuva” terimi, Selim İleri’nin romanlarındaki kişilerin profilini anlamak için de 

önemlidir. Özellikle romanlarında geniş geniş işlediği burjuvazi yaşamını, Selim İleri, daha 

önce öykülerinde irdelemeye başlamıştır. Pastırma Yazı adlı öykü kitabının ikinci öyküsü, 

burjuvazi sınıfına ait olan Leyla Hanım’ın yaşamından “hicran”lı bir kesittir. Kitabın ilk 

öyküsü değil ama üçüncü öyküsü “Müsamere” de, gene burjuvazi sınıfına mensup bir 

çocuğun hayatından alınmış bir bölümdür.   

 

     Burjuvazi kavramı üzerinde, çalışmamızın ilerleyen kısımlarında duracağız. Şimdi 

sadece, bu kavramı, varlıklı olma ve bu sebeple bazı imtiyazlara sahip olma şeklinde 

algılayalım. Beşinci sınıf öğrencisi Turgay’ın ağzından öğrendiğimiz ayrıntılar, yoksullarla 

zenginler arasındaki farkları vurgulamak içindir. Öykünün başına konulan, üçüncü kişi 

anlatıcıyla yazılmış olan ve bir müsamere gecesini tasvir eden yarım sayfalık giriş yazısı 

bile yoksul çocuklarla zengin aile çocuklarının yaşadıkları farklı muameleleri gösterir. “Her 

çocuğa bir görev verilir. Kimilerinin de hüzünle baktığıdır, orta sıralarda oturtulduğudur. 

‘Sen çıkamazsın kızım, hangi ayakkabınla,’ denir.” (s.111) Ya da şu cümle: “‘A! 

Öğretmenim, müsamereye geliyorum diye eline kına yakmış.’” (s.111)  

 
                                                           
303 Sennur Sezer’in Varlık’ın Mayıs 1998 tarihli 1088 sayılı nüshasında yayınlanan bu yazısına bizim 
ulaştığımız kaynak için bk. Ö.Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü, C.4., s.93-95. 
304 F. Akatlı, Öykülerde Dünyalar, s.103.  
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     Öyküde cinsellik konusu da, çok vurgulanmamak üzere işlenmiştir. Turgay kadınların 

nasıl doğum yaptıklarını bildiğini söyler. Evlerine gelen ve poker oynayan bir kadının 

memelerinin iriliğinden bahseder. Bir çocuk için cinselliğin ne şekilde ortaya çıkabileceğini 

çok güzel örnekleyen anekdotlardır bunlar. Bu arada Selim İleri’nin çocukluğu kadınlar 

arasında geçtiği için, kadınlarla ilgili çok başarılı gözlemleri vardır.  

 

     Hüseyin Rahmi’nin de eserlerinde, benzer bir gözlemcilikten yararlandığı 

hatırlanmalıdır.  

 

     b. Olay Örgüsü 

     Beşinci sınıf öğrencisi Turgay, kendisi gibi zengin aile çocuklarının tersine, özel 

okullara değil de bir devlet okuluna gönderilir. Gerekçesini şu cümlelerden anlarız: “Bir 

çocuk ilk okulu devlet okullarında okumalıymış. Her tabakadan insanları tanısın diye.” 

(s.111) Tam da bu cümlenin işaret ettiği şekilde, öykü boyunca Turgay kendinden farklı 

olan, temiz olmayan, varlıklı olmayan çocuklarla yaşadığı olayları aktarır bize. Öğretmeni 

tarafından sürekli olarak kayrılır. Ailesi tarafından şımartılır.  

 

 “Eski öğretmenim beni sidikli Şadiye’yle oturtmuştu ikinci sınıftayken. 

İğne oluyordu Şadiye, durup dururken işemesin diye. Annem gelip 

başöğretmene anlattı. O kızın aile durumu da seninle oturmaya yeterli 

değil dedi. Öğretmenime söylemiş önce; ben ayırmam öyle sizin gibi 

demiş eski öğretmenim; ama başöğretmenimiz annem gibi düşünüyor. 

Turgay okulumuzun en değerli yavrusu, diyor.” (s.113) 

 

     Öykünün başlığında vurgulandığı gibi, sene sonu yaklaşmaktadır ve müsamere 

hazırlıkları yapılmaktadır. Beklendiği gibi, müsameredeki en önemli sahne rolü Turgay’a 

verilir. Öykü, anekdotlardan oluşur. Turgay sınıfta ya da evlerinde olanları, hep aynı 

noktaya, zenginlik fakirlik noktasına vurgu yaparak aktarır. Turgay’ın oyuncak treni vardır 

ama diğer çocukların yoktur. Turgay güzel kokular sürünür ama diğer çocuklar pis kokarlar. 

Öğretmenin Turgay’a imtiyazlı bir şekilde yaklaştığı çocuk tarafından da bilinmektedir. 

Öykünün bitiş cümleleri öğretmenin iki yüzlülüğünü başarıyla vurgular: “Öğretmenimiz 

müsamerede altın uçlu dolma kalemi bana verecek. Oysa aritmetiği pekiyi olan alacak 

demişti.” (s.117)      
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     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öykü, girişteki yarım sayfalık bölüm hariç, birinci kişi anlatıcıyla kotarılmıştır. Metne 

baştan sona, çocuk Turgay’ın bakış açısı hakimdir. Biz onun aleyhine olan durumları bile,  

yazarın ustalıkla ayarladığı ayrıntılardan anlayabiliriz: “Bakın Turgay ne güzel 

bedeneğitimi yapıyor dedi öğretmenim. Ama aritmetik yapamıyor dedi Kenan da.” (s.114) 

Turgay’ın çocuksu anlatımı büyük bir başarıyla verilir. (Bu durum bize, yazarın Cumartesi 

Yalnızlığı kitabına almayacağı ve sonradan Hüzün Kahvesi adlı öykü kitabına alacağı “Bi 

Keman”daki dili anımsatır. İki öyküde de çocuk anlatıcı vardır ve çocuksu anlatım 

başarılmıştır. “Bi Keman”daki çocuğun daha küçük yaşta olduğunu ekleyelim.) Ancak bu 

fakirlik zenginlik meselesinin veriliş biçimi son derece abartılıdır. Yani çocuğun 

dünyasında başka hiçbir mesele yokmuşçasına, yoğun olarak bu meselenin üzerine 

gidilmiştir.   

 

     d. Kişiler 

     Öyküde kahraman anlatıcımız Turgay merkez figürdür. Zengin bir ailenin çocuğudur. 

İmtiyazlıdır. Şımartılmıştır. İçten içe sezdirildiği kadarıyla aritmetik dersi ile arası iyi 

değildir. Bir çocuk sezgisine sahiptir. Üstünlüğünün farkındadır. Turgay’ın dünyasında 

insanlar zengin olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayrılırlar. Yoksullar aşağılanırlar. 

Büyükleri ona yoksullar için üzülmemesini öğretmiştir. “Allah’ın acımadığına sen nasıl 

acırsın, Allah yaratmış onu öyle yoksul.” (s.116) cümleleri büyükanneye aittir.  

 

     Turgay’ın zihnindeki bu ayrım, öykünün figürlerine yansır. Turgay’ın sınıfındaki zengin 

aile çocukları Çiğdem, Semra, Oya, Suzan, Zafer’dir. Çok sayıda yoksul işçi çocuğu vardır 

sınıfta: Bulaşık Hatçe, Şükrü, sidikli Şadiye, Domuz Fahriye…Çocuklara verilen adlar bile 

sınıfsal yapılarına uygundur. Okuldaki öğretmenler ve başöğretmen de, kendilerine 

yardımcı olup olmadıklarına göre sevilir ya da sevilmezler.  

 

     Bu öyküde yoksullar zenginlerin gözünden değerlendirilmiştir. Cumartesi Yalnızlığı’nda 

ise yer yer yoksulların gözünden zenginlerin eleştirildiğine şahit olmuştuk.  

 

     e. Zaman 
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     Turgay’ın beşinci sınıfın son günlerinde olan olayları anlattığına dikkat edilmelidir. 

Ancak bazen ikinci sınıfa kadar gidilerek “geriye bakış” gerçekleştirilir. Dolayısıyla “vaka 

zamanı” dört yıla yayılır. “Müsamere”nin, anekdotlardan oluşmuş bir öykü olduğu 

unutulmamalıdır. Dolayısıyla vaka zamanının, farklı zaman aralıklarına dağıldığı görülür. 

Ancak bütün bu süre ikinci sınıf ile beşinci sınıf arasında kalır ve çoğunlukla son sene 

anlatılır.   

 

     f. Mekân 

     Öyküdeki zenginlik - fakirlik sıralamasına uygun olarak, “mekân”lar da, belli bir 

hiyerarşiye tabi tutulur. “Öğretmenim onun babası çok zengin dediler, Suadiye’de köşkleri 

var…” (s.114) Turgay’ın yaşadığı yer Suadiye’de bir köşktür. “Herkes işçi çocukları, 

kimileri gecekondularda oturuyor.”(s.112) cümlesi de yoksul çocukların yaşadığı mekâna 

işaret eder.  

 

     Bununla birlikte sınıfta da bir hiyerarşi vardır. Herkes herkesle oturmaz. “O                        

kızın aile durumu da seninle oturmaya yeterli değil…” (s.113) Turgay sınıf arkadaşlarını 

evlerine çağırır ve Amerikan malı oyuncak trenini gösterir. Turgay’ın oyuncaklarının 

bulunduğu oda, arkadaşlarının aileleriyle birlikte yaşadıkları gecekondu odasından daha 

büyüktür. “Bizim ev kadar büyük dedi Şükrü.” (s.115)   

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Öyküdeki dil “çocuksuluğu” başarıyla vurgular. Gerçekçi bir atmosfer yaratmak isteyen 

İleri bunu başarır. Çocuğun yaşından beklenmedik ayrıntıları sezmesi de, gene çocuklara 

yaraşır bir durumdur. Gerek hayata bakış biçimi, gerekse kullanılan kelimeler, cümle kuruş 

biçimleri bizde gerçeklik duygusu yaratır. Burada biraz bilmiş bir çocuktan bahsedildiği 

unutulmamalıdır. Şimdi bütün bunları örnekleyen ifadelere yer verelim:  

 

“Nasıl diye sormuş yaşar trenlerimi. Bizim de olur belki demiş. Annem 

nerden olacak onun diyor. İyi ki göstermedim. Bozar kırardı, köylü!” 

(s.116) Bulaşık Hatçe’ye çıktı o günden sonra adı. Pisin biriydi nolacak, 

kapıcı çocuğu, anası da gündelikçi. Melahat karısına akşama söyle diyor 

öğretmenim, pazara temizliğe gelecek bana.” (s.111)    
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     h. Anlatım Teknikleri 

     Öykü bir tasvirle başlar. Bu tasvir bir müsamerenin inceliklerini göstermeyi ve zenginlik 

yoksulluk ayrımını vurgulamayı amaçlar. (s.111) Gene aynı bölümde gösterme tekniğine 

yer verilir. Öykünün geri kalan bölümleri neredeyse tümüyle anlatma tekniğiyle 

kotarılmıştır.  

 

    İleri’nin çoğu öyküsünde, diyalog tekniği ikinci planda kalır. Zaman zaman bir diyaloğu 

oluşturan, oluşturması gereken iki cümleden sadece birinin var olduğu görülür. Bu öyküde 

de son derece tutumlu bir biçimde diyalog kullanılmıştır. 

 

     Çocuk anlatıcı Turgay beşinci sınıfın son günlerinden eski günlere bakar ve kimi 

anılarını aktarır. Bu da “geriye bakış” tekniğinin kullanıldığını gösterir.   

 

     Öykü anekdotlardan müteşekkil bir metin olduğu için, özetleme tekniğinden de 

yararlanılır. 

 

     Oyuncak tren, öyküde sınıfsal farka işaret eden bir semboldür. Bir turnusol kağıdıdır. 

Onun varlığı zenginliği, onun yokluğu yoksulluğu gösterir.  

 

     2.2.2.4. “Duyarlık” 

     a. Konu 

     Bu öyküde, Cumhuriyet’in ilan edildiği günlerde gençliğini yaşayan, varlıklı ve soylu bir 

ailenin kızı olan ve metinde adı zikredilmeyen bir “kahraman anlatıcı” ihtiyar hanımın 

ağzından, kendi  şatafatlı hayatının kimi kesitlerini dinleriz.   

 

    Yazarın amacı, artık kaybolmuş olan eski İstanbul yaşantılarından görüntüler sunmaktır. 

Kaybolup gitmiş bir hayatın ayrıntılarını yeniden var kılmaktır. Cumartesi Yalnızlığı’nda 

yoksulların hayatını anlatmak isteyen ve iyiden iyiye ideolojik bir tavır takınan İleri’nin, bu 

kitapta da ideolojik tavrını tamamen yitirdiği söylenemez. Ama görüldüğü gibi, işçilerin 

acınası yaşam şartlarını anlatmaktan, hayatını şatafat içerisinde tüketmiş bir hanımefendinin 

şahsında, eski İstanbul’un eski hayat tarzının cazibesini anlatma endişesine geçiş yapmıştır.    
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     Artık var olmayan bir yaşam biçiminin, artık var olmayan bir zarafetin en azından öykü 

sayfalarında var kılınması çabasıdır bu. 

 

     Öyküde sosyal değişime de vurgu yapılır. Artık olmayan o güzelliklere acınır. 

İstanbul’un değişimi çok etkili anlatılır: “…o zamanlar insanlar inceydi, dolup taşmamıştı 

İstanbul da dağ ayılarıyla, ininde yaşardı bunlar, ne şehir kaldı, ne karşı yaka…” (s.118) 

“Apartmana soktunuz beni bu yaşımda… (…) kümeslere soktunuz…” (s.122) 

 

     b. Olay Örgüsü 

     Tıpkı “Mustafa Suphi” ve “Müsamere” öykülerinde olduğu gibi, gene bir “kahraman 

anlatıcı”nın ağzından bütün bir öyküyü kotarmaya çalışmıştır İleri. Bu defa varlıklı ve soylu 

bir aileden gelen bir Osmanlı hanımefendisinin parça bölük anıları aktarılmaktadır. 

Hanımefendi, Atatürk’ü gördüğü gün üzerinde, evlendiği gün üzerinde yoğunlaşmıştır. Ama 

gene de, belli bir zaman diliminin öyküye hakim olduğu söylenemez. Dolayısıyla olay 

örgüsü buna göredir; belli bir olayın üzerinde yoğunlaşılmadığı için karmaşıktır. Anlatıcının 

bunak olduğu hatırlanırsa, bu karmaşa gayet normaldir. Zaten yapılmak istenen de budur. 

Belli bir olay üzerinde yoğunlaşmak yerine, uzun zaman dilimlerinden anekdotlar aktarılır.        

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Pastırma Yazı’nın dördüncü öyküsünde de, gene “kahraman anlatıcı” çıkar karşımıza. 

Üstelik anlatıcımız hem çok ihtiyar hem de bunaktır. Dolayısıyla verdiği bilgilerin 

doğruluğundan sürekli kuşku duymamız sağlanır. Karşısında biri varmış da onun bazı 

sorularına cevap veriyormuş gibi cümleler sarf ettiği olur. “…gördüm tabii, gelinalayı gibi.” 

(s.118) demesine rağmen, okuyucu ona bir şey sorulduğunun farkında değildir. Bu bir 

bunaklık işareti değil, bir anlatma yöntemidir.  

 

     Bu kitapta şu âna kadar karşımıza çıkan dört kahraman anlatıcının da bize verdikleri 

bilgiler, bizde tam olarak güven uyandırmaz. Bunlar ya çocuk, ya bunak, ya âşıktırlar. Ya 

da “Mustafa Suphi”de olduğu gibi, bağnazlıkla delilik arasında bir yerde dururlar. Bu 

durumu belirtmemizin sebebi, öykülerdeki anlatıcıların bakış açımızı kısıtlamalarıdır. 

Anlatıcılar kendi bakış açılarını oluştururlar. Çünkü hepsi de birinci kişi anlatıcıya 

sahiptirler.    
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     d. Kişiler 

     Öykümüzün merkez kişisi anlatıcı kahramanımızdır. Varlıklı ve soylu bir ailedendir. Bir 

Osmanlı hanımefendisidir. Cumhuriyet’in ilk senelerinde gençliğini yaşamıştır. Atatürk’e 

büyük bir hayranlık duymuştur. Hayatını şatafat içinde, varlık içinde bitirmiştir. Ömrü 

balolarda, boğaz eğlencelerinde geçmiştir. Şu an için çok yaşlı olduğu anlaşılmaktadır. 

Bunamıştır. Çelişkili sözler söyler: “Büyük baban beyaz bir kayıkta, henüz yeni yeni 

selamlaşıyoruz, bana gülümsemişti. Evli miydik yoksa. Evliydik çoktan. Büyükbaban altına 

kaçırıyordu.” (s.118) Bunun gibi daha nice örnekle, bunaklığı çok başarılı olarak 

vurgulanır.  

 

     Atatürk efsanevi çizgilerle resmedilir: “…motorda dimdik durmuş, gözlerine baktım 

dimdik, kızgın mıydı, bana mı öyle geliyordu, hiç dağılmazdı çizgiler alnında.” (s.119) 

Öyküde çok fazla figür vardır. Ancak bu figürler üzerinde yoğun olarak durulmaz. 

Anlatıcının annesi, kızları, Esma Hanım, kocası, kayın pederi, Feride Abla, Adnan Bey, 

Cahide Hanım…Ve daha pek çok figürün adı geçer. Bu arada, anlatıcının öyküde torunuyla 

konuşmakta olduğu anlaşılır.    

      

     e. Zaman 

     Yukarıda belirtildiği gibi, anlatıcımız hayatından karmaşık sahneleri bizlere düzensiz 

olarak sunar. (Bu akış, bu mantıksız, düzensiz ve hızlı anlatım doğrudan “bilinç akımı” 

tekniğine götürecektir bizi.) Bu karmaşıklık yüzünden, zamanın belli bir noktasında 

yoğunlaşılmaması ya da belli bir olay üzerinde durulmaması sebebiyle, öykünün vaka 

zamanını belirlemek zordur. Cumhuriyet’in ilanından sonra başlayan süreç uzun yıllar 

sürecektir. En fazla bir saatlik bir sohbet süresinde, bütün bu olanların anlatılabileceğini 

söyleyebiliriz.    

 

     f. Mekân 

     Öykünün sahip olduğu “mesele” doğrultusunda mekânları belirlemek mümkündür. 

Yazar bilinçli ya da bilinçsizce, anlatmak istediklerinin doğrultusunda bunlara uygun 

mekânlar seçmiştir. Şu cümle: “…ta Boğaziçi’nin Bolşevik ucunda da otursanız, 

Ayastafanos’ta da otursanız n’apılır n’edilir ille Vefa’dan getirtilirdi boza…” (s.121) 

“…baloda taktığım bileziğimi gösteririm sana…” (s.119) “Ta Fenerbahçe’de Belvü 
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Gazinosu önünde…” (s.118) “Park Otel’de…” (s.119) Mekânlar üst düzey yaşantıların 

anlatıldığını belgelemektedir.  

 

     Şu satırlar da, bir Osmanlı hanımefendisinin yeni yaşama biçimine mekânı baz alarak 

itiraz edişidir: “Apartmana soktunuz beni bu yaşımda… (…) kümeslere soktunuz…” 

(s.122)  

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Bize hissettirilen ayrıntılar, üst düzey bir yaşantının gerçekliğini yansıtma amaçlıdır. 

Ayrıca konuşan kişinin soylu, varlıklı, Osmanlı zamanında büyümüş, gerekli kültürü almış 

biri olduğu hissinin bizde yaratılması amaçlanır. Tıpkı “Hicran Yarası” öyküsünde olduğu 

gibi, dil, “vokabüler” düzeyinde bir yenilik, çarpıcılık içerir. Şu kelimelere bakalım: 

Fokstrot, ortası akuvamarinli pırlanta, gül, menekşe, gelincik, süsen, karanfil, fulya, şebboy, 

altın sırma, pul, payet, ondüle, tuvalet… hepsi bir Osmanlı hanımefendisinin dünyasını 

aydınlatacak ayrıntılardan birkaçı… 

           

     h. Anlatım Teknikleri 

     Bu öyküde “bilinç akımı” tekniğinin kullanıldığını görürüz. Teknik, büyük bir başarıyla 

uygulanır. Zira ihtiyar kadın anlatıcımız bunaktır. Bilinç akımı ise bilindiği gibi, düzensiz, 

mantıksız bir düşünce akımıdır. Çağrışımlara yüklenilir. Aşağıya alacağımız pasajda, Feride 

Abla hakkında bir tanıtım yapılırken, çok başarılı bir biçimde bilinç akımına yer verilir.  

 

“Kurtuluş Savaşı’nda Singer dikiş makinalarında yüz yirmi yedi yıllık 

yaşlı başlı Feride Nine ve de kocaya varmış biri kız öbürü kız şimdilik iki 

çocuk doğurmuş,Kışlık Kuşdili tiyatorasıyla Yoğurtçu’daki açık eğlence 

yerinde ve bir de on bir ayın bir sultanı ramazanda Şehzadebaşı’nda bir 

locası olan yani tiyatoracı Peruz’u Küçük Eleni’yi ta yakından göğüs 

bağır fora gören ananemden gizli, erler için çarşaf dikermiş yorgan don. 

Komşu kadınlar Yörükler Çerkezler odada denize bakan toplanıp kalın 

yün çoraplar örerlermiş. Nedir gözlerim kör denli miyop dedem gitmemiş 

savaşa. Salt Feride Nine birkaç aydın kadın olarak, Abdülhamit                      

sürüldüğünde kira arabasıyla Selanik’e gelmiş ilk trenle 

Adapazarı’ndan…” (s.120) 
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     Öyküde bütün bir ömürden parçalar hatırlandığına göre, gerek özetleme tekniğine 

gerekse geriye bakış tekniğine başvurulmuştur.  

 

     Tasvir tekniği de her zamanki gibi İleri’nin atmosfer oluşturma amaçlı olarak kullandığı 

bir tekniktir: 

 

“Deniz. Işıl ışıl. Ayın on dördü.” (s.118)  “…göz kamaştırıcı bir kabak 

çiçeği, ortada koca elmas çiçek, yakama taktığımda bi koca buket 

elmastan mineden kuş konmuş dalına.” (s.122) 

 

     Öykünün ilk cümlesi, metinde defalarca yinelenir. Bu bir “leitmotiv”dir ve öykünün 

amacına, meselesine hizmet eder. Önemli bir kullanımdır.     

 

     Öyküde kimi ilginç folklorik örnekler verilir. Bunak bir anlatıcının diline, bu örneklerin 

“yakıştığını” söylemeliyiz. Bir çocuğun ağzından duymaya alışık olduğumuz kimi mani ya 

da tekerleme örnekleri bunak bir ihtiyar kadının ağzında gülünç durmaktadır. Örnek: “Ak 

kuşlar/Camiyi taşlar/Kendi kazanır/Ellere bağışlar”                    

 

     2.2.2.5. “Pastırma Yazı” 

     a. Konu 

     Bu öyküde, Bursa’dan İstanbul’a Hukuk okumaya gelen Faruk’un, İstanbul’un sayılı 

zenginlerinden Atıf Bey’in köşkünde bir “iç güveysi” olarak yaşaması, sosyalist gençler 

arasına girmesi, burjuvazi sınıfına mensup kişilerin yaşadıkları ahlâken düşkün hayatın 

çirkin sahneleri anlatılmaktadır. Selim İleri’nin öykülerinde sıkça karşılaştığımız, burjuvazi 

sınıfını anlatma eğilimi bu öyküde oldukça belirgindir.  

 

     “ ‘Balıkları anlatmıştım hani sana’ dedim, ‘Ne balıkları, ne saçmalıyorsun sen?’ dedi.” 

(s.127) cümlelerinden de rahatça anlaşılabileceği gibi, İleri, Pastırma Yazı’nda, ince ruhlu 

bir gencin, bu incelikten mahrum olan kişilerce karşılaşması ve onlarca incitilmesini  de 

anlatmaktadır. Ancak, Faruk’un da giderek, ötekilere benzemeye başladığı, Anadolu’dan 

getirdiği saflıktan uzaklaştığını belirleyebiliriz. Nişanlısı olan ya da sözde nişanlısı olan 

Elif’in jigolo Akın’la yattığını öğrendiği zaman, içinde bir öfke bile duymadığını söylemesi, 

Faruk’un “yabancılaştığının” göstergesidir.            
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     Öyküde, Selim İleri’nin, burjuvazi sınıfının ahlâki düşkünlüklerini anlatmayı 

amaçlaması,  doğal olarak, cinselliği metne davet eder. İleri’nin amacını 

gerçekleştirebilmesi için, elindeki en önemli silah, belki de cinselliktir. Olay örgüsü 

bölümünde vereceğimiz bilgiler, bu hususun ne kadar ileri boyutlarda olduğunu 

gösterecektir. Aşağıda okunacak olan özetleme satırlarını buraya, hem ahlâki zaafiyeti hem 

de cinselliği örneklemesi için alalım: Faruk, kendisiyle nişanlı olduğundan tam da emin 

olamadığı Elif’in, jigolo Akın’la yattığını bilmektedir. Fakat bundan rahatsız olmaz. 

Kendisi de Elif’ten habersiz yaşlı ve zengin kadın Aliş’le yatar. Elif’in öğrenip 

öğrenmemesi umurunda değildir. Atıf Bey’in kız kardeşi, Faruk’a kur yapar. Eşi Bülent’le 

birbirlerini serbest bıraktıklarını, ikisinin de tercihlerinde özgür olduklarını söyleyecek 

kadar ileri gider. Köşkün hanımı Vedia ile Atıf Bey’in ilişkisi de gene aynı düzlemdedir. 

Atıf Bey, çıplak kadın fotoğrafları koleksiyonu yapmaktadır. Damat adayı olan Faruk’a, 

kızını aldatması için zemin hazırlar. 

 

     Bu öykü, Selim İleri’nin Kemal Tahir’den ne oranda etkilendiğini gösteren en ilginç 

metinlerinden biridir. Öyküde uzun uzadıya, Kemalizm tartışmaları yapılır. Kemalizm’e 

farklı bakışlar yöneltilir. Bunlar arasında eleştirel bakışlar da vardır. Olumlu bakışlara da 

rastlanır. Şimdi okuyacağımız satırlar, Atıf Bey’in bu konudaki görüşlerini anlamamıza 

yarar: 

 

“ ‘Atatürk büyük adammış’ diyordum; benden önce atılıyordu Atıf Bey, 

‘Atatürk’ün sayesinde yiyip içiyoruz oğlum’ diyordu. ‘O çok büyük 

adamdı, salt bizi kurtarmakla kalmadı yabancılardan; bu millete adam gibi 

yaşamayı öğretti, bizim halkımız Batı’yı bilir miydi hiç. Bir insan ömrüne 

sığacak her şeyi yaptı Atatürk.” (s.130)     

    

     Aynı konuya farklı açıdan da bakılır. Şu satırlarda ise Cumhuriyet eleştirilecektir: 

 

“Ne sözler okuduk biz okulda. ‘Türkiye’nin kalbi Ankara’da çarpıyor.’ 

Neden çarpsın, köylü milletin efendisiymiş üstelik… kadınların beyaz 

tuvaletler giyip dans etmesi devrim midir, türetilmiş şehir soylusunun 

özentilerine devrim dedik, sıyrıldık işin içinden.” (s.135)  
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     Şu satırlar, Cumhuriyet’e yönelik eleştirilerin en önemlilerindendir: 

 

“Milli milyoner yaratılmak istendi Türkiye’de, özel sermaye savunuldu. 

Şapka devriminin ardında oyalandı aydınlar, cumhuriyetçiler. Avrupa’dan 

şapka aldık milyonlarca liraya, adamın biri getirtti şapkaları. (…) 

Biçimciydi devrimlerimiz, puroletarya düşünülmezdi, emekçi sınıfına 

zengine, patrona hizmet düştü.” (s.136)  

 

     Öyküde, Cumhuriyet’in Atıf Bey tarafından övülmesi, ki kendisi burjuvazi sınıfına 

mensuptur, Rasim tarafından yerilmesi, ki kendisi sosyalisttir ve yoksuldur, manidardır. Bu, 

bir anlamda, İleri’nin de Cumhuriyet’e yönelik eleştirileri benimsediğini gösterir.     

 

     Öyküde, Türk aydını da anlatılır. Özellikle öykünün sonunda,  öykünün genel havasını 

ve kompozisyonunu olumsuz etkilediğini düşündüğümüz, öyküye çok fazla bir güç 

kazandırmadığını düşündüğümüz Doçent Necati’nin anlatıldığı bölümler, yazarın akademik 

çevrelere yöneltmek istediği eleştirileri içerir. Doçent Necati’nin hazırlamakta olduğu 

tezden, üniversite senatosu tarafından profesörlüğe yükseltildiğini öğrenince vazgeçmesi ya 

da çevresinde kendini dinleyen öğrencilerin dünya görüşlerine uygun olarak farklı 

zamanlarda farklı şeyler söylemesi eleştirilere örnektir. Böylece Türk aydını da 

eleştirilmektedir.      

 

     İleri’nin, vazgeçilmez temalarından olan zenginlik - yoksulluk ikilemi, bu öyküde çok 

belirgindir. Bursa’dan İstanbul’a Hukuk okumaya gelmiş olan Faruk yoksuldur. 

Yoksulluğun doğal bir sonucu olarak, yeterince görgülü değildir. Faruk’un İstanbul’un 

sayılı zenginlerinden Atıf Bey’in kızı ile nişanlanması, Atıf Bey’in köşkünde yaşaması, tam 

da bu zıtlığı sergileyebilmesi için kendisine imkân doğurur. Bu zıtlığı anlatabilmek için 

öyküye konan bir başka figür de Rasim’dir. Rasim’in öyküye konmasının sebeplerinden biri 

bu zıtlıksa, bir başka sebebi de, anlatılan çarpıklıkların karşısına ideal insan figürü 

yerleştirebilmektir. Rasim, yoksuldur. Temiz ruhludur. Sosyalisttir. Sosyalistlerin yoksul 

olan kanadına aittir.        

 

      Öyküde bohem yaşantıların da örneklenmek istendiği görülür. Burjuva çocuklarının, 

gençlerinin yaşantıları anlatılırken, öykünün rotasının “bohem”e kayması normaldir. (s.141)  



 143

 

     Öykü, adını doğadan alır. Doğa, İleri’nin neredeyse bütün öykülerinde önemli bir 

unsurdur.   

     

     Öyküde sol fraksiyonlar arasındaki fikri tartışmalara da yer verilir. Başlangıçtan beri 

sosyalistleri serin kanlılıkla anlatan İleri, ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde sosyalistlerin 

kendi içlerindeki çekişmelere yer verecektir. Şimdi okuyacağımız satırlar, bu durumu 

örnekler: 

 

“Memo derste tartışmıştı demokratik yolla başa gelecek sosyalizm 

konusunda. (…) ‘Halk Partisi’nin kavramları bunlar’ diyordu Rasim, 

‘iktidara seçim yoluyla gelmek Eflatuncu bir aydınlar sosyalizmi kurmak, 

olmaz öyle şey. İktidarlar çağımızda dünya puroletaryasının eline 

geçiyor.” (s.139)    

  

     b. Olay Örgüsü 

     Bursa’dan İstanbul’a Hukuk okumaya gelen Faruk, sosyalist gençlerin içine girer. Bu 

gençler, yoksul bir sınıfa mensup olanlar ve burjuva sınıfına mensup olanlar olmak üzere iki 

grupturlar. Faruk, öyküdeki ifadesiyle “Cumhuriyet’in türettiği burjuvazi sınıfına” mensup 

olan ve çok zengin olduğu anlaşılan Atıf Bey’lerin köşküne gidip gelmeye başlar. 

Fakülteden arkadaşı sosyalist Elif, Atıf Bey’in kızıdır. Faruk, Elif’le nişanlanır. Yoksul ve 

yetim olan Faruk’un, İstanbul’un sayılı zenginlerinden Atıf Bey’in kızı ile nişanlanması 

manidardır. Öykülerinde zenginlik - yoksulluk ikilemine vurgu yapan İleri’nin, bu iki genci 

aynı “karede” göstermesi gene aynı amaca yöneliktir. Öykü, Atıf Bey’in köşkünde yaşanan 

iki senenin özetlenmesidir, denilebilir. Amaç, burjuvazi sınıfına mensup bir İstanbullu 

ailenin nezdinde, bu sınıfın çelişkilerini yansıtmaktır. Bir taraftan da, üniversite 

çevresindeki sosyalist gençlerin yaşantıları örneklenir. Bu gençlerden bir kısmı köşke de 

gelip gitmektedir. Faruk, kendisiyle nişanlı olduğundan tam da emin olamadığı Elif’in, 

jigolo Akın’la yattığını bilmektedir. Fakat bundan rahatsız olmaz. Kendisi de Elif’ten 

habersiz yaşlı ve zengin kadın Aliş’le yatar. Elif’in öğrenip öğrenmemesi umurunda 

değildir. Atıf Bey’in kız kardeşi Selva, Faruk’a kur yapar. Eşi Bülent’le birbirlerini serbest 

bıraktıklarını, ikisinin de tercihlerinde özgür olduklarını söyleyecek kadar ileri gider. 

Köşkün hanımı Vedia ile Atıf Bey’in ilişkisi de gene aynı düzlemdedir. Atıf Bey, çıplak 
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kadın fotoğrafları koleksiyonu yapmaktadır. Damat adayı olan Faruk’a, kızını aldatması için 

zemin hazırlar. Öykünün sonunda, bütün bunlardan uzaklaşan Faruk’un bir nevi hidayete 

erdiği söylenebilir. Faruk, ilginç bir biçimde, Hacivat Karagöz tasvirleri yapmaktadır. 

Yoksul bir evde yaşamakta olduğunu “Odamın duvarlarından alabildiğine soğuk geçiyor, 

tuğlasız.” (s.167) cümlesinden anlarız. Bu da, doğru noktaya yöneldiğinin bir işareti 

sayılmalıdır. Kimselere haber vermeden İstanbul’dan ayrılan Faruk’un nereye gittiği çok 

açık değildir. Ancak Bursa’ya, annesinin yanına gitmiş olabileceği düşünülebilir. 

Belirttiğimiz gibi, bu ahlâksızlık batağından uzaklaşan Faruk’un bir “hidayete erme” hali 

içerisinde olduğu düşünülebilir. Bu hidayete erme halinin sonucu olarak, belki yerliliğin 

vurgulanması amacıyla, Faruk’un Karagöz tasvirleri yapması ilginç bir tercihtir. Yazarın, 

Faruk’u, yoksul bir evde böylesi bir işle uğraştırması, belirttiğimiz gibi, yerliliğe yapılan bir 

vurgu olsa gerektir.   

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öyküde, birinci tekil anlatıcıya yer verilmiştir. Faruk’un bakış açısı, öyküye bütünüyle 

hakim olmuştur. Faruk’un konuştukları, onun gördükleri, onun  belirlemelerinden daha 

fazlası okura ulaşmaz. Faruk “kahraman anlatıcı”dır. Aynı zamanda “müşahit 

anlatıcı”dır.305 Faruk, öykünün kahramanı olmakla birlikte, aynı zamanda birtakım olayları 

gözlemlemektedir. Bize bunları aktarmaktadır. Her iki unsurun birbiriyle kaynaştığı 

söylenebilir.       

 

     d. Kişiler 

     Öyküyü bize aktaran Faruk, Bursa’dan gelmiştir. Yoksuldur. Sosyalisttir. Ancak ne 

düşüneceğini, olayları, tarihi, geçmişi nasıl yorumlayacağını bilememektedir. İki yüzlü bir 

kişiliğe sahip olduğunu kendi ifadelerinden anlarız. Sadece belli bir bakış açısına sahip 

olamamak değildir bu. Farklı ortamlarda farklı şeyler söyler. Atıf  Bey’in yanında başka, 

Rasim’in yanında başka düşünceler çıkar ağzından. Faruk bir belirsizliğin, ikircikliliğin 

anlatılabilmesi için öyküye konmuş önemli bir figürdür. Yazarın pek çok anlatısından bu 

durumla karşılaşırız. Böyle iki arada bir derede kalmış öykü figürleri, İleri’nin metinlerini 

güçlendirir. Metinlerde, çeşitli konuların tartışılmasını sağlar. Okuyucuya, “doğru budur!” 

biçiminde kestirip atan bir yaklaşımla seslenmek, tasvip edilecek bir tavır değildir. Faruk, 

öykünün sonunda, yaşadığı çirkinliklerden uzaklaşır. Bir anlamda hidayete erer. Bu, 
                                                           
305 Ş.Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, s.113. 
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burjuva sınıfına mensup insanların ahlâksızlıklarından kaçıştır. Faruk, bu anlamda, öykünün 

başından sonuna, değişim değil, değişimler geçiren bir figürdür. Anadolu’dan gelip 

Elif’lerin grubuna katılmadan önceki hali, katılışı ve onlarla iki sene yaşayışı, ardından her 

şeyi ve herkesi arkasında bırakarak bilinmez bir yere doğru yola çıkışı; işte Faruk’un 

hayatındaki üç dönem… En azından, bu uzun öyküde gözlemleyebildiğimiz üç dönem… 

Ve özellikle, öykünün tamamına yakınını kapsayan ikinci dönem… Faruk’un Atıf Beylerin 

köşkünde geçirdiği iki sene, bu dönemler arasında anlatılan asıl dönemdir.       

 

     Öyküde, Faruk’un nişanlısı olan Elif, tipik bir burjuva kızıdır. Harcadığı paranın hesabı 

yoktur. “Bekaret” kaygısına sahip değildir. Sözde nişanlısı olan ama aslında neyi olduğu 

pek belli olmayan Faruk’tan, Uludağ’da bekaretini bozmasını ister. Ve bu gerçekleşir. 

Jigolo Akın’la yatar. Faruk’un kendisini aldatmasını umursamaz. İnce ruhlu değildir. 

Faruk’un aksine, kelimenin tam anlamıyla, “hoppa”dır. Elif, aynı zamanda, öyküde önemli 

bir figür olan Memo’nun ve jigolo Akın’ın kişisel özellikleriyle benzerlik arz eder. Bunlar, 

aynı gruptan gençlerdir ve ayrıca üzerlerinde durulmaya gerek yoktur.    

   

     Rasim ise, öyküde önemli bir figürdür. Diğer gençlerin yanına, adeta bilinçli olarak 

yerleştirilmiştir. Bir anlamda ideal olanı temsil eder. Yoksuldur. Sosyalisttir. Ahlâklıdır. 

Eylemlere katılır. Başka insanlar için kaygılanır.     

            

     Atıf Bey, yozlaşmanın, çözülmenin en somut biçimidir. Çok zengindir. İlerlemiş yaşına 

rağmen, çıplak kadın fotoğrafları biriktirir. Karısını aldatır. Karısı bu durumdan pek rahatsız 

değildir. Sahip olduğu varlığı Cumhuriyet’e borçlu olduğunu düşünür. Atatürk hakkında 

olumlu bir bakış açısına sahiptir. Sosyalist gençlerin Cumhuriyet’e yönelttiği eleştiriler de 

bu meyandadır. “Milli milyoner yaratılmak istendi Türkiye’de, özel sermaye savunuldu.” 

(s.131) cümleleri, Atıf Bey’in durumunu izah edecektir. “Atıf Bey şişman değildi; ikide bir 

yanaklarına kadar uzattığı favorilerini okşuyordu.” (s.131) cümleleri, onun fiziksel 

özelliklerini gösterir. Bu görünüm, Atıf Bey’in psikolojik özelliklerini anlamamızı 

kolaylaştırır.      

 

     Vedia Hanım, öyküde, Atıf Bey’in dişi karşılığıdır. Eşidir. Burjuvazi sınıfının 

kokuşmuşluğunun, zevk sefa içinde kaybolmuşluğunun, kadınlar alanındaki örneğini teşkil 
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etmesi için öyküye sokulmuş gibidir. Şatafat içinde yaşar. Konuşmalarının arasına 

Fransızca kelimeler yerleştirir.    

   

  Öyküde Selva ve Bülent evli olmalarına rağmen özgür bir hayat sürerler. Kendilerini 

sınırlamazlar. Selva’nın Faruk’ta gözü vardır ve onunla yatarak muradına erer. Bülent’in de 

olup bitenler umurunda değildir. Şu satırlar Selva’ya aittir: “Biz karı-koca çözümledik 

meselelerimizi. Bülent ayrı, ben ayrı. Manevi bir evlilik, birlikteliğimizden memnunuz, 

hepsi bu. Orospuluk etmeden duramıyorum. Bir diyecekler mi var, umurumda bile değil…” 

(s.143)       

 

     Öyküde anlatılan ve kendisi için ayrılan uzun bölümlerin, öykünün kompozisyonunu 

bozduğunu düşündüğümüz Doçent Necati, Türk aydınını eleştirmek üzere, yazarın metne 

soktuğu bir figür gibi durmaktadır. Biçimsel olarak, adeta Attila İlhan’la Kemal Tahir’in 

karışımı gibi düşünülebilir. Ancak buradaki “biçimsel olarak” ifadesine dikkat çekmek 

isteriz. Bu benzerlik, ancak görünüme dairdir. Örneğin Doçent Necati’nin sohbet üslûbu 

Kemal Tahir’i çağrıştırır. Beresi ise Attila İlhan’ı…  Halbuki, gerek Attila İlhan, gerekse 

Kemal Tahir’in düşünce adamlığı tarafları vardır. Doçent Necati, onların bu taraflarını 

temsil etmez. Doçent Necati’de bu yazarlarının düşüncelerinin ancak kırpıntılarına 

rastlamak mümkündür. Doçent Necati eleştirilmek üzere metne alınmıştır adeta. Doçent’in 

yerliliğe yaptığı vurgu, bize Kemal Tahir’i çağrıştırır. Ancak, Necati’nin daha çok belli bir 

bakış açısına sahip olmayan, duruma göre fikirlerini değiştirebilen bir konumda çizilmiş 

olması, daha çok belli bir düşünce tutarlılığına sahip olmayışıyla eleştirilen Türk aydın 

tipini yermek amacına yöneliktir, diyebiliriz.        

 

     e. Zaman 

    Faruk’un İstanbul’a gelişinden, Hukuk’u bitiremeyeceğini anlayıp geri dönüşüne kadar 

geçen yaklaşık olarak dört yıllık bir zaman dilimi, öykünün süresini  oluşturmaktadır. Öykü, 

1960’lı yıllarda geçer. Adalet Partisi’nin 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra kurulduğu 

hatırlanırsa, bu yargıya varmak hiç de zor değildir. Öyküde özellikle Faruk’un Atıf Bey’in 

köşkünde geçirdiği iki sene anlatılır. Dolayısıyla, öykünün yoğun olarak anlatılan bölümü, 

bu iki senelik dönemdir. Bunu, şu cümleden anlarız: “İki yıl babasının parasıyla yaşamış 

uzatmalı nişanlıyım…” (s.138) Öyküde, iki ayrı zaman dilimi vardır. Yazar, köşkte 

geçirdiği günleri, Elif’le beraber olduğu günleri, anı üslûbunda anlatır. Bu öyküde en çok 
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yer kaplayan bölümdür. Bir de, o günlerin sonuna gelmiş, durulmuş, Elif’in aşkını yitirmiş 

bir anlatıcı vardır. Bu ayrı bir zaman dilimidir. Öykünün adını aldığı pasaj da gene yılın 

belli bir zaman dilimine işaret eder. “Pastırma Yazı erken bitti bu yıl. Dün yağmur başladı. 

Ekim’de de yağmur çokça yağmıştı; ama dünkü başka…” (s.167)   

 

     f. Mekân 

     İleri’nin bütün öykülerinde olduğu gibi, bu öyküsünde de mekân İstanbul’dur. Ancak, 

Bursa, taşrayı temsilen bu öyküde karşımıza çıkar. Bursa, İstanbul’un karmaşıklığına, 

günahkarlığına karşılık, masumiyetin sembolü gibidir. Orada Faruk’un annesi vardır ve 

annesi de masumiyetin bir başka sembolü gibidir. Böyle bir yaklaşımın, İleri’nin çoğu 

metnine yerleşmiş olmasının sebebi, yazarın, sosyalist bir bakış açısına sahip oluşudur. 

İstanbul’daki insanları, burjuvalarıyla ve sosyalistleriyle masumiyetten uzaklaşmış olarak 

gören İleri, buna bir zıt kutup bulmaktadır. İleri’nin taşraya bakışı gerçekçi değildir. İleri 

taşrayı idealize eder. Bu durumun en ileri noktadaki örneğini “Yıllar Var ki” öyküsünde 

görmek mümkündür. Atıf Bey’in köşkü de sembolik anlamlar içerir. Her şeyden önce, bu 

köşk, sefahat alemlerinin, zenginliğin, debdebenin, paranın şımarttığı insanların mekânıdır. 

“Mutlu azınlığın gözde semtiydi Bağdat Caddesi.” (s.145) cümlesi, mekânın sosyal statü ile 

olan ilişkisini özetler. Faruk, “hidayete erdiği” zaman, yaşadığı ev, tuğlalarından soğuk 

sızan bir evdir. Dolayısıyla, aynı durum burada da söz konusudur.         

 

     g. Dil ve Üslûp 

     “Pastırma Yazı”nda konuşma dilinden büyük bir başarıyla yararlanılır. Doçent 

Necati’nin konuşmaları, toplumsal, siyasal konulardaki görüşleri uzun uzun anlatılır. 

Öyküde, ayrıca devrik cümlelerden yararlanılarak şiirsellik oluşturulur.  

 

     Salah Birsel, Pastırma Yazı kitabı için yazdığı günlüğünde, İleri’nin “dil” tasarrufuna 

dikkat çeker: 

 

“İleri’nin kendine özgü bir anlatımı var. Afrika menekşeli, süt tül perdeli, 

kendi kendisiyle söyleşili, dolunayı ezip geçen güneşli, geçmişe 

dönüşümlü, baygın Türkan Şoray’lı, altın ve sarıyakut ve topaz bezemeli, 

‘figan-ı hatırat’ titreşimli bir deyiş. Ortasından, ya da sonundan başlayın, 

öyküler dünya alemin bir güzeli niteliğini yitirmez. Gerçi zaman zaman, 
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bir yerlerden Aşırı Duygululuk Sarayının kiremitleri görünür, ya da İleri, 

Sarayın bahçesine dalar gibi olur ama, hemen kendini toparlar, öyküsünün 

tadı ahududu çeşnisinde ise ona, vişnelikörü ya da şamfıstığı çizgisinde ise 

onlara sarmalanır yine. Ben Attila İlhan’ın diline, anlatımına bayılırım. 

Sanırım, bundan böyle, onun yanına bir de Selim İleri’yi kondurmam 

gerekecek.”306  

     h. Anlatım Teknikleri 

     İleri’nin de, öykü kişisi Faruk’un da Hukuk öğrencisi olmaları, bu öyküde, otobiyografi 

tekniğinden yararlanıldığını gösterir.     

 

     Tarihçi İsmail Hami Danişmend’in307 Rabia Hatun mahlasıyla yazdığı şiirlerden alıntılar 

yapılır. Bu alıntıların öykünün bütünselliğiyle çok fazla alakadar olduğunu söylemek 

zordur. Ayrıca, Karagöz oyunlarında söylenen kimi tekerlemeler de alıntılanır. Montaj 

tekniğini, öykülerinde büyük bir başarıyla uygulayan İleri’nin, bu öyküdeki alıntılarında 

aynı başarıyı gösterdiği söylenemez.    

 

     Öyküde, Doçent Necati’nin tiyatro sanatındaki “tirat”ları andıran uzun monologları, 

Kemal Tahir’in romanlarını çağrıştırır. Özetleme tekniği, uzun bir zaman dilimi anlatıldığı 

için, yer yer yararlanılan bir anlatım tekniğidir. Öyküde geriye dönüşten ziyade bir geriye 

bakış tekniğinin uygulandığını söylemek mümkündür. Faruk, Elif’le geçirdiği güzel günleri 

hatırlar. 308  

 

     2.2.2.6. “Hayatımın Romanı” 

     a.Konu 

     Bu öyküde, Paris’te büyüyüp eğitim almış, Osmanlı’nın son dönemlerinde gençliğini 

yaşamış bir Osmanlı hanımefendisi ve “Devlet-i aliye şehbenderlerinden Muhittin 

Efendi’nin kızı”(s.172) Cenan Hanımefendi’nin, fırtınalı, ihtiraslı, inişli çıkışlı, ihanetlerle, 

aşklarla, ayrılıklarla, özlemlerle geçen ömrünün uzun bir dönemi anlatılmaktadır.    

      

     Öykünün ön plana çıkmış konusu aşktır. Cenan Hanımefendi’nin aşkları, evlilikleri, terk 

edişleri, terk edilişleri, ihanetleridir. Cenan Hanımefendi, sevdiği kocası kendisine ihanet 

                                                           
306 S. Birsel, Kuşları Örtünmek, s.196-197. 
307  Hakkında bilgi için bk. İ.Işık, Yazarlar Sözlüğü, s.130. 
308 Geriye dönüş ve geriye bakış tekniklerinin ayrımı için bk. M.Tekin, Roman Sanatı 1, s.240-241.  
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ettiği için Necip Bey’e kaçar. Necip Bey harpte iken Burhaneddin Efendi’ye âşık olur. 

Burhaneddin Efendi ise eski kocasının kız kardeşinin eski eşidir. O da eşi tarafından terk 

edilmiştir. Öyküde çok sayıda ihanet, aşk, terk ediş ve ediliş vardır. Selim İleri, Pastırma 

Yazı kitabındaki “Hicran Yarası” öyküsünde de “aşk”ı işlemişti. Ancak o öyküde aşk’ın 

duygusal boyutuyla işlendiğine şahit olmuştuk. Bu öyküde ise, hem ona göre daha karmaşık 

bir olay örgüsü ve ilişkiler ağı vardır, hem de aşk’ın tensel boyuta taşındığı görülür.  

 

     Öyküde, İleri’nin pek çok öyküsünde olduğu gibi, cinsellik de işlenen konular 

arasındadır. Özellikle, Cenan Hanımefendi’nin ilk kocası Mehmet Tevfik Efendi’nin 

iktidarsızlığı ve uzun süre karısının bekaretini bozamaması üzerinde durulur. Ayrıca, şimdi 

okuyacağımız astırlar, cinselliğin başarılı bir biçimde öyküye taşındığını gösterecektir: 

 

“Hemen içeriye buyur ettim Burhaneddin Efendi’yi ve kapıyı kapar 

kapamaz heyecanımdan yanlışlıkla kollarıma attım kendimi. O da elindeki 

gül buketini merdiven boşluğuna düşürüp ola ki aynı sebepten şaşkın, 

bana sarıldı. O sırada bornozumun önü hafif açılmış, meme uçlarım 

dışarıya çıkmış, pek utandım, kapamak istedim, zati Burhaneddin Efendi 

dikkat etmiyordu. Ellerimi tuttuğumdan bornozumun önünü kapamaya 

fırsat bulamadım ve ıslak Bursa işi havlu –kayınvalidem kaplıcalara 

gittiğinde getirmişti-, omuzlarımdan bir anda kaymaya muvaffak oldu. 

N’apacağımı şaşırdım. Yere eğilip alacağımda Burhaneddin Efendi de 

eğilmek istemiş , sırtımı döndüğümden kabalarıma sarılmak zorunda 

kaldı. Çok utandık. Bir gören olsaydı ne demezdi.”(s.211-212)        

 

     Öyküde bir Doğu Batı medeniyetleri karşılaştırması da yapılır. Bunun için, seçilen figür 

çok isabetlidir. Cenan çocukluğunu ve ilk gençliğini Paris’te geçirmiş ve Frenk terbiyesi 

almıştır. Osmanlı’yı, Avrupa’da görüp de İstanbul’da bulamadığı her şeyi konu ederek 

eleştirecektir. Babasının Paris’teki işine son verildiği zaman, yani İstanbul’a gelmek 

zorunda kaldıklarında, kendisinden önce babası kaygılanacaktır. Zira Cenan, rahibelerin sıkı 

terbiyesi ile yetişmesine rağmen bu Şark memleketinin aşağılık kadın düşmanlığına yabancı 

olduğunu söyler.(s.174) Buna rağmen, öykünün sonunda İstanbul’dan uzakta geçirdiği 

seneler için üzülecek ve İstanbul’a gelir gelmez vatan toprağını öpecektir. Gerçi aradan 

uzun seneler geçmiştir ama, bu iki ruh hali, bu iki farklı bakış, Cenan’da hep var 

olagelmiştir.   



 150

 

     Öyküde, Doğu’yu bilmeyen doğululara da eleştiri yöneltilir. Ve bu eleştiri, ustaca 

gerçekleştirilir. “Edebiyata düşkün bir Frenk genci. Benden bizim klasik şiirimiz hakkında 

bilgi istedi. Lakin kendisine ne anlatabilirim? Ben ancak Piyer Loti, Pol Burge, Suli 

pürüdom gibi Frenk poet ve ediplerini tanırım.”(s.223) Cenan’ın ağzından çıkan bu 

cümleler oldukça manidar. Bunu, Türk romanının çokça işlediği yanlış batılılaşma 

konusunun ilginç bir biçimde yeniden gündeme getirilmesi olarak da görebiliriz.      

 

     İleri’nin öykülerinde “din”in, çok fazla merkeze çekilmemek üzere, konu edilmiş 

olduğunu görmekteyiz. Şimdi okuyacağımız satırlar, Cenan’ın yetiştirilme tarzını da ortaya 

koyan, babasının zihni yapısını da açık eden bir özellik taşıyor. 

 

“Halbuki beybabam, ah bu aziz ölü elimden tutar kiliseye götürürdü beni. 

Katedralde sıralara çöker ve bütün hıristiyanlar gibi dua eder,  Allaha 

yalvarırdık. Bizim dinimiz bütün peygamberlere ve ibadet şekillerine açık 

bir dindir derdi beybabam Şehbender Hilmi Efendi. Şimdi Notr-Dam’a 

gitsem, hazret-i İsa’ya yalvarsam vir mucize yaratır mıydı. Zannetmem, 

Rabbim bir defa ömür boyu acılarla benim itikadımı tecrübeye karar 

vermişti. Çaresiz boyun eğecektim.”(s.219-220)  

    

     Öykünün başlıca konularından biri de eski İstanbul hayatıdır. Öykünün pek çok yeri, 

eski İstanbul yaşantılarının zengin ayrıntıları ile doludur.   

 

 

     b.Olay Örgüsü 

     Cenan Hanımefendi, Paris şehbenderi Muhittin Bey’in kızıdır. Paris’te eğitim almıştır. 

Frenk terbiyesi almıştır. Babası padişah tarafından İstanbul’a çağrılıp emekliye ayrıldığı 

zaman, İstanbul’a gelmekten dolayı büyük bir korku duyacaktır. Burada bir medeniyetler 

arası karşılaştırma yapılmaktadır. Cenan Hanımefendi, görücü usulüyle Mehmet Tevfik 

Efendi ile evlendirilir. Mehmet Tevfik Efendi iktidarsızdır. Tedavi görerek bu hastalıktan 

kurtulur. Fakat sadık bir eş değildir. Cenan Hanımefendi, kendisine ilgi gösteren Necip 

Bey’le evlenir. İki çocuk sahibi olur. Ancak Necip Bey’in savaşa çağrılmasından sonra, 

eşinin kız kardeşinin eski kocasına âşık olur ve onunla kısa süreli ama ihtiraslı bir aşk 
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ilişkisi yaşar. Burhaneddin Efendi için kocasını terk eder ve Paris’e kaçar. Fakat 

Burhaneddin Efendi Paris’e gelmez. Ekonomik sıkıntılarla, başka bir hanımla evlenmek 

zorunda kaldığını belirtir. Paris’e götürdüğü mücevherleri harcayarak geçinen Cenan 

Hanımefendi, Polonyalı bir Rus olan Kont Malinovski ile evlenir. Onunla uzun seneler 

Paris’te yaşarlar ve Kont aniden ölür. Cenan Hanımefendi’ye bir servet bırakmıştır. Onca 

sene İstanbul’dan ayrı yaşayan Cenan Hanımefendi, 1928 yılında İstanbul’a döner. 

Öykünün son cümlesinde, Türk toprağına duyulan özlem, sevgi etkileyici bir biçimde 

anlatılır: “Vatanımı yağmurlu bir sabahında buldum, toprağa basar basmaz ilk işim bu aziz, 

bu cömert, muhterem toprağı öpüp başıma koymak oldu.” (s.226) 

 

     Öykünün akışı boyunca, II.Abdülhamit dönemi, Meşrutiyet’in ilanı, Çanakkale Savaşı, 

Kurtuluş Savaşı bir fon olarak kullanılır. Çok belli edilmeden anlatılır. Bu değişikliklerin 

insanların kişisel dünyalarında meydana getirdikleri heyecanlar, etkilenmeler 

anlatılmaktadır.               

 

     c.Anlatıcı ve Bakış açısı  

     Öykü boyunca konuşan Cenan Hanımefendi’dir. Öykü birinci tekil anlatıcıdan 

faydalanılarak yazılmıştır. Olayların merkezindeki Cenan’ın aynı zamanda bir de anlatıcı 

olması, bize verilen bilgilerden kuşku duymamıza sebep olur. Zira bir insanın kendisi 

hakkında bilgi verirken, kendi hayatını anlatırken, tarafsız olması ya da izzetinefsini 

incitecek ayrıntılara inmesi beklenemez. Cenan’ın verdiği bilgilerde çok samimi olmadığını 

bize düşündürecek kimi örnekler vardır elimizde. Bunların başında, başlangıçta gayet 

namuslu olduğunu söylerken, öykü ilerledikçe kimi gayriahlâki ilişkiler yaşadığı ortaya 

çıkacaktır. Yazar bu çelişkiyi bize ustaca sezdirir. Tüm öyküde Cenan’ın bakış açısına bağlı 

kalırız. Meşrutiyet’in ilanı gibi, Çanakkale Savaşı gibi, Kurtuluş Savaşı gibi önemli olaylar, 

ancak bir kadının dünyasına girebileceği kadarıyla okura duyurulur. Bazen bu olayların adı 

bile geçmez. Cenan Hanımefendi’nin bakış açısından anlatılan öyküde, tam da bir kadının 

ilgisini çekecek ayrıntılara yer verilmesi gerçek bir başarıdır. Zaten, bu çalışmada defalarca 

belirtildiği gibi, Selim İleri öykücülüğünün başarılı yanlarından biri, ayrıntı işçiliğidir. Bu 

sayede, öykünün atmosferi gerçekçi bir biçimde verilir.      

 

     d.Kişiler 
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     Öykünün en önemli kişisi Cenan Hanımefendi’dir. Öyküyü anlatmaya başladığında çok 

yaşlı olduğu görülmektedir. Ancak anılara döndüğünde çocukluğuna kadar iner. Cenan 

Hanımefendi bir şehbender kızıdır. Rahibelerden Frenk terbiyesi almıştır. Piyano çalar. 

Dans eder. Gönlü her an yeni aşk ilişkilerine kayabilecek biridir. Nitekim öykü boyunca 

yeni aşklara yelken açar durur. Fakat bize öyküyü kendisi anlattığından, verdiği bilgilerin 

doğruluğundan kuşku duyarız. Öykünün başında kocalarımdan başkasıyla yatmadım, dediği 

halde, Burhaneddin Efendi ile sevişmiş ama onunla evlenmemiştir. Çok yüksek bir eğitim 

aldığı ve bu sebeple çevresindekileri küçümsediği görülür. Bir ara, Paris’te, ünlü Fransız 

sanatçı Sara Benar zannedilmiştir. Güzelliği dillere destan olmuştur.  

 

     Cenan’ın kaderci olduğu ve işlediği hataları Tanrı’nın boynuna yüklediği görülmektedir. 

“…kader karşısında dereye düşmüş böcekler gibiyiz…”(s.177) cümlesi ve bu paraleldeki 

başka cümleler, Cenan’ın hayata bakışını gösterir. “Rabbim bir defa ömür boyu acılarla benim 

itikadımı tecrübeye karar vermişti. Çaresiz boyun eğecektim.”(s.220) cümlesi ise, onun kendi 

zaaflarını kader olarak görüp bir anlamda kabahati “Rabb”ine bulduğunu gösterir.       

 

     Cenan’ın davranışları, tıpkı başlangıçta korktuğu gibi, çevresince fazla rahat bulunur. 

Yadırganır. Ancak bunları önemsemez. Cenan, fırtınalı ruhuyla, Gustave Flaubert’in Emma 

Bovary’sini anımsatır. İhtiraslı, aşka tutkun, maceracıdır. Yakup Kadri’nin Kiralık Konak’ta 

anlattığı Seniha’yı da, bu özelliklerinden dolayı çağrıştırır.    

 

     Öyküde, Cenan’ın dışında çok sayıda figür vardır. Kocası ya da sevgilisi olmuş erkekler, 

Mehmet Tevfik Efendi, Necip Bey, Burhaneddin Efendi, Kont  Malinovski… Babası 

Muhittin Efendi, genç yaşta ölmüş annesi, Necip Bey’den olan iki oğlu, evlilik sebebiyle 

kurduğu ilişkilerden ortaya çıkan hısımlar…    

  

     e.Zaman 

     Öykü, Cenan Hanımefendi’nin çocukluğundan başlar, 1928 yılında, olgunluk çağında 

İstanbul’a ikinci defa dönmesiyle sona erer. Yurda dönmeden önce Kont Malinovski ile 

evlendiğinde, otuz bir yaşında olduğunu söylemiştir. Ancak bu evlilik ile yurda dönüşü 

arasında da uzun seneler geçer. Öykü, artık son demlerini yaşayan ve çok ihtiyar durumda 

olan Cenan tarafından anlatıldığı için, onun yurda dönmesiyle bitse de, aslında ömrünün son  
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günlerine kadar uzanır. Yani bütün bir ömrü anlatır. Özellikle yoğunlaşılan dönem ise, 

belirtildiği gibi, Paris’ten İstanbul’a ailecek geldikleri ve Cenan’ın on dört yaşında olduğu 

zamandan başlar. Olgunluk çağında yurda dönüldüğünde biter. Bu dönem, Osmanlı 

Devleti’nin son yıllarını ve bütün büyük olayları içine alır. II.Abdülhamit’e suikast 

düzenlenmesi, II. Meşrutiyet’in ilanı, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in 

ilk yılları, öykünün uzun zaman dilimi içerisindedir. Öykünün özellikle 19. asrın ilk 

çeyreğini kapsadığı söylenmelidir. Gerek Cenan’ın hayatının gerekse Osmanlı tarihinin en 

hareketli, en “olaylı” dönemleridir.             

  

     Öyküde, Osmanlı’nın son dönemlerindeki gündelik yaşam; giyim kuşam, üst düzey 

insanların giyimleri, yaşayışları, evleri, ev düzenleri, hizmetçileriyle başarılı bir şekilde 

aksettirilir.    

 

     f.Mekân 

     Öykü, bir Batı Doğu karşıtlığı üzerine kurulur. Öykünün dış mekânları da bu karşıtlığın 

paralelindedir. İstanbul doğuyu, Paris batıyı temsil eder. İstanbul köhneliği, Paris ışıltılı bir 

dünyayı temsil eder. “Ben dünyaya gözlerimi bu sanat ve güzellik şehrinde açmışım.” 

(s.173) cümlesi, Cenan’ın Paris’e bakışını gösterir. İleri’nin yurt dışına en geniş yer verdiği 

öykü “Hayatımın Romanı” öyküsüdür. Aslında bütün bir doğu, batıya böyle bakar. Paris 

ise, özellikle önemlidir. Bunların dışında, İstanbul’un kapalı mekânları büyük bir ustalıkla, 

o dönemin ruhunu yansıtacak şekilde anlatılır. Öyküde, seçkin, zengin sınıftan insanlar 

anlatıldığı için, öykünün kapalı mekânları, saray, köşk, yalı gibi yerlerdir. Öyküde 

İstanbul’un pek çok semtinin adı geçer. Kanlıca bunların başındadır.     

 

     g.Dil ve Üslûp: 

     Öykünün en başarılı yanlarından biri dilidir. Dil, öykünün amacına yönelik olarak 

kotarılmıştır. Öykünün amacı, geçen yüzyılın sonlarında doğan seçkin sınıfa mensup asri 

bir hanımefendinin çalkantılı dünyasını yansıtmaktır. Bunu yaparken, yazar, eski İstanbul 

yaşantılarını da, pek çok öyküsünde yaptığı gibi, yansıtmak istemektedir. Yazarın 

kullandığı dil, doğal olarak, eskidir. Bu “eski”lik içerisinde son derece asildir. Şiirlidir. 

Gerçekçidir. Şimdi okuyacağımız satırlar, özellikle kelime yönünden, öyküdeki dil 

tasarrufunu örnekleyecektir. Okuyacağımız mektup, Cenan Hanımefendi’ye, sevgilisi 

tarafından yazılmıştır: 
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“İsmetlü Cenan Hanımefendi’ye Takdim  

“Ruhum Cenan, 

“Birkaç günden beri mektuplaşamıyor idik; çünki buna ihtiyaç yok idi. 

Sabah ve bazı akşam mülakatları bizi daha iyi tatmin ediyor idi. Bu sükutu 

bugünki o şirin ve sevimli mektubunla sen ihlal ettin ve bilsen bununla ne 

iyi yaptın. (…) Seni öyle muhteris, fakat bir o kadar da muteriz-ane ve 

acul-ane bana Aurevoir derken benim o esnada hissettiğim hüzün ve eleme 

vakıf olsan eminim ki bana acırsın.”  (s.213)    

 

     Öyküde, şimdi de kullandığımız bazı kelime ve  eklerin, farklı şekillerde kullanılmaları 

söz konusudur: perşenbe  perşembe, çünki  çünkü, münasibet  münasebet, ismetlü  

ismetli, bugünki  bugünkü… Bu örnekleri çoğaltmamız mümkündür.       

 

     Cenan’a ait olan şu cümle, yazarın, dönemin diline gösterdiği itinayı örnekler: “Lakin 

hayatımdaki o dehşetengiz, o dehşetaver, o dehşetefşan boşluk bir türlü 

dolmuyordu.”(s.226) 

 

     Burada, bir noktayı hatırlatmamız gerekir: Selim İleri’nin Pastırma Yazı adlı öykü kitabı 

yayınlandığı zaman, kitaptaki “Hayatımın Romanı” öyküsü ile Nigar Hanım’ın Hayatımın 

Hikâyesi adlı anılar kitabı arasında tehlikeli benzerlikler belirlenmiş, İleri, Şair Nigar 

Hanım’ın anılarından “kırıntılar” çalmakla itham edilmiştir.309   

 

     h.Anlatım Teknikleri: 

     Öykü çok uzun bir zaman dilimini kapsadığı için, öyküde özetleme tekniğinden 

yararlanılmıştır. 

 

     Tasvir, dönemin ruhunu canlandırabilmek için sıkça başvurulan bir tekniktir.  

   

     Mektup tekniğinden faydalanılır. Burhaneddin Efendi’nin Cenan’a yazdığı aşk mektubu 

etkileyici bir dile sahiptir. Yukarıda bu mektuptan kısmen alıntı yapmıştık. 

 

                                                           
309 S. İleri, Dostlukların Son Günü (kitabına eklenen yazı), s.163. Nigar Hanım’ın çoğu yayınlanmamış anı 
defterleri için bk. N. Bekiroğlu, Şair Nigar Hanım, s.20 vd. 
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     2.2.2.7. “Annemin Sardunyaları” 

     a. Konu 

     Bu öykünün konusunu, henüz küçük yaşta olduğu anlaşılan bir çocuğun, annesiyle 

birlikte yapmış olduğu bir ziyaret oluşturmaktadır. “Bi Keman”da ve “Müsamere”de de 

benzer bir durumla (öyküyü çocuğun anlatması) karşılaşmıştık. “Müsamere”nin aksine, bu 

öyküde yazarın vurgulamak istediği şey, zenginlik – yoksulluk ikilemi değildir. Bu öykü, 

Dostlukların Son Günü’nü hazırlayan öykülerdendir.  

 

     Eski İstanbul hayatından örnekler sunmaktadır yazar. Yazarın belki de en ünlü öyküsü 

olan “Gelinlik Kız”daki gibi, anneyle yapılan bir misafirlik söz konusudur. Ancak “Gelinlik 

Kız”da yıllar sonra o ziyaret hatırlanmakta iken, burada “hatıra”nın öyküleştirilmesi, 

yetişkin bir insanın çocukluğunu anımsayışı biçiminde verilmez.      

 

     Öyküde, daha çok, eski İstanbul hayatının bahçe düzenlemesiyle ilgili bölümü üzerinde 

durulur. Ziyarete gidilen Kel Asım Paşa’nın evidir ve mevsim uygun olduğu için, misafir 

bahçede ağırlanır.  

 

     Doğa, pek çok öyküde olduğu gibi bu öyküde de, bir zemin, bir fon rengi gibi 

kullanılmıştır. Doğadan bahsedilmesi, öykünün amacıyla doğrudan alakalıdır. Zira eski 

İstanbul hayatının içerisinde bahçecilik, bahçe düzenlemeciliği elbetteki önemli bir yer 

tutar.  

 

     b. Olay Örgüsü 

     Anne ve oğul, Kel Asım Paşa’nın evine ziyarete giderler. Anne, kayınvalidesinden 

çekinmektedir ve ikisi arasında sorunlar olduğu küçük çocuğun ifadelerinden sezdirilir. 

Öyküde iki katman vardır: Varlıklı insanların ve eski İstanbul hayatının ayrıntıları birinci 

katman, annesinin babasıyla arasında yaşadığı, babaannesinin de içinde olduğu anlaşılan 

sorunlar ise ikinci katmandır. “Annemin gözleri kan çanağı gibiydi.” (s.228) “Annen 

ağlıyor demişti gülerek.” (s.229) gibi cümleler, küçük çocuğun olan bitenden haberdar 

olduğunu gösterir. Öykünün başına konan “Onlar açalı beri annen seni unuttu dedi 

babaannem.” (s.227) cümlesi, bütün bu anlatılanlardan çok sonra olmuş gibidir. Zira bize 

aktarılan ziyarette, çocuğun annesi, Kel Asım Paşaların bahçesinden sardunya çalar. Kendi 

bahçesine diker. Sardunyalar büyür ve çiçek açarlar. Ancak öyküde, böyle bir olay 
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sıralaması söz konusu değildir. Sadece buraya aldığımız ilk cümle ve “…birden çantasına 

iki üç sardunya koparıp koymuştu.” (s.228) cümlesi geçer. Öyküde sık sık sardunyalara 

vurgu yapılmaktadır. Öykünün son cümlelerinden, babaannenin anneyle babanın arasını 

açmak istediği ve henüz bunu başaramadığı gibi bir sonuç çıkmaktadır.  

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Pastırma Yazı’nın içinde yer alan “Müsamere” öyküsünde olduğu gibi, bu öyküde de bir 

çocuk anlatıcı bulunmaktadır. Bu durum bizi, bütün olup bitenleri bir çocuğun sezişiyle, 

anlayışıyla kavramak zorunda bırakmaktadır. Ancak “Müsamere”de kendini beğenmiş ve 

şımarıkça olan çocuk anlatıcımızın burada sessiz, kendi halinde bir görünümü vardır. “Pek 

terbiyeli ama dilsiz dedi bana dönüp büyük hanım.” (s.228) Öyküde, anlatıcımızın çocuk 

oluşu çok ustaca ayrıntılarla belli edilir. “Hadi gidelim diye tutturmayacaktım, anneme söz 

vermiştim.” (s.228) “Kel Asım Paşa gelmeyecek mi dedim anneme. Dilini koparırım, sus 

diye bağırdı annem. Ama dilimi koparmazdı annem benim…” (s.227) Birinci şahıs 

anlatıcının kullanılması ve çocuğun bakış açısında ısrar edilmesi, öğrendiklerimizin 

doğruluğundan kuşku duymamıza da sebep olur. Annesi ve babası arasında neler olduğunu, 

annesinin gözlerinin neden kan çanağı olduğunu, babaannesinin bu durumdaki payının ne 

olduğunu öğrenemeyiz. İleri’nin pek çok öyküsünde bu müphemiyetlerden yararlandığını 

ve bu müphemiyetlerin öykülerin estetik seviyesini artırdığını belirlememiz gerekir. Zira 

bize her şeyini açan bir metnin edebi seviyesinden çok şeyler yitireceğini, okuyucunun 

algılamasına, zekasına güvenen yazarlarınsa daha üstün seviyeli metinler ortaya 

koyabileceğini söylemek yanlış olmasa gerek.       

 

     İleri’nin metinlerinde yazarın kendisiyle anlatıcıyı birbirinden ayrıştırmak çok kolay 

gözükmemektedir. Burada da, yazarın çocukluğuyla bu öyküdeki çocuk arasında 

benzerlikler vardır. Öykü, yazarın anılarından bir parça gibi durmaktadır. Ancak şu alıntıyı 

yapmak yararlı olacaktır:  

 

“Hemen her romancı, eserinde; kendine, kendi bilgi ve deneyimlerine 

değişen ölçülerde yer verir. Hatta bazı romancılar, salt kendi hayatını 

anlatır. (…) Üzerinde durulması gereken nokta şudur: Bir romancının 
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kendini veya başkasını anlatması o kadar önemli değildir. Önemli olan, 

anlatmak istediğine ‘anlatı’ boyutu kazandırmasıdır.”310        

 

     İleri’nin de asıl başarması gerekeni başarıp öykülerine anlatı boyutu kazandırdığı 

görülmektedir. 

 

    d. Kişiler 

     Öykünün merkez kişisi, “kahraman anlatıcımız” olan ve metinde adı geçmeyen 

çocuktur. Sözlerinden yaşının çok küçük olduğunu anlaşılmaktadır. Saçları kıvırcıktır. 

(s.227) Bu, İleri’nin yaşamından aynen alınmış bir motiftir. İleri’nin çocukluğunda ve 

gençliğinde saçlarının kıvırcık olduğu hem anılarından hem de fotoğraflarından 

belirlenebilir. “Pek terbiyeli ama dilsiz dedi bana dönüp büyük hanım.” (s.228) Konuşkan 

bir çocuk değildir. Duygulu bir çocuktur. Babaannesini sevmez. Bunun sebebi, annesine iyi 

davranmaması olabilir. “Ben beslemeyi çok sevdim dedim. Babaannem sevmedi diye 

sevdim.” (s.228) demektedir.  

 

     Öyküde anne de önemli bir figürdür. Anne, İleri’nin pek çok öyküsünde önemli bir 

figürdür. Bu da, otobiyografik temellere dayanır. Anne, kayınvalidesinden çekinir. 

İnsanlarla nasıl konuşulması gerektiğini çok iyi bilir. Ağır azam bir kişiliği vardır. 

kayınvalidesinden gizli, çocuğuna sokaktan köfte alır. Misafire gittiği yerden sardunya 

“aşırır.” Kayınvalidesi tarafından beğenilmez.  

 

     Misafirliğe gidilen ev Asım Paşalara aittir. Asım Paşa hâlâ hayattadır. Göğsünde 

madalyalar vardır. Bu ayrıntı Asım Paşa’nın gerçekten paşa olduğunu ya da en azından 

askeri görevlerde bulunduğunu bildirir. Asım Paşa çocuğun annesinin elini öper. “Valideniz 

hanım efendi nasıllar…” (s.228) der. Eski İstanbul beyefendisi olduğunu konuşmasından, 

evinin bahçesinden ve karısının “…o rozaları Paşa’ya Paris’in en büyük nebatat 

bahçesinden göndermişlerdi.” (s.228) cümlesinden anlarız. Eşi de gün görmüş bir İstanbul 

hanımefendisidir. Yazarın da bize aktarmak istediği bu insanlar ve bu insanlarla birlikte 

kaybolan hayattır. (Ancak burada bir parantez açarak, İleri’yle yapılmış bir söyleşide311, 

yazarın, başlangıçta bu tür öyküleri bu bilinçle yazmadığını, kendi hayatından bir parçayı 

                                                           
310 M. Tekin, Roman Sanatı 1, s.248.  
311 A.S. Akçay, “Selim İleri ile Türk Öyküsünün Modernleşme Serüveni Üzerine”, s.90. 
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yazıyormuş gibi yazdığını, sonradan bu öykülerin belgesel nitelik kazandığını söylediğini 

belirtelim.) 

 

     Öyküde “Ganimet” adında bir besleme kızdan bahsedilir. Ganimet, Asım Paşaların 

evinde beslemedir. Hakkında şunları öğreniriz: “Bu geldiği vakit bit içindeydi inanın, 

alektrik düğmesine basınca şaşırıyordu…” (s.228) Yazarın, Ganimet’ten bahsederken, 

önceki öykülerde olduğu gibi bir zenginlik – yoksulluk ikilemine vurgu yaptığı 

düşünülebilirse de, bu, öyküde çok geri planda kalmıştır.        

 

     e. Zaman 

     Öyküde iki zaman katmanı bulunmaktadır. Birincisi Kel Asım Paşaların evinde yaşanan 

zamandır. Bu bir anı gibi aktarılmaktadır bize. Bir de öykünün ilk cümlesi vardır. “Onlar 

açalı beri annen seni unuttu dedi babaannem.” (s.227) Bu cümle, Kel Asım Paşaların evinde 

yaşanan günü hatırlatacaktır çocuğa. Zira, bu cümlede açtıkları bildirilen sardunyalar, o gün 

o bahçeden “aşırılmış” sardunyalardır. Araya, bir çiçeğin dikilişinden açılışına kadar 

geçebilecek bir süre girmiştir. Ve bu süre, yaşanan o günü hatıra haline getirmiştir. Birinci 

zaman katmanı ancak bir öğleden sonra yapılan ziyaret kadardır. “Hava kararmıştı.” (s.228) 

der çocuk. Ziyaretin sonuna işaret eder. İkinci zaman dilimi, bu ziyaretin bir hatıra haline 

gelişi ve çocuk tarafından hatırlanışıdır.            

 

     f. Mekân 

     Öyküde mekân, öykünün yazılış amacına hizmet etmektedir. Kel Asım Paşaların evi, son 

derece güzel çiçeklerden müteşekkil bir bahçeye sahiptir. Bu bahçe, yazarın artık var 

olmadığına üzüldüğü eski İstanbul hayatının sembolü gibidir. Öykünün asıl bölümünü 

oluşturan bölüm, Asım Paşaların bahçesinde geçer. Açık bir mekândır. Bilinçli olarak 

seçilmiştir. Çocuğun kendi evinde de, gene mekân olarak bahçe seçilmiştir.   

 

     g. Dil ve Üslûp 

     “Çocuk anlatıcı”mızın yaşına uygun olarak seçilmiş kelimeler ve cümleler, öykünün 

dilini başarılı gösterir. Öykünün önemli bir bölümünde kullanılan öğrenilen geçmiş 

zamanın hikâyesi kipi (-mıştı), öyküde bir akıcılık yaratır. Çocuksuluk başarıyla verilmiştir.  

 

     h. Anlatım Teknikleri 
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     Öyküde diyalog tekniği, çoğu öyküde olduğu gibi, belirsiz bir biçimde kullanılır. Birkaç 

cümleyi geçmeyen diyaloglardır bunlar. “Eve gidelim diye fısıldadım. Gideceğiz demişti 

annem.” (s.228) “Hanımellerinin arasında taştan bir kızın boynuna mavi boncuklar 

geçirmişler.” (s.227) Tasvir tekniği, hep olduğu gibi, doğanın unsurlarıyla birlikte 

kullanılmıştır.  Yazarın çocukluğunu çok fazla hatırlatan ögelerle süslü olan bu öyküde, 

otobiyografi tekniği uygulanmıştır hükmünü verebiliriz.     

 

     2.2.2.8. “Kılıç Artıkları” 

     a. Konu 

     Bu öykü, toplumcu aydınların içinde yer alan ama toplumcuların eylemlerinde 

bulunmamış bir solcu entelektüelin; Galatasaray Lisesi anılarını, cinsellikle ilgili 

saplantılarını, İstanbul’un kitapçılarında eylemden uzakta geçirilen günleri, anne ve 

babasıyla birlikteyken yaşadığı kimi sahneleri, aydın arkadaşlarıyla yaptığı entelektüel 

tartışmaları bir karmaşa üslûbu içerisinde, çağrışımlara yaslanarak, mantık dışı zaman ve 

mekân atlayışları yaparak “anlatma”sından oluşmaktadır. Öykünün 1967 ila 1971 yılları 

arasında yazıldığı dikkate alınırsa, aslında Cumartesi Yalnızlığı kitabına dahil edilmesi 

gerekmektedir. “Anlatma” kelimesini tırnak içinde zikretmemizin sebebi, yazarın bir öykü 

anlatmaktan ziyade, bir iç dökümü gerçekleştirmiş olmasıdır. Bu metnin bir iç dökümü 

olması da, öyküyü edebi bir metin olma özelliğinden uzaklaştırmaktadır. Zira bir metin, 

başka insanların ruhlarında, okurlarda herhangi bir yankı uyandırmayıp, bir hatıra notu ya 

da herhangi bir “psikolojik boşalma”dan öteye geçemediği takdirde, edebilik vasfını 

yitirmeyle yüz yüze gelebilir. Bu öykünün Cumartesi Yalnızlığı’na dahil edilebilmesinin bir 

sebebi de, o kitaptaki temaların yeniden karşımıza çıkmış olmasıdır. Toplumculuğun ya da 

bir aydının toplumculuğunun sorgulanması, cinsellik, insanlardan uzak oluş, insanlarca 

yadırganış, aile fertleriyle yaşanan diyalogsuzluk… gibi başlıklar, bu metinde yeniden 

karşımıza çıkmıştır. Yapacağımız alıntılar, bu konuların yinelendiğini gösterir: 

 

                           “…herkes kendi avlardı, benden özge…” (s.231)  

                           “…dediler düşmanlarım=arkadaşlarım…”(s.231) 

                           “…bacakarasında çoklaşan kırışıklar, sonra evlenecekler yıllar sonra… hiç  

                              utanmasız…” (s.232) 

                           “Kimse gitmiyordu aralarında kavgaya…” (s.233) 

                           “herkes=bir avuç genç, öyle ya, (…) koşarken üstüne bombaların…” (s.233) 
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                               “…burcuva mıydım yani, burjuva aileden geliyordum…” (s.234) 

 

     Bu öykü, bir “iç hesaplaşma” üzerine kurulmuştur. 

 

     Öyküde geçen “Kanlı Pazar” ifadesi, Türkiye tarihinin önemli ve acı bir olayına işaret 

etmektedir. 16 Şubat 1969 tarihinde, Amerika’nın 6. Filosunu protesto etmek amacıyla, bir 

grup devrimci öğrenci ve işçi, Taksim’de toplanır. Sağcı gençlerin ve polisin bu gösterilere 

karşı çıkması sonucu yaşanan kavgalarda, iki solcu genç öldürülür ve çok sayıda insan 

yaralanır. Bu olay, Türk solu için, çok acı ve kara bir olay olarak tarihe geçmiştir. 

Kahraman anlatıcımızın, Kanlı Pazar olayının yaşandığı güne ait izlenimlerini, anılarını 

aktarması, onun düşünce yapısını ortaya koyacak bir örnektir.  

 

    Ayrıca öyküde geçen, “‘Sittirsin gitsin bu gençler Moskova’ya!’ demişti 

limonatacı.”(s.237) cümlesi, yazarın toplumcuların toplumla kuramadıkları bağlantıyı, ve 

bu çelişkiyi en veciz biçimde özetleyen bir sahneyi anlatır. 

 

     b. Olay Örgüsü 

     Öyküde belli bir olay yoktur. Ancak farklı sahnelerden bahsedilebilir. Bu sahneler ve bu 

sahnelere bağlı olarak ortaya çıkan çağrışımlar öyküyü oluşturur. Galatasaray Lisesi’nden 

sahnelerle başlar öykü. Lisenin arka bahçesinde havuzdan gizlice tutulan balıklar vardır. 

Balık tutma ya da tutamama sahneleri, anlatıcıyla diğer çocukları ayıran bir faktördür. 

