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                                                                  ÖZET 

NEZ�HE MER�Ç’�N ÖYKÜCÜLÜ�Ü 

 
 

Alev ÖNDER 

 
 

Yüksek Lisans Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Danı�man: Doç. Dr. Mustafa APAYDIN 

Eylül 2006, 296 sayfa 

 

 Bu çalı�mada Nezihe Meriç’in öyküleri incelenmi�; böylece yazarın 

öykücülü�ünün özellikleri tespit edilmi�tir. Nezihe Meriç’in öykülerini    çalı�mamızın 

oda�ına alan bir metot kullanılmı�tır.  

 Roman, oyun ve çocuklara yönelik kitaplar yazmı� olan Nezihe Meriç, öykücü 

kimli�i ile tanınır. Kendine has bir çizgiye sahip olan yazar, cumhuriyet döneminin ilk 

kadın öykü yazarlarındandır. 

 Öykülerinin ço�unda kadın dünyasını anlatan yazar, mücadeleci kadınların 

ya�amlarından kesitler sunar. Toplum baskısı yüzünden mutsuz olan kadınların 

sorunlarını aydın bir kadın duyarlı�ıyla ele alır. 

 Üç bölümden olu�an çalı�mamızda yazarın hayatı ve eserleri hakkında bilgi 

verilmi�tir. Ardından yazarın öykülerine ı�ık tutularak öykülerde söz konusu 

etkilenmeler ortaya konulmu�tur. “Nezihe Meriç’in Öykücülü�ü” ba�lı�ı altında yazarın 

öyküleri gerek içerik gerekse biçim bakımından incelenmi�tir. 

 Çalı�mamızda Nezihe Meriç’in Türk öykücülü�ündeki yerinin ve Türk  

öykücülü�üne  katkılarının ortaya konulması amaçlanmı�tır. Çalı�mamızın sonuç 

kısmında yazarın öykücülü�ü, elden edilen bulgular ı�ı�ında de�erlendirilmi�tir.  

 

 Anahtar Kelimeler: Nezihe Meriç, Türk Öykücülü�ü, kadın dünyası. 
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                                                           ABSTRACT 

THE NARRATION OF NEZIHE MERIÇ 

 
 

Alev ÖNDER 

 
 

Master of Science Thesis, Department of Turkish Language and Literature 

Supervisor: Doç. Dr. Mustafa APAYDIN 

September 2006, 296 page 

 

 In this study, the stories of Nezihe Meriç have been examined; therefore the 

narration characteristics of the writer have been found out. The method used has 

focused on the stories of Nezihe Meriç. 

 Nezihe Meriç who has written novels, dramas and books for children is known 

by her narrator identity. The writer with her own style is one of the first female story 

writer in the Republic period. 

 The writer who has mostly narrated the world of the women presents the 

instances of the combative women’s lives. She deals with the issues of the women who 

are disappointed due to the social stresses with  sensebility  of an intellectual woman.  

 The life  of the writer and the work of art have been enlightened in our study 

composed of three parts. Focusing on the stories, the influences within the stories have 

been found out. Under the title “The Narration of Nezihe Meriç” the stories of the writer 

have been studied in the view of both the content and the style. 

 In our study, it has been aimed to emphasize the Nezihe Meriç’s career in the 

Turkish Narration and the contributions to the Turkish Narration. In the conclusion of 

our study, the narration of the writer is evaluated from the point of view of the achieved 

diagnosisses. 

   

 Key Worlds: Nezihe Meriç, Turkish Narration, World of the woman. 
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                                                              ÖNSÖZ 

 Cumhuriyet  döneminin ilk  kadın  öykü  yazarlarından   Nezihe Meriç, 1950 

ku�a�ı öykücüleri arasında yer alır. Özellikle öykücü kimli�iyle tanınan yazar, Türk 

edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Öykülerinde kadının toplumdaki konumunu 

sorgulayan, onun bireysel durumunu sergileyen bir tavır dikkati çekmektedir.  

 Biz bu çalı�mamızda Nezihe Meriç’i öykücü kimli�i ile ele alıp incelemeyi 

amaçladık. Yazarın eserleri üzerine kaleme alınmı� makalelerin sayısı fazladır. Bazı 

kitaplarda onun öykülerinin incelendi�i görülse de bu konuda ciddi bir çalı�manın 

varlı�ından söz edemeyiz. Bu eksikli�in giderilmesi, Nezihe Meriç’in edebiyatımızdaki 

yerini bulmasını sa�layacaktır.  

 Nezihe Meriç’in öykülerini çalı�mamızın oda�ına alan bir metot kullanılmı�tır. 

Bu metot anlayı�ına göre edebi metin, edebiyat ara�tırmasının oda�ında olmalıdır. 

Metnin kendi özelliklerinden hareket edilmelidir. Çalı�mamızda kullandı�ımız inceleme 

metodu bu anlayı�a uygundur.  

 Nezihe Meriç’in Bozbulanık adlı öykü kitabında on yedi öykü, Topal Ko�ma 

adlı öykü kitabında on bir öykü, Menek�eli Bilinç adlı öykü kitabında altı öykü, 

Dumanaltı adlı öykü kitabında on öykü, Bir Kara Derin Kuyu adlı öykü kitabında on altı 

öykü, Yandırma adlı öykü kitabında yedi öykü yer alır. Çalı�mamızda Nezihe Meriç’in 

altı öykü kitabında yer alan toplam altmı� yedi öyküsü incelenmi�tir.  

 Çalı�mamız, sonuç ve bibliyografya bölümlerinin dı�ında toplam üç bölümden 

meydana gelmi�tir. Çalı�mamızın ilk  bölümünde “Nezihe Meriç’in Hayatı ve Eserleri” 

ba�lı�ı altında sanatçının hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmi�tir. Yazar’ın 

biyografisinin ardından öykü kitaplarından ba�lamak üzere eserleri tanıtılmı�tır.  

             �kinci bölümde “Etkilenmeler” ba�lı�ı yer alır.Bu ba�lık altında Nezihe 

Meriç’in öykülerinde Sait Faik etkisi, varolu�çulu�un etkisi ve postmodernizmin etkisi  

ele alınmı�tır.Yazarın kendisinden sonraki kadın yazarların öykücülü�üne katkısı 

belirtilmi�tir. 

              Üçüncü bölümde “Nezihe Meriç’in Öykücülü�ü” yedi alt bölümde 

incelenmi�tir. Bu bölümde yazarın öyküleri ilk olarak içerik bakımından 
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de�erlendirilmi�tir. “�çerik” ba�lıklı birinci alt bölümde ele alınan temalar, yazarın 

verdi�i öneme göre tasnif edilmi�tir. Bu tasnifte on  ba�lık yer almı�tır.  

              �kinci alt bölümde öykülerin kurgu bakımından özellikleri  ortaya konulmu�tur. 

Bu bölümde “Öyküye Ba�langıç Yöntemleri”,”Öyküyü Geli�tirme Yöntemleri” ve 

“Öykü Bitiri� Yöntemleri” adını ta�ıyan üç  alt bölümde yazarın öykülerindeki  kurgusal 

özellikler  ortaya konulmu�tur.  

 Üçüncü alt bölümde Nezihe Meriç’in öykülerindeki bakı� açısı sorunu ele 

alınmı�tır. Bakı� Açısı, “Anlatıcının Kimli�i” ve “Anlatım Konumu” olmak üzere iki 

ba�lık altında incelenmi�tir.  

 Dördüncü alt bölümde Nezihe Meriç’in öykülerindeki mekân unsurları 

incelenmi�tir. Öykülerdeki mekân kurgulama yöntemleri de�erlendirildikten sonra iç ve 

dı� mekân unsurları ayrı ayrı tahlil edilmi�tir. Bu bölümde özellikle iç mekân unsurları 

ayrıntılı olarak ele alınmı�tır.  

 Be�inci alt bölümde Nezihe Meriç’in öykülerinde zamanın kurgulanması 

üzerinde durulmu�tur. Zamanın kurgulanması ba�lı�ı altında öykülerde olay zamanının  

kronolojik olup olmadı�ı de�erlendirilmi�tir.  

 Altıncı alt bölümde Nezihe Meriç’in öykülerindeki ki�i kadrosu üzerinde 

durulmu�tur. Yazarın ki�ilerini kurgulama yöntemlerine de�inildikten sonra ki�i 

kadrosu tasnif edilmi�tir. Ki�i kadrosu, cinsiyetlerine, sosyo-ekonomik yapılarına, 

psikolojik durumlarına göre tasnif edilerek incelenmi�tir.  

 “Üslûp”, çalı�manın yedinci alt bölümünü olu�turmaktadır. Bu bölümde Nezihe 

Meriç’in öyküleri üslûp özellikleri bakımından incelenmi�tir. Öykülerde �iirsel 

ifadelerin, benzetmelerin, a�ız özelliklerinin, ikilemelerin, diyalogların kullanımı ayrı 

ba�lıklarda de�erlendirilmi�tir.  

 Çalı�manın sonunda Sonuç ve Bibliyografya yer almaktadır. Sonuç kısmında 

Nezihe Meriç’in öykücülü�ü, elde edilen bulgular ı�ı�ında de�erlendirilmi�tir. 

Bibliyografya üç kısma ayrılmı�tır. Önce yazarın eserleri ba�ta öykü kitapları olmak 

üzere türlere göre tasnif edilmi�tir. �kinci olarak Nezihe Meriç’ten bahseden kaynaklar 

alfabetik sıralanmı�tır. Son olarak da çalı�mada yararlanılan di�er kaynaklar alfabetik 

olarak sıralanmı�tır. 
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BÖLÜM I 

NEZ�HE MER�Ç’�N HAYATI, EDEB�YAT SERÜVEN� VE ESERLER� 

1.1. Hayatı ve Edebiyat Serüveni 

 Nezihe Meriç 1924’te Gemlik’te do�mu�tur.1 Farklı kaynaklarda do�um tarihi 

1925 olarak belirtilir.2 Yazarın kimli�indeki adı “Neziha �ükran”dır. “Nezihe” olan 

ismi memurun hatalı yazımı sonucu nüfusa “Neziha” olarak kaydedilmi�tir. Kültürlü bir 

ailenin çocu�u olan Nezihe Meriç’in babası karayolu mühendisi Halis Bey, annesi 

Fatma Muattar Hanımdır. 

Yazarın babası Halis Bey, Arapça ve Farsça’yı çok iyi bilir. Hece ve aruzu iyi 

bilen Halis Bey, okumaya dü�kündür. Resim yapma ve �iir yazma yetene�ini aldı�ı 

derslerle geli�tirmi�tir. Halk sazlarının hemen hepsini çalmasını bilir. 

Yazar, sanatçı ruhlu babasının kendisinin ki�ili�inin olu�umunda çok etkili 

oldu�unu belirtir. Resim yapan, çe�itli müzik aletlerini çalan ve çok okuyan Halis Bey, 

bu sanatçı ki�ili�iyle yazarı etkilemi�tir. Ayrıca babasının mühendis olması nedeniyle 

Anadolu’nun çe�itli yerlerini görme imkanı bulmu�tur. Yazar, babasını 1957’de,  

annesini ise 1981’de kaybetmi�tir. 

Babasının görevi gere�i sürekli yer de�i�tirmi�lerdir. Yazarın ilkokul 

döneminden önce �stanbul, Ankara ve Edremit’te ya�amı�lardır. Babasının tayini 

Eski�ehir’e çıktı�ından oraya ta�ınmı�lardır. Nezihe Meriç’in Anadolu’nun de�i�ik 

�ehirlerinde kazandı�ı birikim önemlidir. Yazar, farklı kültürleri tanıma imkânı 

bulmu�tur. Kazandı�ı birikim, yazarın öykü kitaplarına yansımı�tır.3 

 �lkokula 1931’de Eski�ehir’de Sakarya �lkokulunda ba�lamı�tır. �kinci ve üçüncü 

sınıfları bu okulda, üçüncü sınıfı Erzincan’da, dördüncü ve be�inci sınıfı ise 

Karaköse’de okumu�tur. 1936’da ilkokulu bitirmi�tir.  

                                                 
1 Asım Bezirci, Nezihe Meriç, Evrensel Basım Yayın, �st. 1999, s. 16’da, 28 �ubat 1340 (1924) tarihinde 
do�du�unu belirtir. O dönemde yılba�ı  1 Mart’ta oldu�undan bir gün sonra do�saydı yılının 1341 
olaca�ını belirtir. Bu nedenle de kendisine soruldu�unda 1925 dedi�i vurgulanır 
2 �ükran Kurdakul, �airler ve Yazarlar Sözlü�ü, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1973, s. 262 
3 Asım Bezirci, age., s. 15-16 
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 Yazar, kendisiyle yapılan bir röportajda4 çocukluk yıllarını �öyle anlatır: “1934-

1935 yıllarında Karaköse’deydik. �lkokullu küçük bir kızdım. Sonsuz bir beyazlıktı 

dünya. Karlar içinde ya�ıyorduk radyo, sinema, tiyatro, gazete, dergi gibi �eyler yoktu 

ya�amımızda. Toprak bir evde oturuyorduk. Tezek sobasının ba�ında, lüks lambasının 

aydınlı�ında geçen geceler boyunca, aylar önce gelmi� gazeteler, eldeki eski kitaplar 

döner döner yeniden okunurdu.” 

Yazar, ilkokulu babasının i�leri gere�i Anadolu’nun üç ayrı ilinde okumu�tur. 

Ortaokula 1936’da Kır�ehir’de ba�lar. 1939’da ortaokul bitti�inde ailece Eski�ehir’e 

ta�ınırlar. 1939’da ba�ladı�ı Eski�ehir lisesinde iki dersten bütünlemeye kalır. Edebiyat 

ö�retmeni, aynı zamanda okulun müdürü de olan Vasfi Mahir Kocatürk’tür. Bu okulda 

iyi bir e�itim alır. 1942’de Eski�ehir Lisesinden mezun olur.  

Yazar, Asım Bezirci’nin hazırladı�ı monografide lise yıllarında radyo 

oyunlarının kendisini çok etkiledi�ini vurgulamı�tır. Yazdı�ı bir oyunu radyoevine 

gönderen yazar, oyunun okundu�unu ve çok be�enildi�ini belirtmi�tir. “Oynanayna” 

adlı bu radyofonik oyun, radyoya uyarlanması imkânsız bulundu�undan radyoda temsil 

edilmez. 

 1943’de Edebiyat Fakültesi’ne ba�vuran yazar, önce Türk Dili ve Edebiyatı 

bölümüne sonra da aynı fakültenin Felsefe bölümüne devam etti. Türk Dili ve Edebiyatı 

bölümünü morali ve sa�lı�ı bozuldu�undan bırakan yazar, doktor tavsiyesi üzerine 

felsefe ö�renimini de bıraktı. Nezihe Meriç’in Türkoloji bölümündeki hocaları Cevdet 

Perin, Mehmet Kaplan, Ali Nihat Tarlan, Ahmet Cafero�lu, Re�it Rahmeti Arat gibi 

de�erli isimlerdir. Yazar, buna ra�men bölümde aradıklarını bulamadı. Dünya 

edebiyatını tanıma hevesiyle geldi�i Türkoloji bölümünde hayal kırıklı�ı ya�adı. 

1945’te fakülteden ayrıldı.5  

 Nezihe Meriç’in ilk yazısı “�stanbul” dergisinin 15 �ubat 1945 tarihli 30. 

sayısında Genç Kalemler sayfasında “Ümit” ba�lı�ıyla yayımlandı. Bu yazı, N. Ufuk 

imzasıyla çıktı. Bu yazı Nezihe Meriç’in fakültedeki hocası Mehmet Kaplan’ın 

yönetti�i sanat – edebiyat sayfasında yayımlandı. Anı, hikâye,  mektup arası olan bu 

yazı kısadır. Yazının “N. Ufuk” imzasıyla çıkması yazarda moral bozuklu�una neden 

olur. 

1947’de Heybeliada �lkokulu’nda müzik ö�retmenli�i yapan yazar, mandolin 

toplulu�u olu�turur. Bu topluluk, �stanbul Radyosu’nda her yıl bir konser verir ve bir 

                                                 
4 Asım Bezirci, age., s. 20 
5Asım Bezirci, age., s. 29 
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müzikli oyun sahneler. Nezihe Meriç, Vedat Ün’den piyano dersleri alır. Ö�retmenlik 

yaptı�ı yıllarda iki müzik korosuna katılır. Yazarın müzik ö�retmenli�i 1955’e kadar 

sürmü�tür. 

 Nezihe Meriç’in ilk öyküsü “Seçilmi� Hikayeler” dergisinin Mayıs 1950 tarihli 

28-29 sayısında “Yeni �mzalar” ba�lı�ı altında yayımlandı. “Bir �ey” adlı bu öykü, 

edebiyat çevrelerinde ilgiyle kar�ılandı.6 “Seçilmi� Hikayeler” dergisinin Temmuz 

1951’de yayımlanan 40-41. özel sayısında yazarın sekiz öyküsü yayımlandı. Derginin 

bu özel sayısında �lhan Tarus, Ziya Termen, �ahap Sıtkı, Hamdi Olcay ve Salim 

�engil’in yazarın öykücülü�üne dair de�erlendirmeleri yer aldı. Bir süre sonra yazarın 

ikinci öyküsü “Ümit Fakirin Ekme�i” Yeditepe dergisinde çıkar7. 

 Yazarın ilk öykü kitabı “Bozbulanık” Seçilmi� Hikayeler kitapları arasında 

1952’de basılır. Bu tarih, Asım Bezirci’nin monografik çalı�masında ve “1950 

sonrasında Hikayecilerimiz” adlı kitabında belirtilmi�tir.8 Bozbulanık’ta bireysel 

konuları ele alan on dört öykü yer alır. 

 Yazar, 21 Haziran 1956’da Yalova’da Salim �engil ile evlendi. Salim �engil, 

“Seçilmi� Hikayeler” dergisinin sahibiydi. E�i Salim �engil’e kitap ve dergi yayımladı�ı 

için basın kartı verilmemi�tir. Bu nedenle 1957’den itibaren derginin sorumlu 

müdürlü�ünü Nezihe Meriç üstlenmi�tir. Adı “Dost” olarak de�i�en dergiyi ve 

yayınevini 1972’ye kadar yönetti. Derginin düzenlemelerini yaptı. Gelen öyküleri 

okuyup de�erlendirdi.  

“Topal Ko�ma” adlı ikinci büyük öykü kitabı 1956’da yayımlandı. “Susuz” 

ba�lıklı on öykünün yer aldı�ı kitap büyük yankı uyandırdı. “Topal Ko�ma”nın 

yayımlanı�ından be� yıl sonra, 1961’de “Korsan Çıkmazı” adlı roman yayımlandı. Bu 

roman, Türk Dil Kurumu’nun 1962 Roman Ödülü’nü kazandı. 1962 yılı yazar için 

oldukça önemlidir; çünkü evlili�inin be�inci yılında kız çocu�u olmu�tur. Çocukları çok 

sevdi�i bilinen yazar, çocu�u sayesinde ki�ili�inin hatta ya�amının de�i�ti�ini vurgular.9  

Yazar, Salim �engil ile birlikte Nazım Hikmet’in eserlerini yayımladı. 1968’de 

Dost Yayınları arasında çıkan Nazım Hikmet’in “Bütün Eserleri, �iirler I” adlı kitap 

nedeniyle kovu�turmaya u�rar. �fadesi alınan yazar, mahkemenin kararıyla altı gün 

cezaevinde kalır. Yazar, avukatının çabaları sonucu kefaletle serbest bırakılır. 1972’de 

                                                 
6 “Bir �ey” adlı öykü 56 yıl sonra yeniden yayımlanmı�tır. “E�ik Cini” dergisinin Mart-Nisan 2006 tarihli 
2. sayısının 12. sayfasında yer almı�tır 
7 Nezihe Meriç, “Ümit Fakirin Ekme�i”, Yeditepe, S. 4, 1 Eylül 1951, s. 6 
8 Asım Bezirci, 1950 Sonrasında Hikayecilerimiz, Evrensel Basım yayın, �st. 2003, s. 21 
9 Asım Bezirci, age., s. 39 
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mahkemenin hükmü tekrar onaylandı�ından bir buçuk yıllık hapis ve altı aylık sürgün 

cezası aldı. 1974’de “Af Kanunu” çıkana kadar kaçak hayatı ya�adı. Bu dönemde yakın 

arkada�ı Türkan Poyraz’ın evinde kalmı�tır.10 

 Yazarın üçüncü öykü kitabı olan “Menek�eli Bilinç” 1965’te yayımlandı. 

1968’de yazılan “Sular Aydınlanıyordu” adlı tek ki�ilik oyun, Devlet Tiyatrosu’nda ve 

�stanbul �ehir Tiyatroları’nda  sahnelendi. 1972’de “Dost” dergisi kapandı. Yazar, 

1976’da ailesiyle �stanbul’a ta�ındı. “Dumanaltı” adlı öykü kitabı 1979’da yayımlandı. 

Yazar, 12 Mart döneminin etkisindeki öyküleri kapsayan bu kitabın ardından “Çın 

Sabahta” ve “Sevdican” adlı oyunları yazdı. “Sevdican” 1985’te Almanca ve Türkçe 

olarak oynandı. Yazar, oyun için incelemeler yapmak üzere iki kez Almanya’ya 

gitmi�tir. “Sevdican” Almanya’da bir Türk yazarının yazdı�ı, bir Türk oyuncunun 

Almanca oynadı�ı ilk oyundur.11 

 1976’da yayımlanan “Alagün Çocukları” adlı çocuk kitabı, 1981’de ikinci kez 

basılan bir romanıdır. 1989’da yayımlanan “Bir Kara Derin Kuyu” adlı öykü kitabı ile 

yazar, “1990 Sait Faik Hikaye Arma�anı”nı kazandı.  

 Yazar, yaz tatillerini Bodrum’daki yazlık evinde ailesiyle geçirir. Bodrum 

sevgisi, bu yaz kentindeki anıları bazı öykülerine yansır. Bir Kara Derin Kuyu’daki yaz 

kenti öykülerinde Bodrum ve yazlık sakinleri anlatılır. “Çavlanın �çinde Sessizce” adlı 

anı kitabında da yazar, kendi öykülerinin bu olu�um serüvenini anlatır.12  

 Nezihe Meriç’in çocuk sevgisi onun çocuklar için yazdı�ı kitaplardan da 

anla�ılır. Yazar, “Küçük Bir Kız Tanıyorum” adlı ırmak roman dizisi hazırlar. 1992’de 

ba�ladı�ı yedi kitaplık Küçük Bir Kız Tanıyorum adlı çocuk dizisi 1998 yılında 

tamamlanır. 1992’den itibaren bu dizideki kitaplar yayımlanır. Aynı yıl yazarın 

Bozbulanık, Topal Ko�ma, Dumanaltı, Bir Kara Derin Kuyu adlı kitaplarından seçti�i 

on be� öykünün yer aldı�ı “Bo�lukta Mavi” yayımlanır.13 1993’te “Dur Dünya 

Çocukları Bekle” adlı çocuk öykülerini yayımlayan yazar, çocuk edebiyatına büyük 

katkı sa�lar.14 1998’de de “Ahmet Adında Bir Çocuk” yayımlanır.15 Bu öykü kitabıyla 

aynı yıl yayımlanan “Yandırma” yazarın yedi öyküsünden olu�ur. Yazar, “Yandırma” 

adlı öykü kitabıyla “1998 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü”nü aldı. Yazar, ilk romanı 

Korsan Çıkmazı’ndan kırk iki yıl sonra “Alacaceren” adlı ikinci romanını 2003’te 
                                                 
10 Nezihe Meriç, görü�me, 15.01.2005 
11 Sanat Olayı Dergisi, “Sevdican �stanbul Festivalinde” Sayı: 37, Haziran 1985, s. 16-19 
12 Nezihe Meriç, Çavlanın �çinde Sessizce, YKY, �st. 2004 
13 Nezihe Meriç, “Bo�lukta Mavi”, Genda� Yay., �st. 1992 
14 Nezihe Meriç, Dur Dünya Çocukları Bekle, Can Yay., �st., 1993 
15 Nezihe Meriç, Ahmet Adında Bir Çocuk, Can Yay., �st., 1998 
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yayımladı.16 Aynı yıl “Tartı�ma” ve “Öyle Bir Gün” adlı iki oyun daha yayımlanır.17 

Ayrıca yazar, 2004 yılında anılarını yayımladı. Yazarın anı yazarken ne kadar 

zorlandı�ını da anlattı�ı “Çavlanın �çinde Sessizce” adlı kitap, TÜYAP’ın 2004-Dünya 

Kitap Yılın Telif Kitabı Ödülü’nü aldı. “Alacaceren” adlı kitabı Fransızca’ya 

çevrilmi�tir. 2005’te Paris’te “Les Matins de Benguisi” adıyla yayımlanmı�tır. Yazarın 

“Çisenti” adlı son öykü kitabı 2006’da yayımlandı. 

 Türk Edebiyatında “Salim Amca” olarak tanınan Salim �engil, 29.06.2005 

tarihinde �stanbul’da hayata gözlerini kapadı. Edebiyat çevrelerinde “Nezim” olarak 

bilinen Nezihe Meriç e�ini kaybettikten sonra oldukça sıkıntılı günler geçirdi. “�mge 

Öyküler” deki bir röportajda e�ine duydu�u büyük özlemi vurgulayan yazar, e�iyle hiç 

zedelenmeyen ili�kilerini anlatır.18 

 Nezihe Meriç, �stanbul’da Kuleli Askeri Lisesi’nin yanındaki evinde yirmi iki 

yıl oturmu�, ardından Etiler’deki evine ta�ınmı�tır. Çengelköy’deki ilk evinin anıları 

öykülere yansır. Yazar, hala Etiler’de Profesörler Sitesinde oturmakta ve yazma 

serüvenine devam etmektedir.  

 

1.2. Nezihe Meriç’in Eserleri  

 1. Öykü Kitapları  

 Bozbulanık, Seçilmi� Hikayeler Dergisi Kitapları, Ankara, 1952. 

 Topal Ko�ma, Seçilmi� Hikayeler Dergisi Kitapları, Ankara, 1956. 

 Menek�eli Bilinç Dost Yayınları, Ankara, 1965.  

 Dumanaltı, Cem Yayınevi, �stanbul, 1979. 

Bir Kara Derin Kuyu, Can Yayınları, �stanbul, 1989. 

 Bo�lukta Mavi, Genda� Yayınları, �stanbul, 1992. 

Yandırma, Yapı Kredi Yayınları, �stanbul, 1998.  

 Toplu Öyküler I, Yapı Kredi Yayınları, �stanbul 1998.  

 Toplu Öyküler II, Yapı Kredi Yayınları, �stanbul, 1998.    

 Çisenti, Yapı Kredi Yayınları, �stanbul, 2006.  

 

                                                 
16 Nezihe Meriç, Alacaceren, Yapı Kredi Yay., �st., 2003 
17 Nezihe Meriç, Toplu Oyunlar, Yapı Kredi Yay., �st., 2003 
18 �mge Öyküler, “Nezihe Meriç’le” S.  6, Aralık 2005, s. 77 
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 2. Romanları 

 Korsan Çıkmazı, Dost Yayınları, Ankara, 1961. 

 

 3. Oyunları  

 Sular Aydınlanıyordu, Dost Yayınları, Ankara, 1970.  

 Sevdican, Can Yayınları, Ankara, 1992.  

 Çın Sabahta, Mitos Boyut Yayınları, �stanbul, 1995.  

 Toplu Oyunlar (Çın Sabahta, Sular Aydınlanıyordu, Sevdican, Tartı�ma, Öyle 

Bir Gün), Yapı Kredi Yayınları, �stanbul, 2003. 

 

 4. Çocuk Kitapları 

 Alagün Çocukları, Cem Yayınları, �stanbul, 1976. 

 Alacaceren, Yapı Kredi Yayınları, �stanbul, 2003.  

 Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Ya�ında, Yapı Kredi Yayınları, 1992.   

 Küçük Bir Kız Tanıyorum Yedi Ya�ında, Yapı Kredi Yayınları, 1992. 

 Dur Dünya Çocukları Bekle, Can Yayınları, �stanbul, 1993.  

Küçük Bir Kız Tanıyorum Sekiz Ya�ında, Yapı Kredi Yayınları, 1993. 

 Küçük Bir Kız Tanıyorum Dokuz Ya�ında, Yapı Kredi Yayınları, 1994. 

 Küçük Bir Kız Tanıyorum On Ya�ında, Yapı Kredi Yayınları, 1995. 

 Küçük Bir Kız Tanıyorum On Bir Ya�ında, Yapı Kredi Yayınları, 1996. 

 Küçük Bir Kız Tanıyorum On �ki Ya�ında, Yapı Kredi Yayınları, 1998. 

 Ahmet Adında Bir Çocuk, Yapı Kredi Yayınları, �stanbul, 1998. 

  

 5. Anı Kitapları 

 Çavlanın �çinde Sessizce, Yapı Kredi Yayınları, �stanbul, 2004. 
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 Öykü Kitapları  

 

 Bozbulanık   

 �lk baskısı 1952’de yapılan Bozbulanık, 1950’li yılların co�kulu öykü ortamında 

büyük ilgi gördü.  

 Kaynaklara bakıldı�ında Bozbulanık’ın ilk baskı tarihi 1953 olarak belirtilir. 

Behçet Necatigil, “Edebiyatımızda �simler Sözlü�ü”nde, �ükran Kurdakul, “�airler ve 

Yazarlar Sözlü�ü”nde kitabın 1953’te basıldı�ını belirtmi�lerdir. Ana Britannica Genel 

Kültür Ansiklopedisinin 15. cildinde ve Arkın Ünlüler Ansiklopedisinin 4. cildinde 

kitabın  ilk baskısının 1953’te yapıldı�ına i�aret edilir. 

Bozbulanık yayımlandıktan sonra “Oktay Akbal” Samim Kocagöz, Demiz Özlü” 

gibi önemli isimler tarafından bu öykü kitabına dair övgü dolu sözler yazıldı. Nezihe 

Meriç, ele�tirmenlerce “Cumhuriyet ku�a�ının ilk kadın yazarı” olarak tanımlandı.  

   Bozbulanık’ta yer alan öykülerin ortak özelli�i bireysel konurlara  yönelik 

olmalarıdır. Bozbulanık adlı öykü kitabının ilk baskısında sekiz öykü yer alır.19 Sonraki 

baskısında altı öykü daha eklenmi� toplam öykü sayısı on dörde yükselmi�tir.20 Öykü 

kitabına sonradan eklenen öykülerle birlikte kitaptaki öykü sayısı on yedidir.21  

 

 Topal Ko�ma 

 Nezihe Meriç’in ikinci öykü kitabı “Susuz” ba�lıklı öykülerden olu�an “Topal 

Ko�ma” adlı kitaptır. 1956’da yayımlanan bu kitabın ilk baskısında on öykü yer alır. 

Susuz XI adlı öykü “Topal Ko�ma”nın dı�ında yer alır. Topal Ko�ma’nın 1982’de Dost 

Yayınlarından çıkan 2. baskısında ve Can Yayınlarından 1992’de çıkan 3. baskısında da 

“Susuz I”den “Susuz XI”e kadar on öykü yer alır. Yapı Kredi Yayınlarından çıkan 

“Toplu Öyküler I”de Topal Ko�ma’da “Susuz XI” adlı öykü de yer alır. Öykü sayısı on 

bire yükselir. Ekim 1953 tarihli Seçilmi� Hikâyeler Dergisi’nin 9. cildinin 21. sayısında 

yer alan “Ali Bey’in Karanlı�ı” adlı öykü “Topal Ko�ma”da “Susuz II” adıyla 

yayımlanmı�tır. Mart 1954 tarihli Seçilmi� Hikâyeler Dergisi’nin 10. cildinde yer alan 

“Susuz” adlı öykü “Topal Ko�ma”da “Susuz III” adıyla yayınlanmı�tır. Eylül-Ekim 

1954 tarihli Seçilmi� Hikâyeler Dergisi’nin 11. cildinde yer alan “Susuz II” adlı öykü, 

“Topal Ko�ma”da “Susuz IV” adıyla yayımlanmı�tır. �ubat 1956 tarihli Seçilmi� 
                                                 
19 Oktay Akbal, “Yeni Bir Hikayeci: Nezihe Meriç”, Varlık, 1 Eylül 1951, S. 374, s. 18 
20 Ünal Boduro�lu, “Nezihe Meriç”, Varlık, 1 Kasım 1954, S. 412, s. 28 
21 Asım Bezirci, age., s. 84 
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Hikâyeler Dergisi’nin 12. cildinde yer alan “Susuz III” adlı öykü, “Topal Ko�ma”da 

“Susuz V” adıyla yayımlamı�tır. 

 Topal Ko�ma’da yer alan öykülerin, “Susuz” ba�lı�ını ta�ımaları ilgi çekicidir. 

“Susuz I” ile  ba�layan öyküler “Susuz XI” ile son bulur. “Topal Ko�ma” kitabı, adını 

bir musiki teriminden alır. Ahmet Say’ın hazırladı�ı müzik ansiklopedisinde bu konuda 

�u bilgiler yer alır: “Ko�ma” terimi bir nazım biçiminin adı olmakla birlikte a�ık 

gelene�inde aynı zamanda bir melodinin adıdır. 11 heceli kalıptan ba�ka kalıplarla 

söylenmi� �iirlere de ko�ma adı verilmi�tir. Ko�ma diye nitelenen ba�lıca ezgi çe�itleri 

�unlardır: Acem Ko�ması, Kerem, Kesik Kerem, Gevheri, Topal Ko�ma…22 Kitaptaki 

öykü adları da notaları hatırlatan bir düzende sıralanmı�tır. Ritm ile sa�lanan ahenk söz 

konusudur. Sayılar arasındaki düzen de  bu ça�rı�ımı güçlendirir. 

 

 Menek�eli Bilinç 

 1965’te Dost Yayınları arasından çıkan Menek�eli Bilinç, Nezihe Meriç’in 

üçüncü öykü kitabıdır. Kitabın ikinci baskısı, 1991’de Can Yayınlarından çıkmı�tır. Bu 

ikinci baskının arka kapa�ında kitaba dair �u bilgi verilir : “Menek�eli Bilinç, Nezihe 

Meriç’in çocuklukla ilgili, gençlik yıllarının öyküleri diye ayrılan birinci dönem 

öyküleri arasında yer alır.” 

 �lk iki baskısında yedi öykünün yer aldı�ı kitabın sonraki baskılarında altı öykü 

yer alır. Çalı�mada esas alınan “Toplu Öyküler I” de Menek�eli Bilinç üst ba�lı�ı 

altında altı öykünün yer aldı�ı görülür.23 

 Menek�eli Bilinç’te yer alan öykülerin ortak özellikleri söz konusudur. Kitapta 

aydın kızların özgürlük mücadelesi anlatılmaktadır. Toplum baskısı kar�ısında 

ezilmemek için direnen kadınların dünyası yansıtılmaktadır. Simgelerden faydalanılarak 

yazılan öykülerin tamamında çatı�an iki taraf yer alır. 

 

 Dumanaltı 

 Nezihe Meriç’in 4. öykü kitabı olan Dumanaltı’nın 1979’daki ilk baskısında on 

öykü yer alır. 1985’te Cem Yayınlarından çıkan kitabın üçüncü baskısı Can 

Yayınlarından 1993’te çıkar. “Dumanaltı”ndaki on öykü, 1998’de öykülerin topluca 

                                                 
22 Ahmet Say, “Müzik Ansiklopedisi”, Müzik Ansiklopedisi Yay, Ankara 2005, C. 2, s. 312 
23 Toplu Öyküler I, Yapı Kredi Yay., �stanbul, 1998 
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basıldı�ı “Toplu Öyküler II”de yine “Dumanaltı” üst ba�lı�ı ile yer alır.24 Bu öykü 

kitabının yazarın önceki kitaplarından çok farklı bir yönü vardır. Öykülerde 12 Mart 

döneminin siyasi geli�melerinin bireyler üzerindeki  etkisi anlatılır. Siyasi karga�a 

dönemindeki tutuklamalar, ölümler, gençlik eylemleri gibi konuların toplumda yarattı�ı 

etki ön plandadır. Kitaptaki öykülerde 1980 öncesinin  hareketli siyaset ortamının 

yarattı�ı gerilim gözler önüne serilir. 

 Aralık 1978 tarihli “Kadınca” dergisinde “Dumanaltı II” adıyla yayımlanan 

öykü, “Dumanaltı” adlı öykü kitabında “Acıyı A�mak” adıyla yayımlanmı�tır. 

  

 Bir Kara Derin Kuyu  

 1989’da Can Yayınlarından çıkan “Bir Kara Derin Kuyu” Nezihe Meriç’in 

be�inci öykü kitabıdır. 1991’de yapılan 2. baskısı da aynı yayınevinden çıkar. Bu öykü 

kitabında on altı öykü yer alır.  

 �lk üç kitabında, insanların iç içe geçmi� bilinç ve bilinçaltı serüvenlerini i�leyen 

yazar, son kitaplarında toplumsal ve siyasal çalkantılar ortasındaki insanları da konu 

edindi.25 

 Aralık 1980 tarihli “Gösteri” dergisinin 1. sayısında “Bir Derin Kör Kuyu” 

adıyla yer alan öykü, daha sonra yayımlandı�ı kitaba adını vererek “Bir Kara Derin 

Kuyu” �eklini almı�tır. 

 “Bir Kara Derin Kuyu” da yer alan öykülerde de 12 Mart’ın siyasi atmosferi 

yansıtılır. Bunun yanı sıra yaz kenti öyküleri de yer alır. Bodrum’un anlatıldı�ı bu 

öykülerde gerek içerik gerekse biçim bakımından yenilikler dikkat çeker. Yazar bu 

kitabıyla 1990 Sait Faik Ödülü’ne layık görülür. 

 

            Yandırma 

 Nezihe Meriç’in “Yandırma” adlı altıncı öykü kitabı 1998’de basılmı�tır. Yapı 

Kredi Yayınlarından çıkan kitapta yedi öykü yer alır.  

 Nezihe Meriç, “Yandırma”daki öykülerin olu�um serüvenlerini yine aynı 

öykülerin içerisinde anlatır. Füsun Akatlı, “Yandırma”nın en belirgin özelli�inin Nezihe 

Meriç’in yazma eylemi üzerine çok dü�ündü�ünü ortaya koyması oldu�unu söyler. Bu 

                                                 
24 Toplu Öyküler II, Yapı Kredi Yay., �stanbul, 1998 
25 Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman 3, �nkılap Yay., �stanbul, 1999. s. 382 
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kitapta yazma serüveninin okurla payla�ıldı�ını vurgular. Yazarın yeni yollar ya da yeni 

açılar denemi� olabilece�ini belirtir.26 

 

 Çisenti 

 Nezihe Meriç’in son öykü kitabıdır. 2005 yılının Aralık ayında Yapı Kredi 

Yayınları arasından çıkmı�tır. Bu öykü kitabında on dokuz öykü yer alır. Kitaptaki on 

bir öykü “Çisenti” ba�lı�ını ta�ır. Bu öyküler, Çisenti 1’den Çisenti 12’ye kadar 

sıralanır. Öyküler, sıralarına uygun olarak numaralandırılmı�tır. Öykülerin ortak ba�lı�ı: 

“Bu Bir Uzun Hikayedir Orasından Burasından Yazılmı�tır.” 

 Kitabın arka kapak yazısında öykülerin birbirinden farklı ama birbiriyle ilintili 

oldu�u belirtilir. Kitaptaki dört öykü de ortak isim ta�ır.  

 Adnan Özyalçıner, “Öykünün Annesi: Nezihe Meriç” ba�lıklı yazısında 

“Çisenti” adlı öykü kitabını �öyle de�erlendirir: “Çisenti, Nezihe Meriç’in son öykü 

kitabı. Kitapta uzun ba�lıklarla anlattı�ı sekiz öykü ile ‘Çisenti’ ba�lı�ıyla on bir öykü 

yer alıyor. �lk sekiz öyküde yalıları, Beyo�lu’nda çar�ı olarak andı�ı Balıkpazarı, 

Bo�aziçi’yle �stanbul,’kıyı kent’ diye niteledi�i Bodrum’da ya�ayanları anlatıyor. Bir de 

kendi ya�amından öyküsel bir kesit veriyor.27 

                                                 
26 Füsun Akatlı, “Hikayecili�imizin Bir Klasi�i: Nezihe Meriç”, Varlık, S. 1089, 1 Haziran 1998, s. 12. 
27 Adnan Özyalçıner, “Öykünün Annesi: Nezihe Meriç”, Radikal Kitap, 30.12.2005, s. 10 
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BÖLÜM II 

NEZ�HE MER�Ç’�N ÖYKÜ SERÜVEN� 

 Nezihe Meriç, 1950 ku�a�ı yazarlarımız arasında yer alır. Birçok öykücünün etki 

kayna�ı olan yazarın kendine has bir çizgisi vardır. Cumhuriyet dönemi ilk kadın yazarı 

olarak nitelenen28 Nezihe Meriç, Türk Edebiyatında çok önemli bir yer edinmi�tir. 

 “Bir �ey” adlı ilk öyküsü “Seçilmi� Hikayeler” adlı dergide 1950’de 

yayınlanmı�tır. 1950’den itibaren Nezihe Meriç’in öykü dünyası, birçok öykücünün esin 

kayna�ı olmu�tur. Öykücülü�ümüze farklı bir bakı� kazandıran yazar, gerek biçim 

gerekse içerik bakımından yenilikçi öyküler yazmı�tır. 

 Nezihe Meriç ile 10.03.2005 tarihinde evinde yaptı�ımız görü�mede yazar, 

1950’li yılların öykü dünyasındaki öncü rolünü �u sözlerle açıklamı�tır: 

 “1950’ler Türk öykücülü�ünün altın yıllarıydı. Ben o yılların canlı, heyecanlı, 

co�ku günlerinde öykü dünyasına girdim. Yeni Türk öyküsüne kadınların bildi�i, 

duydu�u, sezdi�i duyguları getirdi�im söylendi. Kadınların ya�ama katılı�larının ayrı 

olu�undan çıkan ayrıntıları yakaladı�ım söylendi. Evet de ben bir de bunu önümde 

örnek olmadan yaptım. Bir “�ey”i ba�lattım. Önemli olan da bu. Sonra o ba�langıç 

noktasından itibaren herkes kendi öyküsünü geli�tirdi.”29 

 Nezihe Meriç, kendisinden önceki kadın yazarların öykü dünyasında yer 

almayan, oldukça farklı bir gerçeklikle kar�ımıza çıkar. Yazar, kadının toplumdaki 

yerini sorgular. Kadın dünyasına romantik bir bakı�tan sıyrılmayı ba�arır. Nezihe Meriç, 

öykü gerçekli�ine farklı bir boyut kazandırır. “Bozbulanık” adlı öykü kitabıyla ba�layan 

yenilik arayı�ları sonraki öykü kitaplarında artarak devam eder. Yazar, de�i�ik anlatım 

biçimlerine ba�vurur. Ça�da� öykünün anlatım yöntemlerini kullanarak klasik öykü 

yazarlı�ından uzak durur. 

 Nezihe Meriç’in öykü dünyasının olu�umunda 1950’li yılların co�kulu öykü 

ortamının etkisi büyüktür. “Üçüncü Öyküler” dergisindeki bir söyle�ide yazar öykünün 

altın yılları diye anılan 1950’li yıllara dair �u sözleri söylemi�tir: 

                                                 
28 Feridun Andaç, Edebiyatımızın Kadınları, Dünya Kitapları, �stanbul 2004, s. 46 
29 Nezihe Meriç, görü�me, 10.03.2005 
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 “Ellili yıllar, kurulan – kurulmasına ba�lanan yeni düzenin bozulmaya, 

devrimlerin yozla�maya, ödünlerin verilmeye ba�landı�ı yıllardır. Cumhuriyetin 

getirdi�i co�kuyla yeti�mi� olan Cumhuriyet ku�a�ı, bu ba�ına gelenleri birden 

anlayamamı�, ba�kaldırmı�, kafa tutmu�, bunlar yapıtlarına yansımı�, yasaklar, 

cezalandırmalar, kayna�ma ba�latmı�tır. Yazarlar, bu karma�ayı, de�i�meye ba�lamı� 

olan toplumu – hem yenilenmeye ba�lamanın heyecanı, hem bozulmasının, eskiye 

dönmeye ba�lamasının getirdi�i dayanılmazlıkla toplumsal kayna�ma olarak olsun, 

bireyin iç dünyasındaki gelgitler olarak olsun - dört bir koldan yazmaya ba�lamı�lardır. 

��te o altın yıllar, o co�kulu öykücüler, bu ba�kaldırıdan, bu hırstan do�mu�tur. Hem 

kendini, hem olanı biteni anlamak, bilinçlenmek, bunu ço�unlu�a geçirmek, 

aydınlanmak, bunu ço�unlu�a anlatabilmek, gerçekleri yakalamak, bunları yazmak… 

Hepsi o yılları altın yapan heyecanlar olmu�tur.”30 

 1950’li yılların co�kulu ortamından etkilenen yazar, önemli bir misyon üstlenir. 

Öykülerinde kadının toplumdaki konumunu sorgulamanın yanı sıra onun bireysel 

durumunu da sergiler. Erkek egemenli�ine dayanan bir toplum düzeninde ezilmi�, 

gelenek görenek kurbanı kadınların sorunlarını aydın bir kadın gözüyle ele alır. Bu 

noktada öyküleri bir ba�langıç noktası olma  özelli�i kazanır. 

 Yazarak ya�adı�ını söyleyen Nezihe Meriç, çok sayıda ara�tırmacı tarafından 

“ça�da� öykünün anası” olarak nitelendirilir. Bu ara�tırmacılardan birisi olan Feridun 

Andaç, yazarın Türk öyküsüne önemli bir açılım getirdi�ini belirtir. Andaç’a göre  

Nezihe Meriç’in öykülerinde kadının gerçe�i / bakı�ı, bu düzlemdeki ya�amın ayrıntıları 

bir anlamda ilk örnektir. Halide Edip Adıvar, Güzide Sabri, Muazzez Tahsin Berkand, 

Cahit Uçuk, Kerime Nadir gibi yazarlarda bu gerçeklik boyutu bulunmaz. Bu bakımdan 

Nezihe Meriç, bir öykü kurulu�unun ilk noktasını koymu�tur. Bu de�erlendirmelerin 

sonunda yazarın öykümüze önemli bir açılım getirdi�ini söyleyen  Andaç, �unu 

vurgular: Edebiyatımız Nezihe Meriç ile  bir kırılma noktası ya�amı�tır.31 

 Nezihe Meriç, kadının kimli�ini farklı yönlerden ele almı�tır. Kadının bireysel 

ve toplumsal gerçekli�ini içten bir dille yansıtmı�tır. Kendisinden önceki kadın 

yazarlardan ayrılan yönü budur. Ayrıca bu noktada yeni ku�ak öykücülere örnek 

olmu�tur. Özellikle kadın öykücülerimizin önünü açmı�tır. 

                                                 
30 Nezihe Meriç, “Ya�adı�ımız Sürece Sözümüz Hep Aynı Biçimde Söylenmelidir. Öykümüz de”, 
Üçüncü Öyküler, S . 10, Güz 2000, s. 7 
31 Feridun Andaç, age., s. 47 
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 Yazar, kendisinin de yer aldı�ı cumhuriyet ku�a�ıyla sürekli etkile�im 

içerisindedir. Bu ku�a�a dair söyledi�i �u sözler önemlidir: 

 “Biz cumhuriyet ku�a�ı olarak büyük kentlerde yabancı dil ö�renerek okuyanlar 

da içinde olmak üzere -ayrıcalı�ı olan üç-be� tanesini saymıyoruz elbette- ne 

ö�rendiysek sosyalizm olsun, yasak kitapların pek ço�u olsun, tümünü 27 Mayıs’tan 

sonra ele geçirebildik, okuyabildik. Sezgi denilen bir �ey var ya -acıklı ama do�ru- ben 

yöneli� dedi�imiz o �eyi hep -çok okumamı, doymak bilmez ö�renme sevgimi de 

hesaba katmak gerekir- sezgimle ve el yordamıyla elde ettim bilirsiniz, ben bunu hep 

söylerim. Bu konuda konu�an fikir beyan eden, ama benim ne dediklerini bir tülü 

anlayamadı�ım allamelere hiç sözüm yok. Benim sözüm kendim için geçerli.”32 

 Nezihe Meriç’in öyküleri gerek biçim gerekse içerik bakımından incelendi�inde 

farklı etkilenmeler ortaya çıkar. 

 

2.1. Nezihe Meriç’te Sait Faik Etkisi 

 Nezihe Meriç’in en sevdi�i yazarlardan birisi Sait Faik’tir. Yazar, ona duydu�u 

hayranlı�ı, pek çok kez ifade etmi�tir. Örne�in, sevdi�i öykücüleri sıralaması 

istendi�inde “Sait Faik” ismi ilk sırayı almı�tır33. Yazar: “Sevdi�im hikayeci üçü dördü 

bulmaz. �çlerinde sadece Sait Faik’e hayranım. Ama o da hikâyecili�inden çok 

hikâyelerine, havasına, suyuna, denizine, balı�ına, �ahsiyetine…” diyerek 

öykücülü�ündeki Sait Faik etkisinin sınırlarını çizer.34 

 Sait Faik, Nezihe Meriç’e yazma iste�i ve co�kusu veren isimdir. Nezihe Meriç, 

Sait Faik öykücülü�ünü olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alır. Yazar, Sait Faik’e  �öyle 

bir ele�tiri getirir: “Yönlendirilmemi� dü�üncelerim ve çok geli�mi� sezgilerimle, 

savruklu�unu, dilini be�enmeyerek; ama öykülerine, sanatçı tavrına, kendilerine, benim 

de yakından tanıdı�ım küçük insanlarına tutuldu�um Saik Faik...”35 Bu sözlerin 

devamında ise Nezihe Meriç, bir kıyas yaparak kendisinin öykü dünyası ile Sait Faik’in 

öykü dünyası arasındaki farka de�inir. Kendisinin  birikiminin Sait Faik’te 

bulunmadı�ını söyler. Dünyası bamba�ka oldu�undan kendisinin bamba�ka öyküler 

yazdı�ını belirtir. Gençlik yıllarında kendisini derinden etkileyen, kendisine yazma 

                                                 
32 Feridun Andaç, age., s. 50 
33 Nezihe Meriç, “Sait Faik �çin”, Seçilmi� Hikayeler, C. 10, S. 27, s. 10 
34 Asım Bezirci, age., s. 76 
35 Hürriyet Gösteri, “Nezihe Meriç’e Sorular”, S. 101, Nisan 1989, s. 17-18 
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sevinci veren ismin Sait Faik oldu�unu dile getirir. Nezihe Meriç, Sait Faik’in  

öyküleriyle tanı�tı�ında geleneksel öykü çizgisinin, alı�ılmı�ın dı�ında, bamba�ka bir 

anlatımla da tanı�mı�tır. Yazar “Ba�ka öykü kurulu�ları da olabilece�ini ilk kez -ta�ralı 

bir çocuk oldu�um unutulmazsa- Sait Faik’ten ö�rendim”36 der. 

Nezihe Meriç ile Sait Faik’in öykü dünyalarını kıyasladı�ımızda bazı 

benzerlikler dikkat çeker. Öncelikli olarak dikkat çeken nokta, öykülerdeki ki�ilerin 

benzerli�idir. Sait Faik de Nezihe Meriç gibi orta tabaka insanının sıkıntılarını, günlük 

ya�amın zorlukları kar�ısında ezilen küçük insanı anlatmı�tır. Sait Faik öykülerindeki 

kahramanlar -balıkçılar, duvarcılar, kestaneciler, boyacılar- Nezihe Meriç’in öykü 

kahramanlarından uzak de�ildirler. Fakat Nezihe Meriç’in öykülerinde daha çok yer 

verdi�i ki�iler, toplum baskısı altındaki kadınlardır. 

Nezihe Meriç’in Sait Faik’ten etkilenmi� olabilece�i bir ba�ka husus da 

temalardaki ortaklıktır. �ki yazar da ço�unlukla “ili�kilerdeki sevgisizlik ve 

samimiyetsizlik, insanların acımasızlı�ı, yabancıla�ma, yalnızlık” temalarını 

i�lemi�lerdir. Bu noktada iki yazarın da üzüntü kayna�ı, sevgisiz ve acımasız bir 

dünyada ya�amaktır. Fakat Nezihe Meriç’in öykülerinde bu üzüntü, daha çok kadınların 

acıları, sıkıntıları ve mutsuzlukları anlatılırken dile getirilir. 

�ki yazarı birbirine yakla�tıran bir ba�ka özellik de �udur: Yasaklarla çevrili olan 

bu dünyada ya�amanın zor oldu�u dü�üncesini iki yazar da ta�ır. Sait Faik “insanların 

birbirine yasak oldu�u”  bu dünyadan uzakla�ıp gerçeküstü dünyada do�a ile iç içe 

ya�ar. Nezihe Meriç’in öykülerinde ise aynı yasaklar yüzünden mutsuz olan insanlar -

özellikle de kadınlar-mücadelelerini sürdürürler. Ço�u zaman da bu yasaklar kar�ısında 

yorgun dü�erler. 

Sait Faik öykülerindeki olayların ya�anmı� olaylar olmadı�ını her fırsatta dile 

getirmi�tir. “Vak’alar ya�anmı� de�ildir, onları ben hayalimde ya�atırım” diyen yazar, 

çevreyi ve ki�ileri kendi hayaline göre yeniden kurup yeniden yaratır. Kahramanlara 

kendi imgelemine göre bir aile, bir ev, bir do�a yakı�tırır37. Nezihe Meriç’in eserlerinde 

dü� ile gerçek karı�ıktır. Yazar, anlattıklarını “beynin birikimi” olarak tanımlar. �ki 

öykücünün bu konuda ortak noktaları �udur: Hiç tanımadıkları kimselere bakıp onlara 

bir kimlik kazandırabilmeleri. �ki öykücü de ilk defa, gördükleri ve hakkında hiçbir �ey 

bilmedikleri insanlara bakıp onların ya�ama biçimi hakkında bilgi verir. Örne�in, Sait 

Faik, “Birahanedeki Adam” adlı öyküsünde bir adama, küçük parma�ındaki yüzü�e 

                                                 
36 Hürriyet Gösteri, agy., s. 18 
37 Cevdet Kudret , Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman III, �nkılap Kitabevi, �stanbul 1990, s. 94 
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bakarak bir ya�am kurgular. Nezihe Meriç de aynı yöntemi “Aksaray Dolmu�” adlı 

öyküsünde kullanır. Yazar, bindi�i dolmu�ta yanına oturan genç kızla ya�lı kadına 

bakarak onların ya�amlarını en ince ayrıntılarıyla kurgulamı�tır. 

Feridun Andaç, Nezihe Meriç ile yaptı�ı söyle�ide yazarın öykücülü�ünde Sait 

Faik etkisini �öyle ifade eder: “Arayı� / Yöneli� yıllarınızın ilk etki kayna�ı Sait Faik 

dersek… ‘Yönlendirilmemi� dü�üncelerim, çok geli�mi� sezgilerimle, savruklu�unu, 

dilini be�enmeyerek ama öykülerine, sanatçı tavrına, kendilerine, benim de yakından 

tanıdı�ım küçük insanlarına tutuldu�um’ dedi�iniz Sait Faik size yazma iste�i, sevinci 

verendir aynı zamanda.”38 

Feridun Andaç’ın bu de�erlendirmesine kar�ılık yazarın açıklaması �öyledir: 

“Sait Faik için kullandı�ınız tüm imlemeler do�ru da bir – iki eksik var. Ben zaten 

yazma iste�i olan bir çocuktum. Bunun nedenini, nasılını irdeleyemem �imdi burada, 

ama bir sezgi halinde, pek bilgisizce, pek cahilce de olsa, ben ilkokuldan beri, ödevleri 

ö�retmenler odasında okunan bir ö�renci, çok onurlandırılmı� küçük bir yazardım. Ve 

Anadolu’da babamın pe�i sıra dola�ırken yol yapımlarında, �antiyelerde, bitmez 

tükenmez kı� gecelerinde, ba�ka çare olmadı�ı için babamın kocaman bir sandı�a 

istiflenmi� olarak bizimle beraber dola�an kitaplarını okuyordum. Fransız, Rus vb. 

yazarlarını… Hep büyüyünce ben de yazaca�ım hayalleri içinde ya�adım. �lk etki 

kayna�ının ne oldu�unu tam bilemem, ama bu durumda Sait Faik de�ildi. Ben 

üniversiteye gelince, onu tanıyınca çok sevdim, bana yazma iste�i, yazma co�kusu 

verdi. Öykülerini ezbere bilirdim neredeyse. Etkisi, izleri vardır elbette, dünyalarımızın 

çok ayrı olmasına kar�ın…39 

Nezihe Meriç’in �u sözleri de bu etkinin sınırlarını belirler: 

“Ben Sait Faik’i çok sevdim. Ama ben onu ta�ralı bir çocuk olarak sevdim. Yani 

küçük ya�larımdan itibaren okudu�um onca romandan, öyküden, anlar-anlamaz 

okudu�um onca kitaptan sonra kendime belli bir yol çizmek isteyen bir birikimim oldu. 

Öte yandan Sait Faik’i okurken de “Hah, i�te böyle !” dedirten bir �eyler oldu. Sait 

Faik’in hikayelerini okuyunca “��te bunu istiyorum” gibi bir sevince dü�tüm. Böyle bir 

etkiden söz edilebilir. Onun dı�ında bir etkisi, benzerli�i olamaz. Sait Faik’in 

dünyasıyla, birikimiyle, benimki o kadar farklı ki… Ben da�da ta�ta büyümü�, ta 

Anadolu’da, ta Karslarda, A�rılarda bilmem, sokakta serpilmi�; o zaman sokak da 

yoktur ya, kır… Allahın kırında, a�açların tepesinde büyümü�üm. Anılarımda da 

                                                 
38 Feridun Andaç, Edebiyatımızın Kadınları, Dünya Kitapları, �st., 2004, s. 49 
39 Feridun Andaç, age., s. 49 
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yazdım bunları… Bamba�ka bir çocuktum. Ben çocukken Kürtçe konu�uyordum. Su 

gibi. Unuttum sonra tabii. Arkada�larımın ço�u Kürttü. Bez bebek yaparak, çatal bebek 

yaparak, a�aç tepelerinde; kırlarda topraktan yer elması çıkararak, pınarba�larında 

bacaklarımız lekeler içerisinde; dü�e kalka… ��te ben böyle büyüdüm. Annem deli olur, 

“Napicim ben bu çocukla, napicim ?...” diye yakınırdı. O�lanlar da derdi ki, “Niye senin 

annen “cim”, “cin” yapıyor?” Kızardım, kovalardım, vururdum falan. Ben öyle köy 

çocu�u gibi büyüdüm. Sonra geldik Eski�ehir’e; liseli kız olduk. Bunların ço�unu 

yazdım Çavlanın �çinde. Yinelemek beni usandırıyor. Sait Faik’in böyle bir dünyası 

yoktur ki, Sait Faik bamba�ka bir dünyada yeti�mi�. Ne onun balıkçısı, ne onun denizi, 

ne onun Burgaz’ı, ne onun bohemi… Onun ya�amıyla benimki, iki ayrı dünya gibi. O 

yüzden benzetilemez derim.”40 

Nezihe Meriç ile Sait Faik’in farklı öykü dünyalarına sahip oldu�u görülür, fakat 

bir etkilenmenin söz konusu oldu�u da kabul edilir. Nezihe Meriç’in çok be�endi�i bir 

yazar olan Sait Faik,  ona “yazma sevinci” a�ılamı�tır. Öykülerindeki ustalıkla yazara 

örnek olmu�tur. Nezihe Meriç’in öyküleri içerik ve biçim bakımından incelendi�inde  

her yönü ile bir etkilenmenin söz konusu olmadı�ı anla�ılır. Bu bakımdan Nezihe  

Meriç’in öykülerinde  Sait Faik etkisi sınırlıdır. 

 

2.2. Nezihe Meriç’in Öykülerinde Varolu�çulu�un Etkisi 

 Varolu�çuluk felsefesi ve edebiyat akımı, II. Dünya Sava�ından sonra 

güçlenmi�tir. Nietzsche, Jean Paul Sartre, Simon de Beauvair gibi filozof ve yazarlar 

tarafından savunulan bu edebi akım, Batı’da 1935’lerden sonra edebiyatta asıl etkisini 

göstermi�tir. 1930 sonrası, Batı’nın sosyal, siyasi, ekonomik ortamı bu akımın 

olgunla�ıp yaygınlık kazanmasına zemin hazırlamı�tır.41 

 Jean Paul Sartre, “Varolu�çuluk” adlı kitabında dile getirdi�i �u sözlerle 

savundu�u akımı özetler: “Varolu� özden önce gelir. �yi ama bu ne demektir: �lkin insan 

vardır, yani insan önce dünyaya gelir, var olur, ondan sonra tanımlanıp belirlenir, özünü 

ortaya çıkarır. Varolu�çuya göre insan, daha önceden tanımlanamaz, belirlenemez. 

Hiçbir �ey de�ildir o zaman. Ancak sonradan bir �ey olacaktır ve kendisini nasıl yaparsa 

öyle olacaktır.” Sartre, insano�lunun kendi özünü kendi eliyle yaratmak zorunda 

                                                 
40 Nezihe Meriç, “Dil de Bizimle Aynı Yolu �zliyor” Kitap-lık, S.92, Mart 2006, s.49-50 
41 �smail Çeti�li, Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, Akça� Yay., Ankara, 2001 
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oldu�una inanır. Ona göre insan, ki�ili�ini dünya sahnesine atılarak, acı çekerek, kavga 

ederek yava� yava� belirler. 

 Varolu�çu akıma ba�lı eserlerde olay, olaya ba�lı geli�en entrikalar en aza 

indirilmi�tir. Geri planda tutulan olay, bu eserlerde önemsizle�ir. Önemli olan, insanın 

sıkıntılı, endi�eli, kararsız, mutsuz ve bunalımlı halini anlatmaktır. Varolu�çulu�a göre 

insan, sürekli bunalım içindedir. Toplumsal konumu, bireyin bu durumunda çok 

etkilidir. �nsan, yabancıla�tı�ı bu dünyada yalnızdır. Köklerinden kopmu�, mutsuz ve 

huzursuz insanın varlı�ı bu akımla dile getirilmi�tir. Bu akıma ba�lı eserlerde çıkı� 

noktası, insanın var olma problemidir. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde varolu�çulu�un etkisi hissedilir. Öykü 

kahramanları, varolu�çulu�un birey modelini tam olarak kar�ılamasa da ili�ki 

kurulabilir. “Bozbulanık” adlı öykü kitabında yer alan “Bo�lukta Mavi”de bulundu�u 

ortama tamamen yabancıla�mı�, aydın bir genç kız anlatılır. Genç kız, tutunacak hiçbir 

yeri olmayan bir bo�luktadır. Kahramanın zihni, bilinçaltındaki oyunlarla sürekli 

me�guldür. Kalabalık içinde dahi yalnız olan genç kız, her �eyi sorgular. �ç sıkıntısının 

nedenini bulamaz, içine yerle�en hüzünden kurtulamaz. Öykünün varolu�çu bir 

çizgisinin oldu�u görülür. Adı dahi belirtilmeyen kahramanın karma�ık dü�ünceleri, 

bize varolu�çu eserlerin mutsuz, huzursuz endi�eli bireylerinin çıkmazlarını hatırlatır. 

 “Topal Ko�ma” adlı öykü kitabında yer alan “Susuz VII” öyküsünün ana 

kahramanı Meli’nin ya�adıkları da varolu�çu bir çizgide anlatılmı�tır. Öykünün kadın 

kahramanının psikolojisi ayrıntılı bir biçimde anlatılır. Özgürlü�ü için mücadele eden 

aydın kadın, karma�ık bir ruh haline sahiptir. Toplum baskısına kar�ı kimli�ini sorgular. 