Öyküde solcu aydınların birbirleriyle yaptıkları solculuk tartışması, karmakarışık bir 

biçimde verilir. Öykünün omurgasını oluşturan bir başka sahne de budur. Anlatıcının annesi 

ve babası ile yedikleri yemek, yazarın daima işlediği zenginlik – fakirlik çelişkisi üzerinden 

verilir.  

 

     Öykünün sonunda, yaklaşık iki sayfalık bir bölüm bulunmaktadır. Yazarın bu bölümü 

eklemesinin amacı metnini temellendirmektir. Bir anlamda okura kopya verilir. Bu bölüm, 

öykünün tümüyle anlamsız, kapalı bulunmasını önlemek içindir.  

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öykü birinci şahıs anlatıcıyla yazılmıştır. Dolayısıyla bütün olup biteni bize aktaran kişi, 

ortaokulu parasız yatılı olarak okuduğunu anladığımız bir entelektüel kişidir. Sol çevrelerin 
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içindedir. Kendini sorumlu hissetmekte fakat buna karşılık “eylem”e geçmemektedir. Solcu 

gençlerin eylemlerinden uzakta olması, onda bir vicdan azabına sebep olmaktadır. Kendini 

suçlamaktadır.  

 

     “Annemin Sardunyaları”nda, yazarın öyküyü kendi hayatından hareket ederek 

temellendirdiğini, fakat bunun metin için bir handikap olmadığını söylemiştik. Mehmet 

Tekin’in Roman Sanatı 1 kitabından yaptığımız alıntıyla, yazarın kendisinden 

bahsetmesinin bir olumsuzluk teşkil etmediğini, ancak yazarın metne anlatı boyutu 

kazandırmayı başarması gerektiğini de eklemiştik. İşte bu öyküde, bizce, tersi bir durum söz 

konusudur. Anlatıcı ile yazar arasındaki mesafenin yetersiz olmasının, metni “İleri’nin 

anılarının dökümü”ne indirgediğini söylemek zorundayız. Özel bir durumdan hareket eden 

yazar, bu özel durumu herkesin ilgisini çekecek biçimde sunmayı “Kılıç Artıkları”nda 

başaramıyor. Oysa İleri’nin çoğu öyküsü işte tam da bunu başarmıştı, diye düşünüyoruz. 

 

     d. Kişiler 

     Öyküde geçen çok sayıda kişiyi, zaman dilimini ve mekân parçasını birbirine bağlayan 

yegane varlık “kahraman anlatıcı”mızdır. Onun yaşadıkları, konuştuğu kişiler, yerler ve 

zamanlar gene onun zihninden hızlı bir akış halinde ortaya çıkar. Anlatıcımız parasız yatılı 

okumuştur. Sol eğilimlidir. Entelektüeldir. Duygusaldır. Toplum tarafından horlanır. Ama 

daha çok kendini topluma yabancı bulur. Bir taraftan toplumculuğu benimsemek, bir 

taraftan “burjuva” olmak onun çelişkisidir. İleri özellikle romanlarında bu durumun 

çelişkisine vurgu yapacaktır. Anlatıcı, eyleme katılmadığı için kendini suçlu hisseder.  

 

     Öyküde anlatıcının üç solcu ve entelektüel arkadaşı daha vardır. Bunlar arasında Tuğ, 

anlatıcının diğer iki arkadaşı tarafından düşüncelerinden dolayı dışlanır. Bunun üzerine 

anlatıcımız ağlayacaktır. İleri’nin metinlerinde kahramanlar sık sık ağlar. “Tuğ’a şarap 

verilmedi diye ağla.” (s.235) Öyküde bu figürlerle ilgili olarak çok fazla ipucu verilmez.  

 

     Öyküde anlatıcının annesi, ablası ve babası da bir figür olarak yer alır.   

 

     Anlatıcının hiçbir figürle anlaşamadığı, kendisini onların yanında yabancı hissettiği 

görülür. 
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     Bunların dışında, adları birer ikişer kez geçen ve üzerinde durulmayan pek çok öykü 

kişisi, metnin karmaşasını yoğunlaştırırlar. Yazarın amacı kaotik bir atmosfer yaratmaktır. 

 

     e. Zaman 

     Tekrar edelim: Yazarın amacı kaotik bir atmosfer yaratmaktır. Bu atmosfer içerisinden, 

sosyalizm tartışmalarını, cinsellik problemlerini, yalnızlığı, yabancılığı vurgulamaktır. 

Kahraman anlatıcımızın, darmadağın olan ruh dünyasını aktarabilmek için, böylesi bir yol 

denenir. Öyküde yazarın “zaman tasarrufu” da bu amaca hizmet eder. Çocukluğundan, 

gençliğinden, farklı yıllardan farklı anılardan bir karmaşa yaratılır. Dolayısıyla öykünün 

zamanı hakkında kesin konuşmak zordur. Öykü, orta yaşlı bir entelektüelin tüm ömrünü 

karışık bir biçimde hatırlamasıdır, denebilir. Güz, yaz, kış mevsimleri karışık olarak verilir. 

Yarım bir ömrün çok farklı zaman dilimlerine göndermeler yapılır.   

 

     f. Mekân 

     Öyküde mekân anlatıcının zihnindeki sahne çağrışımlarına göre değişir. Parasız yatılı 

okulun arka bahçesinden Anadolukavağı’na geçilir. Bir lokantaya gidilir. Kaotik atmosfer 

yaratma amacıyla, farklı mekânlar anlatılır. Ancak İstanbul şehri ortak bir isim olarak 

verilebilir.   

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Anlatıcımızın içinde bulunduğu karmaşa, bu öyküde en ilginç biçimde “dil”le verilir. 

Dilin imkânları başarıyla kullanılır. Şimdi alıntılayacağımız pasajdaki dil tasarrufu 

önemlidir: 

 

 “…onun suya karışıp, anasını bile bulur belki de, süzülüp derinliğine 

yalağın, gidivermesi. Kurtulduğunu yazgısından ölümcül. (…) kimileri de 

ilk ürperişlerle birbirlerinden, hep çıkarak sınıflardan, ‘Çişimiz geldi’ 

diye, çocuksu gülücüklerle, bacak arasında çoklaşan kırışıklar,… (…) 

…kasabalarda ışıksız, sıcak, bungun hanlarda, denize                         

girilmiş…” (s.232)      

 

     Yazarın öyküdeki etkiyi artırmak amacıyla argo ve küfürlü ifadelere yer verdiği de 

görülür: “ ‘Sittirsin gitsin bu gençler Moskova’ya!’ demişti limonatacı.”(s.237) 
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     h. Anlatım Teknikleri 

     Böyle bir öyküde “bilinç akımı” tekniğinin uygulanmaması neredeyse mümkün değildir. 

Zira “bilinç akımı” tekniği, mantık dışı bir sıralamayı, çağrışımsallığı, düzensiz anlatımı da 

beraberinde getirir. Bu öykü, neredeyse bütünüyle, bu uygulamalarla kotarılmıştır. 

Dolayısıyla “bilinç akımı” tekniğinden faydalanılır.  

 

“Nedense kimse top oynamıyordu, boş potalar, belki üç dördü küçük 

koşmalarda, sıçramalarda, toprağın üstünde alabalığım, topal hademenin 

oğlu itti elimden şişeyi, (…) hani kolay değil bunca şişmanken çeşmeye 

yetişmek, gene de suda balığım yeniden  soluyarak…” (s.231) 

 

     Öyküde, Selim İleri’nin Galatasaray Lisesi’nde okuduğu parasız yatılı yıllarına 

göndermeler vardır. Ayrıca daha pek çok örnek, İleri’nin bu öyküde otobiyografik teknik 

uyguladığının göstergesi olabilir. 

 

     Diyalog, özellikle sol aydınların ideolojik tartışmalarında kullanılan bir tekniktir.   

      

     2.2.3. DOSTLUKLARIN SON GÜNÜ’NDEKİ ÖYKÜLER 

     2.2.3.1. “Para” 

     a. Konu 

     “Para” öyküsünde, eski zaman İstanbul’unun bir köşkünde, hali vakti yerinde bir grup 

İstanbul hanımefendisinin, öğleden sonra gerçekleştirdikleri bir ev oturması, bir sohbet 

anlatılmaktadır.  

 

     Öykünün amacı, artık kaybolmuş bir hayatın, bir “yaşama biçimi”nin, artık kaybolmuş 

insan tiplerinin anlatılması, bir anlamda onların edebiyat eserinde var edilmesidir. İleri’yle 

yapılan bir söyleşide, yazar “…aslında bilinçli bir şekilde İstanbul’u yazma duygusu yoktu. 

(…) Bildiğim bir çevre, işte yaşamımın hemen hepsi o kentte geçmiş. (…) İstanbul’u 

yazayım diye bir gayem yoktu. Aslında bildiğim bir şeyi yazıyordum. (…) …farkında 

olmadan bir yaşama biçimini yazmışım.”312 demektedir. Yazar, başlangıçta bunun şuurunda 

                                                           
312 A.S. Akçay, “Selim İleri ile Türk Öyküsünün Modernleşme Serüveni Üzerine”, s.90. 



 164

olmayabilir. Ama bugün, kaybolmuş bir eski İstanbul hayatını öykülerinde başarıyla 

yaşattığını görebilmekteyiz.      

 

     Kadınların konuşmalarından, oturdukları köşkten, hal ve tavırlarından bir asalet 

sızmaktadır. Çocukluğunda annesiyle birlikte bu ve benzeri ortamlarda çokça bulunmuş 

olan İleri de, gözlemciliğinden, ayrıntıcılığından istifade ederek, bize unutulmayacak 

sahneler sunmaktadır. Gerek “Annemin Sardunyaları” öyküsünde, gerekse Dostlukların Son 

Günü kitabındaki pek çok öyküde “Para”daki meseleyle yeniden karşılaşacağız.   

 

     “Para”da anlattığımız sohbet ortamı dışında, bir anlatım katmanı daha var. Kadınların 

konuşmalarından anladığımız kadarıyla, misafirliğe gidilen köşkün karşısındaki evden de 

sıklıkla bahsediliyor. Bu “karşı ev”de yaşayan insanların gayriahlâki işlerle meşgul 

olduklarına dair imada bulunuluyor.  

 

     b. Olay Örgüsü 

     Öyküde, Acıbadem’de bir köşk ve bu köşke ziyarete gelmiş kadınlar arasında geçen 

konuşmalar, zaman zaman birinci şahısla ve küçük çocuğun bakış açısıyla, zaman zaman da 

üçüncü şahıs anlatıcıyla ve tanrısal bakış açısıyla aktarılıyor. Öyküde kadınların 

diyaloglarına sıkça yer veriliyor. Besleme Ganimet’in iç konuşmaları ve karşı ev hakkında 

yapılan yorumlar iç içe sunuluyor.  

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öyküde gerek birinci şahıs anlatıcıyı gerekse üçüncü şahıs anlatıcıyı bulmak 

mümkündür. Birinci şahıs anlatıcı, arkadaşı olmadığı için, kadınların arasında yalnızlık 

çeken bir çocuktur. Biz onun bakış açısını öyküde zaman zaman hissediyoruz. Ancak 

üçüncü şahıs anlatıcıdan da yararlanıldığı olmaktadır. O zaman da, “küçük çocuğun” 

kendisine ulaşmış oluyoruz. “Kötülüğü seziyordu küçük çocuk. Ölüm çalınmayan bir uttu.” 

(s.264)   

 

     d. Kişiler 

     Acıbadem’deki köşkü ziyarete gelen hanımlar, öykünün merkezinde yer almaktadırlar. 

Mevhibe Hanım, Süheyla Hanım, Şükran Hanım, Nesli, Melahat Hanım, Sevtap, Türkan… 

hepsi de, yazarın öyküdeki amacını gerçekleştirebilmesi için metne yerleştirdiği figürlerdir. 
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Bunların birbirlerinden ayrılan bir yanı bulunmamaktadır, denilebilir. Sadece Mevhibe 

Hanım’ın “konken” oynamaktan kaçındığı görülür. “Mevhibe Hanımefendi kumar 

masasından yavaşça kalktı. (Kâbe taşına yüzünü sürmüş, o kutsal taşı öpüp okşamış bir 

hanımefendiye yaraşmazdı kumar masalarına oturup çene çalmak.)” (s.261) Mevhibe 

Hanımefendi, yaşının ilerlemesi sebebiyle de artık “din”e daha yakın bir figürdür.  

 

     Köşkte bulunan kadınları anlatan şu satırlar önemlidir:  

 

“Konuk hanımlar, Acıbadem’deki çok eski, soylu bir ailenin yazlığı olan 

köşkün bahçesinde toplanmışlardı. Hepsinin de köşkleri, yalıları, 

anneminki gibi incileri, yılan derisinden (uçları kalkıktır, kılıçlarla 

çarpışan bir derebeyi kalkanı gibi) ayakkabıları ve kemerleri, tafta 

boyunbağları, yaldızlı bir kanepeye uzanılarak çektirilmiş (lüle lüle 

saçlarla) fotoğrafları vardı…” (s.258) 

 

     Köşkte bulunan kadınların, İleri’nin hayatlarını anlatmakta ısrar ettiği burjuvazi 

sınıfından insanlar olmalarına karşılık, evin beslemesi Ganimet, bir polisle nişanlanmıştır ve 

yoksuldur. Öyküde Ganimet’in iç monologlarına yer verilir. Böylece Ganimet’in daha canlı 

bir  öykü figürü olması sağlanır ve zenginlik – yoksulluk zıtlığı vurgulanmış olur. Şimdi 

okuyacağımız satırlar, Ganimet’in içinden geçen seslerdir:  

 

“Sonbahara dediler. Köşkte düğün de yapacaklar. Sonra gündüzleri 

Mevhibanımın bulaşıklarını yıkarım, aşını kotarırım, yaza kadar. Yazın 

şenlenir yine. İlk yıl çocuğumuz olmaz. Devrisi bahara artık…” (s.264) 

 

     Kişiler, sosyal statülerine uygun olarak, gerçekçi bir biçimde konuşturulurlar. 

 

     “Gelinlik Kız” öyküsünde dramı anlatılan İncila Abla gibi, bu öyküde de Türkan, Füsun 

ve Sevtap isimlerindeki genç kızlardan bahsediliyor.     

 

     Öyküde ayrıca kendisinden “küçük çocuk” diye bahsedilen ve İleri öykülerinde sık sık 

karşımıza çıkacak olan bir figür vardır. Dostlukların Son Günü’nde  (1975) sık sık 

karşımıza çıkacak olan Kemal, farklı yaşlarda, farklı ortamlarda görünecektir.   
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     e.Zaman 

     Acıbadem’deki köşke, yukarıda adları ve sınıfsal düzeyleri verilen hanımlar, bir gündüz 

oturmasına gelirler ve ziyaret, aynı gün hava kararana kadar sürer. Öykünün zamanı bu 

ziyaretin süresi kadardır. Üçüncü şahıs anlatıcı, karşı evden ve orada yaşayanlardan 

bahsederken, uzun bir zaman dilimini kapsayacak biçimde “geriye bakış” tekniğinden 

yararlanır.     

 

     f. Mekân 

     Öykünün “mekân”ı köşktür. Köşk, yazarın bu öyküdeki amacının eski İstanbul hayatını 

edebiyatla yeniden var kılmak olduğu hatırlanırsa, bu amaca hizmet eden en önemli araçtır. 

Köşk, modernleşen Türkiye’nin artık geride bıraktığı yaşam biçiminin sembolü gibidir. 

Köşk, eski ve zarif olandır. Artık “kayıp” olandır. 

 

    g. Dil ve Üslûp 

     Öyküde, figürler, sosyal statülerine uygun olarak konuşturulurlar. Konuşma dilinden 

fazlasıyla yararlanılır. Yazarın diyalogdan belki de en yoğun olarak yararlandığı öykü 

“Para” öyküsüdür. Şu satırlar önemlidir: 

     

“Ben de hastalık var sandımdı. Allah göstermesin! Ne bileyim, geceyarısı 

evden erkek çıkınca… kahve de pek güzel olmuş. Sevtapcığımın eline 

sağlık…öyle geceyarıları, insanın aklına iyi şeyler gelmiyor. Sevtap 

bitiriyor mu bu yıl? Artık okutmazsınız ablalarına yardım eder.” (s.262) 

 

     Buna karşılık evin beslemesi olan Ganimet’in “dil”i de başarıyla yansıtılıyor:    

 

“…Mevhibanımın bulaşıklarını yıkarım, aşını kotarırım, yaza kadar. 

Yazın şenlenir  yine. İlk yıl çocuğumuz olmaz. Devrisi bahara artık…” 

(s.264) 

 

     “Konuk hanımlar, altın kayışlı, elmas dakikalı saatlerine baktılar göz ucuyla.” (s.261) 

ifadesinde, “saat” kelimesine getirilen sıfatlar, önemli görevler üstlenir. Anlatılmakta olan 

kişiler “burjuvazi” sınıfının kadınlarıdır. Saatlerinin elmas dakikalı olması önemlidir.  

  

     h. Anlatım Teknikleri 
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      Öyküde otobiyografi tekniğinin uygulandığını belirlemek hiç de zor olmayacaktır. Zira 

yazarın anılarında öyküdekine benzer sahneler, figürler sık sık karşımıza çıkmaktadır. 

      

     Öyküde gösterme tekniğine, aynı zamanda diyalog tekniğine yoğun olarak yer verilir: 

 

                           “Karşınızdaki ev olması kötü!” 

                           “Sözümona bankada çalışıyormuş büyük kız.” 

                            “Ayol ne bankaymış bu böyle?” (s.260) 

 

     Şu satırlar besleme Ganimet’in iç sesidir. İç monolog tekniğine örnektir: 

 

“Sonbahara dediler. Köşkte düğün de yapacaklar. Sonra gündüzleri 

Mevhibanımın bulaşıklarını yıkarım, aşını kotarırım, yaza kadar. Yazın 

şenlenir yine. İlk yıl çocuğumuz olmaz. Devrisi bahara artık…” (s.264) 

 

     2.2.3.2.“Yarın Ağlayacağım” 

     a. Konu 

     Bu öyküde, kahraman anlatıcımızla arkadaşı Kenan’ın, Beykoz tepelerinde yaptıkları 

birkaç saatlik bir yürüyüş ve bu yürüyüş sırasında, anlatıcımızın geçmişiyle hesaplaşması 

konu edilmektedir.  

 

     Kahraman anlatıcımız, insanlarca sevilmediğini düşünmekte, hayata ve dünyaya dipsiz 

bir karamsarlıkla bakmaktadır. Kendini çocukluğundan beri yalnız hissetmiştir. Toplumca, 

insanlarca küçümsendiğini, yadırgandığını düşünmektedir.  

 

     İnsanlarla bu gibi duygularını paylaşamaması da, kendini ifade edememesi de, 

iletişimsizlik sorununu çıkarmaktadır karşımıza.   

 

     Çocukluğunda, sırf insanların tepkisini çekmek amacıyla, özellikle babaannesini 

kızdıracak bir işe yönelmiş, kiliseye gitmiş, çarmıha gerilmiş İsa tasviri yapmış, insanlardan 

yalnızlığının, sevgisizliğinin intikamını almıştır.  
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     Bu sevgisizlik, yalnızlık, iletişimsizlik ortamında, doğa bir kurtarıcı gibidir kahraman 

anlatıcımız için. Gelinciklere öyküde sürekli vurgu yapılır.  

 

     Anlatıcı ile Kenan arasında filizlenebilecek eşcinsel bir ilişkinin, çok zayıf da olsa ışığı 

yakılır. Kenan’a anlatıcının okuduğu bir cümle vardır ve bu cümle buram buram aşk 

kokmaktadır. 

 

     Öyküde hıristiyani motiflere yer verilir. Bu, İleri’nin başka metinlerinde de görülen bir 

özelliktir. Anlatıcı, çevresindeki insanların tepkisini almak için, çocukluğunda, kilisenin 

bahçesine gittiği, çarmıh ve İsa tasviri yaptığı, özellikle “anaannesi”nden tepkiler aldığını 

belirtmektedir.  

 

     b. Olay Örgüsü 

     Kenan ve kahraman anlatıcımız, bir ilkyaz günü, Beykoz tepelerinde yürüyüşe çıkarlar. 

Bu yürüyüş sırasında kahraman anlatıcımız, hem çocukluk anılarını, hem de Kenan’la ilgili 

anılarını hatırlamaktadır. Çocukluğuyla, diğer insanlarla, babaannesiyle, annesiyle, 

geçmişiyle hesaplaşmakta, insanlar tarafından sevilmediğini, insanlar tarafından 

horlandığını düşünmektedir. Çocukluk anıları arasından; kiliseye gittiği zamanları, 

babaannesinin bu duruma verdiği tepkiyi, dayıoğullarının kendisini umursamayışlarını, 

sevmeyişlerini anımsamaktadır. Öykü, Kenan’la olan yürüyüşleri devam ederken sona erer. 

Anlatıcımız, Kenan’a her şeyi anlatmak istediğini belirtir. Bu olumlu bir gelişmedir. Zira 

başkalarına bir şeyler anlatmak, kısmen de olsa bir barışma isteğinden ileri gelir. Kenan’sa, 

anlatıcının, kendisine kalbini açabileceği belki de tek kişidir.    

      

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öyküyü bize aktaran, öykünün merkezinde yer alan, kahraman anlatıcıdır. Öykü, yine 

onun bakış açısıyla sunulur. Anlatıcımızın geçmişiyle ilgili düşünceleri ve dolayısıyla 

hayata bakışı oldukça karamsardır. Bu karamsarlık, öykünün atmosferine hakim olacaktır. 

Anlatıcımızın bu karamsarlığı, insanların onu sevmediğini söylemesi, yalnızlıktan, 

küçümsenmekten bu kadar yakınması, okurun kuşkulanmasına sebep olur. Belki de bütün 

bunlar şımarık büyütülmüş bir çocuğun vehimleridir. Ancak tek bakış açısı “kahraman 

anlatıcı”ya aittir ve bizi bilgilendirecek başka bir ses yoktur. Kenan’ın (anlatıcının 

kendisine kalbini açtığı tek kişi) onun hakkında söylediği bazı şeyler bu anlamda önem 
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kazanacaktır. Kahraman anlatıcı ile İleri arasındaki mesafe son derece kısadır. Selim İleri 

ile kahraman anlatıcıyı birbirinden ayırmak zordur. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, 

önemli olan yazarın öyküye “anlatı boyuta kazandırma”daki313  hüneridir.     

 

     d. Kişiler 

     Öykünün merkez figürü, kahraman anlatıcımızıdır. Karamsardır. İnsanlarca hiç 

sevilmediğini düşünür. Yalnızdır. İletişimsizlikten yakınır. Sırf tepki toplayabilmek için 

kilisenin bahçesine gider. Kendini başkalarından farklı, daha sağlıksız, daha sessiz görür ve 

bu onu üzer.  

 

     Kenan bize anlatıcımızın bakış açısından tanıtılır. “O da içine dönük. Öbürlerine, 

ötekilere, başkalarına benzemiyor.” (s.267) Kenan’ın anlatıcımız tarafından neden 

sevildiğinin şifresi belki de bu cümlededir. Çünkü Kenan da diğer insanlardan farklıdır. O 

da kendisi gibi suskundur. 

 

     Anlatıcının dünyaya, hayata, insanlara böylesine nefret beslemesinin bir sebebi de, 

çocukluğunda dayıoğulları tarafından onay görmemesidir, denebilir. Dayıoğulları; sıhhatli, 

güçlü, kuvvetli çocuklardır. Anlatıcı kahramanımızı hemen unuturlar ve kendi 

haşarılıklarına dalarlar. Bir anlamda anlatıcımızın negatifi gibi durmaktadırlar.         

 

     Öyküde geçen “anaanne” figürü de, dini olanı vurgulamak içindir. Zira kilisenin 

bahçesine gittiği zaman en büyük tepkiyi “anaanne” verir. 

 

     e. Zaman 

     Öyküde iki katmanlı zaman kullanılmaktadır. Bunlardan biri, kahraman anlatıcımızla 

Kenan’ın Beykoz’da yaptıkları kır gezisidir. Birkaç saatlik bir yürüyüştür. Henüz gezi 

sonlanmadan öykü bitecektir. Öyküdeki ikinci zaman katmanı ise anlatıcının çocukluğunu 

hatırladığı zaman dilimidir. Bu geriye dönüş ve geriye bakış tekniklerinin kullanımını 

gerektirir. Bu teknikler sayesinde zaman oldukça uzar. Sadece yürüyüş esas alınacak olursa, 

öykünün zamanı oldukça kısadır. Bu gezi, ilkyazda yapılır. Doğanın en bereketli döneminde 

yapılır. Gelinciklere sürekli vurgu yapılması mevsimin ilkyaz oluşuyla ilgilidir.   

 
                                                           
313 M. Tekin, Roman Sanatı 1, s.248. 



 170

     f. Mekân 

     Zamanın iki katmanlı kullanılması, mekânın da iki katmanlı olmasını gerektirir. Zira 

hem Beykoz’da yapılan gezinti, hem de anıların hatırlanması, öykünün yeni mekânlara 

açılmasını sağlar. Kilisenin bahçesi, anlatıcının çocukluğuyla birlikte ortaya çıkan bir 

mekândır. İşlenen konuyla Beykoz kırları tezat teşkil eder. İleri, bunu başka öykülerinde de 

yapmıştır. Doğanın albenisi ile kişilerin iç dünyalarının karanlığı çatışır.   

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Öyküdeki kısa cümleler, öykünün iki kahramanının, anlatıcımızın ve arkadaşı Kenan’ın 

Beykoz’daki yürüyüşlerini anımsatırcasına seridir, hızlıdır. Öyküde bir akış söz konusudur. 

Zaman, iki figürün yürüyüşlerine uygun olarak akmaktadır. Öyküdeki cümlelerin de, bu 

akışa uygun olarak kuruldukları dikkat çekicidir.  

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     Öyküde, öykü kişilerinin suskun ve içlerine kapanık kişiler olduklarını hatırlarsak, 

diyalog tekniğinin yok denecek kadar az olması manidardır: “ ‘İnsanlardan, hayattan nefret 

ediyorum.’ ‘Hiç kimse sevmemiş seni. O yüzden sevmiyorsun insanları.’ ” (s.273)  

 

     Öykü, kırlarda yapılan bir gezintidir. Dolayısıyla, doğadan yoğun olarak yararlanılır. 

Betimlemelere yer verilir. Gelincikler öyküde her fırsatta geçer ve bir “letimotiv”e 

dönüştürülür. Gelincikler, insanlarla arasını bilinmez endişelerle açmış olan bir gencin, bir 

anlamda sığınağı olmuştur. 

 

     Öyküde geriye bakış tekniğinden çokça yararlanılır. Çünkü bu öykü de çocukluk 

anılarına yaslanarak kotarılmış bir öyküdür. Ancak geriye dönüş tekniğinden de yararlanılır. 

Böylece öykünün vaka zamanı daha da uzar. Kenan’la bir gece vakti yaptıkları bir konuşma 

ve Kenan’ın diğer insanlardan farklı olarak, kahraman anlatıcımızın ruh dünyasına 

ciddiyetle eğilmesi, o gecenin bir anı haline gelmesine sebep olmuştur ve geriye dönüş 

tekniği de bu anıyı yeniden canlandırmak içindir.  

 

     “Hatıra”ların aktarımı sırasında, özetleme tekniğinden de faydalanılır.    
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     Öyküde İsa’nın, çarmıha gerildiği zaman söylediği İbranice  “Elio! Elio! Lemâ 

Sebaktenî” cümlesi Türkçe olarak alıntılanır: “Allah’ım Allah’ım beni niçin bıraktın?” 

(s.273) Öyküde hıristiyani unsurlar zaman zaman çıkar karşımıza. Ve bu unsurların 

öyküdeki varlığını, anlatıcı, sevgilerinden mahrum kaldığını düşündüğü çevresindeki 

kişilere isyan etmek, onlara başkaldırmak olarak açıklar. 

 

     2.2.3.3. “Gelinlik Kız” 

     a. Konu 

     Bu öyküde, kahraman anlatıcının annesiyle birlikte çocukluğunda yaptığı ev ziyaretleri, 

bu evlerden birinde tanıdığı İncila Abla ve onun ailesi, İncila Abla’nın yakışıklı bir gençle 

nişanlanmak üzereyken ayrılışı ve sonrasında yaşanan hüzün, eski İstanbul konakları fon 

alınarak, eski İstanbul insanlarının kendilerine özgü ruh asaletleri esas alınarak 

anlatılmaktadır.      

 

     Yazarın asıl yapmak istediği, İncila Abla’nın ve onun şahsında eski İstanbul hayatının 

inceliklerini, eski İstanbul konaklarının asaletini, sükûnetini aktarmaktır. Bunu amaçlarken, 

mekâna, eşyaya, misafir ağırlamaya ilişkin binlerce ayrıntıyla bezer öyküyü.   

 

     Öyküde, karşılığını bulamamış bir aşk vardır. İncila Abla çok sevdiği Cahit tarafından 

terk edilecektir. Yazarın öykücülük hayatında bir zirve olarak nitelendirebileceğimiz 

“Gelinlik Kız” öyküsünün, gerek ideolojik saplantılardan uzak durulması, gerekse yazarın 

çocukluğundan itibaren yakasını bırakmayan insanlarca dışlanma, cinsellik gibi temaların 

bir tarafa bırakılmış olmasında yatmaktadır.  

 

     b. Olay Örgüsü 

     Mehmet Kaplan öyküyü özetlemiştir:  

 

“Eskiden zengin ve kibar ailelerin yaşadığı İstanbul’un Kadıköy Şifa 

semtinde kiralık harap bir konağın zemin katında, anneanne, anne ve 

kızından oluşan, yoksul, kendi halinde, ‘fakirliğini onuru ile örten’ bir aile 

oturur. Başkaları ile münasebet kurmaktan çekinen bu aileyi, eskiden 

küçük bir çocuk iken, hikâyeyi anlatanın annesi, yardımda bulunmak için 

arasıra ziyaret eder; hikâyeyi anlatan da bu vesile ile bu aileyi teşkil eden 

üç kadını tanımış olur ve evin güzel kızı İncila ablaya karşı içinde çocukca 
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bir sevgi hisseder. Yine bir ziyaret esnasında hiçbir erkeğin kapısını                           

çalmadığı bu evde, mühendis mektebinden yeni çıkmış, genç, yakışıklı bir                               

delikanlıya rastlarlar. Çocuğun “Cahit ağbi” dediği ve onun gibi olmaya 

heves ettiği delikanlı, İncila’ların uzak bir akrabalarının veya 

tanıdıklarının oğludur. Onu bu yoksul eve çeken, gelinlik kız yaşına 

gelmiş olan İncila abladır. Yoksul aile, evlerine damatları olması 

muhtemel olan böyle bir gencin gelmesine çok sevinirler ve İncila ile 

görüşme ve sevişmelerine müsaade ederler. Cahit kızları ile evlenince 

onları yalnızlıktan ve yoksulluktan kurtaracaktır. (…) Fakat bu arada 

çapkın delikanlı İncila’yı bırakır. (…) İncila hastalanır ve ölür”314 

 

     Öykünün “Bir gün olağanüstü bir şeyle karşılaştık.” (s.278) cümlesiyle başlayan 

bölümüne kadar olan sayfalar, metnin “serim” ya da “giriş” bölümüdür. Bu cümle “olay”ı 

başlatacak, “Düğünler yaşanıyor.” cümlesiyle başlayan bölümse sonucu oluşturacaktır. 

“Olay” kısmında ya da “düğüm” kısmında olan, Cahit’le İncila arasında gelişen fakat 

mutsuz bir şekilde sona eren aşk öyküsüdür. 

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öykü, hatıra atmosferinde çizilir. Bu defa bir çocuğun bakış açısıyla değil, ama çocukluk 

hatıralarını anlatan bir yetişkinin bakış açısıyla bilgileniriz. Birinci şahıs anlatıcının 

konuştuğu öyküde, anlatıcı genellikle olduğu gibi, anlatıma duygularını katmaktan geri 

durmaz. Öyküde sadece onun bildirdikleri vardır. Başka birinin bakış açısı ya da tanrısal 

bakış açısı yoktur. Ancak, bize çocukluk anıları arasından öyküyü aktaran kahraman 

anlatıcımız, öykünün merkezinde yer almaz. Anlatıcımız, İncila Abla ve ailesinin dünyasını 

bize aksettirmekle görevlidir ve daha çok “gözlemci”dir.  

      

     d. Kişiler 

     “İncila Abla”, annesi “İffet Hanım”, ve onun annesi “Nuhbe Hanım”; bu üç kadının 

yaşamı, öykünün esasını teşkil eder. Bu üç kadın da, tıpkı içinde yaşadıkları konak gibi eski 

İstanbul hayatının önemli figürleridir. Bunların kişiliklerini ortaya koyacak yüzlerce ayrıntı 

vardır öyküde ve İleri öykücülüğünün üstün tarafı, bu ayrıntı işçiliğidir.  

 

                                                           
314 M. Kaplan, Hikâye Tahlilleri, s.383.  
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     Şu cümle, ihtiyar Nuhbe Hanım hakkında bize çok şeyler söyler: “Mor kadife üzerine 

sırma işlemeli kesesinden elyazması Kur’anı’nı çıkarır, hiç sıkılmadan ezbere bildiği 

ayetleri tekrar tekrar okurdu.” (s.275) Cümleden Nuhbe Hanım hakkında sadece dindar 

olduğu sonucunu çıkarmayız. Aynı zamanda, Nuhbe Hanım’ın Kur’an’ını “mor kadife 

üzerine sırma işlemeli kesesinde” sakladığı sonucunu da çıkarırız. Anlatıcı bize, Nuhbe 

Hanım hakkında başka bilgiler de verir: “İffet Hanım’ın annesi, ben hatırladığımda çok 

yaşlı bir kadındı. Vücudunun yorgunluğuna karşın, aklı dinçti.” (s.275)      

 

     Bu üç sessiz, onurlu, dışarıyla bağlantısını kaybetmiş, erkeklerini kaybetmiş, ya da hiç 

erkekleri olmamış kadının fakir olmaları onlara gururlarından bir şey kaybettirmez. Bir 

konağın bodrum dairesidir evleri… Evdeki eşyalar, hem yoksulluğun, hem eski İstanbul 

hayatının sembolü gibidir. 

 

     İffet Hanım içinse şunlar söylenir: “İffet Hanım’a kolay kolay Nuhbe Hanım’ın kızıdır 

denemezdi. Ufak tefekti, içi tez kadındı. Çok çökmüştü; yaşını kestiremezdim bu yüzden. 

Annesine sigara saran elleri, tütünden olacak, sapsarıydı.” (s.276)  

 

     Öykünün atmosferini tamamlayan şu cümle, “eski insanlar”ın hüznünü taşır bizlere: 

“Nuhbe Hanım’ın sözünü ettiği insanlar geçmiş, göçmüşlerdi. Solgun yüzleri, sarkık 

yanaklarıyla çektirdikleri fotoğrafları gösterirdi bana eski tanışlarının.” (s.277) 

 

     İncila Abla hakkında şu cümleler: “İncila Abla, geçmiş zamanlardan kalma bir peri kızı 

gibiydi. Kızıl saçlarını omuzlarına döker, ağır ağır tarardı.” (s.276) “…İncila Abla bize ut 

çalardı. ‘Çek deveci develeri engine/ Şimdi rağbet güzel ile zengine’ diye bir Güney-

Anadolu türküsü söylerdi.” (s.278) Bu şarkı, İncila Abla’nın ailesinin ekonomik durumuna 

ve İncila Abla’nın hayata ettiği ince siteme işarettir.315  

 

     Mehmet Kaplan kahramanların adlarına dikkat çeker: “Yazarın bilerek seçtiği bu şahıs 

adları bile, bize onların eski bir devre, eski bir çevreye mensup olduklarını hissettrir.”316  

 

                                                           
315 Age., s.388. 
316 Age., s.385. 
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     Öyküde önemli bir figür de “Cahit Ağbi”dir. Mühendistir. Yakışıklıdır. Varlıklıdır. 

İncila’nın ailesi için büyük bir şanstır. Görgülü, bilgili, etkileyici biri olduğu sezdirilir. 

Ancak öykünün kasvetli havasını, daha da ağır bir hüzne boyayan da gene Cahit olacaktır. 

İncila’yı terk edecektir. “…bu yapyalnız, sığınaksız insanlara yapılır mıydı bu!” (s.281) 

cümlesi anlatıcının annesine aittir. Yalnızlık, İleri’nin pek çok öyküsünde vurgulanan bir 

temadır ve bu metinde de çıkar karşımıza.  

 

     e. Zaman 

     Öyküde “geniş zamanın hikâyesi” olarak adlandırılan “-rdi” kipi kullanılmaktadır. 

Yapardı, ederdi… biçiminde karşımıza çıkan bu kip, öykünün çok geniş bir zaman dilimine 

yayılmış olduğunu göstermektedir. Zira, İncila Abla’ların konağı, anlatıcının çocukluğunda 

uzun zaman boyunca ziyaret ettiği bir evdir. Öykünün vaka zamanının ne kadar olduğunu 

tam olarak belirleyebilmemiz mümkün değildir. Ancak bütün bir öykünün, anlatıcının 

çocukluk dönemi içerisinde başlayıp bittiğini söylememiz gerekir.  

 

     f. Mekân 

     Öykünün atmosferini vurgulayan en önemli unsurun “mekân” olduğunu söylememiz 

gerekir.  

 

“İncila Abla’ların evi, Bahariye’nin arka sokaklarındaydı. Buradaki üç 

katlı kârgir konaklar, zenginlik çağını kapadıklarından kiraya verilmişti. 

(…) Bazı günlerde, havanın açık ve aydınlık olduğu günlerde atların 

çektiği binek arabasıyla giderdik İncila Abla’lara. Öteden sokağa sapar 

sapmaz dantelalı mendil kenarlarını hatırla tan çatı çıkmaları görünürdü. 

Tahta oymalar çok güzeldi. Nicedir konağın yüzü yağlı boya yüzü 

görmediğinden kabarıp çirkinleşmişti. Damında hep sazlar bitmişti. Kırık 

döküktü pencerelerin kepenkleri. (…) Dutağaçlarıyla akasyalar 

bakımsızlıktan yabanıllaşmıştı.” (s.275-276)    

 

     Evin içi hakkında verilen detaylar da, hem ailenin yoksulluğuna, hem de eski yaşam 

biçimine işaret eden örneklerdir: 

 

“Nuhbe Hanım’ın eşyası yıllardır yenilenmemişti. Evin kökeni gibiydi 

eşya. Duvara dayalı, parlaklığını yitirmiş pirinç topuzlarla bezeli, yükseki 
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demirden karyolası; sağlı sollu, yastıklarla tıka basa doldurulmuş koltuk; 

üzerinde iki büyük gaz lambasının durduğu aynalı konsol…” (s.276)   

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Mehmet Kaplan, yazarın dili hakkında şunları söyler: “Hikâyeci, tatlı çocukluk 

izlenimlerini, hatıraları arasından anlatırken, tamamlanmamış ifadeler kullanır, kelimelerin 

yerlerini, fiilerin zamanlarını değiştirir. Bu anlayış tarzı, hikâyeye, bir şiir havası verir.”317  

Selim İleri’nin başarısı, çok iyi bir gözlemci oluşundadır. Çocukluğunda, bu ortamlarda 

bulunmuştur. Zaten daha önce de belirttiğimiz gibi, İleri, kendinden yola çıkarak bu ve 

benzeri öyküler yazdığını, başlangıçta eski İstanbul yaşamını anlatmak gibi bir amacının 

olmadığını söyler. Eski yaşam biçimleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibidir ve bunu her 

fırsatta belli eder: “Oysa İncila Abla’nın suzenîleri, sarmaları, hesapişleri huzur verirdi 

içimize.” (s.277) cümlesinde bizim koyulttuğumuz kelimeler, “eski nakış adlarıdır”.318         

      

     h. Anlatım Teknikleri 

     Öyküde bir şarkı alıntılanır. Böylece montaj tekniği uygulanır. Öykünün yoksul 

kahramanları ve İncila’nın bahtsızlığı düşünülürse, İncila’nın söylediği “Çek deveci 

develeri engine/ Şimdi rağbet güzel ile zengine” türküsü anlam kazanır. İleri’nin 

öykülerinde zenginlik ve yoksulluk ikileminin sık sık ortaya konulduğunu hatırlatalım. 

 

     Öyküde, doğanın ve evin betimlenerek, yazarın hem yoksulluğu hem de eski yaşam 

biçimlerini vurgulamak amacında olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara yalnızlığı da katmalıyız. 

 

     Öykünün bir hatıra havasında yazıldığı hatırlanırsa, zaman zaman kimi olayların 

özetlendiği görülecektir. Cahit’le karşılaşılan gün buna örnek olabilir.  

 

     2.2.3.4. “Ayrılık Var” 

     a. Konu 

     “Ayrılık Var”da, birtakım iş adamlarının ve ailelerinin şahsında, kapitalist çevreler, 

ahlâki açıdan yerilmekte, bu çevrelere (ahlâki gerekçelerle) iş yapmak istemeyen bir 

mühendisin, eşi tarafından onlarla çalışmaya zorlanması anlatılmaktadır.  

                                                           
317 Age., s.385. 
318 Age., s.387.  
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     Yazarın amacı, burjuvazi sınıfına mensup olan kadın ve erkekleri hem ticari anlamda 

hem cinsel anlamda ahlâki bir zaaf içerisinde göstermek, zengin insanları ve onların iki 

yüzlü hayatlarını hicvetmektir. 

 

     Öyküde, tümüyle “tenselliğe” indirgenmiş bir “aşk” vardır. Cinsellik, burjuva 

karakterlerin hayatını hicvetmek amacıyla sokulur öyküye. Bu çevrelere iş yapmak 

istemeyen mühendisin ağzından çıkan “Bir Madam Bovari bile olamıyorlar.” (s.289) sözü, 

iş adamı Ayhan Bey’i Sevil’in eşiyle aldatan Nur’un ahlâksızlığını eleştirmek içindir. Zira 

kendisi de benzer bir ahlâksızlık yapan roman kahramanı Emma Bovari intihar etmiştir. 

Nur, bu kadar bir erdemlilik bile gösteremez.    

 

     b. Olay Örgüsü 

     Öykü, bir uçağın içinde başlar. Sevil’le Fikret evlenmişlerdir. Ancak evlilikleri, biraz da 

Sevil’in pamuk tüccarı olan babasının işindeki dengeleri sağlayabilmesi için olmuştur. İş 

adamı Ayhan Bey’in eşi Nur ise Fikret’in eski sevgilisidir. Öykü ilerledikçe, geriye dönüş 

yapılarak Nur’un Fikret’ten ayrıldığı sabah anlatılır. Öyküde bir katman daha vardır. O da 

adı geçen tüccarların ve eşlerinin akşam yemeğine gelecekleri mühendisin evidir. Mühendis 

bu adamlarla iş yapmak istemez. Karısı onu buna zorlar. Mühendisin küçük oğlu, öykünün 

bu ikinci katmanında çıkar karşımıza ve onun bakış açısına da baş vurulur. O da anne ve 

babasının kavgalarından müştekidir. Radyo dinler. Radyo tiyatrosu dinler. Anne ve 

babasının kavgalarını duymamaya çalışır. Öykünün iki katmanı, mühendis beyin evinde 

birleşir. Zaman zaman bakış açısına başvurulan küçük çocuk, kendisine hediye getirmeyen 

ve annesine de çiçek getirmeyen misafirlerden şikâyetçidir.     

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öykünün ekseriyetinde, üçüncü şahıs anlatıcı vardır. Çocuğun düşüncelerine yer 

verildiği bölümlerde birinci şahıs anlatıcı vardır. Üçüncü şahıs anlatıcıdan yararlanılan 

bölümlerde, tanrısal bakış açısı hakimdir. Bütün kahramanların, ruhlarının en gizli yerlerine 

ulaşan bir anlatıcımız vardır. Fikret’in tedirginliği ya da Sevil’in özgürlüğünü yitirdiğini 

düşünmesi, hepsini onlarla birlikte yaşarız. Ancak, üçüncü şahıs anlatıcıda diğer öykülere 

göre yaşı daha da büyümüş olan bir çocuğun bakış açısına sahip oluruz. Anne ve baba 
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arasındaki problemleri de bize o yansıtır. Birinci şahıs olmasına rağmen, zaman zaman 

gizlemci anlatıcı durumuna geriler.   

 

     d. Kişiler 

     Öyküdeki kişileri, iki grupta inceleyebiliriz. Bu gruplamayı, yazarın burjuva ahlâkını 

eleştirmek için öyküye dahil ettiği kişiler ve diğerleri diye yapabiliriz. Bu öyküde, Nur, eşi 

Ayhan, Fikret, onun kayın babası ya da Sevil’in babası Kerim Bey, burjuva ahlâkını 

eleştirmek, eleştirebilmek amacıyla öyküye dahil edilmiş kişilerdir. Evinde yemek yenen 

mühendis, karısı, çocuğu ve Fikret’le evlenen ama içinde kuşkular taşıyan Sevil “diğerleri” 

grubuna girerler.       

 

     Nur, burjuva ahlâkının, ahlâksızlığının sivrilmiş, somut bir örneğidir. Fikret’le gizlice 

sevişir. Fikret evlendiği için ondan ayrılır fakat Nur’un gözü hâlâ ondadır. Ayhan Beyse 

pamuk ticaretinden başka bir şey düşünemez olmuştur. Bütün hayatı “pamuk” hesabı içinde 

kaybolmuştur. Yazar, Ayhan Bey’i betimlerken acımazsızdır: “İçkiyle beslenen, havayla 

şişen bir mide. Kalınlaşan, gün geçtikçe yağlanan biri. Kocası. Fabrikatör Ayhan Bey.” 

(s.286) 

 

     Kerim Bey’in yaşadığı zorluklar, sıfırdan zirveye ulaşması, onun bir iç monoloğu ile 

verilir: “Nerelerden geçip gelmişti Kerim Bey buraya… Elleri paralanarak pamuk toplayan 

o çocuk, yıllar sonra, şehir kulübünde kolalı gömleklere dirsek sayasın, kim inanır…” 

(s.288)   

 

     Nur’un, kocası Ayhan Bey’e duyduğu nefret, şu iç monologla canlandırılır: “Nasıl 

batmaz bu fabrika? Bu iğrenç göbekli adamın çirkin elyazısıyla nasıl da işleyip gider?” 

(s.286)  

  

    Öyküde eleştirilmeyen, belki de yukarıda adı geçen figürlerin eleştirebilmesi için 

“payandalık” yapan figürlerden biri Sevil’dir. Kerim Bey’in kızıdır. Fikret’in yeni eşidir. 

Evliliğinin özgürlüğünü kısıtlayacağını düşünmekte, babasının ticaret işlerini dengelemek 

adına evlendirildiğini içten içe bilmektedir. 
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     Mühendis bey ise, ahlâki sebeplerle, adı geçen kişilerle iş yapmak istemez. Dolayısıyla, 

öyküde “doğru” olandır. Doğrudur ancak zayıftır da. “ ‘Kiminle mücadele ettiğini 

sanıyorsun?’ diye bağırdı annem.” (s.289)    

 

     “Anne”, mühendisin karısıdır. Misafirlerini ağırlamak için gayret eder. Kadın dergilerini 

takip eder. Yeni sofra düzenleme usullerine ayak uydurmaya çalışır.   

 

     e. Zaman 

     Öyküde zaman, iki koldan akar. Birincisi, mühendisin evine gelecek konukların 

zamanıdır. İkincisi ise, konuklar için hazırlık yapılan evde akan zamandır. Bu arada geriye 

dönüşler yapılır. Gerek iş adamlarının ve eşlerinin içinde bulundukları zaman diliminde, 

gerekse misafir ağırlanacak evde akan zaman diliminde geriye dönüşler ya da geriye 

bakışlar yaşanır. Örneğin Fikret’in evlenmeden önce Nur’la yaptığı ayrılık konuşması için 

geriye dönülür. Fabrikatörlerin eğlendiği bir gece için “şehir kulübü”ne dönülür.  

 

     Mühendisin evinde yenen akşam yemeği iki zaman akışının birleşmesi olduğuna göre, 

bu noktadan geriye doğru baktığımızda, birkaç aylık bir zaman diliminden daha geriye 

gidilemez.   

 

     f. Mekân 

     Öykü havaalanında başlar. Mühendisin evinde biter. Bu arada “şehir kulübü”nde, 

Fikret’in evinde konaklarız. Burjuvazi sınıfından öykü kişilerinin anlatıldığı bu öyküde, 

mekân da buna paralel olarak kurgulanmıştır. 

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Öykü dili, öykünün amacına hizmet eder. Öykünün amacı, burjuvazi sınıfından öykü 

kişilerini anlatmak ve onları eleştirmektir. “Kerim Bey beyaz kolalı masada oturmuş…” 

(s.288), “…o çocuk, yıllar sonra, şehir kulübünde kolalı örtülere dirsek dayasın, kim 

inanır…” cümlelerinde  “kolalı masa örtüsü” ayrıntısı, bu anlamda önemlidir.  

 

     Diyaloglar, Dostlukların Son Günü’nde ayrı bir ustalık kazanmıştır. Öykünün olay akışı 

zaman zaman sadece diyaloglar sayesinde gerçekleştirilir. Diyaloglarda, kişiler, sosyal 
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statülerine uygun olarak konuşurlar. Gerçekçi, pratik, söz ekonomisinde başarıya ulaşılmış 

diyaloglardır bunlar. 

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     İç monolog örneği: “Nasıl batmaz bu fabrika? Bu iğrenç göbekli adamın çirkin 

elyazısıyla nasıl da işleyip gider?” (s.286) 

 

     Gösterme tekniğine örnek: “İçerde bir hanım bekliyor sizi.” “Kimmiş?” “Tanımıyorum.” 

(s.285) 

 

     Bu diyalogla aynı zamanda, “geriye dönüş tekniği” belirsizce uygulanmış olur. Çocuğun 

bir önceki haftayı hatırlaması, geriye bakış tekniğini örnekleyebilir.   

 

     Çocuk anlatıcının radyo tiyatrosundan bahsetmesi, otobiyografi tekniğinin uygulanması 

anlamına gelebilir. Zira İleri, anılarında radyo tiyatrosu dinlediğinden bahsetmektedir. 

 

     2.2.3.5. “Bütün İstanbul Bilsin” ve “Erişmez Nevbahar” 

     a. Konu 

    “Bütün İstanbul Bilsin”de; Üsküdar’da, Lütfi Bey’in yüzyıllık yalısında yaşanan 

çocukluk hatıraları, iç içe geçmiş bir halde anlatılmaktadır. Anı üslûbunun kullanıldığı 

öykü, bir çocuğun geçmiş seneleri, o senelerden kimi sahneleri hatırlayış biçiminde 

sunulmaktadır. “Erişmez Nevbahar”da ise aynı şekilde çocukluk hatıraları içerisinden, bu 

defa yıkılmakta olan Asım Paşa’ların köşkünün bahçesinde gezinir, aynı anlatıcının gene 

çocukluk anıları etrafında benzer figürleri öyküleştirdiğini görürüz.   

 

     Öykülerin konusu, bugün artık kaybolmuş olan eski İstanbul hayatını aktarmaktır. Eski 

İstanbul hayatının kendine özgü ayrıntıları vurgulanır. Öykünün bir yalıda veya bir köşkte 

geçiyor olması, sokaktan macun şekeri satan bir seyyar satıcının geçmesi, yalının 

bahçesindeki çiçekler, ağaçlar, evde Gülfidan Kalfa adında bir hizmetçinin olması, 

hanımların “sedef ağızlık”lardan Hanımeli sigarası içmeleri, Üsküdar’a yürünerek gidilmesi 

ve bu sırada karşılaşılan bostanlar, Asım Paşa’ların köşkü hakkında verilen ayrıntılar, 

yazarın eski İstanbul hayatını anlatma amacına hizmet eden çok başarılı örnekleridir.       
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     İleri, Cumartesi Yalnızlığı’nda hiç bilmediği bir dünyayı, işçilerin hayatlarını anlatmayı 

denemiş ve tam bir başarı sağlayamamıştı. Örneğin, Atilla Özkırımlı’nın, yazarın bu ilk 

öykülerinde bir “yaşamasızlık”, tecrübe eksikliği gördüğünü hatırlayalım.319 İleri, bu 

öyküde ve Dostlukların Son Günü’nün pek çok öyküsünde, kendi çocukluğundan sahip 

olduğu izlenimleri, tecrübeleri, gözlemleri, büyük bir vukufiyetle anlatmakta, “Gelinlik 

Kız” öyküsü başta olmak üzere çoğu metinde, bir gözlem ve ayrıntı zenginliğini öykülerine 

taşımaktadır. Öyküde, küçük bir çocuğun diğer çocuklar tarafından benimsenmemesi, 

küçümsenmesi, kendini aile bireylerinin bile dışında hissetmesi de işlenmektedir. İleri’nin 

hemen bütün metinlerini saran bu “dışlanmışlık” duygusu, bu öyküde de kendini hissettirir. 

 

    Birinci öyküde yalının hizmetçisi Gülfidan Kalfa’dan bahsedilirken “Sömürülmüş 

ömrünü önemsemiyordu bile.” (s.293) cümlesi, yazarın ideolojik hassasiyetlerinden 

vazgeçmediğini gösterir. Tek bir cümleyle bile olsa, öyküye ideolojik bir hava 

kazandırmaktan geri kalmayan İleri, bu tür hassasiyetlerinin, öykülerinin ana yapısını 

bozmasına izin vermez. Aynı ideolojik yaklaşım “Erimez Nevbahar” öyküsünde de daha 

yoğun olarak vardır.           

 

     b. Olay Örgüsü 

     Öykülerde belli bir olay üzerinde durulmaz. Yıllar önce yaşadıklarını hatırlayan bir 

yetişkin, bize hatıralarını, bu hatıraların önemli kişilerini, bazı ilginç sahneleri 

aktarmaktadır. Öykünün atmosferine tümüyle hakim olan tek bir olay yoktur. Yazar, eski 

İstanbul hayatının ayrıntılarını yansıtmaya çalışırken, bir taraftan da, çevresindeki kişilerce 

nasıl dışlandığını aktarmak telaşındadır. Öyküde bizlere aktarılan sahneler, yıllar 

öncesinden seçilip ayıklanırken, esas alınan ölçü biraz da budur. Portreler çizilmekte, doğal 

güzelliklere dikkat çekilmekte, kadınların gündelik yaşamı başarıyla yansıtılmaktadır. 

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     İki öyküde de birinci şahıs anlatıcıdan yararlanılır. Bakış açısı, öykünün başından sonuna 

kadar, bize çocukluğundan anılar aktaran ve şimdi yetişkin olan kişinin (Kemal’in) bakış 

açısıdır. Çoğunluğu kadın olan kahramanların davranışlarını bu kişinin bakış açısından 

süzüldükten sonra öğreniriz. “Gülfidan Kalfa için önemli olan aileden sayılmasıydı.” 

                                                           
319 A. Özkırımlı, Öykülerle Romanlarda Yaşamak, s.32. 
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(s.293) cümlesinde olduğu gibi, “kahraman anlatıcı”mızın, kişilerin iç dünyalarından 

çözümlemeler yaptığına şahit oluruz.    

 

     d. Kişiler 

     Öykülerin merkezi noktasında duran, tüm öyküyü kapsayan tek bir kahraman yoktur. 

Ancak bize her şeyi aktaran “kahraman anlatıcımız” bu payeye layıktır. Zaman, mekân, 

kişiler, olaylar, onun çevresinde döner. Bu, öyküleri aktaran Kemal’in kendisi olduğu için 

ister istemez böyledir. Kahraman anlatıcımız, sadece sokaktaki çocuklarla değil kendi aile 

bireyleriyle bile kaynaşamamakta, kendisini yabancı hissetmektedir. “Bir günah gibi 

onlardan, anaannemden, Neşecan Yenge’den, Lütfi Bey’den olmadığımı; onlara 

benzemediğimi yineliyorum kendime.” (S.292) Ayrıca başka çocuklar tarafından 

küçümsenir: “Şişko, yayması sende…” “Muhallebi çocuğu…” “Erkeksen çık sana dışarı…” 

(s.296)    

 

     Birinci öyküde adından sıkça bahsedilen Lütfi Bey bunak bir ihtiyardır. Güvercin besler. 

Anlatıcıya “Unutulmaktan yaratılmıştı Lütfi Bey.” (s.290) cümlesini kurdurtacak kadar 

hayatla bağlantısı zayıflamıştır. Öykünün, eski İstanbul hayatını yansıtmak olarak 

özetlenebilecek amacına hizmet eden önemli bir figürdür.  

 

   Anlatıcının anaannesi, annesi, Neşecan Yenge, Gülfidan Kalfa, Tütsücü Huriye, Macuncu 

Ramiz de, gene aynı amaca hizmet etmesi amacıyla öyküye konu edilmişlerdir. Yaşantıları, 

konuşmaları, giysileri, alışkanlıkları eski bir yaşamın parçasıdır. Gülfidan Kalfa’nın 

kahraman anlatıcıya “küçük beycim” şeklinde seslenmesi bile kendine özgü bir konuşma 

biçimidir. Kahraman anlatıcının sokaktan macun alması, yalıda bulunan insanlarca tepkiyle 

karşılanır. Bu sebeple öyküde çizilen sahne, kadınların kendi aralarında konuşurlarken 

sergiledikleri davranışların betimlenmesi, Selim İleri’nin en başarılı olduğu bir noktadır.        

  

    İkinci öyküde figürlerin sadece isimleri değişmiştir. Gerek köşkün hizmetçisi, gerek 

köşkün ileri gelen kadınları ve misafir kadınlar, tıpkı ilk öyküde olduğu gibi resmedilirler.  

 

     e. Zaman 

     Öyküler, anı üslûbunda yazılmıştır. “…biz hep ilk yaz aylarında geliyoruz buraya…” 

(s.290) cümlesinden, öyküde aralıklarla anlatılan anıların, ilkyaz mevsimine denk geldiği 
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sonucuna çıkartabiliriz. Öyküde anlatılan devrin, yalılarda yaşanan hayatların son demlerine 

denk gelmiş olduğuna dikkat edilirse, yazarın Cumhuriyet’ten sonraki zaman dilimini 

anlattığını söyleyebiliriz. Üsküdar’a yürüyerek gidilirken, sokak aralarında, kahraman 

anlatıcımızın “bostan”larla karşılaşması, öykünün zamanı hakkında bir fikre sahip 

olmamıza sebep olacaktır. Öyküde kahraman anlatıcının “apartıman”da oturduklarını 

söylemesi de gene bize bir fikir verebilir. Öykünün, en azından anlatıcının çocukluk dönemi 

boyunca devam eden seneleri kapsadığını söyleyebiliriz.     

 

     f. Mekân 

     Öykünün eski İstanbul hayatını yansıtmak, yiten güzellikleri anımsatmak gibi bir 

amacının olduğunu hatırlarsak, “mekân” unsuru önem kazanmaktadır.  

 

     Öykü bir yalıda geçer. Yalı, İstanbul’un yüksek düzey insanlarını anlatabilmek için 

seçilebilecek en önemli mekânlardan biridir. Artık yaşamımızda olmayan kimi kelimeler de, 

eski yaşam biçiminin ortaya çıkartılması aşamasında karşımıza çıkar. Örneğin “selamlık”, 

kadınlarla erkeklerin ayrı ayrı odalarda oturdukları geleneksel hayatımızın bir parçasıdır. 

Bununla birlikte kahraman anlatıcının şu cümlesi, toplumda geleneksel yaşamın geri 

çekilmeye başladığını gösterir:  

 

“Gerçi ben annemlerle böyle bir evde oturmuyordum. Tersine, nicedir 

apartımanlara  geçilmişti. Bahçeli tahta evlerin, aşıboyalı tepe köşklerinin, 

kayıkhaneli yalıların dönemi kapanmıştı. Ama buraların çürümesine sık 

sık geliyordum, çürümeyi çürüyenlere karışmaksızın yudumluyordum.” 

(s.293) 

 

     Şu ayrıntılar da gene, mekânın zamana özgü özelliklerini göstermektedir: 

      

“Yalının kapısında baştan başa camlı bir giriş vardı. (…) Taşlıkta mermer 

ev içi havuzu vardı. Havuzun suyunu yenilememişlerdi. Dipteki suyu 

yozunlar aşıyordu… Sultan Aziz’in terkesinden edinildiği söyleniyordu 

çerçeveli boy aynasının.” (s.293)            

 

     g. Dil ve Üslûp 
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     Yazar, çoğu öyküsünde yaptığı gibi, bol ayrıntı kullanarak, niteleyici kelimelere ağırlık 

vererek, gösterme tekniği uygulamakta, böylece öyküdeki amacına ulaşmak istemektedir. 

Eski zamanların hayatlarını bize “göstermek” için, niteleyici kelimelere ağırlık verilir. Bu 

sayede İstanbul tabii güzellikleri, yalının bahçesi cazip bir biçimde yansıtılır. 

      

     h. Anlatım Teknikleri 

     Yalının eski günleri anlatılırken özetleme tekniğinden yararlanılır. (s.292) 

 

     Doğanın güzelliği, yalının yok oluşu ve bunun derin hüznü anlatılırken tasvire ve 

dolayısıyla gösterme tekniğine başvurulur. “Erişmez Nevbahar”da karşımıza çıkan bazı 

satırlar, Selim İleri öykücülüğündeki betimlemeciliğin en başarılı örneklerdir: 

 

“Büyük de denemezdi ya o bahçeye. Dağınıklığın zenginleştirdiği bir 

düzen vardı. Öbeklerde hercai menekşeler, insan yüzlü, salkım salkım 

leylaklar, saksılardan sarkan küpeçiçekleri, kendiliğinden bitmiş sanısını 

uyandıran dam gülleri, bahçeyi çeviren pas tutmuş, demir parmaklıklara 

sarılı çarkıfelekler, kadife gibi yumuşak yarmış maviçamlar iki tane, en 

güzeli ya da en acısı, artık budanmayacak kurumuş bir çınar gövdesi, her 

yağmurun çürüttüğü…” (s.298)                                   

 

     “Gülibrişim” ağaçları bir “leitmotiv” tekniği uygulanır. Öyküde, doğanın büyüleyici 

güzelliğine vurgu yapılırken özellikle bu “leitmoteiv”den yararlanılır. 

 

     Özellikle kadınların hayatlarının anlatımında diyalog tekniğine başvurulur. (s.297) 

      

     2.2.3.6. “Sizinle İğrenç” 

     a. Konu 

     Bu öykü, tıpkı “Hicran Yarası” gibi bir aşk öyküsüdür. İleri’nin öykülerinde, zaman 

zaman başka konuların gölgesinde kalsa da, aşk hep olmuştur. Ancak bu öyküde, aşk eski 

İstanbul’un ya da iletişimsizliğin önüne geçmiştir.  

 

     Yengesine karşı “tehlikeli” duygular besleyen, “kısa pantolonlu” yeğenin aşkı 

anlatılmaktadır. Öyküde, Kemal’in “…Kısa pantolon giymeyeceğim gelecek yaz.” (s.312) 
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demiş olması, ortada sadece yeğenden yengeye yönelmiş basit ve “çocuksu”luktan ibaret bir 

“aşk” olduğunu düşündürür. Ancak öyküde cinselliğin işlenme biçimi, “çocuksu” değildir.  

 

     İleri, “Bütün İstanbul Bilsin” ve “Erişmez Nevbahar” öykülerinde olduğu gibi, çocukluk 

anılarından hareketle bir öykü kotarmak istemiştir. Ancak bu iki öyküde ve onlara benzeyen 

öykülerde amaç eski İstanbul hayatını anlatmaktı. “Sizinle İğrenç”te anlatılan, doğrudan 

doğruya yeğenin yengesine duyduğu aşktır ve bu aşkın içinde cinselliğin olmadığını 

söyleyemeyiz. Ancak bu noktada, yengenin duygularının, davranışlarının “sapkınca” 

olmadığı söylenmelidir. Yengeden ciddi bir işaret alınmaz. Yaptıkları bir “yeğen”e karşı 

duyulan sevginin mahsulü gibidir.         

 

     Öyküde, Büyükada’nın doğası ve eski İstanbul’un güzelliğine dair konulara değinilmişse 

de, belirttiğimiz gibi, bunun oranı kitaptaki diğer öykülerden farklıdır. 

 

     Öyküde anı üslûbu yoğun olarak kullanılmaz. Geçmiş, şimdiki zaman kipiyle aktarılır. 

Kahraman anlatıcının, yıllar sonra, “Aşk mıydı bu? Özlemek, hiç unutmamak, yıllar sonra 

bir içsel sızıyla dolup taşmak… aşk mıydı?” demesi, öyküdeki gerçekçilik dengesinin 

korunması içindir. 

 

     Öyküde bu anlatılanlar dışında, bir katman daha vardır. Bu katmanda da, yengenin 

sevgilisi Sedat’la konuşmalarından kesitler sunulur. Konuşmalarından, ilişkilerinde, bir 

problem olduğu anlaşılmaktadır.    

 

     Cinsellik de, aşkla birlikte işlenen bir konudur bu öyküde. Cinsellik, sapkınca bir eğilim 

olarak çıkar karşımıza. Bir çocuğun yengesiyle ilişki kurmayı hayal etmesi, ya da 

masummuş gibi gözüken kimi “deneyler” yapması şeklinde oraya çıkar.  

 

     b. Olay Örgüsü 

     Öykü, yengeyle yeğenin yıllar önce Büyükada’da yaptıkları gezintileri, bu gezintilerdeki 

romantizm oranını yoğunlaştıran Büyükada doğasını, denizini aktaran bir katmana sahiptir. 

Bu geziler aktarılırken, yeğen Kemal’in “tehlikeli” duyguları da ortaya çıkar. Bu duygular, 

içinde cinsellik de olan çok kuvvetli duygularıdır.  
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     Ortada, yengenin normal, içten “yenge”lik davranışlarının, bir küçük çocuk tarafından 

yanlış anlaşılması gibi bir durum vardır. Şu cümlelere bir bakalım: “Sessizce eğilip 

yanaklarımdan öptü. Sessizce okşadı saçlarımı. Sessizce kalbimin sesini dinleme oynadık.” 

(s.310)    

 

     Öykü ilerledikçe, kısım kısım, yengenin sevgilisiyle olan diyalogları verilir. Bu 

diyaloglarda, iki sevgili arasındaki problemler sergilenir. Öykü bir kesit öyküsüdür ve 

başladığı gibi biter. Öykünün sonunda bir rüya atmosferi başarıyla yansıtılır. Rüyada, 

yeğen, yengesini “kaçırır”.  

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Dostlukların Son Günü kitabında hep olduğu gibi, bu öykünün de “kahraman anlatıcı”sı 

“çocuk Kemal”dir. Fakat çocukluğunu “yıllar sonra” hatırlayan “yetişkin Kemal”dir aynı 

zamanda. Birinci şahıs anlatıcıdan yararlanılır. Öyküde, gösterme tekniğinden yararlanılan 

diyalog bölümleri de, çocuk Kemal’in içine işleyen konuşmalardır. Bu konuşmaları, yıllar 

sonra hatırlamaktadır “yetişkin Kemal.” Bu diyalogların da, Kemal’in bakış açısından bize 

aktarıldığını belirtmek istiyoruz. Ancak yorumsuz bir biçimde, yansız olarak aktarılır. Öyle 

ki, metnin içinde ayrı bir bölüm gibidir. 

 

     d. Kişiler 

     İleri öykücülüğünün genel özelliklerine bakıldığında, yazarın öykülerinde kalabalık bir 

kişi kadrosu seçtiği görülecektir. Bu öykü, bir istisna olabilir. Kahraman anlatıcımız Kemal, 

âşık olduğu yengesi ve sevgilisi Sedat, öykünün temel figürleridir. Annesi, babası, 

babaannesi, fotoğrafçı… gibi figürler belirsizce yer alırlar.  

 

     “Kahraman anlatıcımız” Kemal çocukluğunu anlatan bir yetişkindir. Yanlış bir sevginin 

içindedir. Yaşından beklenmedik cinsel arzular içinde yaşar. Yoğun bir duygusal atmosfere 

sahip olan öyküde, bu yoğunluğun merkezi ya da sebebi Kemal’dir. 

 

     “Yenge” (Belkıs), kendini yalnız hissetmektedir. Bir çocuğu olsun istemektedir. Sedat’la 

aralarında ciddi sorunların olduğu anlaşılmaktadır.  
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     Öykünün adına atıf yapılacaktır: “Sana uymuyorum. Arkadaşlarına, ailene, çevremize 

uyamıyorum.” (s.311) Bu cümle, İleri’nin figürlerinin pek çoğunun problemini özetler. 

Çevresiyle uyuşamayan insanları anlatır İleri. Onun bu tavrı, Fransız romancı Sartre’ın 

“Başkaları cehennemdir!” cümlesini düşündürür. Yenge Belkıs’ın böylesi düşüncelere sahip 

olması boşuna değildir. Zira Kemal’e verilen tembihler de bir taraftan, metnin içinde 

parantez içlerinde gösterilecektir: “Yenge demeyeceksin o kadına! Amcanın günahı; bir 

rezil…” (s.308)  

 

     e. Zaman 

     Öykünün vaka zamanı, “Bütün İstanbul Bilsin” ve “Erişmez Nevbahar” öykülerinin 

aksine, uzun bir süreyi içine almaz. Yengesiyle birlikte geçirdiği, “tehlikeli” duygular 

beslediği günler, çok geniş bir zamana yaslanmaz. Olaylar, şimdiki zaman üslûbuyla 

anlatılır. Daha sonra, geçmişte kaldığı hissettirilir. “Aşk mıydı bu?” (s.309) cümlesi, yıllar 

sonra, eski zamanlarda yaşanmış olayların sorgulanmasıdır. Dolayısıyla, öyküde dün ve 

bugün ayrılmıştır. Geçmişe gidildiğini ya da bugüne dönüldüğünü fark ederiz. Öykünün 

başlangıcında, İleri öykülerinde çok az rastlanan bir durum çıkar karşımıza. Kahraman 

anlatıcımızın içi sevinçle doludur. Satırlardan bu sevinç büyük bir başarıyla sezdirilir. 

“İlkyaz yine geliyor.” (s.308) cümlesi, yengeyle birlikte yapılan yürüyüşün mevsimine 

işaret ettiği gibi, bu sevince de işaret eder.    

  

     f. Mekân 

     Öykülerinin neredeyse tamamında İstanbul’u anlatan yazar, bu defa Büyükada’ya 

götürür bizi. Çocuğun içindeki yoğun aşk duyguları ile Büyükada’nın doğası, doğanın 

betimlenişi, denizi… bir bütünlük oluşturur. İmkânsız bir aşkı anlatacak olan yazar, 

kendisine şiirli bir mekân olan Büyükada’yı seçmiştir. Şu cümleler, öyküde ikinci planda 

kalmış olan eski İstanbul hayatını aksettirme isteğinin bir sonucudur. Ama aynı zamanda, 

imkânsız bir aşkın öyküsü için iyi bir atmosfer olur:  

 

“Her köşesi değerli eşyalarla dolu bir köşktü burası: İpek gibi Isparta 

halıları, ipek gibi Acem halıları, pirinç mangallar, tahta oymalı elişi 

paravanalar, billur kaseler, yüzyıllık gaz lambaları…” (s.309) 

 

     g. Dil ve Üslûp 



 187

     Öyküde kısa cümleler ve niteleyici kelimeler yoğunluktadır. Diyaloglar öykünün akışını 

başarıyla ilerletir. Öyküdeki diyaloglar hem kelime ekonomisi bakımından, hem de 

öykünün olay akışını ilerletmesi bakımından işlevseldir. 

 

     h. Anlatım Teknikleri 

    Öyküde gösterme tekniği, diyaloglar ve tasvirler sayesinde uygulanır.  

    

                          “Bu sokaklar kimin yenge?” 

                             “İkimizin Kemal.”   

                             “Bu sokaklar?” 

                             “Onlar da bizim.” 

                              “Keten helvaları?” 

                              “Senin Kemal.”(s.311) 

 

    Tasvirler, öykünün duygu-yoğun atmosferini oluşturmak içindir.  

 

     Geriye dönüş tekniği, yeğenle yengenin yıllar önce birlikte yaptıkları yürüyüşleri, 

yaşananları aydınlatmak için gerçekleştirilir. 

  

   Kemal’in kıvırcık saçlarına yapılan vurgu, otobiyografi tekniğinin uygulandığını gösterir. 

      

     2.2.3.7. “Elbise Haritaları” 

     a. Konu 

     Bu öyküde, orta yaşlı, evde kalmış bir terzi kız olan Funda Abla’nın portresi 

çizilmektedir. Funda, kahraman anlatıcımız Kemal’in çocukluğunda tanıdığı ve öyküde 

açıkça belli edilmese de, sezdirildiği kadarıyla, kendisine karşı kuvvetli duygular beslediği 

yoksul bir kızdır. Öykü ilerledikçe Funda’nın ruhsal ve sinirsel bir rahatsızlığa sahip 

olduğunu anlarız. Öyküde, “Sizinle İğrenç”tekinin tersine, aşktan ziyade Funda’nın sessiz, 

yalnız, içten içe anormal kişiliğinin anlatılması öncelenmiştir. Bu yapılırken kitaptaki pek 

çok öyküde olduğu gibi, eski İstanbul hayatından ayrıntılar öykünün zemin rengini 

oluşturur. Funda’nın yalnızlığı öyküde sıkça vurgulanır. O, evde kalmış bir kızdır ve 

geçmişiyle ilgili hayali olaylar anlatır.    
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    Öyküye Funda’nın yalnızlığının şahsında, yoğun bir hüzün duygusu hakimdir. Selim İleri 

öykücülüğünün en önemli özelliği hızını duygusallıktan almasıdır. Duygusallık, İleri 

öykücülüğünün muharrik gücüdür.  

 

     b. Olay Örgüsü 

     Öykünün önemli bir kısmı, Funda’nın portresinin çizilmesine ayrılmıştır. Funda’nın, 

anlatıcımızın annesi tarafından sürekli aşağılanışı, küçümsenişi, kahraman anlatıcımızı 

Funda’ya daha çok yaklaştırmakta, Funda’nın portresini daha hüzünlü, daha dramatik bir 

noktaya taşımaktadır. Öykü bu şekilde ilerlerken ve Funda’nın yaşamından bir “kesit” 

olmaya doğru giderken, bir gün öykünün akışını değiştiren bir olay yaşanacaktır. Funda, 

anlatıcımız Kemal’in annesine bir elbise dikmektedir. Akşam olduğu halde iş bitmemiştir. 

Elbiseyi evine götürür ve ertesi sabah getireceğini söyler. Ancak bu akşamdan sonra bir 

daha gözükmez. Anne oğul, Funda’nın yaşadığı evi aramaya giderler. Acıbadem’de yoksul 

bir mahallede yaşamaktadır. Uzun aramalardan sonra, Funda’nın evini bilen bir kadına 

rastlarlar. Kadın evi tarif ederken, “…hasta o kız, aradığınız Funda’ysa. Aylardır sokağa 

çıkmıyor. Sinire yakalandı, illetliymiş. Komşuları bakıyor.” (s.322) der. Funda’nın evini 

bulurlar. Bir başına oturduğu odanın kapısını açtıklarında, gelinlik giymiş, duvak takmış bir 

halde görürler Funda’yı. Funda aklını yitirmiştir. Kahraman anlatıcımız “Kör olmuştum.” 

(s.323) der. Bu mecazi bir ifadedir. Öyküyü kaplayan hüznün zirveye vurduğu noktayı 

gösterir.      

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Bu öyküde de, kahraman anlatıcımız Kemal’dir. “Kahraman anlatıcı”dır, birinci şahıs 

anlatıcıdır. Öyküye tümüyle onun bakış açısı hakimdir. Anlatım tutumu yanlıdır. Funda’ya 

acımamızı ister. Annesine karşı ise olumsuz bir anlatım tutumu geliştirir. Bunun sebebi, 

Funda’nın durumunu daha da trajik hale getirmektir. Annesinin Funda’ya yaklaşımı 

acımasızcadır.     

 

     d. Kişiler 

     Öykünün merkezinde Funda Abla vardır. Funda Abla orta yaşlı bir kızdır. Hiç 

evlenmemiştir. Yalnızdır. Terzilik yaparak kıt kanaat geçinir. Sessizdir. Öykü ilerledikçe, 

sinirsel ya da ruhsal bir rahatsızlığa sahip olduğunu anlarız. Öykünün finalinde bu düşünce 
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kesinleşir. Şu cümleler, ona büyük sevgi ve merhamet besleyen “kahraman anlatıcı”mızın 

Funda portresini çizerken söylediği sözlerdendir: 

   

 “Gözlerindeki anlamdan ürküyordum. Alabildiğine küskün, alabildiğine 

kederli bu siyah gözler. Gülümseyişi Funda Abla’nın rahat, kaygısız. 

Gözleriyle uyuşmuyor. Zaten gözlerinden başka mutsuzluğu simgeleyen 

bir yanı yoktu.” (s.314) 

 

     Funda’yı tamamen benimseyen ve bu minval üzere öyküyü kuran anlatıcı Kemal, 

annesine karşı olumsuz bir anlatım tutumu takınmıştır. Annesi sürekli olarak Funda’nın 

aleyhindedir ve bu durum Kemal’i yaralar. Annesi, Funda Abla’dan bahsedilmesine kızar: 

“Ne bileyim ben… Elin terzisini karşıma alıp konuşamam; sana ne bunlardan hem?” (s.315) 

Şu cümle anlatıcımıza aittir: “Sürekli kötülerdi annem Funda Abla’yı. Başına 

buyrukluğundan yakınırdı.” (s.316)               

 

     Öyküde bunların dışında Funda’nın uydurduğu hayali kişiler de vardır. Onlar, Funda’nın 

“kocası ya da nişanlısı olmuş” kimselerdir; Funda’nın rahatsızlığını sezdirmek amacıyla 

metne sokulmuşlardır.  

 

     e. Zaman 

     Öykü, Kemal’in çocukluğundan aktardığı, Funda’yla ilgili anılarının karmaşık olarak 

anlatımından oluşur. Anekdotlardan müteşekkil bir öyküdür. Bir kesit öyküsüdür. Ancak 

yukarıda özetlenen son bölüm, öyküyü salt bir kesit öyküsü olmaktan uzaklaştırır. Funda 

Abla’nın hayatından aktarılan belli bir dönem, öykünün zamanını oluşturacaktır. Bu dönem 

uzun seneleri kapsamaz. Öyküde anlatıldığı süre içerisinde, Funda’da yaşının ilerlediğini 

gösterecek ya da yılların geçtiğini gösterecek değişimler olmaz. Ancak hiç değilse öykünün 

birkaç yılı kapladığı şu cümlelerden anlaşılır:  

 

“Funda Abla mevsim dönümlerinde gelirdi genellikle. İlkyaz sonlarında, 

güz ortası gün kısalışlarında, karın yağdığı ilk gün.” (s.315)   

 

          Öyküde bahsedilen kıyafetler, ev eşyaları, öykünün eski İstanbul hayatını anlattığını 

düşündürür bize.    
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      f. Mekân 

     Öyküde, Funda’nın yoksulluğunu vurgulamak amacıyla, Funda’nın ikamet ettiği semt 

olarak Acıbadem seçilmiştir. Funda şunları söyler: “Yolum uzun. Acıbadem’de oturuyorum 

ben. Kırlık bizim oraları. Karanlıkta korkuyor insan.” (s.319) Öykünün sonunda Funda 

Abla’nın evi de, gene aynı amaçla yoksul bir biçimde betimlenir. Funda’nın hayali 

kocasıyla birlikte yaşadıkları evi anlatan şu satırlar da, gene mekânın toplumsal statüyle 

bağlantısını örnekler: “Paramız yoktu Kemal. Ama mutluyduk. Sizin gibi büyük evde 

oturmazdık ama! Nohut odamız, bakla sofamız saraydan yeğdi.” (s.317)  

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Yazarın öztürkçe kelimeleri kullanmak için gösterdiği itina, bu öyküde de sürmektedir. 

Mucize kelimesi yerine “tansık”, bakire kelimesi yerine “erden” kullanılmaktadır. Öyküde 

kelime ekonomisinden yararlanılarak yazılmış diyalogların satır aralarında, okurlara önemli 

duygular sezdirilmektedir. 

      

     h. Anlatım Teknikleri 

     Öyküde, diyalog tekniği, gösterme tekniği, tasvir tekniği, özetleme tekniğinden 

faydalanılmıştır. Ayrıca montaj tekniğine de bir örnek var: “Aşk gelicek cümle eksikler…” 

(s.321) Yunus Emre’nin ünlü dizesi (“Aşk gelicek cümle eksikler biter”) kısmen 

alıntılanmıştır. Bu yarım mısra, Funda’nın aşksızlığının, Kemal’in sevgi arayışının ve 

sevgiyi bulamayışının anlatıldığı öyküde, öykünün temel meselesiyle birebir örtüşmüştür.  

      

     2.2.3.8. “Kırık Minyatür” 

     a. Konu 

     Sonunda kavuşma olmayan bir aşkı işlemekle birlikte, bu öykünün asıl konusu, yitirilen 

çocukluğun, bir genç üzerinde yarattığı ruhsal çöküntüdür. Çocukluğun her insan için kısa 

süreli bir cennet hayatı olduğunu ve yetişkinliğinse cennetten kovulma, dünyaya düşme 

olduğunu farz edersek, Kemal’in bu öyküde yaşadığı çöküntü biraz bu durumu 

andırmaktadır. “Eski evlerin yerine beton apartmanlar yapılmış. Çok uzağız birbirimize.” 

(s.324) Değişen İstanbul, artık nimetleriyle birlikte silinip gitmiş gamsız çocukluk günleri… 

Şimdi okuyacağımız satırlar bir çocuğun “topac”ını yitirişini anlatır. Fakat bu basit bir 

cismin yitirilişi değildir. Topaç bir sembol olarak kullanılmıştır. Yitirilen çocukluktur. 
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“Topaç çeviriyorum; topaç merdivenlere koşuyor, durmuyor, fır dönerek 

koşuyor. Merdivenlerden iniyorum. Yosun tutmuş, minelenmiş 

basamaklarda topacım koşuyor. ‘Düşeceksin, düşeceksin’ diyorum; ama 

beni işitmiyor. Başını çarpıyor, dudağı kanıyor, uzun kirpikleri dökülüyor. 

Topum, topacım ölüyor.” (s.329)        

 

      b. Olay Örgüsü 

     Öyküde birbirine ulanmış, karmaşık bir biçimde iç içe geçmiş sahneler bulunmaktadır. 

Bu sahnelerden bir bölümü, Kemal’in Nesrin’le olan diyaloğudur. Bu sahnelerden bir 

başkasında Recibe Teyze anlatılır. Kemal’in annesiyle olan diyaloğu da ayrı bir bölüm 

olarak düşünülebilir. Ancak bu bölümler, birbirlerinden ayrılmış durumda değildirler. İç içe 

anlatılırlar.       

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öyküde, birinci şahıs anlatıcıdan faydalanılmıştır. Tümüyle “kahraman anlatıcı” 

Kemal’in bakış açısı öyküye hakim durumdadır. Kemal’in, tıpkı “Elbise Haritaları” 

öyküsünde olduğu gibi, kendisine acıdığı, kendisini geçmişin bir simgesi olarak gördüğü bir 

figür, Recibe Teyze’dir. Yanlı anlatım tutumu, bu figüre yönelmiştir. Olumlu bir anlatım 

tutumuyla yaklaşılır Recibe Teyze’ye. Nesrin ise tam tersi bir muameleye tabi tutulur.    

 

     d. Zaman 

     Diğer öykülerde olduğu gibi, bu öyküde de, yazarın çocukluğuna, uzak bir zaman 

diliminden bakılmaktadır. Hatırlanan çocukluk günleri, öyküye konu edilir. Anlatılan 

zaman dilimi, İstanbul’un geleneksel yapısının tümüyle bozulmadığı, ama artık 

apartmanların yapılıp köşklerin yıkılmaya başladığı seneleri kapsamaktadır.  

 

     e. Mekân 

     “Dikenlerin bürüdüğü bu bahçede mimozalar açardı bir zamanlar. Salkımdan, leylaktan 

geçilmezdi.” (s.325) cümlesi, öykünün amacını gerçekleştirebilmek için, yazarın ne gibi 

mekânları seçtiğini gösteren bir örnektir. Yazar, bir yandan, yalnızlığı, sevgi yoksunluğunu 

anlatmak için yola çıkmaktadır. Ancak bu arada yitirilen güzellikler, eski İstanbul yaşamı 

da vurgulanmak istenmektedir. “Kadife Sokağı’ndaki evde, bu tahta köşkte…” ifadesinde 

geçen “köşk”, kaybolmuş günlerin bir sembolü olarak kullanılmıştır.    
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     f. Kişiler 

     Öykünün merkezinde kahraman anlatıcımız Kemal bulunmaktadır. Bu öyküde Kemal, 

karşımıza, yaşı daha da büyümüş olarak çıkmıştır. “Ben büyüdüm. Kocaman oldum. 

Ergenlik çağına eriştim, yıllar geçti.” (s.324) cümlelerinden öykünün anlatıldığı zamanı 

değil, anlatıcının hatırladığı ve öyküye yerleştirdiği zaman dilimini anlamalıyız.  

 

     Öyküde etkileyici biçimde çizilmiş olan bir karakter de Recibe Teyzedir. Tıpkı “Elbise 

Haritaları” öyküsünde olduğu gibi, Kemal’in annesi, anormal özellikler taşıyan öykü figürü 

Recibe Teyze hakkında olumsuz cümleler kurar. Anlatıcımızın tavrı bunun tam tersidir. 

Şimdi alıntılayacağımız cümleler, Recibe Teyze’nin İleri tarafından son derece etkileyici bir 

biçimde çizilen karakterini gösterir: 

 

“Delinin tekiydi. Herkesi kırardı. Ölünün arkasından konuşturuyorsun 

beni… Efendibabamın öldüğü gün ut çalmıştı, biz hepimiz ağlarken. 

(s.329) ”Güzeldi ama mamasız bir güzellik. Garip tuvaletler giyerdi 

güpegündüz. Aman bir yasemen esansı sürünürdü., içi bayılırdı insanın.” 

(s.329) “Düğün gecesi gerdeğe girmemişti halam. Efendi babam 

napıcağını bilememişti.”(s.329) “Kürkleri vardı. Giymezdi. Kimselere 

vermezdi malını mülkünü.” (s.331) 

 

     Öyküde üzerinde durulan bir figür de Nesrin’dir. Nesrin hakkında Kemal’in duyguları 

çok net değildir. “Bir arkadaş toplantısında tanışıyoruz Nesrin’le. Ortaklaşa bir şeyler 

duyuyoruz. Örnekse bu arkadaş toplantısından nefret ediyoruz.” (s.327) Ancak aynı 

Nesrin’den duyacağımız şu cümleler, Nesrin hakkında yazılmış şu cümleler, onun Kemal 

gözünde düştüğünü gösteriyor: “Yakama yapışıyor Nesrin. ‘Leylakların parasını ben 

verdim,’ diyor.” (s.330) Öyküde Nesrin önemli bir noktada bulunmaktadır. Çevresi, iki 

genci birbirlerine yakıştırmaktadırlar. Ancak Kemal, bütün bu istekler karşısında isteksizdir, 

hatta isyankârdır. Şu satırlar Kemal’in içinde bulunduğu bunalımın, Kemal’in değişen 

dünya karşısındaki ruhsal çöküntüsünün bir sonucu gibidir: 

 

“Nesrin’in duvağını açmayacağım. Ağlayan, alkışlayan insanların önünde 

öpüşmeyeceğiz. Bir evimiz, saksılarımız, saksılarda sardunyalarımız 

olmayacak. Sabahları karşılık kahvaltı etmeyeceğiz.” (s.329) 
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     g. Dil ve Üslûp 

     Yazar, öykünün duygusal atmosferine hizmet edecek tasvirlere yer vermekten 

hoşlanıyor. Bu da, öykünün dilinde, niteleyici kelimelerin yoğun olarak kullanılmasına 

sebep oluyor. Bu yoğunluk daha çok doğa tasvirlerinde ortaya çıkıyor.  

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     Diyalog tekniği uygulanıyor.  

 

     Dolayısıyla gösterme tekniğinden de yararlanılmış oluyor.  

 

     Diyaloglar, öykünün olay akışına hizmet eden, kişilerin kişiliklerini ele veren çok 

başarılı parçalar. 

 

     Ayrıca örneğin Nesrin’le geçirilen bir gün, bir oturma, özetleme tekniğinden 

yararlanılarak anlatılıyor. Öyküler geçmişe dönük olduklarından ve uzun zaman dilimleri, 

birkaç sayfada anlatılmak istendiğinden, özetleme tekniğine ihtiyaç duyuluyor. (s.327)  

      

     2.2.3.9. “Mecnunu Çok Dağlar” 

     a. Konu 

     Öyküde, bir çocukluk aşkının anıları çevresinde, eski İstanbul güzellikleri, köşkler, eski 

insanlar, mazide kalmış yaşam biçimleri anlatılmaktadır. 

 

     Öykünün merkezini bu konu teşkil ederken, bunun yanı sıra, geçmişte kalmış tertemiz 

bir çocukluk aşkı, artık büyümüş, evlilik çağına gelmiş Kemal’in çevresiyle yaşadığı uyum 

sorunları, doğanın cezbedici güzelliği gibi konular da öykünün konuları arasındadır.  

 

     Öykü, adını, Zekeriya Dede’nin çocuk Kemal’e yıllar önce kısmen anlattığı Leyla ile 

Mecnun hikâyesinden, bu hikâyenin, metnin bir bölümünde geçmiş olmasından alır. Ancak, 

Mecnun, yani aşk başlığa taşınmış olsa da, öykünün ön planında gene eski İstanbul’un 

kendine özgü güzellikleri almaktadır. Mecnun’un Leyla’ya kavuşamadığı hatırlanacak 

olursa, öyküdeki anlatıcı Kemal’in de Yurdanur’a ulaşamamış/ulaşmamış oluşu, iki 

kahramanın kaderlerini birbirlerine paralel kılacaktır. Yazarın, metinde, meşhur hikâyeden 
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kısa bir bölüm aktarması ve bu Mecnun adını başlığa taşıması, iki öykü arasındaki ilişkiyi 

vurgulamak için olsa gerektir. Ancak bu, hem İleri metinleri için istisnai bir durumdur. Hem 

de bu benzerlik yüzeyseldir. Zira Mecnun, bilindiği gibi kişisel aşk mertebesinden ilahi aşk 

mertebesine yükselmiştir. İleri’nin metinlerinde böylesi metafizik açılımlar görmek 

mümkün değildir.   

      

     Öyküde annesiyle söyleşen genç Kemal, annesi tarafından bir türlü anlaşılmaz. Neden 

evlenmediği sorulur kendisine. Bir uyumsuzluk, bir anlaşmazlık, bir iletişimsizliktir işlenen.  

 

     Öyküde, yatır mezarlarıyla karşılaşan çocuk Kemal’in, bu durumdan duyduğu korku ve 

ürperti anlatılır. İleri öykülerinde, ölüm de, zaman zaman karşımıza çıkan bir konudur. Ama 

üzerinde yoğun olarak durulmaz.  

 

     b. Olay Örgüsü 

     Öykü, dün ile bugün arasında yapılan geçişlerden oluşur. Bu, öyküdeki “zaman” 

tasarrufunu etkilediği gibi, “olay örgüsü”nü de belirler. Öyküde iki katman vardır. Bu 

katmanlardan birincisi, yetişkin Kemal’in annesiyle yaptığı konuşmalar ve Yurdanur’un 

düğününe gidişinden müteşekkildir. İkinci katman ise Kemal’in çocukluğunu hatırlayışı, 

Yurdanur’la yaşadıkları masum sevgidir. Bir taraftan da o masum aşk günleri anımsanır. Bu 

arada sadece aşk değil, yaşadıkları bahçeler ve bu münasebetle metne giren öykü kişileri 

aktarılır. İki katman, münavebeli olarak aktarılarak, dün ile bugün arasındaki fark 

vurgulanarak, öykü “çatılır.” 

       

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öykü, birinci şahıs anlatıcı ile yazılmıştır. Kahraman anlatıcı Kemal, öyküyü bize 

aktarır. İnsanları, mekânları ve olayları tümüyle Kemal’in zaviyesinden tanırız. Anlatan kişi 

olarak Kemal, aynı zamanda öykünün merkezindedir.         

     

     d. Kişiler 

     Kemal ve sevdiği kız Yurdanur, öyküde ön planda olan isimlerdir. Bunun yanı sıra her 

ikisinin de anneleri ve Zekeriya Dede, ayrıca Kemal’in babaannesi öyküdeki figürlerdendir.  
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     Kemal, daha önceki metinlerde anlatıcımız olduğu için, hakkında çok şey söylenebilir. 

Bu öyküde Kemal’in Galatasaray Lisesi’ndeki günlerine vurgu yapması, evdeki 

kitaplarından bahsetmesi, ona entelektüel bir kimlik kazandırır. Kemal, ayrıca çevresiyle 

anlaşamamaktadır. İletişim problemi vardır. Hiç evlenmemek düşüncesindedir. Son derece 

duygusaldır. Geçmişi özlemektedir. Doğaya büyük bir sevgi duymaktadır.     

 

     Yurdanur yoksul bir kızdır. “Kız sanat” okumuştur. Çocukluğunda Kemal’e ilgi 

duyduğu okuyuculara hissettirilir. Çocukluk anıları içerisinden, Kemal, Yurdanur’a karşı 

hislerini anlatırken, onu tanıtır da bize: “Yurdanur’u dünyadaki her şeyden ve herkesten 

daha çok seviyorum. Bir gün görmesem, öleceğim gibi geliyor bana. Gür ve kıvrık kirpikli 

siyah gözlerine bakmaya doyamıyorum.” (s.332) Kemal’e ait olan şu cümle, hem 

Yurdanur’un kişiliğini ele veriyor, hem de İleri’nin şiirli dilini ortaya çıkarıyor: “Yurdanur, 

kız sanat okullarında, mutluluğun bardakta yetiştirilen sümbül kadar yalın bir şey olduğunu 

öğrendi.” (s.340) Yurdanur, kıt kanaat imkânlarla yetişmiş, azla yetinen bir kızdır ve bu 

cümle, İleri’nin, çok uzun cümlelerle anlatılabilecek bir manayı az kelimeyle anlatabilme 

becerisini en güzel şekilde gösterir.   

  

     Öyküde, İleri’nin öykülerinde örneğine pek rastlanmayan bir figürle karşılaşırız. 

Zekeriya Dede’yle… Zekeriya Dede çok fazla üzerinde durulmasa da, tasavvufi bir kişiliğe 

sahip olan bir öykü kişisidir. Dervişlerin bahçesinde Kemal, derviş sandukalarıyla karşılaşıp 

korkar. Bunun üzerine Zekeriya Dede kendisine şunları söyleyecektir: Derviş merviş hepsi 

yalan. Senin benim gibi âdemoğlu. İyiliklerini unutmamış halk, rahmetle anmak istemiş.” 

(s.339) Zekeriya Dede’nin, derviş kabirleri kenarında durarak, bir kitaptan okur gibi, o 

dervişlerin fiziki görünümleri hakkında bilgi vermesi, ilginç bir sahnedir. Aynı zamanda, 

Kemal’e, Leyla ile Mecnun hikâyesini de anlatacak olan yine Zekeriya Dede’dir.     

 

     e. Zaman 

     Öyküde iki zaman katmanı vardır. Kısaca “dün” ve “bugün” diyebiliriz. Bugün, Kemal 

evlenme çağına gelmiş, entelektüel bir genç olmuştur. Dün ise Yurdanur’la yaşadığı 

çocukluk aşkını yaşamıştır ve bu nokta üzerinde sıkça durulur. “Bugün” diye 

adlandırdığımız zaman dilimi, Yurdanur’un evleniyor olduğu haberi ile başlar ve onun 

düğünü ile biter. Demek ki, “bugün”ün süresi en fazla birkaç aydır. “Dün” ise daha geniş 
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bir zamana yaslanır. Ancak bu zaman dilimi belirsizdir. Yurdanur’la tanışmaları, yaşanan 

pek çok anı bu zamanın içine girer. 

 

     İleri’nin bu kitaptaki (Dostlukların Son Günü) öykülerinde, ‘geçmiş zamanın peşinde’ 

koştuğu hatırlanırsa, “zaman”, değişimi anlatabilmek için yazarın elinde olan bir imkândır 

ve zamana bu amaçla yaklaşır. Eski bahçelerin ortadan kalkması, eski yalıların, eski 

köşklerin, kendilerine göre figürlerle; “eşyalarla” ile, geleneksel unsurlarla ile birlikte tarih 

sahnesinden çekilmesi, İleri’nin asıl dert edindiği şeydir.        

 

     f. Mekân 

     “Zaman” için söylediğimiz cümleler, mekân için de geçerlidir. Mekân, İleri’nin özellikle 

bu kitaptaki öykülerinde, geçmiş zamanın vurgulanması amacıyla kullanılır. Şu cümleler, 

geçmiş zamanın izini süren Selim İleri için, geçmiş zamana ait eşyaları, mekânsal 

özellikleri ortaya çıkartabilecek özelliktedir: “Tavanarası şimdi kullanılmayan eşyaların 

yığıldığı, gelişigüzel atıldığı yer. Bronzdan çocuklar, yaldızı dökülmüş çerçeveler, gobleni 

erimiş koltuk, kuğulu sandıklar…” (s.336)  

    

     g. Dil ve Üslûp 

     Zaman zaman üslûpçu olduğu vurgulanan320 İleri’nin, bu öyküde de, şiirli bir dil 

kullandığını söylemek mümkündür. Geçmiş zamanın şiirli dünyasını yansıtabilmek 

amacıyla, yazar, ayrıntılı tasvirler yaparak bize bir anlamda bilmediğimiz bir dünyayı 

“gösteriyor.” Gösterme tekniği bu noktada devreye giriyor.  

 

     Bu öyküde, Zekeriya Dede’nin ağzından verilen, merhum dervişlerin “şemaillerini” 

betimleyen cümleler son derece etkileyicidir. Yazarın bu bölümler için özel çalışmalar 

yaptığı anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi, geleneksel kitaplarda, din büyüklerinin fiziki 

görünümlerini betimleyen bölümler bulunurdu. Şimdi okuyacağımız satırlar, İleri’nin “dil”e 

verdiği işçiliği de göstermesi açısından önemli: 

 

“Yüzü yuvarlak ve etli, kulağının altında ve boynunun sağ yarısında bir 

ben var idi. Kaşları hilal gibi biçimli yumuşak başlı, lacivert gözlü, iri inci 

                                                           
320 D. Hızlan, Düzyazı Ayracı, s.297.  
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dişli, eli aslan pençesi gibi, bahadır tarzında bıyıklı, göğsü yassı idi. Sözü 

şirin, çok çalışkan, yapıp yıkar, fakat sabır timsali idi.” (s.339) 

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     Kemal’e eski aşkını hatırlatan, çocukluğundan beri içinde yankılanan bir cümle, öyküde 

“leitmotiv” olarak kullanılır. “Sakın bir ateş böceğine basma.” (s.332 ve s.335) 

 

     Öykünün dün ve bugün arasında gidip gelen bir saat sarkacı gibi kurgulandığını 

hatırlarsak, geriye dönüş tekniğinin kullanılması da gayet doğaldır. (s.333) 

 

     Diyalog, tasvir, gösterme, anlatma teknikleri, yazarın Dostlukların Son Günü’nde en çok 

yararlandığı tekniklerdir. 

 

     2.2.3.10. “Yarın Olsun” 

     a. Konu 

     Bu öyküde, burjuvazi sınıfına mensup ve aynı zamanda devrimcilerin yanında yer alan 

bir aydının sınıfsal çelişkisi konu edilmiştir. Kemal geçmişten beri ait olduğu burjuvazi 

sınıfıyla, sonradan içine girdiği devrimcilik arasında kalmıştır. İki tarafın da mensubu 

olduğunu tam olarak duyumsayamaz. Öyküde, bunun yanı sıra, burjuvazi sınıfı 

eleştirilmektedir. Fonda 12 Mart’ın yankıları, etkileri hissedilmektedir. Öykü bir 

entelektüelin, kendisiyle, geçmişiyle hesaplaşmasıdır. Ve aynı zamanda çevresindeki 

insanları sorgulaması, eleştirmesidir.  

 

     Ayrıca kahramanımız Kemal’in insanlarla bağlantı kuramayıp çektiği yalnızlık, 

iletişimsizlik de öykünün konuları arasındadır.   

 

     Öyküden alıntılayacağımız şu satırlar, Kemal’in kendi dışına yönelttiği eleştiriyi 

örnekleyebilir: 

 

“…onların evlerinde tablalar kristaldi. Filtresiz sigara içtiğimde 

ceplerinden ve oyma tahta kutulardan çıkarırlardı Amerikan sigaralarını. 

Çakmakların cakalı seslerle kapatılışı. Alman gümüşü tabaklarda marul, 

göbeği kristal kadehe konmuş, porselen tuzluklar, biberlikler onlarla bir 



 198

örnek. Tuzluğun delikleri daha incedir. (…) (Kaç hayatı bir arada 

yaşıyoruz. Her an bir başkası gibiyim.)” (s.350) 

 

     Alıntı yaptığımız son cümle, Kemal’in kendi içinde yaşadığı çelişkiyi en veciz biçimde 

özetlemektedir. Ayrıca “onlar” diye kendilerinden bahsedilen kişiler, burjuvazi sınıfına 

mensup kimselerdir. Kemal hep “onlar”dandır hem de “onlar”a karşı olan 

devrimcilerdendir. Bu onun yaşamının çelişkisidir. Öyküde tartışılan, bir aidiyet 

duygusudur.    

 

     b. Olay Örgüsü 

     Öykünün merkez figürü Kemal ve arkadaşı, Beyazıt’ta Çınaraltı’nda oturmuş, çay 

içmektedirler. Öykü, bu iki kişinin diyaloğundan ve Kemal’in iç konuşmalarından, geçmişe 

ilişkin kimi sahneleri hatırlayışlarından, kendini ya da başkalarını sorgulayışlarından 

oluşmaktadır. Bu iki arkadaş, belli bir geçmişi paylaşmışlardır. Şimdi, Kemal’in arkadaşı 

Önder, Anadolu’ya gideceğini söylemektedir. Anadolu, gerçek devrimcilerin, dürüst 

insanların bulunduğu bir yerdir. Bu duruma özellikle vurgu yapılır. İki arkadaş, 

Çınaraltı’ndan ayrıldıklarında öykü sona erer. Bütün bu sohbet sırasında asıl yaşanan, 

Kemal’in içinde, ruh dünyasında olup bitenler, kendi içinde yaşadığı boğuşmalar, 

hesaplaşmalardır.    

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öykü birinci şahıs anlatıcı ile yazılmıştır. Bakış açısı Kemal’e aittir. Kemal, bu kitabın 

diğer öykülerinde de olduğu gibi, sevdiklerine ve sevmediklerine karşı, farklı anlatım 

tutumları geliştirecektir. Öyküde burjuvazi sınıfına mensup insanlara karşı beslenen öfke 

hiç gizlenmez. Anadolu’da olup da devrimciliklerinden hiç ödün vermeyen kişiler ise 

uzaktan uzağa benimsenir. Onlara karşı da bir hayranlık açık edilir.   

 

     d. Kişiler 

     Öyküde, Kemal ve Önder merkez figürlerdir. Fakat bu iki önemli figürün dışında da 

öykü kişilerinden bahsetmek mümkündür. Kendilerinden “onlar” diye bahsedilen, zengin, 

rahat ve lüks bir hayat yaşayan, devrimcilerin endişelerini anlamayan burjuvazi sınıfı da, bir 

kişilik kazanmış olarak ve öykü figürü olarak çıkarlar karşımıza.  
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     Kemal, yukarıda belirttiğimiz gibi, burjuvazi sınıfına mensup olduğu halde, 

devrimcilerin düşüncelerini paylaşan ve onlardan biri olmak isteyen bir gençtir. İki 

zümrenin birden içinde yer alan Kemal, yaşadığı çelişkiyi anlatabilmek için şu örneği verir:  

  

“(Her şey üstüme geliyor. Oturduğumuz apartman, okul, sinemalar, tanış 

evleri; sigara paketi, savurduğum duman dönüp yüzüme çarpıyor, tüyleri 

kirli kediyi sevmeyişim, hatta Orhan Gencebay’ın plakları, “Bir Teselli 

Ver”, bağlı bulunduğum yaşayış biçimi –başkaları da var öyle yaşayan, 

tasalanmadan—ve hep bağlı bulunmak zorunluluğu, sırtımdaki koyu renk 

bir kazağın fiyatını soranlara ille de azını söyleyişim…)” (s.350) 

 

     Özellikle son cümle, Kemal’in çelişkisini nefis bir örnekle anlatıyor. Aslında pahalı 

eşyalar alan ama bunu devrimci arkadaşlarına belli etmek istemeyen, kendi içine gömülen 

birisi… Kelimenin tam anlamıyla “araf”ta birisi…  

      

     Önder’in Kemal’e söylediği şu cümle, Kemal’i bize tanıtan başka bir örnektir: 

“Kırmalısın Kemal bu yalnızlık çemberini.” (s.344) 

   

     Kemal’in hem devrimciler arasında yer alıp hem de “lüks” denebilecek davranışlar 

içerisine girmesi, öyküde çok anlamlı örneklerle gösterilir. Kemal, Önder’le otururlarken, 

bir Amerikan sigarası içmektedir ve Önder’e de tutar. Fakat o almaz. Açıkça konuşmasalar 

da, aslında ortada açık bir çelişki vardır. Bir devrimcinin Amerikan sigarası içmesi hatalı bir 

davranıştır.   

 

     Öyküde anlatılan ikinci kişi ise Önder’dir. O da devrimcidir. Fakat Kemal’den farklıdır. 

Bu farkı, aşağıdaki satırlar açıklar: 

  

 “‘Kurtulacaksın gidince. Bu pislikten, çirkeften kurtulacaksın.’                            

‘Zaten hiç bulaşmadım.’ Doğru söylüyor: Hiç bulaşmamıştı. Öyle sergi 

açılışlarında, Çiçek pasajı’nda, şarap içmelerde, zevkli bir evde (…) 

toplanıp plak dinlemelerde Önder’i bulamazdım. Açık havadan 

hoşlanırdı.” (s.345) 
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     Yukarıda belirttiğimiz gibi, burjuvazi sınıfı ve Anadolu’da yaşayan (dürüstlüklerine, 

sahici oluşlarına vurgu yapılan) insanlar da öyküde birbirlerine zıt anlamlar yüklenen öykü 

figürleridirler.    

 

     e. Zaman 

     Öykünün süresi, iki arkadaşın, Çınaraltı’nda gerçekleştirdikleri birkaç saatlik sohbetin 

süresi kadardır. Ancak Kemal’in geçmişe dönüşleri, maziyi hatırlayışları, vaka zamanını 

genişletecektir. Öykünün fonunda 12 Mart olayları vardır. Bu durum, öyküde, kimi 

örneklerle sezdirilir.  

 

“Elim varmamıştı kitaplara. ‘Biz hepsini yaktık, ayıp değil ya.’ 

Yakabiliyorlar kitaplarını, yakıp gülerek anlatabiliyorlar.” (s.344) “Bir 

dönemdi işte. Herkesin herkese düşmen olduğu, bu düşmanlıkta vur 

patlasın, çal oynasın oynadığı, gününü gün ettiği, korkunç, kanlı bir 

dönemdi.” (s.345) 

                       

 

     f. Mekân 

 

     Öykünün mekânı, Beyazıt’ta bulunan Çınaraltı kahvesidir. Ayrıca Anadolu, öyküde 

özellikle vurgulanır. Önder Anadolu’ya gitmektedir ve orada İstanbul’un çirkin dünyası 

yoktur. Bu çok uzak bir bakıştır ve Selim İleri Anadolu’ya gerçekçi bir yaklaşım 

yöneltememektedir. Bunu sebebi, Anadolu’yu İstanbul’un zıddı olarak görmesidir. İstanbul, 

adeta varlıklı insanların, rahat yaşayan, idealsiz insanların mekânı iken, Anadolu bunun 

zıddına, davasına sadık, dürüst, temiz insanların mekânıdır.       

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Yazarın gözlemciliğinin ve ayrıntıcılığının öne çıktığı metinlerden biridir “Yarın Olsun”. 

Kısa cümleler, öykünün okunmasını kolaylaştırır.           

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     Öyküde bir tangonun sözlerinden montaj tekniği uygulanır. “Bu karanlık günün elbet 

gelecektir sonu…” dizesi, bilinçli olarak tercih edilmiştir. Öykü de karanlık günlerde 
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yaşanır. Güzel günler için de umut beslenir. Tango sözünün öyküye montajlanma biçimi 

oldukça başarılıdır. 

 

     Diyalog tekniği bir iletişimsizliğin, diyalogsuzluğun işareti olarak kullanılır.    

  

     Aranırsa, öyküde Kemal’le İleri arasında çok sayıda benzerlik bulunabilir. Bu da 

otobiyografi tekniğinin uygulandığını gösterir. 

 

     2.2.3.11. “Kırlangıç Fırtınası” 

     a. Konu 

     Bu öyküde, on yıl hapis cezası istemiyle yargılanan, 12 Mart mağduru bir devrimci 

gencin, Ekrem’in ve onun nişanlısı olan Meral’in dramı işlenmektedir. Bir ideale sahip 

olan, bir ideal için gerekirse kendi yaşamından vazgeçebilecek olan insanlar ve bu ideallere 

karşı ilgisiz kalan, duygusuz kalan toplum konu edilmektedir. Şu satırlar, Ekrem’in 

tutuklanışı ve çevresindeki kişilerin ilgisiz kalışını, dolayısıyla yazarın toplumu eleştirişini 

örneklemektedir: 

 

“Kapının önünde, merdiven aralığında polisler. Üst kattan, aşağıdan, 

pijamalarıyla, gecelikleriyle yarı uykulu,  yarı korkmuş olup biteni 

izleyenler. Ekrem’in her gün selam verdiği, günaydın ya da iyi akşamlar 

dediği insanlar şimdi yabancı, sinirlenmiş, bir an önce yakalanıp 

götürülmesini isteyerek.” (s.356) 

 

     Öyküde, yazarın çoğu öyküsüne konu olan eski İstanbul hayatına dair izler, ipuçları, bu 

öyküde de bulunmaktadır. Meral’in halasının aşı boyalı evinde, odanın ortasında bir çini 

soba yanmaktadır ve bu, kahraman anlatıcımız Kemal’e, çocukluğunu anımsatmaktadır. 

Ayrıca Meral’in halası ve onun portresi de gene “eski”ye ait olanın canlandırılması 

amacıyla öyküye konulmuş gibidir.      

 

     Öyküde, geleneksel olanın kaybolmasına, bir anlamda toplumsal değişime de, şu diyalog 

cümleleriyle değinilir: 

                             “Sizin buradan deniz gözükmüyor.” 

                             “Otel kapadı oğlum.  Lenduha gibi yükseliverdi karşımızda.” (s.355) 
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     b. Olay Örgüsü 

     Kemal, hukuktan ve devrimcilikten arkadaşı olan Ekrem’in, şu an yargılanmakta olan 

Ekrem’in, halasıyla birlikte oturan nişanlısı Meral’e ziyarete gider. Ziyaret sırasında zaman 

zaman geçmişi hatırlamakta, Ekrem’le olan dostluklarını hatırlamakta, öyküde zaman 

zaman ziyaret ortamına geri dönülmektedir. İleri, hep yaptığı gibi, bu öyküde de, görünüşe 

dayalı, harekete dayalı bir anlatım geliştirmektense, psikolojik derinliğe önem vermekte, 

bizlere Ömer Lekesiz’in şu satırlarını hatırlatmaktadır: 

 

“Selim İleri öyküsünde gerçeklik ve gözlemcilik kavramları adeta içerik 

değiştirir; insan, bilinçaltı ve eylemleriyle bir bütün olarak algılanıp, 

kuru/fiili gerçekliğin ötesinde insan hayatının tümüne tekabül eden 

toplumsal karakterli gerçek ve buna mahsus derin gözlem esas alınır.”321  

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öyküyü bize aktaran, diğer kahramanların dünyasını ve bütün hayatı, bize kendi bakış 

açısından süzen kişi Kemal’dir. Birinci şahıs anlatıcıdır. Anlatım tutumu ile yanlıdır. 

Ekrem’e ve Meral’e devrimci duygu ve düşüncelerinden dolayı, olumlu bir anlatım tutumu 

geliştirirken, devrimcilere ilgisiz olan diğer insanlara aynı tutumla bakılmaz. “Üç milyonluk 

şehirde herkes birbirine kara çalıyordu.” (s.357) Ama kendisine karşı her zaman olduğu gibi 

kıyıcıdır. Acımasızdır. Kendisini hırpalar. Eleştirir. Kemal, bu öyküde, anlatının merkez 

noktasında olsa da, Ekrem ve Meral’i ve onların dramını anlatmak için yola çıkılmıştır. 

Dolayısıyla Ekrem bir “gözlemci anlatıcı” konumundadır.   

 

     d. Kişiler 

     Öyküyü bize aktaran Kemal ise de, Kemal’den ziyade Ekrem ve Meral öykünün ana 

meselesini oluştururlar. Ekrem, hukuk öğrencisi iken tutuklanır. “Canlı, rahat, sokulgan 

biriydi. Herkese ve her şeye yetişebilirdi sanki.” (s.354) cümleleri, Ekrem’i anlatır. O, 

samimi bir devrimcidir. Hemen onun karşısına, Kemal’i koymak gerekir.  

 

     Kemal, girişken, sıcak bir tip değildir. Ama bunun sebebi, daha çok durgun tabiatıdır. 

Devrimcilerin arasındadır. Ancak onların arasında olmayı tam olarak başaramaz. 

                                                           
321 Ö. Lekesiz, Öykü İzleri, s.71. 
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“Katılmayı başaramadığım bir kavgaydı. Bir savaştı. Haklılıklarını biliyordum. (…) Oysa 

iyice uyuşuktum.” (s.354) cümleleri, bize Kemal’i, Kemal’in ağzından tanıtır. Kemal, 

Dostlukların Son Günü’nde hep vurgulandığı gibi, ikircikli bir ruh halini, belirsizliği, 

“araf”ta olma halini yansıtan çok önemli bir figürdür.    

 

     Meral de bir devrimcidir. Ekrem’e karşı sonsuz sadıktır. Nişanlısı Ekrem, on yılla 

yargılanmaktadır. Kemal, on yıl hapis cezası infaz edilirse ne yapacağını sorar. Meral’in 

cevabı kesindir: “Beklerim Kemal.” (s.355) Burada vurgulanan, sadece Meral’deki aşk 

değil, aynı zamanda Meral’in güçlü bir devrimci oluşudur.  

 

     Meral’in halası da, “eski”ye dair olanı, gerek eviyle gerekse kişisel özellikleriyle 

yansıtan bir figürdür. Mevsimleri, mevsim dönümlerini bilir; evi aşı boyalıdır, evinde çini 

soba yanar ve bir konsol vardır. 

 

     e. Zaman 

    Öykü, Kemal’in bir arkadaşını ziyareti süresince devam eder. Öğle üzeri başlar ve hava 

kararırken biter. Günlerin uzadığının belirtilmesinden, ilkyaz olduğunun vurgulanmasından, 

öykünün yılın hangi döneminde geçtiğini anlayabiliriz. Ayrıca, tutuklamalar, yargılamalar, 

cezalandırmalar, bize 12 Mart muhtırası sonrasını hatırlatır. Ekrem herkesin gözü önünde 

kaba bir biçimde tutuklanmıştır. Öyküde Kemal’in fakülte senelerini hatırlaması, yazarın 

geriye dönüş tekniğinin kullanılması, zamanı, uzun seneler öncesine götürür.  

 

                             “Sizin buradan deniz gözükmüyor.” 

                                “Otel kapadı oğlum. Lenduha gibi yükseliverdi karşımızda.” (s.355) 

 

     Bu cümle, İstanbul’un değişimini ve “zaman”ın, şehir, hayat ve toplum üzerindeki 

etkisini örnekler. 

 

     f. Mekân 

     Öyküde, “eski hayat”ın vurgulanması amacıyla, Meral’in halasının aşı boyalı evi mekân 

olarak seçilir. Evde çini sobasının yanması ve bir konsol olması gene eski zamana bir 

göndermedir. Bizzat “hala”nın kendisi de, bilgisi ile görgüsü ile eski zamana ait bir 

figürdür. 
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     Öyküde İstanbul’un çeşitli mekânlarının, Tarabya, Haydarpaşa Garı, Taksim’in adları 

geçer.   

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Öyküde, Mehmet Kaplan’ın “Gelinlik Kız” öyküsünü tahlil ederken belirttiği322 gibi,  

kelime tasarrufu, ayrıntıları sembol gibi kullanma vb. anlatım özelliklerine yer verilir. Şu 

satırlardaki sembolik anlatım doğrudan devrimci gençlere yöneliktir: 

 

“Ne çok şey tomurcuklara dokunuyor: Kırlangıç fırtınası, kötü yağmurlar, 

azgın rüzgârlar, geç kalmış kar yağışları bahar tomurcuklarına, bahar 

çiçeklerine…” (s.359) 

 

     Burada “tomurcuk”lar, 12 Mart’ın mağdur ettiği devrimci gençlerdir. “Kırlangıç 

Fırtınası” ise 12 Mart ve benzeri ezici hareketlerdir.  

  

     h. Anlatım Teknikleri 

     Öyküde birkaç kez, Kemal, Ekrem’le yaşadığı anılarını hatırlar. Burada geriye dönüş 

tekniği uygulanır. “(Haydarpaşa Garı: Ekrem’i götürüyorlar. …)” (s.352) cümlesi, Meral’le 

sohbet edilirken, Ekrem’in tutuklanıp Ankara’ya götürüldüğü sahneye döndürür bizi.  

 

     Şu satırlar, iç monolog örneğidir: 

 

“Sizleri seviyorum, Ekrem’i, seni, ötekileri, yüzlerini bile görmediklerimi.  

Böyle ne parçalanmışlık, böylesine uzaklıklarda; el ele vermek, yeniden 

var olmak sahiden de…” (s.357) 

 

     Öyküde ayrıca, diyalog, tasvir, gösterme tekniklerini örneklemek mümkündür.   

 

     2.2.3.12. “Bir Gönül Gurbetinde” 

     a. Konu 

                                                           
322 M. Kaplan, Hikâye Tahlilleri, s.385. 
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     “Gece artık sevecen değil. Gece karanlık. Kara gece. Gece dost değil.” (s.361) 

cümleleriyle başlayan öykü, bu cümlelerin bize telkin ettiği gibi, karanlık, karamsar bir 

atmosfere sahiptir. Öykü, 31 Aralık 1974 akşamı, bir devrimci gencin (Kemal’in), çok fazla 

tanımadığı bir çiftle (Gürdal ve Bakiye ile) geçirdikleri birkaç saat ve bu sırada Kemal’in 

eski bir arkadaşı olan Aydın’la yıllar önce yaşadıklarını hatırlayışı ekseninde 

anlatılmaktadır.  

 

     Öykünün konusunu, Kemal’in buhranlı iç dünyası ve ideallerine ihanet etmiş olan eski 

arkadaşı Aydın’ın Kemal’de bıraktığı izler oluşturmaktadır. Öykünün sonunda geçen ve 

meçhul biri tarafından, Kemal’e (Aydın kast edilerek) söylenmiş olan “Seni gören de eski 

sevgilini anlatıyorsun sanır.” (s.367) cümlesi, eşcinsel bir ilişkiyi düşündürür.   

    

     Öyküde 12 Mart bir fon olarak alınır ve o dönemin olayları içten içe sezdirilir. 

 

     İleri’nin öykülerinde, din temasının, zaman zaman karşımıza çıktığını söylemiştik. Aynı 

tema, bu öyküde, hem İslamiyet hem de Hıristiyanlık bağlamında karşımıza çıkacaktır. 

Ancak şu cümleler, Kemal’in, “ateizm” düşüncesine saplandığını gösterecektir: “Artık 

hiçbir şeye inanmıyorum. Sıcak yaz günleri camilere giderdim. Çinilere ya da dua yazılmış  

çiçekli camlara bakardım. Camilerin serinliğinde iyi şeyler düşünmeye zorlardım kendimi. 

İyi şeyler düşünürdüm de. Karmakarışık hayatımız.” (s.363) 

 

     b. Olay Örgüsü 

     Öykü, Dostlukların Son Günü kitabında sıkça uygulandığı gibi, iki ayrı düzlemde ve 

dolayısıyla iki ayrı zaman diliminde ilerlemektedir. Birinci zaman dilimi 31 Aralık 1974 

gecesidir. Yılbaşıdır. Kemal iki arkadaşıyla birliktedir. Yalnızdır. Ruh sıkıntısı içindedir. 

Öykünün ikinci düzlemi ise bu tarihten yedi sene önce Burgaz adasında Aydın’la yaptıkları 

bir yürüyüştür. O dönem ilkgençlik seneleridir. Mutludurlar. “Dostluklar belli yaşlarda, 

ilkgençlik dönemlerinde güzel. Ama ben çocuk kaldım, hiç büyümedim, hep sığ sularda.” 

(s.366) cümlesi, Kemal’in yedi sene önce Aydın’la yaşadığı güzel anıları hatırlarken 

kurduğu cümlelerdir. Öyküde tam üç defa tekrar edilen “Son üç yıl cehennemse…” (s.361) 

cümlesi, bir “leitmotiv”dir ve Aydın’la son görüşmelerine işaret eder. Bu son görüşmede 

çok acı sözler edilmiş olduğunu düşünürüz. Öykünün sonundaki final sahnesi, metnin ilk 
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cümlesinin bize sezdirdiği karanlığın, yenilginin, huzursuzluğun, bir “tekin olmama” 

halinin göstergesidir.   

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Dostlukların Son Günü’nün diğer öykülerinin anlatıcı ve bakış açıları için 

söylediklerimiz, bu öykü için de geçerlidir. Burada üzerinde durulması gereken husus 

şudur: Bütün öykülerde kahraman anlatıcı olan Kemal, karakter olarak, çevre olarak, hayat 

bakış felsefesi anlamında büyük bir farklılaşma yaşamaz. Farklı yaşlardadır. Çocuktur, 

gençtir, ergendir… Ama hep aynı Kemal’dir. Öyküyü bize aktaran, diğer kahramanların 

dünyasını ve bütün hayatı, bize kendi bakış açısından süzen kişi Kemal’dir. Birinci şahıs 

anlatıcıdır.    

 

     d. Kişiler 

     Önceki öykülerde, özelliklerini yinelediğimiz kahraman anlatıcımız Kemal dışında bu 

öyküde mutlaka üzerinde durulması gereken figür Aydın’dır. Aydın, ilkgençlik çağında 

Kemal’le çok iyi dostluk kurmuş bir gençtir. Yedi sene önce dostlukları başlamıştır. Üç 

sene önce, son defa görüştükleri anlaşılmaktadır. Bu görüşmede tartışmalar olmuştur ve iki 

arkadaşın yolları ayrılmıştır. Kemal, bundan acı duymaktadır. Öykünün sonunda, sürprizli 

bir final vardır. Bu final, Aydın’ın “konformizm”e ayak uydurduğunu, devrimci çizgiden 

uzaklaştığını, yozlaştığını gösterir: 

 

“Tam önümde bir taksi durdu. İçinden kırmızı mantolu bir kadınla iki 

adam indi. Adamlardan biri bıyıklıydı. Payetli çantalar, pahalı gece 

elbiseleri satan bir mağazaya girdiler. (…) Kadın, mantosundan sıyrılıp 

tezgahtar kızın tuttuğu vizon kürkü giydi. Bıyıklı adam kasaya 

yaklaşmıştı. Kadın, öbürüne vizonu gösteriyor, kürkün maviye çalan 

kardelen rengi tüylerini okşuyordu. (Bulanık bir yüz(d)ü Aydın’ınki, son 

üç yılın cehenneminde kavrulmuştu.) (s.367) 

    

     Aydın’la Kemal arasında, olması muhtemel bir eşcinsel ilişki, bu anekdottaki kadının 

işlevine ikinci bir boyut kazandırır. Kadın, sadece vizon kürk alan ve “konformizm”in 

simgesi haline gelen bir figür değil, Aydın’ın Kemal’i kendisiyle aldattığı (aradan yedi sene 

geçmiş de olsa) bir figürdür. 
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     Öyküde ayrıca Gürdal ve Bakiye isimli karakterler vardır. Öykünün temel meselesi ile 

ilgili olarak çok önemli bir işleve sahip değildirler.        

 

     e. Zaman 

     Öyküde 31 Aralık 1974 gecesi birinci zaman dilimidir. Bundan yedi sene önce, Aydın’la 

yaşanmış bir son bahar günü ise “hatırlanan zaman” dilimidir. Geriye dönüşlerle yedi sene 

öncesine ya da üç sene öncesine, ayrılık gününe dönülür. Öykü yılbaşı gecesi saat 24.00’te 

şampanyaların patlatıldığı an sona erecektir. Yani bütün sürenin yarım gün olduğunu 

belirleyebiliriz. Ayrıca, öyküde 12 mart atmosferi de hissettirilir. 

 

     f. Mekân 

     Öyküde, Burgaz adası ve Harbiye-Şişli yolu iki esas mekândır. Birincisi yedi sene öncesi 

Aydın’la yapılan bir gezinin mekânıdır; ikincisi ise yılbaşı gecesi yaşananların… Ayrıca 

kilise, cami… gibi ibadethanelerin adı geçer. Zira, öyküde, “kahraman anlatıcı”nın 

inançlarına ya da inançsızlıklarına yer verilir.   

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Öyküde, konuşma dilinden yoğun olarak istifade edilir. Diyaloglar çoğunluktadır. Bir 

buhran, bir karabasan atmosferi oluşturulmaya çalışılır.        

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     Öyküde üç defa tekrar edilen “Son üç yıl cehennemse…” (s.361) cümlesi, bir 

“leitmotiv”dir ve Aydın’la Kemal’in son görüşmelerine işaret eder. Bu son görüşmede çok 

acı sözler edilmiş olduğunu düşünürüz. Bu leitmotiv, öykünün gerilimini sağlar.  

 

     2.2.3.13. “Dostlukların Son Günü” 

     a. Konu 

     Dostlukların Son Günü kitabına adını veren bu öykü, İleri’nin, bu kitapta yalnızlığa en 

çok vurgu yaptığı öyküdür, denebilir. Kemal adında bir entelektüelin yalnızlığı, 

kimsesizliği, ruh sıkıntısı anlatılır. Bu sıkıntılarından kurtulabilmek için, evlerine gittiği 

Ali’nin artık sabrının taşarak kendisine onurunu kıracak sözler söylemesi ve Kemal’in o eve 

bir daha gitmeme kararı alması ancak sonunda yeniden gitmesi öykünün konusunu 

oluşturur. Öyküde yalnızlık konusu üzerinde yoğun olarak durulur. 
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     “Din” de öykünün konularındandır. Öyküde ayetlerden alıntılar yapılır. Ancak bir önceki 

öyküde, hiçbir şeye inanmadığını söyleyen kahraman anlatıcımız Kemal’in bu alıntılardan 

gene inançsızlığını vurgulamak için yararlandığını söylememiz gerekir.  

 

     b. Olay Örgüsü 

     Kahraman anlatıcımız Kemal, yalnızlığından, dostsuzluğundan kurtulmak için sürekli 

olarak arkadaşları Ali ile Gülten’in Kurtuluş’taki evlerine gider. Başlangıçta üç arkadaş 

arasında çok güzel bir ilişki varken, zamanla, Ali bu ziyaretlerden sıkılmaya başladığını 

belli eder. Ancak Kemal’in fazla kimsesi yoktur ve Kemal onlara gitmeye devam eder. Bir 

Pazar günü Ali, Kemal’in onurunu kıracak sözler söyler ve ondan artık gelmemesini ister. 

Kemal bu ilişkiyi bitirmek ve bir daha onlara gitmemek üzere oradan ayrılırsa da, sonunda 

gene gidecektir. Öyküde, Kemal’in onurunun kırıldığı gün, öncesi ve sonrası, karmaşık bir 

biçimde sunulur. Bu sunuş biçimi, öykünün gerilimini artırır. Merak duygumuzu ayakta 

tutar.  

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Kahraman anlatıcımız Kemal’dir. İleri’nin kendi kişiliğinden ayrılması oldukça güçtür. 

Öyküde, baştan sona onun bakış açısından yararlanılır. Ali ve Gülten, onun açısından bize 

tanıtılır. Kemal’in benimseyici anlatım tutumu, iki kahramana da yönelmiştir. Kemal’in, 

Ali’yi nasıl benimsediğini şu cümlelerden anlarız: “Hayatta özlediği her şeye sahip olmuş 

biri Ali. Yoksulluğunu, aç kaldığı zamanları, gönlüne attığı isteklerini bile kıskanıyorum.” 

(s.370)    

 

     d. Kişiler 

     Öyküde; kitabın diğer öykülerinde de, yalnızlığıyla, entelektüelliğiyle, içine 

kapanıklığıyla, sessizliğiyle, sevgi aranışıyla tanıdığımız, İleri’den pek de ayırt edilemeyen 

Kemal dışında iki mühim karakter vardır. Bunlar Ali ve eşi Gülten’dir. Öyküde devrimcilik 

hiç mi hiç vurgulanmaz. Sadece birkaç satırda, 12 Mart dönemi fon olarak geçecektir.  

 

     Ali, Kemal gibi içinde deryalar, denizler kaynaşan biri değildir. Daha basit, daha düz 

biridir. Yoksuldur. Eşi de, kendisi de çalışırlar. Çok küçük bir apartman dairesinde 

otururlar. Kurtuluş semtindedir evleri. Ali, sık sık Kemal’i burjuvalıkla suçlar. Kemal, 
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Ali’yi genelde olumlu bir şekilde tanıtırsa da, o uğursuz pazar günü, Ali, sinirlerine hakim 

olamamış ve  Kemal’i evinden kovmuştur.      

 

     Gülten, Ali’ye göre daha açık, daha barışık bir tiptir. Daha sıcaktır. Ali’nin, Kemal’in 

kalbini kırdığı gün, Gülten onun gönlünü almak için uğraşmıştır. Gülten öyküde fiziksel 

özellikleriyle de tanıtılır ve iyi giyimli, güzel bir kadın olarak çizilir. 

 

     Kahraman anlatıcımızın annesi ve çiçekçi kız da öyküdeki diğer figürlerdir. 

 

     e. Zaman 

     Öykü, 12 Mart’ı fon olarak alır. Ancak öykünün asıl meselesinin, ideoloji ile, 

devrimcilikle bir ilgisi yoktur. Öyküde, bütün düğüm, uğursuz bir pazar günü olacaktır. 

Yukarıda özetlendiği gibi, Ali’nin, Kemal’in kendi evlerine her gün her gün gelmesinden 

bıkması ve ona çıkışması, Kemal’in onurunun kırılması, bu pazar günü gerçekleşir. Mevsim 

yazdır. Kemal’in bu çiftle olan dostluğunun bir yıllık bir geçmişinin olduğunu anlarız. 

Öyküde, Kemal’in çiçekçiye gidip Alilere çiçek gönderdiği gün ile o uğursuz pazar günü iç 

içe verilir. Dönüşümlü olarak anlatılır.  

 

     f. Mekân 

     Ali ve Gülten, Kurtuluş’ta otururlar. Kurtuluş yoksul bir semttir. “Yağmur, Kurtuluş’un 

dar, arka sokaklarına çamuru, pisliği taşıyor sadece.” (s.368) cümlesinden bu anlaşılır. 

Öyküde Ali’nin küçük evine sürekli vurgu yapılır. İkisi de çalıştığı için, evlerinin oturma 

odalarının hiç kullanılmaması gibi garip bir sonuç çıkar ortaya ve Kemal bu durumu 

yadırgar.   

      

     Öyküde Bodrum’dan bahsedilir. Bilindiği gibi Selim İleri’nin asıl şöhreti, Her Gece 

Bodrum romanıyla olmuştur ve Bodrum İleri için çok önemli bir mekânıdır. Ancak bu 

öyküde, Bodrum üzerinde fazlaca durulmaz.   

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Konuşma cümlelerinin, iç konuşmaların iç içe anlatıldığı öykünün dili, yalnızlığına çare 

arayan bir gencin iç sıkıntılarını yansıtacak seviyededir.  
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     h. Anlatım Teknikleri 

     Öyküde, Kuran’ın ayetlerinden alıntılar yapılır. “Onların gözlerini kör etti, ve yüreklerini 

katılaştırdı ki, gözleriyle görmesinler, ve yürekleriyle anlamasınlar…” Bu alıntıların, 

öykünün mutsuz, karanlık, ışıksız atmosferiyle paralelliği söz konusu olsa da, öykünün esas 

meselesiyle doğrudan bir bağlantısı yoktur ve dolayısıyla, yapıştırma bir alıntı gibi 

durmaktadır. Başarılı, kendiliğinden bir montaj olduğunu söylemek mümkün değildir.  

 

     2.2.3.14. “Kuşlar mı Konar” 

     a. Konu 

     Bu öykünün konusu, “Dostlukların Son Günü” adlı öyküyle aynı probleme 

yaslanmaktadır. Kahraman anlatıcımız Kemal’in yalnızlığı, insanlardan uzak duruşu, 

sevdiği birkaç dostunu ise fazla ilgisi ile sıkışı “Kuşlar mı Konar”ın ana meselesidir. 

Kemal’in, çocukluğun masumiyetine dönmek isteyişi, insanlardan kendi odasına sığınışı, 

insanlarca sürekli horlandığını düşünüşü, bir anlamda insanlara karşı bir iktidara sahip 

olamayışı öykünün temel sorunudur. Şimdi okuyacağımız satırlar, kahraman anlatıcımız 

Kemal’in sevdiği insanlarca dışlanışını gösterir: 

     

                             “ ‘Sen aşkla arkadaşlığı karıştırıyorsun’ dedi Sevinç. 

                                ‘Her şeyi seninle paylaşamayız’ dedi Zeki. 

                                ‘İstersen yarın akşam görüşelim’ dedi Ayla.     

                                 … 

                                 Sevinç’le Zeki evlerine dönmelerini beklediler. 

                                 Ayla evime dönmemi bekledi. 

                                 Mehmet evine dönmek istiyor. 

 

                                 ‘İnsan arkadaşlığını herkesle paylaşabilir’ dedi  Sevinç. 

                                 ‘Biraz aramayalım birbirimizi, bir defa da ben arayayım seni’ dedi Zeki. 

                                 ‘İlaç almıştım, yatmak üzereydim’ dedi Ayla.” (s.381) 

 

     Kemal’in çocukluğuna, çocukluğun masumiyetine dönmek isteyişi de, öykünün 

konularındandır. Şimdi okuyacağımız satırlar, bu meseleye ışık tutar: 

                             “ ‘Çocuk gibisin.’ 

                                ‘Çocuksu kalmaya çalışıyorum… Büyümek istemedim hiç.”    

                                 … 
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                                 ‘Biraz abartmıyor musun?’ 

                                 ‘Belki… Ama kurtulamadım…’ 

                                 ‘At bu oyuncakları. Hepsini at…” 

                                 ‘Başka bir insan olmak isterdim. Kalabalığa karışan insanlardan. Her gün  

                                  öldüğümü hissediyorum.’ (s.378-s.379) 

 

     “Dostlukların Son Günü”nde arka planda işlenen “din” teması yerine, bu öyküde de 

belirttiğimiz konuların yanı sıra, ikinci planda, “cinsellik” teması işlenir.   

 

     b. Olay Örgüsü 

     Öyküde, üç ayrı düzlem vardır. Bunlardan birinde, Kemal’le Mehmet, Kemal’in 

evindedirler. Mehmet adeta Kemal’in hayatını, tercihlerini sorgular. Bir diğer düzlem ise, 

Kemal’in sevdiği arkadaşlarının evine gitmesi ve orada, pek hoş karşılanmayışıdır. Öte 

yandan, öykünün üçüncü düzleminde, Kemal, çocukken dedesiyle yaşadığı bir anısını 

hatırlamaktadır. Bu anıda, dedesi bostana bir korkuluk yapmaktadır. Öykü, masumiyetin 

aranışı olduğuna göre, bu sahnede sembolik anlamlar aranabilir.        

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Kahraman anlatıcımız Kemal’dir. İleri’nin kendi kişiliğinden ayrılması oldukça güçtür. 

Öyküde, baştan sona onun bakış açısından yararlanılır. Diğer figürleri onun bakış açısından 

tanırız. Gözlemci anlatıcı olmakla birlikte, kameranın, doğrudan kendisine de yönelmiş 

olduğunu, kendisinin de aynı zamanda öykünün merkezinde bulunduğunu unutmamalıyız. 

İleri ile Kemal arasındaki mesafe yok denecek kadar azdır.  

 

     d. Kişiler 

     Daha önceki metinlerde de yakından tanıdığımız kahraman anlatıcı Kemal’in dışında, 

Kemal’in dedesi, Mehmet, Sevinç, Zeki ve Ayla öykünün figürleridir. Burada; Mehmet, 

Zeki, Sevinç ve Ayla’nın, birbirlerinden farklı bir konumları yoktur. Dördü de, Kemalce 

sevilmişlerdir ve Kemal’in aşırı ilgisinden bıkmışlardır. Öyküde Mehmet daha ön plana 

çekilir ve onu daha yakından tanımamız sağlanır. Mehmet, Kemal’in kendine has kişiliğini 

eleştirir. Ona değişmesini önerir. Öyküdeki dede figürü de siliktir. Çocukluğunda Kemal’e 

kuşları sapanla vurmasını önermiştir. Bu öneri, elimizde, dede figürünü tanıyabilmemiz için 
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tek ipucudur. Kemal’in yapısında bir çocuk için, kuşları sapanla avlamak hiç de uygun bir 

davranış değildir. Onun yalnızlığını, korkaklığını ortaya çıkartacak bir sahnedir bu.   

 

     e. Zaman 

     Öyküdeki üç ayrı anlatım düzlemi, aynı zamanda üç ayrı zaman dilimine işaret eder. 

Bunlardan biri, Kemal’in çocukluğudur. Biri Mehmet’le yapılan konuşmadır. Üçüncüsü ise 

Zeki, Sevinç ve Ayla’nın bulunduğu sahnedir. Son iki düzlemin zamanı Kemal’in bize bu 

öyküyü aktardığı zaman dilimine tesadüf ederken, çocukluğundan anlattığı sahne çok daha 

eski bir zaman dilimine işaret eder. Öykü, bu sebeple, çok geniş bir süreye oturur.   

 

     f. Mekân 

     Öyküde mekânın etkisi yok denecek kadar azdır. Ancak şimdi okuyacağımız satırlar, 

Kemal’in yaşadığı yalnızlık duygusunu, kimsesizlik duygusunu başarıyla yansıtacaktır: 

                              

“Mehmet’in dolmuşu kalkmış olacak. Yol ıssızdır. Şoför hızlı sürer. Deri 

fabrikaların kokusu yağmurda duyulmaz. Her yanı ıslak, kaygan yollardan 

geçip giderler. Bu yollarda, Samatya’da, Yenikapı’da, Bakırköy’de 

bisikletiyle gezindi Mehmet.” (s.383) 

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Öykü bir bilinç akımı tekniği ile başlar. Bu, yaşanacakların, öykünün meselelerinin dışa 

vurumudur. Özetlenmesidir, bir bakıma. Dilin öykünün özüyle, meseleleriyle uyumu 

yazarın bir başarısıdır.  

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     Öyküde başarılı bir montaj tekniği uygulamasına rastlarız: “Bu kadar yürekten çağırma 

bizi” (s.383) cümlesi, Zeki tarafından Kemal’e söylenir. Bu alıntı, Zeki’nin arzusunu, 

kemal’in acısını, onur kırıklığını çok büyük bir başarıyla verir. Üstelik ironik bir tavır da 

takınılmıştır. 

      

     Öyküde bilinç akımı tekniği geniş yer tutar. Kemal’in çocukluğuna ilişkin kimi 

semboller, bu teknikle verilir. (s.377)   
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     Kemal’in çocukluğu anımsanırken, geriye dönüş tekniğinden yararlanılır. (s.383) 

 

     2.2.3.15. “Söyle Kalbim” 

     a. Konu 

     “Dostlukların Son Günü” ve “Kuşlar mı Konar” öykülerinde karşımıza çıkan konular bu 

öyküde de sürmektedir. Kemal’in yalnızlığı, başka insanlar arasında kendini var edemeyişi 

gibi problemlerin yanına, bir de Kemal’in “alzaymır” hastalığına yakalanmış annesi ve bu 

hastalığın ayrıntıları, Kemal üzerindeki etkileri de eklenmelidir.       

 

     b. Olay Örgüsü 

     Öykünün iki düzlemden ilerlediği görülecektir. Bu düzlemlerden birinde, Kemal, Can’a 

mektup yazar. İç sıkıntılarını, yalnızlıklarını, annesinin hastalığını anlatır. Öykünün ikinci 

düzleminde, üçüncü şahıs anlatıcı vardır ve Tanrısal bakış açısı uygulanır. Mektup, 

Kemal’in ağzından anlatılmaktadır ve mektuba onun bakış açısı hakim olmuştur. Bu bakış 

açısı ile, hem Kemal’i, hem Can’ı ve hem de diğer figürleri tanıma fırsatı buluruz.     

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öyküde Kemal’in anlatıcılığı ve bakış açısı dışında, ayrıca bir de üçüncü tekil şahıs 

anlatıcı bulunmaktadır. Üçüncü şahıs anlatıcı, Kemal’in annesinin zihnine kadar bütün 

figürlerin dünyasına girer ve onların duygu ve düşüncelerini dışa vurur.  

 

     Kemal’in iç çözümlemesi denebilecek şu satırlar, onun insanlara olan nefretini, iç 

bunalımını yansıtır: 

 

“Herkes batıyor ona. Herkes tedirgin edici. Şu başörtülü kadın; şu 

memelik takmamış, ince belli, saçları savruk genç kız; askılı pantolon 

giymiş genç çocuk, geçip gidenler, bu çağcıl, çağdaş, süslü püslü, ne çok 

ucuz, ne çok lüks kahvede oturanlar; herkes, hepsinden tiksiniyor.” 

(s.385)    

 

     d. Kişiler 

     Öyküde üç temel figür vardır. Kemal, arkadaşı Can ve Kemal’in annesi. Kemal, özellikle 

“Dostlukların Son Günü” ve “Kuşlar mı Konar” öykülerinde karşımıza çıkan Kemal’in 
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temel özelliklerine sahip bir figürdür. Yalnızlık çekmektedir. Sevgisi ile çevresindekileri 

sıkar. İnsanlara karşı yeniktir. Ancak bu öyküde, belki de mektup tekniği sayesinde, kendini 

çok daha iyi ifade etmesini bilmiştir. Can ise daha açık, daha barışık bir figürdür. Kemal’le 

iletişimin çok kötü olduğu söylenemez. Ona yardımcı olmak ister. Kemal’in annesi ise, 

ihtiyarlıktan mütevellit bir hastalığa yakalanmıştır. Selim İleri’nin kahramanlarıyla arasına 

mesafe koymadığını düşünürsek ve Kemal’in anlattıklarına bakarsak, bu hastalığın 

“alzaymır” olduğunu bile söyleyebiliriz. Bu hastalık sayesinde, Kemal, kendisiyle, 

geçmişiyle hesaplaşmaktadır. Şu satırlar, Kemal’in kendisiyle girdiği mücadeleyi örnekler: 

    

“Tekdüze biri olmamak için çok uğraştım... Hani her görüştüğümüzde 

yeni bir şeyler anlatan, çeken, sürükleyen, ilgi uyandıran, tepeden tırnağa 

albenili insanlar vardır. Tanırsın. Onlar gibi olmak isterdim.” (s.389) 

 

       e. Zaman 

     Öykünün süresi birkaç gündür. Kemal, Can’la birlikte bir pazar gününü birlikte geçirmiş 

ve ertesi gün tekrar gittiğinde Can’ı evinde bulamamıştır. Can’a mektup bırakmıştır. 

Mektubun Can tarafından okunduğunu yani aradan belli bir süre geçtiğini de varsayarsak, 

öykünün ancak birkaç günlük bir zaman dilimine sahip olduğunu söylememiz gerekir. 

Ayrıca öykünün mevsimi yazdır. Yapış yapış bir sıcak vardır.  

 

     f. Mekân 

     Kemal’in “çağdaş kahve” dediği bir mekân, öyküde sıkça vurgulanır. Öyküde deniz ve 

deniz kıyısı biraz da mevsimle bağlantılı olarak vurgulanır. Doktorun muayenehanesi, 

Kemallerin evi, öyküde geçen kapalı mekânlardır. 

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Öykü bir mektupla iç içe anlatılır. İki katmanlıdır. Mektubun öykünün içine deyiş 

yerindeyse, “serpiştirilmesi” öykünün başarılı kompozisyonunu belgeler. Mektup üslûbu, 

öykünün dilini belirleyen bir unsur olmuştur. 

 

 

     h. Anlatım Teknikleri 
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     Öykünün yarıya yakınını, mektup tekniği ile kotarılmış bir bölüm oluşturmaktadır. 

Öyküde, metnin merkezinde yer alan Kemal, Can’a mektup yazmaktadır. Halbuki Can’la 

aynı şehirde yaşarlar ve sıkça görüşürler. Bu tekniğin, mektup tekniğinin uygulanmasının 

sebebi, bir anlamda, Kemal’in yaşadığı iletişimsizliği, ilgisizliği, yalnızlığı, insansızlığı 

aşmak için kendi kendine geliştirdiği bir yöntemdir. Öykünün ilerleyen sayfalarına bakıldığı 

zaman, Kemal’in, Can’a bu mektup sayesinde ulaşabildiği görülecektir. Öyküde ara verilen 

mektup metni, Kemal’in annesinin yakalandığı rahatsızlığa ve bu sebeple Kemal’in düştüğü 

ruhsal çöküntüye ve yalnızlığına işaret eder.  

 

     Kemal’in annesinin yakalandığı hastalık, Selim İleri’nin annesinin yakalandığı hastalıkla 

neredeyse, benzerlikten de öte, aynilik arz etmektedir. Selim İleri, Annem İçin’de, annesinin 

“alzaymır” hastalığına yakalandığını anlatır. Anlatılanlar, Kemal’in mektubunda 

anlattıklarıyla neredeyse tamamen aynıdır. Dolayısıyla otobiyografi tekniğinin 

uygulandığını söyleyebiliriz. 

 

     Öyküde yer yer Kemal’in iç monoloğuna da yer verilir.          

 

     Öyküde iç çözümleme yapılır: “Herkes batıyor ona. Herkes tedirgin edici. Şu başörtülü 

kadın; şu memelik takmamış, ince belli, saçları savruk genç kız; askılı pantolon giymiş genç 

çocuk, geçip gidenler…” (s.385) 

  

     2.2.4. BİR DENİZİN ETEKLERİNDE’DEKİ ÖYKÜLER 

     2.2.4.1. “Laterna Magica”  

     a. Konu 

     Yazar tarafından öykünün sonuna konmuş olan “yayıncının notu” bölümünde yazan şu 

satırlar, öykünün anlaşılması çok zor olan konusunu biraz olsun aydınlatabilir, 

kanaatindeyiz:  

 

“Yazar birinci tekil kişi anlatımını ve değişik kipleri kullanarak, bir sevgi 

ilişkisinin titreşimlerini saptamak istemektedir. Çağrışımlar yoluyla 

geçmiş sevgiler anımsanır. (…) Ancak bütün bu yitirilmiş sevgilerden 

sonra başlayan yeni ilişki, otuz yıllık bir yaşantının süzgecinden 

geçirildiği için (…) ille korunmalıdır. Birey, karşısındaki insanın 
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geçmişteki ve gelecekteki sevgileriyle uyuşarak, yaşamda ve sanatta 

yalınlığı aramalıdır.” (398)     

 

     Yine “yayıncının notu”na göre, öykünün izlekleri aşk, güzellik ve ölümdür. Bunlara, 

yalnızlığı eklemek gerekir.  

 

     Bir Denizin Eteklerinde kitabı, yazarın dördüncü öykü kitabıdır. İleri öykücülüğünde, bu 

kitapla birlikte gözle görülür değişimler yaşanmıştır. İlk üç kitabının 1968, 1971 ve 1975 

tarihlerini taşıdığını hatırlarsak, 1980 tarihli bu kitapta her şeyden önce, öyküye Akdeniz 

ikliminin, coğrafyasının girmiş olduğunu söylemek gerekir.   

 

     Selim İleri’nin bireysellikle toplumsallığı bir potada erittiğini gösteren unutulmaz 

cümlesi burada karşımıza çıkacaktır: “…pankartlarda insan yalnızlığından söz 

açılmayacaksa, bir şeyler hep eksik kalacak…” (s.395)      

 

     b. Olay Örgüsü 

     Bu öykünün, yazarın diğer öyküleriyle kıyaslandığında, anlaşılması çok zor bir metin 

olduğunu söylemek gerekir. Öyküde, belli bir olayın bulunmaması bir tarafa, öyküde neyin 

anlatıldığının bile belirsiz olduğu söylenebilir. Öykünün yapısını bozmuş olsa da, öykünün 

sonuna konan “yayıncının notu” bölümü, muhtemelen, yazarın öyküdeki bu belirsizlikten 

duyduğu tedirginlikten dolayı öyküye eklenmiştir. Öyküde, gerek çocukluk anılarını, 

gerekse eski aşklarını anımsayan yazar, bir taraftan da sanat felsefesi başlığı altında 

toplanabilecek kimi düşüncelerini açıklar.          

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öykü, kahraman anlatıcının bakış açısından sunulur. Birinci tekil anlatıcıdır. Anlatıcımız 

aynı zamanda yazardır. Yoğun bir sevgiye özlem duymaktadır. İleri’nin pek çok öyküsünde 

böylesi bir sevgi aranışı söz konusudur. Öykünün sonundaki “yayıncının notu” ifadesinde 

üçüncü tekil anlatıcıdan faydalanılır. Bir bilim adamı üslûbuyla, usturuplu bir şekilde 

konuşulur. Dolayısıyla öyküde iki farklı anlatıcı ve bakış açısı söz konusudur.     

 

     d. Kişiler 
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     Öykünün temel figürü “kahraman anlatıcımız”dır. Bunun dışında, annesi, babası da, 

gerçek yaşamdaki özellikleriyle öyküye girerler. Kahraman anlatıcımızın sevdiği kadınlar 

da öyküde yer alırlar. Kahraman anlatıcımız, yukarıda belirtildiği gibi, sevgi özlemi 

çekmektedir. Yalnızdır. Ömrünün otuzuncu yılındadır. Yazarlık yapmaktadır. Görüldüğü 

gibi, anlatıcı ile gerçek yazar arasındaki mesafe oldukça dardır.   

 

     e. Zaman 

     Öyküde otuz senelik ömre vurgu yapılır. Geçmiş yaşantılar hatırlanır. Öyküde yaz, güz 

mevsimleri birbirlerini karışmış olarak kullanılır. Yaz da güz de, İleri’nin öykülerinde sıkça 

kullandığı zaman dilimleridir. Öykünün, farklı senelerden farklı zaman dilimlerinin 

hatırlanması biçiminde kurgulandığı görülür.  

 

     f. Mekân 

     Yukarıda da belirtildiği gibi, Bir Denizin Eteklerinde, yazarın Akdeniz iklimini, 

coğrafyasını öykülerine eklediği bir kitap olmuştur. Dolayısıyla, bu öyküde de, Akdeniz ve 

İstanbul bir mekân olarak karşımıza çıkacaktır.   

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Öykünün dili, uzun senelerini yazarak geçirmiş bir yazarla karşı karşıya olduğumuzu 

bize düşündürecek denli  ustalaşmış bir dildir. İncelmiştir. Anlaşılması daha zor ama gerçek 

edebiyat okuyucuları için cezbedici bir özellik kazanmıştır. Şiirsellik, diğer metinlere 

oranlandığında, daha da ön plandadır.   

 

     h. Anlatım Teknikler 

     “Bütün sevdiği insanları anımsayarak ağladığını söylemişti.” (s.392) cümlesi, leitmotiv 

olarak öyküde kullanılır. Bu cümle, öyküdeki yalnızlığı, sevgi aranışını, duygusallığı 

vurgulayan bir cümledir.  

 

     Öyküde çok başarılı ve içli tasvir örneklerine rastlanır. İleri; içliliği, duygusallığı ve 

şiirselliği, biraz da bu tasvirler sayesinde sağlayacaktır. 

 

     2.2.4.2. “Oda Musikisi” 

     a. Konu 
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     Bir zamanlar, edebiyat okurlarının ve eleştirmenlerinin ilgisini çekmeyi başarmış ama 

ekonomik sıkıntılardan, geçinmek için ucuz romanlar tercüme etmek zorunda olmaktan, 

küçük memurluğun getirdiği problemlerden dolayı güçlü eserler veremeyip ünü kaybolmuş 

yaşlı ve yalnız bir yazarın, bir öyküyü kurmaya çabalaması, romantik ironi tekniğiyle, yer 

yer kendini eleştirenlere cevaplar vermesi, okurları öykülerine ortak etmeyi denemesi, 

geçmişiyle hesaplaşması anlatılmaktadır. 

 

    İleri’nin öykülerinde, Bir Denizin Eteklerinde ile birlikte, yeni konular, yeni anlatım 

biçimleri, yeni problemler baş göstermiştir ve bu öykü de buna bir örnektir. Bir taraftan bir 

öykü kotarılmaya çalışılırken, öte taraftan klasik anlamda bir öykünün ne gibi özellikler 

taşıması gerektiği tartışılmakta ve bu arada yazarın bütün yazdıklarını okuduğunu söyleyen 

bir kişi ile de bir aşk yaşanmaktadır.   

      

     Öykünün konuları arasında yalnızlık da vardır. Yaşlı, küçük memur ve yalnız bir yazar, 

kendi iç dünyasında olup biten kargaşanın,  kavganın, kimsesizliğinin anlatısını yazmak 

üzere çıkmıştır yola. Öyküde yalnızlığa defalarca vurgu yapılır. Hatta Füsun Akatlı, Bir 

Denizin Eteklerinde için “…en temeldeki ana izlek yalnızlıktır…”323 diyecektir.  

 

     Yazar anlatıcının okuyucusu olduğunu söyleyen kişi ile yazar anlatıcı arasında zamanla 

gelişecek olan ilişki, öykünün geri planında kalmış olsa da, bir aşk ilişkisidir. Bu kişinin 

cinsiyeti öyküde belirsiz bırakılmışsa da, okuyucularda erkek erkeğe bir ilişkinin yaşandığı 

gibi bir düşünce uyanmaktadır. 

 

     b. Olay Örgüsü 

     Öykü, şu cümle ile başlar: “Markiz saat beşte sokağa çıktı.” (s.399) Böyle bir cümlenin 

artık edebiyat dünyasında, kurgusal eserler veren yazarlar arasında, modası geçmiş olarak 

görüldüğü ifade edilerek, Markiz’le hiç ilgisi olmayan bir kurgunun içine davet ediliriz. 

Yazar, bir yandan bir öyküyü kotarmaya uğraşır. Öte yandan bize; edebiyata, sanata ilişkin 

görüşler aktarır. Bir yandan da kendi hayatı hakkında bilgiler verir. Kendi yazarlığının 

anıları arasından konuşur. “Anlatı”nın anlatılmasıdır yapılmak istenen. Anlatıma 

okuyucular da davet edilir. Bildik anlatım kuralları yok sayılır. Bunun sebebi, öyküdeki 

yazara bakılacak olursa, değişen edebiyat anlayışlarıdır. Yazar, biraz da, değişen edebiyat 
                                                           
323 F.Akatlı, Öykülerde Dünyalar, s.104.  
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anlayışını izleyemediği için çaptan düşmüştür. Öykünün sonunda, okuduğumuz öykünün 

içinde yazılmakta olan öykünün içinden satırlar okuruz.      

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öyküde, birinci şahıs anlatıcıdan yararlanılır. Öykünün bakış açısı, tümüyle “yazar 

anlatıcı”ya aittir. Yazar anlatıcı derken, öykünün içindeki kahraman anlatıcımızı kast 

ediyoruz. Yazar anlatıcının bakış açısı, gerek kendisi hakkında, gerekse karşısına çıkıp da 

yazdığı her şeyi okuduğunu söyleyen ve sonradan aralarında aşk gelişecek olan meçhul kişi 

hakkında öğrendiklerimizi ortaya çıkartacaktır. Burada çizilen yazar tipi ile İleri arasında 

ortak yönler çoksa da, İleri’nin bilerek yazar anlatıcıyı kendisinden farklılaştırma yoluna 

gittiği görülecektir. Yani, gerçek yazarla kahraman yazar arasında bir mesafe yaratılır. 

Doğal olan böyle bir mesafenin var olmasıdır. Aksi olsaydı, bu anlatının kurgusal bir eser 

olması beklenemezdi. Necip Tosun’un, deneme türü ile öyküyü birbirlerinden ayrıştırırken, 

deneme  türünde konuşan kişinin hayattaki gerçek yazar olduğunu ama öyküde konuşan 

kişinin gerçek yazarın kendisi olmadığını, kurgusal bir kişi olduğunu ve bu noktanın öykü 

ile deneme türlerini birbirlerinden ayrıştıran özelliklerden biri olduğunu söylediğine dikkat 

çekelim.324     

 

     d. Kişiler 

     Öykünün merkezinde, aynı zamanda öyküyü bize aktaran “yazar anlatıcı” vardır. Küçük 

memurdur. Ucuz romanlar çevirir. Hayatın şartları yazarımızı edebiyatın özünden 

uzaklaştırmıştır. Yeni gelişmeleri takip edemez olmuştur. Otuz üç yaşında yazarlığa 

başlamıştır. Aradan yirmi dokuz sene geçmiştir. Bu hesaba göre yazarın altmış iki yaşında 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Şu cümleler, edebiyat dünyasınca dışlanmışlığını vurgular 

yazarın: 

 

“… kötü, işlevsiz, dedikoducu, çevresini anlatır, dahası yazındışı bir yazar 

olduğum eni konu onaylandı.” (s.400) “…hoş, sonradan içeriği 

yansıtamamış, biçime takılı kalmış bir yazıcı olduğum çok söylendi…” 

(s.401)   

 

                                                           
324 N. Tosun, Hayat ve Öykü, s.101-104.  
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     Anlatıcı yazar ile Selim İleri arasında benzerliklerin de, farklılıkların da olduğunu 

belirtmiştik. Örneğin çevresini anlatma özelliği İleri için de geçerlidir. Sözgelimi Fethi 

Naci, Ölüm İlişkileri romanını konu ederek, İleri’nin gerçek yaşamdan kişileri romanına 

kopyaladığını söylemiştir.325 Bu gibi benzerlikler bulmak hiç de zor değildir. Ancak, 

İleri’nin, çoğu öyküsünde hiç gerek duymadığı bir uygulamayı burada yaparak, kahraman 

yazar ile kendi arasındaki mesafeyi açtığına şahit oluyoruz. Örneğin, İleri’nin, bu öykünün 

de içinde bulunduğu Bir Denizin Eteklerinde’yi (1980) yayınladığında otuz bir yaşında 

olduğunu hatırlarsak, öyküdeki yazarın altmışın üzerinde bir yaşa sahip olması boşuna 

değildir. Yada İleri’nin hayatı boyunca yazarak geçindiğini hatırlarsak, öyküdeki yazarın 

küçük memur olması anlamlıdır.  

    

     Öyküde ayrıca, yazarın okuru olduğunu söyleyerek onun hayatına giren fakat ona sadece 

mutsuzluk veren bir kişi daha vardır. Şöyle tanıtılır:  

 

“Kendisi benden dört-baş yaş küçüktü. Uzunca boylu, siyah saçlı, siyah 

gözlüydü. (…) Onun ellerini niçin delicesine sevdiğimi, bunca yıl sonra da 

o elleri olanca sıcaklığıyla hatırladığımı bana sormayın.” (s.403)  

 

     Bu kişi de son derece gizemli bir biçimde çizilmiştir. Ancak yazara yaklaşımının altında 

kötü niyetlerin olduğu da içten içe sezdirilmiştir. 

 

     Öyküde bunların dışında, Markiz, edebiyat eleştirmenleri, okurlar… vardır. Ancak, 

belirsizce ve vurgulanmadan çizilirler. 

  

     e. Zaman 

     İleri’nin öykülerine, bu kitapla birlikte, Akdeniz girmiştir. Bu kitaba kadar İstanbul’u 

anlatan, nadiren de Anadolu’dan bahseden İleri, artık isim vermese de Bodrum’u yazdığını 

belli etmektedir. Öykülerdeki “zaman” tasarrufu da bu değişimden payını alacaktır. Artık 

Akdeniz’in sıcak yazları, öykülere hakim olacaktır. Öyküde mevsim yazdır. Bize kendi 

dünyasını aktaran yaşlı ve yalnız yazar, altmış yaşını aşmıştır. Ancak geçmişine dönerek, 

yaşadıklarını aktarırken, öykünün zamanını uzun seneler öncesine genişletir. Öyküde 

yazarın okuru ile arasında gelişen aşk ise ancak bir yaz boyu sürecektir.   

                                                           
325 F. Naci, Yüzyılın 100 Romanı, s.626.   



 221

 

     f. Mekân 

     Evet, zaman zaman “Akdeniz yazarı” olarak da anılan Selim İleri326, bu vasfını her 

şeyden önce, Her Gece Bodrum’la (1974) sağlamış olmalıdır. Bir Denizin Eteklerinde’nin 

ilk baskı tarihinin 1980 olduğunu düşünürsek, İleri, bu kitabın öykülerini yazdığı tarihlerde 

“Akdeniz yazarı” vasfını zaten kazanmıştı. Dolayısıyla, bu kitaptaki öykülerinde de yoğun 

bir Akdeniz atmosferi söz konusudur. Şimdi alıntılayacağımız satırlar, Akdeniz 

coğrafyasını belgeleyen satırlardır: 

 

   “Yaz, kasabadaki çılgın kalabalık, güneş ve her şey baş döndürücüydü. 

(s.404) Yelkenliler, uzak adalar, ötede demirlemiş bir gemi ve sedefli 

taşlarla ürkek kaya balıkları.” (s.405) 

       

     Bu öyküde de, kitabın diğer öykülerinde de sürekli olarak deniz kıyısından, çok sıcak bir 

öğle vaktinden dem vurur kahramanlar. Deniz kıyısı ifadesi sürekli kullanılır. 

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Betimlemeler, niteleme kelimeleri, ayrıntı düşkünlüğü öykünün dilinin daha etkileyici, 

daha başarılı olmasını sağlamıştır.  

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     Öyküde otobiyografi anlatım tekniğinden sıkça yararlanılır. Ancak daha önce de 

vurguladığımız gibi, İleri, bilinçli olarak, öyküdeki yazarla kendisi arasındaki mesafeyi 

artırmayı tercih etmiştir. Buna rağmen, İleri’nin yaşamıyla öyküdeki yazar arasında çok 

bariz benzerlikler vardır. Öyküdeki yazar, biçime takılı kalmış bir yazıcı olmakla 

eleştirildiğini söyler. (s.401) Aynı eleştiriler İleri için de söz konusu olmuştur. Öyküdeki 

yazar kendi çevresini yazmakla eleştirilir. İleri de bu tür eleştiriler almıştır. Öyküdeki yazar, 

ayrıntıları anlatmaya tutkulu olduğunu söyler. Aynı durumun İleri için de geçerli olduğu, bu 

öykülerin çözümlemesi boyunca sıkça tekrar edilmiştir.   

 

     2.2.4.3. “Sabahsız Geceler” 

     a. Konu 
                                                           
326 D.Hızlan, Düzyazı Ayracı, s.303. 
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     Öyküde, yalnız yaşayan bir yazarın, bir gece evine döndüğü zaman, dairesinde 

Dostoyevski’nin roman kahramanlarından Prens Muşkin’i bulması, onunla toplumsal 

sorunlara, insanlara dair bir sohbete girişmesi, eski aşklarından bahsetmesi anlatılmaktadır. 

Yalnızlık, öyküde yoğun olarak üzerinde durulan bir konudur. Metinde adı Selim olan 

yazar, adeta tüm insanları yalnız olanlar ve yalnız olmayanlar diye ikiye ayırmış ve oyunu 

kendi gibi yalnız olanlardan yana kullanmış gibidir. Ancak öykünün sonunda, farklı 

düşünceler ileri sürecektir. Öyküde birlikte yaşamak, beraberlik aşağılanır. Yalnızlık 

yüceltilir. Uzun uzun yalnızlıktan, yalnız insanlardan bahsedilir. Fakat bu defa yalnızlık 

kendisinden tiksinilen bir yaşayış değildir.  

 

     Öyküde; siyasi, toplumsal konulara da değinilir. Toplumsal kaygılar dile getirilir. Önceki 

kitaplarda ideolojik tavrını açıkça ortaya koyan Selim İleri, şimdi sadece toplum adına, 

insanlar adına endişelerini  dile getirmektedir. Şimdi okuyacağımız satırlar, öykünün bu 

siyasi cephesini ortaya koyacaktır.  

 

“Herkesin de bildiği gibi, acılara boğulmuş ülkemizde toplumsal hayat 

karanlık bir görünüme çekilmek isteniyordu ve insanlar –bilerek 

bilmeyerek- söz konusu karanlık görünümü büsbütün kolaylaştıracak 

davranışlarda bulunuyorlardı.” (s.419) 

  

     Edebiyat dünyasının içinde yaşanan kimi dedikodular, dürüst olmayan davranış 

biçimleri, iki yüzlülükler de sergilenir öyküde. (s.414)   

      

     Öyküde uzun süreli olmayan aşklar, cinselliğe, tenselliğe indirgenmiş aşklardan 

bahsedilir.   

 

     Bir beraberliğe, bir evliliğe çıkmayan aşklar vardır öyküde. Evli insanlar  alaya alınır. 

Ancak öykünün sonunda, tüm bu yaklaşımları silecek, insan sıcaklığını kutsayacak bir 

duyarlığa ulaşılacaktır: 

 

“Şimdi insansız, arkadaşsız, sevgisiz bir yaşam olamayacağını kavrıyor, 

fakat hâlâ eski zorbalıklarımızdan vazgeçemiyorduk. (…) Biz yalnızlığın 

kölesi olmuştuk. İçinde debelendiğimiz müthiş kısırdöngüyü boyna allayıp 
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pullayarak, bizim dışımızdaki mücadeleci insanlara yutturmaya 

çalışıyorduk.” (s.423) 

  

     b. Olay Örgüsü 

     Öykü, kahraman anlatıcı Selim İleri’nin, yalnızlık ve yalnızlar üzerine düşüncelerini 

açıklamasıyla başlar. Ardından, yazarı, apartman dairesinin önünde görürüz. İçeriden bir 

mum ışığı gelmektedir. Bu okurda bir merak ve korku uyandırır. İçeriye girdiğinde, 

Dostoyevski’nin roman kahramanlarından Prens Muşkin ile karşılaşır ve onunla söyleşmeye 

başlarlar. Bu arada, İleri’nin, Nastasya Filippovna’yla yaşadığı aşk da anlatılır. Ayrıca 

Rogojin’i tanırız. Öykü, Prens Muşkin’le olan sohbetin çeşitli alanlara yayılmasından sonra, 

insan sıcaklığının, insanın onaylanması ve yalnızlığın, yalnızların lanetlenmesiyle dona 

erer.    

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öyküyü baştan sona bize aktaran, kahraman anlatıcımız Selim İleri’dir. Selim İleri, 

bilindiği gibi, kurgusal metinlerinde, kendisi ile anlatıcı arasındaki mesafeyi kısan, 

öykülerini, kendi yaşantılarından çıkaran bir yazardır. Bu öyküde, bu mesafenin (neredeyse) 

sıfırlandığını söyleyebiliriz. Ancak, kahraman anlatıcımızın, adını Selim İleri olarak 

vermesi, öyküdeki kahramanın, gerçek hayattaki Selim İleri olduğunu düşünmemize sebep 

olmamalıdır. Öyküyü bize kahramanımız Selim İleri anlatır. Öykünün merkezindedir. Her 

şeyi onun gözünden fark ederiz. Onun bakış açısı bizim bakış açımızdır.  