Çevresiyle uyumsuz olan Meli, mutsuz ve huzursuzdur. “Ben sorular içindeyim. Bir 

sonuca eri�emiyorum. Açıktayım.” diyen Meli’nin psikolojisi öykünün merkezindedir. 

 “Kurumak” öyküsünün ana kahramanı çok mutsuz bir genç kızdır. Zihni çok 

farklı dü�üncelerle me�guldür. Kafası karı�ık olan genç kız, öykünün adında belirtildi�i 

gibi adeta kurumaktadır. Sürekli canı sıkılan kahramanın bunalımının nedeni öyküde 

açıkça söylenmese de kahramanın �u sözleri ipucudur:  “Benim içinde bir �ey 

yapamamaktan gelen, nasıl diyeyim i�e yaramamak, parazit insan ya da küçük insan 

kalmaktan do�an bir kırılı� var. Belki de bende bir sanatçı yaratılı�ı var, ama bir sanatçı 

de�ilim.”42 

                                                 
42 Bozbulanık, Kurumak, s. 92 
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 Bu sözleri söyleyen genç kız, toplumu, yı�ınları etkilemek istedi�ini, büyük 

�eyler yapmaya heves etti�ini, Sokrat’ın tanımladı�ı görkemli sevinci duymayı 

arzuladı�ını söyler. Genç kızın sürekli kendisini sorgulaması,  onu daha da mutsuz kılar. 

Öykünün son cümlesinde de “her �eye kar�ın o tedirginlik benim içimde duruyor”43 der. 

 “Da�ılı�” öyküsünde memleketinden uzakta bir genç kızın derin yalnızlı�ı 

anlatılır. Büyük umutlarla Roma’ya giden genç kız, hayal kırıklı�ı ya�ar. Aradı�ı hiçbir 

�eyi burada bulamaz. Çok mutsuz oldu�undan kahramanın dı� dünya algısı  da de�i�ir: 

“Çok yükseklerde so�uk bir gökyüzü vardı, sonra eski ta� yapılar, eski ta� duvarlar, 

kemerler, tarihi kapılar, karanlık, pis ara sokaklar.”44 

 Roma’da mutsuz ve huzursuz olan kahramanın ruhundaki dalgalanma varolu�çu 

bir çizgidedir. Anılar, ça�rı�ımlar, iç konu�malar öykünün kahramanını bunalıma 

sürükler. Kahramanın “içinde tuhaf bir ezginlik, elle tutulamayan, fakat kuvvetle 

hissedilen bir noksanlık” oldu�u söylenerek öyküye son verilir. 

 Nezihe Meriç’in “Menek�eli Bilinç” adlı kitabında yer alan öyküler de bu 

akımın etkilerini ta�ır. Kitaptaki öykülerin tamamında kadının bireysel ve toplumsal 

konumu sorgulanır. Bu noktaya gelinceye kadar kadın kahramanın ya�adıkları ele alınır. 

Varolu�çu yazarlar da insanın varolu� serüvenini ve bu serüvenin ruhi temellerini ele 

alırlar. Bireyin ya�adı�ı bir yı�ın bunalımın kayna�ına  yönelirler. “Menek�eli Bilinç” 

adlı öykü kitabında da toplum baskısı nedeniyle bunalıma sürüklenen kadın 

kahramanlar anlatılır. Okur, öykü kahramanlarının iç konu�maları aracılı�ıyla bu  ruh 

hallerinden haberdar olur. Öykülerde merakı kamçılayan bir entrika yoktur. 

Önemle vurgulanan nokta, kahramanların ya�amlarındaki derin bo�luktur. Bu 

bo�luk onları karamsarlı�a iter. Sürekli kimlik sorunu ya�arlar. Arayı�larının da nedeni 

de bu bo�luktur. Sıkıntılı, kararsız ve bunalımlı öykü kahramanlarının çabaları da 

olumlu sonuç vermez. 

 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Sempozyumunda “Cumhuriyet Dönemi 

Türk Edebiyatı” ba�lıklı yazıda Nezihe Meriç’in öykülerinde ezilen kadınların iç 

çeli�kilerinin anlatıldı�ı belirtilir. Nezihe Meriç’in varolu�çu çizgideki öykülerine 

de�inilerek �u sözler söylenir. 

 “Bir anlamda Cumhuriyetle do�anlar ku�a�ından diyebilece�imiz öykücü 

romancı Vüs’at O, Bener’le Nezihe Meriç 1940 ku�a�ı ardılı gibi görünseler de 

                                                 
43 Bozbulanık, Kurumak, s. 95 
44 Bozbulanık, Kurumak, s. 60 
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izlenimci bir yöntemle derinlikli bir gerçekli�in öncüleri olarak bu dönemde ortaya 

çıktılar.”45 

 Mehmet Ergün, “Hikayemizde Bekir Yıldız Gerçe�i’nde Nezihe Meriç’in 

“Bozbulanık” adlı öykü kitabını bunalım edebiyatı  ürünü olarak gördü�ünü belirtir. Bu 

dü�üncesini �u sözlerle ifade eder: “Sait Faik’in ölümü ile bo� kalan yerini doldurmaya 

kalkı�anları bir kenara iteleyecek olursak (Oktay Akbal, Necati Cumalı, Sabahattin 

Kudret Aksal) izleyicilerinin ilk etapta onun çeli�kilerle dolu, ama oldukça içten olan 

evrenini soyutla�tırmaya ba�ladıklarını, evrenin anla�ılmazlı�ını, bunaltıyı, yılgınlı�ı, 

kaosu, insanın hiçli�ini ve güçsüzlü�ünü… odakla�tırarak “Bunalımcı Hikayemiz”e 

do�ru yelken açtıklarını görüyoruz. Nezihe Meriç’in Bozbulanık’ı Vüs’at O. Bener’in 

“Dost”u bu e�ilimin ilk örnekleri olarak alınabilir.”46 

 Nezihe Meriç’in bireyi merkeze aldı�ı öykülerinde iç gözlemler a�ırlıklı olarak 

yer tutar. Öykülerde özellikle de aydın kadınların toplumdaki varolma mücadelesi 

anlatılır. Kahramanların ruhsal çözümlemelerine bakıldı�ında öykülerin varolu�çulu�un 

etkilerini ta�ıdı�ı görülür. Yalnız ve mutsuz olan öykü kahramanları, sürekli sıkıntı 

içindedirler. Ayrıca Nezihe Meriç’in öykülerinde olay, en aza indirgenir. Öykü 

kahramanlarının ruh halleri ön plandadır. �ç dünyalarıyla tanıtılan kahramanlar, 

mutsuzlardır. Fakat “Bozbulanık”ta yer alan “Çalgıcı”, “Özsu” gibi öykülerin 

kahramanlarına bakıldı�ında farklı bir tablo ile kar�ıla�ılır. Bu öykülerin ana 

kahramanları ya�ama sevinci ile dolu, umutlu insanlardır. Ayrıca Nezihe Meriç, 

öykülerinin ço�unda sonuç kısımlarında da olsa bir umut ı�ı�ı bırakır. Bu nedenlerle 

varolu�çuluktan etkilenerek yazılmı� öyküleri bulunsa da yazarı varolu�çu edebiyat 

akımının temsilcilerinden biri olarak göremeyiz.  

 1950’li yıllarda Türk öykücülü�ü modern bir çizgide, yenilikçi yöntemlerle 

ilerlemeye ba�lamı�tır. Birey psikolojisinin merkezde oldu�u öykülerde daha çok iç 

gözleme a�ırlık verilmi�tir. Batı’da yaygınlık kazanmı� edebiyat akımları, Türk 

öykücülerinin dikkatini çekmi�tir. Özellikle de varolu�çuluk, 1950’den itibaren 

öykücülerimizi etkilemi�tir. Nezihe Meriç’in insan psikolojisini yansıtan, ruhsal 

çözümlemelerin yo�un oldu�u öyküleri varolu�çuluk e�ilimlerinin etkilerini ta�ır. 

 

                                                 
45 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Sempozyumu, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı”, 
Edebiyatçılar Derne�i Yayınları, Ankara, 1998, s. 305 
46 Mehmet Ergün , Hikayemizde Bekir Yıldız Gerçe�i, A Yay., �stanbul, 1975, s. 75 
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2.3. Nezihe Meriç’in Öykülerinde Postmodernizmin Etkisi 

 Bir sanat akımı olarak postmodernizm,1950’lerin sonlarında kendinden söz 

ettirmeye ba�lamı�, 1960’lardan bu yana Batı Edebiyatlarında kendini hissettirmi�, asıl 

yaygınlı�ı ve günlük hayata giri�ini ise 1980’lerin ba�ında gerçekle�tirmi�tir. 

Öncülü�ünü ABD’nin yapmı� oldu�u sanattaki postmodernizm, oradan di�er kıta ve 

ülkelere yayılmı�; ülkemizde ise son yıllarda tartı�ılmaya ve yer yer de uygulama 

alanlarında görülmeye ba�lanmı�tır.47 

 Nezihe Meriç’in öykülerini postmodern metinler olarak de�erlendirmek 

mümkün de�ildir. Öykülerin bir kısmında bu akımın bazı özelliklerinin etkisinden söz 

edilebilir. Öykülerin kurgusuna bakıldı�ında akla postmodernizmin “metafiction” (üst 

kurmaca) kavramı gelir. Kurmaca metinlerde yazarın amacı, eserin türünü, varolu� 

serüvenini okura yansıtmaktır. Okur, eserin varolu� sürecine dahil edilmek istenir. Bu 

akımın etkisindeki metinlerde gerçekle gerçek olmayan iç içedir. Yazar, olu�turdu�u 

metnin kurmaca oldu�unu zaman zaman belirtir. Nezihe Meriç’in çok sayıda öyküsünde 

yazar,  okurla arasındaki mesafeyi kaldırır. Okura öykünün olu�um serüvenini adım 

adım anlatır. Okur, öykü atölyesine alınır. Yazarın 1965 sonrasındaki öykülerinde bu 

postmodernist e�ilimi akla getiren özelliklerle kar�ıla�ırız. Bu e�ilimin izleri, daha çok 

öykü kurulu�undadır. 

 Nezihe Meriç, “Dumanaltı” adlı öykü kitabından itibaren öykü kurgusunda 

de�i�iklik yapar. Bu öykü kitabındaki “Erol Bey” adlı öyküde oldu�u gibi öykünün 

varolu� serüvenini okurla payla�ır. Örne�in bu öyküde yazar tarafından söylenen �u 

sözler dikkat çekicidir: “Arkada�larımın söyledi�i “Aydın da�ıtmı�” tümcesi bende 

birdenbire Erol Bey imgesi yarattı. Nasıl oldu�unu anlayamadan kendimi Erol Bey ve 

yedi kadınla bir arada buldum Bir öykü oldu�unu biliyorum. �lham ilham dedikleri bu 

olacak. Ba�ladım Erol Bey’i anlatmaya.”48 Yazar, bu öyküde hazırladı�ı öykü 

taslaklarını da okurla payla�ır. Okura adeta ders vererek öykünün olu�um sürecini 

anlatır. Kimi zaman da kendisini okurun yerine koyar. Kendisine sorular sorarak yine 

kendisi cevaplar. Okuru öykünün mutfa�ına alan yazar, ayrıntılarla onu bilgilendirir. 

“Bir Kara Derin Kuyu”da da “Öykücük” adlı öyküde aynı yöntemle kar�ıla�ırız. Yazar, 

öyküye öykünün üç bölümünün oldu�unu söyleyerek giri� yapar. Bölümler hakkında 

tek tek bilgi verir. Okura böylece yardımcı olur. Bu öyküde üç dostun birkaç saati 

                                                 
47 �smail Çeti�li, age., s. 139 
48 Dumanaltı, Erol Bey, s. 175 
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ayrıntılı bir biçimde anlatılır. Yazarın anlatımı, metnin adeta günlük türünde yazıldı�ını 

dü�ündürür. Anlatım bakımından “günlük” olarak nitelendirilebilecek bu öyküyle yazar, 

farklı türler arasında ili�ki sa�lar. Öykünün sınırlarını a�ar.  

 Günümüz modern öykü yapısına bakıldı�ında giderek kısalan öykülerin di�er 

türlerle iç içe oldu�u, kimi zaman “öykü” adlandırmasının dahi yapılamadı�ı görülür. 

Nezihe Meriç’in bazı öyküleri de türler arasında geçi� sa�lar. Yazarın “Menek�eli 

Bilinç” adlı öykü kitabındaki “Hı�hı�i Hançer” adlı öyküsü tiyatro metni �eklinde 

kurgulanmı�tır. Ana kahramanın iç konu�maları, bir ba�ka kahramanın konu�maları, bir 

korodan çıkan karı�ık sesler sahneye çıkan kahramanlar tarafından yansıtılır. Bu 

nedenle öykünün oyuna benzedi�i söylenebilir. 

 Postmodernistler, birden fazla anlatıcı ve ço�ulcu bakı� açısı kullanırlar. Yazar 

da ço�u zaman bu anlatıcılardan birisidir. Yazar, metnin ilerleyen kısımlarında kendi 

kimli�iyle ortaya çıkar ve anlattıklarının kurmacadan ibaret oldu�unu söyler. 

Postmodernizmin gerçekle kurmacayı iç içe sunan bu yöntemi Nezihe Meriç’in 

öykülerinde az da olsa etkisini gösterir. Yazar, öykü konusunu belirledikten sonra buna 

dair malzeme toplar. Bu malzemeyi nasıl kullanaca�ı konusunda fikirler üretir. Hatta 

“Erol Bey” adlı öyküde oldu�u gibi yazar çevresindekilerle bu fikirleri tartı�ır. Bu fikir 

alı�veri�i dahi öyküye yansır. Okur, yazma sürecine dahil edilir. Böylece yazar, ça�da� 

öykünün yöntemlerini kullanır. 

 Asım Bezirci, “Nezihe Meriç”in monografisinde yazarla “Wirginia Woolf” 

arasında ili�ki kurar. Modernist oldu�u  bilinen bu �ngiliz kadın yazar,  �smail Çeti�li 

tarafından “postmodernist” olarak tanımlanır.49 Çeti�li, listede adı geçen sanatkarların 

ve eserlerinin yüzde yüz bu akım çerçevesinde de�erlendirilemeyece�ini dipnotta 

belirtir. Asım Bezirci, Topal Ko�ma’nın yapı ve anlatım özelliklerinin Meriç’i bilinç 

akı�ına yakla�tırdı�ını söyler. Bezirci’ye göre bu tavır, biraz Sait Faik’i biraz da 

Wirginia Woolf’u anımsatır. Nezihe Meriç’in zaman zaman bu yazarlarla birle�ti�i ya 

da onların etkisinde kaldı�ını vurgular.Bu de�erlendirmenin sonunda ise yazarın 

kendisine özgü bir çizgisinin oldu�u gerçe�inin altını da çizer.50 Füsun Akatlı da 

“Yandırma” adlı kitaptaki öyküleri de�erlendirdi�i “Hikayecili�imizin Bir Klasi�i: 

Nezihe Meriç” ba�lıklı yazısında �u ifadelere yer verir: “Yazar daha çok yazma üzerinde 

dü�ünmü� ve bunu da sık sık okuruyla payla�mı�. Böyle �eylere “Postmodern” etiketi 

                                                 
49 �smail Çeti�li, age., s.151 
50 Asım Bezirci, a.g.e. s. 101 
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yapı�tırıveriyorlar �imdiler de.”51 Füsun Akatlı, bu sözlerin hemen ardından Nezihe 

Meriç’in postmodernlik olsun diye bu �ekilde yazmadı�ını vurgular. Ayrıca Füsun 

Akatlı’nın Varlık’ta çıkan “Küçük Bir Sabah Müzi�i” adlı yazısında da bu konuya 

de�inilir. Nezihe Meriç’in “Alacaceren” adlı açık uçlu romanıyla postmoderne hınzırca 

göz kırpan bir kurgusunun ve yenilikçi bir tavrının oldu�u belirtilir.52 

 “Varım Diyorum �nanmalısınız” öyküsünde yazar, öykünün olu�umunu anlatır. 

Öykü atölyesindeki ilk hazırlıklardan  itibaren öykünün olu�um serüvenini okurla 

payla�ır. Öyküde yazar kimli�iyle okurun kar�ısına çıkar. Öykünün olu�umu sırasında 

yazarın çekti�i sıkıntılar ayrıntılı biçimde anlatılır. Postmodernist e�ilimi akla getiren 

bu özellik dikkat çekicidir. 

 “Büyük Liman �çine de Pazar Kurulur Pazar” öyküsünde de yazar, öyküsünü 

adeta okurun gözleri önünde kaleme alır. Öyküde iki farklı düzlem söz konusudur. �ç ve 

dı� çerçeveyi olu�turan kısımlar vardır. Bir taraftan öykü mutfa�ının kapıları okura 

açılır. Di�er taraftan da öykü anlatılmaya ba�lanır. Bu iki kısım iç içedir.  

 “Uydurukçu” öyküsünde yazar, öykünün adından da anla�ıldı�ı gibi kendisini 

“uydurukçu” olarak tanımlar. Okurun öykü atölyesine davet eden yazar, öyküyü nasıl 

kurguladı�ına dair bilgi verir. “Ben üretti�im öyküyü anlattıkça ne gülerdik” diyen 

yazar-anlatıcı metinde sürekli varlı�ını hissettirir. Öykünün ba�ında ve sonunda yazar, 

öykü kahramanı ile kar�ı kar�ıya da gelir. 

 Nezihe Meriç’in “Yandırma” adlı öykü kitabı gerek içerik gerekse biçim 

bakımından di�er öykü kitaplarından farklıdır. Yazarın özellikle teknik bakımdan 

arayı�ları öykülere yansımı�tır. Öykü kitabında yer alan yedi öyküden altı tanesinde 

yazar öykünün olu�um serüvenini anlatmı�tır. “Oya” adlı öyküde de bu serüveni 

anlatmasa da varlı�ını hissettirmi�tir. 

 “�imdi bu öyküyü yazmak için, masanın ba�ında oturmu� dü�ünüyorum. 

Dü�ünüyorum da, bir öykü ne �a�ırtıcı, ne garip olu�umlarla ba�lıyor, geli�iyor, 

kazanılmaya hazırlanıyor.”53 

 “Buna, bu arada dursun diyemeyiz, örgüsü çözülür öykünün. Onun için 

sürdürmeliyiz.”54 

                                                 
51 Füsun Akatlı, “Hikayecili�imizin Bir Klasi�i : Nezihe Meriç , Varlık, S. 1089 l. Haziran 1998, s. 11 
52 Füsun Akatlı, “Küçük Bir Sabah Müzi�i”, Varlık, S. 1148, l. Mayıs 2003, s.36-37 
53 Yandırma, s. 7 
54 Yandırma, Bir Yunus, s. 29 
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 “Sözümüzü gev�etmeden sürdürmeliyiz. Bir öyküyü kazanmak büyük incelikler 

ister. Çok dikkatli olmak gerekir. Örümcek a�ı ba�lantıları zedelenmeden geçmeli 

sözden söze.”55 

 “Öykü burada ba�layabilir. Ba�langıçta neden “ben bunu yazamam” diye 

dü�ündüm ki? Ortada yanlı� bir �eyler oldu�u belli de, bunların nerede ve neler oldu�u 

açık de�il.”56 

 “Bu öyküde, iki “ah”, bir “eyvah” kullanmak istiyorum.”57 

  “Bu öyküde “eyvah”ın yeri yok galiba.”58 

 “Yandırma” adlı öykü kitabında yer alan öykülerin ço�unda öykü ile �iir iç 

içedir. Türler arasında geçi� söz konusudur. Öykülerin tamamında �iirsel bir atmosfer 

yaratılmı�tır. Bir ya da iki sözcükten olu�an çok kısa cümlelerle yazılan öyküler biçim 

bakımından serbest �iiri hatırlatır. 

 “Yandırma” öyküsünün sonunda Orhan Veli’den, Fuzuli’den ve Metin 

Altıok’tan alıntı dizeler yer alır. Bu dizelerin öyküde anlatılan büyük a�ka anlam 

bakımından uygun olu�ları dikkat çeker. “Kadın A�k Deniz” öyküsünde de kadın 

kahramanın psikolojisine uygun olan bir �iire yer verilir. Özdemir �nce’ye ait olan bu 

�iirin tamamı metinde yer alır. “Balıklarda Acı Çeker”de ise Melih Cevdet Anday’ın 

“Dünya Güzeli” adlı �iirine yer verilir. 

 “Kadın A�k Deniz” öyküsünde yazarın öyküyü bölümleme yöntemi dikkat 

çeker. Daha önceki öykü kitaplarında da kar�ımıza çıkan bu yöntem “Kadın A�k 

Deniz”de farklıdır. Bu öykü üç bölüm  ve bir ekten olu�ur. Bölümlere numara veren 

yazar, “ek” kısmında da ba�lık kullanmı�tır. 

 “Nezihe Meriç’in ilk öykü kitabından itibaren bilinç akı�ı tekni�ini kullandı�ı 

görülür. Yazar, çok sayıda öyküsünde de iç monolog tekni�i aracılı�ıyla kahramanların 

ruh hallerini yansıtmı�tır. Nezihe Meriç ile yaptı�ı söyle�ide bu konuya de�inen �brahim 

Yıldırım’a göre, yazarın bu özelli�i onu Cumhuriyet döneminin ilk kadın öykücüsü 

olmanın ötesine, öncüllü�e ta�ır.”59 

 Nezihe Meriç, bu söyle�ide modern edebiyat tekniklerini bilinçli kullanmadı�ını 

�u sözlerle ifade eder: 

                                                 
55 Yandırma, Çiçek Balı, s. 67 
56 Yandırma, Balıklar da Acı çeker, s. 73 
57 Yandırma, Ünlemleri Kökertmek, s. 88 
58 Yandırma, Ünlemleri Kökertmek, s. 97 
59 Nezihe Meriç, “Dil de bizimle aynı yolu izliyor”, Kitap-lık, S. 92 Mart 2006 s. 49 
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 “Bilinçli denemez. Sezgi gibi bir �ey. Ben edebiyat dergilerinin çıktı�ından bile 

habersiz bir lise mezunu olarak üniversiteye gelmi�im. Bizim eve, gazetelerin dı�ında, 

radyo dergisi, Yedi Gün falan gibi dergiler alınırdı. Babamın sandık dolusu kitapları 

ayrı tabii.”60 

 Yazar, “Bozbulanık” adlı öykü kitabında kullandı�ı teknikler konusunda bu 

açıklamayı yapmı�tır. 1957’den 1973’e kadar on altı yıl boyunca Dost dergisinde 

sorumlu müdür olarak çalı�mı�tır. Dergi yöneticili�i yazarın öykücülü�ünde etkili 

olmu�tur. “Dost” dergisi zengin içeri�i ile Türk edebiyatının önemli dergilerindendir. 

Dergiye gelen yazıları seçen, yazıları düzelten Nezihe Meriç, bu �ekilde modern 

edebiyattaki geli�melerden de haberdar olmu�tur. 

 Teknik özellikler bakımından Nezihe Meriç’in öykülerinde Batılı edebiyat 

akımlarının etkileri görülür. Yazarın öykü dünyasını tanıtmaya çalı�an ele�tirmenler de 

özellikle postmodern tekni�in izlerini vurgularlar. Öykülerin içeri�ine bakıldı�ında 

yazarın tüm bu akımların etkisinden uzak, kendisine özgü bir öykü dünyasının oldu�u 

görülür. Nezihe Meriç’in öyküleri postmodern metinler olarak de�erlendirilemez. 

Yazar, ilk öykü kitabından son öykü kitabına kadar biçim arayı�larını sürdürmü�tür.  

                                                 
60 Nezihe Meriç, agy., s. 50 
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BÖLÜM III 

NEZ�HE MER�Ç’�N ÖYKÜCÜLÜ�Ü 

 Nezihe Meriç’in öyküleri izlenimler, tasvirler ve ça�rı�ımlara dayalıdır. 

Öykülerde iç gözlemin yo�unlu�u dikkati çeker. Bu öykü anlayı�ı, yazarın “Seçilmi� 

Hikayeler” adlı dergide yaptı�ı öykü tanımına uygundur. Yazar, bu tanımı yaparken 

öyküyü romanla kıyaslar: “Roman da hikaye de dünya dedi�imiz �u düzensizin 

üzerinde, çe�itli topluluklar halinde ya�ayan insandan söz açıyor. Roman büyük bir 

kavram. �nsanı dünya olaylarının toplumlara, toplumların birbirine, toplumun aileye, 

ailenin topluma, ferde... Hepsinin bir düzen içinde, birbirine kar�ılıklı tesirleri arasında 

görür. Halbuki hikaye, yine bu tesirler altındaki insanın, bir ruh halinin, herhangi bir 

olay kar�ısındaki durumunun, kısmetine dü�en zaman içinde, bir gülü�ünün, bir 

davranı�ının ustaca makaslanıveri�idir.”61 Roman ve öyküyü bu sözlerle kıyaslayan 

yazar, kendisinin öykü anlayı�ını da ortaya koyar. 

 Edebiyat dünyasına “Bozbulanık” adlı öykü kitabıyla giri� yapan yazar, roman 

ve oyun da yazmasına ra�men öyküye a�ırlık vermi�tir. Nezihe Meriç’in öykülerinde 

olayın yerini izlenim ve ça�rı�ımlar alır. Bireylerin ya�amlarından çarpıcı kesitler 

sunulur. Bu anlatım yo�unlu�una en uygun türün öykü oldu�u söylenebilir. Yazar, 

Tomris Uyar’la yaptı�ı söyle�ide bu konuya de�inir. Tomris Uyar, yazarın öyküden 

neden vazgeçmedi�ini sorar. Nezihe Meriç öyküde tamamen karar kılmadı�ını, fakat 

daha çok öykü yazmayı tercih etti�ini belirtir.62 

 Nezihe Meriç, anı kitabında “yazma” eylemine dair �u sözleri söyler: “Ben bir 

öykücüyüm. Öykülerimi çok seviyorum. Hem seviyorum, hem be�eniyorum. Bu 

kendini be�eni�, benim özelliklerimden biri. Kendiyle barı�ık, kendini çok seven 

biriyim çünkü. Kusurlarımı bile… Yazma i�ine gelince, çabuk yazan, yazabilen biri 

de�ilim. Bir öykü bende yıllarca ya�ıyor. Bu bir yapı meselesidir. Ama öyle kavi, öyle 

etkileyici bir özellik ki bu, bir öykümün yanlı� okunu�u üzerine on yıl sonra cevap 

yazdı�ım bir yazıya, arkada�ım ele�tirmen, on yıl sonra cevap yanıt verece�ini yazdı.”63 

Nezihe Meriç aynı yazının devamında kendisinin “öykü yazma sevdalısı” oldu�unu 

                                                 
61 Seçilmi� Hikayeler, “Hikaye Üzerine Nezihe Meriç’le Bir Konu�ma” ,  C. 7, S. 12, Ocak 1953, s.11-13 
62 Tomris Uyar, “Zamana Dayanmak”, Nokta, 28 Mart 1983 
63 Nezihe Meriç, Çavlanın �çinde Sessizce, Yapı Kredi Yay., �stanbul 2004, s. 12 
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açıklar. Çok yazmasa da öyküler içinde ya�adı�ını belirtir. Yazarın �u sözleri onun  

öykücülü�üne dair bilgi sunar: “Benim ya�amım öykü. Öykücü olmak ba�ka, yazmak 

ba�ka. Ben, bir saatlik bir yürüyü�ten bin öyküyle dönerim.”64 

  Nezihe Meriç, öykülerini yazarken oldukça titiz davranır. Onun yazma i�ine 

gösterdi�i özen öykülerinde özellikle dil hususunda kendisini belli eder. Öykü yazmanın 

ne kadar zor bir i� oldu�unu her fırsatta dile getiren yazar için ya�amak, yazmanın bir 

ba�ka türüdür. Anı kitabındaki �u sözleriyle öykü yazma i�ini ne kadar ciddiye aldı�ını 

ortaya koyar: “�çimde - asla sıradan bir sözle edebiyat yapmıyorum - kıvılcımlar olu�ur, 

üzerlerine kar ya�an. Öykü de böyle,  bu yolla olu�turulmuyor mu? Öykü yazmak zor 

i�.”65 Yazar tarafından  daktiloyla yazılıp daha sonra pek çok kez temize çekilen 

öyküler, ince elenip sık dokunarak olu�ur. Yazarın �u sözleri onun yazma eylemine 

verdi�i önemi yansıtması bakımından önemlidir: “Yazma eylemi ba�ladıktan sonra 

sözcüklerle ortaya çıkaraca�ım metin için, o metinde kuraca�ım ya�am için, 

ö�rendi�im, bildi�im, sezdi�im, sınayıp dü�ündü�üm her ölçüyü her kuralı, i�imle ilgili 

her beceriyi kullanarak, yapıtımdan istedi�im, aradı�ım tınlamayı elde edinceye dek 

u�ra�ırım. Ben, ta yıllar öncesi, Toroslarda çan yapan ustaları izlemi�, Torosları çan 

sesinin en güzel tınlayı�ıyla ya�amayı bilmi�, sevmi� adam de�il miyim?”66 

 Öykülerinin olu�um serüvenini kimi zaman aynı öykülerde okuruyla payla�an 

yazar, öykülerini kurgularken onlarla ya�ar. Bir saatlik bir yürüyü�ten bin öyküyle 

döndü�ünü belirten yazar, öykünün ya�amına e� oldu�unu vurgular. Öykülerde 

kar�ımıza çıkan gözlem ustalı�ı da bu sözleri do�rular. Çevresindeki her �ey kar�ı 

duyarlı olan yazar, gördüklerini, duyduklarını, hissettiklerini  zihin süzgecinden geçirip 

zenginle�tirerek sunar. Öykücülü�ünün temel özelliklerinden birinin gözlemlerdeki 

canlılık ve inandırıcılık olmasını sa�layan nokta budur. 

 Nezihe Meriç’e göre yazarlık, sanatıyla ya�amı ifade edebilmektir. Bu dü�ünce, 

yazarın öykülerindeki ayrıntılarla beslenmi� gözlemlerde kar�ımıza çıkar. Öykülerinde 

yazarın etkileyici, uyarıcı ve aydınlatıcı gücünü kullanma çabası dikkat çeker. 

 Nezihe Meriç rahat ve bol yazan biri olamadı�ını sıkça ifade eder.67 

Ya�adıklarını öykü biçiminde kurgularken oldukça titiz davranır. “Benim ya�amım, 

hep, bir metnin malzeme (gereç) toplayıcısı olarak ya�amaktır.” diyen Nezihe Meriç’in 

yazarak ya�adı�ına i�aret eder. 

                                                 
64 Nezihe Meriç, Çavlanın �çinde Sessizce , Yapı Kredi Yay., �stanbul , 2004 s. 45 
65 Nezihe Meriç, age., s. 55 
66 Asım Bezirci, age., s. 80 
67 Nezihe Meriç, “Nezihe Meriç’e Sorular”, Hürriyet Gösteri, S. 101, Nisan 1989, s. 17 
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 “Yazmak benim ya�amımdır. Hırçın ve titizim bu konuda. Ya�amamda oldu�u 

gibi. Kendimi, dili, insanları yakından izlerim. Ya�ama co�kuyla tutkum, beni aceleci 

olmaktan alıkoyar. Sabırlıyım ben.”68 

 Yazar, ya�arken edindi�i malzemeleri bilincin süzgecinden geçirir. Kullanaca�ı 

sözcükler üzerinde sıkça dü�ünür. Do�ru sözcü�ü bulabilmek için payla�ır. “Yazmak 

eylemi, ben uykudan uyandı�ım anda ba�lar” diyen Nezihe Meriç, ya�arken aynı 

zamanda yeniden yarataca�ı dünyanın gereçlerini hazırladı�ını vurgular. 

“Seçilmi� Hikayeler” dergisinde yer alan bir konu�masında söyledi�i �u sözlerle 

yazar, sanatçı sorumlulu�unu yansıtır: “Sanatın yüceltici, iyiye, güzele do�ru götürücü 

kudretine inanıyorum. Çevresinin tesirinde ya�ayan sanatkar, elbette çevresini 

aksettirecek, iyi ve kötü taraflarıyla. O, bu sorumlulu�u duydu�u anda meseleli sanat 

de�er kazanır. Ben böyle anlıyorum. Yoksa bizim memlekette oldu�u gibi sadece 

te�hirle, sadece küfretmekle hiçbir �ey yapılamaz. Bu tav�anın da�a kümesi gibi bir �ey 

olur.”69 

 Yazara göre sanatçının herkesten ayrı “x” bir yanı vardır. Bu “x” yanı, yazarın 

aydın, ça�da�, bilgili olu�unu içerir. Nezihe Meriç’e göre sanatçı, toplumsal  de�i�im 

zamanlarında büsbütün sorumluluk kazanır. Ona göre iyi yazarlar, de�i�tirici, uyarıcı ve 

aydınlatıcı güçlerini kullanabilirler.70 Yazarın i�levini, sorumlulu�unu bu �ekilde 

açıklayan Nezihe Meriç’in özellikle “Dumanaltı” ve “Bir Kara Derin Kuyu”da toplumu 

aydınlatıcı bir rol üstlendi�i görülür. Yazar, bu öykü kitaplarında toplumsal ya�amın 

a�ır, baskılı, sıkıntılı bir zaman parçasını anlattı�ını vurgular.  

 Nezihe Meriç’in öykü anlayı�ında 1950’li yılların öykücülü�ünün etkisi 

büyüktür. Yazara göre 1950’li yılların öykücülü�ü bir co�kulu zaman öykücülü�üdür. 

Bu yılların ça�da� öyküye geçilen yıllar oldu�unu da belirten yazar, o yılların 

co�kusunun özlemini çekti�ini sıkça söyler. 1950’li yılların genç öykücülerinin 

günümüzde de etkisini, de�erini yitirmemi� öykücüler oldu�unu vurgular. Kendisiyle 

yapılan bir söyle�ide 1950’li yılların altın yıllar olmasının nedenini �öyle açıklar: “Ellili 

yıllar, kurulan-kurulmasına ba�lanılan yeni düzenin bozulmaya, devrimlerin yozla�maya 

ödünlerin verilmeye ba�ladı�ı yıllardır. Cumhuriyetin getirdi�i co�kuyla yeti�mi� olan 

Cumhuriyet ku�a�ı, bu ba�ına gelenleri birden anlayamamı�, ba�kaldırmı�, kafa tutmu�, 

bunlar yapıtlarına yansımı�, yasaklar, cezalandırmalar, kayna�ma ba�lamı�tır. ��te o 

                                                 
68 Nezihe Meriç, “Yazmak Benim Ya�amımdır”, Cumhuriyet, 19 Haziran 1980, s. 7 
69 Seçilmi� Hikayeler Dergisi, Hikaye Üzerine Nezihe Meriç’le Bir Konu�ma” Cilt. 7, S. 12, Ocak 1953, 
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70 Feridun Andaç, age. , s.50 
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altın yıllar, o co�kulu öykücüler, bu ba�kaldırıdan, bu hırstan do�mu�tur. Hem kendini 

hem olanı biteni anlamak, bilinçlenmek, bunu ço�unlu�a geçirmek, aydınlanmak, bunu 

ço�unlu�a anlatabilmek, gerçekleri yakalamak, bunları yazmak... Hepsi o yılları altın 

yapan heyecanlar olmu�tur.”71 

 “Öykü” üzerine sürekli dü�ündü�ünü söyleyen yazar, “öykü yazma” konusunda 

arayı�larının sürdü�ünü belirtir. Nezihe Meriç’e  göre öykücü kimli�ini kazanmak kolay 

bir i� de�ildir. Yazarlı�ın birikim gerektirdi�ini anı kitabında �u sözlerle ifade eder: 

“Öykücü olmak, öyküyü sevmek çok güzel bir donanmı�lık. Ama ta�ıması zor. �nsanı 

parçalayıp parçalayıp toplayan, da�ıtıp da�ıtıp toparlayan, sevgiden yapıldı�ı için 

dokunmayan bir…”72 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde 1950’li yılların öykücülü�ünün yansımalarını 

görürüz. Ça�da� öykünün anlatım yöntemlerini kullanan yazar, biçim arayı�larını 

sürdürmü�tür. Teknik bakımdan öykü kitaplarındaki yenilikler bu arayı�ın ürünüdür.  

 Yazarın öykülerinde içerik bakımından da dönemin öykücülü�ünün etkisi 

görülür. Yazar, bireyin iç dünyasını yansıtan öykülerinde özgürlü�ü kısıtlanan 

bireylerin açmazlarını anlatmı�tır. O dönemin özellikle de varolu�çu çizgide yazan 

öykücüleri, bireyin mutsuzlu�unu, huzursuzlu�unu ve arayı�larını anlatmı�lardır. 

Dönemin öykü anlayı�ının izlerini ta�ıyan Nezihe Meriç’in eserlerinde yazara özgü bir 

öykü dünyası vardır. 

 Nezihe Meriç’in öykücülü�ünde dergicilik döneminin önemli etkisi vardır. 

“Seçilmi� Hikayeler” ve “Dost” adlı dönemin önemli dergilerinin yönetiminde yer alan 

yazar, edebiyat ürünlerinin ço�unu tanıma fırsatı bulmu�tur. Dergiye gelen öyküleri 

okuyup de�erlendirirken öykü dünyasının yeniliklerinden de sürekli haberdar olmu�tur. 

Bu çalı�ma ortamını Nezihe Meriç öykücülü�ünün bir beslenme kayna�ı olarak 

dü�ünebiliriz. Türk edebiyatında 1945’ten sonra yapılan çeviriler dönemin dergilerinde 

yer aldı�ından yazar, Batılı edebiyat akımlarından haberdar olmu�tur. Ayrıca bu 

akımların Türk öykücülü�ündeki yansımalarını da takip etmi�tir. Yazarın bu 

etkilenmeleri onun öykü dünyasının zenginle�mesini sa�lamı�tır. 

 Nezihe Meriç, öykücülü�ünde dikkat çeken bir ba�ka husus, öykülerindeki 

“otobiyografik” unsurlardır. Kahramanı kadın ö�retmen olan öykülerinde oldu�u gibi 

yazarın ya�am deneyimleri öykülere yansır. Örne�in, “Bozbulanık”ta “Ö�retmen” adlı 

öykünün ana kahramanı, bir müzik ö�retmenidir. Bu konuya ili�kin yazarın 

                                                 
71 Üçüncü Öyküler, “Nezihe Meriç’le Söyle�i” , Güz 2000,  S.10, s. 6-7 
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biyografisinde önemli bir bilgi yer alır. Yazar, 1947’de Heybeliada �lkokulu’nda müzik 

ö�retmenli�i yapmı�tır. Yazarın öykülerine dikkatle bakıldı�ında ilkokul ö�retmenli�i 

deneyiminin izleri açıkları görülür. 

 Behçet Necatigil, “Edebiyatımızda Eserler Sözlü�ü”nde “Bozbulanık”ta  yer 

alan “Ö�retmen” adlı öykünün konusunu belirtirken bir parantez açmı�tır. Öykünün 

kahramanı genç kızın aslında yazarın kendisi oldu�unu belirtmi�tir.73 

 Dr. Osman Gündüz, “Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı” ba�lıklı yazısında 

Nezihe Meriç’in romanını de�erlendirir. Olaylara insancıl ve evrensel de�erler 

açısından bakan yazarların konularını büyük ölçüde yazarın ya�am öyküsünden ya da 

yakın çevresinden aldı�ını belirtir. Bu romancılar arasında saydı�ı Nezihe Meriç’in de 

roman ki�ilerinin ço�u zaman öz ya�amsal özellikler ta�ıdı�ını vurgulamı�tır. “Korsan 

Çıkmazı” adlı roman, “Topal Ko�ma”daki “Susuz VII” adlı öykünün  geni�letilmesiyle 

elde edilmi� ve ondan be� yıl sonra yayımlanmı�tır. Bu nedenle Dr. Osman Gündüz’ün 

de�erlendirmesi yazarın öykülerindeki “öz ya�amsal” özelliklerin de altını çizer.74 

 Güven Turan da Nezihe Meriç’in öykülerinin otobiyografik özellikler ta�ıdı�ını 

belirtmi�tir. “Bir Kara Derin Kuyu” adlı öykü kitabını de�erlendirirken �u sözlere yer 

vermi�tir: “Nezihe Meriç’in yalnızca “Bir Kara Derin Kuyu” adlı kitabı de�il, daha 

önceki yapıtları da otobiyografi tadı ta�ıyor. Hem de ba� ki�isinin bir erkek oldu�u 

öyküleri bile.”75 

 Öykülerde hep birinci tekil ki�i anlatımıyla kar�ıla�ıldı�ını vurgulayan Güven 

Turan, Nezihe Meriç’in öyküyü “içinden” kurdu�unun altını çizer.  

 Nezihe Meriç ile yaptı�ımız görü�mede otobiyografik özellikler hususunda 

yazar, bu konuya açıklık getirmi�tir. Yazar, hiç tanımadı�ı ki�ileri kahramanla�tırdı�ını 

söylemi�tir. “Erol Bey” adlı kahramanını örnek vermi�tir. Onu hiç tanımadı�ını, fakat 

zihninde kurguladı�ını belirtmi�tir. Öyküleri tam anlamıyla otobiyografik olmasa da 

yazdıklarında ya�am deneyimlerinin oldu�unun altını çizmi�tir. Buna örnek olarak da 

Orta Anadolu, Do�u Anadolu insanının ya�amını yansıtan öykülerini göstermi�tir. Bu 

öykülerin kahramanlarını gördü�ü, tanıdı�ı için öykülerde anlatılan dünyanın daha 

gerçekçi oldu�unu belirtmi�tir.76 

 Nezihe Meriç’in öykü dünyasına bakıldı�ında yazarın sürekli yenilikten, 

ilerlemeden yana oldu�u anla�ılır. �lk öykü kitabı “Bozbulanık” ile son öykü kitabı 
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“Çisenti”yi kıyasladı�ımızda bir de�i�im grafi�i ile kar�ıla�ırız. Gerek içerik gerekse 

biçim özellikleri bakımından oldukça farklı kurgulanan öyküler, yazarın arayı�larının 

ürünüdür. 

 Yazara göre insan, ya�amı boyunca hep kendini gözlemelidir. Ya�ama biçimini 

göz önünde tutarak geli�en dünya içinde yerini yeniden biçimlendirmelidir. Yazar: 

“Güne�in altında söylenmedik söz kalmamı�tır dense de her gün yeni bir gün oldu�una 

göre sözümüz hep yeni biçimlerde söylenmelidir. Öykümüz de...” diyerek yenilik 

kar�ısındaki duru�unu özetler.77 

 Nezihe Meriç, bu dü�ünceleri öykülerine yansıtır. Öykü dünyası, farklı 

evrelerden olu�ur. Öykülerindeki de�i�ime bakarak Nezihe Meriç’in hem kendi 

çizgisini korudu�u hem de yenili�e açık bir yazar oldu�u söylenebilir.  

 Nezihe Meriç, kendisiyle yapılan söyle�ide neden “kadın öyküsü” yazarı olarak 

anıldı�ının cevabını verir. Kendisinin çok iyi i�ledi�i erkek kahramanların pek 

anılmadı�ını söyler. Bir kadın öyküsünden kadınları yazdı�ı için de�il, kadınların 

ya�ama katılı�ları, ayrıntıları gözlemleyi�leri erkeklerden ayrı oldu�u için söz edilmesi 

gerekti�ini vurgular. Kadın yazar, erkek yazar ayrımının sadece bu anlamda yapılması 

gerekti�ini dü�ünür. Kadınları çok iyi gözlemleyip oldukça ba�arılı bir biçimde yazan 

erkek yazarlar oldu�unu da açıklamasına ekler.78 

 Yazarın yukarıdaki açıklaması oldukça önemlidir. Burada altı çizilmesi gereken 

nokta, kadın duyarlı�ıdır. Kadının toplumdaki konumunu, kimli�ini sorgulayan yazar, 

kadın duyarlı�ıyla hareket etmi�tir. Kadın bilincini irdeleyen öykü anlayı�ının temelinde 

aynı duyarlık söz konusudur.  

 Nezihe Meriç’in öykülerinde genellikle büyük kentlerde  ya�ayan orta halli 

insanların günlük hayatları anlatılır. Öykülerde olay yerine olayın kahramanlarda 

bıraktı�ı etki üzerinde durulur. Bu nedenle öykülerin pek ço�u durum öyküsüdür. Selim 

�leri, “Türk Öykücülü�ünün Genel Çizgileri” ba�lıklı yazısında Nezihe Meriç’in 

öykülerinde olaydan göveren duygulanımın öne geçti�ini söyler. Ona göre, yazarın en 

ba�arılı ürünlerinde ya�amla ili�kisinde ki�ili�ini yitirmek istemeyen genç kızların 

dirençleri anlatılır. Öykülerde ayrıntılarla beslenmi� gözlemlere çokça yer verildi�ine 

                                                 
77 Üçüncü Öyküler, “Ya�adı�ımız  Sürece Sözümüz Hep Yeni Biçimlerde Söylenmelidir Öykümüzde” 
S.10 , Güz 2000, s.7 
78 Üçüncü Öyküler, agy., s.10 
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i�aret eder. Böylelikle yazarın ki�isel  çizgisi ile  öykü sanatına katkıda bulundu�unu 

vurgular.79 

 Nezihe Meriç’in olaydan çok ça�rı�ımlarla örülü izlenimlere dayalı öykülerinde 

iç gözlem ön plandadır. Olaydan etkilenen insanın iç ya�antısı yansıtılır. Bu husus, 

yazarın öykü anlayı�ının de�i�meyen temel özelli�idir.  

 

3.1. �çerik 

 Nezihe Meriç’in ilk öyküsü 1950’de “Seçilmi� Hikayeler”de yayımlanmı�tır. 

1952-1965 yılları arasında Bozbulanık, Topal Ko�ma, Menek�eli Bilinç adlı öykü 

kitapları ile Korsan Çıkmazı adlı romanı yayımlanmı�tır. Nezihe Meriç’in ilk öykü 

kitabı olan “Bozbulanık” yayımlandı�ında dönemin edebiyat dünyasında büyük yankı 

uyandırmı�tır.  

 “��ledi�i konulara bir iç zenginli�i, dinlendirilmi� dikkatler, boyutlar ekleyen 

yazar, de�erini daha bu ilk kitabıyla kabul ettirmi�ti. Kitabın ikinci basılı�ında (1957) 

ilk kitabına “Alaturka �arkılar”, “Kurumak”, “Keklik Türküsü”, “Dı�arlıklı” 

hikayelerini ekleyerek hikaye sayısını on sekize çıkardı. Öz suyu hikayesindeki 

Hayriye’yi de sonradan Sular Aydınlanıyordu (1969) oyununda yeniden canlandırdı.80 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde kadının toplumdaki konumunu sorgulayan, onun 

bireysel durumunu sergileyen bir tavır dikkati çekmektedir. Öyküler, kadının toplumsal 

açmazlar içindeki varolu� serüvenini yansıtır. Öykülerdeki konular kadınca bir bakı�ın 

getirdi�i duyarlıkla ele alınır.  

 Nezihe Meriç, öykülerinde gelenek görenek kurbanı kadınların sorunlarını 

i�lemi�tir. Erkek egemenli�ine dayanan bir toplum düzeninde ezilen kadınları 

anlatmı�tır. Törelerin baskısı, toplumun anlayı�sızlı�ı kar�ısında bunalan bireyler, 

çevreyle çatı�ma halindedirler. Özgürlü�üne kavu�mak için çevreden kopan ya da 

çevreye ba�kaldıran kadın kahramanlar, Nezihe Meriç’in öykülerinde sıkça kar�ımıza 

çıkarlar. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinin temalarına bakıldı�ında sıkça tekrarlanan ve farklı 

öykülerde i�lenen �u temalar dikkat çeker: Özgürlü�ü kısıtlanan kadınların açmazları, 

kadın-erkek ili�kileri, toplumda kadına yüklenen roller, mutsuz evlilikler, a�k, cinsellik, 

                                                 
79 Selim �leri, “ Türk Öykücülü�ünün Genel Çizgileri” ,  Türk Dili, Türk Öykücülü�ü Özel Sayısı, Yıl: 
25, Cilt: XXXII, Sayı: 286, 1 Temmuz 1975, s.7 
80 Behçet Necatigil ,  Edebiyatımızda Eserler Sözlü�ü, Varlık Yay., �stanbul ,  1994 
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ili�kilerde sevgisizlik, yalnızlık, ya�ama sevinci, yoksulluk... Bu temalar, kadınca bir 

bakı�ın getirdi�i duyarlıkla i�lenir. Öykülerin temaları kadın dünyasını ayrıntılı �ekilde 

ortaya koymaya yöneliktir. Bazı öykülerde birden fazla temanın ele alındı�ı görülür. Bu 

tarzdaki öykülerde birden fazla tema iç içe bulunur.  

 Nezihe Meriç’in öykücülü�ünü daha çok kitaplardaki öykülerin  içeri�ine göre 

üç dönemde incelemek mümkündür. Bozbulanık, Topal Ko�ma, Menek�eli Bilinç, 

birinci döneme ait ürünlerdir. Yazar, bu öykü kitaplarında çocukluk ve ilk gençlik 

yıllarının birikimini kullanmı�tır. “Yazmak Benim Ya�amımdır” ba�lıklı yazıda yazar, 

ilk öykü kitaplarının içeri�ine dair �unları söyler: 

 “Anadolu’da kentten kente dola�an, açık havada büyümü� bir çocu�un birikimi. 

Do�a, anasının babasının anlattıklarından edinilmi�, bilmedi�i bir dünyanın - örne�in 

bir Rumeli’nin, bir �stanbul’un - masalsı izlenimleriyle, çocuk dünyasının, 

çevresindekilerden edindi�i izlenimler, ili�kiler…”81 

 Bozbulanık ve Topal Ko�ma’da yer alan öykülerde anlatılan kadın dünyası ile 

Menek�eli Bilinç’teki arasında önemli bir fark vardır. �lk iki öykü kitabındaki kadın 

kahramanlar, yazar tarafından �öyle tanımlanır: “�çinde ya�adı�ı topluma bakıp 

dü�ünen, bozuk düzeni sezen, tepesi atmı� genç kızlar, çaresiz acılı kadınlar.”82 Yazarın 

tarif etti�i genç kız portresi “Menek�eli Bilinç’te de�i�ir. Dü�ünen, sorgulayan fakat 

harekete geçmeyen öykü kahramanlarının yerini toplumsal baskıya kar�ı koyan, 

tecrübeli, bilinçli kahramanlar alır. 

 Nezihe Meriç’e göre “Bozbulanık, Topal Ko�ma, Korsan Çıkmazı, Menek�eli 

Bilinç, hepsi, bir olu�ma devresinin ürünleridir. Çocukluktan yirmi be� ya�larına kadar 

süren ilk gençlik devresinin, duygular, dü�ünceler, anılar birikmi�li�i, yazmaya yava� 

yava�, küçük küçük de�il de, birdenbire ba�layınca böyle oldu. Hepsi birden, 

birbirleriyle ili�kiler kurarak, aynı havada, aynı duygu dü�ünce birli�inde.”83  

 Dumanaltı ve Bir Kara Derin Kuyu, siyasi çalkantıların anlatıldı�ı öyküleri 

içerir. Yazarın ya�adı�ı kaçaklık döneminin kendisinde bıraktı�ı izler bu öykülerdeki 

karamsar atmosferde etkilidir. Toplumsal olaylara yönelen yazar, insanı bunalıma 

sürükleyen olumsuzlukları anlatır. Kültürel de�erlerde ve insan ili�kilerinde ya�anan 

yozla�ma da yazar tarafından ele alınır. Ayrıca özellikle Bodrum sevgisinin i�lendi�i 

yaz kenti öykülerinin sayısı Bir Kara Derin Kuyu’da oldukça fazladır.  

                                                 
81 Nezihe Meriç, “Yazmak Benim Ya�amımdır”, Cumhuriyet, 19 Haziran  1980 , s. 7 
82 Nezihe Meriç, Sanat Olayı, S. 14, �ubat 1982, s. 58 
83 Mübeccel �zmirli, “Sanatçılarla Konu�malar- Nezihe Meriç”, Varlık, S. 663, 1 �ubat 1966, s. 10 



 33 

 Yandırma ve Çisenti, üçüncü döneme ait ürünlerdir. Bu kitaplardaki öykülerin 

en belirgin özelli�i, yazarın öykü yazma serüvenini okurla payla�masıdır. Bu yöntemi 

di�er öykü kitaplarında da  kullanan  Nezihe Meriç, son dönem ürünlerinde 

yo�unla�tırır. Günlük hayatın anlatıldı�ı öykülerde yazar, insan ili�kilerini sorgular. 

Kent kültürünün yarattı�ı yeni insan modelini ele alır. �nsan ili�kilerinde yitirilen 

de�erlere i�aret eder. Öykülerinde kültürel yozla�mayı sıkça anlatır. Bu bakımdan 

yazarın öykülerinin içeri�indeki de�i�im dikkat çeker. Yazarın öykülerinde ele aldı�ı 

yeni konular, öykü içeri�inin zenginle�mesini sa�lar. 

 

Temalar 

3.1.1. Evlilik  

 Nezihe Meriç’in öykülerinde evlilik kurumuna ele�tirel bir bakı� söz konusudur. 

Öykü kahramanları, mutsuz evlilikleri nedeniyle büyük sıkıntı ya�arlar. Nezihe Meriç, 

bu mutsuz evlilikleri anlatırken adeta mesaj verir: Gelenek ve göreneklere uygun olarak 

yapılan, toplum baskısıyla gerçekle�en evlilikler, insanların mutsuzlu�una neden olur. 

“Aile” kavramı dahi onları yalnızlıktan kurtaramaz.  

“Uzun Hava” adlı öyküde yazar, sevgisizlik temeline dayalı mutsuz bir evlili�i 

anlatır. Öyküde “Yanık Sabir” olarak tanınan bir �oför, sevmedi�i ki�iyle 

evlendirilmi�tir. Sabir, toplum tarafından dı�lanan, “dü�mü�” bir kadına a�ıktır. Evlilik 

dı�ı bu ili�ki, onu çaresiz bırakır. Sabir, a�ık oldu�u kadını �öyle anlatır: “Abi, bu karı 

ba�ka karı. Erkek karı. Ana gibi, bacı gibi, avrat gibi. Anlatamam ben yoksa.”84 Sabir, 

büyük bir a�kla ba�lı oldu�u bu kadınla her �eyini payla�ır. Onun çıkmaza girmesinin 

nedeni, kendisinin e� seçme özgürlü�ünü elinden alan toplumdur. Sabir, e�ini yapa�ı 

kokan kirli bir yatakta uçuklamı� dudakları, sert kalçaları, nasırlı topukları, horul horul 

uykusuyla anlatır. Onun keskin keskin koktu�unu, kütük gibi oldu�unu, dokunulsa  ses 

vermeyece�ini vurgular. Bu durum evlilikte ileti�imsizli�i ifade eder.  

“Susuz V” öyküsünde “Mahmud” adlı kahramanın mutsuz evlili�i anlatılır. 

Yazar, bu mutsuz evlilikten yola çıkarak Anadolu’nun evlilik anlayı�ını sorgular. Bir 

adamın nasıl evlili�e zorlandı�ını, özgürlü�ünün elinden alını�ını anlatır. Zorla 

evlendirilen Mahmud’un �u sözleri yazarın dü�üncelerini yansıtır: “Çocuk de�il önemli 
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olan. “Kadın; evlilik de de�il. Kadın önemli önce. Ba�arısız bir evlili�in kazandırdı�ı 

çocuk nedir bilir misin sen?”85 

Ruhsal yalnızlık ya�ayan Mahmud aynı zamanda cinsel yalnızlık da duyar. 

Evlili�inde cinsel heyecanı da ya�ayamaz. Bu konuda da e�iyle ileti�imi yoktur. Onunla 

iki yabancı gibilerdir. “Kalın beyaz bacaklar orada kabarıp tümsekleniyor. Karanlık 

yorganı kaldırıp kadının yanına girmiyor. Kasıklarında bulanık bir a�rı olup dola�mıyor 

kahverengi adamın. Bu kadın, bilinmez yokluklarda çı�lık çı�lı�a uzakla�masın bu 

gece.”86 

 “Bozbulanık”taki  “Bazıları” öyküsünde Rıza Bey’in evlili�i sorgulanır. Rıza 

Bey’in yalnızlı�ının anlatıldı�ı öykünün merkezinde ileti�im kuramayan bir çiftin aile 

hayatı yer alır. Rıza Bey, yirmi be� yıldır birlikte ya�adı�ı e�iyle duygularını ve 

dü�üncelerini payla�amaz. Sabiha Hanım, Rıza Bey’in sıkıntılı oldu�unu dahi anlamaz. 

Aynı odada oturdukları halde birbirlerinin ruh hallerini anlamaya çalı�mayan çiftin 

evlili�i payla�ımdan yoksundur. 

 “Ö�retmen” öyküsünde bir ilkokul ö�retmeninin zihninden geçen karma�ık 

dü�ünceler anlatılır. Öyküde “a�k, evlilik, özgürlük, sevgi” kavramları sorgulanır. 

Yazar, öyküde farklı sosyal meselelere tartı�ma zemini hazırlar. Öykü okurunun 

dü�ünce üretmesini ister. Kadın-erkek ili�kilerini sorgulayan öykü kahramanına göre 

“sevmek”, uzak uzak, ince ince, sızım sızım, çini çini, çiseleyen, çimlenen, gülümseyen 

bir �eydir. “Aliye” adlı arkada�ının “imam nikahı, gayrime�ru çocuk ve namus” 

kavramları üzerine söyledi�i sözleri hatırlayan ana kahraman, toplumun ahlak yasalarını 

ele�tirir. Evlilik kurumunun temelinde sevginin olması gerekti�inin altını çizer. 

 “Yine bir gün Aliye: “Bu dünya piçlerle dolu” diyordu. “Örne�in ben piçin 

âlâsıyım. Benim babam pis, adi, sarho� herifin biri. Annem de eh, sıradan bir kadın. 

Birbirini dü�ünmeden, arzu etmeden, rastgele birle�mi� iki insan. Nikâh ne demek? Ne 

idü�ü belirsiz bir herif, yani imam; üç be� ki�iden âmin âmin ve peydahlanan ben. Ama 

dü�ünün birbirini arayıp bulan, isteyen iki ruh, iki vücut birle�irse… O zaman ka�ıtlar 

ve imzalar bir yana, do�an çocuk piç de�ildir. Kesinlikle! Sahici insan odur i�te… 

Toplum, ahlak, yasa, düzen ve inanç denen �eyler, temiz ve yerle�mi� duygular, 

gev�emi� bir �eyler kayar gibi olmu�tur Aliye konu�urken. O zaman yürekleri yakıcı bir 

duygu alazlayıp geçmi�, bir an, yangın yangın a�kı duymu�lardı.”87 

                                                 
85 Topal Ko�ma, Susuz V, s. 139 
86 Topal Ko�ma, Susuz V, s. 143 
87 Bozbulanık, Ö�retmen, s. 65 



 35 

 “Keklik Türküsü” öyküsünde Oya adlı ana kahramanın evlili�e bakı� açısı 

anlatılır. Oya’nın annesi ve Zehra Hanım’ın evlili�e dair görü�leri ile ana 

kahramanınkiler çatı�ır. “A�k” kavramını sürekli sorgulayan Oya’ya göre e� seçiminde 

herkes özgür olmalıdır. Annesi ve Zehra Hanım ise toplumun bakı� açısının önemli 

oldu�unu savunurlar. Evlili�in toplumun onayını alarak, toplumun be�enisine uygun 

olarak yapılmasını uygun gördüklerinden görücü usulü evlili�i savunurlar. “Var bir 

kocaya da gelip evinde bir kahve içelim. Kız everdik diye azıcık da biz gerinelim 

bakalım” diyen kadın kahraman, evlilik anlayı�ını yansıtır. Bu anlayı�a göre  “Koca 

ekme�i meydan ekme�idir.” Toplumda yerle�mi� bu bakı� açısı bireyler üzerinde baskı 

olu�turur. Öykü kahramanları, “Keklik Türküsü”nde Oya’nın annesinin ya�adı�ı “ele 

güne ne deriz” korkusuyla ya�arlar. Toplumda yapılan evliliklerde ba�kalarının fikirleri 

göz önünde bulundurulur. Toplumun be�enisi ön plandadır. 

 “Topal Ko�ma” da yer alan “Susuz IV” ve “Susuz X” adlı öykülerde anlatılan 

mutsuz evliliklerde kadın kahramanların ruh halleri yansıtılır. “Susuz IV”te e�inden 

ayrılmayı dü�ündü�ü halde çocuklarının mutlulu�u için bunu gerçekle�tiremeyen bir 

kadın anlatılır. Özverili kadın kahraman, oldukça çalı�kandır. E�ine sadık olan kadın, 

tüm özverisine ra�men e�iyle ileti�im kuramaz. Eviyle ilgilenmeyen adam, e�ini aldatır. 

Kadın, bu duruma ra�men evlili�ini sürdürür. Yazar, çıkmazdaki bu kadını anlatırken 

toplum tarafından kadına verilen rolleri sorgular. Kadın, kendi mutlulu�unu 

dü�ünmeden, ba�kaları için ya�amaya zorlanmaktadır. Mutsuz ve yalnız olsa da yazgıya 

boyun e�en kahraman, “çocuklar ve çorba kurtuldu” diye sevinir.  

 “Susuz X” öyküsünde de  ta�ralı bir kadının evlili�indeki mutsuzlu�u  anlatılır. 

Gece geç saatlere kadar eve dönmeyen kocasını bekleyen kadın, “öfke, kıskançlık, 

üzüntü” gibi duyguları karı�ık bir biçimde ya�ar. Aldatıldı�ını dü�ünen kadını teselli 

eden ta�ralı iki kadının teselli sözleri dikkat çekicidir: “Erke�in üstüne varılmaz. Döner 

gelir. Deli çakal i�te. Bilin oyununu. Döner gelir.” Bu sözler ta�ralı kadının erke�in 

üstünlü�ünü kabul edi�ini yansıtır. Kadın-erkek e�itli�ine aykırı olan bu dü�ünce 

tarzında erkek ayrıcalıklıdır. Yazar, öyküde  ta�ralı cahil bir kadının da evlilik 

kurumunu sorgulayabilece�ini vurgular. Bu kadın, toplumun bakı�ına göre aslında 

sadece ev i�i yapmakla, çocuklarına bakmakla yükümlüdür. Öyküde bu görü�e kar�ı 

çıkılır. Öykü, ta�radaki zihniyetin aynasıdır. Kadının özgürlü�ünü elinden alan bu 

zihniyete göre erke�in üstünlü�ü esastır. 

 “Topal Ko�ma”nın “Susuz VI” adlı öyküsünde edebiyat ö�retmeni Sahir ile 

resim ö�retmeni Özün’ün evlilikleri anlatılır. “Ta�ra” diye tanımlanan bir Orta Anadolu 
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�ehrinde ya�ayan çiftin mutsuzlu�u dile getirilir. Sahir, a�ık olarak evlendi�i Özün ile 

sa�lıklı ileti�im kuramaz. Genç bir ressam olan Özün, �stanbul’da resim yaparak 

ya�amak ister. Onun sanat a�kı her �eyin önüne geçer. Evlili�inde aradı�ını bulamayan 

genç kadın, kendisini anlamaya çalı�an e�inin dokunu�larına dahi engel olarak yalnızlı�ı 

seçer. Öyküde a�k temeli üzerine kurulu bir evlilikte ya�anan mutsuzluk dile getirilir. 