 

     d. Kişiler 

     Bu öykü, Selim İleri öykücülüğünde, gerçeküstü özellikler gösteren birkaç öyküden 

biridir. Böyle düşünmemizin sebebi ise, Dostoyevski’nin roman kahramanlarının, bu 

öykünün kahramanları olması ve yazarımız Selim İleri’nin karşılarına çıkmalarıdır. Prens 

Muşkin bir gece habersizce ve gizemli bir biçimde, İleri evinde yokken onun evine gelir. 

Nastasya ise İleri ile bir aşk yaşar.  

 

     Bu öykünün merkez figürü ve anlatıcısı olan Selim İleri, yalnız bir insandır. Öykünün 

başında yalnız yaşamayıp evlenen ya da birlikte yaşayan insanları küçümser. Ancak 

öykünün sonunda bu denklemi tam da ters çevirmemiz gerekecektir. İleri’nin edebiyat 
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dünyası ile olan ilişkileri, İleri’nin toplumumuzla ilgili kaygıları sürekli olarak vurgulanır. 

Henüz otuzlu yaşlarını yaşamakta olan bir yazardır.  

 

     Prens Muşkin hakkında fazla bilgi sahibi olamayız. Ancak onun da görüşlerini öğreniriz. 

O, hayata, topluma ilişkin düşüncelerini açıklar. Nastasya ya da Rogojin de çok yakından 

tanıtılmaz. Ancak İstanbul’un bildik mekânları içerisinde tanıtıldıkları için, öykü şaşırtıcılık 

vasfı kazanır. 

 

     Öykü, kahramanlarının gerçek hayattan alınmış olmaları ya da bildik roman 

kahramanları olmaları sebebiyle ilginç bir kişi kadrosuna sahiptir. Gerçeküstü bir boyut 

kazanmıştır.      

 

     e. Zaman 

     Öykünün zamanı, bir gece içerisinde başlar ve biter. Yazarın evinde Prens Muşkin’le 

karşılaşması ve konuşmaları bir gece boyunca sürer. Bu arada, kahraman anlatıcının 

geçmişe ilişkin düştüğü notlar öykünün zamanını genişletecektir. Ayrıca, toplumsal 

kargaşayı anlatan “Herkesin de bildiği gibi, acılara boğulmuş ülkemizde toplumsal hayat 

karanlık bir görünüme çekilmek isteniyordu.” (s.419) satırları, öykünün ’80 öncesinde 

ülkemizde yaşanan siyasi kargaşaya işaret ettiği anlaşılmaktadır.  

 

     f. Mekân 

     Öyküde, İstanbul’un çeşitli semtleri, mekân olarak kullanılır. Ayrıca öykünün asıl 

mekânı, yazarın evidir. Şu satırlar, öyküyü saran yalnızlık konusunun, mekâna dayalı olarak 

bir anlamda sembolik anlatımıdır: 

 

“Sokaklarda benden başka kimseler kalmamıştı; bir iki taksi durağının 

ölgün ışıkları yanıyor, kapalı duraklarda müşteri beklerken sıkılmış 

sürücüler uyukluyordu. Ötekilerden köpek sesleri gelmekteydi.”  (s.413) 

 

     g. Dil ve Üslûp 
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    1980’de yayınlanan Bir Denizin Eteklerinde’de ilk defa selim İleri öyküsüne giren 

Akdeniz coğrafyasının bu öykün diline de tesir ettiğini söylemek gerekir. Akdeniz 

coğrafyasını yansıtan tasvir cümleleri yer yer öyküye görsellik kazandırmaktadır. 

 

     h. Anlatım Teknikler 

     Öyküde geriye dönüş tekniği kullanılmıştır. (s.414) 

   

     Öyküde tasvir, diyalog, gösterme teknikleri kullanılmıştır. 

 

     Otobiyografi tekniğinden yararlanılmıştır. Yalnız bir yazar portresi bile İleri’nin kendi 

yaşamıyla birebir uyuşmaktadır.    

 

     2.2.4.4. “Kapalı İktisat” 

     a. Konu 

     Öyküde çok farklı konular tartışılmaktadır. Bunlardan birisi faşizmdir. Öykünün merkez 

figürü faşizmle komünizmin aynı paralelde olduğunu söyleyince Nedret buna itiraz eder. 

Faşizmi yeren bir konuşma yapar.  

 

     Türkiye’deki çarpık sistemin büyüttüğü, beslediği burjuva tipler eleştirilir. Onlar, iki 

yüzlü bir ahlâka sahiptirler. Toplumsal endişelerden uzaktırlar. Sistem böylesi tipler 

yetiştirmektedir.   

 

     Öyküde aşk gerek tensel boyutuyla gerekse romantik boyutuyla işlenir. Daha doğrusu, 

tenselden duygusala doğru bir yay çizer. Öykünün anlatıcısı ve merkez figürü başlangıçta 

evliliğin aleyhinde bir yerde durmaktadır. Evliliğin anlamsızlığına işaret eden ilginç 

sahneler anlatılır.  

 

     Öyküde Türk toplumunun okumaktan, kendisi hakkında düşünmekten aciz oluşu da 

eleştirilir.  

   

     Özellikle öykünün başında, cinsellik konusu abartılı bir şekilde işlenir. Merkez 

figürümüzün  değişimi paralelinde cinselliğin de metindeki renginin solacağını görürüz. 
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     Ayrıca öyküde, sağcılarla solcuların birbirlerini acımasızca öldürüşleri anlatılır. 70’li 

senelerin kargaşa ortamı öyküde yer tutar. Yazar,  “sağ-sol” tartışmalarına soğukkanlılıkla 

yaklaşmasını bilir. İki tarafın yaptıklarına da insanlık adına kaygı duyar.  

  

     b. Olay Örgüsü 

     Sadrazam Koca Hasan Paşa’nın torunu olan, İstanbul’da dedesinden kalan büyük mirasla 

gününü gün eden, toplumsal kaygılar taşımayan, öykünün merkez kişisi ve anlatıcısı, bir 

gün, ilk okul arkadaşının eşine âşık olur. Zamanla âşık olduğu kadının toplumsal endişeler 

taşıyan, kabına sığamayan, kendisine toplumun biçtiği rollerden sıkılan, entelektüel bir 

kadın olduğunu görecek ve ona duyduğu tensel aşk “karasevda”ya dönüşecektir. Bu sırada, 

öykümüzün merkez kişisi de, bu aşkla birlikte değişime uğrayacaktır.  Toplumsal endişeler 

taşımaya başlayacaktır. Entelektüel bir bilince erişecektir. Amerika’dan gelen üniversite 

hocası Cek Cansın’ın da, merkez kişimizin değişiminde katkısı büyük olacaktır. Sevdiği 

kadın olan Nedret’in ölümü üzerine bunalıma girecektir. Bu sırada sanrılı, gizemli, 

karmakarışık birtakım deneyimler yaşayacaktır. Nedret’le çekindiği fotoğrafların 

hepsindeki kadınlar, eski nişanlısı Sema’ya dönüşecektir. Cek Cansın diye birinin P. 

Üniversitesi’nde yaşamadığını öğrenecektir. Bütün bu esrarengiz sonuçların öyküde bir 

açıklamasının olmadığı fark edilecektir. “Pastırma Yazı”ndaki Faruk gibi, bu öykünün 

merkez kişisi de öykü ilerledikçe değişecektir. Öykü esrarengizlikler çözülmeden sona erer.   

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öyküde birinci tekil kişi anlatıcı bulunmaktadır. Sadrazam Koca Hasan Paşa’nın torunu 

olan, öykümüzün merkez figürünün bakış açısıyla olanları öğreniriz. “Kahraman anlatıcı” 

konumunda olan ve metinde adı geçmeyen bu öykü figürü, aynı zamanda “müşahit anlatıcı” 

konumunda da görünür. Her şeyi onun bakışından öğreniriz.      

 

     d. Kişiler 

     Öykünün merkez figürü, ilk bakışta ne olduğu, kim olduğu kolayca anlaşılan ve 

kendisinden emin olduğumuz bir öykü kişisi değildir. Öykünün başında ve sonunda aynı 

kişi değildir. Hayata, olaylara, insanlara bakışı değişiktir. Öykünün başında bir anlamda 

Casanova’dır. Aşkı ancak cinsellik boyutuyla anlar. Zalimdir. Nişanlısı hamile kalınca onu 

terk eder. Evlilik kurumuna bakışı olumsuzdur. Gününü gün eder. Toplumsal endişelerden 
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uzaktır. Toplumuna yabancıdır. Nedret’e karşı duyduğu aşk, onu değiştirir. Bu saydığımız 

özellikler giderek olumlu bir renk alacaktır.  

 

     Nedret ise, yerine göre, kahraman anlatıcımızdan daha karmaşık, daha ilginç bir tiptir. 

Kaderine razı değildir. Toplumsal kaygılara sahiptir. Ülkesindeki eksikliklerden rahatsız 

olur. İyi bir eğitim almıştır. Çevresindeki insanların, özellikle kocasının, yetersizliklerini, 

toplumsal endişelerden uzakta umursamazca yaşayışlarını beğenmez ve bu sıkıntı içerisinde 

yaşar. 

 

     Nedret’in kocası ise tipik bir burjuvadır. Kendi işleri dışında bir kaygıya sahip değildir. 

Kurduğu hayatın içerisinde soru sormadan yaşar. 

 

     Cek Cansın, Amerika’dan gelmiş bir profesördür. Türk toplumu hakkında çeşitli fikirleri 

vardır. Özellikle, kendi toplumu hakkında kaygılara sahip olmayan burjuva tipleri 

eleştirmektedir.            

 

     Öyküde bunlardan başka da kişiler mevcuttur. Bunlar, öykümüzün merkez figürünün 

iletişim içinde olduğu kişilerdir. Sevgilileri, akrabaları, kitapçı Ester gibi… 

 

     e. Zaman 

     Öykünün başından sonuna geçen sürenin, yedi aya yakın bir zaman dilimini içerdiğini 

söyleyebiliriz. Zira, öykünün başında Nedret iki buçuk aylık hamiledir. Sonunda ise 

doğururken ölür. Nedret öldükten sonra ise kısa bir süre geçecektir. Öykünün dış zamanının 

1970’li yıllar içerisinde yer alması gerektiğini, yazarın “197*” ifadesinden anlarız. Ayrıca 

sağcılarla solcuların sürekli birbirlerini öldürdükleri bir kargaşa ortamı anlatılır.    

 

 

     f. Mekân 

     Öyküde mekân İstanbul’dur. Ancak, İleri öykücülüğünde zaman zaman karşımıza çıkan 

Anadolu’yu “uzak bir yer” olarak betimleme alışkanlığı, burada da dikkatimizi çekecektir. 

Öykü kişilerinin maddi seviyelerinin üstünlüğünü gösteren ev içi tasvirleri, mekânın 

işlevsel kullanımına örneklik teşkil edecektir.      
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     g. Dil ve Üslûp 

     Öyküde dikkat çeken bir özellik, bir gazete haberinin, “haber dili”nin taklit edilişidir. Bu 

bir nevi “montaj tekniği”nin uygulanmasıdır. Öyküdeki ayrıntılar, tasvirler, öykü kişilerinin 

ekonomik ve sosyal statülerini ortaya çıkartacak özelliktedir. Öyküde uzun konuşma 

dilinden yararlanılır. Fikri tartışmalar bu şekilde verilir.  

 

     h. Anlatım Teknikleri 

    Tasvirler, öykü kişilerinin ekonomik ve sosyal statülerini ortaya çıkartıcı özelliktedir.  

 

     Diyalog tekniğinden faydalanılır. 

 

     Bir gazete haberi montaj tekniğinden yararlanılarak öyküde kullanılır. Ancak bu haber 

metninin gazeteden aynen alınmadığı, yazar tarafından o dilin taklit edildiğini söylememiz 

gerekir.   

 

     Öyküde adı geçen Avusturyalı besteci Gustav Mahler,327 küçük burjuva özellikler 

gösteren öykü kişilerinin çelişkilerini vurgulamak amacıyla öne çıkarılır. Zira Mahler 

dinlemek bir üst kültür özelliğiyken, rakı içmek bir alt kültür özelliğidir. Kahramanlar, bu 

ikisini birden yaparlar.   

 

     2.2.4.5. “Bir Denizin Eteklerinde” 

     a. Konu 

     Bir yazarın zihnindeki bazı görüntülerden yola çıkarak bir Bodrum öyküsü yazması, 

yazmaya çalışması, yazmaya çalışırken okurları da bu sanatsal yaratıya çağırması, onlarla 

birlikte eserini oluşturması öykünün asıl konusunu oluşturmaktadır. Önce “esmer bir kişi” 

ya da “ela gözlü kişi” gibi ifadelerle tanıtılan öykü kişileri, sonra netleşirler ve yazar bu 

kişiler hakkında daha somut bilgiler vermeye başlar. Ancak yazar da onların 

hareketlerinden, sözlerinden birtakım sonuçlar çıkartır ve bizi bilgilendirir.  

 

     Öyküde işlenen konular, bu ilginç anlatım tekniğine rağmen, özgün değildir. Yani, 

anlatım ilgimizi çekse de, yazarın hep işleyegeldiği konulara vurgu yapılır. Bunlar aşk, 

                                                           
327 Gustav Mahler (1860-1911), Avusturyalı bestecidir. Eserlerinde, romantik müzikten çağdaş müziğe geçiş 
devrinde meydana gelen dengesizliklerden etkilenmiştir. Bk. Meydan Larousse, C. 13, s.19.    
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yalnızlık, güzellik gibi konulardır. Entelektüel kişilerin kendi aralarında yaşadıkları ilişkiler,  

problemler, can sıkıntıları işlenir. Belki de yazarı, böylesi bir özgün anlatım aramaya 

götüren sebep, önceki eserlerinde işlediği konuları işlemeye devam ediyor olmasıdır.   

 

    Doğa, öyküde kendine fazlaca yer bulur. Doğa betimlemeleri, Akdeniz coğrafyasını 

büyük bir gerçeklikle anlatmayı başarır.  

 

     Öyküde işlenen konuların başında ise, sanatsal yaratıcılık gelir. Bir yazar, ortaya bir eser 

koymak için harekete geçmiştir. Hareket noktası zihnindeki görüntülerdir. Bunlar 

muhtemelen anı parçacıklarıdır. Ancak bu bize hissettirilmez. Bir gizem oluşturulmaya 

çalışılır. Belirsizlik, gide gide yerini birtakım somut bilgilere terk eder. Kişilerin adları, 

meslekler, görünümleri, kişilikleri belirmeye başlar. Öyküde sonradan Cem’e ait olduğu 

anlaşılacak olan, fakat başlangıçta kime ait olduğu bilinmeyen birtakım notlar okuyuculara 

sunulur. Yazarın amacı, birkaç küçük burjuva aydınının ilişkilerini bize aktarmaktır.    

 

     b. Olay Örgüsü 

     Bir yazar, zihnindeki görüntülerden hareketle bir öykü yazmaya başlar. Okurlarını da, bu 

“edim”e ortak eder. Birtakım fotoğrafların yavaş yavaş canlandığını hissederiz. Ancak 

yazar başlangıçta, bu görüntülerin bir fotoğraf ya da resim olmadığını söylemiştir. Bunlar 

imge de değildir. Muhtemelen bunlar, yazarın eski anılarından kalmış görüntülerdir. Fakat 

bu görüntüler hakkında, yazarın kendisinin de bir bilgisinin olmadığını anlarız. Gizemli bir 

atmosfer oluşturabilmek için, yazar, böyle bir belirsizliği ön plana çıkarmayı seçmiş 

olmalıdır. Öykü ilerledikçe, bize belirsizce sunulan kişilerin isimlerini, cisimlerini, 

mesleklerini öğrenmeye başlarız. Sonunda, Murat, Cem, Gilda ve Ergin’in iç dünyalarının, 

birbirleriyle ilişkilerinin, yalnızlıklarının, aşklarının anlatılması amacıyla yola çıkıldığını 

anlarız. Öykünün sonunda Cem kendini öldürecektir.   

 

     Öykünün olay örgüsündeki bu boyut, “anlatının anlatılaştırılması” boyutu, İleri 

öykücülüğünün postmodern edebiyatın özelliklerine yaklaşmasına sebep olacaktır.328  

 

                                                           
328 Postmodern edebiyatın (roman türü bağlamındaki) özellikleri için bk. H. Sazyek, “Türk Romanında 
Postmodernist Yöntemler ve Yönelimler”, s.493 vd.; N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s.92 vd. Selim 
İleri’nin romanlarındaki postmodern izlerle ilgili olarak bk. R. Bilhan, Selim İleri Hayatı ve Romanları, s. 
256.; A. Oktay, Şeytan Melek Soytarı, s.15 vd.   
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     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öyküde üçüncü tekil anlatıcı seçilmiştir. Anlatının her boyutunda, yazar-anlatıcı, 

okuyucuları eserine ortak eder. Her şey onun bakış açısı ile öğrenilir. Bir görüntü üzerinde 

konuşan yazar “Öyle sanıyorum ki,  bu karalamalar, çiziktirmeler irdelediğimiz görüntüyü 

açıklamayacak. Kim bu adam? Öyküsü ne?”(s.469) satırlarından da anlaşılacağı gibi, yazar, 

kendisiyle bizi aynı mertebede görmektedir. “Herhalde henüz adını bilmediğimiz, kimliğini 

çıkaramadığımız esmer kişi, yalancı şemsiye biçiminde toplanmış olan güzel kokulu, büyük 

çiçeklerden kopartarak birini zehirlemeyecek.”(s.470) cümleleri bunu daha çok 

pekiştirecektir.       

 

     d.Kişiler 

     Öyküde, yazar-anlatıcının neredeyse bir öykü kişisi gibi, öykünün içinde olduğunu 

söyledikten sonra, öykünün merkez figürünün Cem olduğunu da belirtmeliyiz. Cem’den 

öncelikle “esmer kişi” olarak bahsedilir. Daha sonra öykü kişilerinin konuşmalarından adı 

ve mesleği ortaya çıkar. Öykü içerisinde yazarın notlarından sık sık alıntılar yaptığı kişinin 

Cem olması da, onu ön plana çekecektir. Cem, bize, yazarın Her Gece Bodrum (1976) 

romanındaki aynı adlı kahramanı çağrıştırır. Bunalımları Cem’i intihara götürecektir. 

Cem’in kendisini küçük düşüren soruları şu şekilde sıraladığı görülür: 1.Yalnız mısın? 2. 

Beni seviyor musun? 3. Beni anlıyor musun? 4. Sahiden istediğin için mi burada, benimle 

birliktesin? 5. Yarın ve sonraki günler ne olacak? 6. Niçin konuşmuyorsun? Bu sorular, 

İleri’nin öykü dünyasına girmemizi de kolaylaştıracak sorulardır. Yalnızlık, sevgi aranışı, 

yarın endişesi, iletişimsizlik gibi konuların Cem’in dünyasında ne kadar önemli yer 

tuttuğunu anlarız.     

 

     Öyküdeki diğer kişiler Ergin, Gilda ve Murat’tır. Onlar da, İleri öykücülüğünün bildik 

kişilerini temsil eden özellikler taşımaktadırlar. Entelektüeldirler. “Küçük burjuva”dırlar. 

Yalnızdırlar. İnsan sevgisini gereksinirler. İletişim sorunları ile boğuşurlar.   

 

     e. Zaman 

     İleri’nin “zaman”ı kullanımı burada son derece “tipiktir.” Mevsim yazdır. Geçmiş 

yazlara göndermeler yapılır. Ancak, birtakım görüntülerden yola çıkılarak anlatılan bu 

öyküdeki “yaz”ın, geçmiş, gelecek ve şimdi düzleminde nereye oturduğu tam olarak 

bilinememektedir. Anlatılanlar hangi zamana denk düşmektedirler? Öyküde “haziran 
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temmuz ağustos güneşi” ifadeleri sık sık geçer. Böyle belirsiz bir tarih verilmesinin sebebi, 

yazarın da bizim gibi olan birtakım gelişmelerin tanığı konumunda bulunması, hakimi 

olmamasıdır.         

 

     f. Mekân 

     Bu öykü, Akdeniz duyarlığının yansıtılması, Akdeniz betimlemeleri bakımından en 

başarılı Selim İleri öykülerindendir. Şimdi aşağıya alacağımız alıntılarda Bodrum 

coğrafyası başarıyla verilir: 

 

“…beyaz mimarisiyle kendine özgü, zakkumlu boruçiçekli palmiyeli, 

deniz kıyısındaki bir Akdeniz kentine açılıyoruz…”(s465) “Bodrum’da 

yine kötü bir rüzgâr esmektedir. Görüntüdeki adam, Kale’nin kunt 

duvarlarına dayalı gazinoda, öğle sıcağından bunalmış bira içiyor; gözleri 

limana, limandaki teknelere, yelkenlere, tektük insanlara, çımaların, 

halatların fırlatıldığı siyah babalara, oynaşıp duran serseri şamandıralara 

takılı kalmış…”(s.467) “Bu beyaz evli, toprak alacası Akdeniz kentine 

kıpırtısız bir yaz öğlesinde girdik. Büyük sedir ağaçlarını, dağların 

eğimine sıralanmış çam ormanlarını çoktan aramızda bırakarak kıyıya 

inmiştik. Deniz, İlkay biçimi koylarla çevriliydi.”(s.468)      

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Öykünün dili, Akdeniz coğrafyasını yansıtacak görsel betimlemelerle 

zenginleştirilmiştir. Ayrıca öykünün olay örgüsündeki karmaşıklık, öyküde kullanılan 

“dil”le paralellik arz etmektedir. Kişilerin çapraşık iç dünyaları, öykünün tek bir hat 

üzerinde ilerlemeyen anlatımı, dilin düzensizliği ile ortak bir paydaya oturmaktadır.   

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     Öyküde “zakkum” kelimesi defalarca geçmektedir. Zakkum zehirli bir bitkidir ve 

öyküdeki işlevi de bu özelliğiyle ilgilidir. Öyküde tekin olmayan bir şeyler vardır. Zakkum 

bunu temsil eder. Zakkum bir “leitmotiv”dir. “Herhalde henüz adını bilmediğimiz, 

kimliğini çıkaramadığımız esmer kişi, yalancı şemsiye biçiminde toplanmış olan güzel 

kokulu, büyük çiçeklerden kopartarak birini zehirlemeyecek.”(s.470) cümlesi, zakkumun 

zehirleyicilik özelliğine dikkat çeker.  
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     Öyküde anı ya da günce notlarını andıran pasajlar okuruz. Bunlara her iki türü de 

birleştiren gezi yazısı demek daha mantıklı olacaktır. Dolayısıyla, öyküde tırnak içinde 

verilen bölümlerde günce ya da anı tekniğinden yararlanıldığı söylenebilir.  

 

     “Bir Denizin Eteklerinde” öyküsünde, ünlü romancı ve göstergebilim profesörü Umberto 

Eco’nun “açık yapıt” tanımlamasına uygun bir tasarruf söz konusudur. Zira, öykünün bize 

ne söylediği, bunu nasıl söylediği gibi soruların cevabını vermek çok kolay değildir. Öykü, 

okurun yorumlama gücünden çok şeyler ister. Eco’nun “açık yapıt” kavramını 

anlayabilmemiz için şu açıklamalara dikkat edelim:  

 

“Sanat yapıtı, bir dizi iletişimsel etkiyi, kendi yarattığı özgün 

kompozisyonu her izleyicinin kendisine göre anlamlandıracağı şekilde 

düzenleme uğraşının son ürünüdür. İzleyici kendi akıl ve duygulanım 

kapasitesine bağlı olarak parçayı algılamasına dayanan uyaranla, bu 

uyarana verdiği yanıt arasındaki bir oyuna katılır. Sanatçı bu özel 

komposizyonun onu kurguladığı formda  güderek izleyiciye bitmiş bir 

ürün sunar. İzleyici bu uyaranlar ve onların biçimlenimine kendi verdiği 

yanıtlar oyunuyla tepki gösterirken, yine de kendi varoluş durumunu, 

tanımlı bir kültüre göre şartlanmasını, beğenilerini, kişisel eğilimlerini ve 

önyargılarını işin içine katar. Böylece özgün yapıta vereceği anlam kendi 

özel ve kişisel bakış açısına göre şekillenecektir. Sonuç olarak sanat yapıtı, 

farklı açılardan izlendiği ve algılandığı oranda estetik değer kazanır. Bu 

yapıta özgün özünden uzaklaşmaksızın farklı titreşimler ve yankı 

zenginliği kazandırır. (Oysa karayolunda gördüğümüz trafik göstergesi, 

herkes tarafından tek bir yönde algılanmaktadır. Hayalperest bir sürücü 

tarafından fantastik bir şekilde yorumlanırsa artık o belli anlamı taşıyan, o 

belli trafik göstergesi olmaktan çıkar.) Öyleyse bir sanat yapıtı, biricikliği 

çerçevesinde, dengeli bir organik bütün olarak tamam ve kapalı; aynı 

zamanda da özgünlüğünü zedelemeden pek çok farklı biçimde algılanıp, 

yorumlanmaya elverişli olmasıyla açık yapıdadır. …çünkü yapıt her 

algılanışında yepyeni bir perspektife kavuşur.”329  

 

 

 
                                                           
329 Umberto Eco, Açık Yapıt, s.10. 
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     2.2.5. SON YAZ AKŞAMI’NDAKİLER 

     2.2.5.1. “Denizkızının Öyküsü” 

     a. Konu 

     Bu öyküde; aşka susamış, yalnızlıktan, şehirdeki siyasi kargaşadan, her geçen gün biraz 

daha “aşk”sızlaşan insanlardan tiksinti duymaya başlamış bir roman yazarının, bir 

kumpanyada şarkı söyleyen bir denizkızına âşık olması ve sevgi özlemine bu şekilde cevap 

bulması anlatılmaktadır.    

 

     Öyküde işlenen aşk, tensellikten uzak, duygusal boyuta yükselmiş bir aşktır. Yalnızlığın 

böyle bir aşkı doğurduğu düşünülebilir. 

 

     Öyküde toplumsal değişime ve bu değişimin çirkinleşme, çürüme anlamına geldiğine de 

dikkat çekilir. “Değişim” olgusu, İleri’nin öykülerinde karşımıza zaman zaman çıkar. 1980 

öncesinde, ülkemizde yaşanan siyasi ve sosyal kargaşa, çoğu öyküde olduğu gibi bu öyküde 

de kendisini hissettirir. Şimdi okuyacağımız satırlar, bu durumu örnekler: 

 

“Böyle nereye sürükleniyorduk, böyle ne kadar çok ve ne kadar 

karanlıktık, bir gün geçmişi özlemek zorunda kalacağımız sanki hiç 

aklımıza gelmiyordu. Yalnızca hayatı kirletiyorduk. İşte bunun maddi ve 

somut bir görünümü gibi, denizde yalnızca karpuz kabuklarıyla mazot 

artıkları yüzer olmuştu.” (s.533) 

 

     Bir başka örnek: 

 

“Pasaj’ın çıkışında, dışarıda herkes kokoreç, midye kızartması yiyor, 

ayaküstü votkalı bira içiyordu: Bu da şehrin yeni töresiydi. Hayatımızı 

sokağa kusuyorduk gitgide. Hayatımız çoktan yaldız ışıltılı bir Beyoğlu 

taşına dönmüştü ve ben, böyle kolonya markaları, rujlar, esanslar, 

makyajla sıvanmış görüntüler arasında, yakın geleceğimiz için bütün 

umutları ıraksıyordum.” (s.536)     

 

     “Duvarlarda çoğu yanlış yazılmış siyasal sözcükler okunuyordu.” (s.539) cümlesinden, 

öykünün 1980 öncesini anlattığını çıkartabiliriz.  
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     Öykü, ayrıca, bir roman yazarının “yaratma sancıları”nı da işler. Yazar, roman yazarken, 

kaleminin “romans”a kaymasından yakınmaktadır. (s.539) 

 

     Öyküde eski hayat ile yeni hayatın hoyratça iç içe geçmiş olması yadırganır ve bu 

durumu örnekleyen ilginç örnekler getirilir. Şu cümleler, kaybolmakta olan ile var olmakta 

olanın, giden ile gelenin, eski ile yeninin, toplumsal yaşamımızda nasıl iç içe geçtiğini 

gösterir: 

 

“Bir evin önünden geçiyordum. Çinko kaplıydı ve çinko üstünde 

ERCİNCANLI CAFER 1934 yazılıydı. Mezarlığa giriyordum; devrik bir 

taşta eski yazıyla AH ÖMÜR sözü beni ölümün bilinmezliklerine çekip 

götürüyordu. Sonra çağdaş bir kahvede bilardo oynayan gençlerle burun 

buruna geliyordum…” (s.539)   

 

     Denizkızı Eftalya’nın kumpanyasında oynanan ortaoyununu gören romancı 

kahramanımız, bu olaydan çok etkilenir. Çadır tiyatrosundan çıkan yazar, şunları düşünür: 

 

“İşte şu iki çadırda eskiyle yeni, modernle klasik sanki çatışıyordu. Bizim 

isteklerimizi, özlemlerimizi, sanatla alışverişimizi yansıtan bu gösterilere 

ben niye bütün ömrüm boyunca yabancı kalmış, karşı koymuş, hatta niye 

bu gösterilerden tiksinmiştim?”  (s.543) 

 

     Hemen bütün öykülerin ortak teması yalnızlık, bu öyküde de kendini hissettirecektir. 

 

     b. Olay Örgüsü 

     Öykü, romancı olan “kahraman anlatıcımız”ın, şehir hakkında, yalnızlık hakkında uzun 

uzun düşüncelerini açıkladığı bir girişle başlar. Tıpkı “Sabahsız Geceler”de olduğu gibi, 

burada da bir olay başlatılacaktır ama öncesinde, bizlere deneme türünde bir eser 

okuduğumuzu düşündürecek kadar yoğun olarak düşünceler açıklanır. Sonra bir gün, yazar 

içine doğan bir ilhamla bir “tayyare bileti” (piyango bileti) alır ve kendisine büyük miktarda 

bir para çıkar. O da Boğaziçi’nde bir ev kiralar. Orada hayatın kargaşasından uzak, 

romanlarını yazmayı planlamaktadır. İşte bu sırada, bir kumpanyada şarkı söyleyen 

denizkızı Eftalya’yı tanır. Onun önce şarkılarını dinler, sesini duyar. Sonra kendini görür ve 

ona âşık olur. Ancak Eftalya, kumpanya ile birlikte ortadan kaybolacaktır.                
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     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öyküde birinci şahıs anlatıcı vardır. Bütün öyküyü, onun bakış açısından tanırız. Birinci 

şahıs anlatıcının imkânları, bilindiği gibi kısıtlıdır. Ancak anlatıcının zaviyesinden hayatı ve 

insanları tanıma fırsatı buluruz. Bu öyküde de aynı durum söz konusudur. Romancı 

anlatıcımız, hayata, topluma, insanlara kendi zaviyesinden bakar. Üstelik anlatım 

tutumunun tarafsız olduğu da söylenemez. Örneğin, toplumsal değişimi anlatırken, bu 

durumdan duyduğu rahatsızlığı dışa vurur. Ayrıca gerçek hayattaki romancı Selim İleri ile 

öyküdeki romancı arasında büyük benzerlikler vardır.   

 

     d. Kişiler 

     Romanda merkez figür, bize öyküyü aktaran kahraman anlatıcımızdır. Kahraman 

anlatıcımız, şehirde kendini yalnız, sevgisiz, arkadaşsız, mutsuz hissetmektedir. 

Aşksızlığını giderecek birini arar. Bu kişi Eftalya olacaktır. Romancımız, topluma, 

insanlara, şehre dair düşünceleri olan biridir. Kaygıları olan biridir. Siyasi kavgalardan 

rahatsızdır. Romanları az satmaktadır. Her anlamda bir memnuniyetsizlik yaşamaktadır. 

Şehirden uzaklaşmak istemektedir. Aradığı yalnızlığa bir çaredir belki de.     

 

     Öyküde dikkat çekici figür olarak, romancımız dışında, bir de Denizkızı Eftalya vardır. 

Eftalya, öncelikle sesiyle romancımızı etkiler. Ancak sesi güzel değil, çarpıcıdır. 

Eftalya’nın gerçek bir denizkızı olup olmadığını anlayamayız. Böyle düşünmemiz istenir 

adeta. Eftalya efsanevi bir biçimde betimlenir. Çevresinde büyük bir etki yaratır. “Ben 

Eftalya’nın kuzgunî siyah saçlarını, uzun kirpikli gözlerini, yeşil payetten kuyruğunu…” 

(s.545) diye devam eden cümle, Eftalya’nın insanları etkileme sebeplerini göstermektedir. 

İnsanlar onun gerçek bir denizkızı olduğunu düşünmektedir.      

 

     e. Zaman 

    Öykü yaz mevsiminde başlar. Temmuz, Ağustos, Eylül ayları ve bu aylarda olanlar 

kronolojik olarak anlatılır. Eylül ortalarında biter. Bu zaman dilimi, üstünden bir sene 

geçtikten sonra anlatılmaktadır. Bunu, öykünün ilk cümlesinden anlarız. “Geçen yaz (…) 

sayfiyeye taşınmaya karar verdim.” (s.544) Öykünün sonunda ise, yeniden aynı zaman 

dilimine, yani öykünün başlangıcındaki zamana geri dönülür. Bunu da, “Bir yıl oluyor, 
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şehre döndüm.” (s.545) cümlesinden anlarız. Öykü, 1980’lerin öncesine denk gelir. 

Yukarıda yaptığımız alıntılar, siyasi kargaşa ortamı, bunu gösterir.  

 

     f. Mekân 

     Yenileşen, fakat yenileşirken çirkinleşen şehir, bir boğuntu yurdu olarak, bir bunalım 

mekânı olarak tanıtılır. Şehir insanlıktan uzaklaşan insanların, sevgisiz insanların, aşksız 

insanların mekânıdır. Şehirden kaçılmalıdır. “Pasaj’ın çıkışında, dışarıda herkes kokoreç, 

midye kızartması yiyor, ayaküstü votkalı bira içiyordu: Bu da şehrin yeni töresiydi. 

Hayatımızı sokağa kusuyorduk gitgide.” (s.536) cümleleri demek istediklerimize örnektir.  

Aynı zamanda şu satırlar da… “Hayatımız çoktan yaldız ışıltılı bir Beyoğlu taşına 

dönmüştü ve ben, böyle kolonya markaları, rujlar, esanslar, makyajla sıvanmış görüntüler 

arasında, yakın geleceğimiz için bütün umutları ıraksıyordum.” (s.536)  

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Yazarın, boğuntulu bir ruh halini öykünün uzun cümleleriyle vermeye çalıştığı 

görülmektedir. Genellikle, uzun cümle kurma eğilimi içinde olmayan yazarın, bu öyküde 

cümleleri uzatarak bu ruh boğuntusunu  yansıtmayı amaçladığı söylenmelidir.  

 

      h. Anlatım Teknikleri 

     Öyküde otobiyografi tekniğinden yararlanılır. Öyküdeki yazar, gerçek hayattaki Selim 

İleri ile pek çok konuda uyuşur. Roman yazarken, yazdıklarının “romans”a benzemesiyle 

çılgına dönen yazar tipi, İleri’yi anımsatır.   

 

     Öyküde tasvir tekniğinden yararlanılır. İşlevsel olarak kullanılan, ayrıntı işçiliğine 

dayanan tasvirlerdir bunlar. 

 

     2.2.5.2. “Kötülük” 

           a.Konu 

     Frerler Mektebi’nde okumuş, yabancı sermaye kökenli büyük bir kuruluşun ülke 

temsilcisi olan Kenan’ın kırk altı yıllık hayatının son otuz beş yılı, kendi ağzından 

anlatılmaktadır. Frerler Mektebi’nde sıra arkadaşı olan A.S. ile uzun yıllara yayılmış 

ilişkileri ve bu yılların sonunda yaşanan bir hayal kırıklığı öykünün konusudur. 
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     Öyküde işlenen konuların başında intikam duygusu gelir. A.S., Frerler Mektebi’nde  

kendine acı çektiren Kenan’dan büyük bir intikam almıştır. Bu intikamın telafi edilmesine 

ya da bir anlamda, bu “öc”ün, intikamın alınmasına artık imkân yoktur. Çocuklarının 

babasının A.S. olduğunu anlamıştır Kenan. Fakat A.S.’nin mezarını kazmaya başladığında, 

mezarın boş olduğunu gördüğünde yapabileceği bir şeyi yoktur.     

      

     Öyküde işlenen konuların başında aşk gelir. Gerek A.S.’nin Kenan’a duyduğu sapkın 

ilgi, gerek Neslihan ile A.S. arasında yaşanan duygusal ve tensel boyutu olan aşk, gerekse 

Kenan’la Neslihan arasında yaşanmış olan daha çok Kenan’dan Neslihan’a doğru olduğu 

anlaşılan aşk, öyküde işlenen aşk’ın boyutlarını çeşitlendirir. Öyküde tümüyle cinselliğe 

dayalı “aşk” ilişkileri de vardır. Uzak akrabadan “şen dul” Halide Hanım, hem Kenan’la 

hem de A.S. ile farklı zamanlarda tamamen cinsel hazza dayanan aşk yaşamıştır. Öykünün 

iki erkek figürünün hem Neslihan ile hem de Halide Hanım’la aşk ilişkisi yaşamış olmaları 

bir tesadüf değildir. İki kişinin hayatlarındaki paralellikler ömürleri boyunca sürmüştür. 

Ancak bu paralelliklerin, zaman zaman tersinden işlediği görülür. Zira karakter olarak 

birbirlerine taban tabana zıt durumdadırlar.       

 

     Öyküde intihar ve ölüm de işlenen konular arasındadır. Öykünün sonunda, Kenan, 

mezarı için “kurtuluşsuz çukur” diyecektir. A.S.’nin sonradan düzmece olduğu anlaşılan 

intiharı ise öyküde bir ağırlık taşımaz.   

 

     Öyküde burjuvazi sınıfına ilişkin değerlendirmeler yapılır. Bir yazar sıfatıyla, bu 

değerlendirmeler A.S.’ye aittir. Ünlü Amerikan filmi “Rüzgâr Gibi Geçti”den hareketle, 

Amerikan bireysel girişimciliğinden bahsedilir. Kendisi de bir küçük burjuva olan Kenan, 

lise senelerinde, A.S.’nin zorlaması ile “Sanayi Kralı” adlı romanı okur ve oradaki ünlü 

kapitalist Robert’ın hayatına imrenir. Şu cümleyi kurar: “Endüstriye, sanayileşmeye o 

günden sonra inanmıştım!”(s.561) Şimdi okuyacağımız satırlar, başka bir yazarın A.S. 

hakkındaki değerlendirmeleridir ve burjuvazi sınıfına yönelik eleştirileri içermesi açısından 

önemlidir: 

 

“Sonradan bir anı yazısında A.S.’nin o sıralar ‘…bireysel bağımsızlık ve 

özgürlüğün, bugünkü Batı burjuva dünyasında artık yaşanamayacağını, 

çünkü burjuvaz yaşamın birey üzerinde –ahlâk adına- boyunduruk altına 
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alıcı bir etki yaratmakla varlığını koruyacağını; burjuva toplumunda 

dürüst bir aydının istese de yükseliş tutkusundan tek başına 

kurtulamayacağını, asıl trajik olanın ‘perhizkarla’ onu anlamayan ve 

kişisel yükselişlerinden başka bir şey düşünmeyen yarı aydınlar arasında 

bulunabileceğini…’ irdelemekle uğraştığını şaşırarak itiraf edeyim ki tek 

bir sözcüğünü anlamlandıramayarak okudum.”(s.561) 

 

     Öyküde cinsellik de yer alır. Gerek homoseksüel, gerekse heterosekseül boyutları olan 

bir cinselliktir. A.S.’nin Kenan’a ve Halide hanım’a olan ilgisinde iki boyut da mevcuttur.  

 

     Öyküde, gerek Neslihan eşini, gerekse Kenan Neslihan’ı aldatır. Aldatmak, İleri’nin 

sıkça işlediği konulardandır.  

 

     b. Olay Örgüsü 

     Kenan, Frerler Mektebi’nde okumuş, yabancı sermaye kökenli büyük bir kuruluşun ülke 

temsilcisidir. Öyküyü bize anlattığı zaman itibariyle kırk altı yaşındadır. Soprano Neslihan 

ile evlidir. Akat ve Sümer adlarında iki çocuk sahibidir. Çok zengindir. Bir gün, Frerler 

Mektebi’nde sıra arkadaşı olan, ünlü romancı A.S.’nin intihar ettiği haberini gazeteden okur 

ve Frerler Mektebi’nde karşılaştıkları ilk günden başlayarak kırk altı yıllık hayatının 

özellikle onunla karşılaştıktan sonra geçen otuz beş senesini kimi önemli sahneleriyle 

hatırlar: Onunla ilk karşılaşma, ilk seneler, A.S.’nin sürekli ezilişi, küçümsenişi, sınıftaki 

diğer öğrenciler tarafından benimsenmeyişi nakledilir. Kenan’la aralarında eşcinsel bir 

ilişkinin var olduğu da okura sezdirilir. A.S. ince ruhlu biridir. Durmadan kitaplar okur. 

Filmler izler. Şiirler yazar. Bununla birlikte, silik, sessiz, ezik biridir. Kenan bunun tam 

zıttıdır. Kendine güvenir. Tuttuğunu koparır. Duygusallıktan uzaktır. Kenan Venedik’te 

Nesli ile karşılaşacak ve ondan çok hoşlanacaktır. Fakat evlenmeleri üç sene sonra 

gerçekleşir. Nesli evlendiği günlerde ise, Nesli’nin genç bir romancı tarafından terk 

edildiğini öğrenmiş fakat bu konuyu önemsememiştir. Öykünün ilerleyen sayfalarında, 

Kenan’ın A.S.’nin yazdıklarını okuyarak kendi hayatına ilişkin bazı sonuçlar çıkarmaya 

çalıştığını görürüz. Nitekim, A.S.’nin kitaplarını okurken, çok acı ve çok ilginç sonuçlara 

ulaşır: A.S., Nesli’nin eski aşkıdır. Onu terk etmiştir. Fakat iki oğlunun adlarının baş 

harfleri yan yana geldiğinde onun adını ortaya çıkartmaktadır. Akat ve Sümer! Üstelik 

onların gözlerini içine baktığında, A.S.’nin gözlerini görecektir. A.S., karısının eski 
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sevgilisi olmakla kalmamış, aynı zamanda, Neslihan’ın kendisini aldattığı ve çocuklarını 

peydahladığı kişi olmuştur. Öğrencilik hayatı boyunca daima küçümsediği A.S.’nin 

hayatının kırk altıncı senesinde, kendisine hiçbir zaman intikamı alınamayacak bir kötülük 

yaptığını fark edecektir. Bu hınçla A.S.’nin mezarına gidecek ve mezarını kazacak ama 

mezarın boş olduğunu görecektir. Bu da, A.S.’nin karısıyla birlikte kendisini aldatıyor 

olduğunu, ya da karısının aldattığı kişinin A.S. olduğunu gösterir. İki gün sonra ölür. 

Cenaze töreninde A.S. de vardır ve orada olanları Kenan bizlere aktarır.       

 

     İleri’nin “olay öykü”süne en çok yaklaşan metninin “Kötülük” olduğunu kolayca 

söyleyebiliriz. Kurgusallık boyutu belki de ilk defa yaşantı boyutunu geride bırakmasını 

bilmiştir. Ayrıca İleri’nin hemen bütün öykülerinde olduğu gibi, öykünün planı, bir 

zamanlar gerçekleşmiş kimi olayları, yaşantıları, yıllar sonra yeniden hatırlama şeklinde 

kurulmuştur.   

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öykü, birinci tekil anlatıcı tarafından yazılmıştır. İleri’nin öykülerindeki anlatıcıların 

sahip oldukları özelliklere bakıldığında, “Kötülük” öyküsünün anlatıcısı belki de diğerlerine 

göre en ayrıksı noktadadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, İleri, kendisiyle anlatıcısı 

arasındaki mesafeyi kısar. Anlatıcıları ile kendi kişisel özellikleri çok benzerdir. Ancak bu 

öyküde, ilginç bir şekilde, kendisini anlatan değil de anlatılan noktaya oturtur. Gerçekten de 

Kenan’ın gözünden anlatılan A.S. ile Selim İleri portresi birbirine çok yakındır. A.S. de 

İleri gibi duygusaldır. A.S. de İleri gibi insanlarla uyuşamaz. A.S. de İleri gibi ilk romanıyla 

ünlenmiştir. A.S. de İleri gibi yalnızdır. İnce ruhludur. Reşat Nuri’den hoşlanır.  

 

     Ancak anlatılan değil, anlatan, yani anlatıcı Kenan, onun bir negatifidir. Edebiyattan 

hoşlanmaz. İnce ruhlu değildir. Kitaplardan tamamen uzaktır. Güçlü kuvvetlidir. 

Dolayısıyla bu öykü, anlatıcısının sahip olduğu özellikler açısından farklılık arz eder. 

Bunda, kurgusallığın, İleri’nin hiçbir öyküsünde olmadığı kadar ileri boyutlara taşınmış ve 

yaşantısallığın daha geri planda kalmış olmasının payı çok büyüktür.        

 

     Bu öyküde, yukarıda andığımız sebepten dolayı, anlatıcı seçiminde bir problem 

olduğunu söylemek mümkündür. Bir başka deyişle, birinci tekil anlatıcının seçilmiş olması, 

yani öyküyü bize edebiyattan uzaklığını her fırsatta vurgulayan Kenan’ın anlatması 
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öykünün önlenemez bir çelişkiye sürüklenmesine sebep olur. Zira öyküdeki tasvirleri 

yapan, öyküdeki psikolojik derinliğe inen bir Kenan, hiç de yazarın bize tanıtmaya çalıştığı 

Kenan değildir. Öykünün kurgusallığının gerektirdiği bir negatif tip olan Kenan’ın birinci 

tekil bakış açısı yerine üçüncü tekil bakış açısı kullanılmış olsaydı, bu çelişkiyi 

hissetmeyecektik. Kenan’ın trajedisi kendi ağzından anlatılmamalıydı.   

 

     d. Kişiler 

     Öykünün “kilit” figürleri, kuşkusuz A.S. ve anlatıcımız Kenan’dır. İkisinin de kişisel 

özellikleri, bu öykü incelemesinin diğer başlıklarında aktarıldı. Kenan’ın güçlü, kuvvetli, 

aldırışsız, rahat, kaba, basit ruhlu oluşuna karşılık, A.S., bir yazardan beklendiği gibi, ince 

ruhlu, duygusal, güçsüz, yalnız, silik bir tiptir. İki figür birbirlerine zıttırlar. Birbirlerinden 

ayrıdırlar. A.S.’nin Kenan’a âşık olması öyküde pek inandırıcı bir tasarruf olarak 

gözükmez. A.S.’nin karakteri çizilirken, yer yer abartıya kaçıldığı görülebilir. Şu cümleler 

bu abartıyı örnekler: 

 

“Adı verilmeyen, kimliği açıklanmayan genç romancı, ‘benden’ evlilik 

önerisi aldığını söyleyen Neslihan’ı karlı bir kış gecesi, donuk ışığıyla 

kuru dalları aydınlatan bir sokak lambasının altında bırakmış ve kentin 

arka sokaklarına, karanlık mahallelerine kahkahalar atarak 

karışmış.”(s.576) 

 

     Kahkahalar atarak sevgilisini terk eden bir bıçkın erkek imajı, o âna kadar çizilen A.S. 

ile uyuşmazlık gösterir. 

           

     e. Zaman 

     Öykünün anlatımı sırasında, anlatıcı Kenan, kırk altı yaşında olduğunu söyleyecektir. 

Frerler Mektebi’nde okuduğu yılları anlatırken ise “otuz beş yıl önce”(s.557) ifadesini 

kullanır. Büyümüş ve yazar olmuş olan A.S.’nin 1948 yılında “Nazizm”i yeren ilk yazısı 

yayınlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı öyküde bir fon olarak kullanılır. Yaklaşık olarak otuz 

beş senelik bir zaman dilimini anlatan Kenan, en çok Frerler Mektebi’ndeki senelerde 

yoğunlaşır. Zira okul bittikten sonra A.S. ile uzun yıllar görüşmezler. Bu otuz beş senenin, 

ancak öykünün planında “kilit nokta” olan bölümleri anlatılır. Yazarın seçimi Kenan’ın 

A.S. ile ilgilendiği ya da A.S.’nin Kenan’ın hayatını ilgilendirmeye başladığı zaman 



 241

dilimleriyle sınırlıdır. İleri’nin metinlerinde yaz mevsimi çok önemlidir. Tipik özellikler 

göstermeyen bu öyküde bile, gene tipik İleri cümlelerinden birine rastlarız. “Yaz bitiyor 

Kenan. Her şey bitiyor. İnsan olmamız için bir sınavdı bu yaz. Olabildik mi?” (s.558)       

 

     f. Mekân 

     Öyküde Karacaahmet Mezarlığı ve Frerler Mektebi çok etkileyici bir biçimde anlatılır. 

A.S.’nin yüzüne bütün sınıfın işediği mezarlık sahnesi başarıyla çizilmiştir. Napoli ve 

Venedik sahneleri ise öykünün havasını egzotikleştirir.    

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Öykünün dili, yazarın diğer öyküleri kadar derinlikli, incelikli, şiirli değildir. Bunun 

sebebi,  öyküyü, burjuvazi sınıfına mensup bir yetişkinin, edebiyatla pek de alakalı olmayan 

bir kapitalistin anlatıyor olmasıdır. Buna rağmen, öyküdeki dil incelikleri, Kenan’ın kişisel 

özellikleri düşünüldüğünde abartılı kalır. Bu da yukarıda belirtmeye çalıştığımız perspektif 

hatasından kaynaklanır.  

 

     h. Anlatım Teknikler 

     Öyküde montaj tekniğinden bolca faydalanılır. Reşat Nuriş’nin Dudaktan Kalbe 

romanından yapılan alıntı, A.S.’nin incelikli ruhuna işaret eder. Ayrıca Baudelaire’den 

mısralar alıntılanır. Gazete haberi de montaj tekniği ile öyküye girer.  

 

     Öykünün çok uzun seneleri anlattığı hatırlanırsa, özetleme tekniğinden de faydalanılması 

doğaldır.  

 

     Diğer öykülerdeki kadar yoğun olmamakla beraber, tasvir tekniğinden de faydalanılır.  

 

     Geriye dönüş tekniği belki de tüm öyküyü kapsayan bir teknik olarak çıkar karşımıza bu 

metinde. 

      

     2.2.5.3. “Son Yaz Akşamı” 

     a. Konu 
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     İleri’nin “uzun öyküleri” arasındaki bu en uzun olanında, eylemler neredeyse tamamen 

ikinci plana itilmiş, kişilerin iç çatışmaları, kendileriyle ya da çevresindekilerle olan 

iletişimleri ya da iletişimsizlikleri öne çıkmıştır.  

    

     Öyküde işlenen konuların başında, bir ressamın kendi içinde ve insanlara yönelik olmak 

üzere iki boyutlu mücadelesi gelmektedir. Bir ressamın çatışmaları, yaratıcılık mücadelesi, 

eleştirmenlerle yaşadığı sorunlar, çevresince anlaşılmayışı, ressamın “güzelliği” arayışı, 

çevresindeki nesnelerde, insanlarda, doğal unsurlarda bir resim yaratma, ilham bulma 

mücadelesi, geçmişini sorgulaması, yapaylıktan duyduğu tiksinti, masum olana, samimi 

olana duyulan kavuşma isteği, sanatın işlevi gibi konular derinliğine işlenir: 

 

“Güzelliği aramak, güzelliği yeniden, sanat yoluyla yaratmak; biraz 

kendini beğenmişlik olmuyor muydu; kendince güzellik yaratması 

insanoğlunun, güzelliği bir yaşama biçimi seçmiş olmak, yaşamı 

doğrudan doğruya bir güzelduyuya dönüştürmek, yaşamla güzelduyu 

arasında illa özdeşlik kurmak. Fakat tümü de inandırıcılıktan uzak 

savlardı; güzelliğin el ayak çektiği  bir toplumda, sanat da mahvolup 

gider.”(s.590)  

  

     Öyküde aşk, sevgi, evlilik, aldatma temaları üzerinde durulur. Kadir eski sevgilisine âşık 

olmuştur. Jale bunun üzüntüsünü yaşamaktadır.    

 

     İnsanlar arası iletişimsizlik, yalnızlık konuları işlenir. Yaşlı kız Nur, yalnızlığından 

yakınır. İskender iletişimsizlikten müştekidir.   

 

     Bir yaz’ın geçip gitmesi, güzelliklerin bir daha geri gelmemek üzere bitmesi de işlenen 

konulardandır. 

 

     İleri’nin öykülerinde sık sık karşımıza çıkan “gitmek” teması, bu öyküde de karşımıza 

çıkar. “…her şeyden vazgeçerek; sanat, güzellik, incelikler, paylaşmak tutkusu –bırakıp  

gitmeyi kuruyordu, artık nereye olursa olsun..”(s.589) 

  

     b. Olay Örgüsü 
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     Ressam İskender, gazete yöneticisi Kadir ve eşi Jale, Fabrika yöneticisi Tay, 

üniversitede çalışan Oktay; bir yaz günü İstanbul’da adalara geziye giderler. Rakamlarla üç 

bölüme ayrılmış olan öykünün ilk iki bölümünde anlatılan, bu grubun adalara gezintiye 

gitmeleri ve bir lokantada yemek yemeleridir. Üçüncü bölümde ise, İskender ve Nur, 

İskender’in evinde oturur ve konuşurlar. İleri’nin bu en uzun öyküsünde, bir başka deyişle, 

öykülerinin en uzununda, bütün olup biten bu kadardır. Ömer Lekesiz’in “Selim İleri 

öyküsünde gerçeklik ve gözlemcilik kavramları, adeta içerik değiştirir; insan, bilinç altı ve 

eylemleriyle bir bütün olarak algılanıp, kuru/fiili gerçekliğin ötesinde insan hayatının 

tümüne tekabül eden toplumsal karakterli gerçek ve buna mahsus derin gözlem esas 

alınır.”330 değerlendirmesini örnekleyecek şekilde, insanların içlerine doğru derin bir sondaj 

yapılmaktadır. İleri’nin bu ve çoğu öyküsünde esas aldığı, eyleme dönük bir anlatı değil, 

ruhsal çözümlemedir. Bu nokta üzerinde, çalışmamızın “Öykülerin Biçim ve İçerik 

Özellikleri/Olay Örgüsü” başlıklı bölümünde durulacaktır.      

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öyküde üçüncü tekil anlatıcıdan yararlanılır. Ressam İskender’in bakış açısından 

faydalanılır. Ressam İskender’in gözünden, hayatı, insanları, dünyayı görürüz. Şu satırlar 

bu bakış açısını başarıyla yansıtır: 

 

“Yaz suda bir yaprakla bitmişti. İskender gülümsedi; nasıl dile 

getirebileceğini tam bilemiyordu, bu imgeydi, gözün bir an takıldığı bir 

devinim, renk, şekil, ama her zamankinden fazla hissettiriyordu 

gerçekliği.”(s.688)  

 

     Bu satırlarda, herkesin gördüğü bir görüntüyü kendince yorumlayan İskender’in dünyası 

başarıyla anlatılır. Öyküyü bize İskender’in aktarması böylesi bir “görselliği” ön plana 

çıkartmaktadır. 

 

     d. Kişiler 

     Öykünün merkezinde ressam İskender yer alır. İskender resimleriyle belli bir şöhret ve 

belli bir servet elde etmiştir. Toplumsal kaygılara sahiptir. Öte yandan, çevresindekilerce 

yeterince anlaşılmamaktan yakınmaktadır. Bir sanatçının yaşayabileceği endişelerle 

                                                           
330 Ö Lekesiz, Öykü İzleri, s.71. 
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doludur. Bunlar kendi içinde başlayıp biten problemler olduğu gibi, diğer insanlarla ilgili 

problemler de olabilmektedir. İskender, kaybolup giden zaman üzülür. Acı çeker. 

Masumiyeti arar. Sanatta yapaylıktan tiksinti duyar.    

 

     Kadir ve Tay, birbirlerine paralel iki karakterdir. İskender’in “karşısında” yer alırlar. 

Hayat onları “ince”liklerden uzaklaştırmıştır. Yabancılaşmışlardır. Kendi işlerinde/içlerinde 

boğulmuşlardır. İdeallerinden uzaktadırlar. 

 

     Jale aldatılmaktadır. İki çocuk annesidir. Bir anlamda, evlilik kurumunun, aşk ve sevgi 

duygularının öyküde tartışılması için öyküye girmiş bir figürdür.   

 

     Oktay daha uzak ve daha silik çizilmiştir. Öyküde dikkat çeken bir figür de Nur’dur. 

Kendisinden “yaşlı kız” diye bahsedilir. Şişmandır ve güzel olduğu söylenemeyecek bir 

kadındır. Öyküde, bir anlamda İskender’in kendisiyle hesaplaşmasını sağlamak üzere 

bulunmaktadır. Ayrıca dokuz sene önce yaşanan kimi anıları da hatırlatır.   

 

     e.Zaman 

     Bir yaz günü, haklarında bilgi verdiğimiz öykü figürleri, Kınalı Ada’ya giderler. 

Öykünün ilk iki bölümü bu gezinin süresi kadardır. Belki bir “öğleden sonra” 

uzunluğundadır. Bu geziden bir süre sonra ise Nur, İskender’i ziyarete gelir. Bu ziyaretle 

birlikte öykü de biter. Görüldüğü gibi, öykü, çok kısa bir zaman dilimine oturmaktadır. 

Ayrıca, öykünün akışı sırasında, dokuz sene önce yaşanmış bir yaza vurgu yapılır. İleri 

öykücülüğünde, geriye dönüşler sıklıkla yapılır. Ve bu geriye dönüşlerde, çok eski seneler, 

anılar hatırlanır.     

 

     f. Mekân 

     Öykünün mekânı Kınalı Ada’dır. İstanbul’dur. Fakat bir taraftan da Bodrum hatırlanır. 

Bodrum olduğu metinde belirtilmez. Ancak Akdeniz doğası, İleri öykücülüğünde, Bodrum 

özelinde ortaya çıkar. Ayrıca, ressamın evi de öykünün üçüncü bölümünde kapalı mekân 

olarak kullanılır. Öyküyü bir ressamın bakış açısından izlememiz, mekânın son derece 

şiirsel tasvirlerle bize sunulması sonucunu doğurur.        

 

     g. Dil ve Üslûp 
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     “Son Yaz Akşamı”, İleri öykücülüğünün, dilde sağlanan şiirsellik açısından, en başarılı 

öyküleri arasında yer alır. Anlatıcısı değil ama bakış açısı bir ressama emanet edilmiş olan 

bu öyküde görsellik ön plandadır. “…İskender de o görüntüleri resme dönüştüreceğini 

düşlemişti, beyaz vardı sözgelimi, mavi, mor ve lacivert; kırmızı yoktu, sarı yoktu, yeşil 

yoktu, belki akşam güneşindeki turuncu ve pembeye çalan sarı, an’dan geriye renkli lekeler 

kalacaktı, denizden esen rüzgâr, ilkyaz’ın yeni geldiğini anımsatıyordu-.”(s.600) 

satırlarında, bir ressamın görselliği öne çıkaran dünyası, dil sayesinde başarıyla verilir.   

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     Öykünün üçüncü tekil kişi anlatımı, iç çözümleme tekniğinden yeterince 

faydalanılmasına sebep olmuştur.    

 

     Kişilerin konuşmaktansa düşünmeyi tercih ettikleri bu öyküde, daha çok iç çözümleme 

ve iç monolog tekniklerinden yararlanılmıştır. 

 

     Öykünün bakış açısının bir ressama emanet edilmiş olması, öykünün betimlemelerle 

güçlendirilmiş bir “görsel”liğe kavuşmasını sağlayacaktır.  

 

     Öyküde anlatılan ressam, yazar Selim İleri’ye çok fazla benzer. Eleştirmenlerce ressam 

İskender’e yöneltilen eleştiriler bile, doğrudan Selim İleri’nin yazarlığına yöneltilen 

eleştirilerdir. Şimdi okuyacağımız satırlar, bireysellik, toplumsallık problemlerini dile 

getirir. Ki bu problem, İleri için de geçerli olan problemlerdir. Dolayısıyla, otobiyografi 

tekniğinden yararlanılmıştır. İskender’in yaptığı resim sosyal içerikli olmadığı için sol 

görüşlü eleştirmenlerce yargılanmaktadır:  

 

“Niye sardunyalı bir kız resmi, niye şunun bunun, tarlanın, öküzün resmi 

değil diye soruyorlar. Bu kadar ilkel! Hep birörneklik!”(s.691)  

 

     Ayrıca öyküde sık sık tekrar eden “Aşk, dostluk!.. Hepsi dökülür yapraklar!” dizesi de 

öyküde kullanılan “leitmotiv”e örnektir. Öyküde yiten sevgilere, ömre, güzelliklere vurgu 

yapıldığına göre, bu mısra, öykünün genel atmosferi ile uyuşum içerisindedir.   
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     2.2.6.İLK BEŞ KİTABA EKLENEN BEŞ ÖYKÜ331 

     2.2.6.1.“Bi Keman” 

     a. Konu 

     “Bi Keman”, bir kemana sahip olma arzusuyla yanıp tutuşan bir çocuğun, bu heyecanını 

kendi dilinden yansıtmasıyla kotarılmış bir öyküdür.   

 

     Selim İleri’nin pek çok öyküsünde karşılaşacağımız konulardan birisi, daha bu ilk 

öyküsünde karşımıza çıkmaktadır: Cinsellik. Bir çocuğun gözünden, son derece gerçekçi bir 

biçimde işlenen cinsellik, adeta bir “saplantı” halinde yazarın eserlerinde karşımıza çıkar. 

Bazen öykünün hakim rengini oluşturan cinsellik bazen daha geri planda kalmakta ama 

gene de kendini bir biçimde hissettirmektedir. “’Kız deli misin sen!’ dedi annesi, ‘bi daha 

oranı herkeslere gösterirsen döverim seni,’…” (s.9) 

 

     Cinsellik için söylediklerimiz aynıyla “doğa” için de geçerlidir. Evet, İleri’de, doğa da 

bir refleks olmuştur. Hemen bütün öykülerinde, atmosfer oluşturmak amacıyla, öykünün 

asıl eksenini beslemek amacıyla, öyküde istenmeyen durumlardan uzaklaşma amacıyla 

doğanın vurgulandığı görülür. Doğa, kendisine sığınılan bir güzelliktir. Bir tutamak ya da 

bir sığınaktır. Bu kısacık öyküde bile yer yer doğadan kimi unsurlara vurgu vardır: “Birkaç 

tanışım şey topladılar, şey, çiçek, güzelavratotuyla ballıbaba.” (s.9) Ya da: “Tahtası 

gülağacından olanlar pahalıymış...” (s.9)    

 

     b. Olay Örgüsü 

     Kemana sahip olma arzusu içerisindeki bir çocuk-anlatıcı, iki sayfalık bir öyküye ilk 

bakışta fazla gelecekmiş gibi gözüken kalabalık bir şahıs kadrosuna, farklı zamanlarda bu 

isteğini iletir. Bir kemana sahip olmak istemektedir ve çevresinde bulunan pek çok insandan 

medet ummaktadır. Bu istek (istenilen şeyden ziyade isteme biçimi, isteme coşkunluğu) tam 

anlamıyla çocuksudur, çocukluğa yaraşan bir durum arz eder. Öykünün başından sonuna 

kadar arzusunu durmadan yineleyen çocuk-anlatıcı, öykü sonlandığında isteğine 

kavuşabilmiş değildir.   

                                                           
331 Selim İleri’nin, öykü kitaplarının yeni baskılarına kitabın daha önceki baskılarında bulunmayan öyküler 
eklediğine şahit olmaktayız. Bu bölümde bulunan beş öykü bu şekilde kitaplarda yer almışlardır. Otuz Yılın 
Bütün Hikâyeleri (1997) kitabında, bu beş öykünün de bulunduğunu tespit ettik. Ayrıca Cumartesi 
Yalnızlığı’nın 2003 yılında yapılan 4. baskısında da bu beş öykü bir arada yeniden basılmıştır. Bk. S.İleri, 
Cumartesi Yalnızlığı, s.97 vd. (Bu incelemenin “Selim İleri’nin Öykü Kitapları Hakkında Ön Bilgiler” başlıklı 
bölümünde bu konuda daha ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.)  
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     Öykünün planı baştan sona düz bir çizgiden oluşmaktadır. Herhangi bir yükselme ya da 

alçalma olmaz. Öykü ilerledikçe, çocuğun isteğinin gerçekleşmeyeceğine dair bir işaret 

almadığımız gibi, somut bir gelişme de olmaz. Ayrıca belirtilmesi gereken hususlardan biri 

de, öykünün bir monologdan ibaret olduğudur. Öyküde bir çocuk-anlatıcı durmadan keman 

alma, kemana sahip olma arzusunu yineler. “Bi keman” ifadesi ya da “keman” kelimesi 

aynı metinde defalarca yinelenir. Bu yinelemeler öyküye bir hız, akıcılık kazandırır. Öykü, 

bu yinelemeler sayesinde anlatıcının kemana sahip olma arzusunun yoğunluğunu okura 

ulaştırabilir. Öykü “Bi keman” ifadesiyle başlar ve “keman” ifadesiyle sona erer. Bu 

ifadeler arasında var olan iki sayfalık öyküde, kahraman-anlatıcı pek çok öykü kişisiyle 

karşılaşır. Ama hiçbiri üzerinde fazlaca durmaz. Öyküde, metnin ana çizgisiyle alakasızmış 

gibi gözüken anlatımlara yer verilmesi de öykünün başarılı planına zarar vermez. Çocuk-

anlatıcının “çocuksu”luğunu bu bölümler de bize büyük bir başarıyla aksettirir. Örneğin şu 

satırlar ilk bakışta öykünün planına zarar verecekmiş gibi duran, öykünün ana çizgisiyle 

alakasızmış gibi duran metinlerdir: “Geçen gün komşumuzun oğlunun kızkardeşi donunu 

çıkardı balkonda. Ağbisi bi dövdü-bi dövdü; dayısına da diyeceklermiş akşama; ‘Kız deli 

misin sen!’ dedi annesi…” (s.9)      

  

    c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Baştan sona birinci tekil bakış açısının kullanıldığı öyküde, bize olanları aktaran kişinin 

aynı zamanda olayların merkezinde bulunduğuna dikkat edilmelidir. Bu durumda bir 

“kahraman-anlatıcı”dan söz edilebilir. “Kahraman-anlatıcı” çocuktur. Yazarın 1949 

doğumlu olduğunu ve bu öykünün 1966 yılında yazıldığını hatırlayacak olursak, yazarın bu 

öyküyü yazdığı günlerde henüz 17 yaşında olduğuna dikkat edilmelidir. Bir anlamda bu 

metindeki çocuk-anlatıcının yaşında olmasa da, yazar da henüz ilkgençliğini yaşamaktadır. 

Bu durumun böyle bir anlatıcı seçiminde etkili olduğu düşünülebilir. Anlatıcımızın bir 

çocuk olduğunu düşünmemiz için metinde çok sayıda sebep bulunmaktadır: Anlatıcının 

kullandığı dil çocuksudur: “Çoktandır bi keman alıcam.” (s.9) “…söyledim anneme. ‘Olur’ 

dedi.” (s.9) “…şerbetçi dedeye çalıcam kemanı, gıy-gıy-gıy çalıcam.” (s.10) Zaman zaman 

bu “çocuksu”luğun rağmına hareket eden yazarın, tabiri caizse çocuk-anlatıcının boyunu 

aşacak ifadeler kullanması (“Bi keman sesine yoksunum.” [s.9]) İleri’nin yazarlığının 

başlangıcında bulunuyor olmasından kaynaklanmaktadır. Bu acemiliğin bir örneği olarak, 

öyküde çocuk-anlatıcıya kullandırılan öztürkçe kelimeler de gösterilebilir. “Cayır cayır 
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yanarmış insan tamusal yangınlarda.” (s.9) cümlesindeki “cehennemî” kelimesini karşılayan 

“tamusal” kelimesi, yazarın özellikle yazıya başladığı ilk senelerde, yoğun olarak akıntısına 

kapıldığı öztürkçecilik kaygısından kaynaklanmış olabilir.  

 

     Burada mutlaka belirtilmesi gereken bir husus, öykünün sonlarına doğru  “Geçen gün 

duydum zaten, beni gizleyemeyeceklermiş artık, götüreceklermiş; ‘Attaya mı?’ dedim, 

‘Hı…’ dediler…” (s.9) cümlelerinden sızan acı gerçektir. Bu ifadeler bize, çocuk-

anlatıcının ya da bizim başından beri çocuk zannettiğimiz anlatıcının bir “anormalliğe” 

sahip olduğunu düşündürür. Çünkü, bu cümlelerden az önce, öyküde “yumurtacı” olarak 

anılan bir kişi, anlatıcımıza “deli!” şeklinde hitap eder ve  onunla alay eder. Metnin sonunda 

karşımıza çıkan bu garip durum, öykünün başından beri temellendirdiğimiz kimi bilgileri 

havada bırakacak özelliktedir. Başlangıçta, anlatıcımızın, en fazla sekiz dokuz yaşlarında 

bir çocuk olduğunu düşünmemize sebep olan özellikleri, acaba bir anormalliğin sonuçları 

olabilir mi? Acaba anlatıcımız gözükenden daha mı büyüktür ve bizim çocukluğundan ileri 

geldiğini sandığımız konuşmaları acaba “anormalliğinden” mi ileri gelmiştir? Çünkü 

öykünün bir yerinde, “komşunun oğlunun kızkardeşi” olarak tanıtılan çocuk kendisine 

“beyamca” diye seslenir. Ancak bunun dışında aynı yönde düşünmemizi sağlayacak bir 

işaret de bulunmaz. Bu arada, öyküde bir leitmotiv olarak kullanılan ve keman sesini taklit 

eden “gıy gıy gıy gıy” sesleri, anlatıcımızın bir çocuk ya da çocuk gibi davranan problemli 

bir kişi olduğunu gösterir.            

 

     d. Kişiler 

     Öykünün merkez kişisi, kuşkusuz çocuk olduğunu varsaydığımız kişidir. Öykü boyunca 

kalabalık bir kişi kadrosu ile karşılaşırız. Öykünün merkez kişisinin çevresinde anne, birkaç 

tanış, paşa baba, laternacı bey, “komşumuzun oğlunun kızkardeşi”, “komşumuzun oğlu”, 

“komşumuzun oğlunun kızkardeşinin dayısı”, yenge, laternacı bey, nine, komşu kadın, 

yumurtacı ve şerbetçi dede olmak üzere çok sayıda kişi sıralanırlar. Anlatıcımızın sahip 

olmak istediği keman meselesi çevresinde bu kişiler bir vesileyle anılırlar. Bu kişilerden, 

anlatıcının annesi, komşunun oğlunun kızkardeşi, şerbetçi dede gibi kişiler birden fazla 

anılarak diğer öykü kişilerinin önüne geçerler. Yani merkezinde anlatıcımızın bulunduğu 

bir şekil düşünürsek, önemlerine binaen son olarak saydığımız kişiler bu merkezin 

çevresindeki birinci halkayı oluştururlar; diğerleri ise daha az önem arz ettiklerinden ikinci 

halkayı oluştururlar. 



 249

 

     Anlatıcımız, neredeyse sayıklama derecesinde kemana sahip olma isteğini yineleyip 

duran bir çocuktur. Yukarıda belirttiğimiz sebeplerden dolayı, kendisinin anormal 

özelliklere sahip olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Anlatıcımızın ne gibi fiziksel 

özelliklere sahip olduğu ise metinde belirtilmemektedir.    

 

     e.Zaman 

     Öykünün anlatım süresi birkaç dakikalık bir monoloğun süresi kadardır. Kemana sahip 

olma arzusunda olan bir çocuk (?) bize iki sayfa uzunluğunda bir konuşmayla seslenir. 

Ancak öykünün vaka zamanı daha uzundur. Örneğin “dün”, “geçen gün”, “bayramda” gibi 

ifadeler kullanılarak geçmişe gidilir. Geniş zaman kullanıldığı da olur. “…uslu olursam bi 

keman alacaklar, evlendirecekler beni kemanla.” (s.9) cümlelerinden hareket ederek 

konuşursak geleceğe yönelik bir zaman kullanımı da söz konusu edilmiştir. Gene de bu 

zaman genişlemesinin birkaç aylık bir dönemi aşması mümkün değilmiş gibi 

gözükmektedir.    

 

     f. Mekân 

     Bu öykünün mekânları, bir çocuğun dünyası kadar kısıtlıdır. Öyküde anlatıcının 

ağzından ifade edilen  “çarşı”, “dükkân”, “sokak”, “masamın üstü” gibi yer adları aynı 

zamanda bir çocuğun küçük dünyasının mekânlarıdır. Ayrıca öyküde geçen tek özel isim 

Yakacık’tır. Bu ipucundan hareketle çocuğun sınırlı dünyasının İstanbul içerisinde 

varolduğu söylenmelidir. Fakat Yakacık haricinde başka bir ipucu yoktur elimizde. Bu 

somut mekânlara karşılık tam da bir çocuğun ruh dünyasına denk gelen “attâ” kelimesi 

soyut mekân örneğidir. Gidilecek bir yerden bahsedildiğinde çocuğun “Ataya mı?” diye 

sorması manidardır. “Attâ” bir çocuk için uzaklardır, büyülü, güzel mekânlardır. Eğlenceli, 

heyecanlı yerlerdir. Dolayısıyla, öyküde, “mekân”ın kullanımı, bir çocuğun fiziki 

dünyasının kısıtlılığını ve ruh dünyasının genişliğini yansıtacak şekilde gerçekleşmiştir.    

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Öykümüzün merkezinde, sekiz dokuz yaşlarında varsaydığımız bir çocuğun olduğunu 

hatırlayacak olursak, öykünün dilinin ve üslûbunun da böylesi bir durumu canlandırma 

amacıyla kurgulanmış olması gerekir. Öyküde, zaman bildiren fiiller, sık sık, bir konuşma 

üslûbunun gerektirdiği biçimde kullanılır: “alıcam, sorucaz, akıyo, çalıcam, bi dövdü, diyo, 
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kızıyo…” Bu kullanım tercihi sadece konuşma dilinin değil aynı zamanda bir çocuğun da 

konuşmasını canlandırma amacına yöneliktir. Bu dil ve üslûp inceliğinin, iki yerde 

bozulduğu görülecektir. Bir çocuğun ağzından “Cayır cayır yanarmış insan tamusal 

yangınlarda.” (s.9) veya “Keman alıncaya değin” (s.10) cümlelerindeki vurgulanmış 

kelimelerin çıktığını kabul etmek pek inandırıcı gözükmemektedir. Yukarıda da 

belirttiğimiz gibi, yazarın, özellikle yazarlığının ilk dönemlerinde öztürkçe yazma gayreti 

içerisinde olmasının böyle “acemilikleri” doğurmuş olabileceğini söylemek mümkündür.  

 

     Öyküde baştan sona kısa cümlelerin kullanılması da ayrıca başarılı bir atmosfer 

oluşmasında etkili olmuştur, denilebilir.      

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     Öyküde sürekli olarak yinelenen “bi keman” ifadesi ya da “keman” kelimesi bir 

leitmotiv olarak düşünülebilir. Öykünün başarılı bir öykü olmasının sebebi, bir çocuğun 

arzulu dünyasının sahici bir şekilde yansıtılmış olmasıysa, bunda en büyük pay, yukarıda 

ifade etmeye çalıştığımız gerçekçi dil ve üslûptadır. Fakat aynı zamanda bi keman 

leitmotivinin de bu başarıda etkisi vardır. Öykünün atmosferi bu şekilde sağlanır. Öyküde 

sürekli yinelenen ve keman sesini taklit eden “gıy gıy gıy gıy” kelimesi de çok başarılı bir 

leitmotivdir. Çünkü bu leitmotiv sayesinde hem kemana gönderme yapılmakta hem de bu 

göndermeyi yapan kişinin yaşı ve anlatıcımızın profiline vurgu yapılmaktadır. Bu sesi 

ancak bir çocuk yahut çocuk gibi davranan bir insan çıkartabilir. 

 

     Ayrıca, öykünün baştan sona bir monolog olduğu da unutulmamalıdır. Buna bir “tirat” 

olarak da bakılabilir. Sanki bir oyuncu karşımıza geçmiş ve bir sayıklama halinde bize bir 

şeyler anlatmaktadır. Kişiler, mekânlar, zaman dilimleri hızla gözlerimizin önünden akar.  

 

     Bu geniş monolog içerisinde elbetteki diyaloglara da rastlanır: “’Ataya mı?’ dedim, 

‘Hı…’ dediler.” (s.10)     

 

     Kısacık öykü içerisinde, çizgisel bir akış söz konusudur. Fakat bu çizgisel akış 

kronolojik değildir. Dolayısıyla geri dönüş tekniği kullanılarak kronolojik akış bozulmuştur: 

“Bi kez Yakacık’a gitmiştik…” (s.9)   
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     2.2.6.2. “Eski Bir Kalbim” 

     a. Konu 

     Bu öyküde, artık olgunluk çağını yaşayan bir yazarın geçmişiyle hesaplaşması, zaman ve 

mekân atlamaları yapılarak ve Türkiye’deki sosyal ve politik atmosfer fon alınarak 

anlatılmaktadır.  

 

     Öykünün asıl konusunu konformizm eleştirisi oluşturmaktadır. Yerleşik düzene uymak, 

uydumculuk olarak tanımlanabilecek konformizm, bu öyküde, yazarın arkadaşları Ali ve 

Gülten, Yusuf ve Derya, Memo ve nişanlısının şahsında eleştirilir. Öyküde ayrıca 

İstanbul’un değişmesi, yalnızlık, hüzün, karşılığı olmayan sevgi, edebi yaratıcılık ve 

sorunları, ’80 öncesi sokak kavgaları, işçilerin hak talepleri gibi konular da işlenir.       

 

     Öyküde işlenen konuları birer cümleyle örnekleyelim:  

 

     İstanbul’un değişimine ve yazarın bu değişimin dışında kaldığını hissetmesine, 

yalnızlaştığını hissetmesine örnek: “Üsküdar’ın mahallelerini, onun çocukluğunu bir kez 

daha yaşayabilirim umuduyla gezmiştim. Bu mahallelerde evlerin kafesleri hâlâ duruyor. 

Fakat ben bir yabancıyım. Bakkallar, sebzeciler ve semtin delikanlıları, yarı mini etekli 

kızlar benim yabancı olduğumu öyle kesin algılıyorlar ki, ben de buralardan çekip gitmek 

zorunda kalıyorum.” (s.238) 

 

     Karşılığı olmayan sevgiye örnek: “Dünyanın en abuk sabuk aşkları için ağlamaya 

başlayacağım. Yusuf’la Derya beni avutacaklar. Yine âşık olacağım. Karşılık 

görmeyeceğim ya da kavgalar, tartışmalar, bir oktan daha delici, daha kanatıcı, ölümcül 

dargınlıklar girecek araya.” (s.241) 

 

     Sokak kavgalarına, öldürümlere örnek: “Şurda, otobüs durağında taşıt beklerken bir 

çocuğu öldürüyorlar. Karşıdan geliyorlar otomobilleri ve makineli tüfekleriyle.” (s.242) 

 

     Edebi yaratıcılıkla ilgili durumlar: “Ben, koşup bunları kaleme alıyormuşum, ‘Müthiş bir 

öykü, ünüme ün katacak…’ diye derin mi derin, karmaşık düşüncelere dalıp, asansörde 

hemen yazı makinamı kurarak yazmaya başlıyormuşum.” (s.245)   
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     b. Olay Örgüsü 

     Yazar, (=yazar anlatıcı), öyküye, eskiden ziyarete gittiği evlerin değişmesinden duyduğu 

rahatsızlığını dile getirerek başlar. Evler değişmiştir, zira insanlar evlerine yeni biçimler 

vermekte, yeni eşyalar almakta, dünyanın, hayatın kendilerine dayattığı değişime 

direnmemektedirler.  

 

     Yazarın, (Selim İleri’nin), “Dostlukların Son Günü” öyküsünde de öykü kişisi olarak 

seçtiği Ali ve Gülten (“Eski Bir Kalbim”in yazılış tarihi 1977-1978’dir ve “Dostlukların 

Son Günü” öyküsünün aynı adlı kitapta yayınlanmasının tarihi 1975’tir.) bu değişime ayak 

uydurmak için evlerinde kimi değişiklikler yaparlar.  

 

     Konformizm eleştirisi yapmak için “seçilen” bir başka çift olan Derya ve Yusuf 

hakkında yazılan şu satırlar önemlidir:    

 

“Yusuf yakında İngiltere’ye gidecek. Çok büyük bir şirkette çalışıyor. (…) 

Para kazanıyor. Çok para kazanıyor. Derya öğretmenliği bıraktı. Evlerini 

değiştirdiler. Şimdi yine değiştireceklermiş ve bu kez Moda’da, deniz 

görür bir apartmana taşınacaklarmış. Sonra otomobilin ikilenmesine 

gelecek sıra. Bu kez son model bir BMW belki. Sonra evlilikleri 

yıprandıkça derya’nın kürkleri, tektaş yüzükleri çoğalacak. İşte bu 

yaşamlarının kuralı…” (s.241) 

 

     Oysa aynı çiftin yeni evlendikleri günleri da hatırlar “anlatıcı yazar”ımız, “kahraman 

yazarımız” ve aslında içinde duyduğu o günlerin özlemidir. Bir anlamda saflığın, 

masumiyetin özlemidir. Aynı çift hakkında geçmişe dönülerek şu bilgiler verilir: 

 

“Derya bir lisede öğretmen. Yusuf’sa neredeyse işsiz: Bir ansiklopedinin 

düzelti kadrosunda çalışıyor, ama ansiklopedinin yayımı yakında sona 

erecek. Benim çok eski arkadaşım bu Yusuf. (Şimdi kırmızı kaplumbağa 

otomobil satın aldı yetmiş bin liraya; binip geziyoruz bazan.)” (s.241) 

 

     Öyküde yer yer grev yapan işçiler, siyasi çatışmalarda sokak ortasında öldürülen gençler, 

“anlatıcı yazar”ımızın yazarlıkla ilişkili açıklamaları, yayıncısıyla tutuştuğu pazarlık gibi 

enstantanelere rastlanacaktır.         
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     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öyküde birinci şahıs anlatıcıya yer verilir. Anlatıcı yazarımızın bakış açısı, öyküye 

baştan sona egemen olmuştur.  

 

     Burada, Selim İleri’nin ilginç bir teknik denediği görülecektir: Yazar anlatıcımız ile 

yazar Selim İleri arasındaki mesafe sıfırlanmıştır. Şu halde okuduğumuz metnin bir öykü 

olduğunu söylememiz zorlaşmaktadır. Zira burada yazılanlar Selim İleri’nin hayatından 

kesitler olmaktan öteye gitmeyecekse, bu metnin bir anı ya da günce türü içerisinde yer 

alması gerekmez mi?  

 

     Şimdi şu satırları okuyalım: 

 

     “İşte bütün yazınsal gerçeklikleri, güzelduyu tutkunluklarını aşıyorum. Kendimleyim ve 

kendimce bir taslak çiziyorum.” (s.244)     

 

     Bu cümle, bir anlamda, yazarın kurgusallığı, gene kurgusal bir metin içerisinde 

reddedişidir. Bu düzlemde kendine şu soruyu sorar: “Küçük kentsoylu çocuk, işçilerin 

arasında ne kadar yabancılanmaz? Ben, toplumsal gerçekçi iyi bir sömürü romanı yazabilir 

miyim?” (s.244) (Bu öykünün ’77 – ’78 yıllarında yazıldığını düşünürsek, yazar adeta on 

sene önce yazdığı toplumsal gerçekçi öyküleri kastediyor gibidir. Zira Cumartesi 

Yalnızlığı’nda işçileri, yoksulların hayatlarını yazmış, ancak örneğin Atilla Özkırımlı 

tarafından “tecrübe eksikliği”yle eleştirilmiştir. İleri’nin yoksulları değil zenginleri, 

burjuvazi diye tabir edebileceğimiz gruptaki insanları anlattığı zaman kendini bulduğunu 

söylememiz gerekmektedir.)  

 

     İleri’nin öyküyü anlatan “yazar anlatıcı”nın aslında “yazar Selim İleri” olduğunu 

söylemesini de kurgusallık düzleminde değerlendirdiğimizi söyleyelim. Bir anlamda bu bir 

“oyun” mudur? Eğer öyle olsaydı, kolayca İleri’yi, “postmodern” bir yazar olmakla 

nitelendirebilirdik. Ancak İleri’nin bu yola başvurmasının sebebi anlatıyı oyunlaştırmak 

değildir.  

 

     Anlatmak istedikleri ile kendi hayatı arasında kendisinin de engel olamadığı bir bağlantı,  
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benzerlik, hatta daha ileri giderek söyleyelim, aynilik söz konusudur ve yazar, hayatından  

eserine yönelmiş olan bu basınca direnememektedir.  

  

     d. Kişiler 

     Öykünün merkezinde “kahraman anlatıcımız” olan yazar vardır. Konformizmin 

eleştirildiği böyle bir öyküde, değişen dünyadan rahatsızlık duyan, kendini yenilemek 

istemeyen, masumiyet özlemi içerisinde olan duygusal karakterli bir yazarın merkez figür 

olması önemlidir. Zira, bu sayede, yazar Selim İleri,  değişime duyduğu nefreti başarıyla 

işler.  

 

     “Anlatıcı yazar”ın arkadaşı olan üç erkek ve onların eş ya da nişanlıları, aynı amaçla 

öyküye girmişlerdir: Değişen İstanbul’u, değişen hayatı vurgulamak, onların şahsında 

konformizmi eleştirmek… Onların şahsında burjuvazi sınıfının insanlarını eleştirmek. 

Dolayısıyla, bu kişiler üzerinde ayrı ayrı durmak gereksizdir. Yukarıda Derya ve Yusuf 

çiftinin evliliklerinin ilk yıllarından sonraki senelere doğru yoksulluktan zenginliğe nasıl 

geçtiklerini ve yerleşik düzeni nasıl benimsediklerini örneklemiştik. Şimdi 

alıntılayacağımız satırlar Memo ile Yusuf’un durumlarını yermek için yaratılmış hayali bir 

sahnedir: 

 

“Memo’nun takım giysileri hep İtalya’danmış, Aramis tıraş kolonyası 

kokuyormuş teni de. Buna karşılık Yusuf, henüz Beymen’den 

giyiniyormuş.” (s.245) 

 

     Öyküde, Üsküdar’ın sokaklarında gezinen yarı mini etekli kızlar değişimi çok güzel 

sembolize ederler. Sadece değişen İstanbul’u değil, aynı zamanda giyimleriyle 

“konformizm”i onaylayan tiplerdir onlar.            

 

     Öyküde işçiler, siyasi çatışmalara giren gençler de yer alır.  

 

     e ve f. Zaman ve Mekân 

     Yazar anlatıcı tümüyle düşsel zaman ve mekân kaydırmaları yapar. Bunu yaparken, 

bunu yaptığını kendisi söyler. Birden Bodrum’a gider, oradan Bozcaada’ya geçeriz. 

Yeniden İstanbul’a döneriz. Öykü boyunca farklı senelerin “yaz” mevsimlerine gidilip 
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gelinir. Bu gidip gelme bazen bir anı anlatılıyormuş, bir olay hatırlanıyormuş gibi verilir. 

Bazense düşsel bir atmosfer yaratılır. “…çünkü ben, gerçekte, Bodrum’a gitmedim, haziran 

sonunu bulmamıza karşın. Ama Bodrum’dayım…” (s.240) cümlesinde olduğu gibi, yazar 

Bodrum’da olduğunu söylerken, geçmişte yaşananlarla ilgili bir şey anlatacağını 

sezdirmektedir sadece.     

 

     Anlatıcı yazarın anımsayışlarına dikkat edecek olursak, en az on senelik bir zaman 

diliminin çok farklı noktalarına gidilir ve gelinir. Mekânların da buna bağlı olarak değiştiği 

görülecektir. Yazarın burada yaptığı, bir “geriye dönüş”ten ziyade “geriye bakış”tır.    

 

     İstanbul’un çok farklı yerleri, Bodrum, Bozcaada, Tekirdağ, Çanakkale gibi şehirlerde 

gezintiler yaparız. Şu cümleler, gerek zamansal gerekse mekânsal anlamda gerçekleştirilen 

kaydırmaların en güzel örneğidir. “Bodrum’dan İzmir’e kalkan otobüste geçen yılki ben 

varım. Geçen yaz’ın ben kişisi hiç değişmemiş (gelecek yaz büsbütün değişecek oysa).” 

(s.243)  

     

     g. Dil ve Üslûp 

     Öyküde, Türk Dil Kurumu’nun “yabancı kelimelere” karşılık olarak önerdiği “Öz 

türkçe”  kelimeleri kullanmak için özen gösterilirse de, İleri’nin hiçbir zaman bir dil 

bağnazlığı noktasına gitmediği, bu uygulamaları “tadında” bıraktığı görülecektir.  

 

     Özellikle bu öyküde devrik cümlelere ağırlık verilir. Cümleler genellikle kısadır. Her 

zamanki gibi öyküye hayat verecek çok ince ayrıntılara girilir. “Yusuf’un ceviz gardırobunu 

açıyorum. Titiz marka gömleğini alıyorum, giyiyorum…” (s.241) cümlesinde, gardırobun 

hammaddesi ve gömleğin markası özellikle belirtilmiştir. Yazar, “konformist”likle 

eleştirdiği arkadaşını bu ayrıntıları vererek dolaylı yolla da tenkit eder. İleri öykücülüğünde 

benzeri ayrıntılar sayılmayacak kadar çoktur.  

 

     Bu arada öykünün adı da “Eski Bir Kalbim” adını taşır. Türkçe söyleyiş kurallarına göre 

yadırganacak bir söyleyiş olan “Eski Bir Kalbim” başlığı bir “dil sapması”dır.332 

 

     h. Anlatım Teknikleri 
                                                           
332 N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s.264. 
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     İleri öykülerinde, anlatıcı ile yazar arasındaki mesafe sık sık sıfır noktasına ulaşır. Bu 

öyküde de benzer bir durum vardır ve bu durum, onun otobiyografi tekniğini başarıyla 

uygulamasına sebep olur. Bu konuda çok sayıda örnek bulunabilirse de biz bir tane verelim: 

‘70’li yılların sonunda İleri’nin annesinin alzaymır hastalığına yakalandığını yazarın Annem 

İçin adlı eserinden biliyoruz. Öyküdeki şu cümleler, yazarın bu durumu kendi yaşamından 

aldığını göstermektedir: “Ötede yaşlı bir kadın görüyorum. Çok mu yaşlı, yoksa öyle mi 

görünüyor, kestiremiyorum ama hiç konuşmuyor. Çünkü sözcükleri unuttu ve bu kadın 

annem.” (s.242)  

 

     Baudelaire’den “Akşam diyordun, işte oldu akşam” dizeleri alıntılanırken montaj tekniği 

uygulanır. (s.246) 

 

     2.2.6.3. “Yıllar Var ki” 

     a. Konu 

     “Eski Bir Kalbim” ve “Yıllar Var ki” öyküleri Eski Defterde Solmuş Çiçekler (1982) adlı 

öykü kitabında yer almış öykülerdir. Adı geçen kitap ise, yazarın Cumartesi Yalnızlığı 

(1968) ve Pastırma Yazı (1971) adlı kitaplarından seçilmiş öykülerle oluşturulmuştur. Bu 

iki öykü, ilk iki kitapta yer almayan fakat o iki kitabın atmosferine uygun öykülerdir. Zaten 

“Eski Bir Kalbim”in sonunda, öykünün 1977 -1978 yıllarında yazıldığı bildirilmektedir.  

 

     “Yıllar Var ki”nin konusu “Eski Bir Kalbim”le ortaklık arz etmektedir. Bir zamanlar 

belli bir ideal için bir araya gelmiş, sokaklarda eylemlere katılmış, üniversiteyi birlikte 

okumuş, pek çok anıyı paylaşmış iki devrimci gencin yıllar sonra karşılaşmaları üzerine, 

bize öyküyü aktaran “kahraman anlatıcı”nın zihni geçmiş zamanları hatırlamaya başlar. 

Birlikte yaşanan yıllar, katılınan eylemler, meyhaneler, sokaklar anlatılır. Aslında kahraman 

anlatıcımızın geçmişiyle hesaplaştığı görülmektedir.  

 

     İleri’nin pek çok öyküsünde görüldüğü gibi bu öyküde de, burjuvazi sınıfının bir üyesi 

olduğu halde solcu gençlere katılmış ama onlarca pek de kabul görmemiş bir öykü 

figürüdür, “kahraman anlatıcı”mız. Kendisine şaka yollu da olsa takılırlar: “Siz eski 

soylular…” (s.253) 
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     Şu cümle pek çok gerçeği açıklar: “Siz eski soylular komünist oluyorsunuz sonunda 

zaten…”  (s.251) Ancak ortadaki tek sorun bir “burjuva”nın devrimciler arasına katılması 

değildir. Aynı zamanda bu “burjuva” genç eylemlere katılıp katılmama noktasında tereddüt 

içerisindedir.  

 

     Öyküde cinsellik de ucun ucun kendisi hissettirecektir. 

 

     Bundan ayrı olarak, bir erkek arkadaşa karşı beslenen duygular da, normal bir ilişkiden 

öte bir noktadadır. Ortada eşcinsel bir eğilimin var olduğunu, ancak bunun çok sezdirmeden 

“ortaya konulduğunu”, belki de ortaya konulmadığını söylemek isteriz.  

 

     Yalnızlığa vurgu yapılır. 

 

     b. Olay Örgüsü 

      Üniversiteyi birlikte okumuş, gençliklerinde sokaklarda birlikte eylem yapmış iki 

arkadaş, yıllar sonra karşılaşırlar. Öyküyü bize aktaran “kahraman anlatıcı” ve taşrada 

doktorluğu seçmiş, pratisyen hekim olarak kalmış arkadaşı… Bu karşılaşmadan sonra 

“kahraman anlatıcımız” uzun seneler öncesini hatırlar ve “sen” diye hitap ettiği arkadaşına 

hatırladıklarını anlatmaya başlar. Ancak burada bir müphemiyet söz konusudur. Anlattığı 

kişi, yani muhatabı aslında yoktur. Dolayısıyla kahraman anlatıcımızın mektup yazıyor 

olduğunu da düşünebiliriz. Ancak sen diye seslenme dışında elimizde bir hitap cümlesi ya 

da selam cümlesi de yoktur. En doğrusu, bunun “sen”li bir iç konuşma olduğunu 

söylemektir.  

 

     Öyküde, uzun seneler önce yaşananlar, karmaşık bir biçimde anlatılır. Yaşananların 

odağında, devrimci gençlerle birlikte yapılan eylemler ya da içki sofraları vardır. Bu 

karmaşık anımsamalarla öykü sona erecektir. 

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Öyküde birinci şahıs anlatıcının varlığı çok belirginse de, zaman zaman “sen” diye 

seslenildiği de olur. Seslenilen kişi, anlatıcının taşrada doktorluk yapan arkadaşıdır. Bize 

öyküyü aktaran, burjuva çocuğu olan ve metinde adı geçmeyen öykü kişisinin bakış açısın- 
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dan faydalanılır. Anlatıcının kendisine yöneltilen eleştirileri, uzun seneler sonra bile 

hatırlaması ve bunları ifade etmekten geri durmaması önemlidir. Üstelik doktor arkadaşının 

yıllar önce kendisinin bir hatası yüzünden “yüzüne tükürdüğünü” yazması da anlatıcının 

uzun seneler sonra artık kendisiyle barıştığını gösterir.     

 

     d.Kişiler 

     Öykünün merkezinde iki kişi vardır. Bunlardan biri öyküyü bize aktaran kahraman 

anlatıcımızdır. Diğeri de taşrada doktorluk yapmayı seçmiş arkadaşıdır. Anlatılan da, 

genellikle doktor ve onun vesilesiyle o eski fakülte seneleridir. İki arkadaş arasında 

“sınıfsal” bir farkın olduğu ortadadır. Bu fark, öyküde her vesilede tekrarlanır. Kahraman 

anlatıcı burjuvazi sınıfına dahildir. Doktor arkadaşının ekonomik durumunun aynı olmadığı 

anlaşılmaktadır. Kahraman anlatıcı çekingen tabiattadır. Eylemlerden uzak durur.  

 

     “Kanlı Pazar” olarak adlandırılan ve iki solcu gencin öldüğü ve çok sayıda insanın 

yaralandığı 16 Şubat 1969 tarihinde de, doktor arkadaşı, anlatıcımız tarafından terk edilmiş, 

bu sebepten, korkaklıkla suçlanmıştır. Yüzüne tükürülmüştür. Dolayısıyla iki arkadaş 

arasında gerek tabiat olarak gerekse sınıfsal anlamda farklılıklar vardır. Çünkü sonradan 

doktor olacak ve taşraya gidecek olan arkadaşının daha korkusuz, daha gözü pek olduğu 

söylenebilir. 

 

     Öyküde kendisinden “Enver Abi” diye bahsedilen kişi de, aslında bildik bir devrimci 

gençtir ve onun burjuva oluşunu yadırgar. Onun kendini yalnız hissetmesine sebep olur.  

  

     e.Zaman 

     Öyküde iki arkadaşın otobüste karşılaşmalarıyla birlikte “hatırlamalar” akmaya 

başlayacaktır. Bu akış geçmişte kalmış günlerin içerisinden zaman sırasına uymadan 

gerçekleştirilir. Şu cümle iki arkadaşının ne kadar süre bir arada olduğunu gösterir: 

“Dostluğumuz, biraradalığımız gibi diri gücümüzün de dört bilemedin beş yıla 

sıkıştırıldığını anlayamazdım.” (s.252) Üniversite yılları dört ila beş sene sürmüştür. 

Hatırlanan süre beş yıldır. Ancak bu beş yılın ardından gelen ayrılış ne kadar sene önce 

olmuştur? Başka bir deyişle aradan kaç sene geçmiştir? Öyküde bu konuda bir bilgi 

verilmez. Ancak öyküde “leitmotiv” olarak kullanılan “kırmızı ekose masa örtüsü” bir işaret 

olabilir. Çünkü “kırmızı ekose masa örtü”lü bir kahvede görüşmüşlerdir son olarak ve o 
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kahve ve o masa örtüleri bu “yıllar sonra” gerçekleşen karşılaşmada yerinde durmaktadır. 

Öykünün toplam süresi bir insanın üniversite öğrenimine başlayışı ile olgunluk çağına girişi 

arasında geçen senelerin uzunluğu kadardır.  

 

     f. Mekân 

     Öyküde İstanbul’un çeşitli semtleri, caddeleri, sokakları mekân olarak kullanılır. 

Anadolu, “taşra” ifadesiyle geçer. Anadolu, insanların yaşamak için can attıkları bir yer 

değildir. Bir doktorun Anadolu’yu neden seçmiş olabileceği sorulur. “Taşraya doktorlar 

neden gider. Bugüne kadar bunu düşünmemiş olmama şaşıyorum.” (s.249) cümlesi, öyküde 

mekânın algılanış biçimini çok güzel anlatır. Anadolu bir memur için, gitmeye mecbur 

kalınan, zor yaşanan bir yerdir çünkü. Hayatını İstanbul’da geçirmiş, “burjuva çocuğu” olan 

kahraman anlatıcımız Anadolu’yu çok düşsel bir biçimde hayal eder. Doktor arkadaşını 

ziyarete gidecektir. Ve orada karşılaşmayı umduğu doğa,şu şekilde betimlenir:  

 

“O vakit ormanların olacak; yaz kış yeşil iğne çamların, meşelerin 

palamutlu, kaygan ve dik orman yokuşları, ancak alışkın bacakların 

çarçabuk düzlüğe kavuşacağı. Güzün kavaklar kızıllanıyor…” (s.249) 

 

     “Dar odanın, küçük odanın, çatı katı odasının tahta kapısı.”(s.250) cümlesi de, yaşanan 

fakülte senelerinin öğrenci evlerini betimleyen bir cümledir. 

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Bu öyküde, “Kılıç Artıkları”nda olduğu gibi mantıksal kurallara aykırı karmaşık bir 

anlatım yoktur. Ya da “Eski Bir Kalbim”de olduğu gibi zaman ve mekân kaydırmaları 

yapılmaz. Dolayısıyla dilin genel kuralların ötesine taşınarak buhranlı bir iç dünyanın 

karmaşasını anlatmak gibi bir görevi yoktur. Geçmiş gitmiş günlere duyulan hüzündür 

öykünün atmosferini çizen. Dil de bu hüzün atmosferini oluştururken görevler üstlenir. 

“…düşmüş yaprak gibiyim.” (s.249) cümlesiyle başlayan öyküye, bir yenilmişlik havası 

hakimdir. Zaman zaman mektup tekniğinden yararlanıldığını düşündüğümüz öyküye hakim 

olan hesaplaşma havası, dili de etkiler. “Konuşma dili”nin yer yer belirginleştiğini 

söyleyebiliriz. Kısa cümleler tercih edilir. Örnekler: Dün gibi. Annem seni sorar, ‘Seni o 

bulaştırdı bu işlere’ der. Yalan mı.” (s.251) “Pencereden yanıp sönen reklam ışıkları 

görünüyor, masadan sarkınca gerisin geriye. Başım ağrıyor, çatlıyor başım.” (s.253) “Sıcak 
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bir gündü. Güneş ilkyaz güneşiydi. Sabah erkenden buluşmuştuk. Korkuyordum, senin de 

gitmeni istemiyordum.” (s.251)    

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     Öyküde, hiçbir zaman birkaç cümleyi geçmeyen diyalog örneklerine rastlanır.  

 

     Öykü baştan sona bir “geriye bakış”tan oluşmuştur, denebilir. 

 

     Ayrıca geriye dönüş tekniğinden de yararlanılmıştır: “Sıcak bir gündü. Güneş ilkyaz 

güneşiydi. Sabah erkenden buluşmuştuk. Korkuyordum, senin de gitmeni istemiyordum.” 

(s.251)  

  

     Geçmişe dönülerek birtakım olaylar hatırlandığı için, özetleme tekniğinden 

yararlanılmıştır.  

 

     Bu öyküde de doğa betimlemesine rastlanır. (s.249) 

   

     2.2.6.4. “Prens Hamlet’in Trajik Öyküsü” 

     a. Konu 

     Bu öyküde, Belediye Tiyatrosu sanatçısı olan Feridun’un ve onun tanıdığı bazı tiyatro 

sanatçılarının inişli çıkışlı hayatları anlatılmaktadır. Yükselme hırsı ve çare bulunamayan 

bir düşüş, öyküdeki kahramanların ortak kaderi gibidir.  

 

     Öyküde başta Feridun olmak üzere, tüm kahramanlar, “aşk”ın pençesine düşmüş 

kişilerdir. Feridun, duygusal olmayan, tensel aşkların peşindedir. O bir Casanova’dır. 

Kadınları ağına düşürmek telaşındadır. Halim Bey, Calibe Hanım’ı aldatır. Şermin, Halim 

Bey’i… Öyküde, Feridun’un “sodomi” dediği sapkın ilişkiler de vardır.     

  

     Öykünün genelinde, ve özellikle Calibe ile Şermin’in şahsında, hayatta yükselme, 

kazanma, kaybetme, düşme, unutulma gibi temalar da işlenir.   
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     Öyküde toplumsal değişime, yozlaşmaya da temas edilir. “…tiyatronun öldüğünü 

söylemeliyim size. Bence cemiyet başka birtakım kıymetlere… veya kıymetsizliklere 

kayıyor.”(s.742) cümlesi, toplumun kimi değerlerini yitirdiğine işaret eder. 

 

     b. Olay Örgüsü 

     “Başıma gelenlere bir anlam verebilmek için belki çok uzak bir geçmişe dönmek gerekir. 

Zira olayların nedeni ve gizi, orada, geçmişte saklı.”(s.729) cümleleriyle başlayan öyküde, 

Prens Hamlet olarak tanıtılan Belediye Tiyatrosu sanatçısı Feridun’un başından geçen 

birtakım çapkınlık ya da oyunculuk maceralarının anlatılacağı gibi izlenime kapılırız. 

Ancak öykünün adı ile işlenen konular arasında ya da konuların işleniş biçimi arasında bir 

uyum problemi vardır. Zira, bu öykü, Feridun’un hayatını merkez alan bir metin değildir. 

Daha çok, ikisi de tiyatro sanatçısı olan Calibe Hanım ve Şermin’in halk’a mâl olmuş 

şöhretlerinin, karizmatik kişiliklerinin, maceralarının bir anlatımı gibidir öykü. Dolayısıyla, 

belki de öykünün adının değiştirilmesi suretiyle halledilebilecek bir kusur, bu yapılmadığı 

için, önemli bir aksaklık gibi durmaktadır.  

 

     Öykü, Feridun’un hastalık derecesinde dış görünüş meraklısı olduğunu söylemesiyle 

başlar ve Feridun, uzun uzun çapkınlık serüvenlerinden bahseder. Ardından, Calibe 

Hanım’ın karizmatik kişiliğini oluşturacak enstantaneler anlatılır. Devrin en ünlü iş 

adamlarından Halim Bey’le evlidir. Oyunun yönetmeninin eksikliklerini bulup yüzüne 

söyler. Provayı izlemeye gelmiş olan devrin başvekiline soğuk davranarak evden 

ayrılmasına bile sebep olur. Calibe Hanım çok üstün özellikleri olan bir oyuncudur. Ancak, 

Şermin’in ifadesiyle, entrika bilmediğinden hızla gözden düşecektir. Onun yerini ortalama 

bir oyuncu olan Şermin alacaktır. Kocasını da elinden alacaktır. Giderek büyük bir tiyatro 

kurar ve Feridun’a bir Hamlet rolü vermek vaadiyle onun yüzüne estetik ameliyatı 

yaptırmasına sebep olur. Ancak ameliyat başarısız olur ve Feridun’un yüzü özürlü bir hal 

alır. Feridun için artık Hamlet’i oynamak değil, Frankeştayn’ı oynamak daha uygundur.          

 

     Tıpkı “Kötülük” öyküsünde olduğu gibi, bu öyküde de “olay” çok ön plana çıkmıştır. 

Yaşantısallık ikinci plana gerilemiştir. Kurmaca boyut daha ön plandadır.  

 

     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 
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     Öykü,  birinci tekil anlatıcı ile kotarılmıştır. Öyküde, tıpkı “Kötülük” öyküsünde olduğu 

gibi, İleri öykücülüğünün genel anlatıcı özelliklerine uymayan bir anlatıcı vardır. 

“Kötülük”teki gibi, daha önceki öykülerde görmeye alıştığımız anlatıcı özelliklerinin 

aksine, çapkın, iddialı, gamsız, kaba, basit ruhlu bir anlatıcı vardır ve gene “Kötülük” 

öyküsündeki gibi, öykünün bakış açısı tercihinde bir problem söz konusudur. Bir taraftan, 

hayatın inceliklerini anlatmak üzere yola çıkılmıştır, bir taraftan, bize öyküyü aktaran kişi, 

ana hatlarını yukarıda verdiğimiz özelliklere sahiptir.  

 

     d. Kişiler 

     Öykünün en önde yer alan figürü ünlü tiyatro sanatçı Cahide Sonku’nun hayatından 

esinlenilerek “eserleştirildiği” belli olan Calibe Hanım’dır. Calibe Hanım çok cins bir 

oyuncudur. Yeteneklidir. Karizmatiktir. Dünyanın hırsına kapılmamıştır. Sözünü sakınmaz. 

Ancak bu özellikleri onun önemli yerlere gelmesine engel olur. Düşüşe geçmesine sebep 

olur. Şermin ise onun kadar üstün bir oyuncu değildir. Ancak “entrika” bilmektedir. 

Hırslıdır. Nitekim Calibe Hanım’ın kaybettiği her şeye sahip çıkar. Feridun ortalama bir 

oyuncudur. Dış görünüşe önem verir. Aşka yaklaşımı tamamen “tensel”dir. O bir 

Casanova’dır, denilebilir. Öyküde Halim Bey o zamanın yıldızı yükselen iş adamı 

tipindedir. Başvekil diye kendisinden birkaç kez bahsedilen Adnan Menderes’tir. “…Calibe 

Hanımefendi’nin kapısından çevirdiği Başvekil Hazretleri mahkemeleri düşmüş, 

yargılanmış, idama mahkûm edilmişti.” (s.745)     

 

     e. Zaman 

     Öykünün zamanı hakkında, metinde, bize çok fazla ipucu verilmektedir. “Başıma 

gelenlere bir anlam verebilmek için belki çok uzak bir geçmişe dönmek gerekir. Zira 

olayların nedeni ve gizi, orada, geçmişte saklı.”(s.729) cümlesi, bizi çok uzun bir geçmişe 

çağırır. Öykü aktıkça, Menderes’in yargılanması ve idam edilmesi, 12 Mart Muhtırası gibi 

olaylara şahit oluruz. Başlangıçta, otuzlu yaşlarını yaşamakta olan Feridun’un, altmışlı 

yaşlara gelmesiyle öykü bitecektir. Bu da, otuz senelik bir zaman diliminin, öyküde bize 

aktarıldığı sonucunu ortaya koyar. Bu da 50’li, 60’lı, 70’li senelere denk gelecektir.    

 

     f. Mekân 
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     Öykünün mekânları doğal olarak tiyatro binaları, tiyatro sahneleridir. Mekânların ve 

kimi eşyaların, elbiselerin, en derin ayrıntılarla okura anlatılması, devri gerçekçi bir biçimde 

yansıtmak bakımından önemlidir.  

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Öyküde, özellikle, uğraştıkları tiyatro sanatının da bir gereği olarak, çok güzel konuşan 

sanatçıların bu özellikleri, büyük bir başarıyla anlatılır. “Beni mağrur zannederler. Hatta 

güzel ve mesut bir kadın olduğuma inanılır. Hayır, hiçbir zaman büyük bir saadet 

duymadım…”(s.743) cümleleri bu başarılı anlatımı kısmen verir.      

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     Diyalog tekniğinden faydalanılır. Biraz da, tiyatro sanatçılarının ya da tiyatro 

sahnesindeki provaların anlatıldığı bir öyküde, diyalog tekniğinden faydalanılması 

normaldir.       

 

     Shakespeare’in kimi piyeslerinden alıntılar yapılır. Kimi diyaloglar öyküde kullanılır.  

      

     Öykünün atmosferini canlandıracak ayrıntılar tasvir tekniği sayesinde verilir. 

 

     2.2.6.5. “Suva Dö Pari” 

     a. Konu 

     Bu öyküde, yalnız yaşayan bir yazarın gece vakti evine gelişi ve evinde gördüğü 

birtakım olağandışı sahneler anlatılmaktadır. Yazar yalnızdır. Geçmişine dönmek 

istemektedir. Yitik senelerinin ardına düşmüştür. Kendisiyle hesaplaşır. Hayatını sorgular.  

 

     Öykünün konusu yalnızlıktır. İnsana duyulan ihtiyaçtır. Çocukluğun hatırlanışıdır. 

Öyküde bir leitmotiv olarak kullanılan “İnsanın birbirine yavaş yavaş kalbini açması ne 

güzel…” (s.763) cümlesi, öykünün odak noktası gibidir. Şimdi okuyacağımız satırlar, 

öykünün asıl meselesine işaret edecektir:  

 

“Düşünün bir kere: Yeryüzünde kaybolmuş iki insan, bir akşam, 

alınyazılarında yazıldığı gibi karşılaşıyorlar… kucaklaşıyorlar, büyük bir 

heyecan içindeler. İki insan… kim ve ne olurlarsa olsunlar… İkisi de, 
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kalplerinde birikmiş ne varsa, birbirlerine söylüyorlar. Ve ertesi sabah, bir 

başlarına, tekrar mahzun, bedbaht olacaklarını artık unutuyorlar…” 

(s.766) 

      

     Şu satırlar, öyküde işlenen yalnızlık duygusunun en açık ifadeleridir: 

 

 “Çok zamanlar var ki hayatım zehir gibi geçiyor. Kapımı kimse çalmıyor, 

çalanlara ben açmıyorum. Çalan her telefon bende korku uyandırıyor. 

Sonbahar, kırık pencere camından bir sarmaşığın kızıl yaprak dökümüyle 

geldi.” (s.765) 

 

     Öykü, adını, yıllar önce burjuvazi sınıfının kadınları arasında meşhur olan bir parfümden 

alır. Bu parfüm de öyküde geçmişin şiirli dünyasını hatırlatma işlevini üstlenir.    

 

     b. Olay Örgüsü 

     Yalnız yaşayan bir yazar, bir geceyarısı evine döner. Fakat, aslında, rüyayı andıran, belki 

de gerçekten rüya olan bir geceye adım attığından habersizdir. “Işığı yakınca solgun 

gecemavisinin buğuları arasında o tiyatro sahnesi tekrar kuruldu ve Şadıman Ayşın biraz 

topluca vücuduyla biz seyircilere doğru yürüdü.” (s.759) cümlesi, gece boyunca belki de bir 

rüyanın içinde gerçekleşecek olan acayiplikler, bir bir ortaya çıkmaya başlar. Bunlardan 

biri, tiyatro sanatçısı Şadıman Ayşın’ın bir tiyatro sahnesinde ortaya çıkmasıdır. Bir başka 

sanatçı Reşit Baran da sahne kıyafetleriyle karşımıza çıkar. Şaziye Moral’ı da bu oyuncular 

arasına eklemek gerekir. Dolayısıyla, çok uzun seneler önce ölmüş olan üç tiyatro 

oyuncusu, böyle garip bir gecede bir araya gelirler.  

 

     Anlatıcı, öykü ilerledikçe, bunun bir rüya olduğunu düşünecektir. Aslında, İleri, anılarını 

bir şekilde öykülerine konu etmektedir. Yazdığı pek çok eserde, anılarını malzeme olarak, 

hayatını, kendini malzeme olarak kullanan İleri, bu defa düşsel bir öykü atmosferi kurarak 

gene aynı şeyi yapar. Fakat anılardan yararlanma biçimi daha farklıdır. Farklıdır, çünkü bu 

kez doğrudan anılarını anlatmaktansa, bir rüya atmosferi kurarak bunu başarmak 

istemektedir. Evinin odalarında dolaşan ve insanlara ihtiyacı olduğu her halinden belli olan, 

yalnızlığında bunaldığı her halinden belli olan yazar, aslında bir bakıma geçmişiyle 

hesaplaşmaktadır. Otobiyografi tekniğinden yararlanarak, geçmiş hayatından örnekler 

vererek, Paris’in kimi mekânlarına göndermeler yaparak yazar, hayatını sorgular.       
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     c. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

     Birinci tekil anlatıcı ile kotarılmış olan bu öyküye, tümüyle bir “yazar kahraman”ın 

bakış açısı hakimdir. Yalnız bir yazarın anılarıyla, çocukluğuyla, geçmişinden gelen 

fotoğraflarla ödeşmesi anlatılırken, aynı zamanda öykümüzün kahramanı olan yazarın bir 

rüya aleminde olduğunu hissederiz. Öyküde, rüya aleminin başarıyla yansıtılmasında, yazar 

kahramanın bakış açısından faydalanılmış olmasının da payı büyüktür. Yazarımız, öyküdeki 

“kahraman anlatıcı”mızdır.   

 

     d. Kişiler 

     Öykünün en önemli figürü, “kahraman anlatıcımız” olan yazarımızdır. Yalnız yaşar. 

Anılarıyla yaşar. Tiyatroya hayatında çokça yer ayırmış olduğu anlaşılır. İnsansızlık acısı 

çekmektedir.    

   

     Öyküde isimleri geçen, üçü de ölmüş üç tiyatro oyuncusu da, öykünün yapısı içerisinde 

aynı işleve sahiptirler. Bu üç kişi, yazarın geçmişine olan özlemini, insanlara olan 

susuzluğunu simgeler. İleri’nin gerçek yaşamında da, çocukluğunda da tiyatronun yeri çok 

başka olmuştur. Dolayısıyla, çocukluğunu anımsayan yazarın bunu tiyatro sanatçıları 

sayesinde gerçekleştirmesi oldukça manidardır. Bu oyuncular, yukarıda adları geçen 

Şadıman Ayşın, Reşit Baran, Şaziye Moral, onun çocukluğunun, geçmişinin, ömrünün 

sembolleridirler.  

 

     Bunlar dışında da, öyküde, yazara geçmişi anımsatan kişiler bulunmaktadır. 

 

     e. Zaman 

     Öykünün bir rüya atmosferi içinde kotarıldığı hatırlanırsa, öykünün süresinin ancak bir 

gecenin başıyla sonu kadar olduğu düşünülebilir. Ancak geriye bakış tekniği sayesinde, 

yazar, zamanı daha uzun bir süreye yayar. Çocukluk, eski zamanlar bir bir anımsanır. 

Öykünün tamamına bir gece atmosferi hakim olmuştur. Hüzünlü, karamsar bir zaman 

dilimidir. Bir boğuntu atmosferi oluşturulur. Maksim Gazinosu’ndan sıklıkla bahsedilir. 

Öykünün kapsadığı, geriye bakışlarla genişleyerek kapsadığı zaman dilimini, Maksim 

Gazinosu somutlaştırır.     
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     f. Mekân 

     Öykünün kapalı mekânı, yazar kahramanımızın evidir. Bu mekân, diğer mekânların 

merkezi gibidir. Zira diğer bütün mekânlara, yazarın bu evinden hareketle ulaşırız. Bir 

başka deyişle, rüyanın merkezi olan yerdir ev. Bunların dışında, Paris, öyküyü egzotik bir 

havaya büründürür. Öyküye farklı bir hava verir. İstanbul’un çeşitli tiyatroları, çeşitli 

semtleri, yazarın anıları esas alınarak anlatılır. Bu öyküde mekân, diğer unsurlardan daha da 

öne çıkar. Öyküye asıl havasını veren, şu özelliklere sahip bir mekândır: Karanlık, puslu, 

ölgün ışıklara boğulmuş, insana hüzün verici… Aşağıya alacağımız “eşya” ya da “elbise” 

tasvirlerinin hemen hepsinin, anlatmaya çalıştığımız bu hüzne ve öykünün genel havasına 

hakim olan yıpranmışlık, eskimişlik duygusuna vurgu yaptıklarına dikkat edilmelidir: 

 

“Omuzdan askılı, jüponlu, eteği kabarık tuvaletinin dekoltesini, tuvalet 

gümüş rengiyken, siyah, ama yine gümüşi pırıltılı bir şal örtüyordu.” 

(s.759) “Annemin çeyizinden kalma, yer yer sırrı dökülmüş tuvalet 

aynası…” (s.761) Goblen yüzü eprimiş koltuk..” (s.761) “Epey eskimiş 

hırkam…” (s.763)    

 

     g. Dil ve Üslûp 

     Öykünün bir rüya atmosferi içerisinde yaşanmış olduğu okurlara başarıyla 

hissettirilmektedir. Rüyadaki belirsizlik, bulanıklık, “flu”luk öykünün diline yansımıştır.  

 

     h. Anlatım Teknikleri 

     Şadıman Ayşın’ın ağzından, öyküde birkaç kez duyulan şu cümle “leitmotiv”dir: 

“İnsanın birbirine yavaş yavaş kalbini açması ne güzel…” (s.763) Bu cümle, öykünün ana 

temasına da vurgu yapar. Bu tema, yalnızlıktır. İnsanın insana olan ihtiyacıdır. Bir insan 

sıcaklığına duyulan ihtiyaçtır.     

 

     Öykünün atmosferine son derece uygun bir alıntı yapılır. Montaj tekniğinden 

yararlanılır. Şu satırlar Fransızca bir şarkının sözleridir: “Mariya sen benim neşem ve 

saadetimsin!” (s.763) Öykünün hüzünlü atmosferiyle zıtlık arz eden bu mısralar, aslından 

kahraman anlatıcımızın insanlara duyduğu özlemi dile getirmesi bakımından önemlidir.   
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     2.2.7. SON DÖNEM ÖYKÜLERİ  

     “Şahane Bir Tuvalet”333 ve “Hayat Sönüp Giderken”334, Selim İleri’nin tüm öykülerini 

topladığı Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri (1997)’nden sonra yayınladığı iki öyküsüdür. 

Fotoğrafı Sana Gönderiyorum (2006) adlı öykü kitabı, bu çalışmanın yapıldığı günlerde 

yayınlandığından, kitapta bulunan sekiz öyküden sadece bu ikisi çalışmamıza konu 

edilmiştir. Diğer altı öykü, ilk defa kitapta yayınlandığından, çalışmamızın kapsamı dışında 

bırakılmışlardır. Şimdi, bu iki öyküyü kısaca ele alacağız: 

 

     Çalışmamızda birkaç defa belirtildiği gibi, Selim İleri, anılarında, denemelerinde olduğu 

gibi, romanlarında, öykülerinde de kendi hayatını anlatılarına malzeme yapmaktadır. Fakat 

bunu yaparken, roman ve öykü gibi kurmaca eserlerde, yazarla anlatıcı arasında olması 

gereken mesafeyi sıfıra indirmeyi tercih etmektedir. Anı ya da deneme türünün aksine, öykü 

ve romanda, gerçek yazarla anlatıcı arasındaki mesafe, o metni “kurmaca metin” 

mertebesine çıkartan özelliklerin başında gelir. Öykünün bu özelliğinin daha iyi 

anlaşılabilmesi için, Necip Tosun, deneme ile öyküyü kıyaslama gereği duymuştur:  

 

“Öykü ve denemenin birbirine en çok yaklaştığı biçimin ‘ben anlatım’ 

olduğunu söylemiştik. Bu karıştırmanın (öyküyle denemeyi birbirine 

karıştırmanın-AH) nedeni ise, öyküdeki ‘ben’ ile yazarın aynı kişi olduğu 

varsayımıdır. İşte deneme ile öykü arasındaki ayrım da burada 

odaklaşmaktadır. Bilindiği gibi denemelerdeki ’ben’ genellikle yazardır. 

Burada yazarın hayata, eşyaya bakışı öznel yargılarla ortaya konur. Çünkü 

anlatının arkasında yazar (ben) vardır. (…) Ama öyküdeki ‘ben’ yazar 

değildir. Düşünceleri, yargıları, yazarın düşünceleri, yargıları değildir. 

Ortaya koyduğu kahramanın, karakterin düşünceleri, duygularıdır.”335     

 

     Selim İleri’nin özellikle yazı hayatının ilerleyen senelerinde, kendisiyle öykü ya da 

roman kişisi arasındaki mesafeyi giderek kıstığı ve tamamen yıktığı söylenebilir. Bunu 

bilinçli olarak gerçekleştirdiği Ömer Şişman’la yaptığı konuşmada söylediklerinden 

bellidir. Roman kahramanının adını, dünyadaki herhangi bir insanın isminden koyarak, 

kahramanı ile kendi arasındaki yabancılaştırma “oyunu”ndan sıkıldığını söyleyen Selim 

İleri, roman kişisinin adını “Selim” koyar ve bununla bir şeyleri kırmayı başardığını söyler:   
                                                           
333 S.İleri, “Şahane Bir Tuvalet”, s.78-86.   
334 S.İleri, “Hayat Sönüp Giderken”, s.101-134.   
335 N.Tosun, Hayat ve Öykü, s.102-103.  
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“Benim gençlik kitaplarımda da kendimden yola çıktığım kahramanlarım 

var. Her Gece Bodrum’daki Cem, bendim bir anlamda, Dostlukların Son 

Günü’nde baştan sona kadar, anlatıcı Kemal doğrudan doğruya Selim’di. 

Fakat şimdiye kadar, alışılagelmiş yazarlık anlayışıyla, ismimi kullanmayı 

hiçbir zaman düşünmemiştim. İlk kez burada kendiliğinden o cümle 

ortaya çıktı ve bu çok hoşuma gitti benim. Bir şeyi kırdığımı fark ettim. 

Bir yalanı, yazarlık yalanını, bir yazarlık oyununu kırdığımı fark ettim.”336   

 

     Selim İleri’nin aradığı şey, samimiyettir. İçtenliktir. Bir “oyun”dan, bir “yalan”dan uzak 

durmak istemektedir. Ancak, garip bir şekilde, “yalan”dan, “oyun”dan uzak durmak için, 

yazar-kahraman mesafesini ortadan kaldırmak için yaptığı bu hamle, onu, postmodern 

edebiyatın, yani, “oyun”u anlatıların merkezine oturtmaya çalışan bir edebiyat kuramının 

ortasına çeker.337 İleri’nin “Şahane Bir Tuvalet” ve “Hayat Sönüp Giderken” adlı öykülerini 

okurken, yazarın yukarıda sebeplerini vermeye çalıştığımız tasarrufunun, onu postmodern 

anlatılara yaklaşan metinler yazmaya ittiğini tespit ettik. Bunun bir sebebi, yazarın 

öykülerini oluştururken birtakım edebi metinlerden etkilenmesi ve bu metinleri dipnotlar 

halinde öyküye eklemesidir. Bu durum, onu postmodern anlatılarda göregeldiğimiz 

“metinlerarasılık” kuralına yaklaştırır. Yazar, incelemeye çalıştığımız iki öyküde, Bilge 

Karasu’dan A.Şinasi Hisar’a, Cahit Külebi’den Safiye Erol’a pek çok yazarın eserlerine 

göndermelerde bulunur ve bu eserlerin ve yazarların adını sayfa altı dipnotunda belirtir.    

 

     İleri; kendisini, hayatını, o kadar yakından yazar, kendisiyle kahramanı olan yazar 

arasındaki mesafeyi o kadar kısar ki, yazmakta olduğu öyküyü nasıl yazdığını, yazarken 

neler hissettiğini, neler düşündüğünü de okurlarla paylaşır. Bu da bizlere, postmodern 

anlatılarda gördüğümüz “anlatının anlatılaştırılması” kuralını anımsatacaktır. Dolayısıyla, 

yazarın böyle bir niyeti olmadığı halde, tam tersine, oyunlardan, “yazarlık yalanından” 

kaçmak istediği halde, İleri’nin metinleri, postmodern anlatıların özelliklerine yaklaşacaktır.    

 

     “Şahane Bir Tuvalet”in ya da “Hayat Sönüp Giderken”in çoğu sayfaları, yazarın 

herhangi bir anı kitabından farklı değildir. Yazar, çocukluğunu, son dönemlerini gördüğü 

                                                           
336 Ömer Şişman, “Mavi Kanatlarınla’dan Ayrılığın İlk Yazı’na… Selim İleri”, s.5.   
337 “Bir Denizin Eteklerinde” öyküsü incelenirken bu konuda bilgi verilmişti.  
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köşkleri, buralarda yaşayan insanları anlatır. Yazarlık geçmişiyle hesaplaşır. Yazdıklarını 

sorgular.    

 

     Öykülerde, Türk edebiyatının edebi metinlerinden örnekler de getirilir. Hatta kendi 

öykülerini okurlara hatırlatır ve bu öykülerin adlarını ve öykülerin yer aldıkları kitapların 

adlarını dipnotlarda verir. Aslında bu öykülerde de, daha önce yazdığı öykülerin çoğunda 

da, yazarın amacı “mazi”nin hüznüne gömülmektir. Bir anlamda maziyi yeniden 

yaşamaktır. Zira “bugün”den memnun değildir. Hem kişisel anlamda hem de dünyanın ve 

ülkenin bulunduğu yer anlamında, yazar “bugün”den rahatsızlık duyar. Kendi öyküsünün 

içinde, öykülerinin değerlendirmesini yapar: 

 

“ ‘…Hikâyelerinizde mazi var. Biliyor musunuz, insan maziye geri 

dönebileceğini sanıyor…’ / Öyküler yazarken… yazabilirken, maziye geri 

dönmek istediğimi filan bilmiyordum. Sadece öykü kurmaya 

çalışırdım.”338     

 

     İleri’nin çoğu öyküsünde var olan, şiirli bir dille anlatılan doğa, 1998 yılında yazılan 

“Şahane Bir Tuvalet” ve 2000 yılında yazılan “Hayat Sönüp Giderken”de de yoğun bir 

biçimde anlatıma yansır. Doğaya yüklenen işlev, anlam, daha önceki öykülerindeki gibidir. 

Konuyla ilgili olarak, şunu belirtmek istiyoruz: Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri’nde bazı 

öykülerin yazılış yılları verilmiştir. Bu yıllara göre yazılan ilk öykü 1966 tarihli “Bi 

Keman”dır. 1966’dan 2006 yılında yayınlanan Fotoğrafı Sana Gönderiyorum’daki öykülere 

kadar geçen sürede, yazarın doğayı anlatma iştahı ve doğaya yüklediği anlamlar 

değişmemiştir.          

 

     Gene bu iki öyküde yalnızlığa vurgu yapılmaktadır. Yalnızlık, İleri’nin ilk kitabından 

beri vurgu yaptığı bir konudur. Yazarın geçmişine ya da doğaya böylesine sevgiyle 

sarılmasında önemli bir pay da, yalnızlığıdır. Yani insanlardan aradığı sevgiyi 

devşirememesindedir.  

 

                                                           
338 S.İleri, Fotoğrafı Sana Gönderiyorum, s.23. 
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     Bu iki öykünün mekânları da İleri’nin öykü yaşamının genel çizgilerine uymaktadır. 

İstanbul, adalar, köşkler, yalılar, Boğaz manzaraları… Öyküde oluşturulmaya çalışılan 

hüzne eşlik ederler.  

 

     Her iki öyküde de zaman, İleri’nin öykülerinde çokça yararlandığı yaz ya da güz 

aylarıdır. Hüznün, duygusallığın, belki de en iyi dışlaştırılabildiği mevsimlerdir bunlar. 

İleri, sonradan yazacağı bu metinlerinde de önceki “alışkanlıklarını” bozmaz.  

 

     Kısacası, son dönem öyküleri içerisinde yer alması gerektiğini düşündüğümüz bu iki 

öykü, yazarın öykücülük serüveninde bir değişimi getirmez. Ancak postmodern anlatılarda 

gördüğümüz, “anlatının anlatılaştırılması” ve “metinlerarasılık” özellikleri bu iki öyküye, 

yazarı böyle bir şeyi hedeflemediği halde girmiştir.  

 

     2.2.8. DERGİLERDE KALMIŞ ÖYKÜLER 

     2.2.8.1. “Savaş Çiçekleri” 

     Bu öykü,339 Selim İleri’nin yayınlanan ilk öyküsüdür.340 Derginin kapağında öykünün 

adı, sehven “Savaş Türküleri” olarak kaydedilmiştir. “Savaş Çiçekleri”, öyküden ziyade 

“şiirsel düzyazı”ya yakındır. Ancak öykü türünün unsurlarını da bünyesinde taşır.  

 

     “Savaş Çiçekleri”nde, “bir yığın adam” savaşa gitmektedir. Öykünün konusunu bu 

“gidiş”in kahramanca, heybetli bir üslûpla anlatımı oluşturur. Öyküde, içten içe “kişisel 

aşk” da işlenir. Savaş, aşk’ın anlatılabilmesi için uygun bir zemin oluşturur. Zira savaş, 

âşıkları birbirinden ayırır. “Sana varabilirdim ben; denizleri aşıp da, yolları geçip de sana 

varabilirdim. Yeşil yeşil ormanlarda dolaşabilirdik, dişi geyikleri esenleyebilirdik. (…) Son 

                                                           
339 S.İleri, “Savaş Çiçekleri”, s.57-58.   
340 Selim İleri’nin yayınlanan ilk öyküsünün, Behçet Necatigil’in Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü başta olmak 
üzere, görebildiğimiz hemen bütün kaynaklarda “Bi Keman” olduğu belirtilmiştir. Oysa bu öykü, “Savaş 
Çiçekleri”nden daha sonra (Yeni Ufuklar, Eylül 1967) yayınlanmıştır. Ulaşabildiğimiz kaynaklar içerisinde en 
eski tarihlisinin Behçet Necatigil’e ait olduğu hatırlanırsa, diğer kaynakların da Necatigil’den yararlanarak bu 
hataya düştükleri düşünülebilir. Behçet Necatigil’in “Bi Keman”dan sadece iki ay önce aynı dergide 
yayınlanan “Savaş Çiçekleri”ni görmemiş olması çok düşük bir ihtimaldir. Ancak, “Savaş Çiçekleri”, İleri’nin 
kitaplarına giren diğer öykülerden özellikle atmosfer olarak farklıdır. Bu metin, öyküden  ziyade şiirsel 
düzyazı olarak düşünülmelidir. Necatigil’in “Savaş Çiçekleri”ni bu çerçevede ele alıp bir öykü olarak 
değerlendirmediğini ve bu yüzden “Bi Keman”ın, yazarın yayınlanan ilk öyküsü olduğuna karar verdiğini 
düşünmek daha mantıklı olur kanaatindeyiz.     
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bir kez hiç olmazsa seyredebilirdim gözlerini senin tanyeri ağarırken lavanta çiçekleri 

benzeri.”341 cümleleri, hem aşka, hem de savaşın sebep olduğu bir aşk acısına işaret eder.  

 

     Bu öyküde, Selim İleri’nin bütün öykülerinde göreceğimiz, doğanın şiirsel ve duygusal 

bir üslûpla anlatımının izleri açıkça bellidir.    

 

     Öyküde “zaman” unsuru belirsizdir. Sık sık “ortaçağ kasabalarından” bahsedilir. Bu 

tamlama, öykünün zamanını ve mekânını anlamamızı kolaylaştırabilir. Yazarın, tarihsel bir 

dönemi anlatmak üzere yola çıkmış olduğunu düşünebiliriz.  

 

     Gene, İleri’nin öykücülük hayatı boyunca adeta “parselleyeceği” yalnızlık konusu da bu 

öyküde kendini belli eder. Savaşın, savaşa gidenlerin anlatıldığı bir öyküde bile yalnızlığa 

vurgu vardır. 

 

     Bu öyküde, oldukça çeşitli, oldukça karmaşık bir “anlatıcı, bakış açısı” tasarrufu söz 

konusudur. Kimi zaman birinci çoğul, kimi zaman ikinci çoğul, kimi zaman birinci tekil, 

kimi zaman ikinci tekil anlatıcıdan yararlanılır. Öykünün ilk cümleleri ise üçüncü çoğul 

anlatıcıdan yararlanılarak kurulmuştur. Metni şiirsel düzyazıya yaklaştıran da biraz bu 

yönüdür.  

 

     Öykünün mekân tasarrufu da tamamen kendine özgüdür. Savaşmaya giden askerlerin 

geçtikleri yerler örneklenir. Şimdi okuyacağımız satırlar, bunlara bir örnektir: “Dağları aşıp, 

engin denizleri geçip… Sonra çöller, kumullar sayısız ölüyü örten, doğal gömütlük…”342  

 

     Dil kullanımı ise, bu metni şiirsel düzyazıya yaklaştıran en önemli unsurdur. Metni 

duygusal bir atmosfere taşır. Devrik cümleler metnin şiirselliğini artırılar.  

 

     “‘Gitmek biraz da ölmektir’ demiş ozanın biri.”343 cümlesi ise bir montaj tekniği 

örneğidir. 

 

     2.2.8.2. “Beyaz Gelincik”           
                                                           
341 S.İleri, “Savaş Çiçekleri”, s.58. 
342 S.İleri,“Savaş Çiçekleri”, s.57. 
343 Aynı yer.  
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     Bu öykü344, yazarın Dostlukların Son Günü kitabında yer alacak olan öyküleriyle aynı 

zaman diliminde Yeni Dergi’de yayınlanmıştır. Dostlukların Son Günü’nün ilk baskısı 1975 

yılında yapılmıştır. Bu tarihten önceki Yeni Dergi’lerin çoğunda, kitaba girecek öyküler 

yayınlanmıştır.345 “Beyaz Gelincik”in, Dostlukların Son Günü kitabının atmosferi içerisinde 

yer aldığı çok açıktır.  

 

     Necip Tosun, bu kitaptaki öykülerin iki temel üzerinde kurulduğunu, bunlardan birinin 

çocukluk anıları diğerinin ise bir gencin toplumcu çevre içinde yer edinme çabaları 

olduğunu söyler.346 Tosun’un bu belirlemesini genişletmemiz gerekebilir. Zira öyküyü 

oluşturan iki temelden biri çocukluk anılarıysa da, diğer temeli “bir gencin toplumcu çevre 

içinde yer edinme çabaları”ndan daha öteye taşımamız gerekir. İleri, kitaptaki öykülerin bir 

kısmında, toplumcuların kendi davalarından sabit durmayışlarını, farklı mecralara 

yönelişlerini anlatmıştır. Ya da “Ayrılık Var” öyküsünde olduğu gibi, burjuvazi sınıfına 

mensup insanları eleştirmiştir. Bu öykü de, Dostlukların Son Günü’nün meselelerinden 

birini, bir zamanlar toplumculuk davasına mensup olmuş gençlerin, hayata atılıp 

davalarından uzaklaşışlarını, inandıklarının tam tersi bir noktada yer alışlarını Cüneyt 

üzerinden gösterir. Bu, örneklerini daha önce de gördüğümüz bir “karşılaşma” öyküsüdür. 

Yıllar önce aynı okulu ve aynı davayı paylaşmış iki devrimci genç, seneler sonra bir 

havaalanında karşılaşırlar. Artık orta yaşlı olmuşlardır. Öyküyü bize aktaran kişi değil, ama 

Cüneyt tümüyle yıllar önceki ideallerinden vazgeçmiştir. O artık reklamcılık yapmaktadır. 

Her türlü kadınla düşüp kalkmaktadır. Her anlamda bir yozlaşma, bir düşkünleşme 

yaşamaktadır. Ancak ekonomik anlamda son derece iyi durumdadır. Cüneyt’in reklamcı 

olması boşuna değildir. Reklamcılık kapitalist sistemin muhtaç olduğu iş alanlarının 

başında gelir ve Cüneyt’in reklamcı olması manidardır. Böylelikle sosyalizme ihaneti 

katmerlenmiştir.  

 

     Öyküde devrimcilere yöneltilen eleştiri hiçbir incelik taşımaz. Bu anlamda Dostlukların 

Son Günü’ne giren öyküleri ile kıyaslanamayacak kadar başarısız bir öyküdür. Bunda, 

ideolojik eleştiri miktarının aşırı bir şekilde kullanılmış olsa kadar, duygusallığın da aynı 

şekilde abartılmasının payı vardır. Öyküde Nazım Hikmet’in şiirlerinden başarılı bir şekilde 
                                                           
344 S.İleri, “Beyaz Gelincik”, s.5-9.  
345 Dostlukların Son Günü’nde yayınlanan öykülerden bazılarının Yeni Dergi’de yayınlanış tarihleri şöyle: 
“Kırık Minyatür”, S.117, Haziran 1974; “Yarın Ağlayacağım”, S.115, Nisan 1974; “Kırlangıç Fırtınası”, 
S.112, Ocak 1974.    
346 N.Tosun, “‘Geçmiş Zaman Peşinde’: Selim İleri Öykücülüğü”, s.100.   
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yararlanılır. Bu şiirler, hem masumiyetin, hem de sosyalizme bağlılığın simgesidirler. 

Öykünün son cümlesi “Bahçesinde ebruli hanımelleri açmış bir evi aramalıyım.”347 cümlesi, 

anlatıcının hâlâ davasına sadık kaldığının göstergesidir. Öykünün, Dostlukların Son 

Günü’ne neden alınmadığını anlamak, gerek ideolojik gerekse duygusal anlamda aşırıya 

giden bir tutum izlendiğine gördüğümüz için, hiç de zor olmasa gerektir. Şu satırlar, 

öykünün içerisinde doğrudan doğruya düşünce ve duygu aktarımına gidildiğinin ve 

dolayısıyla öykünün aksayan yönlerinin örnekleridir: 

 

“Köyleri bilmeyiz biz. Köyler, orda bir köy var uzakta’dır bizim için, 

gitsek de gitmesek de! Neden okuttular bunları bize? Bir köy var orda 

uzakta, bizim köyümüz; biz apartmanın mülkiyetini ele geçirmeye, bir 

Masteng almaya bakıyoruz.”348                          

 

     Sonuç olarak, bu iki öyküden birincisinin yazar tarafından kitaplara alınmamasının 

sebebi, şiirsel bir düzyazı olmasıdır, diyebiliriz. Diğer öykülerle kıyaslandığında ayrıksı 

durmaktadır. Bütünsellik kaygısıyla kitaplara alınmamıştır. İkinci öykü ise, yukarda da 

belirttiğimiz gibi, yeterince başarılı bir metin değildir. İdeolojikliğin ve duygusallığın 

dizginlenemediği bir öyküdür.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
347 S.İleri, “Beyaz Gelincik”, s.9.   
348 Agy., s.7. 
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     2.3. ÖYKÜLERİN BİÇİM VE İÇERİK ÖZELLİKLERİ349 

     2.3.1. KONULAR 

     2.3.1.1. Aşk 

     Aşk, edebiyat tarihi boyunca yazarların, şairlerin vazgeçemedikleri konular arasındadır. 

Geleneksel kitaplarımızda, aşk kavramı “ilahi” ve “mecazi” olmak üzere iki kategoride ele 

alınmıştır. “Mecazi” aşkın, tensel boyutuyla ve duygusal boyutuyla yeniden kategorize 

edilmesi mümkündür. Dolayısıyla, modern Türk öyküsünde, aşk kavramına, yazarların 

zaman zaman ilahi boyutuyla, zaman duygusal ya da tensel boyutuyla yaklaştıkları 

görülmektedir. Belki de yazarlar, orijinalliklerine, konulara böyle farklı zaviyelerden 

yaklaşarak ulaşmaktadırlar. Rasim Özdenören’in öykülerinde, bilhassa aşkın ilahi boyutuyla 

nasıl işlenebileceğinin olgun örnekleri söz konusu edilirken350, Ayfer Tunç’un öykülerinde, 

aşk, genellikle duygusal boyutuyla işlenir.351 Öte yandan, Özcan Karabulut, aşkı tensel 

boyutta kavradığını çoğu öyküsünde gösterecektir.352  

 

     İleri’nin öykülerinde aşk, duygusal ya da tensel boyutuyla çıkar karşımıza. İleri, bazen, 

cinselliği tamamen bertaraf ederek aşkı duygusal boyutuyla ele alırken, bazen bu ikisi iç 

içedir. Bazense, kimi “Casanova” tipler yaratmak endişesiyle, cinselliğe indirgenmiş 

“aşklar” söz konusu edilir. Ayrıca, İleri öykülerinde aşklar “kırık”tır. Herhangi bir şekilde 

sevginin bir kişiden öbür kişiye ulaşamaması söz konusudur.   

 

     Pastırma Yazı’nın içerisinde yer alan “Hicran Yarası”nda, tamamen duygusallığa dayalı, 

masum bir aşk anlatılır. Öyküde, asil bir ailenin kızı olan Leyla, bahriyeli bir gence âşık 

olur ve aralarında tertemiz bir aşk gelişir. Karşılığı bulunmamış bir sevgi değildir bu. 

Ancak, bahriyeli gencin, gemisinin batması sonucu ölmesi üzerine, bu aşk da tipik bir Selim 

İleri aşkına dönüşür, “kırık” bir hal alır.  

 

     İleri öykülerinde duygusal boyut hiç ihmal edilmemekle birlikte bazen cinsellikle 

duygusallık iç içe geçecektir. Pastırma Yazı’nın iki uzun öyküsünden biri olan “Hayatımın 

                                                           
349 Bu bölüm boyunca yapılacak alıntılar İleri’nin Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri (1997) kitabındandır. Şu dört 
öykü dışında: “Savaş Çiçekleri” öyküsü Yeni Ufuklar’ın Eylül 1967 tarihli 182. sayısından alınmıştır. “Beyaz 
Gelincik” öyküsü, Yeni Dergi’nin Eylül 1974 tarihli 120. sayısından alınmıştır. “Şahane Bir Tuvalet” ve 
“Hayat Sönüp Giderken” öyküleri ise yazarın son öykü kitabı olan Fotoğrafı Sana Gönderiyorum’(2006)dan 
alınmıştır. Bu bölümde, bu öykülerden alıntı yapılmışsa, bu kaynakların esas alındığı bilinmelidir.    
350 R. Özdenören, Denize Açılan Kapı içerisinde “Çekirgeler”, s.87 vd.    
351 A. Tunç, Saklı içerisinde “Silentium”, s.76 vd.  
352 Ö. Karabulut, Baştan Sona Yalnızlık içerisinde “Otel Odalarında”, s.54 vd.  
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Romanı”nda, Devlet-i aliye şehbenderlerinden Muhittin Efendi’nin kızı Cenan 

Hanımefendi, biraz da cinsel ihtiyaçlarını gideremediği için Burhaneddin Efendi’ye güçlü 

duygular besler. Öyküde cinselliğin son derece cesur bir biçimde anlatıldığı görülür. Şu 

satırlar buna örnektir:  

 

“Hemen içeriye buyur ettim Burhaneddin Efendi’yi ve kapıyı kapar 

kapamaz heyecanımdan yanlışlıkla kollarıma attım kendimi. O da elindeki 

gül buketini merdiven boşluğuna düşürüp ola ki aynı sebepten şaşkın, 

bana sarıldı. O sırada bornozumun önü hafif açılmış, meme uçlarım 

dışarıya çıkmış, pek utandım, kapamak istedim, zati Burhaneddin Efendi 

dikkat etmiyordu. Ellerimi tuttuğumdan bornozumun önünü kapamaya 

fırsat bulamadım ve ıslak Bursa işi havlu –kayınvalidem kaplıcalara 

gittiğinde getirmişti-, omuzlarımdan bir anda kaymaya muvaffak oldu. 

N’apacağımı şaşırdım. Yere eğilip alacağımda Burhaneddin Efendi de 

eğilmek istemiş , sırtımı döndüğümden kabalarıma sarılmak zorunda 

kaldı. Çok utandık. Bir gören olsaydı ne demezdi.”(s.211-212)        

 

     “Hicran Yarası”nda duygusal açıdan, “Hayatımın Romanı”nda duygusallıkla birlikte 

cinsel açıdan “aşk” tema’sını işleyen İleri’nin, öykülerinde, erkekten erkeğe yönelmiş “aşk” 

ilişkilerinden de tabiri caizse ucun ucun bahsettiği görülür. Muhtemelen toplumun, 

çevresinin tepkisinden çekinmiş olacak ki, erkek erkeğe bir aşk, İleri’nin metinlerinde 

kendini açıkça belli edemese de gizliden gizliye gösterir. İlk kitabının ilk öyküsü “Hüzün 

Kahvesi”nde bu duruma örnek vardır. Gerek Atilla Özkırımlı gerekse Behçet Necatigil 

“Hüzün Kahvesi”nden ve onunla aynı paralelde olduklarını söyledikleri “Yürek 

Burkuntuları”ndan bahsederlerken, bu sapık sevgi eğilimine dikkat çekerler.353      

 

     Cumartesi Yalnızlığı’ndaki “Türküsüz” öyküsünde, öğretmen Suat, “sevdiği fakat ülküsü 

tutkusundan ağır basan aşırı sosyalist bir marangoz”354 tarafından terk edilir. Bu terk ediliş 

onun hayatına mâl olacak, hayatı boyunca kimseyle evlenmeyecek, kendini öğrencilerine 

adayacaktır. Burada, duygusallık tarafı çok ağır basan bir aşk anlatılmaktadır. Cinsellik 

yönü vurgulanmaz.  

                                                           
353 Konuyla ilgili olarak bk. Atilla Özkırımlı, Öykülerle Romanlarda Yaşamak, s.29 vd.; B.Necatigil, 
Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, s.98. 
354 B. Necatigil, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, s.98.  
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     Aynı kitabın “Asalak” öyküsünde Nazım Hikmet’ten esinlenilerek yazılmış olan Eşref 

Selim’le eşi arasındaki ilişki son derece romantik bir biçimde verilir. Bunda, hapishanede 

geçen uzun senelerin etkisi vardır.   

 

    Cumartesi Yalnızlığı kitabına adını veren öyküde, iki yoksul genç birbirlerini hesapsız bir 

şekilde severler. Kızın, oğlana, parasal bir konuda yaptığı şaka, oğlanın yanlış anlamasıyla 

sonuçlanır ve aralarında bir ayrılık doğar. Bu ayrılığın geçici olduğuna hükmedilebilir. 

İyiden iyiye Orhan Kemal öykülerini hatırlatan bu işçi gençlerin aşkları da, cinsellikten 

sıyrılmış olarak anlatılır.  

 

     Cumartesi Yalnızlığı’nın son iki öyküsünde de, işçi Recep ile kendisine evlenme sözü 

verdiği kadın arasında aşk yaşanır. Ancak bu defa da grev sebebiyle hapse girme durumu, 

âşıkların birbirlerinden ayrılmalarına sebep olacaktır. Yani, kırık bir aşk… 

 

     Yazarın belki de en çok ilgi toplamış (Dostlukların Son Günü’ndeki) “Gelinlik Kız” 

öyküsünde de, İncila Abla, Cahit tarafından terk edilecektir. Yoksul ama asil bir ailenin 

anlatıldığı öykünün atmosferine uygun olarak, cinsellik hiçbir biçimde öyküye sokulmaz. 

İncila Abla’nın terk edilmesi, son derece acı bir etki bırakır okuyucuda.  

 

     Bu öykünün tersine, aynı kitaptaki “Ayrılık Var” öyküsünde, burjuva insanlarını 

anlattığı için olacak, yazar, Nur’la Fikret’in aşkını tümüyle cinselliğe indirger. Onlardaki 

ahlâki çöküntüyü sergilemektedir. Öyküde, çocuk kahramanımızın babasının “Bir Madam 

Bovari bile olamıyorlar.”(s.289) demesi, Nur’un ahlâksızlığına, ahlâksızlığından 

utanmayışına işaret edebilmek içindir. Aşk, en “süfli” noktasına indirilmiştir.  

 

     “Sizinle İğrenç” öyküsünde ise, kısa pantolon giyen, çok küçük bir oğlan çocuğunun 

yengesine âşık olmasıdır konu. Aşk, burada, pek alışılmadık bir boyut kazanır. Elbette, her 

şey çocuğun kendi içindedir ve çocukluğun hep yaşanan ama hiç anlatılmayan bir yönüne 

işaret etmesi açısından önemli bir öyküdür.  

 

     “Elbise Haritaları”nda çocuğun Funda’ya olan aşkı çok belirgin değildir. “Mecnunu Çok 

Dağlar”da geleneksel hikâyelerimizden olan Leyla İle Mecnun hikâyesine gönderme 
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yapılırsa da, bu göndermenin öykü ile çok fazla örtüştüğü söylenemez. Zira, bilindiği gibi, 

Mecnun Leyla’dan geçerek Allah’a ulaşacaktır. İleri öykücülüğünde böylesi bir metafizik 

boyut yoktur. 

 

     Bir Denizin Eteklerinde’nin ilk öyküsü “Laterna Magica”da, daha soyut, daha silik ama 

daha etkileyici bir anlatım vardır. Bu yüzden, belli belirsiz bir aşk anlatılmaktadır. Geçmişte 

kalmış kimi ilişkiler anlatılır.  

 

     Aynı kitaptaki “Denizkızının Öyküsü”nde tamamen duygusal bir aşkın, sevginin 

yokluğu, yalnız yaşayan yazarımızı adeta ezmektedir. Yaralamaktadır. Denizkızı Eftalya bu 

eksikliği giderebilecek olağanüstü bir varlıktır. Ancak ona duyduğu aşk da “kırık” bir hal 

alacaktır.  

 

     “Kötülük”te eşcinsel boyutu da olan aşklar, ihanetler yaşanacaktır. Cinsel boyut olduğu 

gibi, eşcinsel bir ilişki de fazlaca gizleme gereği duyulmadan anlatılır.  

 

     Son Yaz Akşamı kitabına sonradan eklenen “Prens Hamlet’in Trajik Öyküsü”nde ise aşk, 

neredeyse bütünüyle cinselliğe indirgenmiş gibidir. “Prens Hamlet” Feridun, adeta bir 

Casanova’dır. Tek amacı kadınlarla yatmaktır. “Sodomi” ilişkilere de girecektir. Calibe 

Hanım eşi tarafından aldatılır. Calibe Hanım’ın eşini çalıp onun kocasıyla evlenen Şermin 

de, bu defa evlendiği kişiyi aldatır. Selim İleri’de, aşkla ihanet, aşkla terk edilme, aşkla 

“kırık”lık çoğu zaman yan yanadır. Bir Denizin Eteklerinde’deki “Kapalı İktisat” 

öyküsünde de, benzer bir şekilde aşkı tensellik boyutuyla algılayan bir “Casanova” anlatılır. 

Ancak, zamanla, bu kişinin aşka bakışı değişecek, cinsellikten duygusallığa doğru yol 

alacaktır.   

 

     Yazarın kitaplarına almadığı ve yayınlanan ilk öyküsü olduğunu tespit ettiğimiz “Savaş 

Çiçekleri”nde, son derece duygusal ve şiirli bir dille kendisinden ayrı kalınan sevgiliye 

seslenilir. Gene yazarın kitaplarına almadığı “Beyaz Gelincik”te ise, tam tersine, başka bir 

Casanova ile karşılaşırız. Eski devrimcileri eleştirmek amacıyla yazılmış olan bu öyküde, 

yazarın eski arkadaşı Cüneyt tamamen cinselliğe indirgenmiş ilişkiler yaşamaktadır.  
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     Kısacası, Selim İleri öykücülüğünde aşk, zaman zaman tensel boyutuyla, zaman zaman 

duygusal boyutuyla ortaya çıkartılır. İki boyutun birleştiği de olur. Aşklarda genellikle 

“kırık”lıklar yaşanır. İki taraftan biri sevmez ya da ortaya ikisinin dışında bir sorun çıkar. 

Aşkın, geleneksel hikâyelerimizde olduğu gibi, kişileri kendinden daha öte bir 

duyguya/”aşkın” olana çektiği görülmez. Selim İleri öykülerinde aşk, biraz da yalnızlığın, 

insansızlığın bir sonucudur. Sevginin, insanın aranışıdır.  

 

     2.3.1.2. Yalnızlık 

     Selim İleri’nin metinlerinde bir kelime sayımı yapılsa, en çok kullandığı kelimenin 

“yalnızlık” olduğu sonucunun çıkması çok zor bir ihtimal değildir. Yazarın kimi kitap 

adlarında bile yalnızlık kelimesi karşımıza çıkar. İlk kitabı ve ilk öykü kitabı Cumartesi 

Yalnızlığı’dır. Deneme kitaplarından biri İstanbul Yalnızlığı adını taşır. 2004 yılında 

yayınlanan romanı Yarın Yapayalnız’dır. Gene romanlarından birinin adı Ada, Her Yalnızlık 

Gibi’dir.         

 

     Bütün dinler, öğretiler, ideolojiler, insanın diğer insanlarla birlikte var olabileceğinin 

altını çizmişlerdir. İnsanın bir başına var olabilmesi, kendini var edebilmesi imkânsız 

değilse bile zordur. İnsanlar zaman zaman yalnız kalmak isteseler, insanlardan uzaklaşsalar 

bile, bunun geçici bir durum olduğu herkesçe bilinir. Selim İleri’nin öykülerinde de, 

kahramanlar durmadan yalnızlıktan yakınırlar. İnsanlarca kabul görmemek, “oyun”a 

çağrılmamak, küçümsenmek, beğenilmemek, onaylanmamak onlara acı verir. İleri’nin öykü 

kişilerinin, diğer insanların dünyasında bir yere sahip olmak, çarkın dişlilerinden biri olmak 

en büyük hayalleriyken, bütün hamlelerinde hevesleri kursaklarında kalır.  

 

     İleri’nin öykülerinde, burjuva bir ailenin çocuğu olan gençler, belki de sırf kabul 

görmek, benimsenmek, toplumun onayını almak amacıyla sosyalist olurlar. Olmak isterler. 

Ancak onlara sosyalistler arasında da yer yoktur. Kısa bir süre sonra, kendilerini onlar 

arasında da yalnız hissederler. Bu “klişe”ye uyabilecek çok sayıda öykü örnek gösterilebilir. 

Cumartesi Yalnızlığı’nın “Güzün Savaş” öyküsünde, solcu gençler arasına katılan Burak, 

kendini iyi hissetmektedir. Çünkü başkalarıyla birlikte bir şeyler başardığını düşünmektedir. 

Ancak, belki de İleri’nin kahramanlarının neden yalnız kaldığını, yalnız olduğunu açıklayan 

sebeplerden birisi, şimdi okuyacağımız satırlarda ortaya çıkacaktır. Burak, solcu gençlerin 

yaptıklarını sorgulamaktadır içten içe. Cumartesi Yalnızlığı, “Güzün Savaş”tan: 
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“Yürüdükçe yanında tanış birileri beliriyor. ‘Bizimlesin işte Burak’ 

diyorlardı. Artık o ürkek, o baş cezası silik yaradılışı üzerinden atmış; 

umutla savaşmaya gidiyordu. Caddeler, yokuşlar, sokaklar, geçip 

gitmişlerdi… (…) Derin derin soluyordu, içi bir garip yalnızlıkla dolup 

taşıyordu. …doğru mu yaptığımız, demişti. Oysa doğruluğuna kendi de 

inanmamıştı.”(s.64)       

  

     Selim İleri’nin kahramanlarını yalnızlaştıran ögelerden biri, onların insanlarla irtibat 

kurabilecek bir özgüvene, cesarete sahip olmamalarıdır. Karşılarındaki ile bağlantı kurup 

ona kendini kabul ettirme yeteneğinden yoksundurlar. Yukarıdaki satırlarda, Burak, “…o 

baş cezası silik yaradılışı üzerinden…” attığını düşünür. Bunu başardığı anda, dış dünya ile 

bir şeyleri paylaşmaya başlayacaktır. 

 

     Kahramanların yalnız olmalarının bir başka sebebi, cinsel tercihleridir.355 “Hüzün 

Kahvesi”nde, öykünün merkezinde yer alan kahramanımızın, kadınsı halleri, cinsel 

aykırılığı onu yalnızlığa iter. Şu satırlar bunu örnekler: 

 

“Çevremdeki kalabalıktan ürkerdim; birden ışıklar sönsün, film başlasın 

isterdim. Yanıma iki kişi gelir oturur, birinden biri öbürünün kulağına 

eğilip bir şeyler fısıldardı, titrerdim, ‘acaba?’ derdim; ‘yanımızdaki var 

ya……………’ Sonra ışıklar yanardı, herkes dışarı çıkardı, benim içimde 

bir acı sonsuzluk; o topluluğun arasına girip bir şey içmeyi gözüm yemez, 

kalakalırdım.”(s.17)       

 

     Öykülerdeki kişilerin yalnız olmalarının bir sebebi de “aydın” bir kişi olmalarıdır. 

Kitaplar, “kahramanlarımızı” yalnızlaştırmıştır. Zira insanların önemli bir bölümü okumaz 

ve okumak insanı inceltir, derinleştirir.  

 

     İleri’nin öykülerindeki kahramanlar, genellikle üst bir sınıfa mensupturlar ve sosyalist 

gençlerce çok fazla benimsenmezler. Ait oldukları “sınıfları”, onları yalnızlaştırır. “Yıllar 

Var ki” öyküsünün içindeki “Siz eski soylular komünist oluyorsunuz zaten…”(s.251) 

cümlesi, anlatmak istediklerimizin özeti gibidir. Bir komünist “ağabey”, kahramanımıza 
                                                           
355 N.Tosun, “ ‘Geçmiş Zaman Peşinde’ : Selim İleri Öykücülüğü”, s.103. 
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böyle söyleyerek bir anlamda onu kendi “cemaat”inden dışarıya iter. Ona “siz” der. Bu bir 

yalnızlaştırmadır.  

 

     İleri’nin yazarak geçinmeyi seçmesi, evlenmemesi, yalnız yaşaması da, metinlerine sızan 

yalnızlığın sebeplerindendir.  

 

     Yazarın daha yayınladığı ilk öyküde, “Parklarda artık ne mor menekşeler, ne papatyalar 

sarı. Yalnızlık, salt taşlar ve de kırık tahta kanepeler.”356 cümlelerine rastlarız. Daha bu ilk 

öyküde ve ilk yalnızlık cümlesinde, yazarın, yalnızlığı ifade etme biçiminin 

“doğrudan”lığına dikkat edilmelidir. Yalnızlık duygusu bize birtakım örnekler, dramatik 

sahneler yardımıyla anlatılmaz.  

 

     İleri’nin yalnızlıktan bahsetmediği, yalnızlıktan yakınmadığı öykülerinin sayısı çok 

azdır. Ancak özellikle Dostlukların Son Günü’ne adını veren öykü, yalnızlığı odaklamıştır. 

Yalnızlığın en yoğun anlatıldığı Selim İleri öyküsü belki de budur. Öyküde “kahraman 

anlatıcımız” Kemal, yalnızlığından, dostsuzluğundan kurtulmak için sürekli olarak 

arkadaşları Ali ile Gülten’in Kurtuluş’taki evlerine gider. Başlangıçta üç arkadaş arasında 

çok güzel bir ilişki varken, zamanla, Ali bu ziyaretlerden sıkılmaya başladığını belli eder. 

Ancak Kemal’in fazla kimsesi yoktur ve Kemal onlara gitmeye devam eder. Bir pazar günü 

Ali, Kemal’in onurunu kıracak sözler söyler ve ondan artık gelmemesini ister. Kemal bu 

ilişkiyi bitirmek ve bir daha onlara gitmemek üzere oradan ayrılırsa da, sonunda gene 

gidecektir. Öyküde, Kemal’in onurunun kırıldığı gün, öncesi ve sonrası, karmaşık bir 

biçimde sunulur. Bu öykü, bir entelektüelin yalnızlığını anlatır. 

 

     “Oda Musikisi”nde çaptan düşmüş bir küçük memur yazarın yalnızlığı anlatılır. 

 

     “Laterna Magica”daki “…pankartlarda insan yalnızlığından söz açılmayacaksa, bir 

şeyler hep eksik kalacak…”(s.395) cümlesi, yazarın toplumsallıkla bireyselliği son derece 

veciz bir biçimde birleştirdiğini gösterir. İnsanın yalnızlığı, ilk bakışta bireysel bir sorun 

gibi durmaktadır. Pankartlar ise bize, toplum adına, belki toplumculuk adına yapılan 

mücadeleleri hatırlatır. Selim İleri, yazarlığının her iki cephesini de, toplumsal konulara 

olan duyarlığını da, bireyselliğe verdiği önemi de, bir cümlede toplamasını bilmiştir. 
                                                           
356 S. İleri, “Savaş Çiçekleri”, s.57 
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Bunun, yalnızlık başlığı altında değinilmesi gereken önemli bir nokta olduğunu 

düşünüyoruz.     

 

     “Sabahsız Geceler”de, İleri, yalnızlık üzerine felsefeler geliştirir. “Yalnız yaşayan 

insanların yaradılışlarında bir değişme oluyor, bir süre sonra, bu insanların tümü de 

birbirine benziyor. Yalnızlığın, tek başına yaşamanın kendine özgü bir vahşeti olduğunu 

sanıyorum.”(s.411) diyen anlatıcı-yazar, öyküde insanları yalnız yaşayanlar ve yalnız 

olmayanlar olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Öncelikle “bohem”e yaslanan, belki ucu 

anarşizme varabilecek düşünceler geliştirip yalnızlığı övmektedir. Ama öykünün sonunda 

bütün bu düşüncelerinde samimi olmadığını, İleri’nin gene insanlardan, insanlıktan yana 

olduğu fark edilmektedir. “Sabahsız Geceler”den: 

 

“Şimdi insansız, arkadaşsız, sevgisiz bir yaşam olamayacağını kavrıyor, 

fakat hâlâ eski zorbalıklarımızdan vazgeçemiyorduk. (…) Biz yalnızlığın 

kölesi olmuştuk. İçinde debelendiğimiz müthiş kısırdöngüyü boyna allayıp 

pullayarak, bizim dışımızdaki mücadeleci insanlara yutturmaya 

çalışıyorduk.” (s.423) 

 

     2.3.1.3. Cinsellik  

     Selim İleri’nin ilk öykülerinden itibaren, cinsellik ön planda olmuştur. Bu durumun 

sebepleri üzerinde düşündüğümüz ve araştırdığımız zaman, şu sonuçlara vardık:  

 

     a.Yazarın sık sık toplum baskısından, törel değerlerin birey üzerinde yaptığı baskıdan 

bahsetmesi dikkat çekicidir. İleri’nin cinselliği, böyle bir karşı koyuş, böyle bir başkaldırma 

adına ön plana çıkardığı düşünülebilir.  

 

     b.Ayrıca, çok erken yaşlarda okuduğu ve etkisinde kaldığı Halide Edip’in özellikle 

Handan romanındaki cinsellik yaklaşımından, romanın muharririnin anlatımında başarılı 

olduğunu söylediği cinsel sahnelerden, hem bir genç insan olarak hem de bir yazar olarak 

etkilenmesi doğaldır.  
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     c.İleri’nin 70’li yılların başında  kendisinden çokça etkilendiği yazar Kemal Tahir’in 

eserlerinde cinselliğe yoğun olarak yer verdiği bilinmektedir. İleri’nin ondan bu anlamda da 

etkilenmiş olabileceği düşünülebilir.  

 

     Bu ve benzeri sebeplerle, yazarın ilk öykülerinden itibaren cinselliği metinlerinde 

kullandığı görülecektir. Ancak, İleri, metinlerindeki cinselliğin oranını, hiçbir zaman ticari 

amaçlarla artırmamış, hatta tam tersi bir yola gitmiştir.  

 

     İleri, 1980 yılında ilk baskısı yapılan Cehennem Kraliçesi’nden itibaren eserlerindeki 

cinselliğin “düzemini kıstığını” söyleyecektir.357 Anlaşıldığı kadarıyla, yazar, hem 

yazarlığının diğer renklerinin cinselliğin gölgesinde kalmasından hem de cinselliğin ticari 

bir boyut kazanmasından rahatsız olmuştur. Bu sebeple, cinselliği eserlerinde yok 

etmemişse bile, oranını ve etkisini azaltma yoluna gitmiştir. Yazarın 2006 yılında 

yayınladığı Fotoğrafı Sana Gönderiyorum’unu saymazsak, sadece Son Yaz Akşamı (1983) 

adlı öykü kitabı, İleri’nin yukarıda bahsettiği kararından daha sonra yayınlanmıştır. Demek 

istediğimiz, bu karar, İleri’nin incelediğimiz öykülerini neredeyse hiç etkilememiştir.  

 

     İleri’nin öykülerinde cinselliği iki kategoride ele almak gerekir. Bunlardan birisi, insanın 

doğasına ters olmayan, normal bir cinsellik ilişkisinin anlatımıdır. Diğeri ise, eşcinselliktir. 

Bundan öte, İleri’nin metinlerinde cinsellik; çirkin, yanlış, insana acı veren bir edim gibi 

durmaktadır.  

 

     Cumartesi Yalnızlığı’ndaki “Hüzün Kahvesi” ve “Yürek Burkuntuları” öykülerinde, 

Dostlukların Son Günü’nde “Yarın Ağlayacağım”, “Bir Gönül Gurbetinde” öykülerinde, 

Bir Denizin Eteklerinde’de “Oda Musikisi” öyküsünde, Son Yaz Akşamı’nda “Kötülük” 

öyküsünde, ilk iki kitaptan yapılan seçmeler, 1982’de Eski Defterde Solmuş Çiçekler adıyla 

yeniden yayınlanırken bu kitaba eklenen bir öykü olan “Yıllar Var ki”de ve Son Yaz 

Akşamı, Kötülük adıyla yeniden yayınlanırken kitaba eklenen “Prens Hamlet’in Trajik 

Öyküsü”nde eşcinsel ilişkiler açıkça ya da gizliden gizliye sergilenir.  