 “Susuz VIII” öyküsünde “Ay�e” adlı ana kahramanın karma�ık zihni yansıtılır. 

Öyküde “kadın-erkek ili�kileri, evlilik, aile, bekaret, feminizm” kavramları tartı�ılır. 

Öykü kahramanları bu kavramlara dair görü�lerini belirtirler. Öyküde “Kader mi, 

Bülent mi” sorusunun cevabını arayan ana kahraman, toplumun evlilik anlayı�ını 

ele�tirir. Kaderci tavrın mutsuz evliliklere neden oldu�unu savunur. Öykünün mesajını 

da yansıtan �u sözler önemlidir: 

 “Kader deyince ifrit ate�i oluyor Bülent. Ali Beyin o�lu!’Eh! Anlatamam ki…’ 

Mösyö Sorbon der Meli ona.’Evlen’ diyor, rahat rahat. Evlilik, bir anlam tamlamasıdır. 

Geli�igüzel biriyle olmaz bu i� elbet. Büsbütün bo�untu. Burada çeker, aile çevresinde o 

zaman. Yükü az hiç olmazsa. Evlenmek! De�er kazandırırsa insana, dengeyi kurarsa, 

iyi. Yoksa? Peki nerede bu Allah? Yoksa yok mu? ‘Allahım! Allahım…’”88 

 “Susuz XI” öyküsünde “Naciye” adlı kadın kahramanın sevdi�i adamla 

�stanbul’a kaçma serüveni anlatılır. Öykünün temelinde mutsuz bir evlili�in sebep 

oldu�u olumsuzluklar yer alır. Naciye, yanında uyumaya tahammül edemedi�i e�iyle 

yürüttü�ü mutsuz evlili�e ba�kaldırır. Bu ba�kaldırı aslında toplumun bireyin 

özgürlü�ünü elinden alan de�er yargılarınadır. Naciye, Murat adlı �oföre a�ıktır. A�kı 

için mücadeleyi göze alır. Sevdi�i adam bir kazada ölünce çaresiz kalan Naciye i� arar. 

E�ini ve çocu�unu bırakıp sevdi�i insana kaçan bu kadına toplumun bakı�ı oldukça 

acımasızdır. “�ffetsiz” olarak nitelendirilen kadına dair önyargılar söz konusu olur. 

Öyküde vurgulanan nokta da zorla evlendirildi�i ki�iyi sevemeyen kadını 

cezalandırmaya devam eden çarpık erdem anlayı�ıdır.  

 “Menek�eli Bilinç” kitabında “Açar da Tutku Gülleri Açar” öyküsünde de 

“evlilik” kavramı farklı boyutlarıyla ele alınır. Öykünün ana kahramanı olan dul kadın, 

toplum tarafından dı�lanır. Onun be�endi�i bir erkekle birlikte olu�u ayıplanır. Dul bir 

kadına ya�ama hakkı dahi tanımayan ki�iler onun namusunu sorgular. Ekonomik 

özgürlü�ünü kazanmı� olan kadın evlili�e dair görü�lerini büyük bir cesaretle anlatır. 

“Evlilik, bekaret, namus” kavramlarını iki yüzlü bir tavırla açıklayan ki�ilere kar�ı 

                                                 
88 Topal Ko�ma, Susuz VIII, s. 187 



 37 

kendisini korumaya çalı�ır. Kahramanın �u sözleri öykünün mesajını da yansıtması 

bakımından önemlidir:  

 “Adam olu�um bir kendi çabamla. Onlar kocalarının, karılarının sıcacık 

koyunlarında yatıp çocuk yaparken yün örmü�üm ben. Borç yüzünden çıbanlar 

dökmü�üm. Gece çalı�mı�ım, gündüz çalı�mı�ım. Ho�uma giden bir adamla yatmak 

hakkımdır. Bunu anlamayacaklarını, o çarpık erdem anlayı�larıyla ba�da�tıramayacak-

larını bilmez miyim. Bo� vermi�im ben onları. Beni bırakmıyor. Ben onu bırakmıyorum 

sanıyorlar. Benim çabam tutuyor adamı.”89 

 “Tedirgin” öyküsünde iki farklı evlilik anlayı�ı ortaya konulur. Öykünün ana 

kahramanı Nurhan Alada�, mutlu bir yuvaya sahiptir. Çocuklarının olmayı�ı dahi e�iyle 

birlikteli�inde sorun olmaz. Evlilikleri saygı ve sevgi temeline dayanır. Öykünün di�er 

kadın kahramanı Nili’nin evlili�i ise çıkar ili�kisinden ibarettir. E�iyle evlenme nedeni 

gelece�ini garanti altına almaktır. Nili’nin evlilik anlayı�ını yansıtan �u sözleri dikkate 

de�erdir: 

 “Ben de Kenan”ı yakalamasaydım vaktiyle dü�ün artık. Gülme gülme, ben 

açıkça söylerim. Resmen el koydum Kenan’a. Hem yakı�ıklıydı, hem zengin. Mesle�i 

iyi, arazi marazi, pamuk falan. ��ini bileceksin. Yok çaresi Gemisini kurtaran… Ben 

yardım etmesem anneme, Allahtan Kenan para pul hesabı bilmez, her �ey benim elimde 

yoksa sürünür kadın vallahi sürünür. Ama ne acı �ekerim, dü�ünebiliyor musun ! Onun 

için bo� ver sen. Hepsi aynı, bu heriflerin. Yani bak açıkçası, ben kocamı bile ayrı bir 

yere koyamam. Kenan da içlerinde, hepsi bir…90 

 Nili adlı kadın kahramanın bu sözleri evlilikten beklentilerini yansıtır. Kenan 

Bey, ba�ka kadınlarla gönül ili�kisi kurmaktadır. Onun bu çirkin tavrı dahi e�i için sorun 

de�ildir. Evliliklerinde maddi de�erler ön plandadır. Nurhan Alada�’ın evlili�i ise 

manevi de�erlere dayalıdır. E�ine a�ık olan kadın kahraman için önemli olan mutluluk 

ve huzurdur.  

 “I�ın” öyküsünde mutsuz bir evlilik anlatılır. E�iyle hiç ileti�imi olmayan yalnız 

bir adamın ruh tahlili sunulur. “Balkondaki adam” olarak tanıtılan kahraman sürekli 

sigara içer. Evin içinde mutlu de�ildir. Balkona çıkma nedeni de odalarda havasız 

kalmasıdır. Öyküde mutsuz bir evlili�in insanı nefes alamaz duruma getirdi�i anlatılır. 

E�iyle hiçbir payla�ımı olmayan kahraman, bu durumun nedenlerini �öyle açıklar: 
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 “Ya�amı oldu�u gibi alır. �ncelemez. Dü�ünemez, yeniden, kendinden bir �ey 

katarak üretmez. Ne ö�renmi�se onunla yetinir. Günlük hayatını ya�ar. Derinlik 

sözcü�ünü, belki çok güzel yazar, o güzel yazısıyla: DER�NL�K ! Ama, anlamaz.” 91 

 “Acıyı A�mak” öyküsünde de birbirlerini anlamayan bir çiftin evlili�i anlatılır. 

Ev hanımı olan kadın kahraman, kendisini bir tutsak olarak nitelendirir. Ev i�leri, 

çocuklarının bakımı ona sorumluluk yükler. E�inin bencilli�i, so�uklu�u ve 

anlayı�sızlı�ı kadın kahramanı mutsuz eder. Öyküde erkek egemen toplumun kadına 

sundu�u roller tartı�ılır. E�inin kar�ısında sürekli ezilen kadının �u sözleri onun iç 

dünyasını yansıtır: 

 “- Ah, nasıl sıkılıyorum. �çine dönük, gösteri�siz bir kadınım. Güzel de de�ilim, 

biliyorum. Kültürlü, benbenci bir kocaya kar�ı susa susa sinir sahibi olmu� biriyim i�te.-

”92 

 “�nsan istedi�ince kalabalıktan kaçsın, uzun yürüyü�ler yapsın, gene eve 

dönülür. Ben de evime dönüyorum her seferinde. Pi�irilecek yemekler, yıkanacak 

meyveler, kurulacak sofralar beni bekliyor. Ben bir ev kadınıyım. ��im de bu. Bu i�lerin 

tutsa�ıyım. Çocuklarım da küçük oldu�una göre…93 

 Nezihe Meriç,  “evlilik” temalı öykülerinin ço�unda kadına toplum tarafından 

verilen rolleri sorgular. Kadını köle gibi gören anlayı�ı ele�tirir. Toplumun genelinde 

var olan bu zihniyetin de�i�mesi gerekti�ine i�aret eder. Öykülerin kadın kahramanları 

da ya�amlarını sürekli sorgularlar. Erkek oldu�u için ev i�i yapmayan, çocukların 

bakımına yardımcı olmayan e�lerinin bu bencil davranı�ları onları mutsuz eder. Yazara 

göre kadını de�ersiz gören zihniyet de�i�meden bu sorunun çözümü mümkün de�ildir. 

 “Bir Kara Derin Kuyu”da gelenek göreneklere dayalı olarak gerçekle�en mutsuz 

bir evlilik anlatılır. Karadenizli Mustafa adlı öykü kahramanı toplum baskısıyla 

evlendirilmi�tir. �stanbul’a göç ettikten sonra burada genç bir kıza a�ık olan kahraman, 

çaresiz kalmı�tır. E�inden nefret etmektedir. E�inden ayrılmak ister. Oysa e�i onun eve 

getirdi�i genç kızı “kuma” olarak benimser ve bu duruma dahi razı olur. Yazar, öyküde 

“evlilik” kararında bireylerin özgür bırakılmaları gerekti�i mesajını yineler. Toplum 

baskısıyla yapılan gelenekçi evliliklerin sebep oldu�u bunalımlara dikkat çeker. 

 “Yandırma” adlı öykü kitabında yer alan “Yunus” adlı öyküde de mutsuz bir 

evlilik anlatılır. Yazar, bu tema üzerinden kadın-erkek ili�kilerini sorgular. Toplum 
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baskısı sonucu hiçbir yakınlık duymadı�ı bir kadınla evlenen Yunus adlı kahraman, 

yalnızlı�a mahkum edilmi�tir. Yunus’un �u sözleri onun e�iyle hiçbir payla�ımının 

olmadı�ına i�aret eder: “Benle konu�acak, �u rakıyı, böyle bir yerde kar�ılıklı içecek, 

beni nasıl söyleyim, �öyle söyleyeyim, bana ya�amak denen bu �ey, ne bu ya�adı�ımız 

abi, benim çok kafama takılıyor, nedir bu ya�amak denen hani anlatabildim mi, bakma 

güldü�üme, çok dü�ünüyorum bunu abi, hani i�te bunu benimle dü�ünecek biri gerek 

abi. Getir bizim Selime’yi buraya, olur mu abi? Getirebilir misin? Diyelim getirdin, iki 

çift konu�amaz abi. Susar oturur.”94 Bu öyküde de �oför Sabir ile aynı kaderi payla�an 

kahramanın can sıkıntısı anlatılır. �ki kahraman da teselliyi içkide bulur. Yazar, 

öykülerde toplumun a�ka ve evlili�e geleneksel bakı�ını ele�tirir. Dikkat çeken nokta 

�udur: Mutsuz evliliklerde sadece kadınlar de�il erkekler de bunalıma sürüklenirler. 

Yazar, öykülerinde bu gerçe�in altını çizer.   

 Nezihe Meriç, öykülerinde evlili�in payla�ım temeli üzerine kuruldu�unun altını 

çizer. Toplum baskısıyla gerçekle�en evliliklerin sa�lam olmayaca�ını örneklerle 

anlatır. Toplumun a�ka ve evlili�e geleneksel bakı�ını sıkça ele�tirir. “Keklik 

Türküsü”nde Oya adlı genç kızı zorla evlendirmeye çalı�anların söyledi�i �u cümlenin  

bu geleneksel bakı�ın ürünü oldu�unu vurgular: “Koca ekme�i meydan ekme�idir.”  

 Nezihe Meriç’in evlili�i konu alan öykülerinde genellikle mutsuz evlilikler 

anlatılır. Mutsuz evliliklerinin insanları bunalıma sürükledi�i ifade edilir. Ba�kalarının 

zoruyla yapılan evliliklerde mutsuzluk kaçınılmazdır. Sevdi�i insanla evlenmeyip 

toplumun uygun gördü�ü ki�iyle evlenen bireyin yalnızlı�a mahkum olu�u yazar 

tarafından sıkça ele alınır. Nezihe Meriç’e göre evlilikler “ saygı ve sevgi” temeline 

dayalı olmalıdır. Çocuklar da iki insanın birbirine duydu�u a�kın simgesi olarak 

dünyaya gelmelilerdir. Bireyin özgürce e� seçimine kar�ı çıkan eskimi� gelenekleri 

ele�tiren yazar, öykü kahramanlarının bu konuda ya�adıkları sorunları anlatırken aslında 

kendi duru�unu yansıtır. 

 

3.1.2. Kadın Dünyası 

 Nezihe Meriç, ba�ta öykü kitapları olmak üzere eserlerinde kadın dünyasını 

farklı noktalarıyla yansıtmı�tır. Yazarın kadınca bir bakı�la ele aldı�ı “kadın dünyası” 

                                                 
94 Yandırma, Yunus, s. 33 



 40 

özellikle “Menek�eli Bilinç” adlı öykü kitabında tüm ayrıntılarıyla ele alınır. Yazar, çok 

iyi bildi�i kadın dünyasını öykülerde ba�arılı bir biçimde anlatır. 

 �nci Aral, “Öykücülü�ümüzde Kadın ve Erkek Söylemi” ba�lıklı yazısında kadın 

dünyasını konu edinen öykücülere dair �u sözlere yer verir: “1960-80 arası yıllarda 

kanunlarını daha çok kadın dünyasından alan, kadınlara siyasal, ahlaksal, cinsel 

sorunların sorgulanması temelinde bakan, bireyselle toplumsalın bir arada ele alındı�ı 

kadın imgeleri yaratan kadın yazarlar, kendi cinslerini kınamaktan korkmadan içerden, 

derinli�ine anlatmaya ba�ladılar. Nezihe Meriç, Leyla Erbil, Adalet A�ao�lu, Sevgi 

Sosyal, Pınar Kür vb…”95 

 Nedim Gürsel “Bozkırdaki Yabancı” adlı kitabında “Türk Kadın Edebiyatı 

Üzerine” ba�lıklı bir yazısında Nezihe Meriç’in “ça�da� düzyazının öncülerinden” 

oldu�unu vurgular. Nedim Gürsel’e göre Nezihe Meriç, kadın dünyasını derinlemesine 

ele almaktadır. Nedim Gürsel, Türkiye’de kadın edebiyatının özelliklerini �öyle sıralar : 

“Türkiye’de kadın edebiyatının özgül nitelikleri arasında orta sınıfların günlük 

ya�amlarına e�ilmesini, toplumsal sorunlardan çok duygusal ili�kileri ön plana 

çıkarmasını, ba�kaldırıcı olu�unu, kadın-erkek e�itli�ini Batı’ya oranla daha az köktenci 

bir biçimde talep etmesini, büyük kentlerin hem kibar hem kenar mahallelerini 

betimlemesini sayabiliriz.”96 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde kadın-töre çatı�ması, kadınların geçim sıkıntısı, 

aile baskısı sıkça anlatılır. Kadın kahramanlar, toplumla kar�ı kar�ıya gelirler. 

Toplumun gelenek ve görenekleri onların özgürce hareket etmelerine izin vermez.  Bu 

nedenle bir çatı�ma ya�anır. Ezilen kadın kahramanların mücadelesine dikkat  çeken 

yazar, toplumu ele�tirir.  

 “Dünyadaki Teknik Arıza” öyküsünün kadın kahramanı, iki çocuklu dul 

birisidir. Çuval dikerek geçimini sa�lamaya çalı�an kadın, toplum tarafından dı�lanır. 

Kadına dair öyküde �u bilgiler sunulur: Ortaokulu bile bitirmesine izin verilmemi�tir. 

Çok küçük ya�ta evlendirilmi�tir. Önceleri ba�kaldırsa da iki çocu�u olduktan sonra 

kaderine boyun e�mi�tir. Kocası fabrikadan bir i�çi kızla kendisini aldatmı�tır. Kadının 

özgürlü�ünü elinden alan toplum, bu durumu kaderci bir tavırla açıklar. Kaderine boyun 

e�mesi için de kadına baskı yapar. Yazarın özellikle altını çizdi�i bu konu  öykülerin 

ço�unda kar�ımıza çıkar. Öyküde vurgulanan nokta, dul bir kadına ya�ama hakkı 

tanımayan töreler, gelenek ve göreneklerdir. 
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 “Umut Fakirin Ekme�i” öyküsünde yoksul bir kadının dünyası yansıtılır. 

Badanacı olan kocası hastanede tedavi gören kadın kahraman, çocu�una bakmak için i� 

aramaktadır. Kadının çok küçük ya�larda evlatlık olarak bir aileye verildi�ini 

vurgulayan yazar, bu olayın onun kaderini de belirledi�ine i�aret eder. Küçük ya�ta 

evlendirilen kadın, imkansızlıklar içinde bir hayat sürdü�ünden oldukça mutsuzdur. 

Yazar, kadın kahramanın her �eye kaderci bakı�la yakla�tı�ını vurgular. “Alınyazısı” 

diyerek her �eye razı olan kadın, sürekli �ükreder. Kadın dünyasını yansıtan öyküde 

gelene�i olu�turan de�erlerden biri olan tevekkül anlayı�ının bu dünyaya etkisi 

sorgulanır. Bu öykünün kadın kahramanı, toplumda ezilen çok sayıda kadını temsil 

eder. Ya�adıklarını sorgulamayan bu tip kadınlar,  hiçbir �eye kar�ı çıkmazlar. Kimlik 

arayı�ından uzak olduklarından  toplumun dayattı�ı her �eye razıdırlar. Yazar öyküde 

anlattı�ı bu kadın kahraman aracılı�ıyla çok sayıda kadının dünyasına ı�ık tutar.  

 “Uzun Hava” öyküsünde iki farklı kadın kahramanın dünyası kıyaslanır. Öyküde 

a�k, cinsellik, evlilik, kadın-erkek ili�kileri sorgulanır. �oför Sabir adlı ana kahraman 

mutsuz bir evlilik yapmı�tır. Karısı “yapa�ı kokan kirli yataktaki uçuklamı� dudakları, 

sert kalçaları, nasırlı topukları ile horul horul uyuyan köylü kızı” olarak tanımlanır. 

�oför Sabir’in a�ık oldu�u Sofiya adlı kadın ise “dü�mü�” bir kadın olsa da anlayı�lı, 

sevecen ve uyumludur. “Bacı gibi, ana gibi” oldu�unu söyledi�i bu kadına a�ık olan 

Sabir, çaresizlik içindedir. Öyküde ele�tirilen nokta �udur: Sabir, iyi, namuslu diye 

tanımlanan köylü kızı ile zorla evlendirilmi�tir. Toplum baskısı yüzünden iki kadın 

kahraman da mutsuz olmu�tur. 

 Yazarın altını çizdi�i nokta, evli çiftlerin mutsuzluklarıdır. Toplumun dayattı�ı 

yasalar, çok sayıda insanın ma�dur olmasına neden olmaktadır. Ahlak kuralları 

nedeniyle Sabir’in  sevdi�i ki�iye kavu�masına engel olan toplumun dayattı�ı evlilik, 

birden fazla ki�iyi yalnızlı�a mahkum etmi�tir. �oför Sabir’in e�inin ya�adı�ı 

mutsuzlu�a  da dikkat çeken yazar, zorla yapılan bir evlili�in sonuçlarını farklı bakı� 

açılarıyla de�erlendirir. 

 “Kurumak” öyküsünde toplumdaki iki farklı kadın tipi yansıtılır. “Bilge” adlı 

kahraman anlatılırken ça�da� kadının bireysel ve toplumsal konumuna ı�ık tutulur. 

Bilge, sürekli dü�ünen, sorgulayan ve a�ırı duyarlılı�ı nedeniyle bunalımda olan genç 

kadındır. Onun imrenerek anlattı�ı Safinaz Hanım ise sıradan bir ya�am süren; fakat 

mutlu olan bir ev hanımıdır. “Dü�ün çorbası pi�irmek, dolma sarmak, soba tahtasını 

silmek, e�ine taze bezelye pi�irmek” onu mutlu etmektedir. Kadın kahraman, 

elindekilerle yetinen, sorgulamadan ya�ayan kadınları temsil eder. Bilge ise ya�amı her 
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yönüyle sorgular. Kendisini tanımaya çalı�an bu kadın kahraman sürekli iç yolculu�a 

çıkar. Kimlik arayı�ı onun zihnini sürekli me�gul eder. Yazar, bu kimlik arayı�ını 

anlatarak  de�i�en kadın modeline i�aret eder. Öyküde iki farklı dünya kıyaslanır. 

Yazar, kadının bilinçlenme serüvenine dikkat çeker. Yazar, de�i�en kadın dünyasını 

sorgular. 

 “Topal Ko�ma”daki  “Susuz” ba�lıklı öykülerin ço�unda kadın dünyası 

yansıtılır. Toplum baskısıyla bunalan kadın kahramanlar adeta susuz kalmı�lardır. 

Kahramanların susuzlu�unun nedenleri kitabın ikinci basımındaki kapak yazısında 

Ülker �nce tarafından �öyle ifade edilir: 

 “Hayatın ‘Özsuyu’nun nereden geldi�ini anlamaya yönelik birinci kitaptaki 

öykülerden sonra ‘susuz’lu�a atlanması do�al, çünkü suyu nelerin kuruttu�una da 

bakmak gerekiyor. Bu i�in sorumluları da apaçık ortada: ‘aradıkları ya da kaybettikleri 

bir �eyi olmayan’, ‘a�kı… sevinçle, ne�eyle kar�ıla(mayan)’, ‘ya�amı durmu�’, 

‘özelliksiz insanlar, eskimi� gelenekler, saçma önyargılar’. Onlara kar�ı sürekli sava�an 

insanların varlı�ı, felaketli sonu sürekli geri püskürtüyor. �ki ucundan iki yana çekilen 

gergin ipin bir ucundakiler öteki ucundakilerden daha kalabalık, ama onlar kadar güçlü 

de�iller.” 

 Susuz I’den Susuz XI’e kadar süren öykülerin kadın kahramanlarının arasında 

dü�ünen, sorgulayan, eskimi� ve i�levsiz törelere kar�ı çıkan mücadeleci ki�iler yer alır. 

Bu kadın kahramanların en önemli özellikleri “susuz” olu�larıdır. Kendilerinde eskimi� 

törelere kar�ı mücadele etme gücünü bulan kadın kahramanlar,  susuzlu�u gidermek 

için büyük çaba sarfederler. Ço�u zaman hedeflerine ula�amadıkları bu mücadelede yer 

almı� olmak dahi onlar için önemlidir. Kadın dünyasının belli ba�lı sorunlarına dikkat 

çeken öykü kahramanları, varolu� serüvenlerini sorgularlar. Bu sorgulamada ça�da� 

kadının kimlik arayı�ı ön plandadır. 

 “Susuz IV” öyküsü iki kadın kahramanın dertle�ti�i bir konu�madan olu�ur. 

Onbe� ve on yedi ya�larında çocukları bulunan kadın, e�i tarafından aldatılmı�tır. �smi 

belirtilmeyen bu kadın kahraman, çocukları için yürüttü�ü evlili�inde yalnız ve 

mutsuzdur. Ekonomik özgürlü�ü olmasına ra�men toplumsal �artlar nedeniyle her �eye 

katlanır. “Istırap çekmi�, yokluk çekmi�, kadınlı�ına, onuruna aldırmamı�” birisi olsa da 

yenilmemi�tir. Öykünün anlatıcısı, kadın kahramanın dünyasını �u sözlerle yorumlar: 

“Yuvayı yapan di�i ku�tur” diye bellemi� bir kere. Hareket noktası sa�lam. Öyle 

yeti�mi�. Erke�in elinin kınası, demi�ler. “Testi kadar kocası olanın, kulpu kadar ra�beti 
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olur” diye dolmu� kula�ına. Arslan kadın. Belli. Ama temelinde sa�lam bir �ey var. Hiç 

de�ilse sa�lam oldu�una inanılmı�. Yoksa böylesine kuvvetli olamazdı.”97 

 Susuz IV ve Susuz VII öykülerinin kadın kahramanı “Meli” mücadeleci kimli�i 

ile tanınır. Meli, hayatı sürekli sorgulayan bir aydındır. Onun çıkmazlarının nedeni de 

“susuz” olu�udur. “Benim susuzlu�um, tutunacak �eyi bulup çıkaramayı�ımda. Onlar 

tutunacak bir �ey aramıyorlar gayrı. Tek ba�ımayım.”98 diyerek mutsuzlu�unun 

nedenini  açıklar. Meli, kendisinin sürekli sorular içinde oldu�unu belirtir. Bir sonuca 

eri�emedi�i için de “açıkta” oldu�unu söyler. Edebiyat ö�retmeni olan kadın kahraman, 

idealisttir. Ö�rencileri için aydınlık bir gelecek dü�ler. Bilimsel de�erleri savunurken 

eskimi� törelerle sava�ır. Onun �u sözleri mücadelesinin nedenini belirtir : 

 “Dü�ünüyorum, okuyorum, ö�reniyorum. Bu, çevremdeki günlük ya�amın 

içinde yuvarlananlardan, dü�üncesi ancak bu çerçevenin içinde do�up geli�enlerden 

biraz daha ayrılmama neden oluyor. Gün geçtikçe, okuyup ö�rendikçe, onların 

sorunlarını, içinde dönendikleri olayları, ruh durumlarını, tüm bunların neden ve 

sonuçlarını açıkça kavrıyorum. Her �ey gizlili�inden, karı�ıklı�ından kurtuldukça, 

benim için önemini kaybediyor. Dü�çülü�üm bozuluyor. Yavana, tatsıza varıyor. Ben 

tek ba�ıma kalıyorum. Kıyamet burada ba�lıyor.”99 

 “Susuz VI” öyküsünün kadın kahramanı da ruhsal sıkıntı ya�ayan “Özün” adlı 

ö�retmendir. Resim ö�retmeni olan kadının iç dünyası oldukça ba�arılı biçimde 

anlatılır. Kadın kahraman, akademiden mezun olduktan sonra Orta Anadolu’nun küçük 

bir �ehrinde ö�retmenlik yapmaktadır. Resim yapmak onun en büyük tutkusudur. �çini 

dolduran sanat a�kı onun ya�ama sevincidir. Sergilere gitmek isteyen kadının ta�radaki 

yalnızlı�ı ve mutsuzlu�u bitmez. Bu öyküde de farklı kadın dünyaları kıyaslanır. 

Öyküde  vakitlerinin ço�unu dedikodu yaparak geçiren köylü kadınların sı�  dünyaları 

anlatılır. Öykünün ana kahramanı Özün’ü be�enmeyen bu kadınlar, hiçbir �ey 

üretmeden ya�amaya �artlanmı�lardır. Onlar, ya�amı sorgulamazlar. Yazar, e�itimsiz 

kadınların bu ya�ama biçimlerini çok sayıda öyküsünde ele alır. 

 “Menek�eli Bilinç” adlı öykü kitabında yer alan öykülerin tamamının konusu 

kadın dünyasıdır. Öykülerin adlarına bakıldı�ında öykülerin içeri�i ile uyumlu oldukları 

görülür. “Varım Diyorum �nanmalısınız”, “Menek�eli Bilinç”, “Giderek Daha Güçlü”, 

                                                 
97 Topal Ko�ma, Susuz IV, s.133 
98 Topal Ko�ma, Susuz VII, s. 159 
99 Topal Ko�ma, Susuz VII, s. 164 
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“Açar da Tutku Gülleri Açar” adlı öykülerde kadın kahramanların bilinçleme süreçleri 

anlatılır. Kadın dünyasında ya�anan bilinçli bir ba�kaldırı söz konusudur.  

 Güven Turan, Devinim’de yayımlanan  “Kadınca Ba�kaldırmanın Bilinci” adlı 

yazısında Menek�eli Bilinç’te yer alan öyküleri tahlil eder. “Meriç’in bütün öykülerinde 

kendini gösteren, esasında de�i�ik adlar altında hep kar�ımıza çıkan iki ki�isi var. 

Bunlardan önde geleni ya�adı�ı ortama ve kadınların içten de�i�memi� tutsaklıklarına 

ba�kaldıran genç kız tipi ve bu tipe kar�ı olmak üzere ezik, kadınlı�ının bilincinde 

olmayan, birtakım eskimi� törelere körü körüne ba�lı, orta ya�lı, daha do�rusu anne tipi. 

(…) Öyküler teker teker alındı�ında gözümüze çarpan bir ba�ka �ey çatı�manın daha 

çok kadınlar arasında oldu�u. Öykülerdeki ba�kaldıran kızlar öteki kadınlara kar�ı 

çıkıyorlar. Bu ba�kaldırılarda ve sava�malarda erkekler önemli bir yer tutmuyor, ama 

sava� erkekler için yapılıyor. Ba�kaldırılan, “kar�ı çıkılan çevre’menek�eleri 

sineklendirenler’ yani öteki kadınlardır. Anla�ıldı�ına göre Nezihe Meriç kadınların 

yerlerini bulamayı�larının, ezilmelerinin nedeni olarak o kadınları görüyor.”100 

 Nezihe Meriç, kendisiyle yapılan bir röportajda “Menek�eli Bilinç”te anlattı�ı 

kadın dünyasını �öyle ifade etmi�tir: “Bu kitap 1961’de hazırlandı. Araya, otuz be�ten 

sonraki ya�lar için, gittikçe daha a�ır geçen bir dört yıl girdi. O zaman ne havadaydım 

pek bilemiyorum. �imdi okudu�um zaman anımsıyorum o yılları, diyorum ki, o 

zamanlar, soluk almak için kapının aralanmasına çalı�ıyorduk. Kapıyı aralamak zordu. 

Çe�itli hatta bazen komik, bazen münasebetsiz, bazen gereksiz çareler buluyorduk. Bu 

çarelerden birini i�liyordu Menek�eli Bilinç. Kızlar -ve delikanlılar- bir ya�tan sonra 

evden ayrılmalı, kendi ba�ına bir ev kurup, kendi hayatını ya�amalıdır. Bu, hiç olmazsa, 

kafasını dinlemesine, soluk almasına, soluk alıp daha bir rahat dü�ünmesine, hayatını 

bir düzene koyabilmesi için hız almasına yarayacaktır. Menek�eli Bilinç bir durumun 

hikâyesidir. Kızlar için de, a�a�ı yukarı aynı yerde duran kızlar diyelim. Ayrıntılarıyla 

elbette. Yalnız’Menek�eli Bilinç’ hikâyesindeki kız karde� yeni bir kızdır. Olumlu yeni 

bir soluk.”101 

 “Varım Diyorum �nanmalısınız” öyküsünde bir genç kızın mutsuz aile 

ortamından kaçı�ı anlatılır. Genç kız, intiharı dahi dü�ünmektedir. Alkolik babasının 

baskıları onu bunalıma sürükler. A�ık oldu�u adamın yanına giden genç kız,  kaderine 

boyun e�mez. Ekonomik ba�ımsızlı�a sahip oldu�undan özgürlü�ü için mücadele eden 

                                                 
100 Güven Turan, “Kadınca Ba�kaldırmanın Bilinci”  Devinim, S. 11, Aralık 1965, s. 69-72 
101 Mübeccel �zmirli, “Sanatçılarla Konu�malar - Nezihe Meriç -”, Varlık, S. 663, 1 �ubat 1966, s. 10 
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kahraman, bu seçimiyle var oldu�unu kanıtlar. Yazar, öykünün adından da anla�ılaca�ı 

gibi kadın kahramanın  varolu� mücadelesini anlatır. 

 “Menek�eli Bilinç” öyküsünde yansıtılan kadın dünyasında bilincin uyanı�ı söz 

konusudur. “Çiçeklenen bilinç” kadının varolu�unu kanıtladı�ı bir uyanı�ın simgesidir. 

Baba evini terkeden genç kız “menek�e yeti�tiren” ki�ilerdendir. “Menek�eleri 

sineklendirenler” ise eskimi� törelerle insanların özgürlüklerini alanlardır. Öyküde 

“duvar” simgesi de çok önemlidir. Toplum, aydınlanma sürecini ya�ayan kadının 

kar�ısına engeller çıkarır. Töreler, gelenek ve görenekler bu duvarı olu�turur. Kadın 

dünyasındaki mücadele,  duvarı yıkmaya yöneliktir. 

 “Giderek Daha Güçlü” öyküsünün Ilgıncar adlı kadın kahramanı da özgürlük 

mücadelesi verir. Bu öyküde de kadın – toplum çatı�ması söz konusudur. Kadını sürekli 

yanlı� anlayan insanlar onu dı�larlar. Ilgıncar kendisini “yabani acı kiraz” olarak 

tanımlar. Kendi düzenini kuran genç kız, toplumun dayattı�ı kurallara kar�ı kendi 

kimli�ini korur. Yazar, onun bireysel özgürlü�ünü ya�ayabilecek konumda olu�unun 

altını çizer. 

 “Menek�eli Bilinç” adlı öykü kitabında yer alan yedi öyküde de “kadın dünyası” 

farklı yönleri ile anlatılır. Kadın kahramanların endi�eleri, sıkıntıları, kıskançlıkları, 

korkuları yansıtılır. Mutsuzlu�a neden olan bu olumsuz duyguların kayna�ının ne 

oldu�u tartı�ılır. Yazar, mutsuz aile yuvasından kaçan genç kızların tepkilerinin 

nedenlerini ara�tırır. Öykülerin tamamında kadın psikolojisi farklı bakı� açılarıyla 

incelenir. Yazar, ailesine ba�kaldıran genç kızları anlatırken ailenin olaya bakı� açısına 

da yer verir. Neden-sonuç ili�kisi kurularak öykü kahramanlarının davranı�larının 

temelindeki gerçekler açıklanır. 

 “Zor Yoku�u” öyküsünde e�inden bir süredir ayrı kalan kadının dramı anlatılır. 

Öykü, mektup �eklinde yazıldı�ından kadının dünyası ayrıntılı biçimde tasvir edilir. 

“Uzun zamandır örtbas etme�e çalı�tı�ım bir duygu, artık bana direnecek duruma geldi” 

cümlesiyle ba�layan öyküde kadının e�ine olan duygularının de�i�imi anlatılır. 

Yoksulluk nedeniyle çok mutsuz olan kadın, e�ini sorumsuzlukla suçlar. Çocu�una 

bakamayacak durumdaki kadın kahramanın yalnızlı�ı ve mutsuzlu�u dile getirilir. 

 “Zor Yoku�u” öyküsünün  kadın kahramanın e�inin siyasi nedenlerle kaçak 

olarak ya�adı�ını  ya da tutuklandı�ını dü�ündüren ifadeler öyküde sıkça tekrarlanır. 

Kadın kahraman artan geçim sıkıntısına çare bulamaz. E�ini suçlayıcı sözlerinin nedeni 

de çaresizli�inin yarattı�ı öfkedir. Ülkenin çıkarlarını korumak, halkın refah seviyesini 

yükseltmek isteyen birinin kendi ailesini ihmal etti�i ima edilir. Evine kar�ı 
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sorumluluklarını yerine getiremeyen e�ini suçlayan kadın kahramanın sözleri bunu 

do�rular. 

 “Suskun Ezgisi” öyküsünde kadın kahramanın psikolojisi ayrıntılı biçimde ele 

alınır. Yirmi üç yıllık evli kadın kahraman, kırk sekiz ya�ındadır. Ya�lanma endi�esi ile 

doludur. Öyküde onun zihinsel devinimleri yansıtılırken bir kadının iç dünyasının farklı 

renkleri sergilenir. Kadın kahramanın en belirgin özelli�i çevresiyle uyu�mayan birisi 

olmasıdır. Çevresi ile çatı�an kadın, yalnızdır. Tek ba�ına da olsa güçlüdür. “Örne�in �u 

1982 yazının en gözde modası nedir? Diyelim giysisiyle bir renkte ayakkabı mı 

giymeye ba�ladı kadınlar, o zaman siyah giyiniyor. Ya da beyaz, zıtla�ıyor 

çevresiyle.”102 Bu sözler, kadın kahramanın “farklı” olu�una i�aret eder. 

 Kadın kahramana dair “Suskun Ezgisi” adlı öyküde verilen bir ba�ka bilgi de 

onun e�ini kıskanmasıdır. Bu kıskançlı�ın kadın kahramanı  ne kadar çok mutsuz etti�i 

anlatılır.Kıskançlı�a neden olan olay anlatılırken kadın kahramanın iç sorgulamasına da 

yer verilir. Evlili�ini gözden geçiren kadın, e�iyle on yıl önceki durumlarını dü�ünür. 

Evliliklerindeki de�i�imi sorgular. E�lerini ellerinde tutmak için ba�ka kadınların 

yaptıklarını ele�tiren kahraman, kendisinin onlar gibi olamayaca�ını vurgular. 

 “Güzbeyi” öyküsünde iç ve dı� portresi yansıtılan kadın kahramanın yazlık bir 

kentte günlük ya�amından bir kesit sunulur. �ki torunu olan bu ya�lı kadının “a�k, 

evlilik, kadın-erkek ili�kisi, mutluluk” gibi kavramlar hakkında dü�ünceleri anlatılır. 

Kahramanın ailesine dair ele�tirisi çok önemlidir. Kadın kahraman, kendisini tutsak 

ettiklerini söyledi�i bu insanlara hizmet etmekle geçirdi�i ya�amını sorgular. 

Kadınlı�ını ya�ayamadı�ını dü�ünür. Önce çocukları için çabalayan ardından 

torunlarına bakan cefakar kadın tipini yansıtır. Kendi hayatını ya�ayamayan kadının �u 

sözleri onun iç dünyasına ı�ık tutar : 

 “Tutukluyum” diye dü�ündüm. “Ben bir gün, kendi kendime, kendim için, kendi 

zamanımı ya�amak için!” dedim. 

 “Yok, bu böyle olmamalı 

 bir süre alıp ba�ımı  

 AH! 

 Bülent, çocuklar, çevremizdekiler 

 Vız gelir. Bir yolu bulunabilir. 

 Ben bunu yapmalıyım.”103 

                                                 
102 Bir Kara Derin Kuyu, Suskun Ezgisi, s. 238 
103 Bir Kara Derin Kuyu, Güzbeyi, s. 319 
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 “Yandırma” öyküsünde kadın kahramanların ya�adı�ı toplumsal sorunlar dile 

getirilir. Toplumun a�ka bakı�ının sorgulandı�ı öyküde kadının töreler yüzünden 

ya�adı�ı acılara dikkat çekilir. “Zümrüt Hanım” adlı ana kahraman, Rasim Ustaya 

duydu�u a�k nedeniyle ayıplanır. Onun ya�ındaki bir kadının bu duyguyu ya�aması 

toplum tarafından uygun görülmez. Öyküde dikkat çeken nokta, özgür kadın 

kahramanın anlayı�sız kadınlarla çatı�masıdır. Öyküde “Ne anlarlar sevda nedir, aptal 

karılar, ayıpladılar, onlar bilebilirler mi hiç Zümrüt Hanımın gö�üs kafesindeki 

sevdayı” sözleriyle kadın kahramanı mutsuz edenler ele�tirilir. 

 “Yandırma” öyküsünde dikkat çeken nokta, kadınlar arasındaki çatı�madır. 

Birlik olmaları gerekirken birbirlerini anlayamayan kadın kahramanların ya�adıkları 

sorunlar dile getirilir. Yazar, e�itim seviyesi dü�ük kadınların bilinçsizli�ine i�aret eder. 

Kadın sorunlarına kar�ı duyarsız olan bu kadın kahramanların çok küçük dünyaları 

vardır. Aydınlanmadıkları için de eskimi� törelere göre hareket ederler. Bu törelerin 

dı�ına çıkan kadınları da sert bir dille ele�tirirler. Törelere ba�kaldıranları toplumdan 

dı�layarak yalnız bırakırlar. 

 Ülker �nce, “Nezihe Meriç’in Yapıtlarında De�i�en Kadın �mgeleri” adlı 

yazısında yazarın ça�da� kadın yazarların öncüsü oldu�unu ifade eder.  

 “Gözlemlerinin gücü, ki�ilerine kazandırmayı ba�ardı�ı ruhsal derinlik, 

gerçekli�i kavrama ba�arısı, Türk dilini kullanmadaki ustalı�ı için övülürken 

“samimiyeti” ve “cesareti” için de alkı�lanıyor. Öyle görülüyor ki öteki niteliklerinin 

yanı sıra bu son iki niteli�iyle Meriç, Cumhuriyet Döneminin 60’larda bir patlama 

yapan, günümüzde de sayıları her gün artan ça�da� kadın yazarlarının öncüsü olma 

özelli�ini ta�ıyor. Burada vurgulamak istedi�im nokta bir kadın yazarın, Meriç’in 

yaptı�ı gibi, kendi iç dünyasını, dü�üncelerini açmasının o yıllarda bir cesaret i�i olarak 

görülmesidir. �imdi bize bu cesaret eskimi� görünebilir; eskimesi de ne çabuk yol 

alındı�ını gösteriyor.”104 

 Nezihe Meriç, “kadın dünyasını” konu edindi�i öykülerinde kadının bireysel ve 

toplumsal konumunu sıkça sorgular. Sosyo-ekonomik bakımdan farklı sınıflardaki 

kadın kahramanların sorunlarını dile getirir. Aydın genç kızların sayıca fazla oldu�u 

öykülerde kadının dünyasında zamanla ya�anan de�i�im ele alınır. Erkek egemen bir 

toplumda kendisine verilen rolleri sorgulayan  kadının bilinçlenme serüveni anlatılır.                                                                      

Nezihe Meriç’in öykülerinde kadın dünyasına ı�ık tutulur. Kadının zamanla ya�adı�ı 

                                                 
104 Ülker �nce, “Nezihe Meriç’in Yapıtlarında De�i�en Kadın �mgeleri” Adam Sanat, Sayı: 80, Temmuz 
1992, s. 31 
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de�i�im sorgulanır.Yazar, okuyan ya da meslek sahibi olan kadınların eylemlerini 

anlatırken kadının özgürlük arayı�ını ele alır. Öykülerdeki kadın kahramanların gelenek 

ve göreneklerle, toplum  baskısıyla, eskimi� törelerle mücadelesini gözler önüne serer. 

Öykülerin kadın kahramanlarının ço�u geleneklerle mücadelede güçlü davranırlar. 

Öykülerde kadın kahramanların her �art altında ki�iliklerini korudukları görülür.Yazarın 

okura vermek istedi�i mesaj da budur. Nezihe Meriç, kadının özgürlü�ünü savunur. 

Mücadelesini haklı bulur. Öykülerinde de okura  bu duru�u yansıtan mesajlar iletir. 

 

3.1.3. A�k  

 Nezihe Meriç, “a�k” temalı öykülerinde toplumun a�ka geleneksel bakı�ını 

sorgular. Temayı ele alırken ele�tirel bir bakı� açısı geli�tirir. Birbirlerine a�ık insanlar, 

çevrenin baskısı ve anlayı�sızlı�ı sonucunda a�kı doyasıya ya�ayamazlar. Öykü 

kahramanları gelenek ve göreneklere boyun e�meye zorlanırlar. Özgürlü�ü kısıtlanan 

bireyler, içlerinden geldi�i gibi ya�ayamazlar.  

 “Uzun Hava” öyküsünde “�oför Sabir” ile Sofiya arasındaki a�k anlatılır. 

�stemedi�i kadınla zorla evlendirilen Sabir adlı kahramanın  ruh hali ayrıntılı biçimde 

tasvir edilir. Sabir, toplum tarafından dı�lanan “dü�mü� “ bir kadına a�ıktır.Bu nedenle 

de iç çatı�ma ya�amaktadır. “Bacı gibi, ana gibi, avrat gibi” olan Sofiya’nın sevgi dolu 

davranı�larına hayrandır. Oysa bu a�k, toplumsal de�erler kar�ısında ezilmektedir. 

Sabir, mutsuz bir evlilik yapmı� olsa da evlili�in dokunulmazlı�ı nedeniyle sevmedi�i 

kadınla ya�amaya mahkumdur. Sabir’in Sofiya’yı anlatırken onun iç ve dı� güzelli�ine 

övgüsü dikkat çeker. Kadının  ahlaksız olarak bilinmesine ra�men Sabir, büyük bir 

a�kla ona ba�lıdır. Sofiya ile birlikte olsa da evlenemeyece�ini bilen Sabir, e�ine kar�ı 

hiçbir �ey hissetmez. Yazar, öyküde a�kın kural tanımadı�ının altını çizer. Toplumun 

yasaları Sabir’in yeniden evlenmesine izin vermese de a�kını engelleyemez.  

 “Susuz VI” öyküsünün  ö�retmen kahramanı, e�ine büyük bir a�kla ba�lıdır.  

Resim ö�retmeni olan e�ine deli divane oldu�unu her fırsatta dile getirir. Sahir, e�i 

olmadan ya�amını sürdüremeyece�ini sıkça vurgular. E�i, bulundukları Orta Anadolu 

kentinde ya�amak istemedi�i için çok mutsuzdur. Ta�ra hayatına alı�amayan “Özün “ 

adlı kadın kahraman, büyük kente özlem duymaktadır. Sahir, e�inin resim yapmak, 

sergilere gitmek istedi�ini, sanat a�kıyla dolu oldu�unu bilir. Bu durumu anlayı�la 

kar�ılar. Tayin i�lemleri için ba�vuruya razı olur. A�ık oldu�u kadın için her �eyi 
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yapmaya hazırdır. 

 “Keklik Türküsü” adlı öyküde “Oya” adlı genç kızın vapurda ba�layan a�kı 

anlatılır. Genç Kız, Kadıköy vapurunda gördü�ü adama ilk bakı�ta a�ık olur. Genç kızın 

hissetti�i duygusal yakınlık, kar�ılıksız olmasına ra�men güçlüdür. Öyküde a�kın tanımı 

da buna uygun olarak �öyledir: “Bir çılgınlık anında görkemli bir çı�lık halinde 

dünyadan atladı�ınızı ve bo�lukta tükeninceye kadar parçalandı�ınızı dü�ünün. A�k 

budur.”105 Oya’nın annesi toplumsal ço�unlu�u temsil ederek bu a�kın yerine mantık 

evlili�ini dayatır. A�ka ya�ama hakkı tanımaz. Ona göre kızı toplum tarafından 

be�enilecek birisiyle evlenip kendisini gururlandırmalıdır.  

 Yazar, “a�k” kavramını öyküleri aracılı�ıyla sorgular. �nsanların bu kavramı 

nasıl algıladıklarını ortaya koyar. A�ksız evliliklerin mutsuzlu�a neden oldu�unu bile 

bile gençleri bu yönde karar almaya zorlayan aileleri ele�tirir. A�kı doyasıya 

ya�ayamayan gençlerin haline üzülen yazar, öykünün “Oya” adlı kahramanını pek çok 

genç kızın temsilcisi olarak görür. 

 “Açar da Tutku Gülleri Açar” öyküsünde toplumun a�ka bakı�ı ele�tirilir. “Dul 

bir kadın” oldu�u için toplum tarafından dı�lanan kadın, sevdi�i erkekten vazgeçmez. 

Öykü, insanların ba�kalarının ya�am tarzlarına müdahalelerini sorgular. Kendi içlerinde 

yapmacık ili�kiler ya�ayan insanlar, dul bir kadının içten duygularını yargılar. Güçlü bir 

yapıya sahip olan kadın, a�kına sahip çıkar: “Hayatım yalnızca beni ilgilendirir. Ben 

namuslu bir kadınım. Söz söyletmem kendime.” Onun hakkında konu�anların ifadeleri 

daha serttir: “Kazık kadar dul karı. Eh kızım dünya orospu dünyası.”106 Toplumun bu 

hakaretle yargıladı�ı kadın, hayata kar�ı hep mücadele verir. “Tutku Gülleri” onun 

ya�ama tutunu�unun simgesidir. Toplumun çarpık erdem anlayı�ı a�kı yok saysa da 

tutku güllerinin açaca�ı vurgulanır.  

 “Yandırma” adlı öykü kitabında yer alan öykülerin ço�unun teması a�ktır. A�kın 

farklı ki�ilerde de�i�en tanımları sorgulanır. Ahsen Erdo�an, Nezihe Meriç ile yaptı�ı 

röportajda yazara �u soruyu sorar: “Yandırma’da a�kın çe�itlemeleri var. Yeni bir öykü 

kitabı olu�turmak için giri�ti�iniz’ya�amın anlatılarını damıtma süreci’nin sonunda 

kalan en belirgin duygu a�k mıydı?” Nezihe Meriç’in cevabı �öyledir: “A�k hep var. 

�çinde  a�ka dair en küçük bir im bulunmayan öykülerde de a�k, aslolan ö�edir. A�k, en 

büyük en genel anlamıyla ya�amdır. Vardır da aranır, ayırdında de�ildir insan, yani 

bilmez, vardır da anlamlandırılamadı�ı için yok sayılır. ��, insano�lunun ya�ama ve 
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onun nedeni olan a�ka bakmayı, görmeyi anlayıp bilebilmesi, ona erebilmesidir. 

“Yandırma”da da bu biraz daha göz önündeyse nedeni çok basit: “Yıllardır birikip 

durmu� öykülerin içinden, duygunun altını çizip öne çıkaranlar toparlandı.”107 

 “A�k, genel anlamıyla ya�amdır” ba�lıklı bu yazı, “Yandırma”da a�k temasının 

önemine i�aret eder.  

 “Yandırma” adlı öyküde Zümrüt Hanım ile Rüstem Usta arasında ya�anan 

büyük bir a�k anlatılır. Zümrüt Hanım ile Rüstem Usta üç yıllık evlilerdir. Zümrüt 

Hanım’ın yalnız, güvencesiz ve korkarak sürdürdü�ü ya�amını güzelle�tiren ki�i 

“Rüstem Usta”dır. Zümrüt Hanım’ın onu ilk gördü�ü an öyküde �öyle anlatılır: “Bir 

çarpıntı geldi yüre�ine, ense kökünden do�ru bir ate�, saç diplerinden bo�anıp tüm 

vücudunu saran ince bir ter.”108 �lk görü�te ya�anan bu a�k zamanla daha da kuvvetlenir.  

 “Yandırma” öyküsünde yazar, toplumun a�ka bakı�ını ele�tirel bir tavırla 

sorgular. Öyküde anlatılan gecekondu insanları, a�ık kimseleri sürekli suçlarlar. Onlara 

kar�ı kınayıcı davranı�lar sergilerler. Zümrüt Hanım da aynı zihniyet tarafından 

suçlanır. Gecekondu insanlarından olup de�i�ik bir kimli�e sahip bir kadının �u 

ele�tirileri dikkat çeker: “Bu karılar ne a�k bilirlerdi ne sevda. Allah’ın da�ındaki odun 

bile ye�erir icabında da bunlar, bi… Tövbe olsun, kusura bakma hanım abla, bildikleri 

bir heriflerinin altına yatmaktır yat dedimiydi herif… Herifin canı istemiyorsa… ��te o 

kadar.”109 

 “Kadın A�k Deniz” öyküsünde orta ya�lı bir kadının e�i öldükten sonra eski 

ya�adı�ı yere, Bo�aziçi’ne ta�ınması ve geçmi�teki büyük a�kını hatırlaması anlatılır. 

Kadın, eski a�kını hiç unutmamı�tır. Öykünün ilk cümlesi de buna i�aret eder: “Onu, 

yıllar sonra, yeniden gördü�ümde, gündelik bir tanımlamayla, çarpıldım  

diyebilirim.”110 Öyküde “onu en ba�ta, yüre�i açık, gıllıgı�sız dürüst biri olarak 

kabullendim” diyen kadın, ona tutkuyla ba�lıdır. Kadına göre sevdi�i adamın büyüsü, 

hiç bozulmayan bir gizemi vardır. Onun çekip gidi�ini dahi bu gizeme uygun olu�uyla 

açıklar. Bir ba�kasına duydu�u a�k nedeniyle kendisini ve annesini bırakıp giden 

babasını yıllar sonra anlayabildi�ini vurgular. Bu noktada a�kın gücü, yüceli�i 

kar�ısındaki gerçeklik sorgulanır.  

 “Balıklar da Acı Çeker” öyküsünde gecekonduda ya�ayan ve geçimini balık 

satarak sa�layan Mustafa Bulun ile Cemile’nin a�kı anlatılır. Balıkçı Mustafa’nın a�ık 
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oldu�u kız, çiçek satan bir çingenedir. Mustafa ona “Nazik” adını koyar. A�kları 

iskelede ba�lamı�tır: “Sandalcılar güler, çiçekçiler güler. Sevda denilen o �ey, neyse i�te 

o, esintiye karı�ıp �enlendirir, güzellendirir yürekleri. A�kla, sevdayla dolar iskelenin 

dünyası. Martılar hep birden uçu�a geçer, hep birden fırfırlanır vapurun çevresinde, 

sonra üçer be�er döner gelirler, karınları karanlık, kanat uçları güne�li.”111 Gecekondu 

da ya�ayan bu çift, nice sorunları a�mı�tır. A�ır hastalıklar, geçim sıkıntısı, ev sorunu 

gibi meseleler onları ayıramamı�tır. Cahil, fakat temiz bir çocuk olarak tanıtılan 

Mustafa’nın e�ine duydu�u a�k, onun ya�amını güzelle�tirecek kadar büyüktür.  

 “Ünlemleri Kökertmek” adlı öyküde bir genç kızın vapurdan inerken gördü�ü 

gence ilk görü�te duydu�u a�k anlatılmaktadır. �lk görü�te a�kı anlatan öyküdeki genç 

kızın dünyası bu a�kla birdenbire de�i�ir. Öyküde kızın genç adamı gördü�ü an �öyle 

anlatılır: “Bunların arasından bir bakı� kıza do�ru, kısa, biçip geçen, el ayak çözen. 

Anlaması, anlatması çok zor. Çünkü, dünyanın kurulu�undan bu yana, tüm a�kların 

bakı�ını toplamı� bir bakı� sanki. Yakıcı, parlayıcı, sonra toplayıcı…”112 Öyküde annesi 

tarafından “içine kapanık” olarak tanımlanan bu çekingen kız, a�ık olduktan sonra 

dünyayı farklı görmeye ba�lar. �çi “�arkılarla, kentin ı�ıklarıyla, kalabalıkların tela�ına 

katılma iste�iyle dolar.”  

 “Ünlemleri Kökertmek” öyküsünün ba�langıç kısmında yazar, öykünün 

temasına dair ipuçları verir. “Hele a�klar! A�k acıları, a�kın hüzünleri, kendiminkiler, 

benim de birlikte ya�adıklarım, sezdiklerim, bana anlatılmı� olanlar.”113 

 Nezihe Meriç, kendisiyle yapılan bir röportajda “Ünlemleri Kökertmek” 

öyküsündeki genç kızın ya�adı�ı a�k hakkında �unları söyler: “Bu öyküdeki genç kız, 

bu son devirden etkilenip gelmi� bir genç kız de�il. Evrensel olarak, bu kızın duygusu, 

taa i�te ne bileyim, dünyanın kurulu�undan bu yana gelen a�k iste�i, cinsel dürtüler, 

özgürlük duygusu, bütün bunların bastırılmı�lı�ı, hep bu kızı yapan �eyler… 

Osmanlı’da da var. Daha öncesinde de var. Ba�ka ülkelerin toplumlarında da var. 

�nsanların yaradılı�ından gelen bir istek var. Bulu�ma iste�i… Kar�ıtıyla bulu�ma, 

e�iyle bulu�ma gibi bir istek. O iste�i gerçekle�tirince mutlu mu olunuyor? O ayrıca 

tartı�ılabilecek bir �ey. Erkek iste�iyse, e�ini bulma iste�iyse, buldu�u zaman mutlu mu 

olunuyor? Ama kavu�amayanın kavu�ma iste�i bu kızı çıkarıyor ortaya. Bu kız da 

dünyanın kurulu�undan beri olan bir kız. Yani toplumda kadının de�i�mesiyle meydana 
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gelmi� de�il. Zaten olan bir kız.”114 Bu sözlerle Nezihe Meriç’in öykülerindeki bu kadın 

tipine bakı�ı yansıtılır.Ayrıca toplumda de�i�en kadın tipiyle birlikte öykülerdeki kadın 

kahramanların da de�i�ti�ini vurgulanır. Yazar, kadın-erkek ili�kilerini dikkatle 

gözlemler. 

 Yazar, a�kı ele aldı�ı öykülerde genellikle “a�kı ya�ayamayan insanların 

duygularını” anlatır. A�kı do�ru anlamayan, tanımayan, yasaklayan bir zihniyetin var 

oldu�unu üzülerek belirtir. A�kın yüce bir kavram oldu�unun altını çizen yazar, kültürel 

yozla�ma nedeniyle bu duygunun da tüketildi�ine i�aret eder. Nezihe Meriç’e göre a�k, 

özgürce ya�anmalıdır. Eskimi� törelerle a�kı yasaklayan anlayı�a kar�ı mücadele 

verilmelidir. Bu duygunun de�erini bilmeyen ki�ileri ele�tiren yazara göre toplumun 

ço�unlu�u bu konuda baskı altındadır. Yazar, özellikle de kadınların a�k konusunda 

ya�adıkları sorunları ele alır. Tabular nedeniyle a�kı doyasıya ya�ayamayan kadın 

kahramanların ya�adıkları sıkıntıyı anlatır. “Ayıp, günah, yasak” oldu�unu söyleyerek 

kadının duygularını özgürce ya�amasına engel olan toplumun baskısı güçlüdür. Bu 

baskı kar�ısında direnen kadın kahramanlar, mücadele vererek a�klarına sahip çıkarlar. 

            Yazar, öykülerinin ço�unda evlili�in  temelinde a�kın olması gerekti�ini, a�kı 

ya�amak için evlilik �artının olmadı�ını, bireyin özgürce seçim yapması gerekti�ini 

savunur. Nezihe Meriç’in a�k kavramına bakı�ı zamanla de�i�ir. Yazarın a�k tanımına 

yansıyan bu de�i�im oldukça önemlidir. Yazar, son öykülerinde a�kı farklı boyutlarıyla 

ele alır.Bu noktada a�kın hem bedensel hem de dü�ünsel boyutu sorgulanır. Öykülerde 

a�ka bakı� açısının giderek derinlik kazanması dikkat çeken bir husustur.  

 

3.1.4. Yalnızlık 

 Nezihe Meriç’in öykü kahramanlarının pek ço�u toplum baskısından kaçan, 

çevreyle uyu�mayan, aidiyet problemi ya�ayan ki�ilerdir. Bu nedenle kahramanlar, 

yalnızlı�ı yo�un olarak ya�arlar. Yalnızlık duygusu ço�aldıkça mutsuz bireylerin 

ya�adıkları çevreye yabancıla�ma süreci de hızlanır. Öykülerin yalnız kahramanları 

sürekli kendilerini sorgularlar. Zihinlerindeki karma�ık dü�ünceler nedeniyle iç 

yolculuklara çıkarlar. “Yalnızlık” teması yazarın öykülerindeki  di�er temalarla 

ili�kilidir. Mutsuz evlilikler, insan ili�kilerindeki sevgisizlik, kültürel yozla�ma, 

törelerin baskısı insanları yalnızlı�a sürükler. 
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 “Bozbulanık” adlı öykü kitabında “yalnızlık” temalı öykülerin sayısı fazladır. 

“Bo�lukta Mavi” adlı öykünün ana kahramanı, yalnız bir genç kızdır. �stanbul’da 

okuyan bu öksüz kızın tatilde dayısının köyünde duydu�u derin yalnızlık anlatılır. 

Hüznün yo�un olarak i�lendi�i öykünün kahramanı, çevresindeki her �eye yabancıdır. 

“Bu e�yalar, bu odalarla en ufak bir ilgisi yoktu. Hiçbirini sevmiyordu. Bunlar onun 

de�ildi. Ama kimsenin de�ildi zaten.”115 Bu cümlelerde dile getirilen e�ya-insan ili�kisi 

temayı destekleyici niteliktedir.  

 Öyküde aidiyet problemi ya�ayan genç kızın yalnızlı�ı giderek büyür. Öyküye 

ba�lık olarak sunulan “Bo�lukta Mavi” aslında kahramanın kendisidir. “Tutunacak 

hiçbir yeri olmayan bo�luk içindeydi sanki”116 cümlesi bu görü�ü do�rular niteliktedir. 

Yazar, kent kültürüyle yeti�en, okuyan, aydın bir genç kızın köy ortamında kendisini 

yalnız hissetmesinin nedenlerini öyküde açıklar. Köylü kadınların ya�ama biçimlerine 

anlam veremeyen öykü kahramanı, onlarla payla�acak hiçbir �ey bulamaz.  

 Roma’ya giden bir genç kızın psikolojisinin anlatıldı�ı “Da�ılı�” adlı öykünün 

ana kahramanı da yalnızdır. Genç kız, büyük bir hevesle geldi�i Roma’da aradı�ı 

atmosferi bulamaz. Öykü, onun ucuz pansiyon odasındaki yalnızlı�ı, mekâna giderek 

yabancıla�ması esasına dayalıdır. Kahraman, “içinde tuhaf bir ezginlik, elle tutulmayan, 

fakat kuvvetle hissedilen bir noksanlık” duyar. Renkleri sararmı� bir otel odasında 

memlekete duyulan özlem, genç kızın yalnızlı�ını yo�unla�tırır. 

 Roma’yı çok merak eden kadın kahramanın  bu mekâna duydu�u hayranlık, kısa 

sürede biter. Mekân onun psikolojisine uygun olarak tasvir edilir. Genç kızın 

yalnızlı�ının derinle�ti�i noktada mekân algısı da buna ba�lı olarak de�i�ir. Genç kız, 

Roma’nın çar�ılarında, sokaklarında, meydanlarında çok sayıda insanla iç içe olmasına 

ra�men derin bir yalnızlık duyar. 

 “Bazıları” adlı öyküde evli ve iki çocuk sahibi bir aile reisinin yalnızlı�ı anlatılır. 

25 yıllık evli olmalarına ra�men Rıza Bey ile e�i arasında sa�lıklı bir ileti�im yoktur. 

Öykünün ba�lı�ı, yalnızlı�ı yo�un olarak ya�ayan kimselere yönelik kullanılmı�tır. Rıza 

Bey de bu gruba dahildir. Bu insanların yalnızlı�ı �u cümlelerle anlatılır: “Bazılarının 

zeytini ve mavisi ayrı. Yine de onları koruyan, daima koruyacak olan “Aile” dedi�imiz 

bu kurulu düzen olacak, bunu anlamak istemiyorlar. “Yalnız” olduklarına inanmı�lar bir 

kere.”117 Renk adları bu öyküde simgesel kullanılmı�tır. Rıza Bey’in ruh hali ye�ilin 
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tonlarındaki de�i�imle anlatılmı�tır. Kahramanın yalnızlı�ı yo�unla�tıkça ye�ilin dalga 

dalga gölgelendi�i, koyula�arak acı tonlara büründü�ü söylenir. Renk simgesi temayla 

ili�kilendirilerek kullanılmı�tır.  

 “Narin” öyküsü, ba�lı�ın hemen altında Mehmet Deligönül’ün “Yalnız” adlı 

�iirinden alınmı� mısralarla ba�lar. Mısralar, öykünün temasını yansıtır:  

 “Uzak, çok uzak da�lardan iniyor sessiz sessiz. 