 

                                                           
357 S.İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.134 vd. 
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     “Hüzün Kahvesi”nde orta yaşlı konak sahibi anlatıcımıza çocukluğunda tecavüz etmiştir. 

“Saçlarımı okşamıştı evin sahibi, eli sırtıma inmişti, pantolonumun askılarını… Askılarını, 

gri pantolonumun askılarını çözmüştü.”(s.15)    

 

     “Sizinle İğrenç” öyküsünde ise bir çocuğun kendisinden çok büyük yaştaki yengesine 

âşık olduğu ve kimi cinsel hayaller kurduğu görülür. Bunların dışında pek çok öyküde 

normal boyutuyla cinsellik vardır.  

 

     “Kötülük”te, çocukluktan başlayan eşcinsel bir ilişkinin pek de gizlenmeden anlatıldığı 

görülür. “Kollarımın arasında tutarak öptüm onu ve ‘Beni affet’ dedim.”(s.556)  

  

     Burada belirtilmesi gereken bir nokta, yazarın, erotik sahne tasvirleri yapmadığı, sadece 

böyle bir ilişkiyi sezdirdiği ya da birkaç kelimeyle birtakım görüntüler çizdiğidir. Yukarıda 

“Hayatımın Romanı” öyküsünde alıntıladığımız son derece sinematografik/erotik sahne, bir 

istisnadır. O derece ileri götürülmüş çok az sahne vardır. Ancak, diyelim ki “Prens 

Hamlet’in Trajik Öyküsü”nde, anlatıcı, kimi ilişkilerinden bahsetmekte, hatta “sodomi 

ilişkiler” kurduğunu bile söylemektedir. Bundan daha öteye giden bir anlatım yoktur.  

 

     Yazarın özellikle eşcinselliği ancak uzaktan uzağa sezdirdiği olur. Bu, bir erkekten bir 

erkeğe son derece romantik bir seslenmedir. Ancak seslenenin içinden dışına çıkartamadığı 

bir sesleniştir. “Karanlıkta sana bakmaya doyamazdım, o vakit yeşil gözlerinde çakıl taşları 

gibi küçümen beneklerin kızgın bir güneşle ısındığını sezerdim. Bilmezsin yücelirdim, 

dağlarca güçlenirdim.”(s.13) cümlesi, bir erkekten erkeğe yönelmiştir. Burada, eşcinsel bir 

ilişkiye ima vardır. Burada bir tür eşcinsellik romantizmi söz konusudur.  

 

     Bunların dışında, cinselliğin, bir erkeğin iktidarsızlığı olarak belirdiği de görülecektir. 

“Yürek Burkuntuları”nda, “Bütün çabama karşın beceremedim istediğini, onurum kırılmıştı 

hem.”(s.29) cümlesi bunun en net örneğidir.  

 

     “Pastırma Yazı” öyküsünde, yazar, cinselliği bu kez de burjuva hayatların ahlâktan 

uzaklığını, göstermek için kullanır. Bir anlamda cinsellik, bir eleştiri aracıdır. Öyküde, 

Selim İleri’nin, burjuvazi sınıfının ahlâki düşkünlüklerini anlatmayı amaçlaması,  doğal 

olarak, cinselliği metne davet eder. Öykünün merkez figürü Faruk, kendisiyle nişanlı 
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olduğundan tam da emin olamadığı Elif’in, jigolo Akın’la yattığını bilmektedir. Fakat 

bundan rahatsız olmaz. Kendisi de Elif’ten habersiz yaşlı ve zengin kadın Aliş’le yatar. 

Elif’in öğrenip öğrenmemesi umurunda değildir. Atıf Bey’in kız kardeşi Selva, Faruk’a kur 

yapar. Eşi Bülent’le birbirlerini serbest bıraktıklarını, ikisinin de tercihlerinde özgür 

olduklarını söyleyecek kadar ileri gider. Köşkün hanımı Vedia ile Atıf Bey’in ilişkisi de 

gene aynı düzlemdedir. Atıf Bey, çıplak kadın fotoğrafları koleksiyonu yapmaktadır. Damat 

adayı olan Faruk’a, kızını aldatması için zemin hazırlar.  

      

     İleri’nin öykülerinde cinsellik, gerek kimi edebi metinlerden ya da edebiyatçılardan 

etkilenme yolu ile, gerekse törel baskıya karşı koymak ya da toplumun kimi kesimlerini 

eleştirmek amacıyla yer almıştır. Cinselliğin görsel sahnelerle anlatıldığı, okuru tahrik ettiği 

sahneler çok azdır. Eşcinsellik, daha çok romantik bir düzlemde ortaya çıkmaktadır. 

Tecavüz gibi, iktidarsızlık gibi kimi tatsız durumlar, Selim İleri öykülerindeki cinselliğin 

rengini belirlemiştir. Ayrıca İleri, çocuk cinselliğini de öykülerinde işlemiştir. Bunun en 

başarılı örneği, ilk iki öykü kitabı 1991 yılında Hüzün Kahvesi adıyla yeniden yayınlanırken 

kitaba eklenen “Bi Keman” öyküsündedir. “’Hadi kız’ dedim, ‘hadi be göstersene’” (s.10) 

ve “‘Kız deli misin sen!’ dedi annesi, ‘bi daha oranı herkeslere gösterirsen döverim seni,’ 

dedi, ‘kemiklerini kırarım valla’”(s.9) cümleleri buna örnek olabilir. 

 

     Bir Denizin Eteklerinde’de yer alan “Kapalı İktisat” öyküsünde de “Casanova” bir tip 

anlatılır. Bu tip, hamile kaldığı için nişanlısını terk eder. Kadınlara yaklaşımı neredeyse 

tümüyle “tensel” arzularının tahriki yönündedir. Ancak bu öyküdeki merkez figür, zamanla 

aşka ve hayata bakışını değiştirecektir. Dolayısıyla, cinselliğe bakışı da değişecektir.  

  

     2.3.1.4. Doğa 

     Selim İleri öykücülüğünün dikkat çeken özelliklerinden biri de, yazarın ayrıntıcılığa, 

işçiliğe verdiği önemdir. Bu ayrıntıcılığın tezahür ettiği alanların başında doğa tasvirleri 

gelir. Selim İleri, öykülerinde doğaya büyük yer ve önem vermiştir. Doğa unsurunu çok 

amaçlı olarak kullanmıştır. İleri’nin doğadan az ya da çok bahsetmediği, bir şekilde doğayı 

cümlelerine taşımadığı bir öyküsü yok gibidir. İleri’nin kitaplarının adlarına baktığımız 

zaman bile, doğal unsurların kitap başlıklarına taşındığını görebiliriz. Örnekler verelim: Her 

Gece Bodrum, Bir Akşam Alacası,Yalancı Şafak, Mavi kanatlarınla yalnız benim Olsaydın, 

Kırık Deniz Kabukları, Ada,Her Yalnızlık Gibi, Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak, Pastırma 
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Yazı, Bir Denizin Eteklerinde, Eski Defterde Solmuş Çiçekler, Son Yaz Akşamı,Yıldızlar 

Altında İstanbul, Evimizin Tek Istakozu, Anılar; ıssız ve yağmurlu, Kar Yağıyor Hayatıma, 

O Yakamoz Söner, Ay Hâlâ Güzel, Uzun Bir Kışın Siyah Günleri, Mihri Müşfik: Ölü Bir 

Kelebek, Ayışığı, Cahide/ Ölüm ve Elmas…              

 

     Yazarın üçüncü öykü kitabı Dostlukların Son Günü yayınlandığı zaman, bir eleştirmenin 

kitaptaki çiçek adlarının çokluğuna bakıp, İleri’nin bunun için özel bir araştırma yapmış 

olması gerektiğini yazması üzerine, İleri buna çok üzüldüğünü söylemiştir. Zira böyle bir 

özel çalışma söz konusu olmamıştır.358   

 

     Selim İleri’deki bu doğa tutkusunun sebeplerinden biri de, çocukluğunu geçirdiği 

Kadıköyü’nün doğal güzelliklerini küçük yaşta yaşamasıdır. Kendisine yöneltilen “Hâlâ 

yazdığın, özlediğin ağaçları, çiçekleri o zaman tanımışsın…” cümlesine “Büyük etkisi var, 

unutamadım, hep özlerim.” diye karşılık verir. Ve devam eder: “Sanata yönelişimde çiçeğin 

ve yeşilin rolü büyüktür. Renkler, şekiller, kokular… (…) Çiçeklere zaafım vardı, denize, 

yelkenlilere, boz kayalıklara, dalgalara, mevsimlerin değişimlerine, hele sonbahara…”359  

  

     İleri, “doğa” unsurunu öykülerine en çok çiçek adlarıyla taşır. Öykülerini taradığımız 

zaman, karşımıza sayısız çiçek adları çıktı: Güzelavratotu, ballıbaba, al karanfil, 

fırıldakçiçeği, mor küpe çiçekleri, yabam sümbülleri, söğütler, deliceler, margareta, sakız 

sardunyaları, gelincikler, gülibrişim ağacı, çöreotu, ördekbaşı yaprakcıklar, kır lalesi, 

akasya dalı papatyalar, turunçgiller, boru çiçekleri, hüsnüyusuflar, pervaneler… Yazarın, bu 

çiçek ya da bitki adlarının başına kimi sıfatlar getirdiği de vakidir: “Alçak gönüllü dağ 

çiçekleri” buna örnektir.  

 

     Çiçek adları dışında da, hayvan adları, yağış biçimleri, yeryüzünün bölümleri ya da 

zamanın bölümleri karşımıza doğa unsurları olarak çıkartılır: kırlangıç, akçıl at, mavi gözlü 

bir beyaz güvercin, martı, deli sinek, rüzgâr, yağmur, kar, mehtap, dağ, gökyüzü, deniz, 

dalga, leylaki ufuklar, yaz, güz, bahar, kış, gece, sabah, güneş, ay, öğle…  

 

                                                           
358 S.İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.15. 
359 Age., s.15-16. 
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     Yazarın doğayı ele alış biçimi son derece romantiktir. Yazarın öykülerine ince bir 

işçilikle işlediği doğa unsurlarını benimsediğini, onlara sığınma ihtiyacı hissettiğini, belki 

de insanlardan kalan boşluğu onlarla doldurduğunu hissederiz. Doğa, İleri öykülerinde,  

atmosfer oluşturma amacıyla kullanılır. İleri’nin çok başarılı atmosfer öyküleri yazdığı 

bilinmektedir. Bunun sebebi, ayrıntıcılığıdır. Ayrıntıya ulaşma biçimi ise nesneleri, eşyaları, 

elbiseleri, doğal unsurları betimleme şeklinde tezahür eder.  

 

     Şimdi, İleri’nin doğal unsurlara ne gibi işlevler yüklediğini örneklerle görelim:  

 

     Pastırma Yazı’nın “Hicran Yarası” öyküsünde, Leyla Hanım’ın âşık olduktan sonra 

yaşadığı büyük sevinç, doğal unsurlar vasıtasıyla aktarılır: “Heyecandan gözümi dahi 

kırpamayorım. Büyük adada dağlardan bayırlardan topladığımız taze margaretaların kokusu 

odayı kaplamış. Başka  -yayık- bir vazoya da sarı papatyaları, ortalarına da beyazlarını 

yerleştirdim. Akşamleyin ‘İyi eğlendiniz mi?’ diye sordı annem. Az daha ‘Çok mesudım, 

saadet yüreğimi yakıyor’ diyecekdim.”(s.100) Bu alıntıda, genç kızın sevinci, taze 

“margareta”ların kokusu ile bütünleşmiş gibidir.      

                  

     Bir Denizin Eteklerinde’nin “Laterna Magica” öyküsünde, yazar-kahramanımızın yazın 

bitişinden dolayı duyduğu hüzne doğa unsurları ortaklık etmektedir: “Rüzgârla ve sessizce 

başlayan yağmur, ağustosun bittiğini, artık sonbahardan başka hiçbir şeyin 

yaşanmayacağını söyledi. Issız bir yolda yürüyorduk.” (s.391)            

 

     Dostlukların Son Günü’nün “Gelinlik Kız” öyküsünde, öyküye rengini veren huzur, 

sükûnet, sessizlik atmosferi de gene doğal unsurların yardımıyla sağlanacaktır: “Şifa’nın 

denize çıkan burnunda sakızağaçları vardı. Artık deniz banyolarından vazgeçilmiş günlerde, 

gençler onların altlarına otururlardı. Yoğurtçu tarafından sandallar çıkıyor; 

Kurbağalıdere’nin ağzına gelince, ya Kalamış kıyılarına uzanırlar ya da Şifa’dan Moda’ya 

kadar gezinirlerdi. Öğlen güneşinin omuzlara eğiliş, okşayışı.”(s.274) Bu betimlemelerden 

sonra başlayacak öykü, İncila Abla’nın ve ailesinin sessiz, hareketsiz, yalnız hayatlarını 

anlatacaktır. İncila Abla ile evlenmek isteyen bir gencin bu yalnız ailenin evine gelmesi ve 

sonrasında yaşanan sevinç de, gene, doğanın yardımıyla aktarılır: “Pencerelerin kepenkleri 

aralanmıştı üstelik. İçeriye yansıyabilen, nihayet odaları dolduran gün ışığı ansızın eski 
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eşyayı büyülemiş, şenlendirmişti.” (s.278) Ailenin evinde yaşanan sevinç, gün ışığıyla 

paralel olarak yansıtılır. 

 

     “Denizkızının Öyküsü”ndeki şu satırlar, toplumsal değişmeyi, bir anlamda toplumsal 

hicvi örnekler: “Yalnızca hayatı kirletiyorduk. İşte bunun maddi, somut bir görünümü gibi, 

denizde yalnızca karpuz kabuklarıyla mazot artıkları yüzer olmuştu; uskumrular nicedir bu 

sulara uğramadığından salkım saçak deniz anaları çoğalmıştı.”(s.533)  

 

     Cumartesi Yalnızlığı’nın “Zeytinliklerin Altında Sükûn Yok” öyküsünde, öykünün akışı 

içerisinde üç defa zeytinliklerden bahsedilir. İtalik harflerle yazılan bu üç bölüm öykünün 

genel bağlamıyla kontrast oluşturmaktadır. Öyküde, yoksulları hiçe sayanlar, işçilere 

haklarını vermeyenler yerilmektedir. Bu insanlara bağlı olarak, bu insanların yaşadıkları 

şehir de yerilmektedir. İşte doğa, tam da bu noktada devreye sokulmaktadır. Doğa 

çirkinliklerden, yanlışlıklardan, haksızlıklardan kendisine sığınılan bir yer gibidir. Özellikle 

bu öyküde, doğanın betimlendiği paragraflar, bir manifesto gibi durmaktadır:  

 

“Deliceleri bir yana bırak, bütün zeytinlikler koca kenti kaplarlar 

nerdeyse. Git git bitmez. Ağaçlar birbirlerine öyle sevgiyle, öyle korkuyla 

sarılmışlardır. Kimse ayıramaz onları birbirinden. İlkyaz, bir beyaz 

güvercin gelir, mavi gözlerini kırpıştıra kırpıştıra bir zeytin  dalı 

koparır.”(s.92)             

 

     2.3.1.5. Siyasal Bakış                 

     Selim İleri öykülerinde siyasal konular, altı farklı şekilde/düzlemde tezahür etmektedir. 

Bu şekilleri ya da düzlemleri örneklerle göstermeden, Selim İleri’nin metinlerine siyasal 

bakışın tezahür ediş biçimlerini görmeden önce şunu belirtmemiz gerekir: Yazarın, 2004 

yılında bir söyleşide söylediği “Eğilim itibariyle, dün olduğu gibi bu gün de sol dünya 

görüşüne daha yakınım.”360 cümlesinde en somut ifadesini bulan şekliyle, İleri bir solcudur 

ve hayata, dünyaya, Türkiye’ye bakışını bu solculuk belirlemektedir. Solcu olduğunu söyler 

söylemez, yazar, hemen ardından 1970’li senelerde, içinde bulunduğu kanadın (sol 

hareketlerin), bireyi, “sürü içgüdüsü”ne doğru çekmeye başladığını ve o zamanlarda 

kendisinin bundan rahatsızlık duyduğunu ifade eder. “Buna karşı bilinçli yaptığım tek şey 

                                                           
360 N. N. Savcıoğlu, “Selim İleri ile Çağdaşlaşma ve Bireye Yönelik Saptamalar”, s.26. 
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belki bireyi tercih etmek ve ısrarla toplumsallığın içersinde bireyin kendisi var olmazsa 

toplumsallığın bir işe yaramayacağını ifade etmek oldu. Bu muhakkak ki bu öykülere tesir 

etti.”361 Yazarın şu cümlesi de manidardır: “Bireyselim derseniz ve soldaysanız sizi yok 

sayarlardı.”362    

 

     Selim İleri, bireyci olduğu konusunda kendisine yöneltilen eleştirilere ise, şu ayrımı 

yaparak cevap verecektir:  

 

“Uzun yıllar bireycilikle bireyselliğin aynı şeyler olmadığı anlatmaya 

çalıştım. Bireyci, kendinden başkasını düşünmeyen insanı çağrıştırıyor 

bana. Ben zerre kadar böyle birisi değilim. Sürekli olarak başkalarının 

mutsuzluğunu yüklenerek yaşadım. ‘Bireysel’, evet ama başka bir şey 

kastediyorum. Biz kendimiz olmazsak, hatalar karşısında, başkasının 

hatası karşısında ‘hayır’ diyemediğimizde kendimize ihanet etmiş 

oluruz.”363 

 

     İleri’nin öykülerindeki siyasal bakışı daha iyi anlamak için “burjuvazi”, “sosyalizm”, 

“faşizm” gibi kavramlardan kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Zira, İleri, öykülerinde 

ideolojik şablonlara düşmemiş olsa da, dünyaya bir solcu, bir sosyalist olarak bakmıştır. 

Küçük burjuvaların hayatlarını öykülerinde anlatan İleri, sosyalist, eşitlikçi, adil bir 

dünyanın özlemini çekmiş, dolayısıyla, burjuvazi sınıfının ve faşizmin karşısında yer 

almıştır. Bu üç kavramın, İleri’nin öykü dünyası ele alınırken, birbirinden ayrı düşünülmesi 

zordur.  

 

     Aydınlanma’nın, Fransız Devrimi’nin, endüstrileşme sürecinin ürünü olan sosyalizm, 

“…sömüren sınıf ya da sınıfları tasfiye ederek, insanın insan tarafından istismar edilmesinin 

önüne geçmeyi, toplumda bireyler arasında karşılıklı bir işbirliği ve yardımlaşma yaratmayı 

amaçlayan ve üretim araçlarının ortak mülkiyetiyle belirlenen toplumsal sistem…” olarak 

tanımlanır.364 Kapitalizmle komünizm arasında bir geçiş dönemi olan sosyalizm için şu 

tanım da yapılabilir: 

 
                                                           
361 Aynı yer.  
362Aynı yer.  
363 Agy., s.27. 
364 A. Cevizci, Felsefe Sözlüğü, s.963. 
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“…devletin üretim araçlarını ya planlama yoluyla ya da doğrudan bir 

biçimde kontrol ettiği ve hatta bu araçlara hukuken sahip olabildiği; 

neyi üretmenin en faydalı olduğuna bakmaksızın, salt toplum tarfaından 

ihtiyaç duyulan şeyleri üretmeyi amaçlayan sosyo-ekonomik sistemi iafde 

eder.”365 

 

     Sosyalizm ve komünizm gündelik dilde aynı anlamlarda kullanılmasına rağmen, 

yukarıda belirtildiği gibi, aynı amacın farklı aşamaları olarak düşünülmelidir. İleri’nin 

öykülerinde bu iki kavramın kullanılışında böyle bir ayrım gözetilmediği için, bizim 

çalışmamızda da, bu ayrım dikkate alınmamıştır.   

    

     Faşistler ve burjuvalar, sosyalist düşüncede olan bir yazar için, “karşı” safta yer alan 

kimselerdir. “Faşist”, dilimizde, herhangi bir kişinin ya da kurumun anti-demokratik 

uygulamalarına işaret etmek amacıyla kullanılan bir ifadedir. Sözlükte, “Birinci Dünya 

savaşını izleyen yıllardaki toplumsal ve ekonomik krizlerin sonucu olan milliyetçi ve 

otoriter politik hareket, saldırgan bir ulusçuluğu, tutkulu bir demokrasi karşıtlığıyla 

birleştiren ve üstün güçleri olan bir liderle seçkin bir grubun yönetimde bulunmasını isteyen 

siyasi yönetim modeli.” olarak tanımlanır.366 Ancak şu tanım, faşizmin ya da faşistlerin 

sosyalistlerle olan çatışmasını daha iyi ortaya çıkartacaktır: “…faşizm, ekonomik açıdan ve 

Marksist terminoloji içinde, siyasi iktidar yolunu işçi sınıfına kapatan burjuvazinin 

diktatoryası” olarak tanımlanabilir.367 

 

     İleri’nin şu sözleri, faşizmden ne anladığını açıklıkla ortaya kor: “Çağdaş Avusturya 

edebiyatının seçkin yazarı Ingeborg Bachmann’ın ‘faşizm iki insan arasında başlar’ 

anlamındaki söylemi beni her zaman etkiliyor.”368 Görüldüğü gibi İleri, faşizmi, daha çok 

anti-demokratik davranışlar içinde olma, başkasına karşı baskıcı bir tutum içine girme 

biçiminde algılamaktadır.      

 

     Bu çalışmada, İleri’nin “küçük burjuva”ların yaşamlarını anlattığına sıklıkla değindik. 

“Burjuvazi” sınıfı, Avrupa’da ortaya çıkmış bir sınıftır. Gerek feodal sistemin egemen 

sınıfının, gerekse yeni endüstri düzeninin işçi sınıfının karşısında yer almış; kapitalist 
                                                           
365 Aynı yer. 
366 A. Cevizci, Felsefe Sözlüğü, s.397. 
367 Age., s.398. 
368 F. Andaç, “Selim İleri ile Dünden Bugüne”, s.55. 
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toplumda, orta ya da yönetici sınıfı göstermek için kullanılmış bir terimdir.369 Ayrıca, 

sosyalist dünya görüşüne sahip bir yazar için, “burjuvazi” sınıfına mensup olan kişilerin 

neden “karşı” cenahta bulunduklarını şu satırlardan anlayabiliriz: 

 

“…burjuvazi, ekonomik bakımdan gelişmiş olan ülkelerde ya da endüstri 

toplumlarında, üretim araçlarıyla, bunların üretimi için gerekli olan 

hammadde ve araçları, yani nakinaları ve fabrikaları mülkiyetlerinde 

bulunduranların meydana getirdiği sınıfı tanımlar. Buna göre, üret,m 

araçlarının sahibi ve ücretli emeğin işverenlerinden oluşan ve bu 

anlamıyla ekonomik olarak hakim sınıf olup, aynı zamanda devleti ve 

kültürel üretimi kontrolü altında bulunduran burjuvazi, işçi sınıfının 

karşısında yer alır ve onunla çatışma içinde bulunur.”370  

 

     İleri, neden küçük burjuva sınıfını kaleme aldığının sebeplerini anlattığı bir yazı yazmış, 

bu sorunun cevabı olarak iki sebep göstermiştir. Bunlardan biri, yazarın, yaşadığı ve 

gözlediği hayata bağlı kalmasıdır. Kısaca, bu tür insanlara (fiziksel anlamda) yakın olmak, 

onları gözlemleme fırsatına sahip olmak, onları yazması sonucunu doğurmuştur. Diğer 

sebep ise, yazarın “küçük kentsoylulukla faşizmin ilintisini açımlamayı kendisine bir 

görev” addetmesidir. Söz konusu sınıf, faşizmle çok kolay bağlantı kurmaktadır. Marks, 

burjuvazi sınıfı için “Kendinden üstün olanlar karşısında uşak ve kendinden aşağı olanlara 

karşı zorba” demiştir. Küçük burjuva sınıfına mensup insanlar, mağrur, bilgisiz, zorba, iki 

yüzlü, ahlâksız kişilerdir. Dolayısıyla, ülkemizde temellenen faşizmle bu sınıf arasında 

ilintiler vardır. Bir yerde, faşizmin sorumlusu olarak bu sınıf insanları gösterilebilir.371       

    

     Bütün bu açıklamalardan sonra, şimdi, Selim İleri’nin öykülerinde siyasal bakışın 

tezahür ediş biçimlerini örnekleyerek gösterelim: 

 

     a. Sosyalizmin Rusya’daki Yansımaları: 

     Öykülerde, sosyalizmin Rusya’daki uygulamaları eleştirilir. Yazarın ilk öykü kitabı olan 

Cumartesi Yalnızlığı’ndaki “Türküsüz” öyküsünde, evde kalmış “yaşlı kız” öğretmen 

Suat’a, sosyalist öğrencisi Onay, şunları söyler: “Sizin mutsuzluğunuzu, sizin haksız 

                                                           
369 A. Cevizci, Felsefe Sözlüğü, s.201. 
370 Aynı yer. 
371 S. İleri, “Niçin Küçük Kentsoyluyu Yazıyorum…”, s.26 vd. 
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yoksulluğunuzu giderecek işte o beğenmediğiniz solcular. Toplumsal eşitliği getirecekler. 

Çöpçü de, küfeci de gülecek, onlar da et yiyebilecekler.”(s.47) Öğretmeninin ise ona 

söyleyecekleri vardır: “Henüz kavrayamazsınız Onay, Rusya’da insanlar tek göz odalarda 

beş on kişi bir arada oturuyorlarmış. Aynı tencereye bata çıka yemek yerlermiş. Kadınlar, 

naylon çorap bile giyemezler, erkekler paltolarını beş yılda bir yenilerlermiş.”(s.49) Ayrıca 

Nazım Hikmet’in anlatıldığı “Asalak” öyküsünde de Rusya’daki uygulamalar eleştirilir. 

 

     b. Devrimci Gençlerin Eleştirilişi: 

     Devrimci gençlerin sokaklarda yaptıkları eylemler anlatılır ve bu sırada bu eylemci 

gençlerin de eleştirildiği görülür. Cumartesi Yalnızlığı’nın “Güzün Savaş” öyküsünde, 

devrimci gençler, üç gün önce ölmüş devrimci bir arkadaşlarının anısına kara çelenk 

koymak isterler. Fakat polisin mukavemetiyle karşılaşırlar. Direnirler ve göz altına alınırlar. 

Mahkemeye çıkartılırlar ve içlerinden bazıları ceza alır. Bu arada Kuzey’in hamile sevgilisi 

Serpil, polis tarafından coplanır. Üstelik karnından coplanır ve kan kaybından ölür. Öyküde 

insanların bu hazin olaya kayıtsız kalışları anlatılır. Burak öykünün sonunda gerek olanlara 

kayıtsız kalan insanları, gerekse devrimcileri hicveden şu cümleyi haykırırken, bir tür cinnet 

geçirmektedir: “DÜNYA İNSANLARI BİRLEŞİNİZ” (s.72) Bu öykü, sokakta yaşanan bir 

eylem sahnesini gerçekçi bir şekilde aktarmakla birlikte, aynı zamanda devrimci gençleri de 

eleştirmektedir. Devrimcilerin içine girip onlarla birlikte eylem yapan Burak, bir müddet 

sonra onların hiç de insanca olmayan halleriyle karşılaşacak ve bu duruma üzülecektir. 

Eylemcilerin tutuklanıp içine konduğu araçta, Burak, dışarıdaki bir bayanla annesine haber 

göndermek istemektedir: 

 

“ ‘Aksaray’a gider misiniz?’ diye seslendi, işitmeyince daha hızlı söyledi. 

‘Anneme haber verir misiniz? Merak eder de.’ Olur anlamına başını 

sallamıştı kız, bağırarak adresi söylemeye koyulmuştu; sonra öbürleri 

uyanmışlar, ‘ne bağırıyorsun be!’ demişlerdi. Bağırmalıydı ama, 

bağırması gerekti. Kadıncık şimdi sokaklarda iki gözü iki çeşme oğlunu 

arıyordu. (…) ‘Anandan bize ne ulan’ demişlerdi, ‘savaş bu’ demişlerdi. 

‘Git ananın dizi dibine.’”(s.67)     

 

     Ayrıca Bir Denizin Eteklerinde’de bulunan “Kapalı İktisat” öyküsünde, 1970’li 

senelerde sokaklarda öldürülen solcu ve sağcı gençlerin acılarını, sağ sol ayrımı yapmadan 
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başarıyla ele alacaktır. Bir gazetenin solcu gençlerin öldürülüşü ile ilgili haberinin hemen 

ardından, iki sağcı işçinin kafalarının taşlarla ezilişi haberi gelecektir. Bu da, yazarın 

ideolojik bağnazlıktan uzaklığını en güzel şekilde belgeler. 

 

     c.Zenginlik – Yoksulluk İkilemi: 

     Selim İleri’nin çok sayıdaki öyküsünde, zenginlik – yoksulluk ikilemi üzerinde durulur. 

Zenginlik – yoksulluk ikileminden kastettiğimiz, öykülerde verilen sahnelerle, insanlar 

arasında görülen maddi anlamdaki uçurumun, farklılıkların vurgulanmasıdır. Temelleri 

çocukluğundaki kimi anılara kadar uzanan bu bakış açısı, İleri’de neredeyse bir “saplantı” 

halini almıştır. “Bende tema olarak baktığımız vakit hep ezilmiş insanı görürsünüz. Maddi 

ve manevi olarak. Kenarda bırakılmış insanlar…”372 diyen yazar, biraz da bu durumdan 

bahsetmektedir. Cumartesi Yalnızlığı’na adını veren öyküde, “Emekçi sınıf, yalnız pazar 

günleri, ender rastlanır pazar günleri ve bir tek kırlara gidebilir eğlenmeye. Kırlar organze 

tuvaletler, rugan erkek ayakkabılar istemezler.”(s.79-80) cümlesi, zengin - yoksul ikilemine 

işaret edecektir. Pastırma Yazı’na adını veren öyküde ise, burjuva kızı Elif’in “koruları 

moruları yoksul takımı sever, gelip zenginlerin köşklerine bakarlar kendi malları 

gibi.”(s.127) sözü aynı ikilemi vurgular. Aynı öyküde, bir taraftan Atıf Bey’in cenneti 

andıran köşkü anlatılırken, bir yandan da yoksul ve sosyalist genç Rasim’in mütevazı 

imkânlarla döşenmiş evi anlatılacaktır. Aynı öyküde rastladığımız şu cümle, belki öykünün 

estetik yapısını zedeleyecek ölçüde doğrudan anlatımı yeğler: “Zayıflama ilacı alıyor, ama 

nafile; akşamları yediği havyar bir işçi ailesinin aylık kalorisi…”(s.134)  

 

     “Müsamere” adını taşıyan öykü ise, sınıfsal farkları çok belirgin bir biçimde ortaya 

koyar. Konuşan, şımarık bir zengin çocuğudur ve anlattıkları zenginlik – yoksulluk 

ikilemini nefis bir biçimde ortaya çıkaracaktır.  

 

     d. İşçilerin Hayatları: 

     Cumartesi Yalnızlığı’nın “Ağlayan Kiremitler” ve “Zeytinliklerin Altında Sükûn Yok” 

adlı öykülerinde, işçilerin grev yapmak üzere harekete geçişleri ve grev sonrasında 

başlarına gelenler anlatılır. Orhan Kemal’in etkisinin çok belirgin olduğu bu öyküde, işçi 

Recep “grev başı”dır. İki arkadaşıyla birlikte hapis cezası alır. Ailesi zor durumlara düşer. 

Patronu, Recep’le evlenecek olan kadının zor durumundan yararlanarak ona ahlâksız 
                                                           
372 Agy., s.28. 
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teklifte bulunur. Devrimci gençlerin sokaklarda yaptıkları devrimlerin resmedilmesi tek 

başına bir siyasal bakışı nasıl yansıtıyorsa, yazarın işçilerin grev yapışlarını anlatışı da gene 

aynı bakışın bir uzantısıdır. Ancak, İleri, ne sokak eylemlerinin ne de işçi grevlerinin içinde 

bulunmuştur. Bunun acemiliğini okur hisseder.  

 

     e. Burjuva Tiplerin Eleştrilmesi: 

     Pastırma Yazı’na adını veren öyküde Atıf Bey köşkü anlatılır. “Köşk, yepyeni bir 

dünyadır. Kapitalizmin ululandığı, alaturkalığın yerildiği, Avrupa hayranlığının, lüks 

düşkünlüğünün, içki, cinsellik, kumar tüketiminin kalın duvarları arasında bir dünya olan 

köşk idealist bir gencin tükenişinin tanığıdır.”373 Bu köşkte yaşayan Atıf Bey ve ailesi, 

çirkefliğin her türünü yaşamaktadırlar. Betimlenen tam bir ahlâki düşkünlüktür. Yazarın 

amacı, kapitalist bir kişiyi ve onun çevresindeki insanları eleştirmektir. Bu öyküde de 

sosyalist gençler vardır. Yazar, onları öykünün gerektirdiği kurallara uyarak iki gruba ayırır. 

Bunlar zengin çocukları olup da sosyalist olan ve samimiyetsizlikleri sezdirilen bir grup ile 

yoksul çevrelerin içinden çıkmış sosyalist gençlerdir.  

 

     Bu paralelde, Bir Denizin Eteklerinde’deki  “Kapalı İktisat” öyküsünde, bize öyküyü 

aktaran öykü kişisi de, yazarın eleştirmek için öyküye yerleştirdiği bir burjuva tiptir. Rahat, 

kaygısız bir hayatı vardır. Toplumsal kaygılara sahip değildir. Kendi ülkesinde neler olup 

bittiğini bile bilmemektedir. Zamanla, yaşadığı aşkın da etkisiyle, bu figürün olumluya 

doğru bir değişim geçirdiği görülecektir.  

 

     f. İdeallerden Uzaklaşma: 

     İleri’nin öykülerindeki siyasal bakış, bazen de şöyle bir klişe içinde gerçekleşecektir: Bir 

zamanlar aynı dava için bir araya gelmiş gençlerin, yıllar sonra karşılaşmaları ve kendilerini 

davalarından uzaklaşmış bulmaları ya da bunlardan birinin diğerini geçmişte paylaştıkları 

ilkelerden uzaklaşmış bulması… İleri’nin öykülerinde bu türden “karşılaşma” sahneleri 

çoktur. Bunlardan en “tipik” olanı belki de “Beyaz Gelincik”tir. Yazarın kitaplarına 

girmemiş olan bu öyküde,374 bize öyküyü aktaran kişi ile reklamcı Cüneyt “yıllar sonra” 

karşılaşırlar. Öykünün temeli Cüneyt’teki değişikliklerin, bir anlamda bozuluşların üzerine 

oturmuştur. Cüneyt, reklamcıdır. Cüneyt, her türlü kadınla yatıp kalkmaktadır. Cüneyt, 
                                                           
373 K. Alver, “Selim İleri Öyküsünde İnsan Halleri”, s.97. 
374 S.İleri, “Beyaz Gelincik”, s.5-9.  
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eskiden sahip olunan değerlerden uzaklaşmıştır. Cüneyt konforlu bir hayat yaşamaktadır. 

Cüneyt eski sevgilisi ile evlenmemiştir. Burada yapılmak istenen, ilkelerinden vazgeçen bir 

devrimcinin yerilmesidir. Yazarın anlatım tutumu yanlıdır. Cüneyt’e karşı olumsuz bir  

bakış söz konusudur. Dolayısıyla, bu da yazarın siyasal bakışını bir biçimde öykülerine 

yansıtış biçiminden bir tanesidir.  

 

    Bunların yanı sıra,  “Mustafa Suphi” öyküsü, ironinin başarıyla kullanıldığı “ideolojik” 

bir öyküdür ve anti-komünist bir halk adamının ağzından yazılmıştır.  Öykülerde, 12 Mart, 

27 Mayıs ihtilalleri, muhtıraları okurlara fazlaca vurgulanmadan hissettirilir. Sokaklarda 

öldürülen insanların ağıtını, Selim İleri, “Bir Gönül Gurbetinde” öyküsünde, adeta öykü 

türünün imkânlarını zorlayarak verecektir:  

 

“Soruyorum şimdi: İnsanları öldürdüler. Kan niye döküldü bunca, kimileri 

kurşun yağmurunda can verdi. Yaslı evlerden, ağıtlardan, çığlıklardan, 

sonra da kaba saba gülen iğrenç birilerinden söz ediyorlar.”(s.361)           

 

     Yazarın siyasal bakışını yıllar geçtikçe öykülerinden yalıttığını, bir bakıma siyasal 

bakışını dışlaştırma biçimini değiştirdiğini söylememiz mümkündür.       

 

     2.3.1.6. Eski İstanbul Hayatı ve Toplumsal Değişim 

     Selim İleri’nin öykülerinde kuvvetli bir damar da, eski İstanbul hayatını anlattığı 

bölümlerdir. Yazar, aslında çocukluk anılarından yola çıkmıştır ve başlangıçta eski İstanbul 

hayatını kaleme almak gibi bir endişe taşımamaktadır. Kendisiyle yapılan bir söyleşide, 

yazar, “…aslında bilinçli bir şekilde İstanbul’u yazma duygusu yoktu. (…) Bildiğim bir 

çevre, işte yaşamımın hemen hepsi o kentte geçmiş. (…) İstanbul’u yazayım diye bir gayem 

yoktu. Aslında bildiğim bir şeyi yazıyordum. (…) …farkında olmadan bir yaşama biçimini 

yazmışım.”375 demektedir. Yazarın anlattığı yaşama biçimlerinin, mekânların, kişilerin 

bugün kaybolmuş olması, öykülerin değerini bir kat daha artırmış gibidir.  

 

     Selim İleri’nin eski İstanbul yaşamını anlattığı öykülerinin tamamına yakını Dostlukların 

Son Günü kitabındadır. Pastırma Yazı’nda “Duyarlık”, “Hayatımın Romanı” ve “Annemin 

Sardunyaları” adlı öyküler, Dostlukların Son Günü’nde ise “Bütün İstanbul Bilsin”, 

                                                           
375 A.S. Akçay, “Selim İleri ile Türk Öyküsünün Modernleşme Serüveni Üzerine”, s.90. 
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“Erişmez Nevbahar”, “Para”, “Gelinlik Kız”, “Mecnunu Çok Dağlar”, ve “Kırlangıç 

Fırtınası” öyküleri eski İstanbul hayatını anlatırlar. Bu listede yer alan öykülerden 

“Duyarlık” ve “Hayatımın Romanı” öyküleri, işlenen dönem anlamında listedeki diğer 

öykülerden ayrılırlar. Ayrıca, bu iki öykü ile listedeki diğer öykülerin anlatıcıları arasında 

da fark vardır. “Duyarlık” ve “Hayatımın Romanı”, seçkin sınıfa ait ihtiyar kadınların 

Cumhuriyet öncesine hatta 20. asrın başına kadar uzanan anılarına açılan metinlerdir. Diğer 

öykülerde ise anlatıcı bir çocuktur. Yazarın anılarından kalkarak yazdığı metinlerdir.                   

 

     Öykülerde eski İstanbul hayatının ayrıntıları başarıyla verilir. Kahramanların devrin 

gerektirdiği örf ve âdetlere dikkat etmeleri, buna göre konuşmaları, yaşanan mekânların 

buna göre olması, elbiselerin, eşyaların, sokakların, evlerin devrin gerektirdiği biçimde 

düzenlenmiş olmaları önemlidir.  

 

     “Gelinlik Kız” öyküsünden alacağımız şu satırlar, eski zaman evlerini yansıtmaktadır:  

 

“İncila Abla’ların evi, Bahariye’nin arka sokaklarındaydı. Buradaki üç 

katlı kârgir konaklar, zenginlik çağını kapadıklarından kiraya verilmişti. 

(…) Bazı günlerde, havanın açık ve aydınlık olduğu günlerde atların 

çektiği binek arabasıyla giderdik İncila Abla’lara. Öteden sokağa sapar 

sapmaz dantelalı mendil kenarlarını hatırla tan çatı çıkmaları görünürdü. 

Tahta oymalar çok güzeldi. Nicedir konağın yüzü yağlı boya yüzü 

görmediğinden kabarıp çirkinleşmişti. Damında hep sazlar bitmişti. Kırık 

döküktü pencerelerin kepenkleri. (…) Dutağaçlarıyla akasyalar 

bakımsızlıktan yabanıllaşmıştı.” (s.275-276) 

 

     Şimdi okuyacağımız satırlarda ise (“Bütün İstanbul Bilsin”) eski İstanbul hayatında 

kullanılan bir sigara kutusu ve sigara ağızlığı tasvir edilmektedir: 

 

“Ağızlık oya gibi işlenmişti. İnce, uzun bir çiçeklik biçimindeydi yarısı. 

Sonra yapraklarıyla lale sapı. Ağızda lale bütün süt beyazlığıyla. Kutunun 

ön yüzüne güller, papatyalar, gelincikler kakılmıştı. Gerisinde asma 

dallarından uçuşarak üzüm koparan ankalar vardı.”(s.294) 
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     Bu metinlerde, eski İstanbul, bütün lirizmiyle, bütün romantizmiyle anlatılmaktadır. Bu 

bir Selim İleri bakışıdır. Bu olumlayan bir bakıştır. Zira Selim İleri, çocukluğunun 

İstanbul’unu anlatmaktadır. Çocukluğunu anlatmaktadır. Bu olumlama eğilimi öznel bir 

yaklaşımın ürünüdür. Bugünün İstanbul’u ile kıyaslandığında, İleri’nin çocukluğunun 

İstanbul’u elbetteki şiirsel bir biçimde görünecektir. Üstelik, aradan geçen zaman, İleri’nin 

geçmişte kalan İstanbul’a daha iyimser bir bakış yöneltmesini sağlamaktadır.  

   

     Selim İleri’nin öykülerine, ülkemizde, 20. asrın ortalarında yaşanan toplumsal değişimin 

de yansıdığı görülecektir. Şiirli bir dille bir masal gibi anlatılan İstanbul, madalyonun güzel 

yüzüyse, bu değişim de çirkin yüzüdür. Zira, değişimin olumlu yönde olduğunu söylemek 

mümkün değildir. Değişimden rahatsızlık duyulmaktadır.  

 

     “Denizkızının Öyküsü”nde bulunan şu satırlar, öykü kahramanımız olan yazarın şehirde 

meydana gelen değişimden duyduğu huzursuzluğu anlatır: 

 

“Nefretime kaygılar, çaresizlikler karışıyordu: böyle nereye 

sürükleniyorduk, böyle ne kadar çok ve ne kadar karanlıktık, bir gün 

geçmişi özlemek zorunda kalacağımız sanki hiç aklımıza gelmiyordu. 

Yalnızca hayatı kirletiyorduk. İşte bunun maddi, somut bir görünümü gibi, 

denizde yalnızca karpuz kabuklarıyla mazot artıkları yüzer olmuştu; 

uskumrular nicedir bu sulara uğramadığından salkım saçak deniz anaları 

çoğalmıştı.”(s.533)     

 

     “Kırık Minyatür” öyküsünde okuduğumuz “eski evlerin yerine beton apartmanlar 

yapılmış.”(s.324) cümlesi, şehrin mimari yapısındaki değişiklikten duyulan huzursuzluğu 

anlatır.   

 

     “Kırlangıç Fırtınası”nda geçen şu diyalog da, gene aynı paraleldeki değişimi 

anlatmaktadır: “ ‘Sizin buradan deniz gözükmüyor.’/ ‘Otel kapası oğlum. Lenduha gibi 

yükseliverdi karşımızda.’”(s.355) 

 

     Kuşkusuz değişen sadece binalar değildir. “Prens Hamlet’in Trajik Öyküsü”nde ise 

insanların “insanlıklarında” gözlenen çirkinleşmeye dikkat çekilir. Okuyacağımız satırlarda 

toplumun değişen değerlerine teslim olmuş, maneviyatsız bir yapıda olduğu anlaşılan bir 
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tiyatro oyuncusu ile ondan daha yaşlı ve hayata onun gibi bakmayan, toplumdaki 

değişikliklerden rahatsız olan başka bir tiyatro oyuncusu arasındaki diyalog yansıtılır: 

 

“Hayattan neler beklediğimi –lüks, itibar, emir kudreti, servet, şöhret, 

hayranlık- öğrenince şaşırdı, adeta düş kırıklığına uğradı. ‘Emin misiniz?’ 

diye sordu da. ‘Herkes istemez mi bunları Hanımefendi?’ Calibe yüzünü 

buruşturdu. ‘Peki o zaman niçin bu mesleğe intisap ettiniz?’ dedi; 

‘Büyükada’da faytoncu, Şişli’de taksi şoförü, Haylayf’da cankutaran da 

olabilirdiniz.’ (…) ‘Mamafih tiyatronun öldüğünü söylemeliyim size. 

Bence cemiyet başka birtakım kıymetlere… veya kıymetsizliklere 

kayıyor.”(s.742)   

 

     Bu pasajı doğrulayacak şekilde, Köksal Alver, İleri’nin öykülerinde değişimin 

taşıyıcılarını/faktörlerini aşağıdaki gibi sıralayacaktır: 

 

“Değişmeye yön veren ve belki tüm zamanlarda değişime varlık alanı açan 

kimi önemli faktörler bulunmaktadır. Statü, rol, toplumsal iletişim 

alanındaki mevki, servet ve meslek alanındaki değişimlerin 

gerçekleşmesine yol açan faktörler, İleri öyküsünde de değişimin yönünü, 

amacını, hızını ve anını belirler. ‘Sınıf değiştirme/atlama’ arzusu 

(elitleşme/burjuvalaşma), maddi imkânları arttırma düşü (zenginleşme), 

değişik/yeni yaşam biçimleri/tarzlarına ilgi duyma ve onları deneme 

girişimi (modernleşme), vb. faktörler, insani düzlemde meydana gelen 

değişimin en önemli taşıyıcıları/faktörleri olarak gösterilir.”376   

 

     2.3.1.7. Sanatsal Yaratıcılık 

     Selim İleri’nin öykü kitaplarını kronolojik olarak sıraladığımız zaman, dördüncü öykü 

kitabı Bir Denizin Eteklerinde (1980)’den itibaren, öykülerde bir yazarın dünyasından 

açıkça bahsedilmeye başladığını görürüz. Bu öykü kitabı, İleri öykücülüğünde dönüm 

noktasıdır. Gerek kullanılan mekânlar, gerek işlenen konularda yazarın öyküsünü 

dönüştürmeye başladığı görülür. “Laterna Magica”, “Oda Musikisi”, “Sabahsız Geceler”, 

“Kapalı İktisat”, “Bir Denizin Eteklerinde”, “Son Yaz Akşamı”, “Denizkızının Öyküsü”, 

“Kötülük” ve “Suva Dö Pari” gibi öykülerde, bir yazarın iç dünyasına inilir. Onun sorunları 

                                                           
376 K. Alver, “Selim İleri Öyküsünde İnsan Halleri”, s.96-97. 
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irdelenir. “Son Yaz Akşamı”nda anlatılan bir ressam olmasına rağmen, işlenen 

problemlerde değişiklik olmaz. Aslında İleri, kendinden yola çıkarak bir ressamın dünyasını 

anlatmaya yönelmiştir.  

 

     İleri’nin öykülerinde yazarlar, yalnız yaşayan kişilerdir. Yazdıklarının takdir 

görmediğinden şikâyetçidirler. İleri’nin “Cumartesi Yalnızlığı” öyküsüne epigraf yaptığı, 

“Ah kimselerin vakti yok/ durup ince şeyleri anlamaya”(s.73) dizelerinin anlattığı gibi, 

incelikleri anlamayan bir toplumdan şikâyet edilir. Bir yaratma sancısı, gündelik hayat 

içerisinde yazılabilecek ayrıntıları yakalama dikkati, yaşananları yazıya yansıtma telaşı, 

İleri’nin yazarlık dünyasını öyküleştirirken üzerinde durduğu konulardandır. İleri’nin 

yazarları anlaşılmamaktan şikâyetçidirler. Ekonomik zorluk çekerler. Yazarak geçinmek 

telaşındadırlar. “Denizkızının Öyküsü”nde olduğu gibi, kendilerini yazmaya yönlendirecek, 

yazma dürtülerini harekete geçirecek ıssız mekânlar ararlar.   

 

     Bu konuları ele almış öyküler arasında en dikkat çekici olanı ve sanatsal yaratıcılık 

konusuna en çok yer verileni “Son Yaz Akşamı” öyküsüdür. Öyküde, bir ressamın iç 

dünyasına oldukça derin bir biçimde girilir. Bu ressam sayesinde, bir sanatçının gerek iç 

dünyasında gerekse insanlarla ilişkilerinde karşılaştığı problemler işlenir. Şimdi, “Son Yaz 

Akşamı”ndan örnekler vererek, İleri’nin, bir sanatçının dünyasını nasıl ele aldığını 

belirlemeye çalışalım: 

 

     Şu satırlar, bir sanatçının politika ile olan dolaylı bağlantısını göstermesi bakımından 

oldukça manidardır. Ressam İskender, özgürlüklerin olmadığı bir dünyada, ressamın 

“mavi” rengini doyasıya kullanamayacağını söyleyerek, bireyselden toplumsala uzanan 

çizgide, her şeyden önce bir insanın iç dünyasını başarıyla yansıtır: 

 

“Mavi çok önemliydi. (…) Ne var ki, maviyle olan, umutla, ummakla olan 

bütün bağlantılar kesilmiştir; güvencesiz, kuşkulu, özgürlüklerin sona 

erdiği bir dünyada maviye nasıl bel bağlanabilir.”(s.587)         

 

     Toplumsal çözülme, duyarlıklar sahibi bir sanatçı olan ressam İskender’i, kendi 

çatıkatına kilitlemiştir. Bir soyutlanmadır bu. Tecrittir. Ve kendisine göre bir zayıflıktır: 
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“Toplumun çözüldüğünü hissederek, bir sıçandan farksız, tavanarasına 

kaçmış, geçmişin duyarlıklarıyla oyalanıyordu. Kişiliğinin böylesine 

zayıflıklara açık olduğunu bilmezdi; demek inandığı sandığı yolda tek 

başına yürürken de, bol keseden atıp tutmuştu…”(s.588)    

 

     Burada olduğu gibi, sanatçıların kendileriyle hesaplaştıkları, kendilerini sorguladıkları 

da sık sık görülen bir durumdur. Bunun dışında, sanatçıların, sanatı sorguladıkları, felsefi 

birtakım çıkarımlarda bulundukları da olur: 

 

“Güzelliği aramak, güzelliği yeniden, sanat yoluyla yaratmak; biraz 

kendini beğenmişlik olmuyor muydu; kendince güzellik yaratması 

insanoğlunun, güzelliği bir yaşama biçimi seçmiş olmak, yaşamı doğrudan 

doğruya bir güzelduyuya dönüştürmek, yaşamla güzelduyu arasında illa 

özdeşlik kurmak. Fakat tümü de inandırıcılıktan uzak savlardı; güzelliğin 

el ayak çektiği  bir toplumda, sanat da mahvolup gider.”(s.590) 

 

     Bu alıntının son satırlarında ise, sanatın yaşayabilmesi için gereksindiği toplumsal 

ortamın gerekliliği vurgulanmaktadır. Şimdi okuyacağımız satırlar ise, toplumcu düşünceye 

inanan ve kendi gibi düşünmeyenleri hiçe sayan Tay ile ressam İskender’in sanatın işlevi 

konusunda yaptıkları tartışmayı örnekler: 

 

“Tay’a hayatı güzelleştirecek tek çabanın sanat olduğunu söyleyerek (…) 

sanatı küçümseyenlere, sanatın özünde yarar arayanlara karşı olduğunu 

belirtmişti; (…) hayır, diye bağırmıştı, yarın sabah her şeyin 

değişebileceğine inanamam, resimle hele bu hiç gerçekleştirilemez, bırak 

herkes bildiği resmi yapsın, herkes dediği kendisiydi tabii.”(s.590)    

 

     Sanatçının toplumsal konular işlemeye zorlanmaması gerektiğini söyleyen İskender’in 

şu sözleri, onun üzerindeki ideolojik baskıdan duyduğu rahatsızlığın ne boyutlarda 

olduğunu belgeler: 

 

“Niye sardunyalı bir kız resmi, niye şunun bunun, tarlanın, öküzün resmi 

değil diye soruyorlar. Bu kadar ilkel! Hep birörneklik!”(s.691)  
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     Sosyal gerçekçi görüşte olan eleştirmenlerin, romantik çizgilerden hoşlanan ressam 

İskender’i bu şekilde eleştirmeleri, bir sanatçının sanatına getirilen ideolojik sınırlamayı 

başarılı bir biçimde gösterir. 

 

    Ayrıca İskender ile Selim İleri arasında da çok sayıda benzerlik bulmak mümkündür. Şu 

satırlar, ressam İskender’in geçmişe saplanıp kalmakla suçlandığını örnekler: 

 

“Zaten çalışmalarındaki altın yaldızlı tozanlar, hep eskiye, geçmişe bir 

özlem olarak vurgulanmış, sert dille eleştirilmişti: Böyle süslü püslü 

umutsuzluk aşılıyordu insanlara; ustalıksa ustalık, ustalığı onaylanıyordu, 

ne ki geçmişe dönük anlatımı, öznelerindeki o eski hava, o baygın 

menekşe kolonyası kokusu, (…) hoş karşılanmıyordu.”(s.594) 

 

     İlginç olan, yazar Selim İleri’nin de, tıpkı ressam İskender gibi geçmişi anlatmakla, belki 

bir anlamda geçmişe takılıp kalmakla suçlanmış olmasıdır.377 Gene, şu satırlar da, ressam 

İskender’in ideolojik baskı altında tutulduğunun bir başka göstergesidir: 

 

“Bozkırların sarısı istenmişti kendisinden; kişisel mutsuzlukları bir yana 

bırakması, büyük çoğunluğun sözcüsü olması gerekmez miydi; hayır, 

bunlar sanatın sorunları değildi İskender’e göre. Bu yüzden bozkırların 

sarısı yerine, sarının ancak akşam güneşinin turuncusuna karıştığı, 

mutsuzlukları o kadar kişisel, sahicilikleri başkalarına pek yansımayacak 

bir dizi resim yapmıştı.”(s.602)   

 

     Sanatsal yaratıcılık sorununu belki de en özlü biçimde açıklayan şu satırlar, sanatçının en 

güzel olana ulaşma isteğini sergiler: 

 

“Oysa insan, dünyaya tek bir resim yapmaya gelir; bu resmi hiçbir zaman 

gerçekleştiremeyecektir, yapıtı taslaklardan öteye gitmez ve yaratıcılık 

kuruntusuna kapılmış kişi, bomboş bir aranışla çöker.”(s.603)   

 

     Sanatçıların gündelik hayattan ilham alışları ve böyle bir örnekten hareket ederek 

eserlerini ortaya koymaları da, “Son Yaz Akşamı”nda başarılı bir şekilde yansıtılır; 
                                                           
377 A. Oktay, Şeytan, Melek, Soytarı, s.25. 
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İskender bir yandan arkadaşlarıyla konuşmakta, öbür yandan, Jale’nin yüzünden bir resim 

çıkarmayı planlamaktadır:  

 

“Onlar böyle, Kadir’le Jale, bütün açıkyüreklilikleriyle sorunlarını 

söylemişken, acı çektiklerini belirtmişken, hem de Oktay’la kendisini 

sırdaş bilmişken ne kadar çirkin davranıyordu; Jale’nin yüzündeki ifadeyi 

süzmüş, apar topar taslak çıkarmayı aklından geçirmişti…”(s.665)   

 

     Kısacası, örneklerle sunmaya çalıştığımız gibi, İleri, başta “Son Yaz Akşamı”nda olmak 

üzere, yukarıda adı geçen öykülerinde de, bir sanatçının iç ve dış dünyasını derinlikli ve 

gerçekçi bir biçimde yansıtmış, burada ele almaya çalıştığımız ya da alamadığımız 

konularda bir sanatkârın ruh dünyasını öyküleştirmeyi başarmıştır.  

 

     2.3.1.8. Diğer Konular 

     Selim İleri öykülerinde İslamiyet’ten ya da Hıristiyanlık’tan (daha çok kiliseden ve Hz. 

İsa’dan) zaman zaman söz edilir. Öykü kişilerinin dine karşı tavırları edilgen ya da 

olumsuzdur.  

 

     Kilisenin yazarın öykülerinde, yer etmesinin sebebi, çocukluğunda Almanya’da ailesiyle 

birlikte ziyaret etmiş oldukları kiliselerin görkemli yapılarının yazar üzerinde büyük bir etki 

bırakmış olmasıdır, denilebilir. “Noel’de kiliselere gittik. İnanılmaz bir görkem. Öylesi bir 

görkemi ilk kez görüyorum. Kenarları sırmalı, küçücük yeşil kadife örtü üstünde mumdan 

İsa verdiler bana. Hıristiyan olmayan kalkışmıştım. Bizimkiler örtüyü İsa’yı ortadan yok 

ettiler.”378 satırları görüşlerimizi destekler.  

 

     Cumartesi Yalnızlığı’ndaki “Ağlayan Kiremitler” öyküsünde çizilen “Hoca” tipi, Türk 

romancılığında görmeye alıştığımız şekilde olumsuz bir tiptir.  

 

     Dostlukların Son Günü’ndeki “Bir Gönül Gurbetinde” öyküsünde, inançsız bir öykü 

kişisi çıkar karşımıza. “Artık hiçbir şeye inanmıyorum. Sıcak yaz günlerinde camilere 

giderdim. Çinilere ya da dua yazılmış çiçekli camlara bakardım. Camilerin serinliğinde iyi 

şeyler düşünmeye zorlardım kendimi.”(s.363) cümlelerinde olduğu gibi, karakterler dine 

                                                           
378 S.İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.24. 
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karşı hassasiyetlerini yitirmişler ya da hiçbir zaman böyle bir hassasiyete sahip 

olmamışlardır.       

  

     “Yürek Burkuntuları” öyküsünde, anormal olduğu belli olan öykü kişimiz, belli bir 

noktadan sonra “hidayete erer.” Ancak hâlâ anormaldir. Gerçek bir hidayet değildir 

kavuştuğu…  

 

     Selim İleri öykülerinde işlenen konulardan biri de “ölüm”dür.  

      

     Son Yaz Akşamı’nda yer alan “Kötülük” öyküsünde bize öyküyü aktaran Kenan, mezarı 

“ürkünç, kurtuluşsuz çukur”(s.585) olarak tanımlar. Ölümden “öte”si onun için korkunç bir 

karanlıktır.  

 

     Pastırma Yazı’nın “Hicran Yarası”nda, “yara”, bahriyeli nişanlının ani ölümüdür. Aşkla 

bulanmış bir ölümdür bu. Aynı kitabın “Mecnunu Çok Dağlar”ında ise İleri öykülerinde 

görmeye alışık olmadığımız bir metafizik hava hissedilir. Zekeriya Dede’nin bekçiliğini 

yaptığı derviş kabirlerini gören çocuk-Kemal ürperecektir. Korkacaktır.  

 

     Ayrıca Bir Denizin Eteklerinde’nin ilk öyküsü “Laterna Magica”da, öykünün 

izleklerinden birinin ölüm olduğu, gene öykünün içinde vurgulanacaktır. Yazar-

kahramanımız, çocukluğundayken babasının ölümünü görmüş ve ürpermiştir. 

“…dudaklarını pembe köpükler örterek öldü babam. …hâlâ ürperiyor mu 

erkekçocuklar.”(s.396)    

 

        “Gitmek” ve “düşmek” de İleri’nin temaları arasındadır. Örneğin “Pastırma Yazı” 

öyküsünün kahramanı herkesi arkasında bırakarak Anadolu’ya gitmeye kalkar.379 “Prens 

Hamlet’in Trajik Öyküsü”nde Calibe Hanım –tıpkı gerçek yaşamdaki Cahide Sonku gibi- 

her şeyini kaybeder. Hızla düşmeye başlar. Ya da “Kötülük” öyküsünde, Kenan, öğrendiği 

bazı gerçekler üzerine “düşüşe” geçecektir. Sahip olduğu her şeyi, en sonunda hayatını da 

yitirir.   

      

 
                                                           
379 N.N. Savcıoğlu, “Selim İleri ile Çağdaşlaşma ve Bireye Yönelik Saptamalar”, s.27. 
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     2.3.2. OLAY ÖRGÜSÜ 

     Selim İleri’nin öyküleri, kahramanların psikolojik derinliklerinin yoğun olarak verildiği, 

insanın ruh dünyasını yansıtmayı amaçlayan öykülerdir. İleri öykülerinde “eylem”e fazlaca 

yer verilmez. “Eylem”den ziyade insan ruhunun derinliğine yönelen İleri öykücülüğünün bu 

özelliği, modern öykünün temel özelliklerinden olan “yoğunluğun” ve “şiirselliğin” 

sağlanmasında oldukça etkilidir.  

  

     Harold Blodgett, bu konu üzerinde durur. “…bir çok büyük öyküde dış ‘fiziksel’ olay 

gerçek öykü değildir. Gerçek eylem içeridedir; gerçek dram karakterlerin zihinlerinde ve 

yüreklerinde yaşar. Poe’dan bu yana kısa öyküdeki en büyük gelişme ve bu gelişmenin 

katkıları ‘psikolojik’ olanakların tanınmasından gelmiştir.”380 Bu cümlelerden olarak, İleri 

öykücülüğü de, insan ruhunun derinliklerini yansıtması, “eylem”den gerektiğince 

yararlanması, başka bir deyişle haddinden fazla yararlanmaması sebebiyle takdir 

toplamıştır. Örneğin Ömer Lekesiz, “Selim İleri öyküsünde gerçeklik ve gözlemcilik 

kavramları yer adeta içerik değiştirir; insan, bilinç altı ve eylemleriyle bir bütün olarak 

algılanıp, kuru/fiili gerçekliğin ötesinde insan hayatının tümüne tekabül eden toplumsal 

karakterli gerçek ve buna mahsus derin gözlem esas alınır.” demiştir.381    

 

     Selim İleri’nin öykülerini tek tek incelerken, diğer unsurlarla birlikte öykülerin “olay 

örgüleri” hakkında da bilgi vermiştik. Şimdi, bu konuda, bazı genel belirlemelerimizi 

aktarmak istiyoruz:   

 

     Selim İleri’nin incelememize konu olan kırk dokuz öyküsünün büyük bir bölümü, “kesit 

öyküsü” olarak tanımlanabilecek niteliktedir. Hayatın gündelik akışının herhangi bir 

noktasından başlar ve gene başladığı gibi belirsizce biter. Klasik öykünün “giriş gelişme 

sonuç” bölümlerinin tamamını ya da bunlardan herhangi birini bünyesinde taşıyan, aynı 

zamanda “olay öyküsü”nün özelliklerine sahip olan öykülerin sayısı fazla değildir. İleri’nin 

öykülerini okuduğumuz zaman, yazarı öykü yazmaya motive eden/“iten” 

sebeplerin/muharrik güçlerin başında, insanların ruhsal çalkantılarını yazıya aktarma 

çabasının geldiğini görürüz. Bu istek, bu çaba, yazarı “kesit öyküsü”ne yaklaştırır.   

 

                                                           
380 H. Blodgett, “Kısa Öykü Tekniği”, s.69. 
381 Ö. Lekesiz, Öykü İzleri, s.71. 
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     Dostlukların Son Günü’nde yer alan “Söyle Kalbim” öyküsü bir mektupla başlar. 

“Kırlangıç Fırtınası”, “Yarın Olsun”, “Mecnunu Çok Dağlar”, “Elbise Haritaları”, “Sizinle 

İğrenç” öyküleri konuşma cümleleriyle başlar. Öykülerin bitişleri de, başlayışları gibidir. 

Herhangi bir “son”, klasik anlamıyla bir “son” yoktur.  

 

     “Kesit öyküsü” olarak nitelenebilecek olan ve Cumartesi Yalnızlığı’na sonradan eklenen 

“Bi Keman” öyküsünde, bir “keman”a sahip olmak amacıyla yanıp tutuşan bir çocuğun 

konuşmaları öyküyü oluşturur.  

 

     Pastırma Yazı’ndaki “Duyarlık” öyküsü, meçhul birilerine, hayatından kimi sahneler 

anlatan ihtiyar ve bunak bir kadının karmakarışık konuşmasından oluşur. Bu ihtiyar kadın, 

hayatının belli bir noktası üzerinde ısrarla durmaz. Muhayyilesi, farklı zaman dilimlerinde 

gezinir.  

 

     Dostlukların Son Günü’nde yer alan “Yarın Ağlayacağım” öyküsünde birkaç saatlik bir 

yürüyüş anlatılır. İki arkadaş hem yürümekte hem de geçmişi anımsamaktadır. “Yarın 

Ağlayacağım” tipik bir kesit öyküsüdür. Yazarın amacı bize sunduğu zaman kesitinde, iki 

gencin ruh çalkantılarını aktarmaktır.          

 

     Bir Denizin Eteklerinde’de “Sabahsız Geceler”, “kesit öyküsü”nün özelliklerini içerir. 

Yalnız yaşayan bir yazarın, bir gece vakti evine dönmesi ve yalnızlık üzerine bazı 

düşüncelerini dile getirmesi öyküyü deneme türüne de yaklaştıracaktır.  

 

     Son Yaz Akşamı’nda kitaba adını veren öykü, çok geniş bir hacme sahiptir. Buna 

rağmen, bir kesit öyküsüdür. Bir ressamın iç dünyasını, çevresiyle yaşadığı gerilimi, 

karşılaştığı problemleri anlatır.  

 

     Yazarın 2006 yılında yayınlayacağı Fotoğrafı Sana Gönderiyorum’da yer alan “Şahane 

Bir Tuvalet” ve “Hayat Sönüp Giderken” öyküleri (kitaptaki diğer altı öykü bu çalışmanın 

dışında tutulmuştur), kesit öyküleridir. “Yazar-anlatıcı”ın anılarından kimi kesitler sunduğu 

bu öykülerin, 1998 ve 2000 tarihlerinde yazıldıklarına dikkat edilirse, İleri’nin 1966 yılında 

yazdığı “Bi Keman”dan beri, olaysız öykü yazmakta ısrar ettiği görülecektir. Bunun 

sebeplerinden birinin, yazarın öykü yazarken amaçladığı şeyin, insanların ruhsal 
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çalkantılarını aktarmak olduğunu söylememiz mümkündür. Şimdi göreceğimiz gibi, yazarın 

“olay”ı tümüyle bir kenara bırakmadığı öyküler de bulunmaktadır.     

       

     İleri’nin bazı öykülerinde “olay” unsuru kendini iyiden iyiye hissettirir. Bunlara “olay 

öyküsü” demek mümkündür. Ancak bu öykülerin bile, tümüyle “olay” anlattığını söylemek 

zordur. “Olay”ın öykülerdeki psikolojik derinliği ikinci plana ittiği söylenemez.  

 

     Cumartesi Yalnızlığı kitabında, birbirine bağlı iki öykü olan “Ağlayan Kiremtiler” ve 

“Zeytinliklerin Altında Sükûn Yok” öykülerinde, birbirine sebep-sonuç ilişkisiyle bağlı 

“olay”lar mevcuttur; bu öykülerin “olay örgüleri”ni okuyalım: 

  

     Dul bir kadın olan Macide, kendisi gibi yoksul olan işçi Recep’le evlenmek ister. Bu 

arada Recep, iki arkadaşıyla birlikte ücretlerin artırılması ve çalışma saatlerinin düşürülmesi 

amacıyla grev başlatır. Ardından tutuklanarak hapse atılır. Macide, kendi gibi mağdur 

durumda olan, tutuklanan bir işçinin karısı olan Zehra ile beraber patronlarından borç para 

alarak bir lokanta açar. Fakat patron, Recep’in mahkûm olmasından faydalanarak 

Macide’ye borcu karşılığında ahlâksız teklifte bulunur. Macide bu duruma karşı çıkar. 

Ancak ahlâksızlık suçlamasıyla işçiler Macide’ye saldırırlar ve lokantayı yerle bir ederler. 

Tam burada, bir polis komserinin ve ailesinin yardım eli Macide’ye ve iki çocuğuna ulaşır. 

İleri’nin bu kitabında sık sık düştüğü ideolojik şematizmden bu sayede sıyrılarak, gayet 

isabetli bir seçim yaptığını söylemeliyiz. Çünkü işçi karısı mağdur Macide’yi linç edenler 

işçilerdir ama ona yardım eden bir polis komseridir. İleri’nin öykülerinde, zaman zaman 

devrimcileri eleştirmek gibi bir eğilime girdiğini biliyoruz. Ancak bu, ondan daha öte ve 

ilginç bir durumdur.     

  

     Yazarın, “olay”ların böylesine yoğun yaşandığı bir öyküsünde bile, psikolojik derinliği 

ihmal ettiği söylenemez.   

 

     Cumartesi Yalnızlığı’nda yer alan “Güzün Savaş” öyküsü, diğer öykülerin aksine 

“geçmiş”e yönelinmeyen, dolayısıyla “zaman yay”ı son derece kısa olan bir öyküdür. 

Öyküde, devrimci genç kadın Serap hamiledir ve bir polisin coplaması üzerine kan 

kaybından ölür.      
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     Pastırma Yazı’nda yer alan “Hicran Yarası” öyküsünde, Leyla Hanım’ın bahriyeli 

nişanlısı, gemisinin batması üzerine ölür.  

 

     Dostlukların Son Günü’nde yer alan “Gelinlik Kız” öyküsünde, “olay”, İncila Abla’nın 

nişanlısınca terk edilmesidir. Mehmet Kaplan’a göre, İncila Abla, bu üzüntüye 

dayanamayarak ölecektir.382 Öyküde İncila Abla’nın öldüğüne dair açık bir ifade bulunmaz.   

 

     Aynı kitapta yer alan “Elbise Haritaları” öyküsünde “olay” Funda Abla’nın 

çıldırmasıdır.  

 

     Bir Denizin Eteklerinde’de yer alan “Kapalı İktisat” öyküsünde, daha karmaşık bir olay 

örgüsü mevcuttur: 

 

     Sadrazam Koca Hasan Paşa’nın torunu olan, İstanbul’da dedesinden kalan büyük mirasla 

gününü gün eden, toplumsal kaygılar taşımayan, öykünün merkez kişisi ve anlatıcısı, bir 

gün, ilk okul arkadaşının eşine âşık olur. Zamanla âşık olduğu kadının toplumsal endişeler 

taşıyan, kabına sığamayan, kendisine toplumun biçtiği rollerden sıkılan, entelektüel bir 

kadın olduğunu görecek ve ona duyduğu tensel aşk “karasevda”ya dönüşecektir. Bu sırada 

öykümüzün anlatıcısı da olan merkez kişisi de değişecektir. Toplumsal endişeler taşımaya 

başlayacaktır. Entelektüel bir bilince erişecektir. Amerika’dan gelen üniversite hocası Cek 

Cansın’ın da değişiminde katkısı büyük olacaktır. Sevdiği kadın Nedret’in ölümü üzerine 

bunalıma girecektir. Bu sırada sanrılı, gizemli, karmakarışık birtakım deneyimler 

yaşayacaktır. Nedret’le çekindiği fotoğrafların hepsindeki kadınlar, eski nişanlısı Sema’ya 

dönüşecektir. Cek Cansın diye birinin P. Üniversitesi’nde yaşamadığını öğrenecektir. Bütün 

bu esrarengiz sonuçların öyküde bir açıklamasının olmadığı fark edilecektir. “Pastırma 

Yazı”ndaki Faruk gibi, bu öykünün merkez kişisi de öykü ilerledikçe değişecektir. Öykü 

esrarengizlikler çözülmeden sona erer.  

 

     Nedret’in ölümü ve sonrasında yaşanan birtakım esrarengiz olaylar, bu öyküye bir “olay 

öyküsü” niteliği kazandırır.  

 

                                                           
382 M. Kaplan, Hikâye Tahlilleri, s.383. 
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     Son Yaz Akşamı’nda yer alan “Kötülük” öyküsü, İleri’nin “olay öyküsü” nitelemesini en 

çok hak eden öyküsüdür, denebilir. Sürprizli bir “son”a, şaşırtıcı özelliklere sahiptir. Bu 

öyküde; Kenan, Frerler Mektebi’nde okumuş, yabancı sermaye kökenli büyük bir kuruluşun 

ülke temsilcisidir. Öyküyü bize anlattığı zaman itibariyle kırk altı yaşındadır. Soprano 

Neslihan ile evlidir. Akat ve Sümer adlarında iki çocuk sahibidir. Çok zengindir. Bir gün, 

Frerler Mektebi’nde sıra arkadaşı olan, ünlü romancı A.S.’nin intihar ettiği haberini 

gazeteden okur ve Frerler Mektebi’nde karşılaştıkları ilk günden başlayarak kırk altı yıllık 

hayatının özellikle onunla karşılaştıktan sonra geçen otuz beş senesini kimi önemli 

sahneleriyle hatırlar: Onunla ilk karşılaşma, ilk seneler, A.S.’nin sürekli ezilişi, 

küçümsenişi, sınıftaki diğer öğrenciler tarafından benimsenmeyişi nakledilir. Kenan’la 

aralarında eşcinsel bir ilişkinin var olduğu da okura sezdirilir. A.S. ince ruhlu biridir. 

Durmadan kitaplar okur. Filmler izler. Şiirler yazar. Bununla birlikte, silik, sessiz, ezik 

biridir. Kenan bunun tam zıttıdır. Kendine güvenir. Tuttuğunu koparır. Duygusallıktan 

uzaktır. Kenan Venedik’te Nesli ile karşılaşacak ve ondan çok hoşlanacaktır. Fakat 

evlenmeleri üç sene sonra gerçekleşir. Nesli evlendiği günlerde ise, Nesli’nin genç bir 

romancı tarafından terk edildiğini öğrenmiş fakat bu konuyu önemsememiştir. Öykünün 

ilerleyen sayfalarında, Kenan’ın A.S.’nin yazdıklarını okuyarak kendi hayatına ilişkin bazı 

sonuçlar çıkarmaya çalıştığını görürüz. Nitekim, A.S.’nin kitaplarını okurken, çok acı ve 

çok ilginç sonuçlara ulaşır: A.S., Nesli’nin eski aşkıdır. Onu terk etmiştir. Fakat iki oğlunun 

adlarının baş harfleri yan yana geldiğinde onun adını ortaya çıkartmaktadır. Akat ve Sümer! 

Üstelik onların gözlerini içine baktığında, A.S.’nin gözlerini görecektir. A.S., karısının eski 

sevgilisi olmakla kalmamış, aynı zamanda, Neslihan’ın kendisini aldattığı ve çocuklarını 

peydahladığı kişi olmuştur. Öğrencilik hayatı boyunca daima küçümsediği A.S.’nin 

hayatının kırk altıncı senesinde kendisine hiçbir zaman intikamı alınamayacak bir kötülük 

yaptığını fark edecektir. Bu hınçla A.S.’nin mezarına gidecek ve mezarını kazacak ama 

mezarın boş olduğunu görecektir. Bu da, A.S.’nin karısıyla birlikte kendisini aldatıyor 

olduğunu, ya da karısının aldattığı kişinin A.S. olduğunu gösterir. İki gün sonra ölür. 

Cenaze töreninde A.S. de vardır ve orada olanları Kenan bizlere aktarır.       

 

     Bu öyküde, kurgusal boyut, yaşantı boyutunun önüne geçmiş gibidir.  

 

     Son Yaz Akşamı’ndaki “Denizkızının Öyküsü”nde, yazar-anlatıcı bir denizkızına âşık 

olur. Fantastik bir boyutun da bulunduğu öyküde, denizkızının da içinde bulunduğu gösteri 
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çadırının yazarın yaşadığı mahalleden gitmesiyle, bir anlam da “aşk” da biter. Bu öyküde 

yazar-anlatıcıya (bugünkü adıyla) piyango ikramiyesi çıkması ve yazarın şehrin kenar bir 

mahallesinde kendine bir ev kiralaması da “olay” olarak nitelenedirilebilecek gelişmelerdir.   

 

     Son Yaz Akşamı’na sonradan eklenen “Prens Hamlet’in Trajik Öyküsü” de, bir grup 

tiyatro oyuncusunun fırtınalı hayatlarından örnekler sunar. “Başıma gelenlere bir anlam 

verebilmek için belki çok uzak bir geçmişe dönmek gerekir. Zira olayların nedeni ve gizi, 

orada, geçmişte saklı.”(s.729) cümleleriyle başlayan öyküde, Prens Hamlet olarak tanıtılan 

Belediye Tiyatrosu sanatçısı Feridun’un başından geçen birtakım çapkınlık ya da oyunculuk 

maceralarının anlatılacağı gibi izlenime kapılırız. Ancak öykünün adı ile işlenen konular 

arasında ya da konuların işleniş biçimi arasında bir uyum problemi vardır. Zira, bu öykü, 

Feridun’un hayatını merkez alan bir metin değildir. Daha çok, ikisi de tiyatro sanatçısı olan 

Calibe Hanım ve Şermin’in halka mal olmuş şöhretlerinin, karizmatik kişiliklerinin, 

maceralarının bir anlatımı gibidir öykü. Dolayısıyla, belki de öykünün adının değiştirilmesi 

suretiyle halledilebilecek bir kusur, bu yapılmadığı için, önemli bir aksaklık gibi 

durmaktadır.  

 

     Öykü, Feridun’un hastalık derecesinde dış görünüş meraklısı olduğunu söylemesiyle 

başlar ve Feridun, uzun uzun çapkınlık serüvenlerinden bahseder. Ardından, Calibe 

Hanım’ın karizmatik kişiliğini oluşturacak enstantaneler anlatılır. Devrin en ünlü iş 

adamlarından Halim Bey’le evlidir. Oyunun yönetmeninin eksikliklerine bulup yüzüne 

söyler. Provayı izlemeye gelmiş olan devrin başvekiline soğuk davranarak evden 

ayrılmasına bile sebep olur. Calibe Hanım çok üstün özellikleri olan bit oyuncudur. Ancak, 

Şermin’in ifadesiyle entrika bilmediğinden hızla gözden düşecektir. Onun yerini ortalama 

bir oyuncu olan Şermin alacaktır. Kocasının da elinden alacaktır. Giderek büyük bir tiyatro 

kurar ve Feridun’a bir Hamlet rolü vermek vaadiyle onun yüzüne estetik ameliyatı 

yaptırmasına sebep olur. Ancak ameliyat başarısız olur ve Feridun’un yüzü özürlü bir hal 

alır. Feridun için artık Hamlet’i oynamak değil, Frankeştayn’ı oynamak daha uygundur.     

Tıpkı “Kötülük” öyküsünde olduğu gibi, bu öyküde de “olay” çok ön plana çıkmıştır. 

Yaşantısallık ikinci plana gerilemiştir. Kurmaca boyut daha ön plandadır. 

 

     İleri’nin öykülerinde az da olsa, klasik öykünün özelliği olan “giriş – gelişme – sonuç” 

bölümlerinden yararlanıldığı görülür.   
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     Dostlukların Son Günü’nde yer alan “Gelinlik Kız” öyküsünde, “Bir gün olağan üstü bir 

şeyle karşılaştık İncila Abla’larda.” cümlesine kadar olan bölüm giriş bölümüdür. Bu 

bölümde, gerek İncila Abla’nın evi, gerekse onun annesi ve ninesi tanıtılır. Gelişme 

bölümünde karşılaşılan “olağanüstü bir şey” Cahit Ağabey’dir. İncila Abla ile nişanlanan ve 

ardından ondan ayrılarak bu yoksul insanların hanesini yasa boğan Cahit Ağabey’in 

gitmesiyle birlikte öykünün gelişme bölümü de bitecektir. “Kuru ayazın ardından yağmurlar 

geldi.” cümlesi ile sonuç bölümü başlar. Bütün bu bölümlemelere rağmen, “Gelinlik Kız” 

tipik bir klasik öykü değildir. “Olay”ların ağırlığı okuyucuya hissettirilmez.          

      

     Ayrıca, “Denizkızının Öyküsü”nde, “Pastırma Yazı”nda, “Sabahsız Geceler”de, “Prens 

Hamlet’in Trajik Öyküsü”nde, “giriş - gelişme - sonuç” bölümlerinin tamamını ya da 

bunlardan herhangi birini görmemiz mümkündür.  

 

     Selim İleri öykülerinde, en çok göze çarpan özelliklerden biri “iki katmanlı” anlatımdır. 

Öyküler iki koldan yürür. Bu durum da öykülerdeki olay örgüsünü doğrudan etkiler. Bu tür 

öykülere en çok Dostlukların Son Günü’nde rastlanır. Bu kitaptaki “Söyle Kalbim”de biri 

Can’a yazılan mektup ve diğeri Can’la anlatıcımızın birlikte geçirdiği saatler iç içe anlatılır.   

 

     “Ayrılık Var”da da benzer bir durum söz konusudur. Öyküdeki birinci katman: Sevil’le 

Fikret evlenmişlerdir. Ancak evlilikleri, biraz da Sevil’in pamuk tüccarı olan babasının 

işindeki dengeleri sağlayabilmesi için olmuştur. İş adamı Ayhan Bey’in eşi Nur ise 

Fikret’in eski sevgilisidir. Öykü ilerledikçe, geriye dönüş yapılarak Nur’un Fikret’ten 

ayrıldığı sabah anlatılır. Öyküdeki ikinci katman: Birinci katmanda adı geçen tüccarların ve 

eşlerinin akşam yemeğine gelecekleri mühendisin evidir. Mühendis bu adamlarla iş yapmak 

istemez. Karısı onu buna zorlar. Mühendisin küçük oğlu, öykünün bu ikinci katmanında 

çıkar karşımıza ve onun bakış açısına da baş vurulur. O da anne ve babasının kavgalarından 

müştekidir. Radyo dinler. Radyo tiyatrosu dinler. Anne ve babasının kavgalarını 

duymamaya çalışır. Öykünün iki katmanı, mühendis beyin evinde birleşir. Zaman zaman 

bakış açısına başvurulan küçük çocuk, kendisine hediye getirmeyen ve annesine de çiçek 

getirmeyen misafirlerden şikâyetçidir.  
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     Yazarın ilk öykü kitabına adını veren “Cumartesi Yalnızlığı”nda da iki katmanlı anlatım 

söz konusudur. Birinci katmanda öykünün merkez kişisi derici kız, sevdiği delikanlı ile 

kavga etmiş ve evine dönmüştür. Annesi, babası, kardeşleriyle gündelik yaşamını sürerken 

bir taraftan da o gün sevdiğiyle arasında yaşananları hatırlamaktadır. Hatırladıkları ikinci 

katmanı oluşturur. Öykünün birinci bölümünde, her iki katman da derici kızı ve sevdiği 

kaynakçı oğlanı tanımamıza sebep olur.  

 

     Pastırma Yazı’nda yer alan “Annemin Sardunyaları” öyküsünde, anne ve oğul, Kel Asım 

Paşa’nın evine ziyarete giderler. Anne, kayınvalidesinden çekinmektedir ve ikisi arasında 

sorunlar olduğu küçük çocuğun ifadelerinden sezdirilir. Öyküde iki katman vardır: Varlıklı 

insanların ve eski İstanbul hayatının ayrıntıları birinci katman, annesinin babasıyla arasında 

yaşadığı, babaannesinin de içinde olduğu anlaşılan sorunlar ise ikinci katmandır.  

 

     Yazar, bu iki katmanlı anlatımı sayesinde, öykü türünün imkânlarını genişletme imkânı 

bulur. Öykü türünün “kısa”lığı, bilindiği gibi, öykücünün işini zorlaştıran bir özelliktir. İki 

katmanlı anlatım, öykücünün önüne imkânlar açar.    

 

     İleri, öykülerinin “olay örgüsü”nü kurarken, çok uzun bir zaman dilimine yaslanır. 

“Güzün Savaş” gibi, “Bi Keman” gibi birkaç istisna dışında, hemen bütün öykülerde, 

“hatırlanan zaman” ve “hatırlama zamanı” olmak üzere iki nokta üzerinden hareket edilir. 

“Zaman” unsuru üzerindeki bu tasarruf, elbette olay örgüsünün kuruluşunu etkiler. 