 Dev bir yalnızlık.”118 

Öykünün ana kahramanı, kendi yalnızlı�ına acır. Kendisini “sessiz ve önemsiz 

bir kimse” olarak tanımlar. “Mona Lisa” adlı �arkıyı söyleyen �arkıcıyı da yalnız ve 

üzgün birisi olarak dü�ler. Bu ki�iye yakı�tırdı�ı portreye dikkat edildi�inde en belirgin 

özellik, yalnızlıktır. �arkıcıya yakı�tırılan kimlik bu bakımdan çok önemlidir. Genç kız, 

yalnızlı�ını bu �arkıcıyla payla�ır. Kendisini ona çok yakın hisseder. Oysa öyküde 

�arkıcının hangi ülkeden oldu�unu dahi bilmedi�ini vurgular. “Bu�day renkli, dalgın 

bakı�lı,yalnız ve üzgün olu�u”  nedeniyle genç kızın ilgisini çeker. Öyküde genç kızın iç 

ve dı� portresi yer alır. �arkıcıya yakı�tırılan portre de genç kızınkiyle aynıdır. Öyküde 

altı çizilen nokta da birbirlerini hiç tanımayan iki insanın aynı duyguda bulu�malarıdır. 

 “Kurumak” adlı öykünün ana kahramanının en belirgin özelli�i yalnızlı�ıdır. 

Genç kız, karma�ık dü�ünceleriyle kendisini sürekli sorgular. Öykünün ba�lı�ı, yalnız 

bir genç kızın ruh halini yansıtır. Öyküde Ocak ayının so�uk ve kapalı bir günü 

anlatılırken do�adaki kurumayla insan ruhundaki kuruma ili�kilendirilir. Genç kız da 

hava gibi tedirgin, mutsuz ve içine kapanıktır. Öykünün en dikkat çeken yönü de dı� 

dünya ile kahramanın iç dünyası arasında ili�ki kurulmasıdır. Yazar, do�a olayları ile 

kahramanın ruhsal durumundaki geli�meleri ili�kilendirmi�tir. Öykünün kadın 

kahramanın “açık havada ya�amak istemesi, do�a hasreti çekmesi” onun yalnızlı�ından 

uzakla�ma iste�ini ifade eder. Kapalı hava, kahramanın  yalnızlı�ının  koyulu�unun 

simgesidir.  

“Topal Ko�ma”da yer alan “Susuz I” öyküsünde insanlar arasındaki 

ileti�imsizlik sorgulanır. Yazar, kent insanının yalnızlı�ını hukukçu bir genç kız ve bir 

doktor arasındaki ileti�imsizlikten yola çıkarak anlatır. Birbirlerine a�ık olan iki 

kahramanın birbirlerine kar�ı çok so�uk olan davranı�ları yazar tarafından ele�tirilir. 

“Büyük kentlerde ya�adıkları için mi böyle katı, içine kapanmı�, somurtkan, sinirli 

oluyorlar.”119 Yazar, öyküye bu soruyla  ba�layarak mekân-insan ili�kisini yansıtır. 

                                                 
118 Bozbulanık, Bazıları, s. 68 
119 Topal Ko�ma, Susuz I, s. 111 



 55 

Kentler ezici gücüyle insanları kimliksiz, duygusuz bireyler haline getirir. Robotla�an 

insanların yalnızlı�ı her geçen gün artar. Kentin kasvetli havası, yalnızlı�ı büyütür.  

Nezihe Meriç’e göre bireyle�en insan, giderek yalnızla�tı�ını da hisseder. Yazar, 

kent insanlarının birbirlerinden uzakla�malarını öykü boyunca sorgular. Tramvayda 

yolculuk sırasında insanların nasıl göründüklerini tasvir eder. Aslında bu tasvir, 

yalnızlı�ın ifadesidir. Yazar, bu yalnızlı�ın nedeninin “hiçlik, çaresizlik, a�a�ılık” 

duyguları da olabilece�ini vurgular. Bu duyguların kayna�ı da kent kültürüdür. Yazarın 

açık bir dille ele�tirdi�i kent insanları, duygularını ifade edemeyen ki�ilerdir.Yazar,   

“tramvayda, otobüste rastla�tıklarında ta� kesilen” bu insanlara adeta acır. Acıdı�ı bu 

insanların a�kı ve sevgiyi de ya�ayamadıklarını ifade eder. 

“Bir Kara Derin Kuyu” adlı kitaptaki “Sepetli Kadın” öyküsünün merkezinde de 

yalnızlık duygusu vardır. Öykünün giri�indeki �u cümle de buna i�aret eder: “Tek 

ba�ınayım yalnızlı�ımla”. Gücünü yalnızlı�ından alan ana kahraman, yalnızlıktan çok 

ho�lanır. Çevresindeki insanlar, kadın kahramanın onun kendilerinden kaçtı�ını 

dü�ünerek ele�tirirler. Bu kadın kahramanın tek yolda�ı sepetidir. Tema, insan-e�ya 

ili�kisiyle desteklenir. “Vefalı” olarak nitelenen sepet, kahramanın yalnızlı�ını payla�ır.  

 “Sepetli Kadın” öyküsünün kadın kahramanı yalnızdır. Çerçevesiyle hiçbir 

ili�kisi yoktur. Tek ba�ına ya�ayan kadının yazlıktaki günlük ya�amından bir kesit 

öyküde ayrıntılı biçimde ele alınır. Kadın kahraman, yalnızlı�ından güç aldı�ını belirtir. 

Onun yalnızlı�ı bilinçli bir seçimin sonucudur. 

 “Tek ba�ımayım yalnızlı�ımda. Bunu aklımda çıkarmamaya gayret ediyorum. 

Kuvvetim artıyor böyle yapınca. Bir sepetim var. Her i�ime yarıyor. Pazardan gelirken, 

domatesler kirletmi�se onu, içine biraz toz sabun serpip köpürtüyorum. Sonra 

hortumdan fı�kırttı�ım suyla çalkalayıp, yan duvarın üzerine, güne�e kar�ı koyuyorum. 

Kururken çıkardı�ı, sazlık çiçeklerinin kokusu ho�uma gidiyor. Vefalı bir sepet bu. O 

sazlı�ı hiç unutmuyor, biliyorum. Sıla onu bitiriyor.”120 

 Öyküde kadın kahraman ile sepet arasındaki ba�, insan-e�ya ili�kisine güzel bir 

örnektir. “Sepetim benim evim” diyen kadın kahramanın bu e�yası yalnızlı�ına ortaktır. 

Sepet ile kurdu�u gönül ba�ını sa�layan da ikisinin de tek ba�larına olu�larıdır. 

Yalnızlıkları onları birbirlerine yakla�tırmı�tır. Sepet, yazar tarafından ki�ile�tirilmi�tir. 

Sepet de “yalnız bir insan” olarak dü�ünülebilir. Öykü, “yalnızlık” temalı di�er 

öykülerden bir yönüyle ayrılır. Bu öyküde yalnızlık öykü kahramanına mutsuzluk 
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vermez. Onun yalnızlı�ı bilinçli bir seçimin sonucudur. Yazar da di�er öykülerinde 

yalnız kahramanlarına acıdı�ını ifade ederken bu öyküde yalnızlı�ın güzelli�ine i�aret 

eder. 

 Eskiden Bodrum’da I ve Eskiden Bodrum’da II öykülerinde Bodrum, yalnız bir 

insan olarak dü�ünülmü�tür. Ki�ile�tirme sanatı ile ona kimlik kazandırılmı�tır. 

Bodrum’un giderek yalnızla�masının nedeni geçmi�in güzelliklerini yitirmesidir. Kentin 

dününü ve bugünü kıyaslayan yazar, kalabalı�ı arttıkça kentin yalnızlı�ının da 

derinle�ti�ine i�aret eder. Geçmi�te çok sayıda insana ev sahipli�i yapmamı�sa da 

mutlulu�un ve huzurun mekânı olmu�tur. Oysa bugün kalabalı�a ra�men yalnızdır. 

 “Bir zamanlar, 

 kalabalık de�ildi,  

 haraptı, 

 orada ya�anmı�, geçip gitmi� zamanın gizleriyle doluydu. 

 Güne�in altında, sessizli�in içinde, 

 Oturmu�, 

 Boncuk dizer (boncukların �amatası anlatmalara sı�maz) 

 sandalet yapardı 

 bamba�kaydı Bodrum.”121 

 “Giz” öyküsünde kadın kahramanın, Bodrum’da ya�adı�ı bir yaz günü anlatılır. 

Do�a sevgisi ile dolu kahraman tek ba�ınadır. Bodrum’a tutkuyla ba�lıdır. Öykü, adeta 

onun günlü�ü �eklinde yazılmı�tır. Kahraman, kalabalıklar ortasında dökülen 

bugenvillere de sadece kendisinin dikkat etti�ini söyler. 

 “Ak�amları ara sokaklarda kurulan, kentin seçkinlerinin, paralı gezginlerinin 

gitti�i pahalı içki evleri, lokantalar, hepsi birden çalan, birbirine karı�an çe�itli müzik 

parçaları, kalabalık kalabalık 

 Kalabalık 

 “Bakiym kimler ayırdında bu i�in” diyerek, deniz kenarından meydana do�ru, 

sallana sallana bir yürüme, bir günaydınla�ma, çocukları severek, içimden �arkılar 

söyleyerek, tasasız bir gezi tutturuyorum. (Güne�, sıcak, duyguları, tek renkte, kendi 

beyaz ı�ı�ında topluyor. Tasa soluyor.) 

 Bakıyorum kimsede bir de�i�iklik yok. 

 Gün, yaz günü olarak sürüp gidiyor.”122 
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Öyküde “bugenvil” simgesi dikkat çeker. Öykünün tamamı �iirsel bir atmosfere 

sahiptir. Akdeniz’i simgeleyen bu mor çiçekler, kahramanın yalnızlı�ını 

payla�maktadır. “Beni aydıran bugenviller oldu” cümlesiyle ba�layan öyküde 

bugenviller dekoratif bir ö�e olmaktan çıkıp derin bir anlam kazanır. 

“Yandırma”nın “Bir Yunus” adlı öyküsünün teması da yalnızlıktır. Bu öykünün 

giri� kısmında da bir �iirin dizeleri yer alır. Dizeler derin bir kederi ve koyu bir 

yalnızlı�ı ça�rı�tırır: 

Sürekli bir hüznü ya�ıyor  

�skelenin altındaki deniz  

“Yunus” adlı genç kahraman, de�i�en dünyaya ayak uyduramaz. Giderek 

büyüyen kentlerin gücü kar�ısında ezilir. Toplum baskısıyla evlendi�inden gerçek a�kı 

bulamayı�ı da onun yalnızlı�ını artıran faktördür. Son cümlede yalnızlık “yo�un, derin 

ve gamlı” olu�uyla tasvir edilir. Di�er öykülerin ço�unda oldu�u gibi bu öyküde de 

yalnızlı�ın bireyi mutsuz edi�ini anlatan yazar, yalnızlı�ın kahramanı bunalıma 

sürükleyecek  kadar tehlikeli oldu�unu vurgular. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde “yalnızlık” teması sıkça i�lenir. Yalnızlı�ın 

nedenleri sorgulanır. Öykü kahramanlarının yalnızlı�ının nedeni ço�u zaman 

ileti�imsizliktir. Mutsuz evliliklerde ileti�im kuramayan e�ler yalnızla�ırlar. �çlerinden 

geçen duyguları kar�ılarındaki insanlara söyleyemeyen kent insanları da yalnız ya�arlar. 

Kültürel yozla�manın bu duruma etkisine i�aret eden yazar, zamanla insanlar arasındaki 

ba�ın koptu�unu üzülerek söyler. Öykü kahramanlarının bir kısmının yalnızlı�ı da 

toplum baskısından kaynaklanır. Bireyin kimli�ine saygı duymayan toplum, onun 

özgürlü�üne ya�ama hakkı tanımaz. Birey de toplumdan uzakla�arak kendi kabu�una 

çekilir. Nezihe Meriç, “yalnızlık” duygusunu “mutsuzluk, üzüntü, endi�e, kararsızlık” 

gibi olumsuz duygularla iç içe dü�ünür. Bu tavrını da öykülerinde açıkça ortaya koyar. 

 

3.1.5. Özgürlük 

 Nezihe Meriç’in öykülerinin ço�unda aydın kadının varolu�u sorgulanır. 

Çevresiyle uyu�amayan, toplum tarafından sürekli yargılanan, yanlı� anla�ılan kadın 

kahramanların ya�adıkları anlatılır. Çürümü� de�erlere kar�ı çıkan öykü 

kahramanlarının topluma aykırı fikirleri vardır. Öykülerde bu fikirler özgürce dile 

getirilir. Bu nedenle toplum onları dı�lar. Özgürlüklerini ellerinden almaya çalı�ır. 
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Toplumun  bu baskısının nedeni,  eski ku�ak tarafından  kültürel de�erlere sahip çıkma 

olarak açıklanır. Okuyan, ara�tıran, sorgulayan aydın insanların bunu kabullenmeleri 

mümkün de�ildir. Yazar, kahramanların özgürlük mücadelelerini anlatırken taraf 

olmaktan çekinmez. Çürümü� gelenek ve göreneklere, eskimi� törelere boyun e�meyen 

kahramanları destekler. Onların güçlü ve ki�ilikli davranmaları, hiç pes etmeden 

mücadele etmeleri yazar tarafından övülür. 

 Nezihe Meriç, öykülerinin ço�unda evlilik kararında özgürlü�ü elinden alınan 

bireylerin dramlarını anlatır. “Uzun Hava”, “Susuz V”, “I�ın”, “Bir Kara Derin Kuyu” 

adlı öykülerin erkek kahramanları mutsuz evlilikleri yüzünden çaresizdirler. Toplum, e� 

seçiminde onları özgür bırakmaz. Gelenek ve göreneklerin ördü�ü duvarlar, 

kahramanları mutsuz eder. Özgürlük için ne kadar mücadele etseler de çabaları her 

seferinde bo�a çıkar. Bu öykülerde kahramanların hepsi özgürlü�e hasret ya�arlar.  

 “Keklik Türküsü” öyküsünde kadın kahraman üzerinde kurulan baskı anlatılır. 

Onun kiminle evlenece�ine annesi, mahalleli karar verir. Toplum baskısı yüzünden 

bunalan genç kız, ki�ili�ini korumaya çalı�ır. Özgürlü�ü için mücadele veren öykü 

kahramanlarının hepsi mutsuzlardır. Özgürlü�ü elinden alınan birey, ya�ama sevincini 

de yitirir. 

 “Susuz III” öyküsünde “Ahmet” adlı genç kahramanın bunalımının nedeni 

kendisini özgür hissetmemesidir. Alkole sı�ınma nedeni bu gerçeklikten kaçmaya 

çalı�masıdır. Kahramanın zihin devinimlerinin yer aldı�ı öyküde toplumun bir bireyi 

nasıl kö�eye sıkı�tırdı�ı anlatılır. Hukuk fakültesi ö�rencisi olan kahraman üzerindeki 

baskı çok yönlüdür. Kurallar, yasalar, töreler ona  ya�ama �ansı vermez. Özgürlü�ünü 

elinden almaya çalı�an topluma dü�man olan kahramana göre “insano�lunun çevresiyle 

kendisi arasındaki denge bozulunca, kendi uyumu çevresinin uyumuna uymayınca” 

mutsuz olunur. “Bir insan kendisindeki yetene�in bilincine varıp da toplumdaki yerini 

bulamazsa hapı yuttu demektir”123 cümlesi de onun ruh halini yansıtır. 

 “Susuz IV” öyküsünde iki kadın kahramanın özgür olamadıkları için ya�adıkları 

mutsuzluk anlatılır. Öykünün dikkat çeken yönü, iki farklı kadın modeline yer 

verilmesidir. Bir tarafta çocukları için evlili�ini yürüten geleneksel kadın tipi vardır. 

Di�er tarafta ise sıradan dü�ünceleri olmayan, mücadeleci bir kadın yer alır. �kisinin 

ortak noktası, özgür olmayı�larıdır. Toplum, iki kadının ya�amına da yön verir. Gelenek 

                                                 
123 Topal Ko�ma, Susuz III, s. 129 



 59 

görenekler, töreler bireylerin ya�amının belirleyicisi olur. Böylece özgürlük sava�ını 

kaybeden bireyler kimliklerini de yitirirler. 

 “Bozbulanık” öyküsünde “entel” diye tanımlanan bir grup insanın ba�ta 

özgürlük olmak üzere çe�itli kavramlar üzerine tartı�maları yer alır. Öykünün “sosyal 

hiciv” olarak yazıldı�ı görülür. “Aydın” ki�ilerin tavrı yazar tarafından ele�tirilir. A�kı, 

özgürlü�ü, politikayı, sava�ları tartı�an grubun aslında “aydın” rolünü üstlenemedikleri 

vurgulanır. Çok ciddi konular tartı�ılırken ojesini yenileyen bir kadın kahramanın  erkek 

egemen toplumun baskılarına boyun e�mek zorunda kaldı�ına i�aret edilir. Bir avukatın 

“özgürlük” tartı�masını sadece kar�ısındaki kadınları  etkileme aracı olarak görmesi 

ele�tirilir. Özgürlük mücadelesinde kararlı davranmayan bireylerin poker masasındaki 

konu�malarından olu�an öykü “aydın” kavramını da sorgular. 

 “Susuz VII” öyküsü, “Korsan Çıkmazı” adlı romanın çekirde�ini olu�turur. 

Öykü, toplum tarafından sürekli yanlı� anla�ılan “Meli” adlı kahramanın mücadelesini 

anlatır. Meli, duyarlı ve cesur aydın tipini temsil eder. Öykünün kahramanına göre 

bireyin kendi istekleri, umutları, hayalleri her zaman öncelikli olmalıdır. �nsan, kendi 

mutlulu�u için ya�amalıdır. Oysa Meli’nin kendisi de bunu gerçekle�tiremez. Toplumun 

gelenek ve görenekleri bireyin özgürlü�ünü elinden alır. “Toplumun yasalarına 

gere�ince uymuyorum. Be�enmediklerimi be�endi�im biçime çeviriyorum”124 diyen 

Meli, ki�ili�ini korumaya çalı�ır. 

 “Varım Diyorum �nanmalısınız” adlı öyküde mutsuz bir aile ortamından 

kurtulmaya çalı�an genç kızın özgürlük arayı�ı anlatılır. Genç kızın ki�ili�ini ortaya 

koyma çabaları dile getirilir. Öyküde ekonomik ba�ımsızlı�ına kavu�an bir kadın 

kahramanın verdi�i mücadele anlatılır. Özgürce seçimler yapan kahramanın amacı, 

mutlulu�a kavu�maktır. 

 “Menek�eli Bilinç” öyküsü evinde özgürlü�ünü ya�ayamayan bir kızın evden 

ayrılma serüvenini anlatır. Kimli�ini ortaya koymaya çalı�an kadın kahraman, törelere 

kar�ı çıkar. Öyküde temaya uygun simgeler kullanılır. Farklı iki grup insanın çatı�ması 

anlatılır. Menek�eleri sineklendirenler, töreleri gelenek ve görenekleri sorgulamadan 

kabul edenlerdir. Onlar, yeni nesillere bu gelenekleri yasa olarak tanıtan baskıcı 

insanlardır. Menek�elere sahip çıkanlar ise bo� inançlara sırt çevirenlerdir. Bilincin 

menek�elenmesi, bilincin uyanı�ını ifade eder. “Özgürlük” öyküde menek�e ile 
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simgelenir. Dü�ünen, sorgulayan, bilinçli gençler özgürce ya�amak isterler. Yazar, 

öyküyü bu dü�ünceden yola çıkarak anlatmı�tır. 

 “Giderek Daha Güçlü” adlı öykü, varlı�ını topluma kar�ı belgelemeye çalı�an bir 

kadın kahramanın ya�adı�ı zorlukları anlatır. Çok sayıdaki insan, ki�ili�ini korumaya 

çalı�an bireyi ezmek için çabalar. Çevrenin baskılarına boyun e�meyen bir kahramanı 

anlatan öyküde Ilgıncar’ın özgürlük mücadelesi anlatılır. Bu öyküde de özgürlük 

simgelerle ifade edilir. �ki grup insanın çatı�ması söz konudur. “Dididikoko” denilen 

grup, çürümü� de�erleri savunur. “Ilgıncar” adlı kadın kahramanın da bulundu�u grup 

ise içlerinde gül büyüten ki�ilerden olu�ur. Öyküde “gül” simgesi özgürlü�ü ifade eder. 

 “Hı�hı�i Hançer” öyküsünde toplumsal de�erlere kar�ı çıkan bir kadın 

kahramanın özgürlük mücadelesi anlatılır. Sevdi�i adamla evlilik dı�ı bir ili�ki ya�ayan 

kadın, toplum tarafından kınanır. Kadını suçlayan ki�iler, onu toplumdan soyutlayarak 

cezalandırır. Öyküde cinselli�i sevdi�i adamla özgürce ya�amak isteyen kahramana 

gösterilen tepki ayrıntılı biçimde yansıtılır. Kadın kahramanın çıkmazlarını anlatan 

yazar, onun iç konu�malarına da yer verir. Kadın kahramanın özgürlük mücadelesi 

çözümsüzlükle sonuçlanır. 

 Nezihe Meriç’in kadın sorunlarını ele aldı�ı öykülerin bir kısmında “cinsellik” 

kavramı üzerinde durulur. Erkek egemen toplumun baskısı altındaki kadının cinselli�i 

ke�fedemeyi�i anlatılır. Kadınlı�ını ya�ayamayan ki�iler, örf, adet ve töreler yüzünden 

cinsel konulardan uzak dururlar. Toplum, kadına cinselli�i ya�ama hakkı vermez. 

Cinselli�e dair konu�makta dahi özgür olmayan kadınlar, erke�in gölgesinde ya�arlar. 

Bu dü�ünceyi ele�tirel bakı�la ele alan Nezihe Meriç’in bazı öykü kahramanları bu 

konuda mücadele verirler. 

 “Susuz X” öyküsünde geçe geç vakte kadar dönmeyen e�ini bekleyen kadın 

kahramanın duygularını ele alınır. Köylü kadın e�inin ihanetinden �üphelenir. Korku, 

nefret, kıskançlık duygularını iç içe ya�ar. E�ine kavu�ma iste�i duyan kadının e�ini 

arzuladı�ını açıkça ifade eden öyküde kadının bu arzularının tutsaklı�ının altı çizilir. 

Tutsak gibi ya�ayan kadınların “di�i” dünyalarını açı�a çıkarmalarına izin verilmez. 

“Hatça’ba” adlı kadının sözleri köy kadınının tutsaklı�ını yansıtır. Erke�in ayrıcalıklı 

oldu�una inandı�ı için onun farklı kadınlarla da birlikte olabilece�ini söyler. 

“Almayaydı beni madem. Hayvan mıyık burada” diye kar�ı çıkan kadın kahraman, e�ini 

beklemeye devam eder. Onun cinselli�ini ya�ama iste�ini yansıtan �u cümleler dikkate 

de�erdir: 
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 “Umut, açık, çi�. Uvulmu� bakır tepsi sabah güne�inde. Danteli torbasına koyup 

i�neleyen el, gidip sarı saçları buluyor. Dudaklar istekle de�ip titriyor, pembe yanakta; 

ısır kokusu. 

 Boz kapanık dı�ta. Yıkkın, bo�untulu boydan boya, dalgın yatan adamda. Hırsız 

dudakların, boynu dalamayan bıyıkların, gev�emi� kolların, çıldırmı�, ta�a çalınmı� 

bo�lu�u derinlerde. Kan ıgıl ıgıl so�uyor.”125 

 “Açar da Tutku Gülleri Açar” öyküsünde de kadının cinselli�i ya�amasını 

ayıplayan, kınayan hatta yasaklayan anlayı� yansıtılır. Öyküde dul bir kadının çok 

sevdi�i bir erkekle birlikte olu�u ve bunu kendisinin hakkı olarak görmesi anlatılır. 

“Hayatım yalnız beni ilgilendirir. Ben namuslu özgürlük mücadelesi verir. Kadın, 

sevdi�i adamın bir genç kızla da birlikte oldu�unu bilir. Evlenmeden önce bir erkekle 

cinselli�i payla�an genç kızın evlenme teklifi bekledi�ini söyler. Geleneksel kadın tipini 

ele�tirir. “Ne aptal oluyor bizim memleketin küçük kızları. Onları e�itemiyoruz” der. 

Toplumun iki yüzlü ahlak anlayı�ını ele�tiren kadın kahraman, kadınların da be�enip 

istedikleri biriyle birliktelik haklarının oldu�unu savunur. “Kadın, sevdi�i bir erkekle 

cinselli�i payla�abilmelidir” diyen kadın kahraman, yazar tarafından ele�tirilmez. 

Yazar, kadının özgürlük arayı�ını destekleyici bir tutum sergiler. Kadın kahraman, 

çarpık erdem anlayı�ına sahip olanların kendisini anlayamayaca�ını vurgular. Buna 

ra�men fikrine sahip çıkar. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde “özgürlük” mücadelesi veren kahramanların 

ya�adıkları anlatılır. Birey-toplum ili�kisini sorgulayan yazar,öykülerinde  iki tarafa da 

söz hakkı tanır.Yazarın duru�una dikkat edildi�inde onun özgürlü�ü savundu�u açıkça 

görülür. Bireyi kimliksizle�tiren toplumsal faktörlere kar�ı çıkar. Öykü kahramanları da 

bu faktörlerle adeta sava�ırlar. Kazanmak için çabalasalar da  bu sava�ta yer almaları 

dahi onları mutlu eder. “Özgürlük” kavramı Nezihe Meriç’in öykülerinde çok 

önemlidir. Özgürlük temasını tüm öykü kitaplarında ele alan yazar, özgür bireylerden 

olu�acak özgür bir toplumu hayal eder. Aydınlanmanın birinci ko�ulunun özgürlük 

oldu�unu vurgular. Baskıcı bir ortamda ya�amak yerine özgürlü�ü tercih eden öykü 

kahramanlarını haklı bulur. Tavrını okura da hissettirir. “Cinsellik” konusunda da 

özellikle kadınların özgür olamadıklarının belirten yazar, yasakçı zihniyeti sert bir dille 

ele�tirir. Toplumun kadını kınayan, ayıplayan ve dı�layan tavrı yüzünden cinselli�in 

tabu oldu�unu belirtir. Oysa kadın da özgürce isteklerini dile getirebilmelidir. Özgürlük 
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mücadelesi veren kadın kahramanlar, öykülerde bunu ba�arırlar. Nezihe Meriç, kadın 

kahramanları  destekleyici bir tavır sergiler. 

 

3.1.6. Ya�ama Sevinci 

 Nezihe Meriç’in “ya�ama sevinci” temalı öykülerinde umutlu ki�ilerin günlük 

ya�amlarından kesitler sunulur. Bu öykü kahramanları ya�amdan zevk alan, umutlarını 

yitirmeyen kimselerdir. �yimser oldukları için en zor �artlarda dahi umudu yitirmezler. 

 Nezihe Meriç, ki�ili�i hakkında bilgi verirken “çocuk ruhlu denilenlerden, 

çocuksu bir yapıda oldu�u için, hiçbir zaman a�ırba�lı, ciddi, okkalı bir kadın 

olamadı�ını” belirtir. Yazar, ya�ama sevinciyle doludur. Ümidini hiç kaybetmeyen, 

iyimser birisidir. “Do�ayı, insanları, ya�amayı hep çok sevdim ben. Yapım bu 

benim.”126 diyen yazarın bu tavrı eserlerine de yansır. Öykü kahramanları en kötü 

ko�ullarda bile çıkı� yolu arayan mücadeleci kimselerdir. 

 “Çalgıcı” öyküsünün ana kahramanı ne�eli bir çalgıcıdır. Öyküde iyimser bir 

çalgıcının karamsar bir ö�retmen üzerindeki etkisi anlatılır. Ya�amdan zevk alan 

çalgıcı, konu�maları ve davranı�larıyla ö�retmenin ya�ama bakı�ını de�i�tirir. Sürekli 

gülümseyen çalgıcı, ya�an ya�murdan bile ho�nuttur. Çalgıcının e�itim düzeyi 

dü�üktür. Çok zengin olmasa da kazandı�ı paradan memnundur. “Kısa akıllı, iyimser 

bir çalgıcı” olarak tanıtılan kahraman ya�ama sevinciyle doludur. Hayatı fazla ciddiye 

almayan çalgıcı, etrafına ne�e saçar. 

 “Aksaray Dolmu�” öyküsünde yazar-anlatıcı, Eminönü-Aksaray yolculu�unu 

anlatır. “Yenicami güvercinlerine bakıp, kendimce güzel, ne�eli bir �eyler 

dü�ünebiliyordum” diyerek ruh halini ifade eder. Öyküde yazar-anlatıcının iyimser 

bakı�ı her �eye yansır. Pozitif tavrı sayesinde olumlu bir atmosfer olu�ur. Çok yeni bir 

arabaya dü�tü�ü için duydu�u memnuniyet yolculuk esnasında onun sevincini artırır. 

“�çimde, sanki yolculuktaymı� gibi ne�eli bir duygu vardı. Kendimi Eski�ehir’de 

zannediyordum.” diyerek çocukluk yıllarının ya�ama sevincini yeniden hissetti�ini 

belirtir. Öyküde onun duydu�u ya�ama sevinci anlatılır. 

 “Ö�retmen” öyküsü sınıfında dü�lere dalan genç bir ö�retmenin mutlulu�unu 

anlatır. Öykünün kadın kahramanının en belirgin özelli�i, ya�am sevinciyle dolu 

olu�udur. Sevme sevilme arzusunu dile getiren ö�retmen sınıftan uzakla�arak renkli 
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hayallere dalar. Bahar mevsimi ona ya�am sevinci a�ılar. Okulun tam kar�ısındaki 

bayıra, pencereden bakan kadın kahraman, do�ayla kucakla�tı�ını hayal eder. “A�k” 

beklentisi içinde oldu�undan hayalindeki genç adam da onun mutlulu�unu artırır: 

 “Okulun tam kar�ısı bayırdır. Bayırın sonu çamlık. Baharın geldi�ine iyiden 

iyiye inanıldı�ı bir gün, çayır çimen, ye�il me�il derken, zil çalıyormu� gibi çıngır çıngır 

demir parmaklıklı okul kapısından bir fırlarlar… Çantalar, renkli hırkalar, toplar, 

topaçlar havada uçar. Asfalttan bayıra, bayırdan çamlara do�ru bir kovalamaca ba�lar, 

hayda…ve bahar bir okul �arkısı ö�renir: “Bahar geldi, çiçek açtı, da� orman…” 

Ö�retmen, saçları rüzgârda elleri cebinde en arkada yürür. Geni� soluklar alır, gülümser, 

düdü�ünü öttürür, küçüklerden birini yakalayıp öper. Umutlanır. Bir papatyanın 

yapraklarını birer birer koparırken yanından geçen genç bir adam, kahverengi gözleri 

çocuk çocuk parlayarak ona söz atar: “Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor.” 

Ö�retmen ka�larını çatar; ama içinden güler. Hatta o genç adam, gelip rüzgârdan 

kıpkırmızı olan yanaklarından öpecek olsa, “Ne var? Bahar bu. Karde�çe bir öpü� oldu” 

diye dü�ünecektir.”127 

 “Özsu” öyküsü, Hayriye Hanım adlı kahramanın ta�ındı�ı soka�ın kaderini nasıl 

de�i�tirdi�ini anlatır. Hayriye Hanım, ya�ama sevinciyle dolu, umutlu ve çok ne�eli 

birisidir. Yüzü her zaman gülen kadın kahramanın en belirgin özelliklerinden birisi, 

ba�kalarının yardımına her zaman ko�masıdır. Sokaktaki herkese iyi davranan Hayriye 

Hanım, yeni ta�ındı�ı soka�a adeta bir ruh kazandırır. Mahalledeki herkesle mutlulu�u 

payla�arak onun ço�almasını sa�lar. Çevresine ne�e ve huzur saçan Hayriye Hanım, 

öyküde “a�ı”ya benzetilir. Tema ile öykünün adı arasında ili�ki kuruldu�unda soka�ın 

özsuyunun Hayriye Hanım oldu�u söylenebilir. Öyküde “ı�ıl ı�ıl bir kadın” olarak 

tanımlanan Hayriye Hanım’ın soka�ın kaderini de�i�tiren “ya�ama sevinci”  anlatıcı 

tarafından �öyle dile getirilir: 

 “Uyandı�ım zaman, sulanmı� toprak, kızarmı� ekmek kokusundan, küçük bir 

çocu�un yarım, tuhaf, ne�eli sesine karı�an o genç kahkahadan, ayrımına varılmasa da 

bir mutluluk, bir ferahlama, her �eyin yolunda oldu�unu sandıran-umuda hazırlayan- bir 

duygu alırdık.”128 

 “Madem ki Hayal Kurmak Bedavadır” öyküsünde dü�sel bir mekânda ya�ayan 

insanlar anlatılır. Yazar-anlatıcı, “ta�ların arasından otlar fı�kıran bir eski zaman 

yoku�u”nu hayâl eder. Öyküde sokak imgesi çok önemlidir. Dü�sel mekân, anlatıcının 
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ne�e kayna�ıdır. Öykü, huzur ve mutluluk arayı�ını anlatır. Öyküde anlatıcının �u 

sözleri temayı da yansıtması bakımından önemlidir: 

 “Günlerce bu sokak için dalgalandım durdum. Bana öyle tanımlamalara sı�maz 

bir sevinç veriyordu ki, hemen ya�amakla ilgili ne�eli dü�lerimin en ba�ına onu 

geçirdim.”129 

 “Marangozdur Adı Ahmet Ustadır” öyküsünün ana kahramanı, ya�ama 

sevinciyle doludur. En elveri�siz durumda dahi çıkı� yolu bulur. “Ahmet Usta” olarak 

bilinen kahramanın maddi durumu çok iyi de�ildir. Babasının ısrarlarına ra�men okulu 

bıraktı�ından ö�renimi yarım kalmı�tır. “Çar�ı esnafı kan a�lıyor” diyerek kötü 

ko�ulları dile getirirken bile umut ı�ı�ı bulur. Her zaman barda�ın dolu tarafını görüp 

mutlu olur. “Eh ben �en adamımdır abi. N’apacaksın. Ba�ka türlü çekilmez bu 

dünya.”130 diyerek ya�ama bakı�ını özetler. Öyküde kahramanın ho�görüsünü yansıtan 

davranı�ları yer alır. Hiç kimseye kızmayan kahramanın en kötü ko�ullarda dahi 

umudunu yitirmedi�i görülür. Çok küçük �eylerden mutlu olması da onun ya�ama 

sevincini artırır. 

 “Tan’ın Öyküsü” ümidini hiç kaybetmeyen bir kadın kahramanın direni�ini 

anlatır. E�i tutuklanan kadın, o�lunun üzülmemesi için elinden geleni yapar. Tutuklama 

olayından sonra evleri basılan, e�yaları da�ıtılan, büyük acı çeken kadın pes etmez. 

O�luna bu olayları olgunla�tırarak anlatırken sürekli umut üretir. Onun pozitif tavrı 

sayesinde o�lu, en kötü anlarda dahi e�lenmeye devam eder. Kadın kahramanın güçlü 

ki�ili�i sayesinde ya�adıkları mutluluk �u sözlerine yansır: 

 “�ki ön di�i büyük Tan’ın. Hafif di�lek. Di�leklerin de en sevimlisi. Ona 

bakarken, “Heeeey! Ey güzel güne�, ey güzel gün! Ya�amayı seviyorum, haberiniz 

olsun, çok seviyorum” diye haykırmak geliyor içimden.”131 

 “Çangal” öyküsünde durakta bekleyen kadın kahramanın ya�lı bir Çingeneyle 

�akala�ması anlatılır. Bekledi�i otobüs gelmeyen kadın kahraman, at arabasındaki 

Çingeneye seslenerek “Üsküdar” der. O da aynı �akacı üslûpla cevap verir: “Çengel’e 

kadar.” Bu kısacık diyalog kadın kahramanı mutlu eder. Ruh hali aniden de�i�ir. 

Ya�amayı seven kahraman çok küçük �eylerden dahi mutlu olabilen birisidir. 

 “Otobüs, ister gelsin ister gelmesin. 

 Yürürüm. 
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 Fizan’a dek yürürüm artık. 

 (Haklısın. Eskiden bir �stanbul vardı, bir de �stanbul ahalisi) 

 Üsküdar’a giderim. 

 Çar�ıda dola�ır,  

 balıkçılara bakarım. 

 Kalabalı�a karı�ırım. 

 �nsanların yüzlerine bakarım. 

 Ya�lı, eski bir Çingeneyle, bir �akala�mada bulunmanın tadını bölü�ecek biri var 

mı diye aranırım.”132 

 “Deli Deli Deli” öyküsünün kadın kahramanı ya�adı�ı küçük, sıradan bir 

olaydan mutluluk payı çıkarır. Kese ka�ıdı patlayınca yere saçılan elmaları 

toplamasında ona  yabancı bir delikanlı yardımcı olur. Delikanlının yardımı kar�ısında 

çok duygulanan kadın kahraman: “Durup dururken birisiyle, bir �eylerde bulu�mak! 

Sevinç yüre�imde, dört dönüyor. Deli, deli, deli!” diyerek bunu ifade eder. Öykü, onun 

ya�ama sevincinin küçük �eylerden çıkardı�ı mutluluklara  ba�lı oldu�unu anlatır. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde ya�ama sevinci, sıkça kar�ımıza çıkan bir temadır. 

Öykülerin kahramanları umut dolu olduklarından en elveri�siz durumlarda dahi 

mutlulu�u yitirmezler. Küçük �eylerden mutlu olan insanları anlatan yazar, onların bu 

tavrına dikkat çeker. Ya�ama olumlu bakan bu öykü kahramanları sürekli sabrederler. 

En kötü anlarda dahi güzellikleri dü�ünürler. “Ya�ama sevinci” teması, yazarın özellikle 

son öykülerinde kar�ımıza çıkar. Bunun nedenini öykülerin yazıldı�ı dönemin 

toplumsal �artları ile açıklayabiliriz. Sosyal,ekonomik ve kültürel de�i�im toplum 

yapısına yön vermektedir. 12 Mart öykülerinden olu�an “Dumanaltı”, mutsuz ve 

huzursuz insanları anlatır.Bu bakımdan “ya�ama sevinci” temalı öykülerin son öykü 

kitabında daha fazla olu�u tesadüfi de�ildir. Yazarın bilinçli bir seçiminin sonucudur.  

Günlük ya�amdan kesitler sunan yazar, ya�amaktan keyif alan kahramanların küçük 

mutluluklarını ayrıntılı biçimde anlatır. 

 

3.1.7. 12 Mart Öyküleri 

 “Dumanaltı” ve “Bir Kara Derin Kuyu” adlı öykü kitapları, 12 Mart döneminin 

toplumsal ve siyasal olaylarını yansıtır. Öykülerde o dönemin baskıcı ortamı anlatılır. 
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Dönemin siyasal karı�ıklı�ının topluma yansımaları dile getirilir. 70’lerde toplumun her 

kesiminin baskı altında oldu�u vurgulanır. Öykülerde üniversite eylemleri, 

tutuklamalar, çatı�malar anlatılırken bu olayların bireylere etkisi üzerinde durulur. Öykü 

kahramanlarının toplumsal olaylara tepkileri ortaya konulur. 

 Nezihe Meriç, “Dumanltı” adlı öykü kitabına dair �u sözleri söyler: “Son on-on 

be� yıl içinde büyük bir toplumsal sarsıntı ya�anıyor Türkiye’de. Zaten, Orta Asya 

steplerinden, �slam kültürüne oradan Atatürk devrimlerine geçmi� bir toplumun 

karma�ıklı�ı, çeli�kileri, dengesizlikleri içinde bir toplum. Kendini biçimlendirecek olan 

normal devinimi, geli�imini sa�layacak olan düzeni bir türlü kuramadı�ından, bu 

düzenin getirece�i toplumsal de�erleri de e�itim, sanat, edebiyat vb. yoluyla bireylerine 

aktaramamı� bir toplum. Bu yüzden büyük ço�unlu�un ya�am üzerine dü�ünceleri tam 

bir kavram karga�ası, ideoloji karma�ıklı�ı içinde. Bu ço�unluk, ya�adı�ı toplumun bir 

de�erler düzeni olmadı�ından ya da karı�ık, çeli�kili düzenler oldu�undan bir türlü 

toplumla bütünle�emiyorlar (…) O zaman kendisiyle bir hesapla�maya giri�iyor. - Ya 

da yuvarlanıp gidiyor, oldu�unca - Düze çıkacak bir yol bulma, ara�tırma, gere�i 

duyuyor. Bunalıyor. Dumanlatı’nda bunu vermek istedim.”133 

 Mehmet H. Do�an, “Milliyet Sanat”ta “Dumanaltı” kitabıyla bir siyasal dönemin 

panoramasının sunuldu�unu �u sözlerle ifade eder: 

 “Nezihe Meriç’in en eski 1972, en yenisiyse 1979 tarihi ta�ıyan on öyküsü yer 

alıyor. Yeni kitabı Dumanlatı da bu tarihler arasındaki zaman dilimini, bilindi�i gibi son 

elli yıllık tarihimizin yeni olu�umlara gebe en bunalımlı günlerini kapsıyor. 1968’de 

önce gençlik kesiminin, özellikle üniversite gençli�inin, kendi sorunları çerçevesinde, 

yerle�ik düzene ba�kaldırısı biçiminde patlak verip, 1970’lerin sonunda toplum 

boyutunda geni�lemi� kanlı, acımasız bir terör düzeyine varmı� terör olayları. Böyle bir 

tarih dilimi içinde yazılan öykülerin uzaktan ya da yakından bu olaylarla ili�kili olması, 

bu olaylardan etkilenmi� olması do�al sayılmalıdır.”134 

 Yazar, “Çavlanın �çinde Sessizce” adlı anı kitabında “Zor Yoku�u” öyküsünden 

yola çıkarak siyasi ortamın bireylerin ya�amını nasıl etkiledi�ini �u sözlerle anlatır: 

 “Benim’Zor Yoku�u’ adlı çok sevdi�im bir öyküm var. Oradaki genç kadın gibi, 

birçok kızımız, çocuklarının elinden tutarak baba evine sı�ınmak acısını ya�adı. Kocalar 

hapisteydi, kızlar i�lerinden olmu�lardı. Bir eve sahip olduktan, kendi evini ya�amaya 

alı�tıktan sonra - mekân duygusunu, onun getirdi�i çe�itli duygu yüklenimlerini 
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bilmeyen mi vardır - ondan ayrılıp, be� parasız, gelirsiz olarak yeniden baba evine 

dönmek, annenin, babanın, karde�lerin ya�amını, odasını, hatta gıdasını bölü�menin 

acısı bitirirdi onları. Her çareye ba�vurdular. Çeviri yaptılar takma adlarla; geceyi 

gündüze katıp. Benim öykümde oldu�u gibi, gazeteleri biriktirip sattılar, üst katta 

oturan aptal kıza parayla atkı, ba�lık ördüler: Üç kuru� için çocu�un süt parası olsun, 

çıksın diye. (…) 

 Ne acılar ya�andı. 

 O öykü nasıl okunmu�tu öyle? O acı nasıl anla�ılmamı�tı. �yi bir öykü o.”135 

 “Dedi Ölüm Aklımda” öyküsünde üniversitede okuyan çocukları için 

endi�elenen bir annenin dramı anlatılır. Ana kahraman, 12 Mart’ın siyasi olaylarını 

çocukları aracılı�ıyla takip eder. 1970’li yılların üniversite eylemlerinin anlatıldı�ı 

öykünün çıkı� noktası, annelik duygusudur. Kızı ve o�lu eyleme katıldı�ı için 

endi�elenen bir annenin ruh hali yansıtılır. 

 Öyküde siyasi olayların anlatımı, “Boykot Nuri” adlı kahramanın öyküye giri�i 

ile ba�lar. Boykot Nuri, çok tela�lıdır. Öykünün ana kahramanı Nedret’in i� arkada�ı 

olan Boykot Nuri hakkında �unlar söylenir: 

 “Vah, vah, vah! Çıldırdı, çıldırdı!” demi�ti Asuman, kıkırdayarak. “Hâle bak 

Allah a�kına, neredeyse tepinecek, tela�ı ne bunun böyle? Allah canını almasın. Sen 

bunu serviste bir görsen çatmadı�ı adam yok. Ona buna, partilere, ileri geri. Tıkacaklar, 

bir gün içeri ya! Valla, ortalık gene pek karı�ıkmı� diyorlar.” Ben de öyle duydum. 

Benim kızla o�lan pek tutarlar bunu. Akıllı çocuktur. Haksızlı�a, vurgunculu�a 

dayanamaz, herkesin boklu�unu çıkarıverir ortaya da, ondan. ��lerine gelmez.”136 

 1970’li yılların siyasi ortamı öyküde “Nedret” adlı kadın kahramanın gözünden 

anlatılır. Fakülteden çıktıktan sonra eve dönmeyen çocuklarını merak eden kadın 

kahramanın �u iç konu�ması dikkate de�erdir: “Nerde o, üçer be�er atlanarak çıkılan �en 

günler. Sahi neydi Boykot Nuri’nin o ko�u�turması öyle. Sabah, çocuklarda da aynı 

tela�. Ya! Sahi!”137 Bu iç konu�manın ardından endi�esi artan kadın kahraman, 

çocuklarının mücadelesini dü�ünür. “Do�urdu�umuz çocuklardan ö�reniyoruz 

ya�amayı “diyerek onların daha ilerici fikirlerle dolu oldu�unu belirtir. 

 Öykünün sonuç kısmında kadın kahraman, duvardaki aynaya bakar ve kızıyla 

o�lunun bakı�larını görür. Kadın, çocuklarıyla özde�le�ir. Ezen-ezilen, sömüren-
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sömürülen, ili�kisini sorgular. Bu iç sorgulamanın ardından “Boykot Nuri’nin 

ivedilenmesine e� bir hızla” ko�ar. Çocuklarına destek olmaya gider. 

 “Dumanaltı” öyküsünde “Gülgun” adlı kadın kahramanın anar�istlere yardım 

etti�i gerekçesiyle tutuklanması anlatılır. Öyküde 12 Mart’ın sancılı günleri ayrıntılı 

biçimde yansıtılır. Kenti saran tedirginli�in, ku�kunun, sinir gerginli�inin altı çizilir. 

Ajans haberlerine dair bilgi sunulur. Kentin gergin atmosferi öyküde �u sözlerle 

anlatılır: 

 “Kent, jandarmaya, kaçakçıya alı�ıktı, ama bu sefer ba�ka türlüydü i�ler. 

�a�ırıyorlardı. Alı�ılmı�ın dı�ında, kavrayamadıkları, o yüzden huysuzlandıkları bir 

durumdu bu. Ku� uçmaz sokak ba�larına de�in polis, jandarma sarmı�tı ortalı�ı. Bir de 

bu sıkı yönetim ba�larında! Murat için,’Ö�rencilerin ba�ı’ diye yazıyordu gazeteler. 

“E�kıyanın azgını de�el ya!” diye yanıtlıyorlardı. Soruyorlardı: “Bizim sendikacı bu 

Mahmut’la topal sürgün ö�retmenin dedi�ine bakılırsa, bu bebelerin ettikleri bizim 

hayrımıza emme…”138 

 Öykü, “Kayaba�ı” semtinde ya�ananları anlatırken kahramanların ruh hallerini 

ayrıntılı biçimde yansıtır. Gergin bir atmosfer nedeniyle halkın tamamı mutsuzdur. 

Semt sakinleri soka�a çıkma yasa�ı yüzünden oldukça üzgündürler. “Bir de parti murti 

çıktı” diye söylenen kadınlar, siyasi olayları algılamakta güçlük çekerler. Semtin 

erkekleri ise can sıkıntısından sürekli kahvehaneye gidip zaman öldürmeye çalı�ırlar. 

Öyküde semtte ya�anan siyasi gerilimi anlatan �u sözler önemlidir: “Gece soka�a çıkma 

yasa�ı vardı. Kadınlar beyaz örtmeleri karanlı�ın içinde dalgalanarak, bahçelerin 

arasından, gizlice kom�uya geçiyorlardı. Erkekler evlerde topla�ıp oturuyorlardı. 

Seslerini örtüp basarak, birilerinden çekinerek, kulakları çevrede konu�uyorlardı bitirip 

tüketemeden. A�a�ı kahvelerde kavgalar oluyormu� diye haberler geliyordu. Kadınlar 

�a�kın �a�kın bakıyorlardı birbirlerine hayıflanarak ‘Kan davası mı ne bu gız! Bir de 

parti marti çıktı, ba�ımıza gelenler!’ diyorlardı. Sonra, onlar da yava� yava� ola�anüstü 

bir havaya girdiler. Bilinmezin getirdi�i bir felaket korkusu sardı avluların, sokakların 

içini. Geceyarısı evler basılmaya, kapılar yumruklanmaya ba�landı. Asker, polis, 

jandarma doldu dört bir yana. Yataklar batar oldu, uykular uykusuz. ��te o günlerde 

çıktı Murat’ın adı ortalara. Radyolar hep’Murat! Murat!’ dediler. Gazetelere resimlerini 

bastılar.”139 
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 Yrd. Doç. Dr. Banıçiçek Kırzıo�lu “Nezihe Meriç’in Roman ve Hikayeleri 

Üzerine Bir �nceleme” adlı çalı�masında “ Dumanaltı” öyküsünü �öyle de�erlendirir:  

 “Öykü, e�kıyaya, anar�iste övgü; hükümet mensuplarına, askere, polise, 

jandarmaya, valiye kısaca devlete yergi olarak düzenlenmi� görünmekte. Yeni romantik 

çizgide. Biraz V. Hugovari anlatım. Anlatılan vak’a siyasi, toplumsal bir nitelik 

ta�ımakta. Bireyin ve bireyden çevreye yayılan kamunun dramı, hem ekonomik hem de 

siyasal olandan kaynaklanmakta. Ama siyasal olan ne? Dü�ünce mi eylem mi? Açık 

de�il. Yakın geçmi�te olanlara nesnel bir yakla�ım var gibi.”140 

 Nezihe Meriç’in “Dumanaltı” öyküsünün   mesajı  “insan sevgisi” temeline 

dayalıdır. Yazar, 12 Mart olaylarına çaresiz bir  kadının  gözünden bakmayı ba�armı�tır. 

�nsani bir tavır söz konusudur. Öykünün anlatıcısı konumundaki bu kadın, yazarın da 

temsilcisidir. Anlatıcının tek dile�i insanlara zarar verilmemesidir. Ölümlerin arttı�ı bu  

çalkantılı  dönemde toplumun her kesiminin mutsuz oldu�unu vurgular. Siyasetle hiçbir 

ilgileri olmayan insanların ya�ananlara anlam veremediklerini belirtir. Kadın kahraman, 

bu �ekilde yazarın dü�üncelerinin sözcülü�ünü yapar. Anar�istleri övme amacıyla 

yazılmayan öyküde yazarın amacı, kan dökülmesine engel olmaktır. Çatı�an tarafların 

ikisinde de kayıplar söz konusudur. Yazar, öyküde bu kayıplara i�aret eder. 

“Dumanaltı” adlı öykü kitabında yer alan öykülerin adlarına bakıldı�ında 

öykülerin içeri�i ile uyumlu oldukları görülür. Öykülerin mesajları da öykü adlarıyla 

ili�kilidir. Yazar, öykü adlarının seçiminde bilinçli ve oldukça titiz davranır. Öykü 

adlarının hemen hemen hepsi benzer ça�rı�ımlar uyandırır. Bu adlarda “çaresizlik, 

umutsuzluk, tedirginlik, eksiklik” gibi duygular saklıdır. “Dumanaltı” öyküsünün adının 

seçimindeki ustalık dikkat çekicidir. Öykü kahramanları, dönemin baskıcı siyasi 

ortamında mutsuz ve huzursuzdurlar. “Dumanaltı” olmu� bir ortamda tedirginlerdir. Her 

�ey belirsizlik içindedir. Bu nedenle öykünün adı temayı açıklayıcı bir i�leve sahiptir. 

 “Tedirgin” öyküsü, “Nurhan” adlı kadın kahramanın tutuklanmasını anlatır. 

Zengin bir ev hanımı olan kahraman, tutuklanma nedenini dahi bilmez. Öyküde onun 

hapishanedeki ilk gecesi anlatılır. Öykünün merkezinde kadın kahramanın bilinçlenme 

süreci yer alır. “Biz neyiz? Neyiz biz kuzum Allah a�kına insan olarak �u dünyada?” 

diyerek kendisini sorgulayı�ı anlatılır. Aristokrat bir aileden gelen kadın kahraman, 

hapishanedeki insanları ve olayları gözlemler. Toplumsal duyarlık kazanmaya ba�lar. 
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Kendisinin tutuklanmasına neden olan devrimci kahraman Nebahat’e ve onun çevresine 

dair �u sözleri önemlidir: 

 “Anlıyorum bu çocukları ben. Biz ba�ından yakalayamadık. Ö�renemedik. Nasıl 

acı çekti�imi anlatamam. Büyük bir bo�luk içindeyim i�siz güçsüz i�e yaramaz zaten 

yalnız çocuklarla bir merak hep ö�renmek isterdim her �eyi dünyada olanları nasıl 

anlatayım sana büyük bir haksızlık ben burada böyle rahat sen öyle ku� sütü eksik de�il 

orada adam be� çocukla kaç kat yerin altında ay ne korkunç üç kuru� için bir maden 

i�çisi her zaman dü�ünmü�ümdür bu nasıl olabiliyor diye yani Allahın i�i demekle neyi 

halledebiliriz. Arif’le konu�uyorduk geçen ak�am yani ben anlıyorum, ama bilimsel 

olarak okumadık ö�renmedik bak ortalık yıkılıyor izm’lerle (…)”141 

 Öyküde 12 Mart’ın çalkantılı günlerine tanıklık edilir. “Nurhan” adlı bireyin 

dramından yola çıkılarak toplumsal bir dram anlatılır. 70’li yılların gençlik eylemleri, 

tutuklamalar öykü boyunca yansıtılır. Öykünün en sık tekrarlanan cümlesi �udur: “��ler 

yine karı�tı.” Öykü kahramanlarından Selçuk pasaport alamamı�tır. Radyo haberleri de 

tutuklanan ki�ilerin adlarını belirtir. Cezaevlerinin ko�ullarını, ko�u�ların içler acısı 

durumunu, tutuklanan ki�ilerin ya�adı�ı bunalımları yansıtan öykünün adı temayı da 

yansıtır. Öykünün adı toplumun farklı tabakalarından insanların ruh haline i�aret eder. 

 “Umut” a Tezgâh Kurmak” öyküsünde 1970’li yılların siyasi karga�ası, iki yıl 

cezaevinde kalan “Nesrin Çarıklı” adlı ö�retmen tarafından anlatılır. Kadın kahraman, 

sol eyleme katıldı�ı sırada foto�rafı çekildi�inden tutuklanmı�tır. Öykü, yetmi�li yılların 

baskıcı ortamının bireylerin ya�amına yansımalarını anlatır. Kadın kahraman, 

cezaevlerinin dolup dolup bo�aldı�ını belirtir. Kaynayan kalabalı�ıyla kent, can 

korkusuna dü�mü�tür. Soka�a çıkma yasa�ı söz konusudur. Baskınlar her geçen gün 

artmı�tır. Öykü, siyasi karga�anın aile hayatlarını nasıl etkiledi�ini yansıtır. 

 “Tanımadı�ımız bir zamanın getirdi�i ba�ka bir ya�amı sürdürüyorduk 

cezaevlerinde. Elimize geçirebildi�imiz gazetelerden ö�rendiklerimizi, mahkemeye 

gidip gelenlerden, yeni tutuklulardan duyduklarımızı, dı� dünyayla ilgili her �eyi, bazan 

anılarımızı bile de�i�tiriyorduk. �ç içe girip fındık kabu�una sı�acak, dı�a dı�a açılıp 

yeryüzünü kaplayacak abartmalarımız vardı. Kendili�inden oluyordu bu. Toplumun 

kaynaması, bize çok ba�ka türlü yansıyordu bu yüzden. Kötülükler, kötü adamlar, 

i�kenceler, mezarlar, yol ortasında kur�unlanmı� yatan ölüler ölüler ölüler, sloganlar, 

çocuklarımızın bebeklik resimleri, patlamalar, silahlı saldırılar, sa�cılar, solcular, 
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ba�kaldırmalar, yobazlar, polisler, Yunanlıların Birinci Dünya Sava�ı’nda karnını 

de�ti�i gebe kadınların hayali, askerler, coplar, a�aya varmamak için kendini asan 

Güzel Halime, türküler, mevlitler, ırzına geçilip öldürülen, küçük ö�retmen Neslihan, 

genel affı engelleyen dürzüler, dostunu bıçaklayan ate� Perizak, bombalanan anar�ist 

yuvaları, yemen türküleri, savcılar, polisler, süngüler, kelepçeler, ba�bakanlar, parti 

ba�kanları, Müslümanlar, komünistler karmakarı�ık üst üste yı�ılıyordu. Biz altında 

kalıyorduk.”142 

 “Tan’ın Öyküsü”nde TRT görevlisi bir babanın tutuklanması, o�lunun gözünden 

anlatılır. Fikir suçu ile ilgili bu tutuklama olayının bir aileyi nasıl etkiledi�i dile getirilir. 

Bir ailenin tatilini kabusa çeviren tutuklama olayı sırasında ya�ananlar Tan’ın 

psikolojisini derinden etkiler. Öyküde sık sık ajans haberleri sunulur. Tutuklananların 

sayısı bildirilir. Toplumda ya�anan sıkıntı �u sözlerle anlatılır: 

 “Memlekette sıkıyönetim vardı. Arkada�ların pek ço�u tutuklanmı�tı. 

Cezaevlerindeydi. Sabah güne�e kar�ı, denize, tatile sevinçle uyanılıyordu. Az sonra, 

daha gazeteleri almak için yolara dü�meden sıkıntı ba�lıyordu. Gazeteleri alıp açınca 

da,omuzlar dü�üyor, yürüyü�ler de�i�iyordu. Üçer be�er toplanıp çabucak, ayaküstü 

deh�et veren haberler okunup, iletiliyordu arkada�tan arkada�a. O gün daha çok sigara 

içiliyordu. Ak�am daha çabuk olsa diye bekliyorduk. Kestirmeden alkole kaçıyorduk. 

Sıkıntı büyüyordu gözlerimizde, midemizin a�rılarında. Ba�ırsaklarımız gaz yapıyordu. 

Alkol bizi tutuyor, hasta ediyordu. Hırçınlıklar, tartı�malar, kar�ılıklı ba�rı�malar, 

küfürle�meler sıkıntıyı ço�altıyordu. Eski yazlarda kalan, sevdi�imiz içki evlerinin 

özlemi, balıklar, ampuller, birtakım hain bakı�lı, tanımadı�ımız adamlar birbirlerine 

karı�ıyordu.”143 

 Öykü, babası tutuklanan bir çocu�un gözünden anlatıldı�ından siyasi 

�ablonlardan uzaktır. Tutuklama olayına insani bir bakı� söz konusudur. E�i tutuklanan 

kadın kahraman Tan adlı o�luna bu durumu oyunla�tırarak anlatır. �çinden gelen a�lama 

iste�ini dahi o�lunun mutlulu�u için engeller. Sürekli onu e�lendirir. Kadın kahramanın 

psikolojisini okura sunan yazar, ailenin içler acısı halini yansıtır. Fikir suçlusu olarak 

tanımlanan aydınların tutuklanması olayına öyküde  insanca bakı�la yakla�ılır.  

 “Acıyı A�mak” öyküsü, “anar�ist” oldukları iddia edilen üç gencin yakalanıp 

öldürülmesini anlatır. Dönemin siyasi ortamı sert bir dille ele�tirilir. Memleketin içler 

acısı bir durumda oldu�u vurgulanır. 70’li yıların siyasi ortamı �u sözlerle anlatılır: 
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 “Memlekette ne rahat kalmı�tı ne huzur. Sa�cılar, solcular, bozguncular, ordu, 

polis, partiler, hükümet, aydınlar, halk karmakarı�ık bir kör dövü�ünün içindeydiler 

bence. Tek istedi�im, bunca zorluklarla sava�arak yeti�tirdi�imiz çocukların ölmemesi, 

öldürülmemesiydi. Elimden bir �eyin gelmeyi�i onuruma dokunuyordu. Ne 

yapmalıydım?”144 

 “Acıyı A�mak” öyküsünde sa�-sol görü�lere tartı�ma zemini hazırlanmı�tır. 

Yazar-anlatıcı, toplumun ya�adı�ı derin acının kayna�ına i�aret eder. “Ne yapmalı” 

sorusunun cevabını arar. Toplumun geneline hakim olan “çaresizlik duygusunu a�mak 

adına çözümler aranması gerekti�ini”  vurgular. “Biliyorum, kan dökülmeden olmamı� 

tarihte bu i�ler, ama kıyamıyorum bu çocuklara” diyerek olaya bakı� açısını yansıtır. 

Öykünün kahramanlarından olan Prof. Osman Bey’in �u sözleri mesaj niteli�i ta�ır: 

 “Gençlik aldatılmı�tır. Özellikle cahil bırakılmı�tır. Biz de o yollardan geçtik, 

ama hiç olmazsa bunu anladık. Yok gençlik ba� kaldırmalıymı�, yok eylemmi�. Ne 

eylemi kızım ne eylemi? Eylemden yararlı sonuç alabilmek için meseleleri do�ru 

de�erlendirmek gerek. Hangi neyle? Nasıl? Yapmayın böyle yahu, yapmayın! Bu 

tentene örmeye benzemez. Patronla diki� dikmeye benzemez. Kırılıp gidiyor çocuklar 

kırılıp gidiyor. Ne sa�cısı sa�dır bu memlekette bu çocukların,ne solcusu sol. Hepsi bu 

memleketin aldatılmı�, beyni  yıkanmı� çocuklarıdır. Anladın mı?145 

 Nezihe Meriç, öyküde ya�anan olayların anaların yüre�ini sızlattı�ını 

vurgular.Yazara göre asıl üzerinde durulması gereken de onların yaktıkları a�ıtlardır. 

 “Nettiniz bizim civan o�ullarımızı...Nettiniz bizim gül nazlı kızlarımızı...” 

diyerek isyan eden anaların acısı büyüktür. Yazar, memleketin içler acısı halini 

yansıtmayı amaçlar. Ölen çocukların sa� ya da sol görü�lerine de�il onların ardından 

da�ılan aile ocaklarına dikkat çeker. 

 “�kircim” öyküsünde okul yıllarından beri dost olan iki kadın kahramanın ili�kisi 

anlatılırken 12 Mart’ın siyasi atmosferi merkeze alınır. Zerrin adlı kahraman, amacını 

“iyi insan, iyi vatanda� olmak” �eklinde açıklayan demokrat biridir. Güzin adlı 

kahraman ise sosyalist bir ö�retim üyesidir. Bu iki kadın kahraman arasında geçen 

konu�malar, ülkenin siyasi ortamına dair bilgi sunar. “�u anar�ik ortam” diye tasvir 

edilen ortamın herkesi tedirgin etti�inin altı çizilir. Güzin adlı kahramanın kızı 

tutuklanmı�tır. O�lu ise kayıptır. Güzin’in so�ukkanlı tavrı ise asıl dikkat çeken 

noktadır. Bu olaylar kar�ısında �unu söyler: “Dünyanın yanlı�ı do�rusu üzerine soruları 
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olsun, dü�ünsünler istedik. Yol yöntem edinmeyi bilsinler dedik. Bu, bizim 

görevimizdir, yaptık. Ben kendi hesabıma memnunum.”146 

 Öykünün ana kahramanlarından biri olan Zerrin, siyasi tabloyu kendi 

ideolojisine uygun olarak �öyle betimler: “Anlatıyorlar i�te, sol, içinde bilmem kaç 

bölüme ayrılmı�. Ah ne yazık! Sa� desen, geçmi�imiz ortada i�te. Gericilik, yobazlık 

bize ne getirir. Peri�an ettiler memleketi,bütçeyi,�imdi de utanmadan muhalefet 

yapıyorlar. Allah kahretsin bunları. Kemiklerini sızlatıyorlar Atatürk’ün mezarında. Ah! 