“Mazi”nin kişisel anlamda ya da toplumsal anlamda söz konusu edilmediği bir öykü 

neredeyse yok gibidir. Günümüz öyküsünün ana eğilimlerinden biri, İleri’nin öykülerinde 

gördüğümüz bu özelliğin tam tersi yönündedir; öykülerdeki süre, git gide 

kısalmakta/kısılmaktadır. Öykünün başı ile sonu arasında geçen süre günümüz öyküsünde 

giderek azalırken, İleri, bu süreyi, tersine, uzatır. “Hayatımın Romanı”nda süre, Cenan 

Hanımefendi’nin bütün ömrünü kapsayacak kadar uzundur. Öykülerde, bu uzun zaman 

dilimi, düzenli olarak ve kronolojik olarak anlatılmaz. Daha çok zaman atlamaları yapılır.   

 

     2.3.3. ANLATICI VE BAKIŞ AÇISI 

     Bir öykücünün metinlerini oluştururken seçeceği anlatıcı tipi, öykünün bir anlamda 

kaderini belirleyecektir. Eserinde felsefi problemleri irdelemek üzere yola çıkan bir 

öykücünün, kendisine buna göre bir anlatıcı kişi seçmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu 
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kişinin bakış açısından yararlanacaktır. Kuşkusuz gerçek yazar ile öyküdeki anlatıcı 

arasında belli bir mesafe vardır. Selim İleri’nin öykülerinde, gerçek yazar ile anlatıcı 

arasındaki mesafenin zaman zaman azaldığı görülecektir. Bu çalışmada “Son Dönem 

Öyküleri” adıyla ele aldığımız iki öyküde ise, yazarla anlatıcı arasındaki mesafe, okurlara 

hatıra türünde bir eser okuduklarını düşündürecek kadar “kısılmıştır.”  

   

     Bu çalışmanın kapsamına giren kırk dokuz (49) öykünün sadece dört (4) tanesinde, 

öykülerin bütünüyle üçüncü tekil anlatıcıyla yazıldıkları görülecektir. Bunlar “Güzün 

Savaş”, “Cumartesi Yalnızlığı”, “Ağlayan Kiremitler” ve “Zeytinliklerin Altında Sükûn 

Yok” öyküleridir. Kırk dokuz öyküden on (10) tanesinde üçüncü tekil bakış açısı ile birinci 

tekil bakış açısının harmanlandığı görülür. Bu gruba dahil olan, yazarın yayınlanan ilk 

öyküsü “Savaş Çiçekleri” ile ilk kitabının ilk öyküsü “Hüzün Kahvesi”nde birinci ve 

üçüncü tekil  anlatıcılarla birlikte ikinci tekil ya da çoğul anlatıcıların da (“sen” ya da “siz”) 

metinlere dahil olduğunu görürüz. Geriye kalan otuz beş (35) öyküde birinci tekil 

anlatıcıdan yararlanılmıştır. Birinci tekil anlatıcının kullanıldığı bu otuz beş öykünün dört 

(4) tanesinde “müşahit anlatıcı”dan yararlanıldığı çok açıktır. Şimdi şöyle bir döküm 

yapabiliriz:         

 

     A. Üçüncü tekil anlatıcı ile yazılmış öyküler: 4 adet 

     B. Üçüncü tekil anlatıcı ile birinci tekil anlatıcının harmanlandığı öyküler: 10 adet  

     C. Birinci tekil anlatıcı ile yazılmış öyküler: 35 adet 

 

     Cumartesi Yalnızlığı’ndaki öyküler arasında “Hüzün Kahvesi”, anlatıcı ve bakış açısı 

bakımından ayrıksı bir yere sahiptir. Bunun sebebi, birinci, ikinci ve üçüncü tekil ya da 

çoğul anlatıcıların bir arada kullanılmış olmasıdır. Bu tasarruf, okuyucunun algı gücünü 

zorlar. Öykü içinde işlevsel olup olmayışı ise tartışma götürür. “Yürek Burkuntuları”, 

“Türküsüz” ve “Asalak”ta ise birinci tekil anlatıcı kullanılır. “Türküsüz”, çoğul bakış 

açısından383 yararlanılan ilginç bir öyküdür. Öykünün odağında öğretmen Suat vardır. Pek 

çok bakış açısı Suat’a yönelmiştir. Bu, yazara büyük bir imkân ve çeşitlilik sağlar. Suat’ın 

bize aktardıklarının başka gözlerde, bakış açılarında nasıl görüldüğünü anlarız. Kitabın -

işlenen konular bakımından- Orhan Kemal’i en fazla hatırlatan son dört öyküsü ise üçüncü 

tekil kişi anlatıcı ile kotarılmıştır. Ancak buna rağmen öykü kişilerinin bakış açılarından 
                                                           
383 M. Tekin, Roman Sanatı 1, s.55 vd. 
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yararlanılır. Bu yöntemde, öykü kişilerinin ruh dünyalarını sergilemek birinci tekil bakış 

açısına göre daha zordur. “Güzün Savaş” öyküsünde devrimci gençlerin arasına katılan ve 

onları sorgulamaktan geri kalmayan Burak, yazarın “sözcü”südür. İleri’nin hayata ve 

dünyaya bakışını Burak’ta da görürüz.       

 

      Pastırma Yazı’nın bütün öykülerinde birinci tekil kişi anlatıcı kullanılmasına rağmen, 

“Müsamere”nin başına konan italik harflerle yazılmış paragraf  “dışardan bir ses”tir. 

Dolayısıyla bu öyküyü diğerlerinden ayırmak gerekir. Füsun Akatlı’nın bu kitaptaki öyküler 

için yaptığı “durulmuş”luk tespiti, kitaptaki anlatıcı ve bakış açısı seçimi için de 

geçerlidir.384 Yazar, birinci tekil anlatıcıda karar kılmıştır. İleri’nin anlatıcı tiplerinin genel 

çizgileri aşağıda çıkartılacaktır. Ancak, genellikle kendine benzeyen tiplerden yararlanan 

İleri’nin, örneğin bu kitaptaki “Mustafa Suphi” öyküsünde tam tersi bir yol izlediği 

söylenebilir. Öykünün anlatıcısı halktan bir tiptir. Sosyalizme karşıdır. Sözlerinden bilgisiz, 

kaygısız, hatta aptal bir kişi olduğunu anlarız. Bu öykünün anlatıcısı yazarın “tersinden 

sözcü”südür, denilebilir.   

 

     Dostlukların Son Günü’nde anlatıcılar genellikle çocuktur. Ya da çocukluklarını 

anımsarlar. Durmadan geçmişlerini yaşarlar. Geçmişleriyle hesaplaşırlar. Entelektüeldirler. 

Devrimci olmak istemekte, fakat sahip oldukları ailevi ya da ekonomik özellikler sebebiyle 

kendilerini devrimci gibi hissedememektedirler. İnsanlar da böyle hissetmelerine izin 

vermezler. Birinci tekil anlatıcı ile üçüncü tekil anlatıcının iç içe geçtiği öyküler de 

bulunmaktadır. “Gelinlik Kız” ve “Kuşlar mı Konar”da ise “müşahit anlatıcı”dan 

yararlanılır. “Gelinlik Kız”da çocukluk anılarını hatırlayan anlatıcımız, öykünün 

merkezinde değildir. Daha çok İncila Abla ve ailesinin yaşantısına “şahit” olur.        

 

     Bir Denizin Eteklerinde ve Son Yaz Akşamı kitaplarının büyük bölümünde yer alan 

öykülerde anlatıcılar yazardır veya sanatın bir dalı ile ilgilenirler. Yalnızdırlar. 

Anlaşılmamaktan şikâyetçidirler. Dolayısıyla bu anlatıcı tiplerini İleri ile bütünleştirmemek 

çok zor gözükmektedir.      

 

     Bir Denizin Eteklerinde’de bulunan “Kapalı İktisat” öyküsündeki Anadolu anlatımı, 

öykünün merkez figürünün bakış açısının başarıyla yansıtılması açısından önemlidir: Hayatı 
                                                           
384 F. Akatlı, Öykülerde Dünyalar, s.103. 
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bolluk içinde geçmiş, zengin, halktan uzak yaşamış bir kişinin Anadolu’yu bu şekilde 

görmesi manidardır: 

 

“Gözümün önünden taşra illerimiz, Anadolu’nun hep en kuru, en çorak 

yaz günü bile yer yer çamur birikintili dar sokakları, bir bir üstüne 

yaslanmış karanlık yapılar, evler –hâlâ kafesleri çıkartılmamış evler- 

bakır sahanların vitrinlendiği lokantalar, camekânlarındaki ölü gözlü, 

ağzı karanfilli kelleler, büyük patates, sovan çuvalları, şalvarlı, yelekli, 

altın kordonlu erkekler, sonra da bakkal dükkânının kapısına iki sıra 

asılmış çıplak kadın fotoğraflı gündeş magazinler falan 

geçiyordu.”(s.448) 

  

     İlk beş kitaba sonradan eklenen beş öyküde385 farklı anlatıcı tipleri ile karşılaşırız. Bu 

öykülerin yazılış ve yayınlanış tarihlerinin çok farklı olduğu hatırlanırsa bu da normaldir. 

“Bi Keman”da çocuk-anlatıcı tipi ile karşılaşırız. “Eski Bir Kalbim”de Selim İleri ile 

“kahraman anlatıcımız” arasındaki fark sıfırlanmış gibidir. “Yıllar Var ki” ve “Suva Dö 

Pari” de bu paraleldedir. Yukarıda belirtildiği gibi, “Prens Hamlet’in Trajik Öyküsü”nde ise 

yazarın bildiğimiz anlatıcı tiplerinin tam tersine bir tip oluşturmak istediği görülür. Amacı, 

kolay yoldan şan şöhret hedefleyen insanları eleştirmektir. 

 

     Dergilerde kalmış öykülerden “Beyaz Gelincik”, her yönüyle olduğu gibi anlatıcı ve 

bakış açısı tasarrufu ile de Dostlukların Son Günü’nü anımsatır. “Savaş Çiçekleri” ise 

birinci, ikinci, üçüncü tekil kişi anlatıcılara sahip olduğu gibi, zaman zaman, “siz” “biz” 

gibi seslenişlerle çoğul anlatıcılara örneklik teşkil eder.     

 

     “Son Dönem Öyküleri” başlığında ele aldığımız “Şahane Bir Tuvalet” ve “Hayat Sönüp 

Giderken” öykülerinde, yazar artık “oyun” oynamaktan sıkılmış ve kendisini öykü 

anlatıcısından ayırmaktan vazgeçmiştir. Yani o bildiğimiz “mesafe” ilkesinden 

uzaklaşmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu öyküleri okuyan okuyucuların hatıra 

türünde bir eser okuduklarını düşünmeleri bile mümkün gözükmektedir. 

 

     Bütün bu bilgilerden sonra, şu sonuçlara varabiliriz:  

                                                           
385 Bu öykülerin bir arada yeniden basımı için bk. S.İleri, Cumartesi Yalnızlığı, s.97 vd. 
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     a. Selim İleri’nin öykülerinde anlatıcı ile Selim İleri arasındaki mesafe oldukça kısadır. 

Hatta bazı öykülerde bu mesafenin sıfırlandığı bile söylenebilir.  

 

     b. Selim İleri’nin metinlerinde çocuk-anlatıcılar ya da çocukluğunu anımsayıp öyküleri 

bu anımsama üzerinden anlatan anlatıcılar çoğunluktadır.  

 

     c. Yazar, kendi yaşamını öykülerine malzeme yapmaktan çekinmediğinden, öykülerde 

yazar-anlatıcı tipleri çok fazladır.  

 

     d. İleri öykülerindeki anlatıcı tipleri genellikle aynı karakter özellikleri çizerler: sıkılgan, 

yalnız, acılı, kendini insanlar içinde var edememiş, sessiz, sevgiye ihtiyaç duyan, aradığı 

sevgiyi bulamayan, entelektüel, burjuvazi sınıfına mensup, seçkin bir çevrede yaşayan, 

yaşadığı topluma ve çevresine karşı kırgın, çekingen, kendi içinde kavgalı, kendini çok 

fazla yargılayan, başka insanların saadetlerini kıskanan, ama toplum için de kaygılar 

besleyen… (Bu özelliklere sahip anlatıcıların bakış açıları da, gene bu minval üzere 

şekillenecektir. Öyküler, bu kişilerin bakış açılarından yazılacaktır.) “Mustafa Suphi”, 

“Kötülük”, “Prens Hamlet’in Trajik Öyküsü” öykülerinde ise, tabiri caizse “negatif” bir 

anlatıcıdan yararlanır. Bu özelliklerden tamamen uzak tiplere döner. Amacı ironi ya da 

eleştiridir.  

 

     e. İleri’nin olaylar karşısında tarafsız olduğu söylenemez. Nefretini belli eder. Başka bir 

deyişle anlatıcının dünyaya bakışı anlatım esnasında çok bariz bir şekilde ortaya çıkar. 

Bunun en açık örneği “Beyaz Gelincik”tir.              

 

     f. “Güzün Savaş”ta olduğu gibi, bazı öykü kişileri “yazarın sözcüsü”dürler. “Mustafa 

Suphi” öyküsündeki gibi, tersinden sözcülük yaptıkları da olur.  

      

     2.3.4. KİŞİLER 

     Edebiyatın konusu insandır. İnsan dışında varlıklara da yönelse, yazarın anlattığı insan 

ruhunun uçsuz bucaksız derinliğidir. Öykü türünde de, öykücünün yöneleceği biricik 

kaynak insandır. Bütün düşüncelerini, duygularını bir ya da daha fazla insan üzerinden 

aktaracaktır. Öykücülerin tümüyle “olay”sız, “tasvir”siz bir metin ortaya koymaları 
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mümkündür. Ancak insan ruhunun derinliklerine yönelmemiş bir öykü, kendisini var eden 

biricik kaynaktan uzakta kalmış demektir.      

        

     Edebi metinleri, kabaca,  kurgusal olana yakın olan ve yaşantısal olana yakın olan 

şeklinde kategorize edersek, hiç kuşkusuz İleri’nin öyküleri, yaşantısal olana daha yakındır. 

Bir başka deyişle, İleri’nin yaşadıklarıyla yazdıkları arasındaki mesafenin, genellikle bir 

edebiyat eserinden beklenildiğinden ya da edebiyat eserinde olması gerektiğinden daha kısa 

olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, Selim İleri’nin öykü kişilerinde, gerek kendi yaşamında 

sıkça beraber olduğu insanların, gerekse bizzat kendi kişiliğinin etkisi çok büyüktür. 

Öykücülükte ilerledikçe bu eğilimin daha da yoğunlaştığı görülecektir.       

 

     İleri’nin öykü kişilerini, kimi sınıflandırmalara tabi tutmadan önce, birkaç genel özelliğe 

vurgu yapalım. Doğan Hızlan, Pastırma Yazı’nın, 1960’tan sonraki Türk öykücülüğüne 

yeni tipler kazandırdığını söyler. “En yerel anlatılanların bile evrenselliğin tohumlarını 

taşıdığı bir gerçektir. İleri’de bunu görebilirsiniz. Konaklar, köşklerde yaşayan, 

Cumhuriyet’te uyuyamayan, ya da fazla fazla uyanan kişiler, kokuşmuş, yıkık, bungun 

yaratıklar. Ta eski konaklardan sokaktaki kalabalıklara kadar uzayan bir hikâye kahramanı 

kalabalığı…”386 

  

     Özellikle yazarın ilk öykülerinde dikkat çeken bir özellik, kısacık metinlerde 

sayılamayacak kadar çok öykü kişisinin bulunmasıdır. Sonradan Cumartesi Yalnızlığı’na 

konulacak olan iki sayfalık “Bi Keman”da bile, öykünün merkez kişisinin çevresinde anne, 

birkaç tanış, paşa baba, laternacı bey, “komşumuzun oğlunun kızkardeşi”, “komşumuzun 

oğlu”, “komşumuzun oğlunun kızkardeşinin dayısı”, yenge, nine, komşu kadın, yumurtacı 

ve şerbetçi dede olmak üzere çok sayıda kişi sıralanırlar. Ancak her şey bir merkez figürün 

çevresinde döndüğünden, bu durum öykünün akışını bozmayacaktır. Saydığımız figürlerin 

önemli bir bölümü “dekoratif unsur durumundaki kahraman”387 olarak değerlendirilebilir. 

Bunlar sinemada “figüran” denen etkisiz ya da etkisi az olan öykü figürleridir.       

      

    Selim İleri’nin öykü kişileri arasında önemli bir çoğunluğu; yalnız, mutsuz, entelektüel, 

sol eğilimli, küçük burjuva tipler oluşturur. Bunların iç huzursuzlukları, yalnızlıkları, cinsel 

                                                           
386 D. Hızlan, Düzyazı Ayracı, s.286-297. 
387 Ş. Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, s.158.  
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sorunları, topumla ilgili endişeleri, sanatsal yaratım kaygıları öykülerin problemlerini ortaya 

koyar. Füsun Akatlı, “Asalak”taki Güner için “Güner; Selim İleri öykücülüğünün, sonradan 

çok iyi tanıyacağımız, ezik, kırık, buruk yaşantıların çok duyarlı ana kişisini ilk kez gün 

yüzüne çıkarıyor.”388 diyerek bu gruba işaret ediyor olmalıdır.  

 

     İleri’nin öykülerinde toplumsal endişeler her zaman var olacaktır. Ancak başlangıçta 

işçilerin, eylemci gençlerin, kapitalist tiplerin üzerinden devrimcilik anlatılırken, zamanla 

küçük burjuva aydınlar üzerinden aynı kaygılara değinilecektir. Öykülerini bireysel bir 

çizgiye çektiği çok belli olan Bir Denizin Eteklerinde için Doğan Hızlan’ın şu belirlemesi 

önemlidir: “Bodrum güneşi altında bile, bireysel –bireyci değil- mahzenlerinde yaşayan 

Selim İleri kahramanları, bu üründe toplum sorunlarıyla buluşup günışığına çıkıyorlar.”389 

İleri’nin toplumsal kaygılardan hiç uzaklaşmadığı görülecektir. Ancak yazarın, metinlerinde 

toplumsallığı dışlaştırma tarzı yıllar geçtikçe değişecektir.  

 

     İleri’nin öykü kişilerinin önemli bir bölümü kadınlardan oluşur. Bunlar arasında, evde 

kalmış yaşlı kızlar çoğunluktadır. Osmanlı zamanında gençliğini yaşamış asilzade kadınlar 

vardır. İşçi eşleri, konaklarda hizmetçilik yapan kızlar vardır. İleri’nin çoğu öyküsünde 

çocuklar ya da çocukluklarını hatırlayan yetişkinler anlatılır. Çocukların kendi içlerinde 

kendileriyle ya da çevresindekilerle yaşadıkları kavgalar, bir iç huzursuzluğu öykülere 

yansıyacaktır.  

 

     Yeri geldikçe belirteceğimiz gibi, İleri’nin öykülerinde sürpriz figürlere de 

rastlanacaktır. 

 

     Bu genel belirlemelerden sonra, şimdi, öykü figürlerini ait oldukları özelliklere göre 

sınıflandırarak örnekleyelim:  

 

     2.3.4.1. Devrimciler: 

     Selim İleri öykülerinde devrimciler, toplumun çok farklı kesimlerinden oldukları halde 

karşımıza çıkacaklardır. Cumartesi Yalnızlığı’nda, “Türküsüz”deki Suat’ın sevgilisi 

marangoz ve öğrencisi Onay sosyalisttirler. Suat’ın sevgilisi, biraz da inandığı ideoloji 

                                                           
388 F. Akatlı, Öykülerde Dünyalar, s.102-103. 
389 D. Hızlan, Düzyazı Ayracı, s.304. 
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yüzünden Suat’ı terk edecektir. “Asalak”taki Eşref Selim, Nazım Hikmet’tir. Burada ideal, 

efsanevi bir tip çizilecektir. Eşref Selim, gerçek hayattan alınmış bir kişidir. Burada, Eşref 

Selim tipinin Nazım Hikmet’ten esinlenilerek kotarıldığını söylersek, belki hafif bir ifade 

kullanmış oluruz. Zira esinlenmeden daha öte bir durum söz konusudur. Bu da, bize 

İleri’nin öykü kişilerini oluştururken nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğunu gösterir. İleri, 

öykü kişilerinin bazılarını doğrudan doğruya yaşamdan almıştır. Bu sebeple, kopya 

karakterler oluşturduğu için eleştirildiği olmuştur.390 Örneğin “Prens Hamlet’in Trajik 

Öyküsü”ndeki Calibe Hanım, tiyatro sanatçısı Cahide Sonku’dur. (“Asalak”taki Eşref 

Selim’in Nazım Hikmet olduğunu, bu öyküyü incelerken kimi delillerle ortaya koymaya 

çalışmıştık.)      

       

     Selim İleri devrimcileri anlatırken, bize çok geniş bir yelpaze sunmayı ihmal etmez. 

Örneğin, devrimciler, hep aynı sosyal tabakanın insanı değildir. Aynı dünya görüşüne sahip 

olsalar da, aynı fraksiyona ait değildirler. Bu geniş yelpazenin en renkli kanatlarından 

birkaç tanesini Cumartesi Yalnızlığı’nın son dört öyküsünde bulabiliriz. “Güzün Savaş” 

öyküsünde bir sokak eylemiyle karşılaşırız. Solcu gençler “kara çelenk” koyabilmek için 

mücadele verirler. Öykünün kahramanı Burak, diğer devrimciler arasında aykırı bir yerde 

durur. Diğer devrimciler yeterince insancıl olamamakla eleştirileceklerdir. Öykünün 

sonundaki “DÜNYA İNSANLARI BİRLEŞİNİZ” cümlesi, dünya sosyalist hareketlerinin 

bir sloganının, “Dünya işçileri birleşiniz.” cümlesinin, hümanist felsefeyle yoğrulmuş, 

değiştirilmiş halidir. Bu öyküdeki devrimci gençlerden Kuzey ve Serpil, aslında Selim 

İleri’nin öykülerinde çokça göreceğimiz sosyalist tiplerden değildir. İleri, çok yabancısı 

olduğu bir dünyayı yazmaktadır. İlk kitabın son iki öyküsünde ise işçi Recep ve evleneceği 

kadın Macide anlatılır.  Recep, grev yaptığı ve çevresindekileri de buna ikna ettiği için 

hapse atılır. Macide zor günler yaşar. Recep’in patronu ise bu durumdan yararlanarak 

Macide’ye ahlâksız teklifte bulunacaktır. 

 

     Yazarın ikinci öykü kitabındaki “Mustafa Suphi” öyküsünde de, Mustafa Suphi ve 

çevresindeki sosyalistler anlatılır. Anlatıcı, bir anlamda yazarın tersten sözcüsüdür. “Türk 

komünist olmaz” cümlesini sık sık kurarak gülünç bir duruma düşer. Aslında o da sosyalist 

bir görüşün destekçisi gibidir. Öyküde Mustafa Suphi, tıpkı Eşref Selim gibi gerçek 

yaşamdan alınmış bir sosyalisttir. Üstelik isim olarak da bir değiştirme yapılmamıştır. Daha 
                                                           
390 F.Naci, Yüzyılın 100 Romanı, s.626. 
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çok öyküdeki ironik yabancılaştırmayı bertaraf ederek konuşacak olursak, Mustafa Suphi de 

bir kahraman gibi verilir.                     

        

     Pastırma Yazı’nın “Müsamere” öyküsünde sosyalist bir tipe rastlanmaz ama şımarık bir 

zengin çocuğu olan Turgay’ın anlattıklarından, Türkiye’nin sınıfsal farklılıklarına 

değinildiği görülecektir. Sınıfsal ayrımın çok derin çizgilerle vurgulandığı görülür.  

     

     Pastırma Yazı’na adını veren öykü, sosyalist tiplerin sergilenmesi açısından, bizlere 

önemli imkânlar sunar. Zira bu öyküde üç farklı sosyalist karakterle karşılaşırız. Bunlardan 

birincisi Rasim’dir. Rasim, yoksul bir ailenin İstanbul’a okumaya gelmiş evladıdır. 

Dürüsttür. Ahlâki bir zaaf içinde değildir. İdealize edilerek anlatılır. Elif de sosyalisttir. 

Fakat o İstanbul’un sayılı zenginlerinden Atıf Bey’in kızıdır. Ahlâken zaaf içerisindedir. 

“Salon sosyalisti” denilen kalıba tam olarak uyar. Rasim’in  tam karşısına konulabilir. 

Köksal Alver, üçüncü sosyalist figürü, öyküdeki Faruk’u ve ondaki değişimi şöyle özetler: 

 

“Siyasal bir bakış ve tavra sahip, memleket meselelerine duyarlı, ülkenin 

kurtuluşunu proleteryanın iktidarında gören sosyalist bir genç olan Faruk, 

idealist, umutlu, mücadeleci bir Hukuk öğrencisidir. Ancak bir süre sonra 

kolej mezunu, Amerika’da gezip dolaşmış, burjuva bir ailenin kızı olan 

Elif’le tanışıp ona tutulmasıyla “salon sosyalisti’ denilen ve zengin aile 

çocuklarının oluşturduğu, ideolojiden çok biçimsel bir yaşam ve söylemin 

hakim olduğu bir çevrenin içinde bulur kendisini. Ve yeni çevre, 

alışkanlıkları, değerleri ve yaşam biçimiyle Faruk’ta karşılık bulmakta 

gecikmez. Sevdiği kızla nişanlanıp onun ailesiyle yaşadığı köşke 

yerleşmesi Faruk için dönüm noktası olur. (…) başkalaşır, değişir ve 

yabancılaşır. Eski çevresinden, arkadaşlarından uzaklaşır. Ve onları birer 

ütopyacı olarak görmeye başlar.”391 

 

     Pastırma Yazı’nın son öyküsü olan “Kılıç Artıkları”nda ise, İleri’nin pek çok öyküsünde 

göreceğimiz ilginç bir sosyalist tip ile karşılaşırız. Bu kişi, çevresindeki sosyalistler 

tarafından “Kanlı Pazar” günü392 kavgadan kaçmakla suçlanır. Sosyalisttir ama ailevi 

anlamda ve ekonomik anlamda burjuvazi sınıfına dahil edilebilir. Bu durumun rahatsızlığını 

                                                           
391 K. Alver, “Selim İleri Öyküsünde İnsan Halleri”, s.97-98.  
392 “Kanlı Pazar” hakkında bu öykü incelenirken bilgi verilmişti.   
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yaşar. Dostlukların Son Günü’ndeki “Yarın Olsun” öyküsünde de aynı tip ile karşılaşırız. 

Kemal, zengin denebilecek bir ailenin çocuğudur ama aynı zamanda sosyalisttir. Fakat 

Marlboro içer ve bu durumun çevresindeki sosyalistlerce yadırgandığını bilmektedir. Bu bir 

çelişkidir.  

 

     İleri’nin öykücülüğünde, ilk öykülerden son öykülere doğru yaklaşıldıkça, ideolojik 

etkinin azalmasa bile renk ya da kabuk değiştirdiğini söylemek mümkündür. Belli bir 

toplumsal kaygı hep vardır. Ama bu kaygı, ilk üç kitapta olduğu kadar net bir şekilde söz 

konusu olmaz. Bir Denizin Eteklerinde’de ve Son Yaz Akşamı’nda bu sosyalist tipleri 

görmek çok kolay olmayacaktır. Sonradan ilk iki kitaba eklenecek olan “Yıllar Var ki” 

öyküsünde de sosyalist tiplere yer verilir. Bize öyküyü aktaran kişi, sosyalisttir ama aynı 

zamanda zengin çevrelerde yetişmiştir. Bu, onun çelişkisidir ve öyküde belirgin bir biçimde 

vurgulanır. “Siz eski soylular komünist oluyorsunuz zaten…”(s.251) cümlesi oldukça 

manidardır.    

 

     Yazarın dergilerde kalmış öyküsü “Beyaz Gelincik” ise, dejenere olmuş bir sosyalistin 

eleştirilişi gibidir. Hatta, bu öyküde hedef alınanın sadece bir kişi olmadığı, adeta 12 

Mart’tan sonra “yolundan” dönmüş sosyalistlerin eleştirildiği de öyküde kullanılan üslûptan 

bellidir. “Konformizm”e393, kurulu düzene, genel kabul görmüş olan yanlışa kapılan, 

zevklerinin, hırslarının peşinden gidip, gençliklerinde inandıkları ideallerinden vazgeçen 

“eski tüfek sosyalistler” eleştirilmektedir.   

 

     2.3.4.2. “Burjuva” Tipler:  

     Selim İleri’nin öykülerinde kapitalist tiplerin çoğu zaman acımasızca anlatıldığı görülür. 

Toplumun kurtuluşunu “Pastırma Yazı”nın kahramanı Faruk gibi, “proleterya”nın iktidara 

gelmesinde bulan Selim İleri’nin, bu tipleri çizerken eleştirici bir anlatım tutumunu seçmiş 

olması normal karşılanabilir. Ancak asıl mesele, bunu yaparken ideolojik şablonlardan 

sıyrılmasını bilmektir. Sosyalistleri daha ilk kitabında eleştirmekten çekinmeyen İleri’nin, 

şabloncu bir yazar olduğunu söylemek mümkün değildir. İdeolojik şablonlardan 

kurtulduğunun belki en kesin kanıtı, ilk kitabının son öyküsü olan “Zeytinliklerin Altında 

Sükûn Yok”ta, yardıma muhtaç durumda olan işçi eşlerine bir komserin yardım etmesidir.    
                                                           
393 “İlke olarak ya da uygulamada, çevresinde kabul görmüş veya egemen durumda olan davranış modellerine,    
       düşünce tarzlarına uyan kimsenin hareket tarzı.”  Daha fazla bilgi için bk. A. Cevizci, Felsefe Sözlüğü,  
       s.622-623. 
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     Cumartesi Yalnızlığı’nın birbirine bağlı olan son iki öyküsü “Ağlayan Kiremitler” ve 

“Zeytinliklerin Altında Sükûn Yok”ta, işçiler, işçilerin grev yapışları, ailelerinin 

zavallılıkları resmedilir. Bu iki öyküde işçi Recep’in patronu kapitalist tipini temsil eder. Şu 

satırlar patronun eleştirel anlatım tutumu ile nasıl sergilendiğini gösterir: “O adam kara 

gözlüklerini takıp giriyordu içeriye. (Saçlarını bol biryantinle arkaya yatırmış, pötikare 

kostümü hep ütülü, bıyıkları özenle incecik kesilmiş; Roma’yı yakmaya hazır bir Neron 

gibi.) Safiye sevmiyordu onu.”(s.85) Patronlara karşı tutum olumsuzdur ve patron tipinin 

çizilişinde Orhan Kemal’in etkisi hissedilir.      

 

     İleri öykücülüğünün, dikkat çekici öykülerinden birisi olan “Pastırma Yazı”nda, Atıf 

Bey kapitalist bit tiptir. “Cumhuriyet’in türettiği” burjuva sınıfını temsil eder. Büyük bir 

köşkte yaşar. Ahlâken zaaf içerisindedir. Cumhuriyeti destekler. Lüks yaşamın en ileri 

ucundadır. Çevresindeki tiplerden eşi Vedia Hanım da adeta onun dişisi gibidir. Bütün köşk 

adeta bir “hedonizm”e gömülmüştür. Atıf Bey, Recep’in patronuna kıyasla daha derinliğine 

çizilmiş bir tiptir. Selim İleri, özellikle “Pastırma Yazı”nda, burjuvazi sınıfını yermek, 

onları mahkûm etmek üzere kaleme sarılmış gibidir. Atıf ve Vedia’dan başka Selva ve 

Bülent tipleri de burjuvazi sınıfının çözülmüş, yozlaşmış kişileridir. 

 

     2.3.4.3. Kadınlar: 

     Selim İleri, öykülerinde, kadınlara çok fazla yer verir. Bunun sebeplerinden birisi, tıpkı 

Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi, çocukluğunu kadınlar arasında geçirmiş olmasıdır. 

Gözlemciliğini çok iyi kullanır. Ayrıca öykülerinin önemli bir kısmını kendi yaşamından ve 

çocukluk anılarından hareket ederek kurmuştur. Selim İleri’nin kadınları, özellikle 

Cumartesi Yalnızlığı kitabının etkisiyle, toplumun her kesimini kapsayacak şekilde geniş bir 

yelpazeye oturur. Bu ilk kitabı parantez içine alarak konuşursak, İleri öykülerinde, üst 

tabaka kadınlarının, aydın kadınların, eski İstanbul hanımefendilerinin daha yoğun olarak 

anlatıldığını söylememiz gerekirdi.     

 

     Cumartesi Yalnızlığı’nın “Türküsüz” öyküsünde evde kalmış kız ve öğretmen Suat 

anlatılır. Suat terk edilmiştir. Başkalarının yalnızlığını kıskanan, mutluluğunu kitaplarda 

arayan küskün bir kızdır. Entelektüel bir kişiliği vardır. “Güzün Savaş”ta anlatılan Serap, 

hamiledir ve bir polis tarafından coplanır. Ölür. Üniversite öğrencisi olan Serap, devrimci 
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kadını temsil eder. Kitaba adını veren öyküde deri işçisi kız, İleri’nin daha sonra çok fazla 

üstünde durmayacağı yoksul kadın tipine girer. Nişanlısını çok sever ama temel sorunları 

parasızlıktır. Aralarında parasızlığa dayanan bir tartışma çıkacaktır. Kitabın son iki 

öyküsünde de işçi eşleri ve onların zor hayat şartları anlatılır.  

 

     Pastırma Yazı’nda eski İstanbul hayatının kadın figürlerine rastlanır. Özellikle “Hicran 

Yarası”nın Leyla Hanımı ile “Hayatımın Romanı”ndaki Cenan Hanım, Osmanlı zamanında 

yetişmiş ama Cumhuriyet devrinde de yaşamış tiplerdir. Eski İstanbul hayatının tipik 

hanımefendileridir. Saray kültürü ile yetişmişlerdir. “Duyarlık” öyküsünün anlatıcı kadını 

da gene bu paraleldedir. Seçkin bir aileden gelir. Şaşaalı bir geçmişe sahiptir. Üst düzey bir 

eğitim almışlardır. Edebi eserlerden habersiz değildirler.  

 

     Bu, soylu hanımların anlatılışı, Dostlukların Son Günü’nde de devam eder. Selim İleri, 

çocukluk anılarını, eski köşkleri, yalıları anlatır. Ancak bu arada, köşkte yaşayan hizmetçi 

kadınlara duyduğu acıma hissini de kaleme almadan edemez. “Erişmez Nevbahar” adlı 

öyküde, besleme rolünde olan Hafize’nin yoksul dünyasına bir iç çözümleme ile girilir: 

“Mutfağı düşünürdü herhalde Hafize. Sarılı yeşilli çinko kaplar, dağ gibi bulaşık, Nezihe 

Hanımefendi’yle Paşa’sının özel balık çatal-bıçakları, kaşıkları, ovulacak tepsiler… (…) 

Kulaklarında en kötüsünden amatisli, ayarı düşük teneke altın küpeler, kulak memeleri 

cerahatlenmiş…”(s.300-301)             

 

     İleri’nin dikkat çekmiş öykülerinden olan “Gelinlik Kız”da anlatılan İncila Abla, yoksul 

ama asil bir kızdır. Sevdiği erkek tarafından terk edilir. Bu ona çok acı gelmiştir. İncila 

Abla’nın asaleti, eski İstanbul hanımefendilerinin zarif dünyalarını başarıyla yansıtır. İncila 

Abla, ince ruhluluğun, soyluluğun, sessizliğin timsali gibidir. “Elbise Haritaları”ndaki  

Funda Abla da aynı ruh haline sahip olmakla birlikte, Funda’nın anormal bir yapıya sahip 

olduğu geçen süre içerisinde anlaşılacaktır. Funda da bir “yaşlı kız”dır. Muhtemelen bu 

yüzden delirecektir. Yalnız, zarif, sessiz, içlerine kapanmış yaşlı kızlardır bunlar. 

“Türküsüz”ün Suat’ı da bu gruba dahil edilmelidir.  

 

     Son Yaz Akşamı’na sonradan dahil edilecek olan “Prens Hamlet’in Trajik Öyküsü”ndeki 

Calibe Hanım ve Şermin’se aydın kişilerdir. Tiyatro sanatçılarıdır. Birbirlerine zıt 

karakterdedirler. Calibe Hanım son derece etkileyici bir karakterdedir. Ancak dünyaya 
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tamah etmez. Gerçek yaşamdan, Cahide Sonku’nun yaşamından öyküye girmiştir. Şermin 

tersine dünyaya sarılmış bir kişidir. Amacı için her yolu mubah görür. “Kötülük”teki 

Neslihan da bir sanatçıdır.             

 

     İleri, kadınları anlatırken, “anne” figürünü ihmal etmez. “Anne” figürü, ilk üç kitabını 

baştan sona sarar. Anne, idealize edilmeden anlatılır.   

 

     2.3.4.4. Çocuklar: 

     İleri’nin öykülerinde çocuk-anlatıcı ve çocuk kahramanlar çok sayıdadır. Bunun bir 

sebebi, yazarın, çocukluk anılarını öyküleştirmeyi seçmiş olmasıdır. Bu çizgiyi 

örnekleyebilecek çok sayıda öyküye rastlanır. Özellikle Dostlukların Son Günü kitabındaki 

öykülerde, çocukluğun öyküleştirilmesi örneğine sıkça rastlarız. “Gelinlik Kız” bunlardan 

biridir. Ancak Pastırma Yazı’ndaki “Müsamere” öyküsünde, şımarık bir zengin çocuğu olan 

Turgay, yazarın çocukluk anılarından neşet etmez. Turgay’ın varlık sebebi, yazarın sınıfsal 

farklılıkları ortaya çıkarmayı hedeflemiş olmasıdır. “Müsamere”deki şımarık Turgay, 

karakteri itibariyle istisnadır. Zira, çoğunlukla anılardan, kendi hayatından, kendi 

çocukluğundan neşet eden öykülerinde karşımıza çıkan “çocuk”, içine kapalıdır. Sessizdir. 

Yalnızdır. Ailesine bile yabancıdır. Uysaldır. Sevilmediğini düşünür. Kendi varlığını 

çevresindekilere kabul ettirememiştir. “Ayrılık Var”da anne ve babasının kavga etmesinden 

korkan çocuk üzerinden, bir çocuğun ruh dünyası büyük bir başarıyla verilmiştir. “Kavga 

çıkarsa kulağımı radyoya dayarım. Radyo tiyatrosu iki dakika sonra başlayacak.”(s.287)       

 

     2.3.4.5. Entelektüeller: 

     Selim İleri’nin öykülerinde belki de en geniş yer tutan kişiler, “küçük burjuva sol 

aydınlar”dır. Fethi Naci –yazarın romanları üzerinden- bu konuyu tartışmıştır.394 Ayrıca 

Selim İleri, gene romancılığını söz konusu ederek bu konuya değinen bir yazı yazmıştır.395 

Yazılar romancılığı üzerinden yapılmış da olsa, İleri’nin küçük burjuva sol aydınları 

yazmaya başlaması öyküleriyle olmuştur. Başka bir deyişle, bu kesim, romanlardan önce 

öykülerinde anlatılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla bu konuda söylenenler, öykücülüğünü de 

ilgilendirmektedir.  

   

                                                           
394 F.Naci, Yüzyılın 100 Romanı, s.624 vd. 
395 S.İleri, “Niçin Küçük Kentsoyluyu Yazıyorum…” , s.26 vd. 
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     Selim İleri’nin ilk öykülerinden başlayarak son yayınlanan kitabına giren ve bu 

incelemeye konu olan “Şahane Bir Tuvalet” ve “Hayat Sönüp Giderken” adlı öykülerine 

kadar uzanan çizgide, bu çizginin önemli bir bölümünde, “küçük burjuva” “sol aydınlar”ı 

anlattığını söyleyebiliriz. Bu kişilerin başlangıçtan beri karşımıza çıkan karakteristik 

özelliklerini sıralamaya çalışalım: Bu kişiler yalnızdırlar. Çevrelerine kişiliklerini kabul 

ettirememişlerdir. İçten içe kendileriyle kavgalıdırlar. Cinsel problemler yaşarlar. 

Toplumsal kaygılara sahiptirler. Ailevi ve ekonomik anlamda burjuva olmalarına rağmen, 

sosyalizmin toplumsal çözüm getireceğine inanmışlardır. Resimle ya da yazarlıkla 

uğraşırlar. Ancak yazarlığın yanında ressamlık, çok az öyküde karşımıza çıkar. Öykülerdeki 

yazarların bile pek çok ortak özellikleri vardır. Edebiyat dünyasıyla kavgalıdırlar. Edebiyat 

dünyasındaki insanların iki yüzlülüğünden yakınılır. Yazdıkları para etmez. Bu kişiler, 

“gerçek sosyalistlerce” burjuva olmakla itham edilirler. Burjuva taraflarını gizlerler… vb.  

 

     İleri’nin öykülerinde kendini anlatmaktan kaçınmaması, belki de böyle bir 

ortaklığı/benzerliği doğurmuştur.             

 

     “Son Yaz Akşamı” öyküsünde bir ressamın ruh dünyası büyük bir başarıyla yansıtılır. 

Kendisiyle ve çevresiyle olan çatışması vurgulanır. Sanat dünyasının, kapitalizmin bir 

sonucu olarak, nitelikten niceliğe doğru evrilmesi, bir ressamın en yakın çevresi tarafından 

bile anlaşılmayışı, burjuva ressamı olarak suçlanması anlatılır. Bu öyküdeki karakterlerin 

yukarıda anlatılan özellikleri neredeyse tamamıyla karşıladığını söylememiz mümkündür. 

Özellikle öykünün merkezindeki figür, uzun uzun örneklemelere ihtiyaç bırakmayacak 

kadar tipik bir İleri kişisidir.     

 

     2.3.4.6. Diğerleri: 

     Buraya kadar çıkardığımız öykü kişileri profillerinin dışında “sürpriz” olarak 

görülebilecek öykü kişileri de vardır. “Sürpriz” olarak yorumlamamızın sebebi, bu 

figürlerin, İleri metinlerinde karşılaşmaya alışık olmadığımız kişiler olmalarıdır. “Mecnunu 

Çok Dağlar”da Zekeriya Dede mistik özellikler taşıdığından, “Denizkızının Öyküsü”nde 

Eftalya gerçeküstü bir figür olduğundan, “Sabahsız Geceler”de Dostoyevski kahramanı 

Prens Muşkin bir edebiyat metninden alındığından, sürpriz figürlerdir. Mistik, metafizik 

özellikler taşıyan bir kahramanın İleri’nin metinlerinde karşımıza çıkması mümkün 
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gözükmemektedir. Öte yandan, gerçeküstücülük de, yazarın metinlerinin genel 

özelliklerinden sayılmaz.      

  

     Ayrıca, “Mustafa Suphi”deki anlatıcı kişi, “Müsamere”deki Turgay ve “Prens Hamlet’in 

Trajik Öyküsü”ndeki Feridun, yazarın anlatmak istediklerini, sahip olduğu dünya görüşünü 

tersinden anlatabilmek amacıyla seçtiği figürlerdir. “İroni”ye ya da “eleştiri”ye giderken, 

İleri, bu kişileri kullanmayı tercih edecektir. Demek istiyoruz ki, İleri’nin genel figürlerinin 

sahip oldukları özelliklerin tam tersi bir konumdadırlar. Feridun, tiyatroya dünyevi birtakım 

hedeflere ulaşabilmek için girmiş bir “Casanova”dır. Selim İleri’nin sanata ve hayata 

yüklediği anlamlar bunlar değildir. Ya da Turgay’ın şımarıklığı, İleri metinlerinde 

göregeldiğimiz çocuk figürlerin ortak özelliklerinin tam tersine bir yönde ilerler. Turgay; 

şımarık, hareketli, lider ruhlu, başarılı ya da en azından “başarılı” bir çocuktur. Oysa 

İleri’nin “çocuk”ları bu özelliklerden hiçbirine sahip değildir. “Mustafa Suphi”nin anlatıcısı 

ise anti-komünisttir. Dindar olduğu anlaşılmaktadır. Bu özellikler de İleri’nin figürlerinin 

genel özelliklerinin uzağındadır. 

 

     2.3.5. ZAMAN 

    Öykü türü, “zaman”ı daraltma, kısaltma eğilimindedir. Öykünün başından sonuna kadar 

geçen sürenin, modern öyküde elden geldiğince kısaltıldığını görmekteyiz.396 Bu anlamda, 

yazdığı öykülerde, sözgelimi, bir kadının bütün bir ömrünü birkaç sayfa içerisinde özetleme 

eğiliminde olan Halit Ziya Uşaklıgil, bu tür bir uygulamayla öykü türünün özelliklerine 

aykırı hareket etmiş olmaktadır.397 Zira, öykü türünün yönelimi bunun tersinedir. 

 

     Öyküde, “zaman”a ilişkin olarak Selim İleri’nin tasarrufu ise, modern öykünün eğilimi 

yönünde değildir. İleri’nin öyküleri, anekdotlar halinde de olsa, bazen bir insan ömrünü, 

bazen insan ömrünün yarısını kaplayacak kadar uzundur. Yazar, bir ömrü kronolojik olarak 

baştan sona özetleme yoluna gitmez. Ancak, zamansal atlamalar yaparak, anekdotlardan 

yararlanarak, çok uzun bir zaman dilimini anlatır. Pastırma Yazı’ndaki “Hayatımın 

Romanı” öyküsü, Cenan Hanım’ın on dört yaşından başlayarak ihtiyarlığına kadar geçen 

süreyi kısım kısım anlatır. Diğer öykülere bakıldığında, bu öykünün kronolojik özellikler 

içerdiği bile söylenebilir. Aynı kitaptaki “Duyarlık” öyküsünde de, “Hayatımın 
                                                           
396 G. Aytaç, Edebiyat Yazıları 2, s.242.  
397 Halit Ziya Uşaklıgil’in bu sınıflamaya uyan öykülerinden biri olan “Ferhunde Kalfa”nın tahlili için bk. M    
     Kaplan, Hikâye Tahlilleri, s.36 vd. 
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Romanı”ndan daha kısa bir öykü olmasına rağmen, gene ihtiyar bir İstanbul 

hanımefendisinin şatafatlı hayatı kendi dilinden anlatılır. “Hayatımın Romanı”na göre bu 

öykü daha karışık, daha düzensiz bir biçimde bir ömrün özetlenmesini amaçlar. Ancak 

bunun sıradan bir özetleme olmadığının belirtilmesi gerekir. Bunak bir ihtiyarın hafızası 

olayları ne kadar hatırlarsa, öykü de o kadar düzenli bir biçimde işler. Bu tasarruf öykülere 

özgünlük katar.    

 

     Öykülerde anlatıldığını söylediğimiz bu “uzun zaman dilimi”, bu “süre”, baştan sona 

doğru anlatılmaz. Genellikle sondan başlanarak geçmişe dönülmektedir. Geriye bakış ve 

geriye dönüş tekniklerinden sık sık yararlanılmaktadır.                    

 

     İleri’nin, incelememize konu olan toplam kırk dokuz öyküsünden, ancak birkaç tanesinin 

bir günlük ya da bir günden daha kısa bir süreye sahip olduğunu görürüz. “Bi Keman” 

bunlardan biridir. Bir çocuğun kemana sahip olma arzusunu dile getirdiği kısa bir 

konuşmadan ibaret olan bu öyküde, anlatım zamanı vaka zamanından daha da kısadır. 

“Güzün Savaş” öyküsü de, toplam iki günü kapsar. Gündüz başlayan öykü aynı günün 

gecesini ve ertesi günün gündüzünü içine alacak kadar kısadır. “Cumartesi Yalnızlığı”nın 

süresi de bir gündüz ve bir geceyi kapsar. Ancak, belirttiğimiz gibi, bu tür kısa süreli 

öykülerin sayısı oldukça azdır.       

 

     Selim İleri öykücülüğü bir “hatırlama” öykücülüğüdür. Bir “geçmiş” anlatıcılığıdır. İleri, 

denemelerinde, incelemelerinde, anılarında, gazete yazılarında, piyeslerinde ısrarla 

“geçmiş”in peşine düşer. Burada, İleri’nin yalnızca anılarını öyküleştirdiği gibi kolaycı bir 

sonuca varılamayacağını söylemeliyiz. İleri, yiten güzelliklerin peşindedir. ”Eski”nin bir 

ruhu vardır. “Eski” bir asalete sahiptir ve kaybolmaktadır. İleri’yi harekete geçiren, bazen, 

böylesi bir kayboluşa duyduğu acıyken, bazen de sadece yaşadıklarını yazma eğilimidir. 

Kendisi de 1950’li senelerden itibaren İstanbul’un kaybolan güzelliklerine şahit olmuştur.    

 

     Selim İleri öykücülüğünü “hatırlama”, belki de daha yerinde bir tabirle “yad etme” 

öykücülüğü olarak gördüğümüzü belirttik. İleri’nin toplam kırk dokuz öyküsünün otuz 

dokuz tanesi bugünden geçmişe doğru bir yay çizer. Bir anı, anılar, geçmişten bir yıl, belki 

de uzun yıllar hatırlanır. Bu eğilim, İleri’de o kadar belirgindir ki, birkaç örnek vermekle 

yetineceğiz.  
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     “Mustafa Suphi”de, kardeşi Mustafa Suphi ve arkadaşlarıyla birlikte Karadeniz’de linç 

edilen “kahraman-anlatıcı”, bu linç eyleminin gerçekleştirildiği günü ve önceki günleri 

hatırlamaktadır. “Kötülük”te, anlatıcımız Kenan otuz beş senelik ömrünü, pek çok detayıyla 

birlikte hatırlar. “Laterna Magica”da otuz senelik bir zaman dilimi hatırlanır. Dostlukların 

Son Günü’ndeki öykülerde hatırlanan zaman genellikle çocukluktur. “Duyarlık” ve 

“Hayatımın Romanı” ise bütünüyle “hatırlama”ya dayanan, geçmişin anlatıldığı öykülerdir.  

 

     İleri öykücülüğünde, iki farklı “hatırlama” biçiminden bahsetmek gerekecektir. 

Bunlardan birisi Dostlukların Son Günü’nde örneklerini gördüğümüz, çocukluk anılarının 

hatırlanması şeklinde gerçekleşir. Diğeri ise, Osmanlı’nın son zamanlarına kadar uzanan, 

yazarın araştırmalar sayesinde yazdığını söylediği hatırlama biçimidir. Bir anlamda, 

İleri’nin öykülerinin büyük bir bölümünü kaplayan “geçmiş”, bireysel ve toplumsal olmak 

üzere iki bölümde incelenebilir.  

 

     “Geçmiş”, Dostlukların Son Günü kitabında, daha çok çocukluk ya da ilkgençlik 

anılarını içine alan bir zaman dilimidir. “Gelinlik Kız”da, bir çocuğun annesiyle gittiği 

misafirlikler ve özellikle bunlardan biri anlatılmaktadır. “Elbise Haritaları” öyküsünde de 

yalnız, evde kalmış bir orta yaşlı kız anlatılır. Bazen de hatırlanan üniversite günleridir. 

Bununla birlikte, gençliğinde devrimciler arasında yer almış bir orta yaşlı insanın o günleri, 

anıları hatırlaması, bir anlamda kendisiyle hesaplaşmasıdır. “Geçmiş”in farklı bir noktayı 

hedeflediği de olur:   Osmanlı’nın son zamanlarına uzanılır. Bu tür öykülerin öykü figürleri 

de, böyle uzun bir zaman dilimini hatırlayacak kadar yaşlı olurlar. Cumhuriyeti de, 

Osmanlı’yı da görmüş, 20. asrın önemli olaylarına tanık olmuşlardır.        

 

     Selim İleri öykülerinin “iç zamanı”nın ya da başka bir deyişle “süre”sinin böylesine 

uzun bir “yay” çizmiş olması, ister istemez öyküde “hatırlama zamanı” ve “hatırlanan 

zaman” olmak üzere iki terimden bahsedilmesine yol açacaktır. Öykülerde “hatırlanan 

zaman” 20. asrın farklı dönemlerine yönelmiştir. Örneğin “Kılıç Artıkları” öyküsünde 

yazarın lise yıllarına kadar uzanır. Bu da 1960’lı senelere tekabül eder. Bazen 1971 

muhtırası sonrasına denk düşer. Bazen Menderes’in idam edildiği günler hatırlanır. 

“Hatırlama zamanı”nı belirlemek ise “hatırlanan zaman” kadar kolay olmayacaktır. 

“Hatırlama zamanı” “Beyaz Gelincik” öyküsünde olduğu gibi, bir zamanlar belli idealler 
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için bir araya gelmiş gençlerin artık kendi yollarını belirleyip kendi hayatlarını yaşamaya 

başladıkları günlere denk gelir. Dolayısıyla, ideallerinden “hâlâ” kopamamış olanlar için 

acılı bir buluşma söz konusu olur. 

 

     Selim İleri öyküleri, 20. asrın pek çok önemli olayına vurgu yapar. “Önemli olay” 

nitelemesini, çoğunlukla ülkemiz şartlarını göz önünde bulundurarak yaptığımızı 

belirtmeliyiz. Selim İleri, toplumsallıkla bireyselliği öykülerinde kaynaştırmasını bilmiş bir 

yazardır. İdeolojik şablonlara düşmez ama ideolojinin öykülerine konu olduğunu görürüz. 

Dolayısıyla, 12 Mart gibi, 27 Mayıs gibi ihtilaller, Menderes’in idamı gibi, Cumhuriyet’in 

ilanı, II. Abdülhamit’in halli gibi tarihi olaylardan öykülerde bahsedilir. 1980 öncesi 

ülkemizin sokaklarında akan kan, farklı ideolojik kamplardaki insanların birbirlerini 

öldürmeleri, bu gelişmelerden duyulan endişeler öykülere yansır. İfade etmeye çalıştığımız 

bu özellik, öykülerdeki “dış zaman”ın metinde tezahür ediş biçimlerinden sadece biridir. 

Bir başka deyişle, İleri’nin öykülerinin hangi devirde, hangi zamanda geçtiğini 

anlayabilmemiz için elimizde bazı ipuçları vardır. 20. asrın önemli olayları bu ipuçlarından 

sadece biridir. Şimdi, bu olayların öykülerde görünme biçimlerini örnekleyelim:  

 

     “Sabahsız Geceler” öyküsündeki “herkesin de bildiği gibi, acılara boğulmuş ülkemizde 

toplumsal hayat karanlık bir görünüme çekilmek isteniyordu ve insanlar –bilerek 

bilmeyerek- söz konusu karanlık görünümü büsbütün kolaylaştıracak davranışlarda 

bulunuyorlardı.”(s.419) cümlesi 1980 öncesi sokak kavgalarına vurgu yapmaktadır.  

 

     “Prens Hamlet’in Trajik Öyküsü”ndeki “…Başvekil Hazretleri mahkemelere düşmüş, 

yargılanmış, idama mahkûm edilmişti.”(s.745) cümlelerinden, 1960 ihtilalinden sonra 

meydana gelişmelerden bahsedildiğini anlarız.                   

 

     “Mustafa Suphi” öyküsünde, Mustafa Suphi ve arkadaşlarının Trabzon’da linç 

edildikleri güne vurgu yapılır. Tarih, 1920 yılının Ocak ayına tekabül eder.  

 

     “Hayatımın Romanı”nda geçen “…memlekette harp başlamış yeniden. Biz öyleyizdir 

zaten, harbin biri bitmeden öbürünü başlatırız; bu harbe istiklalimiz için girmişiz.” 

Cümleleri 1919 yılına işaret eder. Aynı öyküdeki “Cümhuriyetin ilanından beş sene sonra 

vatanıma kavuştum.”(s.226) cümlesi 1928 yılına tekabül eder. Gene aynı öyküdeki “harp, 
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bu korkunç felaket, bu kalemden başka silah görmemiş gençlere tüfengi yükleyen insan 

kıyımı.”(s.201) cümlelerinde geçen “kalemden başka silah görmemiş” ifadesi okuyuculara 

Çanakkale Savaşı’nı hatırlatır.     

 

     Bu örneklerdeki gibi tarihi olayların hatırlatılması dışında da, öykülerin dış zamanını 

okuyuculara hissettiren ayrıntılar, öykülerde kullanılır. Bunlar, eski konakların dış 

görünüşleri, ev eşyaları, giyimler, konuşma biçimleridir. Pek çok öyküde eski İstanbul 

hayatı anlatılmak istenir. Eski İstanbul insanları, eşyaları, binaları; “zaman”ı ya da 

“dönem”i anlamamızı kolaylaştırır. “Para” öyküsünde, kadınların birbirleriyle konuşmaları, 

anlatılan hal ve tavırları onları “eski” bir zaman dilimine bağlayacaktır.  

 

     “Gelinlik Kız” öyküsünde İncila Abla’nın evi de, eşyası da, söylediği türkü de, onu ve 

ailesini kaybolmuş bir devrin insanları yapacaktır.   

 

     Selim İleri bazı öykülerinde, öykünün zamanı hakkında bilgiyi kendisi verir. Bazen 

kahramanına günce tutturarak, bazen içinde bulunulan günün tarihini kahramanına 

söyleterek, “zaman”ı algılamamızı kolaylaştırır. “Yürek Burkuntuları” ve “Hicran Yarası” 

öykülerinde kahramanlar günce tutarlar. Yıl, ay ve gün olarak gerek iç ve gerek dış zamanı 

tespit etmiş oluruz. “Bir Gönül Gurbetinde” öyküsünde ise o gün yılbaşı gecesi yaşanır. 

Öykünün anlatıldığı gün, 1974 senesinin son günüdür.    

 

     “Zaman”ın İleri tarafından işlevsel olarak kullanıldığı olur. “Yürek Burkuntuları” 

öyküsünde, öykünün merkez kişisi şizofrenik özelliklere sahip bir gençtir. Bu durum, onun 

günce defterine attığı tarihlere de yansır. Defterindeki bazı tarihler, fantastik denebilecek 

türden, gerçek dışı örneklerdir. Öyküdeki günlerin tarihlerini sıralayalım: 7 Eylül 1966, 8 

Eylül 1966, 7 Teşrinisani 1307, 9 Eylül 1966, 10 Eylül 1965, 13 Teşrinievvel 1307, 13 

Eylül 1966, 15 Kasım 1965, 3 Ekim 1965, 1 Kasım 1307, 7 ekim 1966, 5 Ekim 1966, 7 

Eylül 1037, 30 Kasım 1966, 9 kasım 1967, 16 Kasım 1967…  Bu tarihlerin aynı kişi için 

geçerli olması düşünülemez.  

 

     Selim İleri’nin en çok yaz ve güz mevsimlerine vurgu yaptığı, en çok bu mevsimleri 

anlattığı görülür. Selim İleri, “yaz” mevsimini, dünyanın güzelliklerinin yaşanabileceği, 

insanların bir arada birbirlerine sevgilerini, içtenliklerini sunabilecekleri bir zaman dilimi 
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olarak görür. İleri’nin “yaz” tutkusu, kitaplarının başlıklarına kadar uzanmıştır: Bu Yaz 

Ayrılığın İlk Yazı Olacak, Son Yaz Akşamı,  Pastırma Yazı… “Kötülük” öyküsünden 

alacağımız şu satırlar manidardır: “Yaz bitiyor Kenan.  Her şey bitiyor. İnsan olmamız için 

bir sınavdı bu yaz. Olabildik mi?”(s.558) İleri, yaz mevsimine derin anlamlar 

yüklemektedir. Yaz, duygusallığın zirveye ulaştığı bir mevsimdir. Hayatın güzellikleriyle, 

incelikleriyle yaşanabileceği bir mevsim…  

 

     “Yaz mevsimi ile Akdeniz, Selim İleri metinlerinde önemli bir yer tutar. Yaz mevsimi 

abartılı duygu devinimlerine, güneşin “esrittiği” hikâye kişilerinin cinsel ve duygusal 

sanrılarına imkân sağladığı için işlevseldir.”398 diyen Fatih Özgüven, bu mevsimin başka bir 

anlamına işaret edecektir. Cinsellik ve duygusallık… İleri’de, biraz da yaz mevsiminin 

tetiklemesiyle işlev kazanmaktadırlar.       

 

     İleri’nin, öykülerinde, “değişim” olgusuna vurgu yaptığına değinmiştik. Değişim, aynı 

zamanda, öykülerdeki “zaman” unsuru ile de ilgilidir. Değişimin temelinde yatan etken, 

zamandır. İleri öykücülüğünde, zamanın geçmesiyle birlikte değişen insanlık, şehir, ilişkiler 

eleştirilir. Değişim olumsuz biçimde algılanır. “Denizkızının Öyküsünde”ki şu satırlar bu 

durumu örnekleyecektir: 

 

“Nefretime kaygılar, çaresizlikler karışıyordu: böyle nereye 

sürükleniyorduk, böyle ne kadar çok ve ne kadar karanlıktık, bir gün 

geçmişi özlemek zorunda kalacağımız sanki hiç aklımıza gelmiyordu. 

Yalnızca hayatı kirletiyorduk. İşte bunun maddi, somut bir görünümü 

gibi, denizde yalnızca karpuz kabuklarıyla mazot artıkları yüzer olmuştu; 

uskumrular nicedir bu sulara uğramadığından salkım saçak deniz anaları 

çoğalmıştı.”(s.533)       

 

     Yazarın güz mevsimini de sıklıkla öykülerinde “tercih ettiği” görülür. Cumartesi 

Yalnızlığı kitabının yeni baskılarında, kitaba bir alt başlık konulmuştur: “Güz notları”… 

Yazarın kitaptaki bir öyküsünün adı da “Güzün Savaş”tır. Öykülerinde hüznü bir fon olarak 

kullanan bir yazarın güz mevsimine vurgu yapması gayet normaldir. Sonbahar mevsimi, 

                                                           
398 Fatih Özgüven’in Çağdaş Eleştiri’nin Haziran 1982  tarihli, 4 sayılı nüshasında yayınlanan bu yazısına        
      bizim ulaştığımız kaynak için bk. Ö.Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü, C.4., s.90-93. 
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doğanın canlılığını yitirdiği bir zaman dilimine işaret eder. Bu da insanı hüzünlendirir. Güz, 

özellikle eylül, edebiyatçıların en çok vurgu yaptıkları zaman dilimlerinden biridir.   

 

     İleri’nin öykülerindeki “zaman” unsuru, yazarın anlatmayı amaçladıklarıyla bütünlük arz 

eder. “Zaman” işlevsel olarak kullanılır. Ancak, başta belirttiğimiz gibi, modern öykünün, 

zamanı daraltma, kısaltma eğiliminin aksine, İleri’nin öykülerindeki “iç zaman” son derece 

geniş bir yay çizer. Bu da onun, “geçmiş”i anlatma eğiliminden kaynaklanır.  

 

     2.3.6. MEKÂN 

     Bir öykü içerisinde; insan, olay, zaman ve mekân unsurlarının birbirinden ayrı parçalar 

olmadıkları bir gerçektir. Kim, nerede, ne zaman, ne yapmış? sorularının cevapları olarak 

da düşünülebilecek olan bu sorulardan “nerede?” sorusu hem coğrafya olarak, hem de dar 

anlamıyla öykünün geçtiği yer olarak cevaplandığı zaman, metnin amacının, metinde gizli 

düşüncenin anlaşılması kolaylaşacaktır.  

 

     Mehmet Tekin’in roman sanatında mekân unsurunun ne gibi işlevlere sahip olduğunu 

açıklarken şu dört maddeyi sıraladığı görülür: 1. Olayların cereyan ettiği çevreyi tanıtmak, 

2. roman kahramanlarını çizmek,  3. toplumu yansıtmak, 4. atmosfer yaratmak.399 Bu 

maddelerin tamamının İleri öykülerinde uygulandığını söyleyebiliriz. Ancak klasik öykü ve 

romanlarda görülen, girişte mekân ve insan tasvirleri yapma eğiliminin İleri’de söz konusu 

olmadığını,  daha çok kesit öyküleri yazan İleri’nin yukarıdaki maddelerden birincisini 

kendi yöntemleriyle gerçekleştirdiğini belirtmeliyiz.   

 

     Şerif Aktaş, Tarık Buğra’nın Küçük Ağa romanının girişindeki tasvir bölümünü 

alıntıladıktan sonra “Böyle tanıtılan  kasabanın iyi hadiselere sahne olacağı beklenemez. 

Burası harpten maddi manevi birçok şeyini kaybetmiş Çolak Salih’in memleketidir.”400 der. 

Girişteki tasvirle romanda olacaklar arasında bir paralellik vardır. Biz de, Selim İleri’nin 

öykülerinde mekân unsurunu incelerken, öykülerin anlattıkları ile öykülerde kullanılan 

mekânlar arasında paralellikler olduğunu tespit ettik. Bu başlık altında, İleri’nin mekân 

tasarrufu ile kahramanların sınıfsal farklılıkları arasındaki paralellikleri ve öykülerde 

atmosfer oluşturulurken mekândan nasıl yararlanıldığını örneklemeye çalışacağız. Bunların 

                                                           
399 M. Tekin, Roman Sanatı 1, s.129. 
400 Ş. Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, s.144. 
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yanı sıra, toplumsal değişim olgusunun, İleri öykülerinde işlenirken, gene mekân 

unsurundan nasıl istifade edildiğini de göstermeye çalışacağız.  

 

     Selim İleri, çocukluğunda babasının işi sebebiyle Almanya’da yaşadığı kısa bir süre, 

Tokat’ta geçen askerlik dönemi ve bazı seyahatler, tatiller dışında ömrünün tamamını 

İstanbul’da geçirmiştir. Buna paralel olarak öykülerinin coğrafyasını büyük oranda İstanbul 

oluşturur. Özellikle ilk üç kitabında İstanbul, pek çok semtiyle, mahallesiyle, sokaklarıyla 

karşımıza çıkacaktır. (İleri’nin eserlerinde İstanbul’un büyük bir etkiye sahip olduğunu, 

İleri’nin denemelerinde, öykü ve romanlarında, anılarında uzun uzun anlatıldığını, eski ve 

yeni halleriyle betimlendiğini belirtmiştik.) Yazarın dördüncü kitabı olan Bir Denizin 

Eteklerinde’de öykülerin coğrafyası Akdeniz’e, daha dar anlamda Bodrum’a kayacaktır. 

Yazar, 1972 yılında, yirmi üç yaşında Bodrum’u ilk kez görecektir.401 Kendisini ünlendiren 

romanı Her Gece Bodrum’un yayın tarihi ise 1976’dır. Fakat Bodrum’un izleri, 1975 

yılında yayınlanan Dostlukların Son Günü’nde değil, 1980 yılında yayınlanan Bir Denizin 

Eteklerinde kitabında ortaya çıkar. Daha sonra yayınlayacağı Son Yaz Akşamı da aynı 

coğrafyayı benimser. Öykülerin coğrafyasındaki İstanbul egemenliği, yerini Bodrum-

İstanbul arası bir gelgite terk etmiş gibidir. Ayrıca, İstanbul ve Bodrum’a ek olarak, 

Anadolu’nun zaman zaman İleri öykülerinde yer aldığını da görürüz. Anadolu’yu Akdeniz 

coğrafyasından ayırmak, ayrı olarak ele almak gerekmektedir. Şu satırlarda Akdeniz 

coğrafyasının büyük bir başarıyla yansıtıldığı görülür; “Bir Denizin Eteklerinde”den: 

 

“…beyaz mimarisiyle kendine özgü, zakkumlu boruçiçekli palmiyeli, 

deniz kıyısındaki bir Akdeniz kentine açılıyoruz…”(s465) “Bodrum’da 

yine kötü bir rüzgâr esmektedir. Görüntüdeki adam, Kale’nin kunt 

duvarlarına dayalı gazinoda, öğle sıcağından bunalmış bira içiyor; gözleri 

limana, limandaki teknelere, yelkenlere, tektük insanlara, çımaların, 

halatların fırlatıldığı siyah babalara, oynaşıp duran serseri şamandıralara 

takılı kalmış…”(s.467) “Bu beyaz evli, toprak alacası Akdeniz kentine 

kıpırtısız bir yaz öğlesinde girdik. Büyük sedir ağaçlarını, dağların 

eğimine sıralanmış çam ormanlarını çoktan aramızda bırakarak kıyıya 

inmiştik. Deniz, İlkay biçimi koylarla çevriliydi.”(s.468)                

 

                                                           
401 Milliyet Sanat, “Niçin Bodrum ya da Niçin Bodrum Değil?”, s.10. 
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     Selim İleri’nin öykülerinde, insanların sosyal statülerinin, ekonomik seviyelerinin 

vurgulandığı görülür. Yazar, öykülerini oluştururken böylesi bir farkı ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Devrimcileri, işçileri, üniversite öğrencilerini, kapitalistleri, küçük burjuva 

sol aydınları kendisine öykü figürü olarak seçmesinin sebebi de budur. İleri, ideolojik 

şablonla hayata yaklaşan “angaje edebiyat”çılardan değildir. Ama öykülerinin konusunu yer 

yer ideolojinin belirlediğini söylemek yanlış olmaz. İşte bu sosyal statülerin, ekonomik 

farklılıkların, bir anlamda sınıfsal farklılıkların, öyküye yansırken, “mekân”ın son derece 

başarılı bir biçimde kullanıldığını görmekteyiz.  

 

     “Ağlayan Kiremitler” ve “Zeytinliklerin Altında Sükûn Yok” öykülerinde işçilerin 

aileleriyle birlikte anlatıldığını belirtmiştik. Şu satırlar, işçi Recep’in gayrıresmi karısı olan 

Macide’nin bakış açısıyla, bize bir başka işçinin evine gidilirken görülenleri, bir anlamda 

işçilere ait olan mahalleleri, mekânları açık eder: 

 

“Macide çarpuk çurpuk sokaklardan geçip kentin dışına, surlara varınca 

bir dağ gibi yükselen fabrikayla karşılaştı. İsa Doğu’nun evi hemen 

sağında olacaktı.”(s.82)           

 

     Şu satırlar ise İsa Doğu’nun evini, dolayısıyla “sınıfsal” konumunu gösteren 

mekânlardır: 

 

“Odadan önce taşlık. Taşlar arap sabunuyla iyice ovulmuş, duvarların 

sıvaları ortaya çıkmış., orda burda takunyalara rastlanılır. Sıska bir kedi 

koşup insanın bacaklarına değdirir kuyruğunu, ille de yırtıktır bir 

kulağı.”(s.82)  

 

     Şu satırlar, işçi Recep’in şehri benimseyemeyişini örnekler: 

 

“Bu apartmanların, birbirine bunca bitişmiş bu kara yüzlü, taş 

apartmanların; ağaçsız, bahçeliksiz evlerin, damların damların; gökyüzüne 

alabildiğine uçan sakız gibi beyaz çamaşırların hiç göze çarpmadığı bir 

kırsız, yeşilsiz, fabrikalı, otobüslü, otomobilli kutsuz kentin çok ötesinde 

Recep. Gördüğünce dost zeytinlikler.”(s.92)  
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     Son cümlede zeytinliklere vurgu yapılır. Doğa, şehrin karanlığına karşı bir zıtlık 

oluşturur. Doğa, saflığın, masumiyetin sembolüdür. Doğanın bu anlamda işlevsel bir 

biçimde kullanılışına, bu ana başlığın “konular” bölümünde değinilmişti. Öyküde, işçilerin 

yaşadıkları mekânlarla, onların hayat çilesi anlatılmak istenmektedir.       

 

     Gene bu şekilde, yazarın, öykülerindeki “mekânları” insanlar arası ekonomik seviye 

farklılıklarına işaret etmek amacıyla kullanışına bir örnek, Pastırma Yazı’ndaki 

“Müsamere” öyküsüdür. Zengin bir ailenin çocuğu olduğu için okulda büyük imtiyazlara 

sahip olan ve doğal olarak şımartılmış Turgay’ın yaşadığı evle sınıf arkadaşlarının, işçi 

çocuklarının yaşadıkları mekânlar karşılaştırılır. Turgay’ın oyuncak trenini görmeye gelen 

yoksul aile çocukları evi gördüklerinde şaşırmaktan öte “şok” geçirirler: 

 

“…onlar bu trenli oda kadar bir yerde oturuyorlarmış, tek oda. Bizim ev 

kadar büyük dedi Şükrü. Benim ayrı çalışma odam da var, yatak odam da. 

Geçen yıl bakanlıktan gelen kâğıtları doldururken sordum öğretmenime; 

hem yatak odam var, çalışma odam hem, orda yalnız çocuğun bir çalışma 

odası var mı, yazıyordu.”(s.115)   

 

     “Beyaz Gelincik” öyküsünde, eskiden devrimcilerin arasında iken, zamanla onlardan 

uzaklaşıp reklamcılık yapmaya başlayan Cüneyt anlatılır. Cüneyt’in evi onun davasından ne 

oranda uzaklaştığının, “konformizm”e ne oranda esir olduğunun göstergesidir: “Şimdi bu 

ev: Göz kamaştırıcı döşeme, yerde Acem halıları, kıristal avize…”402 Ve Cüneyt’e 

söylenmiş şu cümle, mekânın ne anlamlar ifade edebileceğinin delili gibi durmaktadır: 

“Eskiden ahşap evleri severdin…”403 Ahşap evler de, masumiyetin, bozulmamışlığın 

sembolüdürler. Cüneyt’in tam karşısında yer alırlar. 

 

     “Pastırma Yazı” öyküsündeki Atıf Bey, nasıl kapitalizmin, “konformizm”in, 

kokuşmuşluğun, yozlaşmışlığın sembolü gibi kullanılmışsa, onun köşkü de aynı işlevlere 

sahiptir. İşçi İsa’nın evi yoksulluğun sembolü ise, bu köşk de zenginliğin sembolüdür. Aynı 

zamanda, köşk olması hasebiyle, eski zamanların, yok edilmek istenen zamanların da 

sembolüdür. “Kocamandı bahçesi köşkün. Vedia Hanım bu evde doğmuş, bu evde gelin 

olmuş. Parasız yatılı Atıf bey bu ev iç güvey girmiş. Ağaçlar ağaçlar vardı. Yıkılan, 
                                                           
402 S. İleri, “Beyaz Gelincik”, s.6. 
403 Aynı yer. 
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yerlerini kat kat satılmış bir apartmana bırakan köşk imgelerinin arasında bir bu 

sahiciydi.”(s.139) Şu cümle de, Bağdat Caddesi’nin sosyal statü anlamında neler ifade 

ettiğinin göstergesidir: “Mutlu azınlığın gözde semtiydi Bağdat Caddesi.”(s.145)    

 

     Yazarın çok beğenilen öykülerinden olan “Gelinlik Kız”da mekânın atmosfer 

oluşturmada başarıyla kullanımına örnekler bulabiliriz. Öyküyü tahlil eden Kaplan’ın şu 

cümleleri önemlidir:  

 

“Yaşadıkları semt, sokak, ev, orada yaşayanların aynasıdır. Hikâyeciler, 

Balzac’dan beri mekân ile insan arasında münasebet kurarlar. İncila 

ablaların oturdukları yer de kendileri gibi güngörmüş, güzel ve yoksuldur. 

Mekân ile insan arasında kurulan münasebet, hikâyede, gerçeklik ile 

beraber bütünlük de sağlar.”404   

 

     Kaplan, evin eşyasının da aynı amaca hizmet ettiğini gösterdiğini söyleyecektir. Bu tür 

ayrıntıların, öykünün atmosferini oluşturduğunu görmekteyiz. Yazarın atmosfer 

oluştururken ayrıntılara yöneldiği, tasvir yöntemini uyguladığı, bu tasviri ve ayrıntıları da 

mekâna yönelttiği görülür. Şu satırlar aynı öyküde İncila Abla’nın yaşadığı konağın dıştan 

görünümüdür: 

 

“İncila Abla’ların evi, Bahariye’nin arka sokaklarındaydı. Buradaki üç 

katlı kârgir konaklar, zenginlik çağını kapadıklarından kiraya verilmişti. 

(…) Bazı günlerde, havanın açık ve aydınlık olduğu günlerde atların 

çektiği binek arabasıyla giderdik İncila Abla’lara. Öteden sokağa sapar 

sapmaz dantelalı mendil kenarlarını hatırla tan çatı çıkmaları görünürdü. 

Tahta oymalar çok güzeldi. Nicedir konağın yüzü yağlı boya yüzü 

görmediğinden kabarıp çirkinleşmişti. Damında hep sazlar bitmişti. Kırık 

döküktü pencerelerin kepenkleri. (…) Dutağaçlarıyla akasyalar 

bakımsızlıktan yabanıllaşmıştı.” (s.275-276) 

 

     Son Yaz Akşamı’na sonradan eklenen “Prens Hamlet’in Trajik Öyküsü”nde, tiyatro 

binasının durumu, aslında öyküde anlatılan tiyatro sanatçılarının durumu ile paralellik arz 

eder. “Göçmüş bir saltanatın izlerini taşıyan bu soylu fakat harap bina, müthiş bir korku 

                                                           
404 M. Kaplan, Hikâye Tahlilleri, s.386. 
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sarardı yüreğime.”(s.731) Bu cümle belki de en çok, Cahide Sonku’nun hayatından 

esinlenilerek yazılmış olan oyuncu Calibe için geçerlidir.       

 

     Yazarın öykülerinde eski İstanbul hayatını anlatmaya çalıştığını, öykülerindeki temel 

izleklerden birinin de bu olduğunu daha önce ayrıntılı olarak incelemiştik. Eski İstanbul 

hayatının son demlerini, köşklerini, yalılarını, çocukluğunda kısmen de olsa görmüş olan 

Selim İleri, öykülerinin atmosferini, dönemi canlandırmaya çalışırken, mekân anlatımlarına 

başvurmuştur: “Yalının kapısında baştan başa camlı bir giriş vardı. Lütfi Bey önde, 

Gülfidan Kalfa arkamızda bahçeyi geçiyoruz. Denizden gelen esinti ürpertiyor derimizi; 

tuhaf çıtırtılarla otları eziyoruz. (…) Taşlıkta mermer ev içi havuzu vardı. (…) Sultan 

Aziz’in terkesinden edinildiği söyleniyordu çerçeveli boy aynasının.”(s.293) 

 

        Çok etkileyici doğa tasvirleri yapılarak, öykünün atmosferinin oluşturulması ve 

öykünün mekânlarının tanıtılması da İleri öykücülüğünde söz konusu olmuştur.  

 

     Bunların dışında, İleri öykücülüğünde, Anadolu’ya zaman zaman yer verilir. Bunun, 

daha çok ideolojik bağlamda gerçekleştirildiği söylenebilir. Ancak ilk kitaptaki “Türküsüz” 

öyküsünün yaşlı kız Suat’ı, sevgilisi tarafından terk edilince Anadolu’da öğretmenlik 

yapmaya başlar. Bu öyküde taşra ıssız kasabalarla canlandırılır. “…elektriksiz kasabaların 

bitip tükenmeyen geceleri…”(s.40) “Yıllar Var ki”de yer alan “…bir doktorun neden 

taşrayı seçtiğini…” ifadesi, taşranın, yaşanması zor bir mekân olarak algılandığını gösterir. 

“Pastırma Yazı” öyküsünde Faruk, içinde bulunduğu çirkeften kurtulur ve Anadolu’ya 

gitmeye karar verir. Üstelik Türk geleneklerinin önemli bir parçası olan Karagöz oyununun 

tasvirlerini çizmektedir. Taşraya ve yerli olana yönelişin bir ilginç sembolüdür bu. İleri, 

“Pastırma Yazı”nın sonu hakkında şunları söyler:  

 

“Pastırma Yazı adlı hikâyemde kahraman, Karagözcü olup Anadolu’ya 

gitmeye kalkışır. Bunlar o yaşın ve çevrenin etkileriyle oluşuyor demek 

mümkün. Hayranlık duyduğum yazarların pek çoğu o zaman Anadolu 

gerçeği üzerine eserlerini kuran kişilerdi.”405 

  

                                                           
405 N. N. Savcıoğlu, “Selim İleri ile Çağdaşlaşma ve Bireye Yönelik Saptamalar”, s.27-28. 
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     Görüldüğü gibi, Faruk’un öykünün sonunda Anadolu’ya gidişi ideolojik bir anlam taşır. 

Anadolu saf, masum olandır. Temiz olandır. “Beyaz Gelincik” öyküsündeki şu satırlar, 

Türk aydınının Anadolu ile arasındaki mesafeye işaret edecektir: “Cüneyt’e Türkiye’nin 

haritasını anlatmak isterdim. Uçaktan gördüm. O korkunç uzun ırmağı. Irmak boyu kutu 

kutu evleri. Köy evi. Köyleri bilmeyiz biz. Köyler orada bir köy var uzakta’dır bizim 

için…”406  

 

     “Yarın Olsun” öyküsündeki şu cümle, Anadolu’yu saf, temiz, günahsız bir coğrafya 

olarak gösterir: “Anadolu nice yüzyıllardan beri garipler sığınağı, çile ocağı, kimsesizlere, 

zavallılara, isyan etmişlere bağır açmış bir gönül diyarıdır.”(s.343)    

 

     Bir Denizin Eteklerinde’de bulunan “Kapalı İktisat” öyküsündeki Anadolu anlatımı ise 

daha gerçekçidir. Burada, öykünün merkez figürünün bakış açısının başarıyla yansıtıldığına 

şahit oluruz. Hayatı bolluk içinde geçmiş, zengin, halktan uzak yaşamış bir kişinin 

Anadolu’yu bu şekilde görmesi normaldir: 

 

“Gözümün önünden taşra illerimiz, Anadolu’nun hep en kuru, en çorak 

yaz günü bile yer yer çamur birikintili dar sokakları, bir bir üstüne 

yaslanmış karanlık yapılar, evler –hâlâ kafesleri çıkartılmamış evler- 

bakır sahanların vitrinlendiği lokantalar, camekânlarındaki ölü gözlü, 

ağzı karanfilli kelleler, büyük patates, sovan çuvalları, şalvarlı, yelekli, 

altın kordonlu erkekler, sonra da bakkal dükkânının kapısına iki sıra 

asılmış çıplak kadın fotoğraflı gündeş magazinler falan 

geçiyordu.”(s.448) 

               

     İleri’nin zaman zaman egzotik mekânlara kaydığını görürüz. Türkiye coğrafyasından 

uzaklaşılır. “Yürek Burkuntuları”nda şizofrenik özellikler taşıyan bir kahraman anlatılırken, 

çok farklı coğrafyalara yönelir yazar. Fakat bu birkaç istisnadan biridir. “Savaş Çiçekleri” 

öyküsünde de tamamen düşsel mekânlar kullanılır. Bu iki öykü, mekânın soyut kullanımına 

örnektir.  

 

                                                           
406 S. İleri, “Beyaz Gelincik”, s.7. 
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     Yazarın çocukluğunda, Almanya’da yaşadığı günlerde görkemli kiliseler görmesi, çoğu 

öyküsüne tesir etmiştir. Öykülerinin pek çok yerinde kiliselerin bir mekân olarak 

geçmesinin sebebini yazar bu günlerdeki anılarına bağlar.407   

 

     Yazarın toplumsal değişimi anlatırken, İstanbul’un çeşitli mekânlarından örnekler 

getirmesi doğaldır. Zira bir toplumdaki değişimin mekânlarda somut bir biçimde görülmesi 

söz konusudur. “…nicedir apartmanlara geçilmişti. Bahçeli tahta evlerin, aşı boyalı tepe 

köşklerinin, kayıkhaneli yalıların dönemi kapanmıştı.”(s.293) cümleleri mekân üzerinden 

toplumsal değişimin en azından bir yüzünü göstermektedir.   

 

     “Türküsüz” öyküsünde “yalı”, Osmanlı’yı ve Osmanlı devrindeki bolluğu bereketi 

sembolize ederken, “konak”, Cumhuriyet sonrası düşülen kıtlığı sembolize eder. Bu öykü, 

mekânın, insanların ekonomik seviyesine işaret ettiği ilginç bir örnektir.  

 

     İleri’nin öykülerinde mekân, yazarın öyküdeki amacına göre, ona paralel olarak, büyük 

bir başarıyla kullanılır. Mekâna, belli bir işlev verilir. Mekâna ilişkin tasarruflar, okurda 

fazlalık duygusu uyandırmaz.  