O ve pa�a ölmemeliydiler. Ya da bizim ba�ımıza gene Atatürk gibi kuvvetli bir önder 

gerek. Vallahi böyle. Ben buna inanıyorum.”147 

 “Dumanaltı” adlı öykü kitabında yer alan üç öyküde “12 Mart” dolaylı olarak ele 

alınır. Bu üç öyküde dönemin siyasi olaylarına göndermeler yapılır. “Marangozdur Adı 

Ahmet Ustadır” öyküsü,bu üç öyküden biridir. Bu öyküde 12 Mart olayları do�rudan 

anlatılmaz; fakat bu olaylara de�inilir. Öyküde Ramiz Ustanın o�lunun liderli�indeki 

i�çi grevine de�inilir. Bu greve dair bilgi verilirken toplumdaki karga�aya i�aret edilir. 

“Benim anlamadı�ım,�u anar�inin monar�inin ne demeye geldi�i. Millet neden birbirini 

kırıyor” diyen Marangoz Ahmet Usta’nın �u cümlesi dikkat çekicidir: “Köylerdeki kan 

davası �stanbul’a indi.”148 

 “I�ın” öyküsünde de 12 Mart olayları dolaylı olarak yansıtılır. Öyküde sa�-sol 

görü�lere dair bilgi sunulur. “Sömürge, fa�izm, miting” gibi sözcüler, “I�ın” adlı 

çocu�un bakı� açısıyla de�erlendirilir. “Ben de emekçinin yanındayım. Ben de barı� ve 

özgürlük sava�ına katılıyorum…Mitinge gittim biliyorsun” diyen I�ın, siyasi görü�ünü 

bu sözlerle açıklar. 

 “Erol Bey” öyküsünde “12 Mart” di�er iki öyküye göre daha ayrıntılı ele alınır. 

Baskı döneminin karga�ası do�rudan olmasa da satır aralarında sürekli hissettirilir. 

Yazar-anlatıcı, öykünün olu�um serüvenini yansıtırken bu konuya de�inir. Siyasi 

ko�ulların öykü kahramanlarını nasıl etkiledi�ini �öyle anlatır: 

 “Ne bir eylem adamı ne bir politika adamı olmu�tur Erol Bey. Zaten olamazdı 

bence. �urasını unutmamak gerek. Özellikle, çocuklar öldükçe, memleketin i�leri 

karı�tıkça, Erol Bey daha çok içti. Komaya girdi�i büyük bunalım dönemleri, 
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üniversitelerde, gençlik olaylarında, büyük felaketlerin, toplu ölümlerin ço�aldı�ı 

dönemlere rastlar.”149 

 “Bir Kara Derin Kuyu” adlı öykü kitabının “Öykülerden Önce” ba�lıklı giri� 

yazısı oldukça önemlidir. Yazar, bu giri� yazısında kendi ruh halini anlatırken toplumsal 

olaylara ve bu olayların kendisinde bıraktı�ı etkiye dair bilgi sunar: 

 “�u 1988 yılını ço�u zaman, hep sabaha kar�ı birden uyanarak geçirdim. Gergin, 

hırçın, burnumun ucunda bir sızı. Bu aslında, 1978’den bu yana, 68’den bu yana böyle 

de genellikle, bu yıl �u öyküleri toplamaya karar verince (ben de toparlanırım belki diye 

dü�ünerek) bir boyut daha kazanıp arttı. (…) 

 Bungun, co�kusuz, incinmi� olarak kalakalmı�ım uzun zamandır. Bir ben de�il 

elbette; ço�umuz böyle. Herkes kendince bir çare buldu dayanabilmek için. Ben susup 

kaldım. Bunu anlayanlar vardı. Beni seven, de�er verdi�im bir iki ozan söyledi de bana. 

Yazmayı�ımı kınadılar. �lgileri beni sevindirdi,ama sesimi çıkarmadım. Öylece sustum. 

“Ya�adı�ımız �u günleri anlamaya çalı�mak, beni çok yordu. Yazmak giderek büsbütün 

zorla�ıyor benim için” diye dü�ündüm. Bakıyorum da,bana göre en yüksek sayıda 

söylersem, yüzlerce öykü var bende. Ben öykücüyüm. Peki, hani? Sekiz on yılda be�i 

onu zor buluyor. Estikçe yazılmı�. (…)”150 

 “Zor Yoku�u” adlı öykü mektup yöntemiyle yazılan bir öyküdür. E�inden ayrı 

olarak Ege’de bir yazlık sitede çocu�uyla kalan kadın kahramanın duygu ve dü�ünceleri 

dile getirilir. Kadın kahramanın e�inin nerede oldu�u konusunda kesin bir bilgi 

sunulmaz. Öykünün satır aralarından yola çıkılarak onun tutuklu oldu�u, sürgüne 

gönderildi�i ya da kaçıp saklandı�ı dü�ünülür. E�ler kendi istekleri dı�ında, zorunlu 

olarak ayrı kalmı�lardır. Ailevi bir sorunun temelinde toplumsal ve siyasi olayların yer 

aldı�ı görülür. 

 “Ali Usta, tahtadan bir gemi yaptı. “Bunu Barbaros Pa�a da görse bayılırdı” diye 

güldü. Gümbür gümbür gülen, elli ayaklı bir adam bu Ali Usta. Eskiden balıkçıymı�. 

“Kocadım artık” diyor. �kimizin de romatizması var. A�rılarımız var. Onunla memleket 

meselelerini konu�uyoruz. Dert orta�ıyız. Bu konu�malardan sonra, hemen senin 

yazdıklarını dü�ünüyorum. Memleketin hali, diyorsun. Kuvvetli ol, katkını unutma, 

dünyanın sesine kulak ver, diyorsun. Kuvvetli olamam açım. Sen orada, ben burada 

açız. Bilirsin, can bo�azdan gelir. Sonra katkı dedi�in ne? Anlattım, ancak çocu�u, 

sa�lı�ını bozmadan büyütebilirim. Yo�un, usandırıcı bir didinme sonucu edindi�im 
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çürük di�ler, mide kasılmaları, sinir a�rıları içinde dünyanın sesine kulak veremem. 

Gazete ne yazıyorsa onu okuyorum. Radyo bozuk yaptıramadım. Televizyonu da 

kapıcıya sattı�ımı biliyorsun. “Bunları hırsından yazıyorsun” dersen bak bunda haklısın. 

Yalnız, haklı olu� bunların gerçek olu�unu de�i�tirmiyor.”151 

 “Suskun Ezgisi” öyküsünde e�iyle ili�kilerini sorgulayan, on yıl öncesini 

dü�ünerek evliliklerinin ilk yıllarını hatırlayan bir kadın kahramanın duyguları anlatılır. 

Yazlık bir sitedeki gözlemlerini de anlatan kahraman, dönemin siyasi olaylarına dair 

bilgi verir. Yazlıktaki zengin insanların halini gözlemleyerek memleketin içler acısı 

haliyle kıyaslar. Memleketteki siyasi ortamı dü�ünerek tatil yerindeki rahat insanları 

ele�tirir. Siyasi olayların üst tabaka insanlarını etkilemedi�ine i�aret eden kadın 

kahramanın �u sözleri dikkate de�erdir: 

 “Silah seslerini duyuyor. Ellerinden gelse kılıçtan geçirecekler. Çı�lıkları 

duyuyor. Kara korkuyu, ölümün korkusunu duyuyor. Korkmu� gözleri, gazetelerde 

yayımlanan o gözleri görmemek için alt duda�ını, di�liyor. Önüne bakıyor. 

Ayakkabısının ucuyla topra�ı kazmaya u�ra�ıyor. �irketin öbür ilgilileri, Ekrem 

yumu�acık yürüyerek, güne� gözlüklerinin arkasından hesaplı, ince bakı�larla bakarak, 

denize, arabalarına, kasabadaki, lüks otelin bahçesine do�ru dalgalana dalgalana, 

gülerek konu�arak yürüyorlar. Masaları önceden ayırtılmı�, çiçeklerle süslenmi�. RAKI, 

diyorlar. Rakı gelsin. PARA ��. �� EKONOM�. YATIRIM. KÂR KÂR KÂR. KAN 

KAN KAN kan. Bu sefer çok fena. Görülmemi� bir vah�et. Kadınları da çocukları da 

öldürüyorlar. Öldürüyorlar. “Ne oluyor bizim insanlarımıza. Neden   Neden?”152 

 “Bugenvilli Ba�langıç” öyküsünün ana kahramanı, ülkenin siyasi tarihinin 

önemli olaylarına de�inir. 12 Mart ve 12 Eylül’e i�aret ederek memleketin siyasi 

ortamını �öyle anlatır. 

 “Bizimkiler de�i�ik. Aylar var bizde. Mayıslar, martlar, eylüller. Sonra bizher 

sabah gazete okuyoruz. Dünyayla,memleketimizle ilgili yayınlar dinliyoruz. Her gün 

tazelenen, ama hep çöküntü, bozukluk, sinir getiren, umut kırıcılı�ı yapan haberlerle 

doluyoruz.bu geçmi�ten gelen acı ipini, yuma�a sarmayı sürdürmek diye tanımlanabilir. 

Ne erinci! Sözü uzatıyorum, çünkü korkuyorum. Kasılıp kalmı�lı�ım, belli etmiyor, 

saklıyor onu. Oysa korku yüzümü solduruyor. Bakmasını bilenler görüyordur.”153 

                                                 
151 Bir Kara Derin Kuyu, Zor Yoku�u, s. 221 
152 Bir Kara Derin Kuyu, Suskun Ezgisi, s. 245 
153 Bir Kara Derin Kuyu, Bugenvilli Ba�langıç, s. 279 
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 “Eskiden Bodrum’da I” öyküsünde de toplumsal olaylara de�inilir. 12 Mart 

döneminin siyasi ortamına dair bilgi verilir. 1970’li yılara yakla�ılırken siyasi ortamda 

görülen de�i�im �öyle ifade edilir: 

 “1966’ydı (Tedirgin, ikircimli, can sıkıntısıyla ya�anan yıllar. Dünya kıpırtılar 

içindeydi. 

 Gençlik kaynıyordu. Yirmilerindeydiler ancak. Kan damarlarda, bela pusudaydı 

daha.)”154 

 “Neydi acaba o dü�ler? Uzaktaki ba�kent, ajans haberleri,gazeteler, matbaalarda 

bizi bekleyen i�ler, mahkemeler, arkada�lar, sorularımız, sorunlarımız.”155 

 “�imdi orada bir adam, rakısını içerek, çocuklu�unu dü�ünerek, beni severek, 

çok uzaklara bakarak yolumu bekliyor. Kafasının bir yanı da, 1966’nın dipten 

kaynamalarının, su yüzüne çıkmaya ba�layan olaylarında.”156 

 Nezihe Meriç, 12 Mart döneminin tüm sıkıntılarını ya�amı�tır. Ya�adı�ı ya da 

tanık oldu�u olaylar, kendisinde derin izler bırakmı�tır. Yazar, 12 Mart döneminde 

ya�adıklarını, ya�adıklarının öykülerine yansımalarını �u sözlerle ifade eder: 

 “Ben o 68-74 arasını, o altı yılı çok kötü geçirdim. Kaçak olarak ya�adım, 

arkada� evinde saklandım. Bilmem, mahkemesi �usu busu falan. 68’den 74 affına kadar 

o ölü bir dönem. Onun için Dumanaltı kitabındakiler prese edilmi� öykülerdir; sıkı�ık 

sıkı�ık. O kitaptan üç tane kitap çıkar diye dü�ünürüm. Hepsini yazmak, hepsini yazıp 

kurtulmak istemi�imdir. O yıllar hiç ya�anmamı� yıllarım gibidir. Çok korkulu, her 

dakika polis gelecek, çocuk ortada kalacak. Önce çocuk ortada kalacak diye korktum, 

sonra bulu� ça�ına geldi, eyvah babası bakamaz diye korktum. Hep hassas, sinirli, 

gergin ya�adım; okuyamadan, yazamadan ya�adım. Yazık yıllar. 74 affıyla aklandık ve 

göç girdi i�in içine.”157 

 Nezihe Meriç ile 15.01.2005 tarihli görü�memizde sordu�umuz “Toplumsal 

konulara neden yöneldiniz?” sorusunun cevabı �öyledir: “Ya�adıklarımızdan sonra 

ba�ka türlü olabilir miydi? Sonra, yazar ne yazarsa yazsın zaten hep toplumsal de�il 

midir? Bizi belirleyen toplum oldu�una göre.”158 

Yazar, bu sözleriyle 1970’li yılarda ya�ananların öykülere yansımasına i�aret 

eder. Yazarın �u sözleri de toplumsal olaylar kar�ısında “yazar sorumlulu�u” üzerinedir: 

                                                 
154 Bir Kara Derin Kuyu, Eskiden Bodrum’da I, s. 285 
155 Bir Kara Derin Kuyu, Eskiden Bodrum’da I, s. 287 
156 Bir Kara Derin Kuyu, Eskiden Bodrum’da I, s. 289 
157 Nezihe Meriç, Kitap-lık, agy., s. 60 
158 Nezihe Meriç, görü�me, 15.01.2005 
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 “Yazar sorumlulu�u, ba�lı ba�ına ayrı bir soru. Bir akıllı adam- Sartre galiba- 

a�a�ı yukarı �öyle bir �ey söyler, ‘toplumsal duyarlı�ı olmayan insan, hayvana en yakın 

olandır’. �nsano�lu tek ba�ına ya�ayamadı�ına göre, toplumsal olarak varoldu�una göre, 

elbette güzel, iyi, do�ru, rahatlatıcı, sevindirici, hadi mutlu diyelim, bir ya�am için 

duyarlı olmak, sorumlu olmak zorundadır. Hele bu insan bir de, sanatçıysa, dünyayı 

yeniden kurmaya çalı�ıyorsa…”159 

             Füsun Akatlı’ya göre Nezihe Meriç, 12 Mart öykülerine ideolojik kılıf 

geçirmez. Akatlı, 12 Mart dönemini ele alan di�er öykülerin çi� kalmı� temcit pilavları 

gibi öne sürüldü�ünü belirtir. Nezihe Meriç’in öykülerinin dev�irme olmadı�ını, ahkam 

kesmedi�ini, ideolojilerin dar kalıplarından uzak oldu�unu vurgular. 

Nezihe Meriç, 12 Mart öykülerinde anar�inin doru�a tırmandı�ı yılları ele alır. Ö�renci 

olayları, grevler, baskınlar, tutuklamalar, çatı�malar anlatılır. Nezihe Meriç’in bu 

öyküleri di�er 12 Mart öykülerinden farklıdır.Yazar, çalkantılı günlerin bireylerin 

psikolojisine etkisini sorgular. Toplumsal dramdan yola çıksa da bireysel dramı 

merkeze alır. Dı� dünyanın siyasi ortamındaki karı�ıklı�ın bireyin iç dünyasındaki 

yansımalarını anlatır. 12 Mart öykülerinin kalıp ifadelerini kullanmaz. Klasik ideolojik 

söylemlere yer vermez. Yazar, insan gerçe�ini derinlemesine inceler. Kahramanların 

ideolojik eylemlerine ülküsel bir misyon yükleyip onları idealize etmez. Onların 

ya�amlarındaki kırılmaları ve bu kırılmaların sebep oldu�u acıları anlatır. 

 

3.1.8. Ku�ak Çatı�ması 

 Nezihe Meriç, ku�ak çatı�masını anlattı�ı öykülerinde toplumsal de�erlerdeki 

de�i�imi sorgular. Toplumsal de�i�me çok hızlı ya�andı�ından farklı ya� grupları 

arasındaki çatı�manın arttı�ına i�aret eder. Ya�lılar ile gençler arasında çe�itli konularda 

uzla�mazlık söz konusudur. Nezihe Meriç’in bu konuda gençleri destekleyici tavrı 

dikkat çeker. Yazar, gençleri çok yakından izledi�ini vurgular. Onlardaki her türlü 

de�i�imi gözlemler. Gençleri anlamaya çalı�ır. Yeni ku�a�a önyargılı yakla�ımın 

yanlı�lı�ını öykülerinde anlatır. Ya�ama sevinciyle dolu olan yeni neslin insan 

ili�kilerinde yakaladı�ı sıcaklı�ı över. Onlardaki bu co�kunun sürmesini ister. 

 “Susuz II” öyküsü, bankacı Ali Ru�en Bey, Doktor Vakit ve Avukat Osman 

Bey’in temsil etti�i eski ku�ak ile Ali Ru�en Bey’in o�lu Bülent ve Doktor Vahit’in 
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kızının temsil etti�i yeni ku�ak arasındaki çatı�mayı anlatır. �ki ku�a�ın ya�ama bakı�ı 

oldukça farklıdır. Ali Ru�en Bey, bu gerçe�i geç de olsa anlar. “Her ku�ak kaderini 

ya�ar” diyen Ali Ru�en Bey’in iç hesapla�ması yansıtılır. Öyküdeki sözler iki ku�ak 

arasındaki farkı ortaya koyar: 

 “Ali Bey’in ku�a�ı büyük karı�ıklık içinde. Ne diyordu biraz önce Vahit Bey: 

“Biz de�il miydik gençli�imizi bu memleketin �oselerine, demiryollarına, dosyalarına, 

hastanelerine yatıran. Biz de bu memleket için çalı�madık mı?” O görevdi. Bunlarınki 

ideal!...”160 

 Öyküde ku�aklar arası farklılar ayrıntılı biçimde ele alınır.Özellikle de Ali Ru�en 

Bey ile o�lu Bülent’ in ili�kisi incelenir. Daha önce o�luyla çatı�malar ya�ayan kimi 

zaman onu kıran Ali Ru�en Bey,  çok pi�mandır. “Her ku�ak bir öncekinden ileridir” 

diyerek onun gönlünü almaya çalı�ır. Doktor Vahit ve Osman Bey adlı kahramanlar da 

bu dü�ünceyi destekleyici sözler söylerler.” Hiç olmazsa çocuklarımızın ya�amına gölge 

etmeyelim” diyen Osman Bey, gençleri en iyi anlayan ki�idir. 

 “Susuz II” öyküsünün ana kahramanı olan Ali Bey’in genç ku�a�a bakı�ı 

ayrıntılı biçimde ele alınır. Ona göre gençlerin imza atı�ları, kadın-erkek ili�kilerine 

bakı�ları, istekleri oldukça farklıdır. Ali Bey’e göre onlar maddecidir. Kendileri ise ruh 

adamlarıdır. En kısa yoldan en sa�lam ruh bütünlü�üne de böyle kavu�mu�lardır. 

Sıcacık, içi dı�ı bütün, sa�lam gençlik uykularını özleyen Ali Bey, geçmi�e büyük 

özlem duyar. “Her ku�ak bir öncekinden ileridir” diyerek genç ku�a�ı anlamaya çalı�ır. 

 “Susuz VII” öyküsünde “Meli” alı genç bir ö�retmenin toplumda ya�adı�ı 

çatı�ma anlatılır. Ba�ta ailesi olmak üzere onun çevresindekiler eskimi� törelere göre 

hareket ederler. “Namus” koruyuculu�u yaptıklarını söyleyerek onun özgürlü�ünü 

elinden almaya çalı�ırlar. Ya�anan çatı�manın nedeni eski nesil ile yeni nesil arasındaki 

uyumsuzluktur. Meli, bilimsel de�erleri koruyan, aklını kullanarak her �eyi sorgulayan 

aydın genç kız tipidir. Kendisiyle farklı ya� grubundaki insanlarla çatı�ır. Bunun nedeni 

de eski ku�a�ın baskıcı tavrıdır. Onların ya�ama biçimleri çok farklıdır.Gençleri 

anlamaya çalı�madıkları için sürekli bir çatı�ma ya�anır. Örne�in, Meli’nin avukat 

arkada�ı Ahmet’i evinde konuk olarak a�ırlaması tarafından yadırganır. Evine 

düzenlenen baskının ardından �u söylenti yayılır: “Edebiyatçı, avukatla basılmı�!” 

Meli’nin ailesi de bu dedikodulara inanır. Geleneksel dü�üncelere kar�ı çıkan Meli’nin 

�u sözleri nesiller arasındaki zihniyet farklılı�ını açıklar: 
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 “Toplumun kanunları insanları mutlu kılmak için düzenlenir. Biz eski teknede 

yo�rulan yeni hamuruz. Tekneye sı�mamız olanaksız. Hamurla tekne arasında, bir 

kolayı bulunup denge kuruluncaya kadar, bizim mayamız kaçacak. Elimizden geleni 

yapaca�ız. Vatanda� olarak, namuslu vatanda� olarak kurtulaca�ız, ama insan olarak 

hep açıkta bunun sıkıntısını ya�ayaca�ız. Bu bir ku�ak kaderidir.”161  

 “Susuz VIII” öyküsünde amcasının kızının en son okudu�u okuldan “iyi hâl 

kâ�ıdı” almaya çalı�an Ay�e adlı kahramanın çevresiyle çatı�ması anlatılır. Amcasının 

kızının Amerika’da kalıp okula yazılabilmesi için bu belge �arttır. Ay�e, Milli E�itim ile 

okul arasında ko�turup durur. “Nil” adlı öksüz ve yetim kıza iyi hal ka�ıdı vermeyen 

okul müdiresi Ay�e’yi azarlar. Genç ku�a�ı anlamak istemeyen müdire ile eski ku�a�ı 

acımasız olarak niteleyen Ay�e arasında �u diyalog ya�anır: 

 “-Ailenizi  tanırım kızım. Soylu bir ailedir. Bir ailede her türlü insan bulunabilir. 

Bo�una ayak diremeyin. Dosyasını göreceksiniz �imdi. Amcanızın kızı diye… Nil iyi 

bir ö�renci de�ildi. Yazık ki ahlaksız bir çocuktu. 

 - Ama efendim… (Allah ailemin de sizin de belanızı versin Müdire hanım. Nil 

bir küçücük kızdı. Öksüzdü. �t sürüsü kadar ailemiz de bir sı�ındıran, bir elinden tutan 

olmadı.”162 

 Okul müdiresinin gençli�ini dü�ünen Ay�e, onu ça�ı yakalayamamakla suçlar. 

Giyim ku�amını be�enmedi�i ö�renciyi “ahlaksız” diye niteleyen okul müdiresi belgeyi 

vermez. Ku�aklar arasında kültürel farklılıklar söz konusudur. Giyim ku�am konusunda 

iki ku�ak arasında farklılıklar, çatı�ma nedenleri arasında yer alır. Öyküde ku�aklar 

arasındaki bu çatı�madaki iki taraf simgelerle anlatılır. �nsanlar iki gruba ayrılır: 1- 

Güdük, karadikler 2- Helmelenmi�ler. Birinci grup, Ay�e’nin de yer aldı�ı genç 

ku�aktır. Kemikle�mi� de�er yargılarıyla sava�anlardır. �kinci grup ise önyargılarla 

ya�ayan, alı�ılmı�ın dı�ına çıkmayan, eskimi� törelerle ya�ayanlardır. Ay�e, ba�ta ailesi 

olmak üzere toplumun ço�unlu�unu bu gruba dahil eder. 

 “Gül Yapra�ının Pembe Sesi” öyküsünde bir delikanlının hiç tanımadı�ı bir 

genç kıza yaptı�ı �aka, genç kızın bu �akaya ho�görülü yakla�ımı anlatılır. Öyküde 

yazarı temsil eden anlatıcı, gözlemledi�i bu basit olaydan yola çıkarak kendi ku�a�ı ile 

yeni ku�a�ı kıyaslar. Yeni ku�a�ın can dostu oldu�unu belirten yazar-anlatıcı, tanık 

oldu�u bu olayı ayrıntılarıyla tahlil eder. Eski ku�a�ın doyasıya ya�ayamadı�ı “insan 

sevgisi” kavramına gençlerin sahip çıktıklarını vurgular. Onlar, cinsiyet ayrımı 
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yapmadan sürdürdükleri ili�kilerde birbirlerini incitmeden ya�amaktadırlar. Oysa 

kendisinin de içinde bulundu�u eski ku�ak sevgiyi incitmi�tir. 

 Yazar, hiç tanımadı�ı bir gencin �akasını ho�görüyle kar�ılayan genç kızı över. 

Gençlerin kadın-erkek ili�kilerinde daha ba�arılı olduklarını söyler. Kar�ı cinsin 

dostlu�unu kazanmayı bilen yeni neslin davranı�larını över. Öykü, yazarın ku�ak 

çatı�ması konusundaki tavrını ortaya koyar. 

 “Çiçek Balı” öyküsünde “Nemide Hanım” adlı dul bir kadının yaz kentinde 

üniversite ö�rencileri ile kurdu�u dostane ili�kiler anlatılır. Üniversiteli gençlerin 

davranı�ları pek çok insan tarafından kınanırken Nemide Hanım onları anlamaya çalı�ır. 

Gençlerin bilgili olduklarını, ülke gerçeklerini sorguladıklarını söyler. Her �eyi konu�up 

tartı�abildikleri için onları över. Nemide Hanım’a göre gençlerin en güzel özellikleri 

yenili�e açık olu�larıdır. Oysa eski nesil, ço�u zaman de�i�ime kapalıdır. Örne�in, 

“Tuna” adlı üniversite ö�rencisinin annesi onu sürekli takip eder. Kızının kar�ı cinsle 

arkada�lı�ına izin vermez. Tuna’nın annesiyle ya�adı�ı çatı�ma öyküde ayrıntılı 

biçimde ele alınır. 

 Öyküde Nemide Hanım’ın gençlerle kurdu�u sıcak ili�ki çevre tarafından 

kınanır. Gençlere evinde kurdu�u sofraların dedikodusu yapılır. Gece yarılarına kadar 

süren gülü�meler, konu�malar yanlı� anla�ılır. Öyküde “ku�ak çatı�ması” teması farklı 

bir noktada da ele alınır. �ki ku�a�ın a�ka bakı� açıları farklıdır. Yazar-anlatıcıya göre 

gençler a�kı co�kulu biçimde ya�amaktadırlar. A�kı bilmeyen eski neslin ne kadar katı 

oldu�unu belirten yazar-anlatıcı, bu tavrı ele�tirir. 

 Nezihe Meriç, öykülerinde toplumsal de�i�meyi yansıtır. Bu de�i�im 

hızlandıkça toplumu olu�turan farklı ya� grupları arasındaki anla�mazlı�ın  çatı�maya 

dönü�tü�ünü ifade eder. Öykülerde eski nesil ile yeni nesli kar�ı kar�ıya getiren yazar, 

taraf olmaktan çekinmez. Gençleri anlamaya çalı�tı�ını ifade ederek onlara duydu�u 

sevgiyi anlatır. Ku�ak çatı�masını ele alan farklı  yazarlar ço�u zaman genç ku�a�ın 

kendilerinden ya�lı olanlara kar�ı alaycı bakı�larını yansıtırlar. Gençlerin acımasız ve 

saygısız davranı�larını ele�tirirler. Kültürel de�erlerden uzakla�an gençleri ele�tiren bu 

tavır Nezihe Meriç’in öykülerinde yer almaz. Yazara göre gençler ara�tıran, tartı�an, 

sorgulayan ki�iler olduklarından eski ku�aktan daha ileridelerdir. 
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3.1.9. Yoksulluk 

Nezihe Meriç’in öykü kahramanlarının bazıları sosyal ve ekonomik bakımdan 

oldukça güçsüzlerdir. Yoksulluk kar�ısında ya�ama mücadelesi verirler. Yazar, 

“yoksulluk” temasını insancıl bir bakı� açısıyla ele alır. Öykülerde zengin-fakir 

ayrımından do�an sınıf çatı�ması yansıtılır. Yazar, toplumcu-gerçekçi bakı�tan uzak bir 

tavır sergiler. Geçim sıkıntısı çeken öykü kahramanlarının ya�adıkları sorunları ele alır. 

“Dünyadaki Teknik Arıza” öyküsünün ana kahramanı, Nermin Hanım’dır. Diki� 

dikerek iki çocu�una bakan Nermin Hanım, ya�am mücadelesi verir. Dul bir kadın olan 

kahramanın huzursuz ve mutsuz olu�unun nedeni yoksullu�udur. Sürekli çalı�ıp 

didinerek yoksulluktan kurtulmaya çalı�ır. Öykünün ilk cümlesinden itibaren 

kahramanın bu temel sorunu yansıtılır: “Makinenin kolu döndükçe, Nermin Hanımın 

kafası büsbütün karı�ıyordu”…Günde elli tane dikilse, ayda…”163 Öyküde parasızlık, 

dulluk ve geçim sıkıntısı içinde ya�ayan kadın kahramanın çaresizli�i vurgulanır. Bu 

sorunların ya�andı�ı mekân da yoksullu�un boyutunu yansıtır. Öyküde Nermin 

Hanım’ın bakı� açısıyla yansıtılan ev, badanasızdır. Kirli ve küçük odaları ile ailenin 

dramını ortaya koyar. Bu mekân tasviri temayı destekleyici olması bakımından 

i�levseldir. Çocuklarını bu sefaletten kurtarmak isteyen Nermin Hanım’ın yeniden 

evlenmeyi dü�ünmesinin nedeni budur. Evlenmek, onun için bu evden, çuvallardan 

kurtulmak ve çocuklarını okutmak demektir. 

 “Susuz IX” öyküsünde bir okulda yapılan gösteri hazırlı�ı anlatılır. Metnin 

temelinde esas olan konu, ö�rencilerin ront kıyafetidir. Bu kıyafetlerin ipek ya da tafta 

olması gerekmektedir. Bu mesele yüzünden sınıftaki çocuklar zengin ve fakir diye 

kendi aralarında grupla�ır. Örne�in; “Tunç” adlı ö�rencinin bahriyeli elbisesinin 

çar�ıdan alınaca�ını söyleyen arkada�ı: “Onlar zengin ö�retmenim” der. Ardından da 

“Otomobilleri var  Annem söyledi” diyerek maddi durumları hakkında bilgi verir. Tuna 

adlı ö�renci de Ay�e’nin gösteriye bu mesele yüzünden katılmayaca�ını söyler. Sınıftan 

bir ö�renci: “Meraller daha fakir, ama ona annesi dikti.” der. Oyun ça�ındaki bu 

çocukların zenginlik-fakirlik üzerine sözleri dikkat çekicidir. Yazar, öyküsünde o 

ya�lardaki çocuklarda dahi sınıf ayrımının zihinlere yerle�ti�ine i�aret eder. Okul 

bayramına hazırlanan ö�rencilerin küçük dünyasına bile “para”nın gücü hakimdir. 

Yazar, öyküde “e�itsizlik” kavramına dikkat çeker. 

                                                 
163 Bozbulanık, Dünyada Teknik Arıza, s.13 
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 “Umudu Fakirin Ekme�i” öyküsünde sosyal ve ekonomik bakımdan çok güçsüz 

bir kadının ya�adıkları anlatılır. Öykünün ilk cümlesinden itibaren kadın kahramanın 

yoksullu�una dikkat çekilir: 

 “O halsiz, zayıf kadın, hiçbir �ey umut etmeden yolun kenarında yürüyordu. 

Ba�ındaki çiçekli e�arbı a�armı�, rengi atmı� siyah mantosunun etekleri 

tarazlanmı�tı.”164 

 Öyküde kahramanın sıkıntı dolu ya�amı adeta özetlenir. Çok sayıda �ehir 

gezdi�ini anlatan kadın kahraman, bunun nedenini evlatlık olu�uyla açıklar. On dört 

yıllık e�i hastanede yattı�ından kendisine ve kızına bakacak kimsesi yoktur. Tek 

hedefinin çocu�unu okutmak oldu�unu vurgular. Öyküde dertle�ti�i �erbetçiye 

çocu�unun iki gündür bir çift ayakkabı için a�ladı�ını üzülerek anlatır. �ki aydır 

kaldıkları odanın kirasını veremediklerini belirtir. Öyküde kadın kahramanın dertle�ti�i 

�erbetçi de geçimini zor sa�lar. Üç çocuk sahibi olan �erbetçinin ailesi de çok zor 

durumdadır. �erbetçi: “Büyük kızı bir çavu�a verdik. �t hayırsız çıktı, kız karnında 

çocu�u ile dönüp geldi” diye dert yanar.165 

 Öykünün en belirgin özelli�i, yoksul insanların kadercilik anlayı�ını ortaya 

koymasıdır. Bu insanlar, ya�adıkları zorlukların hepsini “alın yazısı” olarak 

nitelendirirler. Her durumda tanrıya �ükrederler. Öykü, bu bakımdan din olgusunun 

insan ya�amındaki etkisini vurgular. Ba�larına gelen her �eyi “ilahi adalet” olarak gören 

kimseler, gerçekleri sorgulamazlar. Kahramanların en sık kullandı�ı cümle �udur: “Sen 

bilirsin ya Rabbim, sen bilirsin Allah’ım.” Öykü kahramanları her durumda tanrıya 

sı�ınırlar. �erbetçinin �u sözleri ö�üt niteli�indedir: “Kul çilesini çekmek gerek. Ehh! 

Allah’a �ükür”.166 

“Bir Kara Derin Kuyu” öyküsü, e�inden ayrı olarak bir tatil köyünde kızıyla 

kalan bir kadının e�ine yazdı�ı mektuptan olu�ur. Öyküde kadın kahraman, tek 

çocu�uyla ya�adı�ı apartman hayatının zorluklarını ifade eder. Apartmanın aydan aya 

ödenen ücretini dahi ödeyemedi�ini anlatır. Yazlık yerde ya�ayan zengin insanları 

mektubunda anlatan kadın kahraman, bu ki�ilerin kendisine selam dahi vermediklerini 

belirtir. Öyküde maddi sıkıntıların sebep oldu�u karamsarlık anlatılır. 

Kadın kahraman, öyküde  sınıf çatı�masını ayrıntılı biçimde anlatır. Zengin 

ki�ilerin ya�ama biçimleri hakkında bilgi verir. Ya�anan adaletsizli�e dikkat çeker. 

                                                 
164 Bozbulanık, Umudu Fakirin Ekme�i, s. 42 
165 Bozbulanık, Umudu Fakirin Ekme�i, s. 45 
166 Bozbulanık, Umudu Fakirin Ekme�i, s. 45 
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E�inin siyasi nedenlerle ya�adı�ı sorunlara öyküde de�inilmektedir. E�itli�in adaletin 

oldu�u daha güzel bir ülkede ya�amak için mücadele veren e�ine sitem eden kadın 

kahraman, toplumun bu konudaki duyarsızlı�ını anlatır. E�ini de “baba” sorumlulu�u 

ta�ımadı�ını söyleyerek ele�tirir.  

“Yoksulluk” teması Nezihe Meriç’in öykülerinde insancıl bir bakı�la sorgulanır. 

Yazar, bireylerin dramlarını dile getirirken yoksullu�un kahramanların ya�amlarını nasıl 

etkiledi�ini anlatır. Maddi sorunların bireylerin iç dünyasını de�i�tiren manevi sorunlar 

yarattı�ını vurgular. Fakir insanların ya�amı ile zengin insanların ya�amını kıyaslayan 

yazar, sınıf farklılı�ının yol açtı�ı durumları yansıtır. Yazarın konuyu gerçekçi bir 

bakı�la ele aldı�ı görülür. Yazarı bu konuda bir bildiri sunmamakla ele�tiren ki�ilere  

göre yazarın belirli bir hedefi yoktur. Asım Bezirci, Nezihe Meriç monografisinde 

yazarı bir ülküyü, bir dünya görü�ünü seçmemekle suçlar. Temayı insancıl bir bakı�la  

ele alan Nezihe Meriç, toplumcu gerçekçilerin bildirilerinden uzak bir anlayı�la yazar. 

 

3.1.10. Göç 

Nezihe Meriç’in “göç” olgusunu sorguladı�ı  öykülerinde köy-kent çatı�ması 

anlatılır. Yazar, köyden kente gelen öykü kahramanlarının ya�adı�ı kültür karma�asını 

dile getirir. Kente gelen kahramanlar burada kar�ıla�tıkları yeni kültüre uyum 

sa�layamazlar. Eski kültürlerinden uzakla�amadıkları için yeni ya�ama biçimine ayak 

uyduramazlar. �ki farklı dünya arasında sıkı�ıp kalan öykü kahramanlarının dramı yazar 

tarafından ayrıntılı biçimde anlatılır. Kültür krizine neden olan bu durum, köy-kent 

çatı�masından  kaynaklanır. 

“Dı�arlıklı” öyküsünde bir �oförle evlenip köyden kente göç eden kadının 

ya�amındaki de�i�im anlatılır. Öykünün adı da temayla ili�kilidir. “Remziye” adlı köylü 

kadın, kentin dı�ındandır. Sözleri ve davranı�larıyla kent ya�amına uygun de�ildir. 

Ta�radan gelen bu kadın kahramanın zihninden geçen dü�ünceler ondaki özentiyi  

yansıtır. Remziye’ye göre �ehirli kadın olmak, daracık etekler ve süslü iç çama�ırları 

giymek, aynı renk manto, çanta ve e�arp kullanmak, kuaföre gitmek, oje sürmek ve 

topuklu ayakkabı giymekten ibarettir. Kadın kahraman kentli kadınlara imrenir. Onlar 

gibi olmak için çok çabalar. Eski kültüründen tam kopamadı�ı için bunu ba�aramaz. 

Komik durumlara dü�tü�ü anlarda da çok üzülür. Nerede yanlı� yaptı�ını sorgular. 

Öykü onun ya�adı�ı çatı�mayı ayrıntılı biçimde yansıtır. Geldi�i yere uyum sa�lamaya 
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çalı�an köylü kadını anlatan öykünün psikolojik ve sosyolojik boyutu vardır. Öyküde 

“göç” olgusu, bireyin ve toplumun tahliliyle ele alınır. 

           “Erol Bey” öyküsünde “göç” olgusu oldukça ba�arılı bir biçimde ele alınmı�tır. 

Yazar, öyküde farklı bir bakı� açısı kullanmı�tır. “Göç” temalı di�er öykülerde ta�radan 

büyük kente göç eden insanların dramları anlatılmı�tır. Eski ve yeni kültür arasında 

sıkı�ıp kalan bu insanların ya�adı�ı çatı�ma dile getirilmi�tir. “Erol Bey” öyküsünde ise 

�stanbul’u her �eyden çok seven Erol Bey’in bu kente yapılan göçlere dair gözlemleri 

anlatılır. Yazar, “göç” olgusunu farklı bir bakı� açısıyla ele alır. Kent kültürüyle 

yeti�mi� insanların “göç” konusunda ne kadar rahatsız olduklarını belirtir. �stila edilen 

kentlerdeki de�i�imin onları nasıl üzdü�ü dile getirilir. 

 Erol Bey, Bo�az’da bir kö�kte ya�amaktadır. �stanbul’un geçmi� zaman 

güzelliklerinin hayaliyle ya�amaktadır. “Karadenizden gelip Marmara’ya geçen, bu 

tanımlanması zor, güzelli�i dillere destan mavi nehir, bu güzel �stanbul Bo�azı” artık 

eskisi gibi de�ildir. Erol Bey’in çocuklu�unun yalıları kara kara, ı�ıksız, haraptır. 

Giresun’dan, Erzurum’dan, Trabzon’dan, Sivas’tan ba�ka ba�ka do�alardan gelen 

adamların de�i�ik türküleri, ba�ırı�ları, küfürleri Erol Bey’e göre �stanbul’un havasını 

de�i�tirmi�tir.  

 �stanbul sevgisiyle dolu olan Erol Bey göçler nedeniyle de�i�en kent için çok 

üzülür. Kentin kalabalı�ı arttıkça güzellikleri kaybolmaktadır. Yazar, “göç” olgusunu 

“geçmi� zaman insanı” olan Erol Bey’in bakı� açısıyla ele almı�tır.  

 “Bo�az’ın bozulu�unu yakından izler, kaygıyla… Bo�az’ın kar�ılıklı iki yakası 

gecekondularla doludur. Sa�lık kurallarına aykırı kötü yapılar bunlar. Pembenin bir 

koyula�ıp bozulmu�lu�u var. Mavi gibi, ye�il gibi ne oldu�u belli olmayan çirkin bir 

renk daha var. Bizimkilerle, hani kavuniçi, yavrua�zı, türbe ye�ili, çimen ye�ili, tahini 

dedi�imiz renklerle hiç ilgisi olmayan, köyden kente gelip, apartmanlara kapıcı olan, 

i�çi olan, gecekondulara yerle�en Anadolu adamı gelirken e�yasını da getiriyor elbette. 

Mintanı, heybesi, yün çorapları, örtmeleri, köyde ya�amına katılan her �eyini, 

olabildi�ince getirip kötü ko�ullarda da olsa yuvasını kuruyor.”167 

 “Bir Kara Derin Kuyu” öyküsü, Karadenizli Mustafa’nın �stanbul’a ta�ınmasının 

ardından ya�adı�ı sıkıntıları anlatır. Köy-kent karma�asına neden olan göç nedeniyle 

farklı iki kültür arasında kalır. Bu arada kalma durumu da kahramanı bunalıma sürükler. 

Öyküde Karadenizli Mustafa, “kafası karı�mı� bir yarım adam” olarak tanımlanır. 

                                                 
167 Dumanaltı, Erol Bey, s. 199 
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Kendisini bulamayı�ının nedeni, ya�adı�ı kültür karma�asıdır. Do�du�u, büyüdü�ü 

yerin kültüründen aldı�ı gelenek ve göreneklerin baskısı �stanbul’da da devam eder. 

Bocalamaya neden olan bu durum eski-yeni çatı�masından kaynaklanır. “Kar�ı çıkamaz 

atalarına, fındık bahçelerinden akan altına” cümlesi de bu durumu ifade eder. Öykünün 

“Gel Bakalım Mustafa” alt ba�lıklı bölümünde Karadeniz’den �stanbul’a bir göç 

dalgasının oldu�u, Mustafa’nın da bu dalgada vurgun yiyenlerden biri oldu�u belirtilir. 

“Bir Kara Derin Kuyu” öyküsünün ana kahramanı, Karadeniz göçmenlerini 

temsil eder. Kendisinden ya�ça çok büyük bir kadınla evlendirilen Mustafa, evlili�inde 

mutsuz ve huzursuzdur. Geleneklere uygun olarak yapılan bu evlili�in yarattı�ı bo�luk, 

�stanbul’da daha da büyür. Öyküde Anadolu’dan göç edenlerin davranı�ları, kılık 

kıyafetleri bakımından büyük kente uyum sa�layamama problemi anlatılır. Eski 

kimliklerinden uzakla�amayan bireylerin yeni kimlik kazanamadıkları için ya�adıkları 

karma�a dile getirilir. 

 “Yandırma” adlı öykü kitabında “Balıklar da Acı Çeker” öyküsünde göç olgusu 

ele alınır. Ana kahraman, Sivas’ın köylerinden birinden göç ederek �stanbul’a gelmi�tir. 

Öyküde göç olayının kahramanın ruh haline etkisi anlatılır. Bu öyküde de göç eden 

ki�inin yeni mekâna ayak uydurma çabaları anlatılır. Kent kültürüne uyum 

sa�layamadı�ı için ya�adı�ı sıkıntı dile getirilir. 

 Nezihe Meriç, “göç” olgusunu farklı bakı� açılarıyla ele alır. Köyden kente gelen 

insanın ya�adı�ı kimlik sorunu çok önemlidir. Kim oldu�unu nereye ait oldu�unu 

bilmeyen birey, mutsuzlu�a mahkumdur. Eski dünyasını yenisiyle kıyasladı�ında çok 

sayıda farklılık gördü�ünden kafası iyice karı�ır. Yazar, iki dünya arasında sıkı�ıp 

kalmı� insanların ya�adıklarını anlatır. Kentte kar�ıla�tıkları manzara nedeniyle �a�ırıp 

kalan öykü kahramanlarının dramını dile getirir. Yazar, göç edenlerin maddi ve manevi 

zararlarını anlatır. “Göç” olgusuna farklı bir pencereden de bakan yazar, kent insanının 

duygu ve dü�üncelerini yansıtır. Onlar da bu konuda çok dertlilerdir. Ya�adıkları kentin 

köy-kent görünümüne çok üzülen öykü kahramanları, isyan ederler. Do�up büyüdükleri 

kentin tanınmaz hale geli�i onların hatıralarına büyük saygısızlıktır. Örne�in, geçmi� 

zamanın güzelliklerini yansıtan �stanbul’un  “göç” nedeniyle de�i�en görüntüsü,  eski 

zaman insanlarını çok üzer. 
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3.2. Öykü Tekni�i 

 “Anlatma esasına ba�lı edebî nevilerin hemen hepsinde, metin karakterini haiz 

en küçük bütün, bir vaka parçası etrafında te�ekkül eder. Bu parçalar, mânâ birliklerinin 

bir kaideye uyularak bir araya getirilmesiyle vücut bulur. “Metin halkası” adını 

verebilece�imiz söz konusu parçalar da yine bir kaideye göre bir araya gelmesi neticesi 

itibarî metin te�ekkül eder.”168 

 Vak’a, esas karakteri itibariyle ‘taklit’ ve ‘yansıma’ eylemleriyle biçimlenen 

anlatıma dayalı türlerin (masal, hikâye, roman gibi türlerin) vazgeçilmez elemanıdır. 

Vak’asız anlatı sistemi dü�ünülemez. Çünkü vak’a, anlatı sisteminin ruhudur. Bir anlatı, 

sisteminde vak’a -belki-yok sınırına kadar çekilebilir, fakat yok edilemez. Yeni Roman 

taraftarlarının a�ırı’tecrit’ (soyutlama) ve’insansızla�tırma’ e�ilimlerine ra�men, vak’a 

ö�esini ortadan kaldırmak mümkün olmamı�tır.169 

 Olay örgüsü, öykü türünün en temel unsurlarından biridir. Kısa öykü tek olay 

motifinden olu�tu�undan öykünün olay örgüsü de bu özelli�e göre �ekil alır. Nezihe 

Meriç’in öykülerinde “olay” en aza indirgenir. Öykülerde hareket yok denecek kadar 

azdır. �lk öykü kitaplarından itibaren yazar, dı� gözlem yerine iç gözleme a�ırlık veren 

öyküler yazmı�tır. Öykülerde olayın yerini izlenim, ça�rı�ım, hatırlama ve tasvir 

almı�tır. 

 Nezihe Meriç, durum öyküsü yazarıdır. Öykülerinin kurgu özelliklerine dikkat 

edildi�inde yazarın klasik öykü anlayı�ının dı�ında oldu�u görülür. �nsanların olaylar ve 

durumlar kar�ısındaki duru�u, ruh hali yansıtılır. Yazar, insanların çe�itli olaylar 

kar�ısındaki davranı�larını ustaca gözlemler. Yazarın öyküye dair �u tanımı da 

öykülerinin kurgu özelliklerine uygundur. 

 “Hikaye, tesirler altındaki insanın, bir ruh hâlinin, herhangi bir olay kar�ısındaki 

durumunun, kısmetine dü�en zaman içinde, bir gülü�ünün, bir davranı�ının ustaca 

makaslanıveri�idir.”170 

 “Nezihe Meriç, olaydan çok, onun insan ruhunda yarattı�ı dalgalanmalar 

üzerinde duruyor. Bundan olacak, hikayelerde duygular, dü�ünceler, tasarılar, anılar, 

ça�rı�ımlar, iç konu�malar a�ır basıyor, bilinçaltı ile bilinçüstü arasında sürekli gidi� 

geli�ler, �imdiden geçmi�e sıçramalar oluyor. Bu olu�, anlatımı da etkiliyor, 
                                                 
168 �erif Akta�, age. , s. 46 
169 Mehmet Tekin, Roman Sanatı, Ötüken Ne�riyat, �stanbul, 2001, s. 62-63 
170 “Hikaye Üzerine Nezihe Meriç’le Bir Konu�ma”, Seçilmi� Hikâyeler Dergisi, C. VII, S. 12, Ocak 
1953, s.11-13 
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aksaklıklara olanak veriyor. Ne olursa olsun, Meriç genellikle i�in üstesinden geliyor. 

Oldukça yeni, de�i�ik ve ba�arılı bir anlatım kuruyor. Öte yandan, ki�ilerinin iç 

dünyasını anlatırken, dı� dünyayı da ihmal etmiyor. Ki�ilerin görünümlerine, do�a ve 

toplum ili�kilerine de de�iniyor. Bununla, ki�ilerinin var olu�unu daha iyi ortaya 

koymu� oluyor.”171 

 Nezihe Meriç, öykülerinde tek olay motifine yer verir. Yazar, anlattı�ı olayın 

ba�ını ve sonunu öyküde belirtmez. Öykülerde okurun doldurması gereken bo�luklar 

vardır. Okur, öyküleri okuduktan sonra dü�ünmeli ve yorumlamalıdır. Yazar, öykülerin 

olu�um serüvenini de genellikle okurla payla�ır. Öyküler yazar ile okur tarafından 

kurgulanır. Okurla beraber öykülerini yazan Nezihe Meriç’in öykülerinde olay 

örgüsünü algılayabilmek için bilinçli bir okuma süreci gerekmektedir. 

 Aysu Erden kısa öykünün yapısındaki bo�luklara dair �u bilgiyi verir: “Kısa 

öyküde yazar yazmadı�ı ya da yazamadı�ı �eyleri metnin derin yapısında bulunan 

simgesel alt yapılarla ifade eder. Bu simgesel alt yapıların içinde okur tarafından 

çözülmesi gereken gizler vardır. Rohrberger’in de belirtti�i üzere, okuyucunun okudu�u 

öyküden tam anlamıyla tatmin olabilmesi için, öykünün derin yapısında bulunan bu 

simgesel alt yapıların okuyucunun zihninde bir dizi sorular yaratması ve okuyucunun 

kendisinin de bu soruları okuma esnasında ya da okuması bittikten sonra yanıtlaması 

gerekmektedir. ��te ancak bu i�lemler tamamlandıktan sonra okuyucu, Poe’nun da 

vurguladı�ı gibi, yazarın “yardımcı yaratıcısı” ve öyküdeki anlamların ortaya 

çıkarılmasına yardım eden aktif katılımcı olur.172 

 Füsun Akatlı, “Hikâyecili�imizin Bir Klasi�i: Nezihe Meriç” ba�lıklı yazısında 

Nezihe Meriç’in öykülerinin ba�langıç ve sonuç kısımlarına dair bilgi verir: 

“Öykülerinin ba�langıcından öncesini ve bitiminden sonrasını hiç yazmadı. Ama onu 

okuyanlar, öykülerinin o yazmadı�ı bölümlerine dek kaptırabilirler kendilerini. Ne 

demektir “öyküsünün ba�langıcından öncesini ve bitiminden sonrasını yazmamak? Bir 

çe�it malûmu ilâm gibi gelebilir bu söz. De�il oysa. Öykülerinin ba�langıcından öncesi 

ve bitiminden sonrası vardır Nezihe Meriç’in. O aradan bir kesit alır ve o kesiti 

hikâyesinde ya�atır. Ama o kesit öyle dolu dolu yazılmı�tır ki size “Önce” yi ve 

“Sonra”yı dü�ündürür, dü�letir, ça�rı�tırır.”173 

                                                 
171 Asım Bezirci, age. , s. 92 
172 Aysu Erden, Kısa Öykü ve Dilbilimsel Ele�tiri, Genda� Yay., �stanbul, 2002 
173 Füsun Akatlı, “ Hikayecili�imizin Bir Klasi�i: Nezihe Meriç”, Varlık, S.1089 1 Haziran 1998, s. 11 
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 Nezihe Meriç’in öykülerinin olay örgüsüne dikkat edildi�inde yazarın okur 

tarafından doldurulmasını istedi�i bo�luklar dikkat çeker. Öykü kahramanlarının ya�amı 

öykünün bitiminden sonra da okurun zihninde devam eder. Okur, zihninde canlandırdı�ı 

metin halkalarını öykünün sonuna ekleyebilir. Bu bakımdan Nezihe Meriç ile okurları 

arasında bir etkile�im söz konusudur. H.E. Bates, “Yazınsal Bir Tür Olarak Kısa Öykü” 

adlı kitapta bu etkile�imi �öyle açıklar: “Kısa öykü, yalnızca onlarca ku�ak yazar 

tarafından, devrimci bir hareketle daha da yalınla�tırılan ve gerçekçilik kazandırılmaya 

çalı�ılan bir tür olarak de�il, aynı zamanda toplumsal geli�im içindeki okurun da 

etkile�imi sonucunda geli�en bir tür olarak algılanmalıdır.”174 

  

3.2.1. Öyküye Ba�langıç Yöntemleri 

 Nezihe Meriç’in öyküleri Batıda hikâye türünün geli�imini yakından takip eden 

bir yazarın eserleridir. Yazarın ilk öykü kitaplarındaki öykülerle son öyküleri 

kıyaslandı�ında geli�im çizgisi ortaya çıkar. �lk öykülerinde daha geleneksel bir tavır 

sergileyen yazar, modern öykünün geli�im serüvenini yakından takip etmi�tir. Gerek 

biçim gerekse içerik bakımından öykülerinde yeniliklere açık olmu�tur. �lk öykülerinde 

uzun diyaloglarla anlattı�ı öykü ki�ilerinin yerini son öykülerinde iç konu�malarla kendi 

benli�ini sorgulayan bireyler almı�tır. Öykülerde olay örgüsü de bu geli�im çizgisine 

ba�lı olarak de�i�mi�tir. 

 Nezihe Meriç’in öyküye ba�langıç, olayı ba�latma, devam ettirme ve 

sonuçlandırma bakımından farklı yöntemleri kullandı�ı görülür. �lk öyküleriyle son 

öykülerinde kullandı�ı yöntemler kıyaslandı�ında yazarın öykü dünyasındaki de�i�im 

fark edilir. 

 Nezihe Meriç’in ilk öyküleri genellikle mekân tasviri ile ba�lar. Yazar, ilk 

cümleden itibaren olayın geçti�i mekânı tanıtır. Öykülerin giri� paragrafındaki bu 

tasvirlerde dikkat çeken özellik, �iirsel ifadelerin kullanımıdır. Yazar, kuru bir ifade 

yerine �iirsel tasvirleri tercih etmi�tir. “Uzun Hava” öyküsünün ilk cümlesi bu özelli�i 

yansıtır: 

 “Kuzeydo�udan esen poyraz, ay ı�ı�ında beyazımsı görüne asfalttan, 

ayçiçeklerinin, vi�neliklerin üstünden geçerek vadiye indi.”175 

                                                 
174 H.E. Bates, (Çeviren: Gökçen Ezber) Kısa Öykü, Bilge Kültür Sanat Yay., �stanbul, 2001, s. 14 
175 Bozbulanık, Uzun Hava, s. 48 
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 “Da�ılı�” öyküsünde yazar, öyküye olayın geçti�i Roma’nın sokaklarının tasviri 

ile ba�lar. Anlatıcının mekâna dair yorumları dikkat çeker. 

 “Birdenbire ı�ıklar yandı. Kalabalık caddeler pırıl pırıl, ma�azaların reklam 

ı�ıkları rengarenk aydınlanıverdi. Geni� meydanların orta yerlerindeki büyük havuzlarda 

yıkanan o görkemli heykeller, onlara do�ru fı�kıran sular, belki daha az aydınlık, ama 

daha çok gizemli ve güzeldi.”176 

 “Alaturka �arkılar” öyküsünün ba�langıç kısmında anlatıcının mekân tasviri yer 

alır. Öyküde ben-anlatıcı yürüyü�e çıkar ve yürüyü� sırasında gördüklerini tasvir eder. 

Öznel bir anlatım söz konusudur. 

 “Bir de baktım uçsuz bucaksız bir çayırın orta yerindeydim. Bir an için dünyada 

ye�ilden ba�ka renk kalmamı� sandım. Gökyüzü bile ye�ile çalar bir uçuk renkteydi. 

Hafiften hafiften ye�ilimsi bir rüzgâr esiyordu. A�ırba�lı, güvenli ve �ifa verici bir 

rüzgâr. Taaaa kar�ıda koyu ye�il bir koruluk vardı.”177 

 “Susuz II” öyküsünün ba�langıcındaki mekân tasvirinde karamsar bir atmosfer 

yansıtılır. Öznel bir anlatımla sunulan tasvirde dikkat çeken nokta, anlatıcının umutsuz 

bakı� açısıdır. Pencerenin dahi yo�unla�mı� bir karanlı�a açıldı�ı belirtilir. Anlatıcı, 

“yedi bin kat yukarıda ve yedi bin kat a�a�ıda koyu bir karanlı�ı” anlatırken hayal 

gücünü kullanır. Bu mekân tasviri i�levseldir. Öyküde anlatılacak konuya uygundur. 

Karanlık, ana kahramanın yalnızlı�ını, mutsuzlu�unu ve huzursuzlu�unu simgeler. 

 “Madem ki Hayal Kurmak Bedavadır, Susuz VI, Sancılı Us Bizdedir, 

Dedi’Ölüm Aklımda’, Tan’ın Öyküsü, Acıyı A�mak, Büyük liman içine de Pazar 

Kurulur” adlı öykülere de mekân tasviri ile ba�lanır. 

 Nezihe Meriç’in çok sayıda öyküsünün ba�langıcında da ki�i tasviri yer alır. Bu 

tasvirlerde kahramanın fiziksel ve ruhsal özellikleri yansıtılır. Tasvirler, öyküde 

anlatılacak olayın daha iyi anla�ılmasını sa�layacak önemli bilgiler verir. “Ö�retmen” 

öyküsünün giri� kısmı bu özelli�i yansıtır: 

 “Bir ilkokul sınıfındaki �u siyah beyaz hareketi, durmadan sallanan bacakları, 

durmadan sa�a sola, öne arkaya dönen kareli ipek kurdeleleri ve…Bunları toptan 

tanımlamak için hangi fiili kullanmalı? Ö�retmen kollarını kürsüye dayayarak, gözlerini 

kısıyor. Sol elinde eflatun ta�lı bir yüzük, gö�üslü�ünün yakasında yıldız çiçe�i; saçları 

kumral, bakı�ları dü�ünceli.”178 

                                                 
176 Bozbulanık, Da�ılı�, s.59 
177 Bozbulanık, Alaturka �arkılar, s.83 
178 Bozbulanık, Ö�retmen, s.63 
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 “Marangozdur Adı Ahmet Ustadır” öyküsü ana kahramanın tasviri ile ba�lar. 

Ana kahramanın fiziksel ve ruhsal özellikleri sıralanır. Tasvir, ana kahramanın kendisi 

tarafından sunulur. Öyküde meddah tarzı anlatım söz konusudur. Öyküde ya�amı 

anlatılacak kahraman hakkında okura önceden bilgi verilir. Anlatıcı, kendisini ve 

ailesini tanıtır. Bu tasvir, anlatıcının ki�ilik özelliklerini ortaya koyar. Umutlu, anlayı�lı 

ve ne�eli bir insan olan Ahmet Usta’nın tasviri bu kimli�i yansıtır. 

 “Boyum kısa, ama fark etmez. Bıyıklarım gür, sesim kalın. Bana yeter. �ki 

çocu�um var. �ki güzel kız. Bir de kedimiz Mırnak. ��te mesele. Karım sessiz. Soluk. 

Sıska. Güzel olmak kolay de�il. Yoksul, ama iyi. Çirkin, ama yüre�i temiz. ��te en 

önemli mesele.”179 

 “Eskiden Bodrum I” öyküsünün ba�ında yer alan ki�i tasvirinde dikkat çeken bir 

ayrıntı vardır. “O zamanki ben artık yokum” cümlesiyle öyküye giri� yapılır. Ben-

anlatıcı kendisine dair �u bilgiyi verir: “Melek Hanı-m-ııı-m!” diye seslenen benim o 

genç sesim de yok. “ı”nın gülen, “Meraba ben geldim. Nasılsın?” diyen cilveli ezgisi 

de”180 

 Nezihe Meriç’in ki�i tasviri ile ba�layan di�er öyküleri �unlardır: “Keklik 

Türküsü, Susuz VIII ve Sepetli Kadın.” Bu öykülerin ba�langıç kısımlarında da  öykü 

kahramanlarına dair fizikî tasvirler sunulur. 

 Yazarın bazı öykülerine birkaç cümlelik açılı�la giri� yapılır. Bu açılı� cümleleri 

adeta bir rapor gibidir. Ki�i kadrosu ya da ana olaya dair bilgi verilir. Okur,  öykünün 

ana kahramanı, zamanı ve mekânı hakkında genel bilgi sahibi olur. Bu tarzdaki giri�ler 

okur için uyarıcıdır. Dikkatli okur, öykünün geli�me ve sonuç kısımlarına dair ipuçlarını 

bu ba�langıç kısmında bulabilir. “Çalgıcı” öyküsünün giri� kısmında bu yöntem 

kullanılmı�tır. 

 “Saat tam 19:00’da, �ehrin en gürültülü, en kalabalık caddelerinden birinin 

otobüs dura�ına bir adam geldi. Paltosuyla fötr �apkasının altında kaybolmu�tu. Ufak 

tefekti. �ncecik suratlıydı. Sakalı uzamı�tı. Sırtı a�rıyordu. Ü�üyordu. Bakı�ları bıçak 

sırtı gibiydi. Gençti ama çok ya�amı� bir görünümü vardı. Hava pisti. Gökyüzü renksiz, 

lekeli… Ya�mur altında ma�azalar, apartmanlar, ara sokaklar ruhsuz… Ta�ın, tahtanın, 

demirin so�uklu�unda, paslı�ında… I�ıklar ıslak, çipil çipil ü�ütücü… Genç adam da 

yorgun, bezgin, tatsız.”181 

                                                 
179 Dumanaltı, Marangozdur Adı Ahmet Ustadır, s.117 
180 Bir Kara Derin Kuyu, Eskiden Bodrum’da I s.285 
181 Bozbulanık, Çalgıcı, s.9 
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 “Umudu Fakirin Ekme�i” öyküsünün ba�langıç yöntemi de “Çalgıcı” ile aynıdır. 

Bu öyküdeki tasvir, önemli ipuçları içerir. Kadın kahramanın sosyo-ekonomik yapısını 

dahi yansıtır. Tasvirin i�levselli�i dikkat çeker. Kadın kahramanın halsiz ve zayıf 

duru�u, a�armı� çiçekli e�arbı, rengi atmı� siyah mantosu bu tasvirde  yer alır. Okur, 

maddi ve manevi sorunları olan kadın kahramanı ilk cümleden itibaren tanımaya ba�lar. 

Mekân tasviri de ki�i tasviriyle uyum içerisindedir. 

 Nezihe Meriç’in birkaç cümlelik açılı�la, ki�i, mekân, olay unsurlarına dair rapor 

tarzında bilgi sundu�u di�er öyküleri �unlardır: “I�ın, Bir Kara Derin Kuyu, Bugenvilli 

Ba�langıç, Uydurukçu, Oya ve Çiçek Balı.” 

 Yazar, çok sayıda öyküsüne herhangi bir yöntem kullanmadan giri� yapar. 

Öykünün ana olayı ilk cümleden itibaren ba�lar. Okur do�rudan öykü dünyasına alınır. 