      

     2.3.7. DİL VE ÜSLÛP 

     Rene Wellek, Austın Varren, ünlü incelemelerinde “Belli bir eserin edebi eser olup 

olmadığını belirleyen şey, hangi unsurların bir araya geldiği değil, unsurların nasıl ve ne 

işlevle bir araya geldiğidir.”408 demektedirler. Bu cümlenin altına düşülen dipnotta ise 

“Bazıları öğretisinden değil de müziğinden dolayı kiliseye giderler.” yazmaktadır. Özellikle 

bu dipnot cümlesi, bir romanı ya da öyküyü neden defalarca defalarca okumak gereği 

duyduğumuzu açıklayacak niteliktedir. Kilisedeki müziğin edebi eserde “dil”e ve “üslûb”a 

tekabül ettiğini varsayabiliriz. Edebi eseri “edebi”liğe yükselten özelliklerin başında dil 

unsuru yer alır. Aksi takdirde, Dostoyevski’nin ünlü romanı Suç ve Ceza’nın konusu bir 

gazete haberinden alınmışken, aynı konuyu anlatan bir kitabı gazete haberi seviyesinden 

daha üst noktalara çeken gücün, “edebi”liğe ve “ebedi”liğe yükselten gücün ne 

olabileceğini açıklamak zorlaşacaktır.        

 

                                                           
407 S.İleri, Anılar; ıssız ve yağmurlu, s.24. 
408 R. Wellek, A. Varren, Edebiyat Teorisi, s.214.  



 338

     İleri’nin öykülerindeki “dil” ve “üslûp” özelliklerini, örnekler vererek incelemeye 

çalışalım: 

 

     2.3.7.1. Dil Özellikleri: 

     Bilindiği gibi, “dil”, gündelik hayatımızda bir iletişim aracı olduğu kadar, aynı zamanda 

“edebiyat”ın bir malzemesidir. Herhangi bir yazıya, herhangi bir metne, “edebilik” vasfı 

kazandıran unsurlardan biri, yazarın “dil” üzerindeki tasarruflarıdır. Nurullah Çetin’in 

“…roman dilinin başarısı ölçülürken kullanmalık dilin ne ölçüde kurmaca dile 

dönüştürülebildiğine bakılır.”409 cümlesinde geçen “kullanmalık dil” ve “kurmaca dil” 

ifadeleri, edebilik vasfı taşıyan dil ile bu vasfı taşımayan dil arasındaki mesafeyi gösterir.         

 

     İleri’nin öykülerindeki “dil” tasarrufunun, başlangıçtan beri takdirle karşılandığı 

görülmektedir. İleri, öykülerinde hep bir dil özeni, dil titizliği gösteregelmiştir. Kelimeleri 

kullanırken “seçici” hareket etmiştir. İleri’nin “dil” tasarrufunda hangi özelliklerin öne 

çıktığı sorusunun cevabını, bir başka deyişle, İleri’nin öykü dilinde öne çıkan özellikleri, 

aşağıya aldığımız başlıklarla vermeye çalışacağız:       

 

     a. Ayrıntıcılık: 

     Selim İleri’nin ayrıntılara, tasvirlere, sıfatlara düşkünlüğünün, onun dilini 

şiirselleştirdiğini söylemiştik. Şimdi buna bir örnek verelim; Dostlukların Son Günü’nde 

yer alan “Erişmez Nevbahar” öyküsünden: 

 

“Hafize, kristal çiçeklere, şekerliklere, billur vitrinlere, Bohemya 

avizelerine el sürmezdi. Dantelalı giysileriyle, birbirlerine selam veren ya 

da kitara çalan porselen koltuklarda oturan biblolara da. (Tabaklarda Eros 

çocuklar, onlarla ayrı bir zevki simgeleyen çini örnekleri, armudiyeler 

altın suyuna batmış, çeşmibülbüller, Paşa’nın yolculukları, batıya, mine 

kapı tokmakları, Nezihe Hanımefendi’nin beğendiği siyah maroken yemek 

odası iskemleleri, balkonda salıncaklı iskemle…)” (s.300)  

               

     Aynı öyküden, aynı dil özelliklerini gösteren başka bir pasaj: 

 

                                                           
409 N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s. 258. 
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“Kentin bitişiğindeki kilise hâlâ duruyor. Upuzun kapısı açık durduğunda 

yine rüzgâr doluyor içeriye. Yarı karanlıkların gölgelediği, pembe mi, 

beyaz mı mermer girişte kutsal suların konduğu gümüş taslarla yanyana 

duran adak mumlarının ışığını titretiyor.”(s.298)    

 

     b. Kelime Zenginliği: 

     Bu pasajlarda da görüldüğü gibi, yazarın ayrıntıcılığı sağlarken kullandığı zengin bir 

kelime hazinesi vardır. Bu kelime hazinesinin temelinde ise, eski İstanbul hayatını 

canlandıracak ayrıntılara vakıf olmanın yattığını söyleyebiliriz. Yazar, hiçbir özel çalışma 

yapmadığı halde, şaşırtıcı çoklukta çiçek adı bilmekte ve öykülerinde kullanmaktadır. 

Ayrıntı severliği onu zengin bir kelime hazinesine götürmüştür. Bu pasaj da, yazarın gerek 

tasvir, gerek ayrıntıcılık, gerekse kelime hazinesi zenginliğine işarettir: 

 

“Öbeklerde hercai menekşeler insan yüzlü, salkım salkım leylaklar, 

saksılardan sarkan küpe çiçekleri, kendiliğinden bitmiş sanısını uyandıran 

damgülleri, bahçeyi çeviren pas tutmuş demir parmaklıklara sarılı 

çarkıfelekler, kadife gibi yumuşak çimeni yarmış maviçamlar iki 

tane…”(s.298)         

 

     c. Öz türkçeciliği: 

     Yazarın kelime hazinesini de geliştiren bir dil tasarrufu da, öztürkçeciliğidir. Yazar, ilk 

öykülerinden itibaren öztürkçe kelimeleri kullanmak isteğindedir. Fakat daha önce de 

belirttiğimiz gibi, öztürkçe kelimelere bağlı kalmaz. Ya da, öztürkçe kaynaklı olmayan 

kelimeleri kullanmakta bir beis görmez. İleri’nin öykülerinde gördüğümüz öztürkçe 

kelimelerden bazıları:  

 

ezinç : azap    

erinç : huzur 

yalınç : basit 

aşevi : mutfak, lokanta 

açkı : anahtar 

bakımevi : dispanser 

yargıevi : mahkeme 

tansık : mucize 
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erden : bakire 

tamusal : cehennemi 

değin : kadar410 

 

     Yazarın öz türkçe kelimeler kullanırken, zaman zaman dil hatalarına düştüğü görülür. 

“Yürek Burkuntuları” öyküsünde “Allah’a ısmarladık” deyişini “tanrıyaısmarladık” 

şeklinde değiştirmesi ya da “Bi Keman” öyküsünde bir çocuğa “tamusal” kelimesini 

telaffuz ettirmesi, yazarın çok genç oluşuyla açıklanabilecek bir durumdur. Zira bu öyküler 

1966 ve 1967 yıllarında yazılmışlardır. 

 

     d. “Dil Sapmaları”ndan Yararlanma: 

     Selim İleri’nin öykülerinde, gerek noktalama, gerek kelime, gerekse cümle düzeyinde 

“dil sapmaları”na rastlamak mümkündür. Zaman zaman, kahramanların iç dünyasını 

gerçekçi bir biçimde yansıtmak amacına yönelik olarak kullanılan bu tür “sapma”lara 

birkaç örnek vereceğiz:         

 

     Noktalama ve yazım sapmasına örnek:  

 

“başka kentler 

 ıssız otel odaları 

 sevgi sürgünlerinde 

 trenlerin götüreceği bitik kasabalar 

 han odalarında bizi kendine çeken yıldız 

 günlerce dinmeyen tipi” (s.580)  

  

     Kelime ve ifade sapmasına örnek: “…tanrıyaısmarladık.” (s.28) 

 

     2.3.7.2. Üslûp Özellikleri: 

     Öncelikle “üslûp” terimi üzerinde durmamız gerekir. Nurullah Çetin, üslûbu şöyle 

tanımlar: 

 

                                                           
410 Bu bilgilerden yararlandığımız kaynak için bk. Mahir Ünlü, Öztürkçe Sözlük, 2. bs.,  İnkılap Kitabevi, İst., 
1989. 
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“Üslûp, kişinin ortaya koyduğu sanat eserinin tamamına sirayet eden, 

dokularına nüfuz eden özgün kişiliğinin damgasıdır. (…) …başkası 

tarafından taklit edilemeyecek kadar özel ve özgün bir şeydir. Ortak milli 

dilin sanatçıya göre ele alınış ve işleniş tarzı üslûbu verir. Üslûbu 

belirleyen unsurlardan birisi, hayat, olaylar ve varlık karşısında alınan 

tavırdır. Üslûp,  uçucu, kaybolucu soyut değerleri ve güzellikleri kalıcı 

kılma çabasıdır.”411     

 

     Mehmet Tekin, “üslûp” terimi hakkında şunları söyler: 

 

“Üslûp anlatımın kazandığı biçimdir. Bir metin; dil, imla, noktalama, 

cümle, konu, zaman, vek’a, mekân… vs. gibi bir dizi birimden oluşur. 

Bunlar, bir bakıma metnin ham malzemeleridir. Bu malzemelerin, ele 

alınıp işlenmesi, nihayet işlevsel bir mahiyet kazanması üslûpla mümkün 

olabilir.(…) Üslûp, dilin mecazi gücünü, renk ve eylem zenginliğini, 

kısacası dilin anlatım dağarcığını kişisel beceriyle söze veya yazıya 

dökmek, dile hayatiyet (canlılık) kazandırmak demektir. Temelde anonim 

bir karakter taşıyan dil, sanatkârın mizacından, düşünce ve felsefesinden 

gelen destekle özelleşir, üslûp boyutu kazanır.”412    

 

     Şerif Aktaş ise, “…üslûp, içeriğin, (düşünüşün) formudur. Yazı dış dünyayı temsil etme 

şeklidir, halbuki üslûp yazıda bir kavramı açıklar.” diyecektir.413 Aktaş, üslûbu belirleyen 

unsurlardan bahseder. Bu unsurlardan birincisi, eserin muhtevasıdır. Muhteva doğal bir 

şekilde üslûba etki eder. Diğer bir unsuru, Aktaş, “sanatkârın mizacı, kültürü, içinde 

bulunduğu ruh hali, niyeti” şeklinde belirtir.414    

 

     İleri öykülerinde gördüğümüz üslûp özellikleri üzerinde örnekler vererek duralım: 

 

     a. Diyalog Kullanımı: 

     Öykü incelemeleri bölümünde de belirttiğimiz gibi, yazarın diyalogları oldukça 

başarılıdır. Daha sonraları, diyaloğa dayalı türler olan senaryo ve tiyatro eserleri yazacak 

                                                           
411 N. Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, s.274. 
412 M. Tekin, Roman Sanatı 1, s.167-168. 
413 Ş. Aktaş, Edebiyatta Üslup ve Problemleri, s.58. 
414 Age., s.39. 
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olan İleri’nin bu yönü, daha çok Dostlukların Son Günü’ndeki öykülerinde tezahür 

edecektir. “Para”dan: 

 

“Karşınızdaki ev olması ne kötü!” 

“Sözümona bankada çalışıyormuş büyük kız.” 

 “Ayol ne bankasıymış bu böyle. (Yeniden sırça köşk gibi tuzla buz olan 

o çıngıraklı kahkaha.)   

“Karakola başvurun en iyisi Süheylacığım.” 

“Ganimet’in nişanlısı bir şey yaptıramaz mı? Polis diyordunuz.” 

“İbrahim’le konuşacağım. Aile muhiti burası. Olur mu; hiç olur mu 

canım?”(s.260) 

 

     Diyaloglardaki başarının, az sözle çok şey anlatılabilmesi olduğunu söylemeliyiz. 

Öykülerin aralarına yerleştirilen konuşmaların, öykünün akışı içerinde önemli işlevlere 

sahip olduğunu söylemeliyiz.  

 

     Bu cümlelerden olarak, İleri’nin “konuşma dili”ni başarıyla kullandığını da ifade etmek 

gerekir.  

 

     b. Kişilerin Statülerine Göre Konuşturulması: 

     Selim İleri’nin öykü kişilerini yaşlarına, statülerine göre konuşturması, onun “dil”i 

başarılı bir biçimde kullandığının en açık örneğidir. “Müsamere” öyküsündeki çocuk 

anlatıcının konuşması okurda gerçeklik duygusu yaratır. 

 

“Nasıl diye sormuş yaşar trenlerimi. Bizim de olur belki demiş. Annem 

nerden olacak onun diyor. İyi ki göstermedim. Bozar kırardı, köylü!” 

(s.116) Bulaşık Hatçe’ye çıktı o günden sonra adı. Pisin biriydi nolacak, 

kapıcı çocuğu, anası da gündelikçi. Melahat karısına akşama söyle diyor 

öğretmenim, pazara temizliğe gelecek bana.” (s.111) 

 

     “Bi Keman” öyküsünde de konuşan çocuktur ve kısacık metnin tamamında, bir çocuğun 

keman edinme arzusu dile getirilir. Konuşma dilinin imkânlarından istifade edilir. Çocuğun 

ağzından çıkan cümlelerde, kelimeler, “alıcam, sorucaz, akıyo, çalıcam, bi dövdü, diyo, 

kızıyo, bi keman…” şeklinde, konuşma dilinin gereği olan değiştirmeler vardır.   
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     Bir genç kızın 1930’lu senelerde tuttuğu hatıra defterinin sayfalarından oluşmuş “Hicran 

Yarası” öyküsü, İleri’nin öykücülüğünün dil tasarrufu bakımından en çok dikkat çeken 

öyküsüdür, denilebilir. Gayet iyi yetişmiş, Batı kültürüne vakıf bir genç hanımın 

notlarından oluşan öyküde, bildiğimiz kelimelerin değişik şekillerde yazıldığını görürüz:  

 

     “İçeride teniz oynıyorlardı. O tenis oynıyordu. O, fırtınaların sakin 

bekcisi, ruhumın engin okeyanoslarında yelken açan aziz sevgili… nurla 

bağçe duvarına dayanıp dinlendik sözde. Çünki bir topın yola kaçmasını 

temenni ediyordık.” (s.100) 

 

     Birkaç örnek vermek gerekirse:  

 

                              teniz  tenis   

oynuyorlardı  oynuyorlardı 

bekcisi  bekçisi 

ruhumın  ruhumun 

çünki  çünkü 

topın  topun 

ediyordık  ediyorduk 

 

     Bu tür değişikliklerin, öyküde, hatıra defterini tutan Leyla Hanım’ın yaşadığı döneme 

işaret etmek ve bu yolla inandırıcılığa ulaşmak amacına yönelik olduğunu belirtmeliyiz. 

Gene aynı öyküde, Leyla Hanım’ın kaleminden okuduğumuz “Annem, babam, Edibe 

Teyze, ağabeyim, karşıki komşular: Hörmetkârı bulundığımız Hamdune Hanım’la Celil 

Bey, kardeşim Necile, Halide, Sedat, bir de Feyhaman…” (s.97) cümleleri de, Leyla 

Hanım’ın ve dönemin dilini başarıyla yansıtır.  

 

     “Hayatımın Romanı”nda yer alan şu mektupta da, gene eski devirlerde kullanılan dil 

örneklenir:  

 

“İsmetlü Cenan Hanımefendi’ye Takdim  

“Ruhum Cenan, 
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“Birkaç günden beri mektuplaşamıyor idik; çünki buna ihtiyaç yok idi. 

Sabah ve bazı akşam mülakatları bizi daha iyi tatmin ediyor idi. Bu 

sükutu bugünki o şirin ve sevimli mektubunla sen ihlal ettin ve bilsen 

bununla ne iyi yaptın. (…) Seni öyle muhteris, fakat bir o kadar da 

muteriz-ane ve acul-ane bana Aurevoir derken benim o esnada hissettiğim 

hüzün ve eleme vakıf olsan eminim ki bana acırsın.”  (s.213)   

 

     “Para” öyküsünde ise bir hizmetçinin dili ve iç dünyası birkaç kelimeyle aktarılırken, 

gerçekçilik duygusu uyandırılır: “…Mevhibanımın bulaşıklarını yıkarım, aşını kotarırım, 

yaza kadar. Yazın şenlenir  yine. İlk yıl çocuğumuz olmaz. Devrisi bahara artık…” (s.264) 

 

     

     c. Ruhsal Durumların Yansıtılması: 

     Selim İleri’nin, öykü kişilerinin ruhsal durumlarını dil kullanımları ile verdiği, bir 

şizofren genci, bir bunak ihtiyarı ya da âşık olmuş bir genç kızın heyecanını başarıyla 

yansıttığı görülür. Şerif Aktaş’ın, eserin muhtevasının üslûba tesir ettiği şeklindeki 

görüşünü hatırlarsak,415 İleri’de bu durumun çok başarılı örneklerini görmemiz mümkün 

olacaktır. 

 

     “Duyarlık” öyküsünde, eski İstanbul hanımefendilerinden biri kendi dilinden anlatılır. 

Kadının çok yaşlı ve bunak olduğunu öyküdeki dilden ve üslûptan anlarız. Şimdi 

okuyacağımız satırlar, hem bilinç akımı üslûbunu hem de bunaklığın dile başarıyla 

yansıtılmasını örnekler: 

 

“…Çerkez köyünden geldiğinde altunlar küp küpmüş o koca konakta, 

sultan efendimizin yetiştirmesi, anneme al senin olsun demiş hanım 

sultanımız, her şeyi hazırlardı Feride Abla, kuyuya attı… kıçım kokuyor, 

Feride Abla kız havlunun simiyle yırtarım gül kıçını derdi, kötü kokuyor, 

havlular dokurlar, evdeki kızlar, kalın keselik kumaş, ortası yumuşak, sim 

su yolları, lale yolları, eğri büğrü yapraklar, masallar anlatılır,  yaşlılar, 

çenesi burnuna yapışmış kocakarı…”(s.121)   

 

                                                           
415 Ş. Aktaş, Edebiyatta Üslup ve Problemleri, s.39. 
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     “Kılıç Artıkları” öyküsünde geçmişiyle hesaplaşan bir devrimci vardır. Galatasaray 

Lisesi yıllarıyla birlikte yaşadığı pekçok olayı karmakarışık hatırlar. Zaman, mekânlar, 

olaylar, figürler birbirine girmiştir. Bilinç akımı tekniği büyük bir başarıyla uygulanır. 

Öykünün amacı bir insanın iç dünyasındaki karabasanı yansıtmaktır. Gene bilinç akımı 

üslûbundan yararlanılarak bu karmaşa verilir: 

 

“Nedense kimse top oynamıyordu, boş potalar, belki üç dördü küçük 

koşmalarda, sıçramalarda, toprağın üstünde alabalığım, topal hademenin 

oğlu itti elimden şişeyi, (…) hani kolay değil bunca şişmanken çeşmeye 

yetişmek, gene de suda balığım yeniden  soluyarak…” (s.231) 

 

     “Yürek Burkuntuları” öyküsünde şizofrenik özellikler taşıyan bir gencin dünyası da gene 

dil kullanımları ile anlatılmaya çalışılır: “…Bugün kıyma aldım, yedi buçuk liralık. Ya da 

annem aldı.”(s.19) cümlesi, bu şizofrenik kırılmanın ilk sinyallerini verir. Öyküde birbiriyle 

çelişen günce tarihleri de, gene aynı amaca yöneliktir. Yazarın öykü sanatının dramatik 

imkânlarından yararlanarak, öykü kişisinin ruhsal çarpıklığını vermesi büyük bir başarıdır. 

Doğrudan aynı kişinin şizofrenik özellikleri taşıdığını söylemesi ya da bu gerçeği 

“kahraman”a söyletmesi hoş bir sonuç doğurmazdı.     

 

     d. “İroni”nin Kullanılması:  

     İleri, ironiye sıklıkla başvurmaz. Pastırma Yazı’nın ilk öyküsü “Mustafa Suphi”de ise 

öykünün bütünüyle ironik bir üslûpla kotarıldığını görürüz. Bu öyküyü incelerken ironik 

anlatımın “Yaşanan saçmalıkların ve karşıtlıkların etkili bir biçimde anlaşılmasına imkân 

sağlamak için, gerçek anlamın gizlenerek, anlatılanların doğal olaylarmış gibi okuyucuya 

sunulmasıdır.”416 olduğunu söylemiştik. Bu öyküde de, yazar gerçeği doğrudan doğruya 

anlatmak yerine, tersinden anlatmayı denemiş, böylece okurun üzerindeki etkiyi artırmak 

istemiştir. Mustafa Suphi, bir komünist kişinin ağzından destansı bir üslûpla anlatılsaydı bu 

kadar etkili olamazdı. O zaman belki hamasi bir üslûba sahip olduğu için eleştirilecekti. 

Ama burada olduğu gibi, bir komünistin tarafında yer alan yazar, bir anti-komünisti 

konuşturmayı tercih ederek sözünün gücünü artırmıştır.    

      

     e. Leitmotiv ve Sembol Kullanımı: 

                                                           
416 H. Boynukara, Modern Eleştiri Terimleri, s.99-100. 
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     Öykülerde leitmotivler bazen cümleler halinde bazense kelimeler halinde kullanılır. 

Öykünün atmosferini oluşturmak, öykünün diline şiirsellik kazandırmak gibi amaçları olan 

leitmotiv kullanımını “Anlatım Teknikleri” bahsinde örneklemiştik. Şimdi, İleri 

öykücülüğünde önemli bir teknik olan, sembol kullanma tekniği üzerinde duralım. 

 

     Mehmet Kaplan “Gelinlik Kız” öyküsünde sembolik kullanımı örnekler: 

 

“Selim İleri, birçok şeyin manasını okuyucunun anlayışına bırakır. 

Mühendis, İncila ablayı bıraktıktan sonra, hikâyecilerin evine “manşonlu, 

çizmeli,’ güneş şemsiyeli konuk gelir: ‘Sizin İncila’nın Cahit, eski 

elçilerden Regaip beyin kızıyla nişanlanmış, yıldırım nikahıyla 

evleneceklermiş’ diye dedi kodu yapar. Hikâyeci hikâyesini: ‘annem 

misafir hanıma muzlu pastalar tutmuyordu’ diye bitirir.”417         

 

     Kaplan’a göre bu sembolik bir anlatımdır. Misafir hanıma muzlu pasta tutulmaması, 

verdiği haberden dolayı kendisine duyulan öfke ya da güceniklik sebebiyledir.  

 

     “Türküsüz” öyküsünde Osmanlı zamanında bolluk içinde yaşayan bir ailenin 

Cumhuriyet’le birlikte kötü günler yaşayışı anlatılır. Osmanlı zamanında aile bir “yalı”da 

yaşarken, Cumhuriyet devrinde konağa geçilir. Ardından apartmanlara, hatta Anadolu’daki 

kasaba evlerine… Burada, oturulan mekânların, sembolik anlamlar içerdikleri görülecektir.  

 

     “Hüzün Kahvesi”nde ise, “martı” ve “Sait Faik” birer semboldür. Öykü kişisi bir türlü 

mutluluğu, sevgiyi bulamaz. Martıya ve Sait Faik’e karşı ise benimseyici bir anlatım tutumu 

geliştirir. Buradan da bu iki varlığın öyküde sevginin sembolü olduğunu düşünebiliriz.   

 

     İleri’nin öykülerindeki sembolik anlatımın en başarılı örneklerinden biri “Kırık 

Minyatür” öyküsünde geçer. “Topaç” bu öyküde ölümün, yok oluşun, masumiyet kaybının 

sembolüdür. Şimdi okuyacağımız satırlar, bu yitirişin sembolik anlatımıdır: 

 

“Topaç çeviriyorum; topaç merdivenlere koşuyor, durmuyor, fır dönerek 

koşuyor. Merdivenlerden iniyorum. Yosun tutmuş, minelenmiş 

basamaklarda topacım koşuyor. “Düşeceksin, düşeceksin” diyorum; ama 
                                                           
417 M. Kaplan, Hikâye Tahlilleri, s.388. 
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beni işitmiyor. Başını çarpıyor, dudağı kanıyor, uzun kirpikleri 

dökülüyor. Topum, topacım ölüyor.” (s.329) 

 

     “Kırlangıç Fırtınası” öyküsünde sembolik anlatım ideolojik bir anlam katmanı kazanır: 

 

“Ne çok şey tomurcuklara dokunuyor: Kırlangıç fırtınası, kötü 

yağmurlar, azgın rüzgârlar, geç kalmış kar yağışları bahar 

tomurcuklarına, bahar çiçeklerine…” (s.359) 

 

     Burada “tomurcuk”lar, 12 Mart’ın mağdur ettiği devrimci gençlerdir. Kırlangıç Fırtınası 

ise 12 Mart ve benzeri ezici hareketlerdir. 

 

     Bütün bu belirlemelerin dışında, son olarak değinmek istediğimiz birkaç husus daha var: 

İleri, öykü dilindeki şiirselliği sağlarken, devrik cümlelerden de yararlanır. Cumhuriyet 

dönemi edebiyatımızda, özellikle Ataç’la birlikte başlamış olan devrik cümle kurma eğilimi 

pek çok yazarı etkilemiştir. İleri’nin de, zaman zaman devrik cümleler kullanarak sözünün 

gücünü artırdığı olur. “Pastırma Yazı”nda, devrik cümle örneklerine rastlanır.  

 

     Yazarın yayınlanan ilk öyküsü olan “Savaş Çiçekleri”, öykülerde şiirselliğin en çok 

sağlandığı öykülerdendir. Belki de bu durum, bu metnin öykü olarak algılanmasına engel 

olmuştur.   

 

     İleri öykülerinde, şiirselliği sağlayan başat ögenin duygusallık olduğunu söylememiz 

gerekir. Yazarın zaman zaman ayarını kaçırdığı duygusallık, bizce, çoğu zaman İleri 

öykücülüğünün “muharrik gücü”dür.  

 

     “Mecnunu Çok Dağlar” öyküsünde, derviş kabirlerini bekleyen Zekeriya Dede’nin, 

dervişler hakkında bilgi verirken kullandığı dil, gerek şiirsellik, gerekse İleri öykülerinde 

görmeye alışık olmadığımız mistisizmi örneklemesi açısından önemlidir:  

 

“Yüzü yuvarlak ve etli, kulağının altında ve boynunun sağ yarısında bir 

ben var idi. Kaşları hilal gibi biçimli yumuşak başlı, lacivert gözlü, iri inci 
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dişli, eli aslan pençesi gibi, bahadır tarzında bıyıklı, göğsü yassı idi. Sözü 

şirin, çok çalışkan, yapıp yıkar, fakat sabır timsali idi.” (s.339) 

 

     2.3.8. ANLATIM TEKNİKLERİ 

     Selim İleri öykülerinin asıl başarısının biçimsel alanda sağlandığına zaman zaman dikkat 

çekilmiştir. İleri, erken yaşlarda Batı edebiyatından ünlü kalemleri okumuş, onların 

eserlerinden etkilenmiştir. Özellikle şimdi örneklemelerini yapacağımız anlatım tekniklerini 

uygulama başarısı, İleri öykücülüğünün en çok takdir toplayan yanlarından biridir. 

Yaptığımız öykü incelemeleri boyunca dikkat çektiğimiz gibi, yazar, pek çok anlatım 

tekniğinden başarıyla yararlanmasını bilmiştir. Yararlanılan anlatım teknikleri arasında 

tasvir, diyalog, otobiyografi, özetleme, leitmotiv, geri dönüş, montaj, mektup, bilinç akımı, 

iç diyalog, iç çözümleme ve iç monolog teknikleri sayılabilir.  

 

     Yazarın tasvirden yararlanmadığı bir öyküsü neredeyse yok gibidir. Yazar, tasvir 

tekniğini belli bir amaç için, yani bir araç olarak kullanmaktadır. Tasvir genellikle öyküde 

atmosfer oluşturmak için kullanılır. Yazarın amacı, öyküde eski İstanbul insanlarının, 

mekânlarının, eşyalarının kendine özgülüğünü vurgulamaksa, tasvir bu amaca hizmet 

etmektedir. Dostlukların Son Günü’nde yer alan “Bütün İstanbul Bilsin”deki şu tasvir 

paragrafı, bahsettiğimiz gibi, eski İstanbul hayatını canlandırabilme işlevini yüklenir:       

 

“Ağızlık oya gibi işlenmişti. İnce, uzun bir çiçeklik biçimindeydi yarısı. 

Sonra yapraklarıyla lale sapı. Ağızda lale bütün süt beyazlığıyla. Kutunun 

ön yüzüne güller, papatyalar, gelincikler kakılmıştı. Gerisinde asma 

dallarından uçuşarak üzüm koparan ankalar vardı.”(s.294) 

 

     İleri’nin öykülerinde tasvirlerin öznel özellikler taşıdığını da söylemek gerekir. Bir 

ayrıntı işçisi olan İleri, tasvirlerini öykünün atmosferini güçlendirmek, şiirselliğini artırmak 

amacıyla kullanır. Öykünün içerisinde belli bir amaca hizmet etmek için yazılan tasvirler 

okuyucuda “fazlalık” duygusu yaratmazlar. 

      

     Selim İleri öykülerinde, diyaloglardan uzun uzadıya yararlanılmaz. Öykü kişileri 

karşılıklı olarak ya da monolog halinde uzun uzun konuşmazlar. Yalnızlığın, iç acılarının, 

hüzünlerin yazarı olan Selim İleri’nin, bir bakıma bu tür bir tasarrufta bulunması, yani 
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kişilerini uzun uzun konuşturmaması normaldir. Bu noktada, Ömer Lekesiz’in söyledikleri 

önemlidir. Lekesiz, İleri’nin, psikolojik derinlikleri anlatmada çok başarılı olması, kuru, fiili 

gerçekliktense insan hayatının tümüne hitap eden derin gerçekliğe yönelmiş olmasını  İleri 

öykücülüğünün üstün tarafları olarak görür.418 İleri bir fotoğraf gerçekliğinden öte, 

psikolojik derinliklerin peşine düşmüştür ve genellikle suskun, yalnız, acılı, kendini ifade 

edemeyen, hüzünlü öykü kişilerini metinlerine taşımıştır. Özellikle Dostlukların Son 

Günü’ndeki öykülerde, yazarın diyaloglarda bir “söz ekonomisi” yaptığı görülecektir. 

Yazar, çok az kelimeyle öykünün akışını belirleme yoluna gider. “Para” öyküsünde, metnin 

içine ara ara bölüştürülmüş olan diyaloglar, eski İstanbul kadınlarının dünyalarını büyük bir 

başarıyla yansıtır. “Ayrılık Var”da Nur’la Fikret’in konuşmalarından, uzun uzun 

anlatılabilecek mazinin bilgisi sızar: “Biliyorsun aşk değildi aramızdaki.”(s.285) Fikret’in 

Nur’a söylediği bu cümle, geçmişte yaşananları özetler. Aynı öyküdeki şu diyalog ise iki 

eşin gerilimini gösterecek niteliktedir: 

 

    “ ‘Yapamayacağım’ dedi babam. 

     ‘Sen bilirsin’ dedi annem. 

     ‘Yapamayacağım’ diye bir kez daha yineledi babam, ‘anlaşabileceğim 

insanlar değil, bu piyasaya uymamam ben.’ 

     ‘Sarayda yaşamalıymışsın’ dedi annem alayla gülümseyerek.”(s.287)    

 

     Tasvir ve diyalog teknikleri, İleri’nin metinlerinde gösterme tekniğinden de 

yararlanıldığının işaretidir. Betimleme sahneleri sayesinde, birtakım sahneler, gözlerimizin 

önünde canlanmaktadır.   

 

     İleri’nin öykülerinde, çok sayıda eserden, yazardan bahsettiği görülür. Şiirlerden, kutsal 

metinlerden alıntılar yapar. Bu alıntılar çoğunlukla metne ustalıkla yedirilmiştir. Sembolik 

anlamlar taşırlar. “Beyaz Gelincik” öyküsünde, Nâzım Hikmet’in “Mavi Gözlü Dev, 

Minnacık Kadın ve Hanımelleri”419 adını taşıyan şiiri kısmen alıntılanır. Bu şiir sembolik 

bir anlam kazanmıştır. Öyküde bir zamanlar aynı davaya sahip olup da “yıllar sonra” tekrar 

karşılaşan iki orta yaşlı insan vardır ve bunlardan birisi gençliğindeki ilkelerden 

vazgeçmiştir. Reklamcılık yapmaktadır. Ahlâken düşkün bir hayat yaşamaktadır. Bize 

öyküyü aktaran kişi ise onun karşısına konabilecek, “bozulmamış” biridir. İşte tam burada, 
                                                           
418 Ö.Lekesiz, Öykü İzleri, s.72. 
419 N. Hikmet, Benerci Kendini Niçin Öldürdü?, s.104-105. 
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bize öyküyü aktaran kişi, arkadaşından ayrılırken, şu cümleyi kurar. “Bahçesinde ebruli 

hanımelleri açmış bir evi aramalıyım.”420 Öykünün bu son cümlesi masumiyeti sembolize 

eder. Dolayısıyla, yazar, montaj tekniğini çok amaçlı olarak kullanmasını bilmiştir. 

Bunların dışında daha pek çok öyküde alıntılar yapılır. Öykünün atmosferini destekleyecek 

dizelere ya da cümlelere yer verilir. Montaj tekniğinin çok başarılı olarak kullanılmadığını 

düşündüğümüz bir öykü “Pastırma Yazı”dır. Bu öyküde, Rabia Hatun mahlasıyla şiirler 

yazan İsmail Hami Danişmend’in421 bir şiirinden yapılan alıntı, öykünün genel havasıyla bir 

bağlantı oluşturmaz. “Gelinlik Kız” öyküsünde İncila Abla’nın söylemiş olduğu şarkı, hem 

montaj tekniğinin öyküye başarıyla uygulanması hem de İncila Abla’nın hayata olan 

sitemini çok güzel belgeleyecektir: “Çek deveci develeri engine/ Şimdi rağbet güzel ile 

zengine”(s.278)  

 

     Selim İleri, bu çalışmada yer yer belirtildiği gibi, kendi yaşamını öykülerine malzeme 

etme konusunda oldukça cömert davranmıştır. Hatta bu sebeple eleştirildiği de olmuştur. 

İleri’de görülen bu eğilim, onun öykülerine otobiyografi tekniğini başarıyla taşımasına 

sebep olmuştur. Pek çok öyküde otobiyografi tekniğinden yararlanılmıştır. “Pastırma 

Yazı”nda,  öykü kişisi Faruk, İleri’nin gerçek hayatında olduğu gibi Hukuk öğrencisidir. 

“Kılıç Artıkları”nda, Selim İleri’nin Galatasaray Lisesi’nde okuduğu parasız yatılı yıllarına 

göndermeler vardır. “Ayrılık Var”da, çocuk anlatıcının radyo tiyatrosundan bahsetmesi, 

otobiyografi tekniğinin uygulanması anlamına gelebilir. Zira İleri, anılarında radyo 

tiyatrosu dinlediğinden bahsetmektedir. Bir Denizin Eteklerinde’de yer alan “Oda 

Musikisi”nde kahraman-yazar, biçime takılı kalmış bir yazıcı olmakla eleştirildiğini söyler. 

Aynı eleştiriler İleri için de söz konusu olmuştur. Öyküdeki yazar kendi çevresini yazmakla 

eleştirilir. İleri de bu tür eleştiriler almıştır. Öyküdeki yazar, ayrıntıları anlatmaya tutkulu 

olduğunu söyler. Aynı durumun İleri için de geçerli olduğu, bu çalışma boyunca sıkça 

tekrar edilmiştir. 

 

     Öykünün atmosferini oluşturmada usta bir yazar olan İleri’nin bunu amaçlarken 

“leitmotiv” tekniğini kullanması çok doğaldır. Öykülerde bazen cümleler sık sık 

yinelenerek öykünün bir şiirsellik kazanması sağlanır. Aynı zamanda öykü kişisini daha 

yakından tanırız. “Mustafa Suphi”de sık sık tekrar eden “Türk komünist olmaz.” cümlesi, 

                                                           
420 S.İleri, “Beyaz Gelincik”, s.9. 
421 Hakkında bilgi için bk. İ.Işık, Yazarlar Sözlüğü, s.130.   
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“Duyarlık”ta “Atatürk beni dansa kaldırdı.” cümlesi buna örnektir. “Bir Gönül 

Gurbetinde”de “Son üç yıl cehennemse…” cümlesi leitmotiv görevindedir. “Yarın 

Ağlayacağım” öyküsünde tekrar eden bir çiçek adıdır. Gelincikler… “Bütün İstanbul 

Bilsin”de gülibrişim ağacı, “leitmotiv” olarak kullanılır. “Bi Keman”da ise bir çocuğun 

kemanı takliden çıkardığı “gıy gıy gıy” sesleri oldukça işlevseldir.  

 

     Yazar, mektup tekniğini iki yerde kullanır ve bu iki öykü de mektup tekniğinin başarıyla 

kullanıldığı öykülerdir. “Hayatımın Romanı”nda Burhaneddin Efendi tarafından kendisine 

aşk mektubu yazılan Cenan Hanımefendi, bu mektubun etkisiyle Burhaneddin’e daha çok 

bağlanacaktır. “Söyle Kalbim”de bize aynı zamanda öyküyü anlatan kişi arkadaşı Can’a 

mektup yazar. Mektup, öyküde dönüşümlü olarak ve kısım kısım verilir. Mektup tekniği 

işlevsel kılınır. Zira bir çocuğun “çocukluğu” bu şekilde başarıyla verilmiş olacaktır. 

 

     “Hicran Yarası” ve “Yürek Burkuntuları”nda ise günce tekniği uygulanır. Olayları günü 

gününe öğreniriz. “Yürek Burkuntuları”ndaki gün tarihlerinin olağandışı bir biçimde 

verilmiş olması, öykü kişisinin “şizoid” özellikler taşıdığını gösterecektir. Dolayısıyla 

oldukça başarılı bir kullanım olmuştur. 

 

     Necip Tosun’un “İleri muhteva olarak yerli ustaları, biçimsel olarak ise yabancı ustaları 

takip eder.”422 yargısını doğru çıkaracak şekilde, İleri’nin, (muhtemelen gençliğinde yoğun 

olarak okuduğu Virginia Woolf ya da James Joyce gibi yazarlardan etkilenerek) bilinç 

akımı tekniğini, yerli konuları anlatırken başarıyla kullandığına şahit oluruz. Burada, ilkin 

belirtilmesi gereken husus, yazarın bir öykü içerisinde bilinç akımı tekniğini yer yer 

uyguladığı, aşırı giderek öykünün bütünlüğünü bozmadığıdır. Zira, özellikle bilinç akımı 

tekniği, yapısı gereği dağınık bir türdür. “Bilinç akımı, kısa bir tanımla, bireyin duygu ve 

düşüncelerinin, seri fakat düzensiz olarak şekillenen bir iç konuşma halinde verilmesi 

anlamına gelmektedir.”423 Bilinç akımı tekniğinin, belki de en başarılı bir şekilde 

uygulandığı öykü “Duyarlık”tır. Öyküde bize geçmişini anlatan ihtiyar, seçkin sınıfa ait bir 

hanımefendi, Feride Abla adında bir kadını anımsar. “Feride Abla derdik bir kadındı.” 

(s.120-121) cümlesinin ortasına şimdi okuyacağımız uzun pasaj girer. Bu pasaj, bilinç akımı 

tekniğinin başarılı bir örneğidir: 

                                                           
422 N.Tosun, “ ‘Geçmiş Zaman Peşinde’ : Selim İleri Öykücülüğü”, s.105. 
423 M.Tekin, Roman Sanatı 1 , s.269.  
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“Kurtuluş Savaşı’nda Singer dikiş makinalarında yüz yirmi yedi yıllık 

yaşlı başlı Feride Nine ve de kocaya varmış biri kız öbürü kız şimdilik iki 

çocuk doğurmuş, kışlık kuşdili tiyatorasıyla Yoğurtçu’daki açık eğlence 

yerinde ve bir de on bir ayın sultanı ramazanda Şehzadebaşı’nda bir 

locası olan yani tiyatoracı Peruz’u Küçük Eleni’yi ta yakından göğüs 

bağır fora gören ananemden gizli, erler için çarşaf dikermiş yorgan don. 

Komşu kadınlar yörükler çerkezler odada denize bakan toplanıp kalın 

yün çoraplar örerlermiş. Nedir gözlerim kör denli miyop dedem gitmemiş 

savaşa. Salt Feride Nine birkaç aydın kadın olarak, Abdülhamit 

sürüldüğünde kira arabasıyla Selanik’e gelmiş ilk trenle Adapazarı’ndan 

yeni padişaha Sakarya Irmağı’nda yüzermiş bir köylü kızı dal gibi, çekik 

gözleri yeşil olsun. Ananem hâlâ zenginliklerdeyken dedemin ikinci 

üçüncü karıları odalıkları umutlarını kırarak hep Feride Nine’nin 

1923’te.”(s.120)      

 

     Aynı öyküde başka pasajlarda da bilinç akımı tekniğine rastlarız. Bu teknik, aynı 

zamanda öyküdeki kahraman-anlatıcının bunaklığına da işaret etmek için uygulandığından, 

son derece işlevsel olarak kullanılmış olur. 

 

     İleri, öykülerinde, bugünden geçmişe dönmeyi, zamanı geriye çevirerek kullanmayı, 

oradan tekrar bugüne gelmeyi tercih eder. Bu da gerek geriye dönüş, gerekse geriye bakış 

ve özetleme tekniklerinin sıklıkla kullanılmasına sebep olur. Yazar geriye dönüş, ya da 

geriye bakış anlarını belli eder. Ancak Dostlukların Son Günü’ndeki geriye dönüş 

tekniğinde zaman kayması okuyucunun anlayışına bırakılmıştır: “Fikret saygılı, önüne 

bakıyor, belli belirsiz karısına destek olmaya çalışıyor.” cümlesinden birkaç satır sonra 

gelen “Fikret yataktan kalktı. Sabah gelip akşam giden gündelikçi kadına aldırmadan 

pijamasını çıkardı.”(s.284-285) cümlesi bir geriye dönüştür. Evli olmadığı, bir yasak ilişki 

yaşadığı günleri anlatır.  

 

     Yazarın geriye bakış tekniğini çok sık olarak kullandığı görülür. “Güneşli bir gündü. 

Güneş ilkyaz güneşiydi. Sabah erkenden buluşmuştuk. Korkuyordum, senin de gitmeni 

istemiyordum.”(s.250) cümleleri buna örnektir.  
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     Özetleme tekniği de, öykülerin vaka zamanı uzun bir şerit üzerine yayıldığı için, sıkça 

kullanılır. “Denizkızının Öyküsü”nden: “Çok geçmeden Eftalya’nın olağanüstü 

güzelliğinden söz açılır oldu. Onu görenler, şarkı söyleyen ‘sahici’ bir denizkızı olduğunu 

ileri sürüyorlardı. Uzak limanlardan kaçırılmıştı; denizin dibinde yeşil bir sarayı vardı; sığ 

sulara gönül verdiğinden balıkçıların ağlarına yakalanmıştı... (…) kumpanyacılar, o göçebe, 

yersiz yurtsuz çingeneler Eftalya’yı Akdeniz’in bir limanından altın ödeyerek elde 

etmişlerdi.”(s.540)            

   

     Selim İleri, psikolojik derinlikleri başarıyla yansıtmasıyla takdir edilmiştir. Ancak, 

öykülerinde üçüncü tekil anlatıcıdan ziyade birinci tekil anlatıcıyı tercih ettiğinden, 

psikolojik derinlikleri, iç çözümleme, iç monolog teknikleriyle verdiği söylenemez. Zira, 

öykü kişileri, bizlere kendi dillerinden hayatlarını, dünyalarını tanıtırlar. Anlatıcıların ya da 

bakış açılarının karmaşık olarak verildiği, dolayısıyla üçüncü tekil anlatıcı ile birinci tekil 

anlatıcının münavebeli olarak kullanıldığı “Ayrılık Var” öyküsünden bu tekniklere örnekler 

bulunabilir: İç çözümlemeye örnek: “(Sevil alışınca, bu evliliği sevebileceğini 

seziyor.Yakışıklı, iyice yakışıklı, sinema yıldızı gibi.”)(s.285) Yeni evli bir hanımın 

kocasına karşı duyguları bu cümlelerle veriliyor. İç monolog örneği: “Askıda duran buruşuk 

pantolonu geçirdi ayağına. (Kim olabilir?) Bütün olasılıkları aklından geçiriyor, Nur 

hepsinden baskın çıkıyor.”(s.285) Bu cümleler arasındaki parantez içi ifade, Fikret’in iç 

konuşmasıdır.     

 

     Başta da belirttiğimiz gibi, İleri’nin öykülerindeki biçimsel tarafın, plastik yapının 

üstünlüğüne araştırmacılarca vurgu yapılmıştır. Biz bu başarının temelinde iki önemli 

sebebin yattığını düşünüyoruz: İleri’nin Batı ve Türk edebiyatlarından çok sayıda metin 

okumuş olması ve ortaya koyduğu öykü ya da roman metinlerini yeniden yeniden 

yazması… Bir başka deyişle birikim ve işçilik. Yazarın anlatım tekniklerinden başarılı bir 

şekilde yararlanması da, bu birikim ve işçiliğin doğal sonucudur, denilebilir.   
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SONUÇ 

 

     Edebiyatımızda önemli bir yere sahip olan Selim İleri’nin edebi kişiliği ve öykücülüğünü 

incelediğimiz bu çalışmada, aşağıdaki sonuçlara ulaştık:    

 

     Selim İleri’nin bireysel ve edebi kişiliğinin oluşumunda ailesinin etkisi büyüktür. Bu 

etkiyi, gerek İleri’nin özellikle roman okumaya yönlendirilmesinde, gerekse İleri’nin 

öykülerine “sinen” zenginlik – yoksulluk ikileminin tohumlarının atılmasında görmek 

mümkündür. Öykülerdeki isyan duygusu, anarşizm eğilimi, töre karşıtlığı gibi yönelimlerin 

oluşmasında, İleri’nin babası ile olan iletişimsizliğinin, uyumsuzluğunun etkisi büyüktür.    

 

     Selim İleri’nin neredeyse bütün ömrünü geçirdiği İstanbul da, yazarın öykülerini büyük 

oranda etkileyecektir. Özellikle çocukluğunun geçtiği Kadıköy ve civarı, bu semtlerin 

doğası, İleri’nin öykülerinde büyük yer tutacaktır. 

 

     İleri’nin Cihangir İlkokulu’nda başlayan ve Hukuk Fakültesi’ni bırakmasıyla sonlanan 

tahsil hayatındaki pek çok olayın yazarlığına etkisi büyüktür. Yazar, kompozisyon 

derslerinde gösterdiği başarının kendisinde yazar olma düşüncesini uyandırdığını söyler. 

Ayrıca, yazdıklarına büyük tesir etmiş olan “aşağılık kompleksi”nin oluşumunda tahsil 

hayatının etkisinin olduğunu belirtmiştir. Tahsil hayatı boyunca karşısına çıkacak 

hocalarının, hayatına ve yazarlığına olumlu ya da olumsuz tesirleri olmuştur. Hocalarından 

birinin Vedat Günyol, bir başkasının Rauf Mutluay olması, tahsilinin sanatı üzerindeki 

etkisini anlamamız açısından önemlidir.  

 

     İleri’nin annesi gibi melankolik denebilecek bir duygusallıkta olması, yazarlık alanında 

ihtiras sahibi olması, insanlarla iletişim kurmakta zorlanması, kendini yalnız ve yabancı 

hissetmesi, bütün bu hengâmeden ancak çalışmak suretiyle kurtulabileceğine inanması… 

gibi hususlar, İleri’nin öykülerinin genel havasını belirlemiştir. Özellikle karamsar ve 

duygusal yaratılışı, içinden hiç çıkamadığı yalnızlık duygusu, neredeyse tüm metinlerinin 

“fon”una yerleşmiştir. 

 

     İleri’nin çok kitap okunan bir ailede büyümesi ve küçük yaşlardan itibaren bilhassa 

modern edebiyatımızın önemli örneklerini sindire sindire okumuş olması, öykücülüğüne 
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büyük katkı sağlamıştır. Kendi edebiyatımız dışında, Batı edebiyatından da olgun örnekler 

okumuş olan İleri’nin, bu örnekleri “yerlileştirmek” gayretinde olduğunu belirtmemiz 

gerekir. 

 

     Selim İleri, edebiyata meraklı bir genç olduğu için, Halide Edip örneğinde olduğu gibi, 

edebiyatımızın çok önemli isimleriyle bizzat tanışma fırsatı bulmuştur. Vedat Günyol, 

Memet Fuat, Attila İlhan gibi edebiyatçılarla usta çırak ilişkisine girmiş, onlardan yazarlığın 

önemli ayrıntılarını öğrenmiştir. Sadece edebiyatçılarla değil, sinemacılarla ve tiyatrocularla 

da bir arada bulunmuş, birtakım ortak çalışmalar yapmıştır. Bütün bunların sanatına etkisi 

büyüktür.  

 

     Selim İleri, öykü türü dışında, roman, deneme, inceleme, şiir, anı, piyes, senaryo gibi 

türlerde eserler vermiş, özellikle romancılığı ile edebiytaımızda önemli bir yer edinmiştir.  

 

     Selim İleri, kendisi ile öykülerindeki anlatıcılar arasındaki mesafeyi son derece kısmıştır. 

Bir başka deyişle, kendini öykülerine konu etmiştir. Bunu, bir anlamda, “yazarlık oyunu”nu 

bozmak, anlatılarında samimiyet oluşturmak amacıyla yapmıştır. “Oyun”dan kaçmak 

amacıyla bunu gerçekleştiren yazar, aslında bir bakıma postmodern edebiyat kuramı 

bağlamında, öykülerini “oyun”un içine çekmiştir. “Anlatının anlatılaştırılması”, bilindiği 

gibi, postmodern edebiyatın özelliklerinden biridir.  

 

     Kendini öykülerine konu etmekten çekinmeyen yazar, doğal olarak çocukluğunu da uzun 

uzun anlatmış, daha doğrusu, çocukluğundan hareketle öyküler yazmıştır. İleri’nin 

öykülerinde çocuk-anlatıcılara ya da çocukluğunu anlatan anlatıcılara sıklıkla rastlanır. 

İleri’nin öykücülüğünü, onun çocukluğuna giderek çözümlemek, öykülerinin gizemini 

çözmek büyük oranda mümkündür.      

 

     İleri öykücülüğünde görülen; atmosfer oluşturma, ayrıntı işçiliği, betimlemecilik, 

“doğa”dan yoğun olarak yararlanma, duygusal yoğunluk, şiirsellik gibi özellikleri, bir arada 

düşünmek gerekir. Zira bunlar, birbirlerinden tamamen bağımsız özellikler değildir. 

İleri’nin betimlemeciliği, aynı zamanda bir ayrıntı işçiliğini de beraberinde getirir. İleri, 

“doğa”ya yönelirken, betimlemeciliğini ve ayrıntıcılığını ön plana çıkarır. Öykülerde 

görülen atmosfer oluşturma başarısı da, gerek duygusal yoğunluktan, gerekse şiirsellikten 
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payını almıştır. İleri, öykülerindeki şiirselliğe de, gene burada saydığımız diğer 

özelliklerden çıkarak ulaşır. 

 

     Hayatı boyunca sol eğilime sahip olduğunu söyleyen Selim İleri, öykülerinde, ideolojiyi 

malzeme olarak kullanmışsa da, ideolojik şablonlara boyun eğmemiş, “angaje edebiyat”, 

“slogancı edebiyat” örnekleri vermemiştir. İleri’nin ilk öykülerinden bugüne, öykülerindeki 

“toplumsal”cı tutumun, yerini “bireysel”ci tutuma terk ettiğini belirtmemiz gerekir. Bir 

öyküsünü “Dünya insanları birleşiniz…” cümlesiyle bitiren İleri, hiçbir zaman herhangi bir 

ideolojinin bağnazı olmamış, hele hele öykülerine bu bağnazlığı aksettirmemiştir. Buna 

karşılık, ezilenlerin, yenilenlerin, “düşen”lerin, “kaybeden”lerin yanında olduğunu zaman 

zaman hissettirmiştir.  

 

     Selim İleri öykücülüğü, büyük oranda bir “geçmiş” anlatımıdır. Bu “geçmiş”, bazen 

yazarın kendi geçmişi iken, bazen de, 20. asrın başlarına kadar uzanılarak daha çok 

toplumsal bir geçmişe ulaşılmış olur. Çoğunlukla, yazar kendi geçmişini anlatmaya 

koyulduğunda, aslında eski İstanbul’un mekânlarını, kişilerini, geleneklerini de 

anlatmaktadır. İleri, eski İstanbul yaşantılarını, eski İstanbul insanlarını anlatmak 

merakındadır. “Gelinlik Kız” öyküsünde bu merakın en olgun örneklerine rastlarız. Bunu 

yaparken, üst düzey seçkin sınıf insanlarını anlatır. Özellikle kadınlara, ihtiyar ama “asil” 

kadınlara yönelir.  

 

     İleri öykülerinin başarılı yönlerinden birisi de, öykülerdeki “kahraman” çeşitliliğidir. 

Devrimci gençler, saraylı hanımlar, kapitalistler, küçük burjuva sol aydınları, İleri 

öykücülüğünü zenginleştiren tiplerdir.  

 

     İleri; hayata, insanlara, topluma, “zenginler - fakirler” ayrımıyla bakmış, insanları 

ekonomik olarak bağlı bulundukları sınıflarına göre değerlendimiştir. Bu, onda bir saplantı 

halini almıştır.  

 

     Öykülerinde kimi eşyaları, nesneleri, durumları bir simge gibi kullanmış, az sözle çok 

şey anlatmasını bilmiştir. İleri öykücülüğü, “dil” işçiliğinin ileri boyutlara taşınmış 

olmasıyla da ön plana çıkmıştır.      
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     Basit, fiili gerçekçilikten yararlanmaktansa, insanın ruhsal yapısını çözümleme 

endişesinde olan İleri’nin öykülerinde, “eylem” anlatımından ziyade, iç derinlik 

hedeflenmiştir. Konuşmalardan, hareketlerden ziyade, insanın içinde akıp giden duygu, 

düşünce derinliği ön plandadır. Türk öyküsünde; yalnızlık, karamsarlık, hüzün duygularının 

üzerine, İleri kadar çok giden ikinci bir yazarın olmadığını söylemek bile mümkündür.    

 

     İleri’nin en çok üzerinde durduğu noktalardan biri, edebiyatta “yerlilik” düşüncesidir. 

Bir yazarın kimlerden etkilenirse etkilensin,  bu etkiyi bizim toplumumuzun gerçekliklerine 

göre düzenlemesi gerektiğini, ancak bu halde taklitçilikten kurtulabileceğini sık sık ifade 

etmiştir. Memduh Şevket’in, Sait Faik’in bu yoldan giderek kendi seslerini bulduklarını 

söylemiştir. İleri’nin kendi öykülerinde de “yerli” kalabildiğini, bu toprakların 

gerçeklerinden uzaklaşıp yapaylaşmadığını söylemeliyiz.         

 

     Selim İleri’nin Bir Denizin Eteklerinde’den itibaren öykülerinde bir bölünme olduğunu 

söylememiz gerekir. İlk üç kitaba göre daha bireyselci bir çizgiye gelmiştir. Edebiyatın 

kendi iç meselelerini, öykülerine konu etmeye başlamıştır. Akdeniz coğrafyası, öykülere bu 

kitapla birlikte girmiştir.  

 

     İleri’nin, bu çalışmanın dışında tuttuğumuz son öykü kitabı Fotoğrafı Sana 

Gönderiyorum ise, yazarın “yazarlık oyunu”ndan tümüyle vazgeçtiğini gösteren, kendini 

anlattığı, Bir Denizin Eteklerinde’yle başlayan ikinci dönemin bir ürünü olarak da 

düşünülebilecek bir eserdir. Çocukluk hatıraları, eski İstanbul’dan hatırlanan kimi sahneler, 

kişiler, yalnızlık, karamsarlık hisleri, “anlatının anlatılaştırılması” tekniği ile öyküleştirilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 358

KAYNAKÇA 
 

 

a) Kitaplar 
 

AKATLI, Füsun; Öykülerde Dünyalar, Boyut Yay., İst., 1998. 

AKTAŞ, Şerif; Edebiyatta Üslûp ve Problemleri, Akçağ Yay., Ank., 1986. 

____________; Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, 2.bs., Akçağ Yay., Ank., 

1991. 

BATES, H.E.; Kısa Öykü, (Çev. Gökçen Ezber), Bilge Kültür Sanat, İst., 2001. 

BEKİROĞLU, Nazan; Şâir Nigar Hanım, İletişim Yay., İst., 1998.  

BİLHAN, Rukiye; Selim İleri Hayatı ve Romanları, Fırat Üniversitesi, (Basılmamış Yüksek    

                   Lisans Tezi), Elazığ, 1998.  

BİRSEL, Salah; Kuşları Örtünmek, Ada Yay., İst., 1976. 

BOYNUKARA, Hasan; Modern Eleştiri Terimleri; Boğaziçi Yay., İst., 1997. 

CEVİZCİ, Ahmet; Felsefe Sözlüğü, 5. bs., Paradigma Yay., İst., 2002.  

ÇALIK, Etem; Edebi Mülakatlar, Ötüken Neşriyat, İst., 1993. 

ÇOLPAN, Yıldız; Ataç’ın Kelimeleri, TDK, Ank., 1963. 

ÇETİN, Nurullah; Roman Çözümleme Yöntemi, 2. bs., Kendi Yayını, Ank., 2004. 

DİLEK YALÇIN, Sıdıka; Haldun Taner’in Hikâyeleri ve Hikâyeciliği, Bilgi Yay., Ank.,  

                   1995. 

ECO, Umberto; Açık Yapıt, (Çev. Pınar Savaş), 1. bs., Can Yay., İst., 2001. 

ELGİN, Ahmet Güler; 500 Film, Milliyet Gazetesi Yay., İst., 1987. 

EYUBOĞLU; İsmet Zeki; Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, Sosyal Yay., İst., 1995. 

Fethi Naci; Yüzyılın 100 Romanı; 2. bs., Adam Yay., İst., 1999. 

GOGOL, Nikolay; Bir Delinin Hatıra Defteri,(Çev. Nihal Yalaza Taluy), 9. bs., Varlık  

                   Yay., İst., 1994. 

HIZLAN, Doğan; Düzyazı Ayracı, YKY, İst., 2001. 

IŞIK, İhsan; Yazarlar Sözlüğü, Risale Yay., İst., 1990. 

İLERİ, Selim; Ada, Her Yalnızlık Gibi, Oğlak Yay., İst., 1999. 

___________; Anılar; ıssız ve yağmurlu, 2. bs., Doğan Kitap, İst., 2002. 

___________; Annem İçin, 5. bs., Doğan Kitap, İst., 2003. 

___________; Ay Hâlâ Güzel, Kaf Yay., İst., 1999. 



 359

___________; Ayışığı, Özgür Yay., İst., 1986. 

___________; Bir Akşam Alacası, Altın Kitaplar, İst., 1980. 

___________; Bir Denizin Eteklerinde, 2. bs., Altın Kitaplar, İst., 1982. 

___________; Biten (İki) Yüzyıl, Kaf Yay., İst., 1999. 

___________; Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak, 6. bs., Doğan Kitap, İst., 2003. 

___________; Cahide/Ölüm ve Elmas, YKY, İst., 1995. 

___________; Cehennem Kraliçesi, 2. bs., Can Yay., İst., 1992. 

___________; Cemil Şevket Bey, Aynalı Dolaba İki El Revolver, 3. bs., Oğlak Yay., İst.,  

                       2000. 

___________; Cumartesi Yalnızlığı, 5. bs., Doğan Kitap, İst., 2004. 

___________; Çağdaşlık Sorunları, Günebakan Yay., İst., 1978. 

___________; Destan Gönüller, 2. bs., Adam Yay., İst., 1982. 

___________; Dostlukların Son Günü (içerisinde ek yazı), 12. bs., Doğan Kitap, İst., 2005. 

___________; Dostlukların Son Günü, 2. bs., Yazko, İst., 1981. 

___________; Dostlukların Son Günü, Bilgi Yay., Ank. 1975. 

___________; Düşünce ve Duyarlık, Adam Yay., İst., 1982. 

___________; Edebiyat Yazıları 2, Gündoğan Yay., Ank., 1991. 

___________; Edebiyat Yazıları 3, Gündoğan Yay., Ank., 1995. 

___________; Evimizin Tek Istakozu, 4.bs., Doğan Kitap, İst., 2004. 

___________; Fotoğrafı Sana Gönderiyorum, Doğan Kitap, İst., 2006. 

___________; Gramofon Hâlâ Çalıyor, YKY, İst., 1995. 

___________; Hatırlıyorum ,2. bs., Altın Kitaplar, İst., 1985. 

___________; Hayal ve Istırap,2. bs., Doğan Kitap, İst., 2003. 

___________; Her Gece Bodrum, 5. bs., Altın Kitaplar, İst., 1984.             

___________; Hüzün Kahvesi, Remzi Kitabevi, İst., 1991. 

___________; İsanbul Yalnızlığı, İstanbul Kütüphanesi Yay., 1989.   

___________; İstanbul Seni Unutmadım; 3. bs., Doğan Kitap, İst., 2005. 

___________; İstanbul’un Sandık Odası, Doğan Kitap, İst., 2005. 

___________; Kafes, Özgür Yay., İst., 1987. 

___________; Kamelyasız Kadınlar, 2. bs., Ada Yay., İst., 1986.  

___________; Kamelyasız Kadınlar, 5. bs., Doğan Kitap, İst., 2004. 

___________; Kar Yağıyor Hayatıma,Doğan Kitap, İst., 2005. 

___________; Kırık Bir Aşk Hikâyesi, Ada Yay., İst., 1983. 



 360

___________; Kırık Deniz Kabukları, Can Yay., İst., 1993. 

___________; Kırık İnceliklerin Şâiri: Behçet Necatigil, Kaf Yay., İst., 1999. 

___________; Kötülük,Remzi Kitabevi, İst., 1992.  

___________; Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız, (İnci Enginün ve Zeynep Kerman’la  

                   birlikte) Oğlak Yay., İst., 1999. 

___________; Nam-ı Diğer Kaptan Attila İlhan’ı Dinledim, İş Bankası Kültür Yay., İst.,  

                   2002. 

___________; Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın, 2. bs., Can Yay., 1991. 

___________; Oburcuğun Edebiyat Kitabı, 3. bs., Doğan Kitap, İst., 2002. 

___________; Otuz Yılın Bütün Hikâyeleri, Oğlak Yay., İst., 1997. 

___________; Ölüm İlişkileri, Can Yay., 4. bs., İst., 1994.  

___________; Ölünceye Kadar Seninim, 2. bs., Özgür Yay., İst., 1985. 

___________; Rüyamdaki Sofralar, 3. bs., Doğan Kitap, İst., 2004. 

___________; Saz Caz Düğün Varyete, Altın Kitaplar, İst., 1984. 

___________; Seni Çok Özledim, 2. bs., Özgür Yay., İst., 1986.       

___________; Sepya Mürekkebiyle Yazıldı, Oğlak Yay., İst., 1997. 

___________; Türk Romanından Altın Sayfalar, 2. bs., Doğan Kitap, İst., 2001. 

___________; Uzak, Hep Uzak, Doğan Kitap, İst., 2003. 

___________; Yalancı Şafak, Altın Kitaplar, İst., 1984. 

___________; Yarın Yapayalnız, 2. bs., Doğan Kitap, İst., 2004. 

___________; Yaşarken ve Ölürken, Altın Kitaplar, İst., 1981. 

___________; Yıldızlar Altında İstanbul, 3. bs., Doğan Kitap, İst., 2003. 

İLHAN, Attila; Attila İlhan’a Mektuplar, Otopsi Yay., İst., 1998. 

İmlâ Klavuzu, TDK, Ank., 2000. 

KAPLAN, Mehmet; Hikâye Tahlilleri, 4. bs., Dergâh Yay., İst., 1992. 

KARABULUT, Özcan; Baştan Sona Yalnızlık, 2. bs., Can Yay., İst., 1999. 

Konya Öykü Günleri 1, Sempozyum Kitabı, Konya, 2004. 

LEKESİZ, Ömer; Öykü İzleri, Hece Yay., İst., 2000. 

______________; Öyküce Konuşmalar, Meneviş Kitapları, Ank., 2003. 

______________; Yeni Türk Edebiyatında Öykü C. 4, Kaknüs Yay., İst., 2001. 

Meydan Larousse, C. 13, İst., 1981. 

MORAN, Berna; Türk Romanına Eleştirel Bakış I, 4.bs., İletişim Yay., İst., 1994.  

Nazım Hikmet; Benerci Kendini Niçin Öldürdü?, 12. bs., Adam Yay., İst., 1995. 



 361

NECATİGİL, Behçet; Edebiyatımızda Eserler  Sözlüğü, 4.bs., Varlık Yay., İst., 1992.  

_________________; Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, 8.bs., Varlık Yay., İst., 1975.  

OKTAY, Ahmet; Şeytan, Melek, Soytarı, 2. bs., Doğan Kitap, İst., 2004. 

ÖZDENÖREN, Rasim; Denize Açılan Kapı, 2. bs., Akabe Yay., İst., 1988. 

ÖZKIRIMLI, Atilla; Öykülerle Romanlarda Yaşamak, Ümit Yay., Ank., 1995. 

SAYIN, Şârâ; Çağdaş Avusturya Öyküleri, Ara Yay., İst., 1984. 

TEKİN, Mehmet; Roman Sanatı 1, 3. bs., Ötüken Neşriyat, İst., 2003. 

______________; Romancı Yönüyle Peyami Safa, Ötüken Neşriyat, İst., 1999. 

TEOMAN, Berna; Biyografiden Kurmacaya: Fredrich Dürrenmatt’ın “Konularım”ı ile  

                   Selim İleri’nin “Cemil Şevket Bey, Aynalı Dolaba İki El Revolver”i  Arasında  

                   Bir Karşılaştırma,  Ankara Üniversitesi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 

                   Ank., 1999. 

TOSUN, Necip; Hayat ve Öykü, Hece Yay., Ank., 1999. 

TUNÇ, Ayfer; Saklı, Cem Yay., İst., 1989. 

ÜNLÜ, Mahir; Öz Türkçe Sözlük, 2. bs., İnkılap Kitabevi, İst., 1989. 

WELLEK, Rene/VARREN, Austin; Edebiyat Teorisi, (Çev. Ömer Faruk Huyugüzel),  

                   Akademi Kitabevi, İzmir, 1993. 

YILDIZ, Alpay Doğan; Selim İleri’nin Romanları Üzerine ‘Okur Merkezli’ Bir Yaklaşım,  

                   Ondokuz Mayıs Üniversitesi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun 1999. 

ZWEİG, Stefan; Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar, (Çev.  Dr. Ayda Yörükân), 3. bs.,  

                   Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ank., 1993. 

 

b) Süreli Yayınlar 

 

AKÇAY, Ahmet Sait; “Selim İleri ile Türk Öyküsünün Modernleşme Serüveni Üzerine”,  

                   Hece, S. 95,  Kasım 2004, s. 77-93. 

ALLEN, Walter; “İngilizcede Kısa Öykü”, Adam Öykü, S. 9, Mart Nisan 1997, s.35-44. 

ALVER, Köksal; “Selim İleri Öyküsünde İnsan Halleri”, Hece,  S. 95, Kasım 2004, s. 94- 

                   98. 

ANDAÇ, Feridun; “Selim İleri ile Dünden Bugüne”, Adam Öykü, S.10, Mayıs Haziran  

                   1997, s. 51-61. 

ATEŞ; Nurgül; “Edebiyatın Bir Sahicilik Yanı Olmalı”, Adam Sanat, S. 219, Nisan 2004,  

                   s.10-19. 



 362

BARBAROSOĞLU, Nalan; “Geçmişin Geçip Gidemediğinin Romanı, Yarın Yapayalnız”,  

                   Hürriyet Gösteri, S. 259, Haziran 2004, s.5-11. 

BEKİROĞLU, Nazan; “Duyarlığın Zaman Romanı/Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim  

                   Olsaydın”, Dergâh, S. 22, Aralık 1991, s.7-8. 

BLODGETT, Harold; “Kısa Öykü Tekniği”, (Çev. Kemal Atakay), Adam Öykü, S. 2, Ocak  

                   Şubat 1996, s.58-83. 

COŞ, Nezih; “Kırık Bir Aşk Hikâyesi”, Varlık,  S. 903, Aralık 1982, s. 52. 

DEMİRTEPE; Ülkü; “Nasıl Yazar Oldular?”, Hürriyet Gösteri, S. 40, Mart 1984, s. 83. 

DURUKAN, Deniz; “Evler Birer Küçük Cezaevidir”, Cumhuriyet Kitap, S. 833, 2 Şubat  

                   2006., s. 4 -5.  

HECE, (Türk Öykücülüğü Özel Sayısı), S. 46-47, Ekim-Kasım 2000. 

HECE, (Türk Romanı Özel Sayısı), S. 65-66-67, Mayıs-Haziran-Temmuz 2002. 

İLERİ; Selim;“Afife Jale –Bir Çiğ Damlası—“, Hürriyet Gösteri, S. 83, Ekim 1987, s. 28- 

                       33. 

___________;“Aşk ve Sevda Romanları”, Hürriyet Gösteri, S. 19, Haziran 1982, s.63-64. 

___________;“Bazı Etkilenmeler Üzerine”, Adam Öykü, S. 5, Temmuz Ağustos 1996, s.  

                       77-82.  

___________;“Beyaz Gelincik”, Yeni Dergi, S. 120, Eylül 1974, s. 5-9. 

___________; “Bir Yanılsama”, Hürriyet Gösteri, S. 21, Ağustos 1982, s. 78-79. 

___________; “Hayat Sönüp Giderken”, Geceyazısı, S. 1, Ocak 2003, s. 101-134. 

___________; “Niçin Küçük Kentsoyluyu Yazıyorum…”, Türk Dili, S. 334, Temmuz 1979,  

                      s. 26-30. 

___________; “Öykünün Abece’si”, Yeni Ufuklar, S. 248, Mayıs 1974, s. 39-43.  

___________; “Savaş Çiçekleri”, Yeni Ufuklar, S. 182, Temmuz 1967, s. 57-58. 

___________; “Şahane Bir Tuvalet”, Adam Öykü, S.33, Mart Nisan 2001, s. 78-86. 

___________; “Türk Öykücülüğünün Genel Çizgileri”, Türk Dili, S. 286, Temmuz 1975, s.   

                   3-29. 

KAPLAN, Yaşar; “Öykünün Çeşitli Çehreleri”, Mavera, S. 46, Eylül 1980, s. 28-42.  

KİREMİTÇİ, Tuna; “Gönderdiğiniz Fotoğrafı Aldım”, Radikal Kitap, S. 256, 10 Şubat  

                   2006, s. 34.  

MİLLİYET SANAT, “Niçin Bodrum Ya da Niçin Bodrum Değil?”, Milliyet Sanat, S.  

                   28/388, 1 Temmuz 1981, s. 10-15. 

_________________, “Okumaya Başlamak”, Milliyet Sanat, S. 59, 1 Kasım 1981, s.9. 



 363

ÖZER, Sevinç; “Kısa Öykü Kuramının Manyetik Alanı: Poe’nun Tek Etki Kuralı”, Adam     

                   Öykü, S. 23, Temmuz Ağustos 1999, s. 78- 88. 

SAVCILIOĞLU, Nida Nevra; “Selim İleri İle Çağdaşlaşma ve Bireye Yönelik        

                   Saptamalar”, Adam Öykü, S. 55, Kasım Aralık 2004, s. 24-28. 

SAZYEK, Hakan; “Türk Romanında Postmodernist Yöntemler ve Yönelimler”, Hece, S.  

                   65-66-67, Mayıs Haziran Temmuz 2002, s.493-509.  

SEVİM, Ayşe; “Selim İleri ile Röportaj”, Merdiven Sanat, S. 15, Kasım 1998, s. 20-25.  

SU, Hüseyin; Öykümüzün Hikâyesi,Hece Yay., Ank., 2000. 

ŞİŞMAN, Ömer; “Mavi Kanatlarınla’dan Ayrılığın İlk Yazı’na…”, Cumhuriyet Kitap,  

                   S.623, 24 Ocak 2002 s.1-7. 

TOSUN, Necip; “Geçmiş Zamanın Peşinde : Selim İleri Öykücülüğü”, Hece, S. 87, Mart  

                   2004, s. 99-105. 

_____________; “Mavi Kanatlarına Yalnız Benim Olsaydın”, Dergâh, S.19, Eylül 1991,    

                   s.3-5. 

TÜRK DİLİ; “Öykü Nedir? Öykü Anlayışınızı Anlatır mısınız?”,  Türk Dili, S. 286,  

                   Temmuz 1975, s. 137. 

YILDIRIM, Renan; “Anılardaki Tatlar”, Lezzet, S. 74, Ocak 2003, s.102-104. 

YILDIZ, Alpay Doğan; “Selim İleri Romancılığına Genel Bir Bakış”, Bilim ve Aklın  

                   Aydınlığında Eğitim, S. 52-53, Haziran Temmuz 2004, s.14-20.  

 

 

Yararlanılan İnternet Kaynağı 

 

http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=803 (24.01.2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 364

EK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 365

SELİM İLERİ İLE 7 NİSAN 2006 TARİHLİ GÖRÜŞME 

Görüşen: Abdullah Harmancı 

 

     Selim Bey, belirleyebildiğim kadarıyla on kadar anı kitabınız var. İstanbul kitaplarınızı 

ve yemek kitaplarınızı da ben anı kitabı olarak görüyorum…  

 

     Kesinlikle…  

 

     Öyleyse, şuradan başlayalım: Anılarınızı ve denemelerinizi okuduktan sonra, 

hayatınızda hâlâ karanlık kalmış kimi yerler belirledim… Bunları soracağım… Anılar; ıssız 

ve yağmurlu’da yazdığınız ama yayınlamadığınız ilk dönem roman denemelerinizden uzun 

uzun bahsediyorsunuz ama öyküye başlayışınızla ilgili bilgiler bu kadar çok değil…  

 

     Benim yazarlık hayatım, annemin bana henüz okuma yazma bilmediğim günlerde 

okuduğu masalları zihnimden yeniden yeniden yazmamla başladı, diyebilirim. Kendime 

göre masalların sonlarını değiştiriyordum. Sonraları, örneğin Reşat Nuri’nin, Halide Edip’in 

romanlarını okurken özetler çıkartırdım. Bu da önemli. Dediğiniz gibi, ilkokul dördüncü 

sınıftan itibaren roman denemelerim var. Orta okulda, lisede… Anı kitaplarımda adları 

geçen bir ilk roman denemeleri… Bunlar, tarafımdan yok edildi elbette. Kaybolup gitti. 

Atatürk Erkek Lisesi’nde okurken, Vedat Günyol’la tanıştım. Vedat Günyol romana pek 

olumlu bakmıyordu. Beni öykü yazmaya yönlendirdi. Öykü yazarsam dergilerde yer almam 

daha kolay olacaktı. Vedat Bey bana birtakım öykücüler önerdi. Okumam için… Katherine 

Mansfield, Bilge Karasu, Sabahattin Ali, Demir Özlü, Ferit Edgü gibi yazarlar… “Savaş 

Çiçekleri”ni yazdım, biliyorsunuz işte, Yeni Ufuklar’da  yayınlandı, bir de “Bi Keman” 

var… Yani romanlardaki gibi uzun bir yazma yok etme dönemi yok. Ben dergilerde 

görünme hevesiyle ilk öykülerimi yazdım ve yayınlandılar.  

 

     Romana tekrar dönmeniz nasıl oldu?  

 

     Sonra, çok sonra, 1975 yılında galiba, Dostlukların Son Günü yayınlandıktan sonra, 

Attila İlhan, roman yaz, roman yaz, öykü kaç para eder, diyordu. Ben de bu 

heveslendirmelerle Her Gece Bodrum’u yazdım. Bugüne kadar gelen on dokuz roman… 

Biliyorsunuz…  
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     Ama ilk romanınız Her Gece Bodrum değil… 

 

     Doğru… Destan Gönüller… 1973’tü galiba… Ama asıl kararımı saha sonra verdim…  

 

     Öykücülüğünüzü etkileyen yazarlar, diye soracağım ama, çok sayıda yazar olduğunu 

biliyorum. En azından belli başlıları… 

 

     Başta Oktay Akbal var tabii ki. Nezihe Meriç var. Sabahattin Ali, Sait Faik… Ve tabii, 

daha nicesi…    

 

     Kemal Tahir’in metinlerinizdeki dile ve üslûba değil de daha çok düşünce yapınıza tesir 

ettiğini düşünüyorum. Kemal Tahir’in sizin üzerinizdeki etkisinden, bu etkinin mahiyetinden 

bahsedebilir miyiz?  

   

     Metinsel değil de daha çok düşünce planında etkiledi beni. Bunun izleri Pastırma 

Yazı’nda var. Sınıfsız bir toplum… gibi. Burjuvazi sınıfının Cumhuriyet tarafından 

türetildiği gibi…  

 

     Şimdi tam yeri geldi. Anılar; ıssız ve yağmurlu’da bir cümle var. Ben de onu soracaktım. 

“Hümanizm ve yerlilik bir senteze ulaşmalıydı. Bende sanırım öyle oldu.” Sabahattin 

Eyüboğlu ile Kemal Tahir’i kast ediyorsunuz. Bu çok önemli. Bunu açabilir miyiz? 

 

     Ben gerek Vedat Günyol’u gerek Kemal Tahir’i yakından tanırdım. Sürekli görüşürdüm. 

Vedat Günyol da tabii “hümanist” görüşün taraftarlarından. Aslında temelde bir farklılık 

yoktu. Ve bu insanlar birbirlerinden çok başka türlü yaşayan insanlar değildi. Ben sentez 

derken tamamen insani bir sentezden bahsediyordum. Belki Kemal Tahir Sabahattin 

Eyüboğlu’ndan daha batılıydı. Belki Vedat Hoca ondan daha yerliydi. Sınırlar sandığımız 

gibi kalın değildi.   

  

     Dostlukların Son Günü ile Bir Denizin Eteklerinde arasında, öykünüzde önemli bir 

değişim var. Bunun sebepleri?  
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     Tamamen hayat! Tamamen! Bodrum’a gittik… Bir grup arkadaş. Şimdiki Bodrum’dan 

çok farklıydı elbette o zamanki Bodrum…  

 

     Annenizin hastalığı da değiştirmiş sizi elbette… 

 

     Annemin hastalığı da… 

 

     Bodrum’a ilk gidişinizin tarihi de karışık… Milliyet Sanat’ta bir dosya yapılmış, yirmi 

iki yirmi üç yaşındayım diyorsunuz… Çünkü bu gidiş önemli… 

 

     Ben size söyleyeyim tarihini… 1974 yılının yazıydı…  

 

     Her Gece Bodrum 1976’da çıktı… 

 

     1975 yılında, yazın, bir daha gittim Bodrum’a… Roman 76’da çıktı…    

 

     Öykü ve romanlarınızda olmayan, şiirinizde baskın bir şekilde ortaya çıkmış bir özellik, 

Bizans tarihi… Bir konu ya da bir arka plan olarak… Ben öykücülüğünüzdeki çoğu sorunu 

çocukluğunuza giderek çözdüm. Fakat bu Bizans meselesini çözebilmiş değilim…     

 

     Sanırım 1950’li senelerdeydi. “Teodora” adında bir film izledim. Ünlü Bizans 

Kraliçesini anlatıyordu. Ondan etkilenmiş olabilirim. Bir de Metin And var tabii. Onun 

“Bizans Tiyatrosu” kitabını okumuştum. Bir de henüz yayınlanmamış bir uzun öyküm var. 

“Hepsi Alev”… Orda da Bizans var. Bu öykü Fotoğrafı Sana Gönderiyorum’daydı aslında, 

çok uzun olduğu için oradan çıkardılar. Ona bir şeyler eklemeyi düşünüyorum, başka bir 

katman daha olacak galiba… Ayıca, şunu da söylemek isterim. Ayışığı (1986) amatörce bir 

uğraşın ürünleriydi. 1970’li senelerin ortalarında yazıldılar ve daha önce hiçbir yerde 

yayınlanmadılar. 

 

     Uzun zamandır sinema filmi ya da televizyon dizisi senaryosu yazmıyorsunuz. Halbuki 

sinemamızın çok önemli yönetmenleriyle çalıştınız. Sizi senaryo yazmaktan, sinemaya 

gitmekten ne uzaklaştırdı?  
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     Sinema büyük bir sektör. Kendi kuralları var. Bir etkimizin olabileceğini sanmıyorum. 

Artık sanmıyorum. Bir zamanlar bir şeyler yaptık. Artık son’u beklemek zorundayız.  

 

     Ümitsiz misiniz? 

 

     Ümitsiz değilim, pırıl pırıl gençler var, onlar bana heyecan veriyor. Ama ben kendi 

adıma, artık sinemasal işlerden uzak duruyorum.  

 

     Öztürkçe kullanımı konusundaki düşüncelerinizi sormak istiyorum… Siz de çokça 

öztürkçe kelime kullandınız… 

 

     Ben ılımlıyım dil konusunda. Başlangıçta oldukça öztükçeci bir tavır içindeydim. 

Yazarlığımın başlangıcında. Sonradan, kökeni Türkçe olmayan kelimeleri kullanmadan 

kendimi ifade edemeyeceğimi anladım. Ben Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde gördüğümüz 

kelime uydurma çabalarının ve insanlara, “Bu kelimeleri kullanacaksın bunları 

kullanmayacaksın!”, şeklindeki dayatmaların karşısında oldum… Zaten Atatürk de kelime 

uydurma hareketinin çivisinin çıktığını görüp o uygulamalardan vazgeçilmesini istemiş. 

 

     Tahsil hayatınız hakkında da tam olarak bilgi sahibi olamadım… 

 

     Cihangir İlkokulu’na 1955 yılında kayıt oldum. İkinci sınıfta buradan ayrıldım, Firuzağa 

İlkokulu’n başladım. Bu okuldan mezun oldum. 1959 yılında Galatasaray Lisesi’ne 

başladım. Hazırlık sınıfını, üç yıllık orta okulu burada okudum. Lise 1’de sınıfta kaldım. 

Okul değiştirdiğim takdirde Lise 2’den devam edebilecektim. Bu yüzden Atatürk Erkek 

Lisesi’ne nakil   gittim. 1968’de Hukuk Fakültesi’ni kazandım ama düzenli bir fakülte 

hayatım olmadı. Yarım bıraktım. Son olarak ne zaman gittiğimi, yani okuldan ne zaman 

ayrıldığımı hatırlamıyorum…      

 

     Askerliğiniz hakkında da birbirinden farklı bilgiler var kaynaklarda. Tokat var, bir yerde 

Sivas var…   

 

     1989 yılının yaz aylarında askere gittim. Üç aylık bedelli askerlikti. Tokat’taydık. Tabii 

40 yaşında askere gittiğim için kimselerin duymasını istemiyorum. O zaman Hasan Celal 
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Güzel Milli Eğitim Bakanı idi. Ders kitapları ile ilgili bir komisyon kurulmuş. Bakan bey 

benim de komisyonda bulunmamı istiyor. Ahmet Oktay’ı aramış. Bana haber ettiler. İzin 

verilebilmesi için, Tokat’ta bulunmamam gerekiyor. Yani başka bir yerde olursam ancak 

Ankara’ya gidebileceğim. O halde izin verilecek. O sebeple kısa bir süre Sivas’ta da 

bulunmuş oldum. Sivas’ın adı bu sebeple geçiyor.  

 

     Babanızın adı bir yüksek lisans tezinde Hasan Hüsnü İleri olarak geçiyor? 

 

     Hayır, Hasan Hilmi İleri. Annem Süheyla İleri. Babam Teknik Üniversite’de profesör. 

Aslen Kıbrıslı. Annem ev hanımı. Aslen Adapazarlı…      

 

     Çok teşekkür ederim. 

 

     Ben de teşekkür ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