Bu ba�langıç �eklinde “hareket” unsuru dikkat çeker. “Dünyadaki Teknik Arıza” 

öyküsünün ba�langıcı bu durumu yansıtan bir örnektir: 

 “Makinenin kolu döndükçe, Nermin Hanım’ın kafası büsbütün 

karı�ıyordu.”…Günde elli tane dikilse, ayda… ama yüz kırk lira yetti�ine göre… 

Öyleyse yüzkırkı do�rulamak için kaç tane?... ya da yirmibiri hesaplamalı. Firûzan Bey, 

bu aydan ba�layarak yirmibir kuru� yapalım demi�ti. Ama ben yine onyediden 

hesaplayayım da… Günde onyediden elli..”182 

 “Bozbulanık” öyküsünde ana kahraman, sarho� bir genç kızdır. Öyküde bu genç 

kızın zihninden geçenler anlatılır. Okuru bu durumdan haberdar eden bir ba�langıç söz 

konusudur. Yazar, herhangi bir yönteme ba�vurmadan öyküye giri� yapar: 

 “Konyak etkisini gösterip de ba�ı dönmeye ba�layınca, dü�ünceleri sapıttı. 

“Hepinizden nefret ediyorum, diye bir ba�ırsam, acaba ne yaparlar?” Kendi kendine 

güldü. Kendi kendiyleydi zaten. Radyonun yanındaki koltukta, dizlerinde pamuklu 

battaniye, sırtında yün hırka, otuzyedi dokuz ate�le, dalgın dalgın oturuyor, içiyle 

halle�iyordu.”183 

 “Menek�eli Bilinç” öyküsünde aile baskısına dayanamayan bir genç kızın evden 

ayrılı�ı anlatılır. Öykünün ilk paragrafında veda sahnesi  yer alır. Yazar, ba�langıç 

yöntemi  kullanmadan, do�rudan okuru olaydan haberdar eder. Öykünün giri� 

paragrafında ana kahramanın evi terk edi�i gösterme tekni�iyle anlatılır. 

 Topal Ko�ma’da yer alan öykülerin ço�unun ba�langıcı aynı �ekildedir. Yazar, 

öyküye ba�langıç yöntemine ihtiyaç duymaz. “Susuz” ba�lıklı öykülerin ço�unun giri� 

                                                 
182 Bozbulanık, Dünyada Teknik Arıza, s. 13 
183 Bozbulanık, s. 35 
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paragrafında olayın kendisi anlatılır. “Susuz III, Susuz IV, Susuz V, Susuz VII, Susuz X 

ve Susuz XI” adlı öykülerin ba�langıç kısımları bu duruma örnek te�kil eder. 

 “Ahmet Votka �i�esini yakaladı�ı gibi duvara, takvimdeki çıplak kıza fırlattı. 

�i�e takvimin sa� ucuna çarparak parçalandı. Cam kırıklarıyla sıvalar, masada açık 

duran büyük sözlükle, ha�lanmı� sosislerin, ispirto oca�ının üzerine saçıldı. Gece 

yarısını dört dakika geçiyordu. Be�inci dakikada bekçinin düdü�ü öttü.”184 

  “Dı�arlıklı, Açar da Tutku Gülleri Açar ve Güzbeyi “ yazarın do�rudan olayı 

anlatarak giri� yaptı�ı di�er öyküleridir. 

 Nezihe Meriç, yazma eylemi üzerine sürekli dü�ünen, yazma i�ini sorgulayan ve 

bu durumu da öykülerine yansıtan bir yazardır. Öykülerin olu�um serüvenlerini ço�u 

zaman okurla payla�ır. Öykü atölyesine alınan okur, yazma serüvenine ortak olur. 

Öykünün kendisini konu edinen bu metinlerin giri�inde yazar-anlatıcı ile kar�ıla�ırız. 

Nezihe Meriç, yazar kimli�i ile bu öykülere giri� yapar. Okuru öykünün olu�um 

sürecine ortak eder. Öykünün geli�imi ve sonucu da bu giri�e ba�lıdır. 

 “Bir hikâyem vardı. Yazamıyordum. Kimse hikâyeyle aramda geçenleri 

anlamıyordu. Sinirlerim bozuldu bu yüzden. O, 1954’te kalmı�tı; ben 1959’a de�in 

ya�amı�tım. Kurtulmak için türlü yollar denedim, olmadı.”185 

 “Bir yazar yazı yazar. 

 Neden yazar? 

 Nerede yazar? 

 - Kaç yazar? 

 Böyle sorular soruyorlar adama.- Daha ne sorular. Ben kısa kestim.- 

 Bir yazar yazı yazar, neden yazar? ��te incelemecilerin incelemelerine de�ecek 

bir inceleme konusu. Görülüyor ki benim i�im de�il.- Tartı�ılabilir- Bir yazar, yazı 

yazar, nasıl yazar? ��te bu, beni çok ilgilendiriyor. Çünkü, gene, içinden çıkamadı�ım 

öykülerden birine battım kaldım. Sık sık gelir bu benim ba�ıma. Yazar dedi�in biraz 

karı�ık, biraz çatlakça oluyor, diyorum.”186 

 Nezihe Meriç’in yazar kimli�ini yansıtan öykülerde çerçeveli bir öykü anlayı�ı 

vardır. Öyküde ana olay, çerçeveye alınır. Öykünün ba�langıcı ayrı bir kurmacaya aittir. 

“Öykücük” adlı öyküde de bu durum söz konusudur. Yazar öykünün olu�um serüvenini 

                                                 
184 Topal Ko�ma, Susuz III, s. 124 
185 Menek�eli Bilinç, Varım Diyorum �nanmalısınız, s. 211 
186 Dumanaltı, Erol Bey, s. 170 
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adım adım anlatır. Ba�langıcı da buna uygun hazırlar. Öykünün temel olayı geli�me 

kısmında anlatılır. 

 Yazar, “Bazıları, Kurumak ve Susuz I” öykülerinde farklı bir  ba�langıç 

yöntemini kullanmı�tır. Yazarın ya�ama dair genel görü�leri bu öykülerin ilk 

paragrafında yer alır. Nezihe Meriç’in insanlara, hayata dair görü�leri anlatılırken  bu 

görü�ler, öyküde ele alınan konu ile ili�kilendirilir. “Bazıları” öyküsünde “Rıza Bey” 

adlı kahramanın yalnızlı�ı anlatılır. Öykünün ba�langıcında yazar, insanlara dair 

görü�lerini anlatır. Yalnız insanları tasvir eder. Giri�te yer alan bu tasvir, okurun Rıza 

Bey’i tanımasını sa�lar. 

 “�nsanlar için sohbahardan sonra kı� geliyor. Yollar, parklar, rıhtım boyları 

tenhala�ıyor. Lodos, poyraza çevirmeden biraz önce, deniz, ye�il zeytin rengini alır. 

Tenha yollardan, deniz kıyılarından, saçları uçu�an bir kız ya da dü�ünceli bir adam 

geçiyor, onlar bunu ayırt ediyorlar. Sisli rıhtımlarda balıkçılar, onlara dalgın ve ozan 

görünüyorlar. Sisin içinde sigaralar yanıyor… Kar ya�dı�ı zaman ovalar, da�lara kadar, 

bembeyaz uzanıp gidiyor. Ancak bazıları karın içinde hafifçe dalgalanan uçuk maviyi 

seziyorlar. Onlar, durup dururken gökyüzünden bir ebemku�a�ının da geçti�ini sanıp 

gülümsüyorlar.’Yalnız’ insanlar var bu dünyada.”187 

 Nezihe Meriç’in iki öyküsünün giri�inde montaj tekni�i kullanılır. “Bir Yunus” 

ve “Narin” öykülerinin ba�langıcında �iir dizeleri yer alır. Montaj tekni�i bu öykülerde 

i�levsel olarak kullanılır. �iirden yapılan alıntı, orijinal haliyle metnin giri�inde yer alır. 

�ki öyküde de dikkat çeken nokta alıntıların asıl metinle uyumudur. Bu öykülerdeki 

dizeler öykünün genel yapısıyla bütünle�ir. Alıntı, yazarın öyküde verdi�i mesaja 

uygundur. “Yalnızlık” duygusunun i�lendi�i “Narin” öyküsünün giri�inde Mehmet 

Deligönül” ün “Yalnız” �iirinden alıntı yapılır. 

 “Uzak, çok uzak da�lardan iniyor sessiz sesiz 

 Dev gibi yalnızlık.”188 

 Yazar, bazı öykülerinin ba�langıcında sorulara yer verir. Merak uyandıran bu 

sorular okurun ilgisini çeker. Öyküye dair hiçbir bilgisi olmayan okur, ilk olarak bu 

sorularla kar�ıla�ır. “Dumanaltı” ve “Tedirgin” öykülerinin giri�inde okurun dikkatini 

çeken sorular yer alır. 

 “Neydi o? 

 Tam dalar gibi olmu�ken 

                                                 
187 Bozbulanık, Bazıları, s. 53 
188 Bozbulanık, Narin, s. 68 
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 Birden. 

 Gözleri araladı, kırpı�tırarak. Korktu�u zamanlardaki gibi, acı veren, batan bir 

çarpıntı. Solu�unu tutmaya çalı�arak, kıpırdamadan çevreyi dinledi.”189 

 Nezihe Meriç’in iki öyküsünün diyalogla ba�ladı�ı görülür. Olay örgüsünü 

olu�turma tekniklerinden biri olan diyalog di�er öykülerde de kullanılmı�tır. “Susuz IX” 

ve “Hı�hı�i Hançer” öykülerinde ise bu  öykülerin  ba�langıç yöntemi olarak kullanılır. 

“Hı�hı�i Hançer” öyküsü  gelenekçi insanları simgeleyen bir koronun ve koro ile 

tartı�an kadın kahramanın çatı�masını anlatır. Öykünün giri� kısmında koronun sözleri 

yer alır. “Susuz IX” öyküsünde bir sınıfta geçen konu�malar anlatılır. Öykü, ront 

çalı�ması sırasında ö�rencilerin söyledi�i sözlerle ba�lar. “Susuz IX” öyküsünün 

ba�langıcında noktalarla belirtilen bir bo�luk vardır. Ardından diyalo�a geçilir: 

 “…………………….. 

 - Ellerimizle �ap �ap �ap 

 - Ayaklarımızla rap rap rap 

 - Olmuyor! Dikkat edin canım biraz. Bak gene karı�tılar. Erkekler sa�a, kızlar 

sola. Yeniden ellerinizi hep beraber çarpacaksınız. �ap �ap �ap. Tamam. Ba�lıyoruz. 

Dikkat! Ba�la. 

 - Ellerimizle �ap �ap �ap 

 - Ayaklarımızla rap rap rap.”190 

 Nezihe Meriç’in öyküye ba�langıç yollarından  biri de öykünün kahramanının 

kimli�ine dair bilginin sunulmasıdır. Bazı öykülerin giri� kısmında öykünün 

kahramanının geçmi�i özet halinde sunulur. “Giderek Daha Güçlü” öyküsü “Ilgıncar” 

adlı ana kahramanın geçmi�ine dair sunulan bilgiyle ba�lar. “Eskiden Bodrum’da I” 

öyküsünde de yazar-anlatıcının kimli�ine dair bilgiyle öyküye giri� yapılır. 

 “Umuda Tezgah Kurmak, �kincim, Suskun Ezgisi, Giz ve Kadın A�k Deniz” adlı 

öykülerde ortak bir özellik vardır. Bu öykülerde giri� kısmında öyküde anlatılan olayın 

sonucu yer alır. Öykülerde sondan ba�a do�ru bir geli�im çizgisi vardır. Öykünün 

olayının biti� kısmıyla kar�ıla�an okuru �a�ırtan bir durum söz konusudur. Öyküde 

geriye dönü�lerle olayın geçmi�i anlatılır. Okur, giri�te ö�rendi�i olayın öncesinden de 

haberdar edilir.                

               Öyküye ba�langıç biçimleri, öykü kurgusunun en önemli ö�elerindendir. 

Nezihe Meriç, öykülerini olu�tururken geleneksel anlatı tekniklerinden nadiren 
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faydalanmı�tır.Yazarın öykülerinde kullandı�ı kalıplar, zaman içerisinde de�i�im 

gösterir. �lk öykülerinde genellikle mekân, zaman ya da kahramana dair bilgi vererek 

giri� yapan yazar, okuru öykünün ba�langıç kısmında bilgilendirir. Bazı öykülerinin 

giri�  kısmında diyalog yer alır. Öykü kahramanlarının kar�ılıklı konu�maları ile öyküye 

giri� yapan yazar, diyalog tekni�ini ilk öykülerinde daha sık kullanmı�tır. Nezihe Meriç, 

özellikle son öykülerinin ba�langıcında öyküyle ilgili ön hazırlıklarını, yazma eylemi  

sırasında ya�adıklarını okura anlatır. 

 

3.2.2. Olay Geli�tirme Yöntemleri 

 Nezihe Meriç’in öyküleri ço�unlukla durum öyküsüdür. Yazar, öykü 

kahramanlarının ya�amlarından kesitler sunar. Anlatılan öykünün yürütülmesi ve 

geli�tirilmesi de bu özelli�e uygundur.  

 Nezihe Meriç’e göre hikaye, çevrenin tesirleri altındaki insanın bir ruh halinin 

herhangi bir olay kar�ısındaki durumunun, kısmetine dü�en zaman içinde bir gülü�ünün, 

bir davranı�ının ustaca makaslanıveri�idir.191 Yazarın öykülerinde olay geli�tirme 

yöntemleri bu tanıma uygundur.  

 Yazarın öykülerinde aksiyonun sınırlı olu�u dikkat çeker. Öykülerde 

kahramanların ya�amlarını de�i�tiren büyük olaylar anlatılmaz. Buna ba�lı olarak da 

kısa bir zaman diliminde öykünün kahramanlarının kurmaca ya�amlarından bir kesit 

sunulur. 

 Nezihe Meriç’in bazı öykülerinde kahramanların kar�ıla�ma anları ve bu 

kar�ıla�ma sırasında ya�ananlar anlatılır. Kahramanların bir yere giderken ba�larından 

geçenlerin anlatıldı�ı bu öykülerde kahramanların ruh hali ayrıntılı biçimde ele alınır. 

Kar�ıla�ma ile birlikte ya�anan olaydan ziyade öykü kahramanının o anda iç dünyasının 

durumu ön planda tutulur. 

 “Çalgıcı” öyküsünde bir çalgıcı ile ö�retmenin otobüs dura�ında kar�ıla�ması 

anlatılır. �ki kahraman, kar�ıla�tıkları caddeye dikey olan ba�ka bir caddeye yürürler. Bu 

yürüyü� sırasında iki kahramanın ruh hali tahlil edilir. Ne�eli çalgıcının ya�ama sevinci, 

karamsar dostunu da etkiler. Ö�retmenin ruh halindeki de�i�im, öykünün geli�me 

kısmının merkezinde yer alır. 

                                                 
191 Seçilmi� Hikayeler Dergisi, “Hikaye Üzerine Nezihe Meriç’le Bir Konu�ma” Cilt: 7, S. 12, Ocak 
1953, s. 11 
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 “Umudu Fakirin Ekme�i” öyküsünde hastaneden çıkıp evine do�ru yürüyen 

yoksul bir kadının kar�ıla�tı�ı �erbetçiyle dertle�mesi anlatılır. Birbirlerini hiç 

tanımayan bu iki insan, sosyo-ekonomik bakımdan aynı çizgide yer alırlar. 

“Kar�ıla�ma” esasına dayalı bu öyküde iki kahramanın sıkıntıları, endi�eleri ve 

korkuları anlatılır. Özellikle de yoksul kadının iç dünyasına ı�ık tutulur. 

 “Alaturka �arkılar” öyküsü uzun bir yürüyü�te ya�ananları anlatır. Öykünün ana 

kahramanının çayırda yürüyü�ü sırasındaki izlenimleri yansıtılır. Bu yürüyü� sırasında 

bir çobanla ve iki askerle kar�ıla�an öykü kahramanının zihninden geçenler anlatılır. 

Olayın en aza indirgendi�i bu öykünün merkezinde kahramanın yürüyü� sırasında 

aklına gelen çocukluk yıllarına dair hatıraları yer alır. Hatırlama ve ça�rı�ım yoluyla 

geli�tirilen öyküde geriye dönü� tekni�i sıkça kullanılır. 

 “Aksaray Dolmu�” öyküsünde bir yolculuk sırasında ya�ananlar anlatılır. 

Eminönü’nden Aksaray’a giden yazar-anlatıcının bindi�i dolmu�taki gözlemleri 

ayrıntılı biçimde yansıtılır. Anlatıcının yolculuk sırasındaki izlenimleri dile getirilirken 

sinema tekni�inin kullanılması dikkat çeker. Dolmu�taki di�er yolcuların konu�malarına 

kulak misafiri olan anlatıcı, onların sözlerinden yola çıkarak yolculara kendi zihninde 

kimlikler yakı�tırır. 

 “Açar da Tutku Gülleri Açar” adlı öykü, aynı erkekle ili�ki ya�ayan iki kadının 

kar�ıla�ma anını yansıtır. Bir pansiyonun merdiveninde kar�ıla�an iki kadın birbirleriyle 

hiç konu�mazlar. Kar�ıla�an iki kadın kahramanın iç dünyalarında kopan fırtına, ba�arılı 

bir psikolojik tahlille sunulur. Bir dul kadın ile bir genç kızın kadın erkek ili�kilerine 

bakı�ı, a�ktan beklentileri adeta kıyaslanır. 

 “Çangal” öyküsünde deniz kenarındaki bir durakta Üsküdar’a gitmek üzere 

otobüs bekleyen yazar-anlatıcının ya�lı bir Çingene ile kar�ıla�ması anlatılır. At 

arabasıyla geçen ya�lı Çingene ile �akala�an yazar-anlatıcının ruh hali de�i�ir. 

Kar�ıla�ma anından itibaren ya�ama sevinciyle dolan anlatıcının iç dünyası yansıtılır. 

“Deli Deli Deli” adlı öyküde de benzer bir özellik dikkat çeker. Günlük, sıradan bir olay 

anlatılırken kadın kahramanın ruhsal de�i�imi ortaya konulur. Yolda yürürken elindeki 

kese ka�ıdı yırtılan kadın kahraman ile ona yardım eden genç bir adamın kar�ıla�ması 

anlatılır. Birbirlerini hiç tanımayan bu iki insanın kar�ıla�ma anında hissettikleri dile 

getirilir. 

 Öykü kahramanlarının bir kar�ıla�ma anında ya da bir yolculuk sırasında 

ya�adıklarının anlatıldı�ı bu öykülerde dikkat çeken ö�e, olayın en aza indirgenmesidir. 

Yürüyü� ya da yolculuk esasına dayalı bu öykülerde dı� dünyadan izlenimlerden çok iç 
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dünyanın izlenimleri yansıtılır. Ayrıca bu öykülerde entrik unsurun olmayı�ı dikkat 

çeker. Kahramanların ba�ından geçen günlük, sıradan bir olay anlatılır. Onların 

ya�amında dönüm noktası olabilecek herhangi bir olay yer almaz. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinin bazılarının geli�me kısmında soru cevap �eklinde 

düzenlenmi� diyaloglar yer alır. Tiyatro tekni�inin kullanıldı�ı bu öykülerde kar�ılıklı 

konu�malar çok önemli bir yer tutar. Öykülerin bazılarının sadece geli�me bölümünde 

diyaloglara yer verilirken “Susuz IX” ve “Hı�hı�i Hançer” adlı öykülerde oldu�u gibi 

bazı öykülerin tamamı diyalogdan olu�ur. 

 Hasan Çakır’ın “Öykü Sanatı” adlı kitabında dilimize kazandırdı�ı Robin Carr’a 

ait “Diyalog Mükemmel Bir Bulu�tur” adlı makalede �u önemli bilgi yer alır: “Diyalog 

kurguya hareket kazandırmalıdır. Böylelikle, hayatlarını yönlendiren ve kontrol altına 

alan dı� etkenlere kar�ı aldıkları tavırlar aracılı�ıyla, karakterleri tanıyabiliriz. Gerilim 

ve çatı�mayı artırmak için, karakterlerin sözleri hissettikleri duyguyu, kar�ılıklı ili�kileri 

ve kurgu içerisinde oynadıkları rolleri belirlemeli veya peki�tirmelidirler.” 

 “Uzun Hava” öyküsünde “�oför Sabir” ve “Demirci Fehmi Usta” adlı iki 

kahramanın �ehir dı�ındaki bir yol kenarında dertle�meleri anlatılır. Gece yarısı 

ba�layan konu�ma sabaha kar�ı sona erer. Sevmedi�i bir kadınla evli olan �oför Sabir’in 

yalnızlı�ını, mutsuzlu�unu konu edinen bu uzun diyalog, bir adamın ruhsal çıkmazlarını 

yansıtır. “Bir Yunus” adlı öyküde de aynı kurgu özelli�i dikkat çeker. “Yunus” adlı 

öykü kahramanı ya�adı�ı mutsuzlu�u “abla” diye seslendi�i kadın kahramana anlatır. 

Bu uzun diyalog da öykünün ana kahramanının yalnızlı�ının boyutunu yansıtır. 

 “Susuz IV” öyküsünde iki kadın kahramanın diyalogu yer alır. �ki çocuklu, 

çalı�an bir kadın ile kendisini evinde ziyaret eden arkada�ı arasındaki konu�ma 

kahramanların ruh hallerini yansıtır. Misafirine mutfaktan seslenen kadın kahraman, 

çocuklarının gelece�i için e�inden ayrılamayan mutsuz bir annedir. “Susuz VIII” 

öyküsünde de uzun bir diyalog yer alır. Öykünün “Ay�e” adlı ana kahramanı ile onun 

ailesi arasında geçen konu�malar öykünün olay motifini açıklar. Bir okuldan iyi hâl 

ka�ıdı almaya çalı�an fakat bunu ba�aramayan ana kahramanın ruh hali de 

konu�malarına yansır. Bir sayfayı a�an uzun diyalogların yer aldı�ı öyküde kısa 

çizgilerle belirtilen bu konu�malar okurun merakını giderme bakımından önemlidir. Bir 

genç kızın gelece�i, okuldan alınması gereken iyi hal ka�ıdına ba�lıdır. 

 “Susuz IX” öyküsünün tamamı diyalogdan olu�ur. Öyküde bir müsamere 

çalı�ması sırasında sınıftaki ö�renciler ve ö�retmen arasındaki konu�malara yer verilir. 

Öykünün giri� cümlesi yoktur. Öykünün ba�ında “…………..” �eklinde bir satır bo�luk 
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bırakılır. Ardından diyalog ba�lar. Ö�rencilerin konu�malarında dikkat çeken bir özellik 

söz konusudur. Konu�malarda ses tekrarlarına sıkça rastlanır. �lkokul birinci sınıf 

ö�rencilerinin çıkardı�ı bu anlamsız sesler letrizmin harfi temel alma özelli�ini az da 

olsa hatırlatır. Biçim ile içerik arasında uyum sa�lar. Öyküde kahramanlar arasında 

ileti�im kopuklu�u bu yolla ifade edilir. 

 “Hı�hı�i Hançer” öyküsü adeta bir piyes metni �eklinde kurgulanmı�tır. 

Öykünün kahramanları sahneye davet edilerek öyküye dahil edilirler. Sahne tekni�inin 

kullanıldı�ı bu öyküde geleneksel de�erlere kar�ı çıkan kadın kahraman, oyunun ba� 

figürüdür. Ses tekrarlarının çok yo�un oldu�u konu�malarda sesler düzensiz biçimde 

sıralanır. Kadın kahraman çatı�tı�ı insan grubuna kendisini ifade edemez. �leti�im 

kurmayı ba�aramaz. Ses tekrarları “yabancıla�ma efekti” olarak kullanılır. Bulundu�u 

ortama yabancıla�an kadın kahramanın konu�maları bu özelli�i yansıtır. 

 Nezihe Meriç’in bazı öykülerinde “merak” unsuru a�ırlıklı olarak yer alır. Bu 

öykülerde okuyucunun zihnini me�gul eden bazı sorular vardır. Öyküde entrik unsura, 

çatı�maya yer vermeden merak duygusu uyandıran yazar, kimi zaman okuyucunun 

merakını giderirken kimi zaman da açık uçlu sonlarla öyküyü noktalar. 

 “Bazıları” öyküsünde e�iyle ileti�imi olmayan Rıza Bey’in yalnızlı�ı anlatılır. 

Öksüz ve yetim ye�enini evine almak isteyen Rıza Bey bir ak�am e�inin yanına oturarak 

bu konuyu açmaya niyetlenir. Öykünün olay zamanı bu kısa süreyi kapsar. Rıza Bey 

çok çabalamasına ra�men konu�mayı bu noktaya getiremez. Okuyucu öykünün sonuna 

kadar merak içinde bekler. Beklenen konu�ma gerçekle�mez. 

 “Keklik Türküsü” öyküsünde Oya adlı genç kızın ya�adı�ı a�k serüveni anlatılır. 

Vapurda ba�layan bu a�k öyküsünün giri�, geli�me ve sonuç kısımları düzenli bir 

�ekilde okuyucuya sunulur. Ba�langıç kısmından itibaren Oya’nın duygularının 

kar�ılıklı olup olmadı�ı merak edilir. Okurun merakı, öykünün erkek kahramanının 

aniden ortadan kaybolmasıyla birlikte en üst düzeye çıkar. Öykünün sonunda Oya’nın 

çaresizli�i, mutsuzlu�u ve ya�adı�ı hayal kırıklı�ı dile getirilir.  

 “Susuz X” öyküsünde gecenin geç saatlerine kadar kocasının eve dönü�ünü 

umutsuzca bekleyen köylü kadının ya�adıkları anlatılır. Bu bekleyi� anlatılırken köylü 

kadının psikolojisi ayrıntılı biçimde sunulur. E�inin kendisine ihanet etti�ini dü�ünen 

kadın, �üphe içinde bekler. Kapı aniden çalındı�ında “merak” en üst düzeye çıkar. 

Kadın kahraman, hayal kırıklı�ı ya�ar. Öykünün anlatıcısı da sürekli araya girerek 

okurun merakını giderir. 
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 “Giderek Daha Güçlü” adlı öyküde de okurda merak uyandıran bir durum 

yansıtılır. “Ilgıncar” adlı genç kadın kahramanın apartmanda kendisini polis e�li�inde 

basmaya hazırlanan kom�ularına oynadı�ı oyun anlatılır. Kom�ular, kahramanın 

evinden gelen yüksek sesli müzi�i duyunca iyice �üphelenirler. Okura öykünün giri� 

kısmında ipuçlarını sunan anlatıcı, öykünün sonunda da merakı giderecek açıklamayı 

yapar. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinin ço�unda kahramanların hatırlamaları ya da 

ça�rı�ımları ile geriye dönü�ler söz konusudur. Çizgisel bir öykü kurgusunun olmadı�ı 

öykülerde bu teknik sıkça kullanılır. Öykülerde her türlü kronolojiyi yok eden bir zaman 

kurgusu söz konusudur. Zamanda ya�anan kopmalar öykü kahramanlarının zihinsel 

zaman algısıyla ili�kilidir. Hatıralar, izlenimler, ça�rı�ımlar öykünün geli�imine yön 

verir. 

 “Susuz VII” öyküsünde “Meli” adlı kadın kahramanın u�radı�ı bir iftira 

nedeniyle ya�adı�ı mutsuzluk yansıtılır. Öyküye kadın kahramanın ruh halini yansıtan 

bir paragrafla giri� yapılır. Geli�me kısmında ise geriye dönü� tekni�iyle kadın 

kahramanın ba�ından geçen olay anlatılır. Edebiyat ö�retmeni olan kadın kahramanın 

evine düzenlenen baskın sonrasında onun bir avukatla basıldı�ı dedikodusu yayılmı�tır. 

Baskın olayını anlatan yazar, bu olayın ardından öykü kahramanının ya�adı�ı ruhsal 

de�i�imi yansıtır. 

 “Susuz XI” ve “Menek�eli Bilinç” öykülerinde de adeta sondan ba�a do�ru bir 

anlatım söz konusudur. “Susuz XI”de bir film �irketinde i� arayan kadın kahramanın 

ya�adıkları anlatılır. Günlük ya�amdan bir kesit sunan öyküde kadın kahramanın bu 

durumda olu�unun nedeni geli�me kısmında belirtilir. Geriye dönü� tekni�iyle  kadın  

kahramanın  köyünden �stanbul’a kaçı� serüveni anlatılır. Ya�ananlar adeta bir film 

�eridi gibi okura sunulur. 

 “Menek�eli Bilinç” öyküsünün ba�langıcında bir veda sahnesi vardır. Evini terk 

eden genç bir kızın veda anı tasvir edilir. Öykünün devamında ise kahramanı bu vedaya 

zorlayan �artlar anlatılır. Sebep-sonuç ili�kisi kurulur. Öykünün sonunda kahraman 

evden ayrılarak kapıyı kapatır. Yazar, so�uk bir vedala�ma anını adeta dondurur. Bir 

parantez açar. Genç kızın özgürlü�ünün nasıl elinden alındı�ını anlatır. Okurun 

merakını giderir. Sonra da kaldı�ı yerden devam ederek öyküye son verir. 

 Yazarın çok sayıda öyküsünde dikkat çeken bir kurgu özelli�i söz konusudur. 

Nezihe Meriç, öykünün nasıl kurgulandı�ını adım adım anlatır. Okur, öykünün 

atölyesine davet edilir. Öykünün konu seçiminin ardından malzeme toplayan yazar, 
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taslaklar hazırlar. Kimi zaman taslakta de�i�iklik yapar. Tüm yazma sürecini okurla 

payla�an yazar, öykünün geli�imini de bu a�amalarla sa�lar. Bu kurgu özelli�i Nezihe 

Meriç’in son öykülerinde daha çok kullanılmı�tır.  

 “Varım Diyorum �nanmalısınız” öyküsü iki ayrı düzlemde ilerler. Öyküde 

mutsuz bir aile ortamından kaçıp kurtulmaya çalı�an bir genç kızın ya�amından kesit 

sunulur. Di�er bir tarafta da öykünün olu�um serüveni anlatılır. Öykünün kendisini 

anlatmadan önce yazılma a�amalarını anlatan yazar, malzemeyi i�leyi�ini tüm 

ayrıntılarıyla dile getirir. 

 “Erol Bey” öyküsünde Nezihe Meriç, öykücü kimli�i ile okurun kar�ısına çıkar. 

Öykünün konu seçimini, malzemelerinin toplanı�ını, malzemenin nasıl i�lenece�i 

konusunda ya�adı�ı sıkıntıları metnin çerçeve öyküsü olarak kurgular. Bu çerçevenin 

içerisinde ise “Erol Bey” adlı kahramanın kö�kteki ya�amı anlatılır. Öykünün 

merkezinde Nezihe Meriç’in yazarlı�ı ele alınır. 

 “Büyük Liman �çine de Pazar Kurulur Pazar” öyküsünde de metnin iki ayrı 

düzlemi söz konusudur. Öyküde yazar, kendisinden istenen bir pazar yeri yazısının 

olu�um serüvenine okuru dahil eder. Bu öykünün geli�imine birden çok ki�i katkıda 

bulunur. Yazar, ö�retmen arkada�ının kendisine anlattıklarını nasıl kendi zihin 

süzgecinden geçirerek de�i�tirdi�ini ifade eder. Öykünün di�er düzleminde pazar yerine 

dair izlenimler yer alır. Mü�teri ile satıcı arasında geçen konu�malar ayrıntılı biçimde 

öyküye dahil edilir. 

 “Öykücük” adlı öyküde üç yazarın dostlu�u anlatılır. Yazar-anlatıcı, aynı 

zamanda ö�retmen olan yazar arkada�ı, çeviriler de yapan di�er yazar arkada�ı ile 

bulu�ur. Bu bulu�mada ya�ananlar metin haline dönü�ür. Malzemenin yeniden 

üretilmesi de öyküye dahil edilir. “Uydurukçu” öyküsünde de aynı kurgu özelli�i ile 

kar�ıla�ılır. Yazar, bu yaz kenti öyküsünü anlatırken okuru yazma serüvenine ortak 

eder. Öyküyü nasıl kurguladı�ı konusunda sürekli bilgi sunar. 

 “Yandırma” ve “Balıklar da Acı Çeker” adlı iki öyküde de yazar, öykücü 

kimli�ini ortaya koyar. Öykülerin geli�me bölümlerinde okur kurgu serüvenine dahil 

olur. Yazar-anlatıcı, kimi zaman okura seslenerek uyarılarda bulunur. Bu öyküleri 

küçük alt bölümlere ayıran yazar-anlatıcı, okuru bu sınırlardan haberdar eder. 

 Nezihe Meriç’in bazı öykülerinde meddah tarzı anlatım dikkat çeker. Bu 

öykülerde sürekli okura seslenen yazar, okurunun ilgisini çekmeyi ba�arır. Öykünün 

geli�imi de böylece daha dikkatli takip edilir. “Marangozdur Adı Ahmet Ustadır” 

öyküsünün tamamı meddah tarzı anlatımla kurgulanmı�tır. “Ahmet Usta” öyküsünde 
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anlatılan her �eyi okura sunan bir meddah gibidir. Kendisini, ailesini, grev olayını 

sırasıyla anlatır. Dinleyici kitlesi olarak dü�ündü�ü okurlara da seslenir. “Bir Kara 

Derin Kuyu” öyküsünde de aynı anlatım tarzı söz konusudur. Öyküde yazar, kendi 

kimli�i ile konu�arak okurlara  ö�ütler verir. Nezihe Meriç, öyküde “göç” olgusunu ele 

alırken araya girerek yorumlar yapar. 

 Nezihe Meriç, olay geli�tirme yöntemleri bakımından kısa öykü türüne ba�lıdır.  

Öykülerin bazılarında meddah tarzı anlatımı kullanmı� olsa da öykülerin kurgusu 

geleneksel çizginin dı�ındadır. Belli bir süreç do�rultusunda ilerleyip sonuçlanan olayın 

anlatımı söz konusu de�ildir. Öykülerde kısa öykü türünün kurgusal özellikleri 

hâkimdir. Yazar, öykülerinde sıradan insanların günlük ya�amlarının basit ama önemli 

anlarını ayrıntılarıyla anlatır. Bu ayrıntılar, okura genellikle öykünün geli�me kısmında 

sunulur. 

 

3.2.3. Öykü Bitiri� Yöntemleri 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde geleneksel anlatı türlerindeki gibi bir öykü kurgusu 

yoktur. Öykülerde sıradan insanların günlük ya�amlarından kesitler sunulur. Geleneksel 

anlatı türlerinde oldu�u gibi öyküyü bitiri� yöntemi olarak belirli kalıplar kullanılmaz. 

Okura ba�ı ve sonu verilerek anlatılan geleneksel öykünün sonunda okurun kıssadan 

hisse çıkarması beklenir. Durum öyküleri yazan Nezihe Meriç, öykülerinin sonunda 

farklı bitiri� yöntemleri kullanır. 

 Yazarın öykülerinin öncesi ve sonrası metinde yer almaz. Ba�ı ve sonu olmayan 

bu öykülerde kahramanlar öykünün bitiminden sonra da ya�amlarına devam ederler. 

Öyküler, bu bakımdan “açık uçlu” olarak nitelendirilir. Okur, kendi hayal gücünü 

kullanarak öykünün sonunu kurgular. Öyküde açı�a kavu�mayan bazı noktalar okurun 

zihninde sonradan çözüme kavu�ur. Örne�in, öykü kahramanının öyküden sonraki 

ya�amının nasıl geçti�i konusunda okurun zihninde fikirler olu�ur. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinin ço�unda belirgin bir sonuç kısmı yoktur. Öyküde 

anlatılan olayın akıbeti belli de�ildir. “Çalgıcı” öyküsünde otobüs dura�ında kar�ıla�an 

iki arkada�ın ya�adıkları anlatılır. Çalgıcı ve ö�retmen kar�ıla�tıkları caddeye dikey olan 

ba�ka bir caddeye yürürler. Bu yürüyü� boyunca konu�urlar. Öykünün sonunda 

birbirlerinden ayrılırlar. Okur, öykü bittikten sonra da bu iki kahramanın her günkü 

me�guliyetlerine devam edeceklerini tahmin eder. 



 102 

 “Çalgıcı ne�e içinde, gülerek �akala�arak, bir dolmu�a atlayıp gitti. Ö�retmen, 

elleri cebinde, ya�murun ya�ı�ından ho�nut, kar�ı kaldırıma geçip yürümeye 

ba�ladı…”192 

 “Dünyadaki Teknik Arıza” adlı öyküde dul bir kadının maddi sıkıntılarla geçen 

günlük ya�amından bir kesit sunulur. Öyküde “namus” kavramı sorgulanır. Çalı�arak 

çocuklarına bakan kadın kahraman hakkındaki dedikodular anlatılır. “Nermin Hanım” 

adlı kahramanın namusunu sorgulayan kadınların dedikoduları öykünün sonuna kadar 

devam eder. Sonunda dedikoducu iki kadından birinin e�i olan Refik Bey onları 

azarlayarak susturur. Yazar, hemcinsleri tarafından dı�lanan bir kadını koruyan ki�iye 

dikkat çeker. Öykünün bitiminden sonra kahramanlar ya�amlarına devam ederler. 

 Karısı: “A…�a�ırdın mı ayol? Eve gelmi� Tanrı misafiri…” diyecek oldu. Ama 

baktılar ki Refik Bey çok kızmı�, büsbütün ba�ıracak mutfa�a gidip kendi aralarında 

konu�maya mecbur oldular. �efik gülüyordu. Refik Bey, kö�esine oturdu, kırçıl sakalı 

titreye titreye sigarasını yaktı. Fırlarken dünyanın dönü�ünü durduracak kadar 

öfkelenmi�ti. Ortalık anssızın sessizlenince “Acaba durdurdum mu?” diye ku�kulandı. 

Artık ihtiyarladı Refik bey, ne yapsın!193 

 “Bozbulanık” öyküsünde “Bilge” adlı ana kahramanın zihninden geçen karma�ık 

dü�ünceler anlatılır. Sarho�lu�un etkisiyle kafası karı�an kahramanın bilinçaltı 

sergilenir. Kahraman, evlerindeki bir poker partisinde etrafındaki insanlara bakarak 

yorum yapar. Öykünün merkezinde onun sayıklamaları vardır. Öykünün sonunda ise bu 

kahramanın “Birsen” adlı kahramanla diyalogu yer alır. Oldukça yalın olan sonuç kısmı 

aynı zamanda esprilidir. Okurda tebessüm uyandırır. Dikkat çeken nokta ise ana 

kahramanın su almaya gidi�i ile öykünün bitirilmesidir. Öykünün sonuna dair okurun 

zihninde yeni sorular olu�ur. 

 “Bilge abla, Allaha�kına gel.” 

 Yirmi iki ya�ın, bütün çocuklu�u içinde gülüyordu: 

 “Ne dü�ünüyorum biliyor musun?” 

 “Ne?” 

 “Ne biliyor musun?” 

 “Hadi ü�üdüm…” 

 “�ey…Bu avukat bey insanı acaba nasıl öper diyor dü�ünüyorum!...” 

 Gülmekten kırılıyordu. Bilge baktı, baktı: 

                                                 
192 Bozbulanık, Çalgıcı, s. 12 
193 Bozbulanık, Dünyadaki Teknik Arıza, s. 19 
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 “E…Afferim!” dedi, “pes!” ve güldü. Durdu, öksüre öksüre tekrar güldü. Sonra 

hep öyle ba�ını sallayıp gülerek bölmeyi geçip, su almak için mutfa�a girdi.”194 

 Yazar, bu öykü bitiri� yöntemini çok sayıda öyküde kullanmı�tır. Bu öykülerin 

sonu belirsizdir. “Uzun hava” adlı öyküde iki arkada�ın dertle�mesi anlatılır. Öykünün 

sonunda iki kahraman konu�malarına devam ederler. “Narin” öyküsünde dinledi�i bir 

�arkıdan çok etkilenen genç kızın hissettikleri anlatılır. Öykünün sonunda “Mona Lisa” 

adlı bu �arkı çalmaya devam eder. “Bir Yunus” öyküsü, “Yunus ve �brahim” adlı iki 

arkada�ın dertle�mesi ile son bulur. “�bram abi” denilen kahramanın sustu�u noktada 

öykü biter. Kısa, kesik ve belirsiz ifadeyle öykü son bulur. “Çiçek Balı, Alaturka 

�arkılar, Tedirgin, Çangal” adlı öykülerde de yazar, aynı yöntemle öyküyü bitirir. 

 “Dumanaltı” öyküsünde jandarmalar tarafından aranan “Murat” adlı kahramanı 

evinde saklamakla suçlanan Gülgün’un tutuklanı�ı anlatılır. Öykü, 12 Mart döneminin 

baskıcı ortamını anlatır. Öyküde Ülker ö�retmen, e�i tutuklandıktan sonra kendisinin de 

tutuklanaca�ını anlar. Kaçma planı yapar. Öykünün sonunda Ülker ö�retmenin sözleri 

yer alır. Umutlu bir son  ile biten öykünün mesajı da bu sözlerde saklıdır. Okur 

kahramanların ve olayın akıbetini tam olarak ö�renemez. Kafasında olu�an sorulara 

cevap arar. 

 “Ülker ö�retmen, gözlerini kaçıramadı. Söyleyecek sözü de denkle�tiremeyince, 

sarıldı eltiye. Eltinin ba�ındaki örtmenin kök boya kokusunu duydu. Burnu sızım 

sızım…Yava�ça, “Dönü�te…” dedi. Bizler birbirimizi seviyoruz, güveniyoruz. 

Adamlı�ımız sınanmı�, yüre�imiz berk. Unutma Mihri Hala, hepimiz birli�iz. En iyisi 

�imdilik bu. Elimizde bu var. Dönü�te konu�uruz her bir �eyleri…Dönü�te…”195 

 Nezihe Meriç’in öykü kahramanlarından birinin konu�masıyla biten öykülerinin 

sayısı fazladır. “Marangozdur Adı Ahmet Ustadır” öyküsünün sonunda ana kahramanın 

sözleri yer alır. Meddah tarzı anlatımın kullanıldı�ı öyküde her �eyi ben-anlatıcıdan 

ö�reniriz. Kar�ıda hiç kimse olmadı�ı halde biri varmı� gibi konu�an Ahmet Usta, öykü 

bittikten sonra günlük ya�amına kaldı�ı yerden devam eder. 

 “Ha, buldum be abi, tamam. “�lkel” demi� benim için. Ne demek bu? Küfür mü? 

Sanmam. �yi çocuktur. Temiz çocuktur. Saygıda kusur etmez ama…”196 

                                                 
194 Bozbulanık, s. 41 
195 Dumanaltı, s. 43 
196 Dumanaltı, Marangozdur Adı Ahmet Ustadır, s. 124 
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 “Öykücük” adlı öykü de öykü figürlerinden biri olan anlatıcının sözleriyle biter. 

Öykünün sonunda ben-anlatıcı gün içerisinde yaptıklarını okura özetler. Öykünün 

bitiminden sonra da ya�amına kaldı�ı yerden devam eder. 

 “Ben alı�veri� edip eve döndüm. Yemek hazırladım. Makarnanın salçası pek 

övüldü. (Acısını fazla kaçırmı�tım bence) Almayı akıl etmi� oldu�um için kutlandı�ım 

tur�u, bitirimdi. Kızın arkada�ları vardı yemekte. Köftenin yanında �arap içelim, dediler. 

�arap, çolu�un çocu�un ne�esini getirdi. Baba da uydu onlara. Ba�ladılar hep bir 

a�ızdan konu�maya. Bir ara “hangisiydi” biri sordu: “N’aptın bugün anne?” “Hiç!” 

dedim. Duyan da oldu mu bilmiyorum. Laf karı�tı. Birinin a�zı kavrulmu�tu biber 

tur�usundan. “Aman dikkat!” diyordu. Günümü, gece yatınca dü�ünmek üzere 

sakladım. Hep beraber oturup televizyon seyrettik. �yi bir film vardı, kaçırılmaması 

gereken. Bir ara da güldük. Hem de çok güldük (Sahi neye gülmü�tük öyle? Her �eyi 

unutuyorum.)197 

 Nezihe Meriç’in �u öyküleri, öykü figürlerinden birinin konu�ması ile biter: 

“Susuz V, Susuz VII, Giderek Daha Güçlü, Açar da Tutku Gülleri Açar, Acıyı A�mak, 

�kircim, Suskun Ezgisi, Deli Deli Deli, Öykücük, Güz Beyi, Eskiden Bodrum’da II.” Bu 

öykülerin sonunda konu�an figür genellikle öykünün ben-anlatıcısıdır. 

 “Susuz IX” ve “Hı�hı�i Hançer” adlı öyküler diyalogla biter. Bu iki öyküde 

ba�langıç yöntemi ile bitiri� yöntemi aynıdır. Öykünün sonunda kar�ılıklı konu�malar 

yer alır. Yazar, öykü bitiri� yöntemi olarak diyalogu çok sık kullanmaz. Sahne tekni�ini 

kullanarak yazdı�ı öykülerde diyalogu tercih etti�i görülür. 

 Yazarın mekân tasviri ile biten öykülerinin sayısı fazladır. Mekân tasvirleri 

Nezihe Meriç’in öykülerinin hem ba�ında hem de sonunda yer alır. Yazar öykünün 

sonunda olayın geçti�i mekânı tüm ayrıntılarıyla anlatır. Bazı öykülerin sonunda 

e�yaların tasvirine yer verir. Mekân tasvirleri genellikle i�levseldir. Öykünün ba�ında ve 

sonunda anlatılan mekân tasvirinde farklar vardır. Bu de�i�imin sebebi öyküde anlatılan 

olayın anlatıcıda bıraktı�ı etkidir. Mekâna bakı� açısı de�i�ti�inden tasvir de de�i�ir. 

“Susuz X” öyküsünün sonunda bu özellik söz konusudur: 

 “Acı, bo� bakır kabın çinilenmi� küf ye�ilin de kekre; yüre�i sıkı�tırıyor. Ne a�, 

ne ocak…ba� ovalarda esemeyen tuzlu rüzgârlar; ba�ı bo�…Uzak uzak…Diyar; diyar. 

Bir uzun hava katılıp katılıyor söylenmeden. Bir uzun kavak tek ba�ına kıraç topra�ın 

orta yerinde…Tek ba�ına bir duman tütüp duruyor bo�lukta.”198 

                                                 
197 Bir Kara Derin Kuyu, Öykücük, s. 272 
198 Topal Ko�ma, Susuz X, s. 201 
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 “Kadın A�k Deniz” öyküsünde yazar, Bo�aziçi’nin ayrıntılı tasvirine yer verir. 

�iirsel ifadelerin yer aldı�ı tasvir ben-anlatıcının ruh haline ba�lı olarak de�i�ir. 

Öykünün sonundaki mekân tasviri karamsar bir ruh halinin yansımasıdır. 

 “Ay ı�ı�ı” olmadı�ı için, bu geceyarısı vaktinde, gökyüzü karanlık bir bo�luk. 

Deniz de öyle. Onu de�i�ikmi� gibi gösteren kıyının ı�ıkları. Denizin yüzeyinde, uzunlu 

kısalı yansıyorlar. 

 Öylece, karanlık gece deniziyle ben kar�ılıklı oturuyoruz. 

 Sigara içiyorum. Birini söndürüp birini yakıyorum. 

 Çok uzun bir zaman sonra, caddeden hızla geçen son otobüslerden birinin 

gürültüsü, �oförün uykusuzlu�unu, benim uykusuzlu�ummu� gibi duyumsatıyor 

 Uykusuzlu�umun bulanıklı�ı içinde, �oförün uykusunu ya�ıyorum uzak 

ça�rı�ımlar içinde. 

 Bir eve do�ru yürüyor, karanlıkta yoku� yukarı. Sokak lambasının altından 

durup sigarasını yakıyor. 

 Sigarasının ı�ı�ı gecenin karanlı�ında yanıp sönüyor, yıllardır.”199 

 Yazarın mekân tasviriyle bitirdi�i di�er öyküleri �unlardır: “Bo�lukta Mavi, 

Da�ılı�, Madem ki Hayal Kurmak Bedavadır, Umut’a Tezgah Kurmak, Zor Yoku�u, 

I�ın, Eskiden Bodrum’da I.” 

 Nezihe Meriç’in öykünün olu�um serüvenini okurla payla�tı�ı öykülerini bitiri� 

yöntemi genellikle aynıdır. Ben-anlatıcı bu öykülerin sonunda yazar kimli�i ile 

kar�ımıza çıkar. �ç içe öykülerin yer aldı�ı bu metinlerde ana olay çerçevelenmi�tir. 

Öykü bitirilirken yine yazma eylemi üzerine konu�ulur. Nezihe Meriç’in “Erol Bey” 

öyküsünün ba�ında bir yazarın neden, nasıl ve nerede yazdı�ı sorularına cevap aranır. 

Bu öykünün sonu da bu ba�langıca uygundur. 

 “- ��te bu. Erol Beyle beraber küfretmek istedi�im �eylerin tümüne birden 

küfredip rahatlıyorum. Bir kadın yazar küfredemez diyenlerin…Neyse sekiz ayımı 

verdim ben bu Erol bey’e. Çok ahbabım benim. Üzülüyorum onun için. Arkada�larımın 

durumuna hep üzüldüm zaten, yıllardır. Benim kaçak arkada�larım, sarho� 

arkada�larım…Ölmelerinden hep korktum. Ya�amak onlarla güzel çünkü. Ama öldüler. 

Ölmek nasıl bir �ey acaba? Özlüyorum onları. A�lıyorum aklıma dü�ünce. Ak�am 

olurken, e�er evdeysem, hemen mutfa�a ko�uyorum. Bir sofra �enli�i uydurmaya. 

Bo�az’da ya�ıyoruz, ama oturup suları seyredemiyorum. Bir Erol Bey mi korkar 

                                                 
199 Yandırma, Kadın A�k Deniz, s. 55-56 
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ak�amların gönül üzüntülerinden, ak�amları…Neyse, bunlar, konunun dı�ında galiba. 

Bilmiyorum ki konu nedir? �imdi i� kalıyor, bu yazdıklarımın tümünü karı�tırıp, do�ru 

dürüst bir öykü yazmaya. Hiç aklım kesmiyor. Çok yoruldum bu Erol Bey’le. Öyle 

sanıyorum ki ben bu öyküyü hiç yazamayaca�ım.”200 

 “Erol Bey” öyküsünü bitiri� yöntemi farklı öykülerin sonuç kısımlarında da 

kullanılır. “Büyük Liman �çine de Pazar Kurulur Pazar, Bugenvilli Ba�langıç, Yandırma 

ve Ünlemleri Kökertmek” adlı öykülerin sonu bu yöntemle yazılır. Ben-anlatıcı, öykücü 

kimli�ini ortaya koyar. “Ünlemleri Kökertmek” öyküsünün son cümlesi ilgi çekicidir. 

“Bu öyküde “eyvah”ın yeri yok galiba.”201 Bu cümleyi okuyan ki�i, ünlemin öyküdeki 

yerini sorgular. Yazar bu sonuçla okurun kendisini sorgulamasını sa�lar. Üretme i�i, 

okuma sürecine dahil olur. 

 Nezihe Meriç bazı öykülerinin sonunda okura hayat dersi verir. Bu öykülerin 

sonuç kısmı yazarın ya�ama dair yorumunu yansıtır. Hayat dersi niteli�indeki bu sözler 

kimi zaman tek cümleden olu�urken kimi zaman da uzundur. Bu öykü sonlarının ortak 

özelli�i ise yazarın sözlerinin öyküde anlatılan olayla ilgili olu�udur. Öykünün sonu 

metnin bütünündeki anlam ba�ını güçlendirir. “Bazıları, Susuz I, Sancılı Us Bizdedir, 

Bir Kara Derin Kuyu ve Sepetli Kadın” öykülerinin sonuç kısımları bu özelli�i yansıtır. 

“Susuz I” öyküsünün sonunda yazar-anlatıcı, kent insanlarına yöneltti�i ele�tirileriyle 

okura da ders verir. �leti�imsizli�in tehlikeli boyutlara vardı�ını söyleyerek okuru adeta 

uyarır. 

 “Neden böyle yapıyorlar? Neden gülmüyorlar? Neden gülmüyorlar….A�kı 

neden sevinçle, ne�eyle kar�ılamıyorlar? -Neden sevinçten birbirlerinin boynuna 

sarılmıyorlar? -Beraber olunca kentin de�i�ece�ini, gece vakti hava-gazı ile yarı 

aydınlanmı� yoku�ların masal havası estirece�ini, geceleri gökyüzüne çizilen ı�ıklı 

pencerelerin çok güzel görünece�ini, kentin, büyük, yok edilmez gücüyle onları 

koruyaca�ını dü�ünemiyorlar mı? Neden- Ne fena, ne fena-somurtuyorlar? Neden böyle 

yapıyorlar?”.202 

 “Ö�retmen” ve “Susuz XI” öykülerinin sonuç kısmına dikkat çeken bir özellik 

vardır. Öykülerin giri� kısmında yer alan sözler öykülerin sonunda tekrarlanır. Yazar, 

tekrar ba�a dönüldü�ü izlenimini uyandırır. Aynı zamanda bu tekrarlar öykünün 

çerçevesini olu�turarak öyküye sınır çizer. 

                                                 
200 Dumanaltı, Erol bey, s. 211 
201 Yandırma, Ünlemleri Kökertmek, s. 97 
202 Topal Ko�ma, Susuz I, s. 116 
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 Nezihe Meriç’in bazı öykülerinin sonunda “aksiyon” unsuru ile kar�ıla�ırız. 

Öykülerin özellikle de son cümlelerinde “olayı çözüme götüren aksiyon” yer alır. 

Öykünün bu �ekilde bitirili�i okuru meraklandırır. Kurmaca dünya ile ili�kisi kesilen 

okur, hayal gücünü kullanmaya ba�lar. Yazarın açık uçlu öykülerinin ço�unda aksiyon 

tasvirine yer verilir. Dedi’ Ölüm Aklımda’ adlı öykünün sonunda bu özellik görülür. 

Üniversite eylemlerine katılan çocuklarını dü�ünen bir annenin endi�esini anlatan 

öykünün sonunda kadın-kahraman, harekete geçer. 

 “Yüzünde tıpkı kızıyla o�lunun gözleri, kolunu uzattı, hırkasını aldı askıdan, 

a�ır a�ır döndü, kapıyı açtı, çıktı, usulca kapadı. Sonra çocukların bacaklarındaki dirime 

e� bir dirimle, Boykot Nuri’nin ivedilenmesine e� bir hızla, merdivenlerden ko�a ko�a 

inmeye ba�ladı.”203 

 “Topal Ko�ma” adlı öykü kitabında “Susuz III ve Susuz IV” adlı öyküler de 

aksiyonla biter. Susuz III öyküsünde “Ahmet” adlı üniversiteli gencin bunalımı anlatılır. 

Sarho� bir gencin zihninden geçen karma�ık dü�üncelerin anlatıldı�ı öykünün son 

cümlesi çok ilgi çekicidir: “O zaman ko�maya ba�ladı Ahmet..”204 Anlatıcının bu son 

cümlesiyle birlikte okurun zihninde yeni sorular olu�ur. 

 Nezihe Meriç, bazı öykülerini montaj tekni�inden faydalanarak bitirmi�tir. 

Öyküde anlatılan olayla ilgili olan materyal, öykünün sonuna yerle�tirilir. “Yandırma” 

adlı öykü kitabında “Balıklar da Acı Çeker” öyküsünün sonunda 17 Eylül 1993 tarihli 

Cumhuriyet gazetesinden bir haber yer alır. Rapor sunulur gibi metne yerle�tirilen 

gazete haberi ile öyküye son verilir: 

 “Elimde bir gazete haberi daha var. Onu da sonuca yerle�tirirsem, bu öykü 

burada noktalanır bence. 17 Eylül 1993, Cumhuriyet Gazetesi. 

 

 Balıklar da Acı Çeker 

 Londra (AA) Balıkların da aynı insanlar gibi acı çektikleri öne sürüldü. 

Cambridge Üniversitesi yetkililerinden ve balıkçılık konusunda hükümete danı�manlık 

görevini de yürüten Prof. Donald Brom (bu açıklamayı) Hollanda’daki, Vtrecht 

Üniversitesi bilim adamları tarafından gerçekle�tirilen ara�tırma sonucu…(na dayanarak 

yapmı�.)205 

                                                 
203 Dumanaltı, Dedi ‘Ölüm Aklımda’, s. 26 
204 Topal Ko�ma, Susuz III, s. 129 
205 Yandırma, Balıklar da Acı Çeker, s. 87 
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 “Yandırma” öyküsünün sonuç kısmında yazar, hem öyküye hem de öykünün yer 

aldı�ı kitaba ad olan sözcü�ün anlamını açıklar. Ardından da bazı �iirlerden alıntılar 

yapar. Öykü kahramanlarının ruh hallerini anlatan bu �iirler metnin anlamını tamamlar. 

 “Beyaz ka�ıda, önce “yandırma” yazıyorum. Egeli bahçıvanlardan bir deyim bu. 

Çapalanacak yerleri bir güzel çapalar, dört be� gün bırakırsın güne�e, yansın toprak. 

Sonra suyu bir boca eder, bir göllendirirsin. Uuf! Gör nasıl fı�kırır haftaya varmadan, 

yaprak, çiçek. 

 Sonra bir Orhan Veli: 

 Bilmez yalnız ya�amayanlar 

 Nasıl korku verir sessizlik insana 

 Fuzuli de var aklımda: 

 Gözüm, canım efendim, sevdi�im, devletlü sultanım. 

 Hadi bir de Metin koyalım. Altıok-: 

 Önceleri bir kuru daldım ama, 

 Tuttum yapraklar açtım 

 Seni görünce dünyaya 

 Masanın ba�ına oturmu� dü�ünüyorum da…”206 

 Nezihe Meriç’in açık uçlu olmayan öykülerinin sayısı azdır. Bu öykülerde olayın 

ba�ı ve sonu bellidir. Anlatıcı, ço�u zaman öykünün son cümlesinde olayın akıbeti 

hakkında okuru aydınlatır. Bazı öykülerin sonunda rapor tarzında biti� cümlesi yer alır. 

“Dı�arlıklı, Gül Yapra�ının Pembe Sesi ve Oya” adlı öykülerde ba�ı ve sonu belirtilen 

bir olay söz konusudur. Aile baskısından bunalan bir genç kızı anlatan “Menek�eli 

Bilinç” öyküsünün sonunda genç kız evden ayrılır. Onun veda anı öykünün sonunda 

�öyle anlatılır: 

 “Büyümü� bir küçük karde�i birdenbire anlayıvermenin-bir de geçen zamanı-

durduru�u içinde ahraz gibi baktı kaldı. Sokak kapısı açılınca karma�ık bir beyaz ı�ık 

dü�tü merdiven ba�ına. Sonra, ı�ıktan, sarı tüyleri parlayan iki ince bacak, bir küçük 

bavul geçti. Bir ince bilek, bir kalın kemerli kol saati, bir tutulmu� öpücük, üç damla pe� 

pe�e gözya�ı damlası geçti. Sokak Kapısı, sonra, yava�ça sineklenmi� menek�elerin 

üzerine kapandı.”207 

             Yazar, öykülerinde genellikle günlük ya�amdan alınan kesitler sunar. Olay 

örgüsü kurgulaması bakımından öykülerde sa�lamlık dikkat çeker. Ayrıca Nezihe 

                                                 
206 Yandırma, s. 23 
207 Menek�eli Bilinç, s. 230 
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Meriç’in öykünün olu�um sürecine okuru dahil etme e�iliminin son öykülerde ön 

planda olu�u dikkat çeker. Yazar, ba�ı ve sonu belirtilmeyen açık uçlu öyküleriyle 

okuru dü�ündürür. Okuru üretme i�ine dahil eden yazar, öykülerinin  uyanık bir bilinçle 

okunması gerekti�ine i�aret eder. 

 

3.3. Bakı� Açısı 

 “Bakı� açısı, anlatma esasına ba�lı metinlerde vaka zincirlerinin ve bu zincirin 

meydana gelmesinde kullanılan mekân, zaman, �ahıs kadrosu gibi unsurların kim 

tarafından görüldü�ü, idrâk edildi�i ve kim tarafından, kime nakledilmekte oldu�u 

sorularına verilen cevaptan ba�ka   bir �ey de�ildir”.208 Özellikle modern romanda 

önemli bir i�leve sahip olan “bakı� açısı”, en kısa tanımla olay, çevre ve ki�ilere bakılan 

“Optik açı”dır.209 

 Nezihe Meriç’in öykülerinin ço�u birinci tekil ki�i tarafından anlatılır. Bu 

öyküler “ben-anlatıcı” tarafından sunulur. Yazar, üçüncü tekil ki�i tarafından anlatılan 

az sayıda öyküsünde “O-anlatıcı”yı kullanmı�tır. Yazarın öykülerinin ki�i dünyası 

genellikle “yazar-anlatıcı” tarafından yansıtılır. 

 “Yazarın öykülerinin yarıdan ço�unun birinci �ahıs anlatımla yazılmı� olması, 

öykü anlatıcısının cinsiyetinin kadın olarak –açık ya da kapalı- her seferinde belirtilmi� 

olması, anlatıcıların büyük ço�unlukla aynı zamanda yazar olma e�ilimi göstermesi 

belki de Meriç’in hem kadın hem de yazar olarak kendisinden yola çıktı�ını ileri sürmek 

için yeterli olmayabilir. Ama birbirini izleyen kitaplardaki kadın anlatıcıların ya�ları ile 

yazarınki arasıdaki a�a�ı yukarı uygunluk bir rastlantı olamaz: �lk kitapta (1953) sıkça 

kar�ıla�tı�ımız öykü ki�isi yeni yetmelikle yeti�kinlik arasında bir genç kızken, ikinci 

kitapta (1956) bu ki�i üniversite e�itimi gören, evlilik, annelik ve meslek hayatı 

deneyimlerini edinen yeti�kin biridir. Üçüncü kitabın (1961) daha ilk sayfalarında 

vurgulanan �eyse yazarın olgunluk döneminde bulunmasıdır. Daha sonraki yapıtlarda 

(1963-65-70-79-80) hem öykü ki�ilerinin ya�ları ilerler, hem de anlatıcı ço�u kez artık 

genç olmadı�ını, ya�ının ilerledi�ini vurgulamadan geçmez. Ülker �nce’ye göre yazarın 

yapıtlarının hepsini birlikte okuyunca insan her �eyin tek ve aynı ki�inin gözüyle 

                                                 
208 �erif Akka�, age. ,  s. 78 
209 Necla Aytür , Amerikan Romanında Gerçekçilik, DTCF. Yay., Ankara, 1974 
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görüldü�ü, bu ki�inin dü�ünen bir zihin, bakan bir göz i�levini yüklendi�i izlenimine 

kapılmaktadır. 210 

 

3.3.1. Anlatıcının Kimli�i 

 Anlatı meselesi, sunma veya nakletme yoluyla gerçekle�ir. Anlatıcı ise, “anlatı” 

i�ini gerçekle�tiren, hikâyeyi okuyucuya sunan ki�idir. Bir romanda sesini duydu�umuz 

ilk ki�i, odur: O, kurmaca metinlerin sesi, konu�anıdır.211 

Öykülerde sıklıkla kar�ıla�tı�ımız öykü kahramanı bir kadın anlatıcıdır. Bu 

anlatıcı genellikle de aynı zamanda yazarın kendisidir. Birinci tekil ki�i anlatıcının 

kullanılmadı�ı bazı öykülerde üçüncü tekil ki�i anlatıcı ile kar�ıla�ırız. 

 

3.3.1.1. Birinci Tekil Ki�inin Anlatıcı Oldu�u Öyküler 

 Nezihe Meriç’in öykülerinin ço�unda anlatıcının kimli�i yazarın kimli�ini 

yansıtır. “Ben” anlatıcı öyküde hem “anlatan” hem “anlatılan” konumundadır. Nezihe 

Meriç’in öykülerinin bazılarında  anlatıcının   yazarın kendisi  oldu�u açıkça söylenir. 

Bu öykülerde Nezihe Meriç’in kimli�i ile anlatıcının kimli�inin örtü�tü�ü görülür. 

 Yrd. Doç. Dr. Banıçiçek Kırzıo�lu’nun “Nezihe Meriç’in Roman ve Hikayeleri 

Üzerine Bir �nceleme” adlı çalı�masında bu konuya dair �u de�erlendirmesi yer alır: 

 “Öykülerin genelde anlatıcısı, dü�ünen, imgeleyen, mekân güzellemeleri 

olu�turan, insanın hallerini, ili�kilerini gözlemleyen yazarın bakı� açısına sahiptir. 

“Nezihe Meriç kendi kendinin anlatıcısıdır” demek de mümkün. Gören, duyan, 

dü�leyen bir yere ve zamana yerle�mi� kendi tutkularıyla �artlanmı� bir insan. Öyküler 

bu insanın hayatını, kar�ıla�tı�ı olayları, çevresindeki insanların ba�larından geçenleri 

anlatır.”212 

 “Erol Bey” öyküsünde anlatıcı, yazarın kendisidir. Nezihe Meriç, öykünün 

olu�um serüvenini okurla payla�ır. Konuyu belirleme, konuya dair malzeme toplama ve 

bu malzemeleri nasıl kullanaca�ına dair yöntem belirleme sürecini öyküde anlatır. 

Yazar, öyküde �u soru üzerinde bir tartı�ma ortamı sa�lar: “Bir yazar nasıl yazar?” 

                                                 
210 Ülker ince, “ Nezihe Meriç’in Yapıtlarında De�i�en Kadın �mgeleri” , Adam Sanat, S.80, Temmuz 
1992 , s. 31 
211 Yavuz Demir, Anlatılar Tipolojisi, Akça� Yayınları, �stanbul, 1995, s. 30 
212 Yrd.Doç.Dr.Banıçiçek Kırzıo�lu, age., s. 340 
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Öyküde yazar-anlatıcı, yazma eylemi hakkında da ö�retici bilgiler sunar. Anlatıcının 

kimli�i ile Nezihe Meriç’in kimli�inin örtü�tü�ünü kanıtlayan bir ifade söz konusudur. 

Öyküde genç bir ozan, yazar-anlatıcıya �öyle seslenir: “Yazın açıkça yazın dönen fa�ist 

oyunlarını. Yazarın bir namusu varsa budur i�te.”213 Bu sözlerin ardından Nezihe Meriç, 

öyküde yazarlık i�levini sorgular. Özele�tiri yaparak genç ozana cevap verir. 

 “Öykücülük” adlı öyküde ben-anlatıcı ile yazar arasında büyük benzerlik vardır. 

Öykünün anlatıcısı, iki dostuyla bulu�masını anlatırken kendisi gibi yazar olan 

kahramanları tanıtır. Öykü kahramanları hakkında bilgi verirken “biz üçümüz” ifadesini 

kullanır. Ayrıca anlatıcının dilin kullanımındaki hassasiyeti de dikkat çekicidir. “Dil 

ustası” olarak anılan Nezihe Meriç, dilin kullanımı konusunda titizdir. Yazar, arı dile 

duydu�u sevgiyi öyküde satır aralarında yansıtmı�tır. 

 “Büyük Liman �çine de Pazar Kurulur Pazar” öyküsünde de anlatıcı bir yazardır. 

Öykünün ana kahramanı, yazar kimli�indedir. Kahraman, aynı zamanda Nezihe 

Meriç’in sözcüsüdür. Nezihe Meriç’in yazma serüvenini yansıtan öykünün olu�umu da 

yine kendi içinde sunulur. Öykünün anlatıcısı bir pazar yeri yazısı yazmaya 

çalı�maktadır. Öyküde Nezihe Meriç’in öykü kurgusuna yakla�ımı hakkında bilgi 

sunulur. Yazar-anlatıcı, bir gerçe�in de�i�tirilip yeniden üretilerek metin  haline geli�ini 

anlatır. 

              “Yandırma” adlı öykü kitabındaki “Bir Yunus” öyküsünün anlatıcısı ben-

anlatıcıdır. Öykünün Yunus adlı kahramanıyla konu�an, Yunus’un portresini sunan bu 

anlatıcı, yazarın kendisidir. Öyküde iki kahraman,  ayrıntılı biçimde tanıtılır. Yunus’un 

“abla” dedi�i kadın kahramanın kimli�i de yazarın kimli�iyle örtü�ür. Yazar, öykünün 

olu�um serüvenine de öykü içinde yer verir. Öyküdeki ipuçları anlatıcının yazarın 

kendisi oldu�una dairdir. 

 “Ya�ayamıyorum abla, bunalıyorum” dedi�i bir gece yarısı var. 

 “Ben bu �stanbul’da ya�amayı beceremedim. Sıkıntım var (…) 

 Bu bir. 

 �kincisi, abla denilen ye�il gözleri koyu sürmeli kadının sözlerindeki ürperti 

veren o koyuntu. 

 Bunlar �imdilik burada dursun. 

 Bu yakınmanın, bu peri�anlı�ın öncesi vardı; her i�in bir öncesi oldu�u gibi. 

 Yazılmak isteyen bu “önce”ler. 

                                                 
213 Dumanaltı, Erol Bey, s. 173 
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 Belki günün birinde “sonra”lar da yazılabilir. 

 Sözümüz adı Yunus olan bir genç adam üzerine. 

 Bu adı ona bir süngercinin koydu�u söylenirmi�”.214 

 “Çangal” öyküsünün anlatıcısı ismi belirtilmeyen orta ya�lı bir kadındır. Ben-

anlatıcı, öyküde insanlar arasındaki ileti�im problemlerine de�inir. Sevgisiz bir toplum 

olu�umuzu ele�tirir. Bu dü�ünceler Nezihe Meriç’e aittir. Onun sözcüsü olan kadın 

tematik güçtür. Öyküde iç konu�maların oldu�u kısımlarda yazar-anlatıcı öyküde var 

olmayan biriyle konu�ur. “Sen” diye seslendi�i bir ki�i vardır. “Bir sevinç bir çırpıntı 

içimde. (Haklısın, ben biraz bi ho�um. Ama kendimi böyle oldu�um için öyle 

seviyorum ki!)” der. Yazar-anlatıcı, kar�ısında bir dinleyici varmı� gibi anlatır. 

 “Bo�lukta Mavi” öyküsünde birinci tekil ki�i anlatıcıdır. Ben-anlatıcı, yalnız ve 

mutsuz bir genç kızdır. Kent ya�amını özleyen genç kızın ruh hali ayrıntılı bir biçimde 

yansıtılır. Ben-anlatıcı öykünün merkezindedir. “Da�ılı�” öyküsünde de benzer bir 

durum söz konusudur. Bu öyküde de ben-anlatıcı, çevresine yabancıla�mı� bir genç 

kızdır. Öyküde Roma’ya dair izlenimlerini yansıtan ben-anlatıcı kimi zaman yazarın 

kimli�i ile özde�le�ir. Roma tarihi, Hıristiyanlık, kiliseler konusunda görü� belirten ben-

anlatıcı, aslında yazarın sözcüsüdür. Erdal Öz, “A Dergisi”ndeki bir ele�tiri yazısında 

Nezihe Meriç’in bu özelli�ini �öyle de�erlendirir: 

 Hikâyede söylev, hikâye için korkuludur. Hikâye hikâyecili�ini yitiriverir 

birden. Sözgelimi, bir dü�ünceyi, bir sonuca götürerek. Diyece�im söylev vererek 

hikâyeyi yazmak, hikayeyi bir makale olmaya yıkıverir. N. Meriç söylev veriyor 

hikâyesinde, ama ustaca yapıyor bunu. Kimi kere hikâyeyi anlatan ki�iye yaptırıyor 

bunu kimi kere de öteki ki�ilere yaptırıyor. Da�ıtıyor. Olaylarla besliyor.”215 

 “Bozbulanık” öyküsünde anlatıcı, “yarı uykulu, ço�u zaman dalgın, ate�i 

yüksek, biraz da sarho�” bir genç kızdır. Birinci tekil ki�inin anlatıcı oldu�u bu öyküde 

zihin karma�ıklı�ı öykünün yapısını etkiler. Sarho�lu�unun etkisiyle anlatıcıda zihin 

bulanıklı�ı görünür. Karma�ık dü�ünceleri adeta sayıklamalara dönü�ür. Bu durum 

anlatıcının konumuna da yansır. Ben-anlatıcıdan kimi zaman “O” diye söz edildi�i 

bölümler öyküde dikkat çeker. 

 “Konyak etkisini gösterip de ba� dönmeye ba�layınca dü�ünceleri sapıttı. 

“Hepinizden nefret ediyorum diye bir ba�ırsam acaba ne yaparlar? Kendi kendine 

güldü. Kendi kendiyleydi zaten. Radyonun yanındaki koltukta dizlerinde pamuklu 

                                                 
214 Yandırma, Bir Yunus, s. 24 
215 Erdal Öz, Topal Ko�manın Biçimi, A Dergisi, S.10 , 15 �ubat 1957,  s. 6 
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battaniye, sırtında yün hırka, otuz yedi dokuz ate�le dalgın dalgın oturuyor, içiyle 

halle�iyordu.”216 

 “Uzun Hava” öyküsünde de ben-anlatıcının zihnindeki bulanıklı�ın nedeni 

alkoldür. “Sabir” adlı anlatıcı aynı zamanda öykünün ana kahramanıdır. Toplum 

tarafından seçme özgürlü�ü elinden alınan Sabir, bunalımını kendisi anlatır. 

Evlili�indeki mutsuzlu�un nedenini, yasak a�kını, kadına bakı�ını ayrıntılı bir biçimde 

dile getirir. Bu öyküde de ben-anlatıcıdan bazı kısımlarda “O” diye söz edilir. Sabir adlı 

ana kahramanın iç ve dı� portresi sunulurken birinci tekil ki�ili anlatımdan uzakla�ılır. 

Bu durumun nedenini “inandırıcılık” ilkesiyle açıklayabiliriz. Yazar, daha gerçekçi bir 

atmosfer yaratmak için bu yöntemi kullanmı� olabilir. 

 “Deli Sabir, �oför Sabir, it Sabir, kopuk Sabir…Kimin nesidir bilinmez. Kendi 

de bilmez. Böyle içip içip efkarlandı�ında, bir Karadeniz kıyısı anımsar, hayalinde, sert 

yüzlü, mavi gözlü bir kadın geçer…Masal gibidir havası. Enine en boyuna civan. �ahin 

bakı�lı, kartal uçu�lu �oför Sabir. Sonra çar�ıdan hızla geçip rıhtım kahvesinin önünde 

yolcu bo�altan parlak mavi Bozkurt otobüsleri; içip içip da�larda gezen bir adam; 

yangın oldu�u Rum karısı Sofiya…217 

 “Bazıları” öyküsünün giri� kısmında bir öndeyi� bulunur. “Bazıları” diye 

tanımlanan insanlara dair bilgi veren bu öndeyi�in yazılma nedeni, aynı zamanda 

öykünün ana kahramanı Rıza Bey’dir. Yazar-anlatıcı, Rıza Bey’in yalnızlı�ını, 

mutsuzlu�unu ve huzursuzlu�unu ortaya koyar. Bir psikolog gibi davranan yazar-

anlatıcı, kahramanın ruh halini ayrıntılı biçimde tasvir eder. 

 Nezihe Meriç’in ben-anlatıcılı öykülerinin büyük kısmında anlatıcı aynı 

zamanda öykünün içinde ya ana kahramandır ya da önemli figürlerden biridir. Bu 

tarzdaki öykülerde anlatıcı, olayın oda�ında yer alır. 

 “Topal Ko�ma” adlı öykü kitabındaki “susuz” ba�lıklı öykülerin anlatıcılarının 

öykülerde önemli i�levleri vardır. “Susuz IV” öyküsünde mutsuz bir evlili�i olan kadın 

kahraman ile toplum baskısından bunalan bekar bayan arkada�ının dertle�mesi anlatılır. 

Öyküde bu iki kahramana da söz hakkı tanınır. “Meli” adlı kahraman, öyküde hem 

kendisini hem de mutsuz evlili�i nedeniyle sıkıntılı olan arkada�ını anlatır. Ben-anlatıcı, 

�u sözlerle kendisini arkada�ıyla kıyaslar: “Ben inanmazlı�ın içinde karmakarı�ık, o 

inançlı ve sa�lam. Sıkılıyorum.”218 Öykünün di�er kadın kahramanı da e�iyle ya�adı�ı 

                                                 
216 Bozbulanık, s. 35 
217 Bozbulanık, Uzun Hava, s. 50 
218 Bozbulanık, Susuz IV, s. 133 
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sorunları, nasıl aldatıldı�ını, annelik rolünü anlatır. Öykünün iki ayrı anlatıcısı da 

öykünün merkezindedir. 

 “Susuz VII” öyküsünün anlatıcısı “Meli” adlı kadın kahramandır. Ben-anlatıcılı 

bu öyküde en önemli figür “Meli” dir. Tematik güç olan ben-anlatıcı, mutsuz ve 

huzursuzdur. Öyküde anlatıcının konumu çok önemlidir. Öyküde bakı� açısı sık sık 

de�i�se de ben-anlatıcı de�i�mez. “Kimseye hesap vermek zorunda de�ilim ben” diyen 

ben-anlatıcının toplum baskısına kar�ı mücadelesi yine kendisi tarafından anlatılır. 

 Erdal Öz, “Susuz VII” de ben-anlatıcı konumundaki Meli’nin kitaptaki di�er 

öykülerde taklit edildi�ini belirtir. Ele�tiri yazısında ben-anlatıcının baskın olu�unun 

di�er figürler olumsuz etkiledi�ini vurgular. Öz’e göre “Meli eline bir ayna almı�, 

kendisine bakıyor. Her konumu (vaziyeti) aynada bir ba�ka ki�iyi, kitabın öteki 

ki�ilerini olu�turuyor”. Bu ele�tiride vurgulanan nokta, ben-anlatıcının sert çizgilerle 

kurulan ki�ili�inin di�er figürleri ezdi�i görü�üdür. Erdal Öz, öykü figürlerinin hepsinin 

ayrı ki�ili�e sahip olması gerekti�ini vurgular.219 

 Nezihe Meriç ile 10.03.2005 tarihinde saat:15:00’de evinde yaptı�ımız 

görü�mede Erdal Öz’ün ele�tirisine dair yazarın söyledi�i �u sözler aynı zamanda 

anlatıcının konumunu da ortaya koyar: 

 “Meli adlı ana kahramanın mutsuzlu�unun nedeni toplum baskısıdır. Onun 

çıkı�ını engelleyen toplumsal �artlardır. Meli, çok önemli bir i�leve sahiptir. Öykünün 

oda�ındadır. Öykülerdeki di�er figürler onun kopyası de�ildirler. Onların ayrı dünyaları 

yok denilemez. “Meli” tek ba�ına da kitap olurdu diye dü�ünmek çok yanlı�tır. Meli adlı 

anlatıcı adeta bir çerçevedir. O figürleri toplayan, bir arada tutandır. Bu yönüyle 

de�erlendirilmelidir.”220 

 Nezihe Meriç’in “Menek�eli Bilinç” adlı öykü kitabındaki öykülerin bir tanesi 

hariç hepsi birinci tekil ki�ili anlatımla yazılmı�tır. “Sancılı Us Bizdedir” öyküsünde 

anlatıcının konumu farklıdır. “Varım diyorum �nanmalısınız” adlı öykünün ben-

anlatıcısı mutsuz bir aile ortamından kaçan geçen kızdır. Bu figür, aynı zamanda 

yazarın sözcüsüdür. Onun fikirlerini savunur. Yazar, evlilik, kadın-erkek ili�kileri, a�k, 

namus gibi kavramları öykü düzleminde tartı�tı�ından anlatıcı da bu duruma uygun rol 

üstlenir. “Menek�eli Bilinç”te öykülerin ana kahramanı olan genç kızlar, yazarla 

özde�le�ir. 
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 “Menek�eli Bilinç” öyküsünde babaevinden ayrılan bir genç kızın vedası birinci 

tekil ki�ili anlatımla sunulur. Öykünün anlatıcısı insanları iki gruba ayırır: Menek�e 

yeti�tirenler ve menek�eleri sineklendirenler. Öykünün ana kahramanı olan genç kız ve 

yazar menek�e yeti�tirenler grubunda yer alırlar. Özgürlü�ü savunduklarını ifade 

ederler. Ben-anlatıcının ki�ili�ine dair bilgi veren “menek�e” önemli bir simgedir. 

Menek�eli Bilinç’te yer alan ben-anlatıcılı öykülerin hepsinde figürler arasındaki 

çatı�ma anlatılır. Yazar-anlatıcı, insanları gruplara ayırır. Öykülerdeki figürler de 

ki�iliklerine göre yerlerini alırlar. Yazar-anlatıcının bulundu�u öykülerde yazar, 

mücadele veren kahramanların iç dünyasını yansıtır. Açık bir �ekilde bu mücadeleyi 

destekler. Ana kahramanın anlatıcı oldu�u öykülerde ise ben-anlatıcı, Nezihe Meriç ile 

aynı do�rultuda hareket eder. Yazarın sözcüsü olarak olayların oda�ında yer alır. 

 “Umut’a Tezgah Kurmak” öyküsünde birinci tekil ki�i anlatıcıdır. Anlatıcı, 

Edebiyat ö�retmeni olan Nesrin Çarıklı’dır. Öyküde en önemli figür konumundaki 

Nesrin ö�retmen, sol bir eyleme katıldı�ı için tutuklanmı�tır. Tematik güç olan ben-

anlatıcının psikolojisi ayrıntılı biçimde yansıtılır. Tutuklu bulundu�u ko�u�ta tahliye 

gününün hayaliyle ya�ayan anlatıcının karma�ık bir ruh hali vardır. Zihninden geçen 

karı�ık dü�ünceler ben-anlatıcının kendisi tarafından düzensiz bir �ekilde ifade edilir: 

 “Ben Nesrin Çarıklı, iki yıl önceki edebiyat ö�retmeni Nesrin Çarıklı mıyım? 

Ruhsal dengemi onarma sava�ında, elimden tutan o olmadı mı? Boncuk Hanım’ın 

minibüsteki rahat oturu�undan aldı�ım erinci kaybetmemeye bakmalıyım. Yorgun 

de�ilim. Üzgün de…Saatlerce burada dikilip durabilirim. Dü�lere bile dalabilirim. Elimi 

kolumu ba�layan bir bombo�luk duygusu içindeyim. Ke�ke gitseydim onunla 

beraber.”221 

 “Marangozdur Adı Ahmet Ustadır” öyküsünün anlatıcısı Ahmet Usta’dır. Öykü 

ben merkezlidir. Evli, iki kız çocu�u sahibi olan Ahmet Usta, marangozdur. Öyküdeki, 

di�er figürlerin hepsi Ahmet Usta tarafından tanıtılır. Kendi ailesine dair bilgi veren 

ben-anlatıcı, Komünist Ramiz Usta’nın o�lunun öncülü�ündeki grevi anlatır. Öyküde 

anlatıcı tarafından kullanılan “abi” sözcü�ü dikkat çeker. Bu hitap sözcü�ü öyküde 

dinleyicinin varlı�ını dü�ündürür. Okura  hitap edildi�i anla�ılır. “Ah be abi! Bi 

kurtarsam �u benim güzel kızlarımla, bu iyi yürekli, �ükürlü karıyı �u sokaktan”222 

ifadesinde dinleyici ya da dinleyicilere hitap edilir. �ç monolog gibi kurgulanan 
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öykünün ben-anlatıcısı kimi zaman okurla konu�ur. Sorular sorarak ya da tekrara 

ba�vurarak okurun dikkatini çeker. 

 “Ne demi�tik, konserve çe�itlerine meraklıyımdır… Dü� mü dediydik? Ha! 

“Baba bayram ne vakit? 

 Bir dükkanım var benim çar�ıda. Kö�eba�ında. Yadigar ustamdan, ustam mı? 

Ustam ünlü �anlı Ali� ustaydı.(…) 

 Ha, buldum be abi, tamam. “�lkel “demi� benim için. Ne demek bu? Küfür mü? 

Sanmam. �yi çocuktur. Temiz çocuktur. Saygıda kusur etmez ama…”223 

 “Dumanaltı” adlı öykü kitabında “Umut’a Tezgah Kurmak”, “Tan’ın Öyküsü” 

ve “Acıyı A�mak” birinci tekil ki�inin anlatıcı oldu�u öyküleridir. Ben-anlatıcı 

öykülerden birisi de “Tan’ın Öyküsü’dür. Tan’ın annesi tarafından anlatılan öykünün 

kadın kahramanı tutuklanan e�inin ardından ya�adıklarını dile getirir. Ben-anlatıcı, 

tutuklama olayını oyunla�tırır. Tan’ı mutlu etmek için oynadı�ı oyunda farklı kimliklere 

bürünür. 

 “Büyük bir �aklabanlık içinde kar�ıladım Tan’ı. durumu biraz abarttı�ım 

ortadaydı, ama ba�ka davranamıyordum. Elimde de�ildi. Dört polisi birden oynayarak, 

olup biten her �eyi yansımalar, hokkabazlıklar içinde anlatmaya ba�ladım.”224 

 “Acıyı A�mak” öyküsünün ben-anlatıcısı ev kadını konumundadır. Olaylara 

kar�ı a�ırı duyarlı olan kadın kahraman, üç gencin öldürülmesini üzüntüyle anlatır. 

�nsan sevgisiyle dolu anlatıcı, “ya�am, ölüm, toplum, siyaset” üzerine fikirlerini okurla 

payla�ır. Anar�ist oldukları iddiasıyla öldürülen üç gencin ardından �u cümleyle 

öykünün mesajını açıklar: “Tek istedi�im bunca zorluklarla sava�arak yeti�tirdi�imiz 

çocukların ölmemesi, öldürülmemesiydi.”225  

 Bir Kara Derin Kuyu’da “Sepetli Kadın” ve “Güzbeyi” öyküleri de birinci tekil 

ki�inin anlatıcı oldu�u öykülerdir. “Sepetli Kadın” öyküsünün anlatıcısı aynı zamanda 

öykünün ana kahramanı olan kadındır. “Sepetim benim evim” diyen kadın kahraman, 

deniz kıyısında yalnız ba�ına geçirdi�i bir günü öyküde anlatır. Kahramanın özellikle 

vurguladı�ı nokta, yalnızlı�ından duydu�u memnuniyettir. “Güzbeyi” öyküsünün 

anlatıcısı da öykünün ana kahramanı olan kadındır. Öyküde kendisini �öyle anlatır: 

“Anne, benim. Bu yaz evinin iki annesinden büyük olanı (kente girince, evlerimiz 

ayrılıyor, babaanne oluyorum o zaman)” Kadın kahramanın yirmi be� yıl önceki 
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sevgilisiyle kar�ıla�masını anlattı�ı öyküde onun “a�k, aile, sevgi” gibi kavramları 

sorguladı�ı görülür. Lo� aynanın kar�ısına geçip kendisinin iç ve dı� portresi hakkında 

�u bilgileri verir: �nce sarı�ın yüzlü, ince mavi gözlü, sarı saçlı, elli ya�ında, içindeki 

kırgınlı�ı ve hüznü yansıtan kırı�ıklıkları olan birisidir. 

 Nezihe Meriç’in bazı öykülerinde ben-anlatıcı, öykünün bir figürü oldu�u halde 

ana kahramanı de�ildir. Bu durumda ben-anlatıcı, olaylara tanıklık eder. Öykünün ana 

kahramanını tanır. Onunla ili�kisi söz konusudur. Ana kahramana dair bildiklerini 

okurla payla�ır. Bu tarzdaki öykülerde anlatıcının tüm dikkatinin ana kahramanın 

üzerinde oldu�u dikkat çeker. Ana kahramana dair gördü�ü, ö�rendi�i her bilgiyi 

yorumlar. 

 “Özsu” öyküsünün ana kahramanı Hayriye Hanım’dır. Öyküde “Hayriye” adlı 

kadın kahramanın bir soka�ın kaderini nasıl de�i�tirdi�i anlatılır. 

 Öykünün adı ile ana kahraman arasında ili�ki söz konusudur. Soka�ı 

güzelle�tiren Hayriye Hanım, soka�a ruh kazandırır. Ya�ama sevinciyle dolu olan bu 

kahramanın tüm yaptıklarını dikkatle takip eden anlatıcı, onunla sürekli görü�ür. 

Öykünün oda�ındaki isim Hayriye Hanım olsa da anlatıcı, onunla aynı sokakta oturan 

genç bir kızdır. Hastalı�ı nedeniyle evinde dinlenen genç kız olayları sürekli takip eder. 

Anlatıcı rolüyle gördüklerini yorumlar. Sokakta olan biten her �eye tanık olur. 

“Hayriye”nin sokaktan ayrılmasının ardından ya�ananları �öyle anlatır: 

 “A�ı tuttu bir kere… Artık Hayriye olmasa da sokak bizim. Günlük dertlerimize, 

sıkıntılarımıza, kederlerimize, ancak kendimizi ilgilendiren, dünyamızla kendimiz 

arasındaki didi�meye kar�ın, sabahları, temiz, serin, çiçekli, insanlarıyla anla�mı�, 

sevilmi� bir sokakta uyumak, ak�amları böyle bir soka�a dönmek-madem ki buna 

zorunluyuz- bizi hep bir yanımızdan tutuyor. 

 Ama Hayriye’yi çok arıyoruz.”226 

 Anlatıcının öykünün sonunda söyledi�i �u cümlenin gereksiz oldu�unu 

belirtebiliriz: “Ama Hayriye’yi çok arıyoruz.” Öykünün tamamında Hayriye Hanım’a 

dair duygu ve dü�ünceler zaten anlatılmı�tır. Okura bu konuda ayrıntılı bilgi verilmi�tir. 

Öykünün son cümlesine hiç gerek yoktur. 

 “Zor Yoku�u” öyküsünün ben-anlatıcısı öykünün ana kahramanıdır. Mektup 

biçiminde kurgulanan öykü, e�ine seslenen kadın kahraman tarafından anlatılır. Kadın 

kahraman, e�ine ya�adı�ı olayları, gözlemlerini, yeni tanı�tı�ı insanları ayrıntılı biçimde 
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anlatır. �zlenimlerini dile getirirken “öznel” tutum sergiler. Yorumladı�ı olaylarda 

“taraf” olur. Ayrıca kendi duygularındaki de�i�imi adeta  iç yolculu�a çıkarak  dile 

getirir: 

 “Uzun zamandır örtbas etmeye çalı�tı�ım bir duygu, artık buna direnecek 

duruma geldi. Güçlendi, hiç umulmadık yerlerde geliveriyor kar�ıma. Gazete okurken, 

kızı yıkarken, koyu uykularım karabasana dönü�ürken, yolda yürürken, kendimi 

kahkahalarla gülerken yakaladı�ımda. �u: Biz, seninle ben, birbirimize benzedi�imiz, 

uydu�umuz için evlenmi�tik. Ama uzun süredir ayrıyız. Sen orada ben burada; 

ekme�imiz suyumuz ayrı, ko�ullarımız bamba�ka, devinip duruyoruz.”227 

 “Giz” öyküsünde de ben-anlatıcı, öykünün ana kahramanıdır. Bodrum’da gezen 

kadın kahraman yaz kenti izlenimlerini okurla payla�ır. Bodrum’un çar�ılarını, 

sokaklarını, tatilcilerini anlatır. Öyküye �u cümleyle ba�lar: “Beni aydıran bugenviller 

oldu.” Öyküde dökülen bugenvillerin sırrını ara�tırır.  

 “Sonra sabah alı�veri�ine çıktı�ımda, soka�ın kö�esine yı�ılmı� bugenvilleri 

görünce, sonra saptı�ım ikincil…. ötekinden de dar bir sokaktır) soka�ın kar�ılıklı iki 

kö�esinde, sonra denize inen tüm dar beyaz sokaklarda,  

 paslı demir kapının dibinde,  

 iki basamaklı ta� merdivenin orada mor bugenvil yı�ınları. 

 “Bu, o !” dedim . 

 Ne oldu�unu bilemedi�imdi. Ama geldi�ini sezdim.”228  

             Nezihe Meriç, öykülerinin ço�unda birinci ki�i anlatıcıyı kullanmı�tır. Yazarın  

ben-anlatıcılı öykülerinin sayısı fazladır. Öykünün odak noktasında yer alan ana 

kahraman, genellikle öykünün anlatıcısı konumundadır. Birinci tekil ki�inin anlatıcı 

oldu�u öykülerin bir kısmında yazar-anlatıcı ile kar�ıla�ılır. Nezihe Meriç, öykülerinin 

bir kısmında  üçüncü ki�i anlatıcıyı kullanmı� olsa da birinci ki�i anlatıcıyı kullanmayı  

tercih etmi�tir. 

 

3.3.1.2. Üçüncü Tekil Ki�inin Anlatıcı Oldu�u Öyküler 

 “(O) anlatıcı, anlatı sisteminden en fazla yer verilen ve esnek yapısı itibariyle 

yazarlar tarafından da en fazla tutulan (popüler) bir anlatıcıdır. Gücü ve yetene�iyle o, 
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anlatı evreninde adeta bir cazibe merkezi olu�turmakta, dolayısıyla anlatının kaderini 

yönlendirmektedir.”229 

 Nezihe Meriç’in üçüncü ki�ili bakı� açısıyla yazdı�ı öykülerinin sayısı birinci 

ki�ili bakı� açısıyla yazılanlardan daha azdır. Yazar, anlatıcının ön planda olmasını 

istemedi�i öykülerde anlatıcıyı silikle�tirir. “O” anlatıcı, 3. tekil ki�i konumundadır. 

 “Bozbulanık” adlı öykü kitabının ilk öyküsü olan “Çalgıcı” öyküsü üçüncü ki�ili 

bakı� açısıyla yazılmı�tır. Öykünün iki ana kahramanı çalgıcı ve ö�retmendir. Onların iç 

ve dı� portrelerini ayrıntılı bir biçimde tasvir eden ise üçüncü tekil ki�i anlatıcıdır. 

 “Böylece, bir yirmi dakika sonra bu iki adam biri yüksek ö�renim görmü�, dar 

gelirli, akıllı ve kötümser bir ö�retmen; öbürü, az buçuk okul görmü�, iyi para kazanan, 

kısa akıllı, iyimser bir çalgıcı-rastla�tıkları caddeye dikey olan, ba�ka bir caddede 

yürüyorlardı. Çalgıcı anlatıyor, ö�retmen gülüyordu. Öyle gülüyordu ki, suratı, kırı� 

kırı� oluyor, gözlerinden ya� geliyordu”230 

 “Umut Fakirin Ekme�i” öyküsü üçüncü ki�ili bakı� açısıyla yazılmı�tır. Öykü, 

yoksul bir kadınla �erbetçinin arasında geçen konu�madan ibarettir. Bu diyalog, öykü 

figürlerinin sosyo-ekonomik özelliklerini yansıtır. Öykünün anlatıcısı, iki kahramanın 

fiziksel ve ruhsal özelliklerine dair bilgi verir. Kadın kahramanın yoksullu�unu, e�inin 

hastalı�ını, kızının ya�adı�ı sıkıntıyı, �erbetçinin ailevi problemlerini anlatıcı 

aracılı�ıyla ö�reniriz. Bu öyküde de her �eyi bilen bir anlatıcının varlı�ı söz konusudur. 

 “Ö�retmen” öyküsünün anlatıcısı 3. ki�idir. Öyküde üçüncü tekil ki�inin sınırsız 

bir gücü vardır. Olay, zaman, mekân ve ki�iler onun gözünden anlatılır. Öyküde bir 

ö�retmenin resim-i� dersi sırasında sınıfta ya�adıkları anlatılır. Öykünün anlatıcısı,  

kadın kahramanın içinden geçenleri dahi ayrıntılı biçimde dile getirir. Ana kahramanın 

duygu, dü�ünce ve hayalleri öykü anlatıcısı tarafından açıklanır. 

 Bozbulanık’ta yer alan “Kurumak” ve “Keklik Türküsü” adlı öyküler de üçüncü 

tekil ki�i tarafından anlatılır. “Kurumak” öyküsünün ana kahramanı “Bilge” adlı genç 

kızdır. Öykünün anlatıcısı ana kahramanın fiziksel ve ruhsal durumunu yansıtan bilgiler 

sunar. Yazarın öyküde  tarafsız davranmaya çalı�tı�ı hissedilir. Ki�i ve mekân 

tasvirlerinin bu çabanın ürünü oldu�unu söyleyebiliriz. “Keklik Türküsü” öyküsünün 

anlatıcısı öykü ki�i kadrosunda yer almasa da varlı�ını çok fazla hissettirir. Öykünün 

ana kahramanını çok iyi tanır. Öyküde anlatılan ailenin gün içerisinde neler ya�adı�ını 

dahi çok iyi bilir. 
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 “Susuz I” öyküsünün anlatıcısı öykünün dı�ındadır. Öykünün iki ana kahramanı, 

hukukçu bir genç kız ile genç bir doktordur. Bu kahramanları çok iyi tanıyan, 

birbirlerine söyleyemedikleri duygulardan dahi haberdar olan bir anlatıcının varlı�ı söz 

konusudur. Öyküde anlatıcının çıkarımları çok önemlidir. Büyük kent insanını 

anlatırken sundu�u tahlil öykünün bildirisi niteli�ini ta�ır. Anlatıcının konumu bu 

nedenle çok önemlidir. Topal Ko�ma’da “Susuz II, V, VI” öyküleri de üçüncü tekil 

ki�ili anlatımla yazılmı�tır. 

 “Menek�eli Bilinç” öyküsünün anlatıcısı da öykünün dı�ında yer alır. Özgürlük 

için mücadele eden bir genç kızın evinde ayrılma sahnesini tüm ayrıntılarıyla anlatır. 

Görüntüyü adeta bir film karesi gibi sunar. Anlatımda sinema tekni�inin kullanıldı�ı 

söylenebilir.  

 “Oldu o. Korkulan, kaçınılan, dü�ünülmemeye çalı�ılan oldu. Gene de rahatlık 

verici bir duygu aldı. Artık, olacak bir �eyi, olmasından korkulan bir �eyi beklemenin 

sıkıntısı olsun, bitti. Kapıyı kapamayı unutarak baktı ona. Kar�ısında merdivenin üst 

ba�ında duruyordu. Suratında donup kalmı�tı, bunun anlayamadı�ı bir anlam.”231 

 “Dumanaltı” öyküsünde de anlatıcı, üçüncü tekil ki�idir. O, Kayaba�ı semtinde 

ya�anan bir olayı anlatır. Öykünün giri� kısmında merak uyandıran ifadeler kullanır. 

Anar�ist diye suçlanan bir genci saklayan “Gülgun” adlı kadının tutuklanması olayını 

ayrıntılı biçimde dile getirir.  

 “Ba�ını çevirmedi. 

 Çevirip biriken kalabalı�a bakmadı. �pek e�arbını ba�lamı�, yeni dikindi�i  

mantosunu giyinmi�ti. Jandarmaların arasında, her zamanki ince sessizli�iyle 

yürüyordu. Rengi uçmu�tu yüzünden. Bir gözleri kalmı�tı, çakılı. Çevresinde kimseler 

yokmu�çasına, yukarı, gün yalımıyla ı�ıklanan da�lara do�ru bakıyordu. Yürüyü�ünden 

de durumuyla ilgili bir anlam çıkarılamazdı. Sanki, çar�ıya gidiyordu. Kuka, tı�, emzik 

alıp dönecekti.”232 

“Dumanaltı”nda “Dedi Ölüm Aklımda” öyküsünün anlatıcısının konumu 

öykünün adından da anla�ılmaktadır. Öyküde çalı�an bir kadının ya�adı�ı farklı sorunlar 

anlatılır. “Nedret” adlı kahramanın farklı rolleri anlatıcı tarafından sorgulanır. Yazar, 

nesnel bir tutum sergilemeye çalı�ır.  

“Sanki… dedi, bir süre sonra, gene kendi kendine, içerisinde ki da�ınıklı�ı 

toplarken yarım kalan tümcenin sonunu getirerek “… sanırsın ki anamdan do�du�undan 
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beri, bu mutbakta, bu muslu�un ba�ında dikilip duruyorum. Bırakıp gidivermi�ler beni 

buraya. Benim de layı�ım buymu� demek ki, de�i�tiremedi�ime göre…” Mutba�ın 

muslu�unda sa� elinin parmak uçlarını birbirine sürerek, çamurunu akıtıyordu o sırada. 

Sol elinde, bir çar�ı dönü�ünün dökülüp saçılan süprüntüsünü toplamak için tuttu�u 

fara�, muslu�un üstündeki, aralı�a bakan pencereden vuran güne�i, teneke bir parıltıyla 

duvarlarda dola�tırdı.”233 

“Tedirgin” öyküsünde kimi zaman farklı anlatıcı yer alsa da baskın olan anlatıcı, 

üçüncü ki�idir. Bu anlatıcı, “Nurhan Alada�” adlı ana kahramanın ko�u�ta ya�adıklarını 

anlatır. Gözlem gücünü kullanan anlatıcı, ço�u zaman aradan çekilerek geri planda 

kalır. Anlatıcının bu �ekilde silikle�ti�i kısımlar, iç monologların oldu�u kısımlardır. 

 “Gözlerini sımsıkı yumdu”. Sırtüstü yatıyordu Arif. Belki o da �imdi dün ak�amı 

dü�ünüyordu. Kimin aklına gelirdi ki…” Gene geldi çarpıntı. Gözlerini yumunca 

azalıyor. Nedir bu sa�cı solcu? Nedir bu meselelerin birbirine giri�i? Do�rusu, açık 

seçik bildi�ini söyleyemez Nurhan. Oradan buradan kulaktan dolma. Bunları ö�renmek 

gerekli. Ama nasıl? Nereden ba�layacak?”234 

 “Eskiden Bodrum’da II” öyküsü, bölümlere ayrılarak anlatılmı�tır. Bu bölümler, 

yedi küçük ba�lıkla adlandırılmı�tır. Öykünün anlatıcısı, “Ya�murda” ba�lıklı ilk 

bölümde ya�murun ya�ı�ını, ya�mur dindikten sonra do�adaki de�i�ikli�i anlatır. 

“Bahçe Temizli�i”, “Bahçelerde Deniz Dü�ü”, “��ler Yola Girince”, “Bodrum Sevenler” 

ve “Denir ki” ba�lıklı di�er bölümlerde Bodrum’a yazın geli�i yerli halkın hazırlıkları, 

yazlıkçıların geli�i anlatılır. Üçüncü tekil ki�i olan anlatıcı, “Aradan Yıllar Geçti” 

ba�lı�ı altında Bodrum’un eski ve yeni halini kıyaslar. Bodrum’un güzelliklerinin birer 

birer kayboldu�unu vurgular. Anlatıcının öznel tutumu dikkat çeker. Öyküde 

Bodrum’un durumuna adeta a�ıt yakar. 

 “I�ın” öyküsünün anlatıcısı öyküde yer almaz, fakat varlı�ını sürekli hissettirir. 

Öyküde yalnız bir adam ile küçük kızının ili�kisi anlatılır. �ki ana kahraman üzerinde 

yo�unla�an anlatıcı onların iç dünyalarını dahi yansıtır. Anlatıcı öyküde kimi zaman 

görgü tanı�ı gibi davranır. Kahramanları adım adım izler. Öyküde sürekli varlı�ını 

hissettiren bu anlatıcı baba-kız diyalogunun oldu�u kısımlarda geri plandadır.  

 Yrd. Doç. Dr. Banıçiçek Kırzıo�lu’nun “Nezihe Meriç’in Roman ve Hikayeleri 

Üzerine Bir �nceleme” adlı çalı�masında “I�ın” öyküsünün anlatıcısı “el öyküsel” 

anlatıcı olarak tanımlanır. Anlatıcı öykü ki�ileri arasında yer almadı�ından bu �ekilde 
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tanımlanır.235 Aynı çalı�mada “�kircim” öyküsünün anlatıcısının da “el öyküsel” 

konumda oldu�u söylenir. Bu anlatıcının öyküde “ben” anlatıcıyla örtü�en bir tarzda 

kullanıldı�ı belirtilir. Tahkiye sırasında okuyucunun ben’in konu�tu�u izlenimini aldı�ı 

vurgulanır. 

 “Evini temizlemi�ti. “Evim benim kabu�um” der. Ünlüdür bu sözü. Durmadan 

hohlayıp parlattı�ım kabu�um “Köpüklü suları doldurup bo�altıyor Hatice. Suyun 

içinde çok kalmaktan buru�up �i�mi� kırmızı elleriyle çırpıyor, topluyor, seriyor, 

ovuyor, parlatıyor, çitiliyor… Sonra kova koca kirli su döküp yeni, kaynar sular 

hazırlıyor. Çok kuvvetli. hem de iyi kız. “Yazık” diye dü�ünüyor onu izlerken…”236 

 “Yandırma” da “Oya” adlı öykü, üçüncü tekil ki�inin tarafından anlatılmı�tır. 

Öykünün ana kahramanı, üç buçuk ya�ındaki “Oya”dır. Öyküde Palmiye Bahçesi’nin 

dondurmacısında ya�anan bir olay anlatılır. Oldukça sıradan bir olayın anlatımı 

sırasında çocuk kahramanın ruh halindeki de�i�imle birlikte öyküye derinlik 

kazandırılmı�tır. Öykünün yarısından ço�u diyalogtan olu�ur. Anlatıcının geri planda 

kaldı�ı bu kısımlarda gözleme a�ırlık verilir. Öykünün son cümlesi nesnelli�i ortadan 

kaldırır. “Ah Danyel! Neden böyle yaptın!” diyen anlatıcı, kahramanı adeta azarlar. Bu 

cümle öykünün yapısının dı�ında kalan, fazlalık olarak nitelendirilebilecek bir ifadedir. 

 “Ünlemleri Kökertmek” öyküsünde anlatıcı, ya�anan bir a�kı anlatırken adeta bir 

film sahnesi olu�turur. Genç kızın ozanla ya�adıkları okurun gözünün önünde canlanır.  

 “Bu ‘O’ ” dedi. 

 Kim ? 

 O ! 

 Yıllardır bekleyip durdu�u. 

 Yeniden baktı ona. Çenesini hafifçe yukarı do�ru kaldırmı�, kara gözlerinde 

nereye baktı�ı belli olmasa da, derin kederler içinde oldu�u besbelli bir bakı�, elleri 

pantolonunun cebinde, yerde ayaklarının arasında bir çanta, öylece orada, ak�amın 

içinde, uzaklara mı bakarak, baktı�ı yer belli olmayarak…”237 

  Nezihe Meriç’in üçüncü ki�inin anlatıcı oldu�u öyküleri anlatıcının varlı�ını 

silikle�tirmek için çabaladı�ı görülmektedir. Bu öykülerde anlatıcının müdahaleleri 

azdır. Özellikle diyalog tekni�inin kullanıldı�ı öykülerde anlatıcı, silikle�ir. Yazar, öykü 

kahramanlarının kar�ılıklı konu�malarına yer verir. Böylece öykü kahramanları, okura 
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kendilerini anlatma imkanı bulurlar. 

 

3.3.1.3. Birden Çok Anlatıcının Bulundu�u Öyküler 

 Bir vaka, bir ba�ka vaka içine yerle�tirilerek sunulur. Bu durumda ilk vaka 

ikinciye çerçeve vazifesini görür. Böyle eserlerde vaka zinciri yerine iç içe geçmi� 

vakalardan söz etmek yerinde olur. Halid Ziya U�aklıgil’in “Bir �ir-i Hayal” adlı 

hikâyesi bu tarzda örnek olacak cinstendir. �üphesiz bu tarzın en güzel örne�i “Binbir 

Gece Masalları”dır.238 

 Bazı öykülerde iç içe geçmi� olaylar zincir �eklindedir. Bu zincir halkalarının 

birinden di�erine geçilirken anlatıcı ve bakı� açısı de�i�ir. Bazı durumlarda anlatıcı ve 

bakı� açısı de�i�se de olay örgüsü aynı kalabilir. Nezihe Meriç’in az sayıdaki 

öyküsünde iç içe geçmi� olay zinciri vardır. Bu tarzdaki öykülerde anlatıcı sayısı birden 

fazladır. Bakı� açısı da buna ba�lı olarak de�i�mektedir. 

 “Büyük Liman içinde de Pazar Kurulur Pazar” öyküsü, çerçeveye alınmı� bir 

olay örgüsüne sahiptir. Öyküde asıl anlatıcı, Nezihe Meriç’in sözcüsü konumundadır. 

Öykünün ana kahramanı yazar kimli�indedir. Öykünün kahramanı,  pazara giderken 

ö�retmen olan arkada�ına rastlar. Ö�retmen, yazar kimli�indeki kahramandan bir yazı 

yazmasını ister. Bir �ngiliz’e söz verdi�i “pazar yeri” yazısı oldu�unu belirtir. Bu 

noktada yazar-anlatıcıya bir olay anlatır. Olay, pazar yeri yazısında öykü harcı 

olabilecek bir olaydır. Onun olayı anlatmasının ardından yazar-anatıcı asıl olayı anlatır. 

Di�er anlatıcı, pazar yeri öyküsünü aslında kimin anlataca�ını nakledip çekilir. Bu 

anlatıcı, öykünün arkada�ıyla birlikte üretti�i bir ürün oldu�unu da metnin akı�ı 

içerisinde belirtir. 

 “Pazarı yazmak kolay geliyor da, öyküye gelince kafamı karı�tıran bir sorun var. 

Ya�anmı� olan olayı anlatan oydu. Algılayıp yazacak olan benim. “O, ben de�ilim. Ama 

O’nu anlıyorum. Tanıyorum. Pek çok ki�i tanıyorum. Tanıdıklarımdan edindiklerimi 

bölüm bölüm, sınıf sınıf ayırabiliyorum. Böylece, belki onu anlatıyorum. “�imdi i� 

okurda. O da öyküyü okurken bu açıklamayı göz önünde tutmalı. Bence hiçbir 

karı�ıklık yok. Önce söz verdi�im pazar yerlerini anlatan yazıyı yazmalıyım. Makineyi 

önüme çekiyorum. Haydi ! “Aklımda hep onun yazamayı�ı.”239  
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239 Bir Kara Derin Kuyu, Büyük Liman �çine de Pazar Kurulur Pazar, s. 251 



 124 

“Menek�eli Bilinç”te yer alan “Sancılı Us Bizdedir” öyküsünde anlatıcının sayısı 

birden fazladır. Anlatıcı ve bakı� açısı olay zincirine ba�lı olarak de�i�ir. Öyküde bir 

mahkeme salonunda ya�ananlar anlatılır. Adliyede bulunan birkaç dosyada yer alan 

farklı olaylar düzensiz bir biçimde ele alınır. Dört temel olayın ele alındı�ı öyküde 

anlatıcı, öyküde yer almaz. Öyküde ya�ananlara seyircidir. Bu nedenle de okura 

izlenimlerini anlatır. Dosyalardaki olaylara dair yorum yapar. Bu anlatıcı, kimi zaman 

“ben” ifadesinin yerine “biz” i kullanır. Olayları de�erlendirirken “ben” ve “biz” iç 

içedir. Öyküde farklı olayların dosyası açıldı�ında öyküyü anlatan kahraman de�i�ir. 

Tanıkların dinlenmesi sırasında da  farklı anlatıcılar devreye girer. Anlatıcı ve bakı� 

açısı de�i�ir. Öyküde çerçeveye alınmı� olaylar anlatılsa da davalar iç içe oldu�undan 

kimi zaman anlatıcının kimli�i tespit edilemez. Meddah tarzı bir anlatımın da yer aldı�ı 

öyküde karı�ık bir yapı söz konusudur. 

 “Sözümüzü sürdürelim. Satır ba�ındayız. Kalabalı�ın içinden, birden 

seçilemeyen, bir süre duyulduktan sonra, ilgiyi çekmeye ba�layan, dinlenen, bilincine 

varılınca �a�ırılan �eylerden biri duyulmaya ba�ladı. Bir sesti bu. Hayır. Bir suyun 

akarken çıkardı�ı �ırıltı mı? Hayır, hayır. – �ırıltı, güzel de�il zati- Birden gökyüzünden 

ku�lar mı geçti? Yok canım! Ee? Peki ne? �ey. Nasıl �ey? �ey i�te, yani demek 

istiyorum ki, bu bir orman. Efendim? Yanılıyorsunuz bayım. Ben sizden önce 

bulmu�tum, ama söylemeye utanıyordum. Bu tam ormanın tersi bence. Bu bir 

PORTAKAL GÜNE��’dir. Neee? Yuuu! Efendiler, siz hiç ömrünüzde portakal güne�i 

gördünüz mü? Rica ederim bayım, onu herkes göremez. Niyeymi�? Öyle i�te. Siz onlara 

bakmayın sayın bay, AAAGGGGHHHHMEE��EETTT! Sizi anlıyorum.”240 

 “Yandırma” öyküsünde de iç içe geçmi� öyküler yer alır. Nezihe Meriç’in öykü 

atölyesine alınan okur, öykünün olu�um serüvenini ö�renir. �ç içe geçmi� olayları 

çerçeveleyen olayı anlatan bir üst anlatıcı vardır. Öyküde farklı bir olay okura 

sunulurken anlatıcı de�i�ir. Yeni bir anlatıcıyla öyküye devam edilir. “Yandırma” da 

anlatıcı de�i�se de üst anlatıcı varlı�ını korur. Tamamen kaybolmaz. Kimi zaman yeni 

anlatıcıyla diyalog kurar. 

 “Sonunda benim orda oldu�umu gördüler, birini arayıp aramadı�ımı sordular. 

Ben öyle yumu�ak bir sesle, öyle, içi duydukları korkuya e� titre�imlerle, onlarla bir 

olup endi�elendi�imi anlatan ürpertilerle dolu bir sesle konu�tum ki, bana yakınlık 
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duydular, altıma sandalye çektiler, çay söylediler, “bak abla ben anlatayım” deyip 

konu�tular.”241 

 “Kumral saçlarını kulaklarının arkasına atmı�tı, çiçekli ba�örtüsü omuzlarında, 

öylece duruyordu. Elleri hırkasının cebinde, sert adımlarla yürüyordu. Daha ilk bakı�ta, 

öbür kadınlardan ayrı, de�i�ik bir ki�ili�i oldu�u ayırt ediliyordu. Bana, “Sen gazeteci 

falan mısın?” diye sordu. “Yok de�ilim” dedim. “Bak hanımabla” dedi, ba�ladı 

konu�maya.”242 

 Birden çok anlatıcının bulundu�u öykülerde iki farklı anlatıcı vardır. Üst 

anlatıcı, anlatılacak öykünün okura kim tarafından nakledilece�ini belirtir. Asıl olayı 

anlatan ise bir ba�ka anlatıcıdır. Nezihe Meriç’in birden çok anlatıcılı öykülerinin sayısı 

çok azdır. Bu öykülerde yazar, anlatacaklarını çerçeveye alarak sunar.  

 

3.3.2. Anlatım Konumu 

 Nezihe Meriç’in öykülerinin anlatıcıları, öykü kahramanlarına dair kimi zaman 

sınırlı bilgiye sahipken kimi zaman da ayrıntılı bilgi sunabilecek  konumdadırlar. 

Öykülerde özellikle olimpik (tanrısal) konumda bulunan anlatıcılar, öykünün ki�i 

kadrosunda yer alanların iç dünyasına dair ayrıntılı bilgi sunarlar. Bu öykülerde anlatıcı, 

her �eyi bilen bir bakı� açısına sahiptir. Yazar ona geni� yetki verir.  

              Nezihe Meriç’in ben-anlatıcılı öykülerinde anlatıcı, kahramanların iç 

dünyalarına dair çok az bilgiye sahiptir. Bu anlatıcı, öyküde geçen olayları gözlemlese 

de kimi zaman olaylar kendisi dı�ında geli�ti�inden yeterli bilgiye sahip olamaz. 

Yazarın diyalog tekni�ini çok sık kullandı�ı ilk öykülerinde anlatıcının silikle�ti�i 

görülür. Öykü ki�ileri kendilerini bu kar�ılıklı konu�malarla ifade ederler. Anlatıcının 

gücü böylece azalır. Nezihe Meriç, bu tarzdaki öykülerinde anlatıcının rolünü en aza 

indirir. 

 

3.3.2.1. Olimpik (Tanrısal) Bakı� Açısı 

 Temel karakteri itibariyle “her �eyi bilme” esasına dayanan bu bakı� açısı, 

yazara geni� imkanlar sunmaktadır. Böyle bir imkanla donatılmı� (techiz edilmi�) 
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anlatıcı figür, adeta “Tanrı gibi” her �eyi bilir, görür, sezer; geçmi�ten ve gelecekten 

haberler verir. Kelimenin tam anlamıyla o, her �eyin üstünde ve her �eye hakimdir. 

Böyle bir güç ve yetenekle donatılmı� anlatıcı (the omniscient narrator), aslında gerçek 

dünyaya ait olan yazara, yarattı�ı kurmaca (gerçekçi) dünyada yer alan kahramanlarının 

duygu ve dü�üncelerini sunma/anlatma yönünde geni� imkânlar sa�lar. O, Tanrısal 

konumu (olympian position) itibariyle hem anlatı dünyasındaki karakterlerin hem de 

kahramanların zihinlerine, iç dünyalarına girer, gizli kalmı� duygu ve dü�ünceleri dı�a 

vurabilir. Hatta olayları hızlandırıp yava�latabilir. Bütün bu yetenek ve yönlendirmeler, 

onun do�al yapısının gere�idir ku�kusuz.”243 

 Nezihe Meriç’in “Çalgıcı” öyküsünde olimpik (tanrısal) bakı� açısı egemendir. 

Öykünün iki kahramanına dair her �eyi bilen anlatıcı, onları tanıtır. �ç ve dı� portrelerine 

dair ayrıntılı bilgi sunar. Öykünün ilk cümlesinden itibaren zaman ve mekân belirtir. 

Öyküde anlatıcının geni� yetkileri vardır. O, iki kahramanın zihninden geçenleri dahi 

bilir. Öyküde karamsar bir ö�retmenin ne�eli bir çalgıcı sayesinde de�i�en ruh hali 

anlatılır. Her �eyi bilen anlatıcı, bu ruhsal de�i�imi okura adım adım anlatır. 

 “Çalgıcı anlatıyor, ö�retmen gülüyordu. Öyle gülüyordu ki suratı kırı� kırı� 

oluyor, gözlerinden ya� geliyordu. Havaları, çalgılı gazinolardan esiyordu. Ö�retmen, 

on be� yirmi dakika içinde piyasanın durumunu, U��ak faslını, Hüzzam faslını, yeni 

�arkıları, saz sanatçıları ile ses sanatçılarına ait en yeni havadisleri, günün olaylarını, 

dedikoduların, müzi�in de�erini, bir sürü argo sözcükle, dokuz sekizlik ölçüyü 

ö�renmi� bulunuyordu…Kafasının bir yanı bu yönde gülerken öbür yanı dü�ünüyordu” 

Dert bir. Toplumun bozuk yanı kirli, kusurlu, içler acısı olan yanı her yönde bir. Sadece 

rivayet muhtelif. �u anlatılan ya�am, ya�amın, renkler, pullar, allıklar, pudralar, içki 

masaları, renkli fenerler arasında bir soytarı acısı ile görünüyor…Ama..” Ama, gel 

beriye, dinle çalgıcıyı. Çalgıcı ömür. �en mi �en. Dünyanın farkında de�il çünkü: Çok 

da sevimli. Fıçı gibi bir �ey.”244 

 “Dünyadaki Teknik Arıza” öyküsünün anlatıcısı da olimpik (tanrısal) bakı� 

açısına sahiptir. Öyküde iki çocuklu dul bir kadının diki� makinesinin ba�ında zihninden 

geçenler anlatılır. Her �eyi gören ve yorumlayan anlatıcı, kadın kahramanın iç 

dünyasına girer. Onun iç hesapla�masına dahi tanık olur. Hakim bakı� açısından 

dikkatlere sunulan öyküde anlatıcının konumu, öyküyü anlatma yöntemine uygundur. 
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 “Makinenin kolu döndükçe, Nermin Hanım’ın kafası büsbütün karı�ıyordu” 

…Günde elli tane dikilse, ayda…ama yüz-kırk lira yetti�ine göre…Öyleyse yüzkırkı 

do�rultmak için kaç tane?...Ya da yirmibiri hesaplamalı. Firûzan Bey, bu aydan 

ba�layarak yirmibir kuru� yapalım demi�ti. Ama ben yine onyediden hesaplayayım 

da…Günde onyediden elli…” Makinenin kolunu bırakır bırakmaz, kol ters; iplik hızla 

toplandı ve koptu. Nermin Hanım, geni� bir soluk olarak ellerini kuca�ına bırakıp, 

birkaç saniye hiçbir �ey dü�ünmeden durdu. Öyle bir yorgundu ki… Çeken bilir. 

Dudakları kurumu�, beli a�rımı�, sıcaktan soluk alacak hali kalmamı�tı. Onyedi 

kuru�ları, çuvalları, sıca�ı bir an unutup, serin bir yerde, �öyle bir saat -bir saatçik- 

uyumaktan ba�ka dile�i yoktu.”245 

 “Bo�lukta Mavi” öyküsünün anlatıcısı, her �eyi bilir. Öykünün ana kahramanı 

olan geç kızın içinden geçenler hakkında okura bilgi verir. Onun iç dünyası okura tüm 

ayrıntılarıyla anlatır. Genç kızın çevresindeki her �eye yabancıla�ma sürecinin 

anlatıldı�ı öyküde anlatıcı, bu yabancıla�mayı okura ayrıntılarıyla bildirir. Çok kısa 

zaman diliminde genç kızın de�i�en ruh hallerine tanık olan anlatıcı, onun duygu ve 

dü�üncelerini aktarır. 

 “Umut Fakirin Ekme�i” öyküsünü okura sunan ki�i, her �eyi gören birisidir. 

Öykü kahramanlarına dair her �eyi bilen bu anlatıcı, hakim bakı� açısına sahiptir. 

Öyküde anlatılan yoksul kadın ile �erbetçiyi bu anlatıcının dikkati aracılı�ıyla tanırız. 

Kadın kahramanın geçmi�ine dair her �eyi bildi�ini ortaya koyan olimpik anlatıcı, onun 

içindeki sıkıntıyı geçmi�te ya�adı�ı olaylar  ile açıklar. 

 “Kadının kocası, badanacı Hasan; sarı, kıvırcık saçlı, mavi gözlü, iri yarı 

olmasına kar�ın çocuk gibi saf, iyi kalpli bir adamdı. Gayveli. O hastalanmadan önce 

gül gibi geçiniyorlardı. Öyle üst ba� yapamıyorlardı ama hem kızı okutuyor, hem iyi 

yiyip içiyorlardı. Kız da boncuktu. Boncukların mavisi. Sessiz, nazlı, çalı�kan. Daha 

ilk’in üçündeydi ama hep birinci geliyordu. Ama �imdi i�te iki gündür bir çift beyaz 

lastik ayakkabı için gözya�ı döküyordu.”246  

 “Kurumak” öyküsünün anlatıcısı, Bilge adlı kadın kahramanın iç dünyasına 

girer. Çok mutsuz olan kahramanın ruhsal sorunlarını okura anlatır. Onun a�ka, evlili�e, 

toplumsal olaylara bakı�ı hakkında da bilgi verir. Anlatıcı, onun içinden geçenleri 

oldu�u gibi okura  aktarır. Kısa bir zaman dilimi içinde kadın kahramanın  ya�adı�ı 

bunalımın tüm a�amalarına tanık olur. 
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 “Burnunu cama dayamı�, dalgın dalgın ya�muru seyreden Bilge, içinden “Sanki 

marifet oldu diye geçirdi. Hava kaç gündür kapanıktı, bu ya�ı� çok do�al… �imdi de 

dinmesi gerekir, dinince de ya güne� açacak ya da kar ya�acak, her neyse. Nedenle 

sonuç olayı. Oysa Bilge’nin içindeki kapanıklık, böyle bir bo�anı�la geçecek �eylerden 

de�il.”247 

 “Ö�retmen” öyküsünün anlatıcısı bir ö�retmenin ders süresince duygu ve 

dü�üncelerini okura bildirir. Onun olimpik konumu öykü boyunca de�i�mez. Öykünün 

ana kahramanı olan ö�retmen, derste çok farklı �eyleri dü�ünür. Zihninden geçenleri 

anlatıcı bilir. Canı sıkılan kahramanın renklere aldanıp baharın gelmesini istedi�ini dahi 

söyler. Bahar mevsiminin hayalini nasıl kurdu�unu da anlatır.Anlatıcı, kadın 

kahramanın iç dünyasına ayna tutar. 

 “Ö�retmen kollarını kürsüye dayayarak, gözlerini kısıyor. Sol elinde eflatun ta�lı 

bir yüzük, gö�üslü�ünün yakasında yıldız çiçe�i; saçları kumral, bakı�ları, dü�ünceli. 

�çinden konu�uyor kendisiyle “… Kıvıldamak, yani kıvıl kıvıl. Ama kıvıl kıvıl akla 

hemen küçük solucanları getiriyor. De�il. Peki ne ?.”248 

 “Bir Kara Derin Kuyu” öyküsünde Karadenizli Mustafa iç ve dı� portresiyle 

hakim bakı� açısı tarafından tanıtılır. Karadenizli Mustafa’nın ki�ili�ini tanıtmakla 

duygu ve dü�üncelerini yorumlar. Öykünün bazı kısımlarında “Mustafa” adlı 

kahramanın öyküsü kendi a�zından sunulur. Kahramanın kendisini anlattı�ı bu kısa 

bölümlerin hemen ardından anlatıcı, olimpik konumuna geri döner.  

 “Yakı�ıklı o�lan bu Mustafa. Yerinde duramıyor. Sarı bıyıklarını çi�neyerek, 

yan yan bakıyor tedirgin. Kot pantolonu, pamuklu gömle�iyle, pazularıyla, uzun 

boyuyla ne güzel delikanlı adam yahu! Gülüyor, ama acılı. Gamsızca gülmeli bu çocuk. 

Nesi var bunun? Arkada�larıyla oturmalı kıyı lokantalarına, Bo�az’a kar�ı, geni� 

soluklar alıp vererek yiyip içmeli, güzel kadınlar dü�lemeli. Oysa bozgunda bu. 

Besbelli.249  

 “Yandırma” öyküsünde anlatıcı hakim bakı� açısına sahiptir. Öyküde anlatılan 

“Yunus” adlı kahramana dair her �eyi bilir. Yunus’un ne kadar yalnız ve mutsuz 

oldu�unu okura anlatmaya çalı�ır. Öykünün anlatıcısı, kahramanın çocukluk günlerini 

dahi anlatır. Geçmi�te ya�ananları irdeler. Yunus’un dı� dünyayı nasıl algıladı�ını da 

anlatıcı aracılı�ıyla ö�reniriz. 

                                                 
247 Bozbulanık, Kurumak, s. 90 
248 Bozbulanık, Ö�retmen, s. 63 
249 Bir Kara Derin Kuyu, s. 227 



 129 

 “Hep böyle mi içersin evlat?” demi�ti, o adını bilmedi�i ama yüzünü sevdi�i 

adam. Koyu mavi gözlü, beyaz bıyıklı meyhaneci. Yanına gelip, masasına ili�ip, 

kadehini toku�turarak. Meyhane dedi�in meyhane i�te. Izgara balık, kızarmı� et kokusu, 

piyaz kokusu, rakı kokusu, sigara dumanı, dumanlı ı�ıklar. Ama meyhanecinin boncuk 

mavisi gözlerinde o vardı; çocuklu�unun cenneti. Onu kimse bilemez. Yüre�inin çok 

derinlerinde. Bir giz; kaybedilmi�in acısıyla örtülü, basılı.”250  

 “Kadın A�k Denizi” öyküsünde anlatıcı, kimi zaman olimpik konumdadır. Ana 

kahramanın geçmi�inin bütün ayrıntılarını bildi�ini hissettiren anlatıcı, öykünün bazı 

bölümlerinde bunları okurla payla�ır. Geriye dönü� tekni�iyle kahramanın geçmi�inin 

anlatıldı�ı bu bölümlerden sonra olay zamanına dönüldü�ünde anlatıcı olimpik 

konumunu terk eder. 

 “Yandırma” da yer alan “Çiçek Balı” öyküsü olimpik (tanrısal) bakı� açısıyla 

anlatılır. Öykünün ana kahramanı Nemide Hanım’dır. Öyküde onun Bodrum’da 

ya�adıkları anlatılır. Anlatıcı, öykünün hem ana kahramanına  hem de  okurlarına yön 

verecek kadar önemli bir konumdadır. Nemide Hanım’ın duygu ve dü�üncelerini 

ayrıntılı biçimde yansıtır. Kahramanın içinden geçenleri dahi söyler. Hakim bakı� 

açısına sahip bu anlatıcı gözlemledi�i olaylara dair yorumlar sunar. Kimi zaman çe�itli 

sorularla okurda merak uyandırır. Öyküde araya giren iç konu�maların tırnak içinde 

sunuldu�u görülür. Her �eyi bilen anlatıcı, araya giren iç konu�malardan sonra da 

sözüne devam eder. 

 “Zamanı bol Nemide Hanımın. Kendini gev�ekçe, akla gelmedik sevinçlerle 

doldurabilece�i bir gecenin öncesine, ak�am üzerinin menek�elenen havasına bırakmı� 

oturuyor. Kale meydanını, ço�almaya ba�layan ak�amüzeri kalabalı�ını, tekneleri, 

da�ları, seyretti�i dü�ünülebilir o dalgın bakı�ları izlenebilirse. De�il oysa. Bir ak�am 

önceyi, yan masadaki konu�maları dü�ünüyor. Geçen yıl aynı yerde ya�adı�ı,                 

-yinelemek gerek, bütün bir kı�, aklına geldikçe yüre�ine gölge dü�üren, onu çok üzen- 

olayı, o çocukları, Tuna’yı, o durumla bütünle�en dün ak�amki konu�maları… 

 “Az buçuk de�i�se de hep aynı �ey. Çocuklar baskı altında. Ana babalar da 

haklı. Çocuklar da haklı. Devir de�i�iyor. Ne olacak bu memleketin hali. Her �ey 

bozuluyor. Hiçbir �ey…Ah!” diye dü�ünüyor.”251 

 Nezihe Meriç, üçüncü ki�i anlatıcıyı kullandı�ı öykülerinde olimpik (tanrısal) 

bakı� açısını tercih eder. Anlatıcı, her �eyi görür ve bilir. Onun bu gücü, yazar 
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tarafından  sınırlanır. Olimpik anlatım konumuna sahip öykülerde anlatıcının i�levini 

sınır lamaya çalı�an yazar, gerçekçili�i korumayı  amaçlar. Yazar,  olimpik bakı� açısını 

kullandı�ı öykülerde  öykü kahramanlarının iç dünyalarını ba�arılı biçimde yansıtır. 

 

3.3.2.2. Gözlemci Anlatıcı 

 Anlatma esasına ba�lı bazı metinlerde, anlatıcının kahramanlardan daha az 

malumatı oldu�u görülür. Bu gruba giren eserlerde ve yazı parçalarında anlatıcı, vaka 

içinde yer alan eserlerde ve yazı parçalarında anlatıcı, vaka içinde yer alan �ahıs 

kadrosunu te�kil eden fertleri bir kamera tarafsızlı�ıyla izler; onların geçmi�i, ruh halleri 

hakkında bilgi vermeden yaptıklarını gözler önüne serer. Anlatıcı vaka zincirine vücut 

veren unsurları belirli bir mesâfeden tespit etmek ve bu husustaki mü�âhadelerini 

nakletmek durumundadır. O, mü�âhadelerini kendisine göre de�erlendirdi�i gibi bazı 

bilgi kaynaklarıyla da zenginle�tirebilir.252 

 Nezihe Meriç’in gözlemci anlatıcıya sahip öykülerinin sayısı fazladır. Bu 

tarzdaki öykülerde anlatıcı, olayları dikkatle izler. Ki�i, zaman ve mekân unsurlarına 

dair az da olsa bilgi sahibidir. Öykü ki�ilerinin iç dünyalarına dair bilgisi yoktur. 

Ki�ilerin geçmi� ya�antılarını bilmez. Öykü ki�ilerinin konu�malarını okura nakletme 

i�levi görür. Yazar, özellikle de ben-anlatıcılı öykülerde anlatıcının i�levini kısıtlamak 

için gözlemci anlatıma ba�vurur. 

 “Aksaray Dolmu�” öyküsünde bir dolmu� yolculu�u sırasında ya�ananlar 

anlatılır. Yazarın kendisi oldu�u tahmin edilen ben-anlatıcı, dolmu�taki ki�ileri adeta bir 

kamerayla görüntüler. Ayrıntılı bir gözlem sunar. Anlatıcının izlenimlerini dile getirdi�i 

bu bölümlerde sinema tekni�ini kullandı�ı görülür. Yazar-anlatıcı, bir film karesini 

sunuyor gibidir. Gösterme yöntemini kullanarak Eminönü-Aksaray dolmu�unda 

ya�ananları anlatır. Betimleme a�ırlıklı bir ifade tarzını kullanır. Dolmu�un içinde adeta 

bir kamera dola�ır. Nesneleri tüm ayrıntılarıyla tasvir eder. Dolmu�taki yolcular 

üzerinde de dola�an kamera en ufak ayrıntıları dahi tarafsız bir �ekilde okura iletir. 

Anlatıcı, gözlemci bir bilinçle hareket eder. 

 “Ben çok yeni bir arabaya dü�tü�üm için memnun,arkama dayanmı�, yorgunluk 

çıkarmaya bakıyordum. Bir ara, �oförün küçük aynasında kendimi görmeye çalı�tım, 

olmadı. Çantamı açıp ayna çıkarmaya ü�endim. Öyle böyle de�il çok yorgundum. Arka 
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camın önünde, tatlı sarı kabarık tüyden yapılmı� bale elbisesiyle bir mum bebek hafif 

sallanıyordu. Esinti olmadı�ı halde niye sallandı�ını dü�ündüm ve buldum: Ben arabaya 

binerken yorgun olmadı�ım zamanlardaki gibi �öyle hafifçe ba�ımı e�erek içeri 

süzülüvermemi� “Ayhh! Aman” diye hızla oturmu�tum. �oföre gelince, o, kolunun 

fiyakalı bir hareketiyle kapıyı “çatt” diye kapamı�tı. Bebek onun için kendi dünyasında-

ince bir gülümseyi�le-sallanıp duruyordu. Direksiyonun sa� yanına, kö�eye Atatürk’ün, 

gümü� çerçeve içinde küçücük bir resmi asılmı�tı. Çerçevenin ucuna ba�lanan mavi 

boncuk da tıpkı bebek gibi hafifçe sallanıyordu. Birden �oförü merak ettim. E�ilip 

baktım: Orta boyu, yanık tenli, kıvırcık saçlı genç bir adamdı. Spor ceketinin yakasında 

bir rozet, boynunda çiçekli falanlı bir kravat. Kendi kendime: “Bak bu olmaz” dedim. 

“�oför dedi�in �öyle külhani olmalı. �u kravatı çıkarıp yakasını açmaması gerek”. 

Benim dikkatli dikkatli baktı�ımı görünce: “�imdi gidiyoruz küçük hanım” diye 

seslendi.”253 

 “Da�ılı�” öyküsünün anlatıcısı gözlemci konumundadır. Öyküde bir genç kızın 

Roma’da ya�adıkları anlatılır. Anlatıcı, öyküde adeta seyirci gibidir. Adeta elinde bir 

kamerayla dola�ır. Romanın çar�ısı, pazarı, sokakları tasvir edilir. Anlatıcı mekânlara 

dair bilgi verir. Roma’nın kalabalık caddeleri, ı�ıklı ma�azaları, meydanları, büyük 

havuzları anlatıcının kamerasından sergilenir. 

 “Kö�eba�larında seyyar satıcılar, ye�il gözlü �talyan delikanlıları, sert hatlı, kalın 

�talyan kadınları renkli e�arplara do�ru e�iliyor; e�arplar dalgalanıyor, boncuklar, 

gümü� Salipler, ucuz yüzükler, küpeler, tespihler parlıyor ve onlar, i�portacılar, 

kalabalı�ın u�ultusunu bastırmaya çalı�arak ba�ırıyorlardı: “Hey Sinyor! Sinyora… 

Sinyora…”254  

 “Özsu” öyküsünün ben-anlatıcısı tanık konumundadır. Öyküde “Hayriye” adlı 

kadın kahramanın bir soka�ı nasıl güzelle�tirdi�i anlatılır. Anlatıcı, hastalı�ının 

ardından evinde dinlenen birisidir. Sokakta olup bitenleri evinden izler. Bu bakımdan 

adeta bir kamera görevini üstlenir. 

 “Hayriye kumral, iri kalçalı, ı�ıl ı�ıl bir kadındı. Onun i�ini bitirdikten sonra 

filesini alıp soka�a çıkmasıyla, günlük ya�am canlanıverirdi. O, çar�ıya de�il de 

bayrama gidiyormu� gibi sevinçli olurdu…” Hadi Nermin Hanım. Hadi Feride 

hanım…” diye, kom�ularını çar�ıya ça�ırır, fasulyenin, balı�ın, kirazın fiyatlarını haber 

verirken asmalı çar�ının bütün ne�esi, gürültüsü soka�ımıza gelmi� gibi olurdu. Her 

                                                 
253 Bozbulanık, Aksaray Dolmu�, s. 29 
254 Bozbulanık, Da�ılı�, s. 59 



 132 

çar�ıya çıkı�ında, sa�dan soldan sipari�ler alırdı: “Hayriyeci�im, kuzum, bana bir demet 

maydanoz alıver… Hayriye, benim ekme�i unutma, gözünü seveyim… Hayriye ayol, 

ne olur bize…”255 

             “Susuz III” öyküsünün anlatıcısı gözlemci konumundadır. Adeta bir izleyici 

konumundaki anlatıcının dikkatlerinden sunulan öyküde onun tanıklı�ı söz konusudur. 

Bunalımdaki bir insanın alkolün etkisiyle yaptıklarına tanık olan anlatıcı, öyküye �u 

giri� cümleleriyle ba�lar: 

 “Ahmet votka �i�esini yakaladı�ı gibi duvara, takvimdeki çıplak kıza fırlattı. 

�i�e takvimin sa� ucuna çarparak parçalandı. Cam kırıklarıyla sıvalar, masada açık 

duran büyük sözlükle, ha�lanmı�, sosislerin, ispirto oca�ının üzerine saçıldı. Gece 

yarısını dört dakika geçiyordu. Be�inci dakikada bekçinin düdü�ü öttü.”256 

 “Susuz V”, Nezihe Meriç’in gözlemci anlatıcıya sahip öykülerindendir. Öykü, 

lise ö�retmeni Sahir ile arkada�ı Mahmud’un ya�adıklarını anlatır. Anlatıcı ço�u zaman 

öykünün dı�ındadır. Yine de bazı bölümlerde varlı�ını hissettirir. Öykü ki�ileri 

tanıtılırken gözlemci anlatıcı, adeta bir kamerayla film çeker gibi hareket eder. Anlatıcı, 

öykünün ba�ından sonuna kadar her �eye tanık olur. 

 “Susuyorlar. Her sordu�una saygı ile cevap verdiler önce. Sonra sustular. Tuhaf 

bir tutukluk geldi. Komisere ısrar edemiyor. Bu i�i anlamadı. Karı�ık i� bu i�. Gözü 

tutmadı. Bir i� var bu i�te. 

 Biri bütün sorulara “Dikkat etmedim” diyor. Kısılmı� ela gözleri, gözlüklerinin 

arkasında ince ince parlıyor. Sandalyesine rahatça yerle�mi�, kollarını kavu�turmu�, bol 

sigara dumanı içinde oturuyor. Dı� görünü�ünde büyük bir kayıtsızlık; oturuyor. 

Soruları saygı ile yanıtlıyor. Sonuç �u oluyor: “Dikkat etmedim. Farkında de�ilim.(…) 

Öbürüne dönse komiser…O da ba�ka çe�it bir antika. Bir gülümseme tutturmu�; 

dirsekleri dizlerine dayalı; elinde bir zincir. Zinciri, bir sa� ayakkabısının ucuna 

de�diriyor, bir solun. Oynar durur zincirle. Di�lerinin arasında tıs tıs da tıs tıs bir 

ıslık.”257 

 “Susuz IX” öyküsü ba�tan sona diyalogdan olu�ur. Öyküde bir müsamere için 

hazırlanan ilkokul ö�rencileri ile ö�retmenlerinin konu�maları yer alır. Anlatıcı 

tamamen silikle�tirilmi�tir. Öykünün içeri�ini diyaloglar aracılı�ıyla ö�reniriz. 

Ö�rencilerin kıyafet sorununun anlatıldı�ı öyküde çocukların konu�maları fakirlik-
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zenginlik üzerinedir. Öykünün mesajı da yine bu konu�malarda sunulur. Bir kamera 

adeta sınıftaki her �eyi sözler ve görüntüleri anında öyküye dahil eder. 

 “Hı�hı�i Hançer” öyküsü biçim bakımından oldukça farklıdır. Öykünün tamamı 

bir koro ve koroya cevap veren bir ki�inin sözlerinden olu�ur. Öyküde yazar tiyatroya 

ait terimlerden faydalanır. Yapısına dikkat edildi�inde metnin bir oyun gibi 

kurgulandı�ı görülür. Öyküde yasak a�k ya�ayan bir kadının geleneksel de�erlerin 

baskısıyla mücadelesi anlatılır. Koro, kadın kahraman ile çatı�an toplumu simgeler. 

Anlatıcı geri plandadır. Öyküde yer alan diyaloglar aracılı�ıyla okura bilgi verilir. 

 “Koro: 

 Yazık, yazık! Yazık etti kendine. 

 Sesler: 

 Gül gibi tazeydi. Altın be�iklerde, gümü� e�iklerde büyütüldü (Bir dedi�i iki 

olmadı.) 

 Koro: 

 Yazık! Yazık oldu. 

 Sesler: 

 Kim almazdı onu? Üç o�lanın bir tanesiydi. Kalem ka� onda, kömür göz 

ondaydı. (Geçenlerde gördük bozulmu�.) 

 Koro: 

 Yazık! 

 Bir ses: 

 SERSEMLER! 

 Koro: 

 Ooooo! Bu ne demek? Onu biz biliriz biz! 

 Bir ses: 

 OOOOF! ÇOK B�L�RS�N�Z S�Z! 

 Koro: 

 Yoooo! O mahvolmu� bir kızdır. 

 Bir ses: 

 HOOO! O �Y� E��T�LMEM�� B�R KIZDIR 

 Koro: 

 Yazık! 

 Bir ses: 
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 EVET!.”258 

 “I�ın” öyküsü, “I�ın” ile babasının konu�malarından ibarettir. Öykünün büyük 

kısmında diyaloglar yer alır. Çok geri planda kalan anlatıcı zaman zaman varlı�ını 

hissettirir. I�ın ile babasının ili�kisini gözlemler. Onların her davranı�ını takip eder. 

 “Bakı�ları dalgın uzun adamla, yeniyetme kızı, aralarında, sözcükleri 

kullanmadan, ba�ka bir dilden konu�uyorlar. Biri ço�unlukla sigarasını emiyor; öbürü, 

hep aynanın kar�ısında, saçlarını tarıyor. Aralarındaki dil, bazan, bakı�malar, kısa, 

de�i�ik anlamlı ünlemler, çarpılan bir kapıyı izleyi�, bir ıslık; bazan, sessizli�in sesini 

dinlemek, i�te baba sesleniyor: 

 - I�ın neredesin? 

 - Buradayım. 

 Susuyorlar. Sessizlik alıyor konu�mayı.259 

 Nezihe Meriç’in “Oya” adlı öyküsünde de anlatıcı gözlemci konumundadır. 

Anlatıcı, öyküde anlatım kısımlarını en aza indirmi�tir. Bunun nedeni olay ile kendisi 

arasındaki ba�lantıyı azaltmaktır. Öykü, kahramanların kar�ılıklı konu�malarından 

olu�ur. Gözlemci anlatıcı öykü mekânında adeta bir kamerayla dola�ır. Kimi zaman 

kurdu�u kısa cümlelerle varlı�ını hissettirir. Mekân ve ki�i tasvirlerinde tarafsız 

davranır. Var olanı gösterir. Öykünün ana kahramanı “Oya” adlı çocuktur. Oya ile 

annesi arasında geçen uzun konu�mayı aktaran anlatıcı, araya girdi�i kısımlarda söz 

alan ki�inin kim oldu�unu belirterek geri çekilir. Öykü kahramanlarını adeta tiyatro 

sahnesine ça�ırır. 

 “Çakılı, çıkılı çakılı çıkılı” diye, seke seke geliyor annesinin yanına. Kara 

gözlerini açarak diyor ki: 

 “Ben dü�mem ki. Ben kocamanım. Ben ablayım. Ben üç tane ya�ındayım”. 

 “Yok canın! Peki öyleyse, söyle bakalım deniz ne renk?” 

 “Dondurma.” Anne gülüyor. 

 “Ne istiyorsun demedim. Bak ne diyorum, bana bak, yüzüme bak…” 

 “Bak abi onlara dondurma getirdi.” 

 “Dinliyor musun sen beni? Bak ne söylüyorum ben sana. Söyle bakayım, deniz 

ne renk?” 

 “Deniz mi? �ey, deniz �ey rengi, bundan i�te…” 

 “Peki bu masa örtüsü ne renk?” 
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 “Immmmh, mavi” 

 “Peki o zaman deniz ne renkmi�?” 

 “Bak, o karde� de dondurma yiyor.” 

 “Deniz ne renk diyorum ben sana?” 

 “Bak onlar bulut.” 

 “Hangileri?” 

 “Bak gökyüzünde, bak i�te onlar.” 

 “Ee? N’olmu� bulutlara?” 

 “Onlar beyaz.” Anne Oya’nın saçlarını karı�tırıp gülüyor. 

 “Sen ne bilmi� Raziye’sin sen.” Oya tepsiyle dondurma götüren garsonu 

izleyerek sürdürüyor sözünü: 

 “Bak, annecim bak, dondurma var ya, bak a�abeyinin elindeki tepside…” 

 “Evet görüyorum, ne olmu�?” 

 “Dondurma da beyaz. Amaaa, çukulataları kara.” 

 Anne gülüyor. Yan masadakiler de gülüyor. Anne diyor ki, 

 “Kara de�il. Ona kahverengi denir. O elindekiler ne? Aç bakayım avucunu” 

 “Bak ne güzel. Gazoz kapa�ı.” 

 “At onları elinden. Yerlerden topladın de�il mi? Pistir onlar, at.” 

 “Yaaaa! Onlar güzel. Bak parlak.” 

 “Üzülüyorsun ama beni sen. Peki söyle bakalım o ne renk?” 

 “Bu mu? Bu, bu sarı mı?” 

 “Eh onun gibi bir �ey.” 

 Gene garson geçiyor yanlarından. Onun elindeki tepsi de renk renk 

dondurmalarla dolu.”260 

             “Ünlemleri Kökertmek” öyküsü Nezihe Meriç’in gözlemci anlatıcıya sahip 

öykülerinden biridir. Anlatıcı, anlattı�ı öyküyle kendisi arasındaki mesafeye dikkat 

eder. Anlatım kısımlarını en aza indiren anlatıcı sahne tekni�ini kullanır. Kahramanların 

kar�ılıklı konu�maları geni� yer tutar. 

 “Dönüp, yufkacıya baktı ozan. �çi yorulmu�tu. 

 Dedi ki yufkacıya: 

                                                 
260 Yandırma, Oya, s. 35 



 136 

 “Bu yolun yabancısı de�ilim. Arada bir de olsa geçerim buradan. Yukarda halam 

oturur. Ama, �a�tı�ım �u ki, bu evi hiç farketmemi�im. Ne güzel, ama ne güzel bir 

ev!”261 

            Nezihe Meriç’in gözlemci anlatıcıyı kullandı�ı öykülerde tarafsız bir anlatım 

tutumu dikkat çeker. Anlatıcı, öykü kahramanlarıyla arasındaki mesafeyi korumaya 

çalı�ır. Yazarın  nesnel bir anlatım tutumu geli�tirmeyi amaçladı�ı bu öykülerde 

anlatıcının yorumları yer almaz. Gözlemci konumundaki anlatıcı, kamera gibi hareket 

eder. Nezihe Meriç’in öykülerinin inandırıcılı�ında anlatıcının yansız olu�unun etkisi 

büyüktür. 

 

3.4. Mekân 

 “�tibari bir eserde mekânın da itibari olması tabiidir. Vak’a zincirini meydana 

getiren halkalar mâhiyeti ve ona i�tirak eden �ahıs kadrosundaki fertlerin içinde 

bulundukları �artlar bu itibari mekânın �ekillenmesine tesir eden faktörlerdendir. 

Anlatıcının durumu, tanıtılan yere göre, bulundu�u mevki mekânın tanıtılmasında 

ehemmiyetli rol oynar.”262 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde mekân tasvirleri çok önemli bir yer tutar. Özellikle 

de iç mekânlar anlatılırken ayrıntılardaki zenginlik dikkat çeker. Yazarın gözlem gücü 

de bu anlatımda etkilidir. Öykülerin ço�unda ev içleri olayların geçti�i mekân olarak 

kar�ımıza çıkar. Yazar, özellikle de mutfaktaki e�yaları tüm ayrıntıları ile tasvir eder. 

Öykülerin ço�unda “mutfak ve kadın” ili�kisi ortaya konulur. Bu durum, öykülerdeki 

içerik ile mekân arasındaki uyumla açıklanabilir. Öyküler, farklı konumlardaki 

kadınların dünyalarını yansıtır. Toplumda de�i�ik roller üstlenmi� kadınların ortak 

mekânı mutfaktır. Yazarın tabiriyle tüm kadınların temel sorunu “çorbayı kurtarmak”tır. 

Bu nedenle de öykülerdeki iç mekân, özellikle de mutfak, i�levselli�i bakımından çok 

önemlidir.  

             Mekân tasvirleri, Nezihe Meriç’in öykülerinde fonksiyonel tarzda kullanılır. 

Mekân tasvirleri, öykü kahramanlarına dair çok önemli bilgileri de sunar. Mekânlar, 

sahiplerinin ya�ama biçimini yansıtır. Yazar, mekân tasvirlerinde çok ba�arılıdır. 

Tasvirler,  öykülerde blok �eklinde de�ildir. Öykülerde farklı bölümlere serpi�tirilen bu 

                                                 
261 Yandırma, Ünlemleri Kökertmek, s. 90 
262 �erif Akta�, Roman Sanatı ve Roman �ncelemesine Giri�, Akça� Yayınları, 2000, s. 127 
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tasvirler, kısadır. Mekânları nesnel bir tutumla tasvir etmeye çalı�an yazar, gerçekçili�i 

korumayı amaçlar. Mekânlar, okurun gözünün önünde tablo gibi  canlandırılır. 

 Demir Özlü, Nezihe Meriç’in “Bozbulanık” adlı öykü kitabını ele�tirirken 

mekân unsurunun önemine özellikle de�inir: “Sadece yalnızlıkların, kırların, deniz 

kenarlarının �iiri olmaz ya; �ehirlerin, ev içlerinin, insanların kaderince sürüp giden 

keskin hakikatlerin de �iiri vardır. ��te bu, ev içlerinde yorulmu�, yo�unla�mı� 

insanların üzerine çökmü� �iirle�mi� havayı, Nezihe Meriç’in ilk eseri olan 

Bozbulanık’ta bulmak mümkün.”263 

 Muhtar Körükçü, Varlık’ta, “Üç Hikayeci Bir �air” ba�lıklı yazısında Nezihe 

Meriç’in öykülerinde iç mekân yo�unlu�una i�aret eder: “Mevzuları hep dört duvar 

arasında. Açık havaya, memleket meselelerine, içtimai mevzulara henüz inmemi�. 

�nmese de olabilir. Varsın bir kadın sanatkarımız da sadece kendi alemlerini 

anlatsın.”264 

 Fethi Naci, “Adam Sanat” dergisinde yayımlanan bir yazısında  Nezihe Meriç’in 

öykülerinde iç mekân unsurlarını de�erlendirir. Ele�tiri yazısına �öyle giri� yapar: “Ey 

Nezihe Meriç! Gel Kurtul O Dar Mutfa�ının Hendesesinden!” Yazara bu �ekilde 

seslenen Fethi Naci, “Bir Kara Derin Kuyu” adlı öykü kitabındaki mekân unsurlarını 

de�erlendirir. Öykülerindeki iç mekân yo�unlu�u ile ilgili �u ele�tiriyi yapar:  

 “Nerden mi çıktı bu “mutfak” sözcü�ü? Hikayelerden! Kitapta 15 hikaye var; bu 

hikayelerden 10’unda yani üçte ikisinde, ya do�rudan “mutfak”‘tan (Nezihe Meriç 

“mutbak” diyor) söz ediliyor ya da “mutfak” sözcü�ü geçmese bile mutfakta yapılan 

i�ler anlatılıyor. Be� hikayede “mutfak” yok: Sokakta geçen “Çangal”da; plajda geçen 

“Gül Yapra�ının Pembe Sesi”nde;yıllar öncesinin Bodrumunun anlatıldı�ı “Eskiden 

Bodrum’da II’de; zamanın de�i�ti�inin, dökülen kö�elerde birikmeye ba�layan 

bugenvillerin anlatıldı�ı “Giz”de (Gene de bir cümle kırıntısı var: Sabah alı�veri�ine 

çıktı�ımda”) bir de “Uydurukçu” adlı hikayede: bu hikayede kadın hasta, zaten mutfa�a 

girecek hali yok! Öyle sanıyorum Nezihe Meriç kadar mutfaktan kadınların ev içi 

i�lerinden söz eden bir ba�ka hikayeci yoktur.” Yazının sonunda ideolojik bir bakı� 

açısıyla �u ele�tiriyi dile getirir: “Bo�una mı bütün gerici iktidarlar kadını mutfa�a 

“tıkmak” isterler!”265 

 Fethi Naci’nin bu ele�tirisi, Nezihe Meriç’in öykü dünyasının belli ba�lı 

                                                 
263 Demir Özlü, Dönüm, 01.05.1953 
264 Muhtar Körükçü , Varlık, S. 397 01.08.1953 
265 Fethi Naci, “Ele�tiri Günlü�ü,” Adam Sanat, S.68 Temmuz 1991, s. 26 
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özellikleri dü�ünüldü�ünde haksız bulunur. Kadın dünyasını tüm renkleri ile yansıtan 

yazar, “iç mekân” kurgusuna çok önem verir. Mutfak sözcü�ünün öykülerde sıkça 

kullanılması  do�aldır. “ Mutfak”, öykülerde kimi zaman mekân olarak kullanılarak 

ayrıntılı biçimde tasvir edilirken kimi zaman da sadece sözcük olarak geçer. Temizlik, 

yemek yapma gibi i�ler, kadınların günlük hayatlarının bir parçasıdır. Bu nedenle “ev 

içleri “ Nezihe Meriç’in öykülerinde sıkça tasvir edilir. 

 Mekân tasvirlerinde gösterme yöntemini sıkça kullanan yazar, en küçük 

ayrıntılara dahi dikkat eder. Gözlem gücünün ürünü olan tasvirlerde e�yalar da i�levsel 

nitelik kazanır. Öykülerde yer alan en basit e�ya dahi önemli bilgiler sunar. E�ya, 

ki�inin kimli�ini yansıtır. Öykülerde tasvir edilen e�yalar da kahramanların e�itim 

düzeylerini, dünya görü�lerini, ekonomik durumlarını, ruh hallerini, ilgi alanlarını 

ortaya koyar.Yazar, e�yanın bu i�levselli�ini öykülerde sıkça kullanır.   

 

3.4.1. �ç Mekân  

 Nezihe Meriç’in öykülerinde dura�an bir yapı vardır. Olayın sayısının en aza 

indirgendi�i öykülerde tasvirler ve tahliller geni� yer tutar. Dı� mekân unsurları dinamik 

yapıdaki öykülerde yo�undur. �ç mekân unsurları ise hareketin az oldu�u öykülerde 

sıkça kullanılır. Nezihe Meriç’in öyküleri iç gözlem a�ırlıklı oldu�undan iç mekân 

unsurlarının sayısı oldukça fazladır.  

 Nezihe Meriç, ev içlerinin öyküsünü yazar. Ev içleri anlatılırken oldukça 

ayrıntılı tasvirler sunulur. Yazarın gözlem süreciyle ayrıntılar zenginle�ir. �ç mekân 

unsurları i�levsel olarak kullanılır. Olay örgüsüne katkıda bulunur. Kahramanların 

ya�ama biçimi ile ya�adıkları mekânlar arasında uyum söz konusudur. Özellikle de iç 

mekân unsurları kahramanların kimli�ini ortaya koyar. Ekonomik ve kültürel bakımdan 

durumlarını yansıtır.  

 Yazarın ilk öykülerinde “iç mekân” tasvirlerine geni� yer verilir. Son öykülerde 

ise “dı� mekân” tasvirleri yo�undur.Bu de�i�imin önemli bir nedeni vardır: Yazarın  ilk 

öykülerinde kadın dünyası anlatıldı�ından bu öykülerin mekânları, ev içleridir.  

Öykülerin kadın kahramanları, meslek sahibi olsalar da ev hanımı olarak mutfakta da 

çalı�ırlar. Kadın kahramanların dünyalarının merkezinde “ev” ve “ev i�leri” yer alır. 

Yazar, iç mekânları tüm ayrıntılarıyla tasvir ederken aynı zamanda kadının dünyasına 

da ı�ık tutmayı ba�arır. 
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3.4.1.1. Ev 

 Nezihe Meriç, öykülerinin ço�unda ev içlerini anlatır. Özellikle de mutfakların 

tasvirleri çok geni� yer tutar. Yazar, kadın dünyasını yansıttı�ı öykülerde mutfa�ı bu 

dünyanın en önemli unsuru olarak görür. Öykülerde mutfak tasvirlerine dikkat 

edildi�inde adeta bir kameranın bu iç mekânda dola�tı�ı dü�ünülür. En ince ayrıntısına 

kadar mutfaktaki e�yalar anlatılır. Kadın kahramanlar için evin en önemli kö�esi 

mutfaktır. Kadın kahramanların zamanlarının pek ço�u burada geçer.  

 “Bo�lukta Mavi” adlı öykünün mekânı, Hacı Bey’in “bir ta�ra memleketinde 

eski yapı, büyük bir zengin evi” diye tanımlanan evidir. Öykü, içeride ba�layıp yine 

içeride bitmektedir. Hacı Bey’in e�leri, kızları, gelinleri mutfakta gülü�erek i� 

yapmaktadırlar. Yazar, di�er öykülerinde de oldu�u gibi “mutfak” sözcü�ünü 

kullanarak bu iç mekânı ayrıntılarıyla tasvir eder. Ta�ra kadınlarının zamanlarının 

büyük kısmını geçirdikleri mutfak, onların en mutlu oldukları yerdir. Bu nedenle 

ayrıntılarıyla tasvir edilir: 

 “Yeni yıkanmı� ta�lı�ın ötesinden, ambarın arkasındaki çama�ırhaneye açılan 

büyük ta� mutfaktan, dumanla karı�ık, kızdırılmı� tereya�ı kokusu- tepe camından 

vuran ı�ı�ın altında- bir bacadan çıkıyormu�çasına döne döne ona do�ru geliyor, 

pencerenin önüne yayılarak a�ır a�ır dı�arı çıkıyordu.”266 

 Mutfaktaki kazanların isi, kalaylı bakırlar, bakır tepsiler de anlatılır. E�yaların 

hepsi bir ta�ra evine uygundur. Yazar, e�yaları tasvir ederken kahramanların ya�ama 

biçimlerini yansıtır. Öyküde yer alan iç mekân tasviri çok önemlidir. Ta�ra kültürünü 

yansıtan mekân ile sahipleri arasında bir ili�ki söz konusudur. 

 “Bo�lukta Mavi” öyküsündeki ana kahraman, ta�ra evine iki günlü�üne gelen bir 

genç kızdır. �stanbul’da ya�ayan  genç kız, iç mekâna farklı bakı� açısıyla yakla�ır. 

Ayrıntılarıyla tasvir edilen tüm e�yalara yabancıdır. Kendisini bu eve ait 

hissetmedi�inden her �eye yabancıla�ır. Bu yabancıla�ma özellikle de iç mekâna bakı�ta 

kendisini gösterir: “Bütün bu e�yalarda, sevilmemekten gelen bir donukluk vardı. Bir 

�ey anlar gibi oldu. ��in sırrı -o eksikli�in- buradaydı galiba. Ok�anmamı�, çiçekleri 

öpülmemi� Kütahya vazoları; bir kadın yana�ının sıca�ını duyamamı� aynalar; tavanın, 

uzun uzun seyredilip dü�lere dalınmamı� oymaları; kilimlerin nakı�ları, “galiba 
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galiba… bo�una bir güzellik, renklilik, aydınlık, ferahlık. Her �ey kendi kendine, 

kondu�u yerde duruyordu.”267 

 Mutfak, kadın kahramanların dı� dünyanın tüm sıkıntılarından kaçıp sı�ındıkları 

bir mekândır. Tüm çirkinliklerden uzak olduklarına inanıp huzurla i� yaptıkları iç 

mekân burasıdır. �nsan-mekân ili�kisini ortaya koyan yazar, mutfa�ın kadın 

kahramanların mutluluk kayna�ı oldu�unu sıkça vurgular. “Keklik Türküsü”nün “Oya” 

adlı kahramanı, temiz ve düzenlidir. En sevdi�i i�, yemek yapmaktır. Oya’nın en 

sevdi�i mekân, mutfak oldu�undan bu iç mekânın unsurları kullanılır. “Susuz IV” adlı 

öykünün kadın kahramanı da vaktinin ço�unu mutfakta geçirir. “Mutfakta çalı�ıp 

duran” birisi olarak tanıtılır. E�iyle ayrılma noktasındaki mutsuz kadın, mutfa�ına 

sı�ınır. Onun için önemli olan, “çorbayı ve çocukların sevincini kurtarmak” tır. �ç 

mekân bu öyküde de i�levseldir. 

 “Açan da Tutku Gülleri açar” öyküsünde de iç mekân figürü çok önemlidir. 

Toplumla sürekli çalı�an kadın kahramanının en mutlu oldu�u yer, mutfa�ıdır. Mutfak, 

koruyucudur. Mutfakta e�yalar uzun uzun tasvir edilir. Ayrıntılarındaki zenginlik insan-

mekân ili�kisinin önemini vurgular. Kadın kahramanın sofrasını hazırlaması, bula�ıkları 

yıkaması, mutfa�ı temizlemesi adım adım anlatılır. “Mutfa�ın içi sıcak buharlı sabun 

kokusu” ayrıntılarıyla sunulur. “Benim bu i�lerim kutsaldır” diyen kahraman için bu iç 

mekân adeta kutsal bir yerdir. 

 “Mutfak” sözcü�ü Nezihe Meriç’in öykülerinde en sık kar�ıla�tı�ımız 

sözcüklerdendir. Yazar, “mutfak” yerine “mutbak” sözcü�ünü kullanmayı tercih eder. 

Bu iç mekân çok sayıda öyküde ayrıntılı biçimde tasvir edilir. Öykülerde kadın 

kahramanların dünyası anlatılırken evlerin özellikle mutfakları uzun uzun anlatılır. 

Mutfakla ba�lantılı olarak yemek ve yemek çe�itlerine ait çok sayıda sözcükle de 

kar�ıla�ılır. Nezihe Meriç’in öyküleri yemek çe�itleri bakımından çok zengindir. Yazar, 

yemeklerin mutfakta yapılı�ını uzun uzun anlatır. Kadın kahramanların bu konuda ne 

kadar hassas olduklarına i�aret eder. Öykülerde “mutfak” sözcü�ünün kullanımına �u 

örnekler verilebilir: 

 “Yatak çar�afları bembeyaz, mu�ambalar cilalı, mutbak takımları pırıl pırıl 

oldukça i�ler yolunda demekti.” (Bozbulanık, Dünyada Teknik Arıza, s. 16) 

 “Yeni yıkanmı� ta�lı�ın ötesinden, ambarın arkasındaki çama�ırhaneye açılan 

büyük ta� mutbaktan…” (Bozbulanık, Bo�lukta Mavi, s. 21) 
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 “Rana Teyze ivedilenir, bir mutba�a girer, bir bahçeye çıkar.” (Bozbulanık, 

Alaturka �arkılar, s. 85) 

 “Küçük bir mutbak iskemlemesine oturmu�, maltızın kar�ısında, yanakları ate� 

gibi…” (Bozbulanık, Keklik Türküsü, s. 100) 

 “Turuncu mutba�ın içinde, üstü mavi, altı siyah bir dikdörtgen.” (Topal Ko�ma, 

Susuz IV, s. 130) 

 “Mutba�ın içi sıcak buharlı sabun kokar.” (Menek�eli Bilinç, Açar da Tutku 

Gülleri Açar, s. 258) 

 “Balık kokusunun artık aralıktan ta�ıp mutbaklara dolmaya b�ladı�ı sırada 

kom�u seslendi.” (Dumanaltı, Dedi’Ölüm Aklımda’ s. 14)  

 “Arka odalardan salona, salondan mutba�a, mutbaktan balkona gidip geli�lerini 

görüyor evin içinde…” (Dumanaltı, Tedirgin, s. 72) 

 “Giri�teki sofanın bir yanında, kı� için, küçük’muhkem’ bir oturma odası, öbür 

yanında mutfa�ı vardı.(…) Küçük bir hamamı bile vardı mutbaktan geçilen.” 

(Dumanaltı, Umut’a Tezgah Kurmak, s. 90) 

 “Mutbaktan gelen çe�itli küçük sesler, bir bıça�ın dü�ünce çıkardı�ı tınlama, 

bardak içinde fırdönen ka�ı�ın bo�uk, musluktan bir kaba dolan suyun fı�kırtılı sesi…” 

(Dumanaltı, I�ın, s. 127) 

 “Ak�am olurken e�er evdeysem, hemen mutba�a ko�uyorum. Bir sofra �enli�i 

uydurmaya.” (Dumanaltı, Erol Bey, s. 211) 

 “Hemen mutba�a. Kendi için aldı�ı, küçük kırmızı demlikte, çabucak bir ki�ilik 

çay demleyecek.” (Bir Kara Derin Kuyu, Suskun Ezgisi, s. 238) 

 “Mutba�ın derli toplu oturu�una, kapıyı açı�ıma, bahçenin gecenin açılı�ı içinde 

koyu lekeler, benekler olu�turan çiçeklerine, kendine kahve yapan (cezveyi, �ekerli�i 

parmak ucu dokunu�larla usulca tutup,muslu�u azıcık açarak) kendime bakıyorum.” 

(Bir Kara Derin Kuyu, Güzbeyi, s. 312) 

 “Mutfak” sözcü�ü ilk öykü kitaplarında çok sık kullanılırken “Yandırma”da yer 

alan öykülerde çok azdır. Ayrıca “mutbak” de�il “mutfak” �eklinde kullanılır.  

 “Arkada geni� bir mutfak, malta ta�ı dö�eli.”268 

Nezihe Meriç’in öykülerinin iç mekân  tasvirlerinde kahramanların ruh halleri 

ile mekânın unsurları arasındaki uyum dikkat çeker. Ev içlerindeki e�yalar insan 

psikolojisini yansıtır. “Dünyadaki Teknik Arıza” öyküsünde iç mekân, çuval dikerek iki 
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çocu�una bakan Nermin Hanım’ın evidir. Mekân tanıtılırken iki farklı bakı� açısından 

söz edilir. Odadaki e�yalar, bir yabancıya güzel görünürken Nermin Hanım’ın gözünde 

çok çirkinlerdir. �nsan psikolojisi ile e�ya arasındaki ili�ki vurgulanır. E�yaların 

görüntüsü ruh haline ba�lı olarak de�i�ir. 

             “Oda, iyi dö�enmi� bir oda. Ama, yabancı bir göz için bu. Bir bakı�ta kö�edeki 

çini soba, ortadaki üzeri mu�ambalı ceviz yemek masası, i�lemeli keten perdeler gözü 

çekebilir. Gel gelelim Nermin Hanım, bir türlü alı�amadı�ı parasızlık, dulluk, geçim 

sıkıntısı içinde, bir acıdan geçip acıla�ma ve artık hiçbir acı duymama haliyle böyle 

arada bir do�ruldu�unda, duvarların badanasızlı�ına içi daralarak bakar.”269 

 “Umudu Fakirin Ekme�i” öyküsünde de insan psikolojisinin mekâna bakı� 

üzerindeki etkisi ortaya konulur. Kadın kahramanın yoksullu�unu yansıtan ev e�yaları 

kirli ve düzensizdir. E�yalar sosyo-ekonomik yapıya uygundur. Kadın kahraman, hasta 

kocasını ziyaretten dönerken i� bulma ümidiyle mutlu olur. �erbetçinin umutlu sözlerini 

duyduktan sonra ruh halini de�i�ir. Kadının karamsar ruh hali de�i�ir. Bu de�i�ime 

ba�lı olarak iç mekânın görüntüsü de de�i�ir. Kadının umutlu ruh hali mekâna yansır. 

“O, hızla eve gelmi�, odanın harap tahtalarını gıcır gıcır silmi�, eski konsolun çatlak 

aynasını parlatmı�, toz içindeki koca ta�lı�a kova kova suları devirip sıkıca 

süpürgelemi�, bahçeyi sulamı�tı.”270  

 “Dı�arlıklı” öyküsünde iç mekân tasviri i�levseldir. �stanbul’a göç eden ta�ralı 

bir kadın olan Remziye, kentli kadınlara benzemeye çalı�ır. �lk i� olarak da evinin 

dekorunu “Despina” adlı kadının yardımıyla de�i�tirir. Bu özenti tavır, evin her 

kö�esine yansır. �ehirle�me e�ilimiyle eve getirilen e�yaların buraya ait olmadı�ını 

Remziye de fark eder: “Bir somya uydurdu. Yere halı, tül perde, siyah istor aldı. Hiçbir 

�eyi eksik kalmasın istiyordu. Oturdu, keten örtüler i�ledi, ipek çorap, topuklu ayakkabı, 

püsküllü terlik aldı.”271 Remziye’ye göre i�in eksik bir yanı vardı. Ne yaparsa yapsın 

kentliymi� gibi davranmadı�ını anlar. �ç mekân tasviri, ta�ralı kadının kentli e�yalarla 

uyumsuzlu�unu yansıtır.  

           “Susuz II” öyküsünde olayın geçti�i iç mekân, eski dostlarla bulu�up ak�am 

yeme�i yenilen bir odadır. Ali Bey’in zihnindeki da�ınık dü�üncelerle zaman ve 

mekânda sıçramalar olur. Öyküde mekân ile kahramanın ruh hali arasındaki ili�ki �u 

cümlelerle yansıtılır: “��te ya�amını özetleyen çevre: Karısı, kızı, konukları. Giderek bu 
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oda, zaman zaman gelip ya�amına yerle�mi� bu e�yalar… Kurtulamaz. Kanına karı�mı� 

bunlar onun. (…) Evet, ya�amı durmu�tur Ali Bey’in. Bu duru� özdedir. Özündedir. Elli 

sekiz yıldan sonra artık ne ileri ne geri.”272 

            Öykünün ana kahramanı, Ali Bey’e göre onun ya�amı durmu�tur. Hayatındaki 

dinginlik her �eye yansımı�tır. Öyküdeki iç sorgulama sırasında e�ya figürü kahramanın 

bakı� açısıyla tasvir edilir. �nsan-e�ya ili�kisi anlatılır. “Ali Bey” adlı kahramanın 

gözlerini kısarak baktı�ı büfe aynası ayrıntılı bir �ekilde tasvir edilir. Ayna, kahramanın 

kendisiyle yüzle�mesini sa�lar. Kahramanın özbeni böylece açı�a çıkar.  

 “Susuz III” öyküsünde tasvir edilen bekar odası, orada ya�ayan ki�inin sosyal 

düzeyini, ruh halini, ki�ili�ini yansıtması bakımından i�levseldir. Sürekli alkol alan 

“Ahmet” adlı kahraman, bu kirli bekar odasında ya�amaktadır. �ç mekân tüm 

ayrıntılarıyla tasvir edilir: “Ahmet votka �i�esini yakaladı�ı gibi duvara, takvimdeki 

çıplak kıza fırlattı. �i�e takvimin sa� ucuna çarparak parçalandı. Cam kırıklarıyla 

sıvalar, masada açık duran büyük sözlükle, ha�lanmı� sosislerin, ispirto oca�ının üzerine 

saçıldı.”273 Odadaki takvimde yer alan çıplak kız figürü, çok önemlidir. “Ahmet” adlı 

kahraman ki�ilik bölünmesi ya�amaktadır. Sürekli bu takvime bakarak kendisini 

sorgular. Bu takvim, kahramanın iç dünyası anlatılırken sıkça kar�ımıza çıkar :  “Bekar 

odasının lekeli duvarları, tozlu dö�eme tahtaları, kararmı� tavan. Delinin korkunç 

sessizli�i içinde uzakla�ıyor. Duvardaki takvim uzakla�mıyor ama.”274 

 “Susuz V” öyküsünde Mahmud adlı kahramanın evinin içerisinde adeta kamera 

dola�tırılır. Çok mutsuz olan Mahmud’un ruh hali e�yalara yansır. Mutsuz evlili�inin 

nedeni, e�iyle ya�adı�ı ileti�im sorunudur. Hiçbir payla�ımı olmayan bu insanların 

evindeki e�yalar da aynı mutsuzlu�u ya�ar. �ç mekân tasvirinde �iiri andıran biçim 

özelli�i dikkat çeker:  

 “Merdiven ba�ında bir çinko oturak.  

 Sofrada bir sedir; sedirde bir yatak. 

 Yatakta ihtiyar bir kadın, yere kaymı� bir yorgan. 

 Paçadan ba�lı pazen don; i�lemeli yün çoraplar.  

 Beyaz Amerikana kırmızı laleler i�lenmi�; buru�uk perdeler.  

 Kapıda asap bozucu bir gıcırtı 

 Yatak odası.  
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 Yerde bir yatak.  

 Yatakta güllü yorgan.  

 Konsolda ayna, aynada duvar. Duvarda bir çivi, çivide bir kadın hırkası. Tahta 

sandalyede bir kadın entarisi. Yata�ın ba�ucunda bir çift kadın terli�i. Terli�in içinde 

süt �i�esi. Süt �i�esinde, a�zı yara olmu� küçük bir o�lan; o�lanın gözlerinde babası; 

babasının gözlerinde karanlık.”275 

 “Narin” öyküsünün iç mekânı, bir genç kızın “Mona Lisa” �arkısını dinledi�i 

odadır. “Yalnızlık” temalı bu öyküde dü�sel bir mekân anlatılır. Genç kızın zihninde 

canlanan bu mekânda elektrik feneri ile yalnız insan arasında ili�ki kurulur. Elektrik 

feneri de tek ba�ınadır. Onun bulundu�u yer de ıssızdır. Elektrik feneri ı�ık saçsa da 

onun aydınlataca�ı kimse yoktur. Bu benzetmedeki elektrik feneriyle genç kız 

özde�le�ir: “Ak�am olur, kırlık bir yerde rüzgar eser ve tenha asfaltta tek ba�ına bir 

elektrik feneri yanar. �nsan, o rüzgarı garipser; fenerin yalnızlı�ını ta içinde duyar; o, 

fener de�il de bir insanmı�, garipmi�, öksüzmü� sanır.”276 

 “Menek�eli Bilinç” adlı öykü kitabında toplum baskısına boyun e�meyen kadın 

kahramanların ya�amlarından kesitler sunulur. Öykülerde bu kahramanların 

özgürlüklerini ellerinden alan dar mekân olarak “babaevi” figürü kullanılır. Babaevi, 

“sevgisizlik mekânı” olarak adlandırılır. Bunun nedeni de mekânın kahramanların nefes 

almasına engel olan havasıdır. Kadın kahramanlar, baskı altında olduklarından nefes 

alamazlar. Onların rahat ettikleri sevgi mekânı ise kadın kahramanların özgürlüklerini 

ya�ayabildikleri, mutlu ve huzurlu oldukları mekândır. 

 “Menek�eli Bilinç” öyküsünde iki farklı iç mekân tasvir edilir. Ana kahramanın 

babaevi, özgürlü�ün ya�anmadı�ı, mutsuzlu�a neden olan iç mekândır. Kahraman için 

ev adeta bir hapishanedir. Burası, menek�eleri sineklendiren ki�ilere uygun bir iç 

mekândır. Öykünün mekân tasvirlerinde simgesel ifadeler kullanılır. �kinci iç mekân, 

menek�e yeti�tirilen ev olan “Naciye” adlı kom�unun evidir. Bu ev, mutluluk 

kayna�ıdır. Bu evdeki e�yalar da kahramanların ruh hallerine uygundur. “Ya�ama 

sevinci” e�yaların tümüne  yansır. Genç kızın ailesiyle ya�adı�ı küçük ev, bu mekânın 

güzelli�ine tezat bir görüntüye sahiptir: “Sinekler, pis sinekler, kara, mikroplu çirkin 

sinekler, menek�elere do�ru uçarlardı. Kurtlanmı�, kokmu� et kokusu ta�ırlardı. Ben 

kahroldum.”277 
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 “Tedirgin “ öyküsünün iç mekânlarının tasvirleri i�levseldir. Nurhan Alada� adlı 

kahraman, aristokrat çevreye mensup, zengin bir ev hanımıdır. Kadın kahramanın 

evindeki e�yaların lüks olu�u dikkat çeker. Kahramanın  pahalı bibloları, elmas yüzü�ü, 

kürkü, boynundaki ipek e�arbı onun mensubu oldu�u toplum katmanını belirtir. 

Hapishanedeki ko�u�ta da kadın kahramanın bu e�yalarına dikkat çekilir. Ko�u�, çok 

kirlidir. Kirli hapishane yastı�ına e�arbını seren kadın kahramanın e�yaları, bu iç 

mekâna uygun de�ildir. Ranzaya astı�ı deri ceketinden utanan kadın kahraman, mekân-

e�ya uyumsuzlu�u nedeniyle tedirgin olur. 

 “Tedirgin” öyküsünün “Nebahat” ve “Nili” adlı kahramanlarının e�yaları, 

çatı�an iki dünyayı temsil eder. Nebahat, ta�ralı bir kızdır. Mavi ta�lı, dü�ük ayarlı 

yüzü�ü, özensiz kıyafetleri onun ki�ili�ini yansıtır. Nebahat’ın evinin tasviri de ta�ralı 

insanların kültürünü yansıtır. Yazar, Nebahat’ın büyükbabasının tesbihine dahi dikkat 

çeker. Dünya görü�ünü yansıtan e�yalar, sahiplerinin ya�ama biçimine uygundur. 

Tesbih de Nebahat’ın yeti�ti�i kültür dünyasına ı�ık tutar. Nebahat’ ın sürekli kavga 

etti�i akrabası Nili, aristokrat çevreyi simgeler. Nili’nin evindeki e�yalar, gösteri�lidir. 

Lüks içinde ya�ayan kadın kahramanın sosyo-ekonomik yapısını ifade eden e�yalar, 

i�levsel nitelik kazanır. Nili’ nin çay içti�i fincanın markasını dahi belirten yazar, sınıf 

farklılı�ına dikkat çeker. Nebahat, e�itli�i savunan, adaletsizli�e kar�ı çıkan, siyasi 

eylemlere katılan devrimci tiptir. Onun e�yaları, kimli�ine uygundur. Nili’den nefret 

eden Nebahat, onun evindeki e�yalara da dü�mandır. 

 “Yandırma” öyküsünde iç mekân tasvirinde insan mekân ili�kisi vurgulanır. 

Tasvirde ayrıntı zenginli�i dikkat çeker. “�amlı Fatma” adlı kadın kahramanın evi 

anlatılır. �ç mekân, “temizli�i, dö�eni�indeki özenilmi�li�i, titizlenmi�li�i” ile anlatılır. 

Ayrıca evin bazı e�yalarına da insan kimli�i kazandırılır. Çok eski yıllarda yaptırılan bu 

evin ruhunun oldu�u dü�ünülür. Geçmi� zaman ruhu ta�ıyan iç mekânın, kahramanları 

kötülüklere kar�ı korundu�una inanılır.  

 “Ünlemleri Kökertmek” öyküsünün iç mekânı, “asfaltlanan güzelim eski zaman 

yoku�undaki köhnemi� bir ev”dir. Evin içindeki bütün e�yalar en ince ayrıntılarına 

kadar anlatılır. E�yalar ile ana kahraman arasında duygusal bir ba� vardır. Evdeki 

e�yalar, geçmi�in tanıklarıdır. Dünün güzelliklerini bugüne ta�ıyan geçmi� zaman 

elçileridir. Çevresindeki her �eye yabancıla�an ana kahraman, e�yaları dost olarak görür. 

Öyküde iç mekân tasviri �öyledir:  

 “Kapıdan girince bir ta�lık vardır. Ya da, küçük bir papuçluktan, bir basamakla 

sofraya çıkılır. Bir yanda bir oda, öbür yanda bir oda. Arkada geni� bir mutfak, malta 
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ta�ı dö�eli. Gömme ta� fırınlı. Giri� kapısının tam kar�ısındaki bir kapı duvarı vardır 

bahçeye açılan. 

 Soldan bir merdivenle yukarı çıkılır. Önde iki büyük oda, arkada,  tahta balkona 

biti�ik, bahçeye bakan orta boy bir oda, ana yerde de bir sandık odası.  

 Evin içinde bir dola�ıverdi ozan.  

 E�yaların tümüne a�inaydı ruhu.  

 ��lemeli beyaz perdeler olsun, sofraya boydan boya serilmi� yürüdümler olsun, 

havı iyice dökülmü�, solmu� �ran halıları olsun, sofradaki sedir, öykülere, romanlara 

nostaljik renkler katarak giren aynalı konsol, kapakları bölmeli, ceviz elbise 

dolabı…”278 

 Nezihe Meriç, �mge Öyküler’de yer alan bir söyle�ide “Ünlemleri Kökertmek” 

öyküsünün iç mekân unsurlarının kullanımını açıklar: “Orada bilerek, isteyerek 

kullanılmı� bir �ey var. Çünkü bu konsollar, yürüdümler, rengi solmu� �ran halıları, çift 

kapaklı gardıroplar falan pek çok öykücü tarafından, pek çok öyküde kullanıldı. Ama 

burada onu mutlaka kullanmak lazımdı o ev için. Bunun kullanılmı�lı�ını belirtmek de 

yazarın bir çe�it namus borcuydu.”279 

 Yazar, bu açıklamasında çok önemli bir ayrıntıyı dile getirir. �ç mekân tasvirinde 

e�yaların daha önceki öykü ve romanlara nostaljik renkler kattı�ını açıkça söylemesinin 

nedenini açıklar. Yazar, di�er yazarları taklit etmedi�ini söylemek ister. Pek çok kitapta 

iç mekân tasviri bu �ekilde olsa da  öyküsündeki özgünlü�ün altını çizer.  

 Nezihe Meriç’in öykülerinde iç mekân genellikle “ev”dir. “Apartman dairesi, kır 

evi, yazlık ev, ba� evi, kö�k, yalı” öykülerin iç mekânıdır. �lk üç öykü kitabında ev 

tipleri: “Apartman dairesi, kır evi, ba� evi”dir. Yandırma’da ise daha çok yazlık evdir. 

Yandırma’da öykülerin dı� mekânı genellikle Bodrum’dur. Buna ba�lı olarak da yaz 

kentindeki evlerin içleri tasvir edilir. Dumanaltı, Bir Kara Derin Kuyu ve Yandırma’da 

dı� mekânın “�stanbul” özellikle de “Bo�aziçi” oldu�u öykülerde iç mekânlar, yalı ve 

kö�klerdir.  
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3.4.1.2. Karakol ve Mahkeme Salonu 

 Öykülerde olayların geçti�i iç mekânlar arasında “karakol” ve “mahkeme 

salonu” da vardır. Bu iki mekân da insanları tedirgin eder. �kisi de bo�ucu atmosfere 

sahiptir. Öykülerde mekân-insan uyumu dikkat çeker. Bu iki mekândaki insanların 

psikolojileri mekânların olumsuz atmosferlerine uygundur.  

 “Susuz V” öyküsünün iç mekânlarından birisi, Mahmud ile Sahir’in cinayet 

tanı�ı olarak sorgulandıkları karakoldur. Bu iç mekânın huzur kaçıran atmosferinde 

kahramanların sürekli terledikleri belirtilir. Çok sinirli olan komiser de onların 

tedirginli�ini arttırır. Komiser, kahramanlardan birine “Neyin farkındasın be herif?” 

diye ba�ırdı�ında aldı�ı cevap ilgi çekidir: “A�acın. Bir karakol penceresi önünde bu 

yemye�il a�aç.”280 Bu cümle kahramanın huzur arayı�ı içinde oldu�unu gösterir. 

Karakolun kasvetinden uzakla�ma iste�ini de vurgular. Karakoldaki nesneler mekânın 

so�uk atmosferine ayak uydururlar. Ye�il bir a�aç bu atmosfere göre de�ildir. Bu 

tezatlı�a da dikkat çekilir. 

 “Susuz VII” öyküsünde ana kahramanın zihninde kurgulanan bir mahkeme 

salonu anlatılır. “Meli” adlı kahramanın zihninde kurgulanan bu iç mekân onun 

psikolojisini de yansıtır. Ayrıca tasvire dikkat edildi�inde “Sancılı Us Bizdedir” 

öyküsünün iç mekân atmosferi ile uyumlu oldu�u görülür. “Büfenin üzerinde duran 

Parisli balerin, avizenin �ıngırt mıngırt kristallerine bir öpücük göndermek için, 

ayaklarının ucunda yükselmi� ve sıkıntıdan öylece uyuyakalmı�. E�yaların tümü bir 

karakol odasını hatırlatıyor bana.  Komiserle polisle dı�arı çıkmı�lar, davalıyla davacı 

yalnız kalmı�. O biçim bir sıkıntılı duru�ları var. Tedirgin, e�reti… Bu odaya nisan 

ya�murlarının ya�aca�ı, bu odada dü� görülece�i dü�ünülemez. Bu odada bir bahar 

çingenesinin “Haydi mengaritea…” diye ba�ıran, tasasız ne�esi hiçbir yankı 

uyandırmayacaktır. Böyle, kalın, hantal, bo� duracaklar kö�elerinde.”281 

 Öyküde tasvir edilen evin salonu, Meli’nin gözüyle bir mahkeme salonu olarak 

kurgulanır. “Suçlu sandalyesinde oturuyorum” diyerek bunun altını çizer. Salon, Rah�an 

Koçako�lu’nun lüks villasının büyük terasa açılan yeridir. Bu salondan ve pahalı 

e�yalardan sıkılan Meli, onları her zengin evinde görülen damgalı e�eklere benzetir. Bu 

e�yaların hiçbirinin birbirini sevmedi�ine yemin edebilece�ini söyler. �ç mekân, 
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sahibinin sosyo-ekonomik durumunu yansıtmaktadır. “Meli” adlı kahramanın bakı� 

açısıyla e�yaların görüntüsü de�i�tirir. Di�er öykülerde oldu�u gibi burada da mahkeme 

salonlarının, karakolların insanı rahatsız eden, gergin ve kasvetli atmosferine i�aret 

edilir.  

 “Sancılı Us Bizdedir” öyküsünün mekânı, mahkeme salonudur. Öykü, bu iç 

mekânda ba�lar ve yine burada biter. Adliye koridorlarının görüntüsü de anlatılır. Orada 

bulunan sıkıntılı insanların ruh halleri ile iç mekânın görüntüsü birbirine uygundur. Bu 

uyum öyküde ayrıntılarıyla dile getirilir: “Pencereler eski zaman biçimi. �nsanı, can 

sıkıntısından bo�acak denli kirli. Kara cübbeleri geçiyor avukatların. Kollarında 

çantaları, gelip gelip geçiyorlar. Davalılarla davacılar sıkıntıdan, iç sıkıntısından sararıp 

mum oluyorlar. Muhammed’in, �sa’nın, daha daha Musa’nın, Yahya Peygamber’in, 

daha daha birilerinin, geni�, yaygın, mutluluktan dem vuran gölgelerine sı�ınmı� 

sıkılıyorlar.”282 Öyküde sürekli tekrar edilen bir cümle vardır: “Böylece bir mahkeme 

binasında bulunuyoruz.” Öykünün anlatıcısı bu cümle ile iç mekânı sık sık vurgular. 

Mahkeme salonunun en belirgin özelli�i, eski ve kirli olu�udur. “Modern mimari denen 

�ey varsa e�er, biz neredeyiz?” Neredeyiz biz?” sorularıyla öyküde bu binanın içler 

acısı durumuna dikkat çekilir.  

 Mahkemeler ve karakollar, bazı öykülerde iç mekân olarak kullanılmaz. Sözcük 

olarak kullanıldıkları öykülerde onların tasvirine  yer verilmez. Bu öykülerde sadece 

isim olarak anılsalar da olumsuz duygular uyandırırlar. Mahkeme ve karakol, öykülerin 

en kasvetli iç mekânlarıdır. Bu iç mekânların atmosferi öykülerde ayrıntılı biçimde 

yansıtılır. Yazar, mekânların e�yalarının  da tasvirlerine yer vererek okurun gözünde bir 

tablo canlandırır. Bu tabloda olumlu ya da renkli hiçbir �ey yoktur. �nsanın içini 

karartan bu manzarada öykü kahramanları da mutsuz ve huzursuzlardır. 

 

3.4.1.3. Hapishane 

 Dumanaltı, Nezihe Meriç’in 1960-1970 yılları arasında Türkiye’de ya�anan 

siyasi olayların bireylere yansımasını anlattı�ı kitabıdır. Dumanaltı’ndaki öykülerin 

ço�unda “hapishane” sözcü�ü kullanılır. Bazılarında hapishaneye giren insanlardan 

bahsedilirken bazılarında öykünün iç mekânı olarak “hapishane” tasvir edilir. Hepsinin 

ortak özelli�i �udur: Hapishanelerin fiziksel atmosferleri çok kötüdür. Kirli ve düzensiz 
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olan bu mekânın ürkütücü bir havası vardır. Mahkumların mutsuzlu�u ile buradaki 

e�yaların görüntüsü arasında uyum söz konusudur.  

 “Tedirgin” öyküsü, “Nurhan” adlı ana kahramanın tutuklu bulundu�u 

hapishanede  ya�adıklarını anlatır. Onun kaldı�ı ko�u�, tüm ayrıntılarıyla tasvir edilir. 

Ko�u�ta çok sayıda insan kalmaktadır. Bu ki�iler arasındaki ili�kiler sorunludur. 

Özgürlükleri ellerinden alınan bu insanlar, mutsuzdurlar. Buradaki e�yalar da pislik 

içerisindedir. Her yer kirlidir. Mekân tasvirlerinde dikkat çeken bir nokta vardır. 

Nurhan’ın evi ile ko�u� kıyaslanır. Tezat iki mekânın özellikleri sıralanır. Kahraman 

için kendi evi tek mutluluk kayna�ıdır. Her �eyden kaçıp sı�ındı�ı, temiz ve düzenli 

mekândır. Evinde özgür olan kahraman, tutsak ya�adı�ı ko�u�ta sürekli evini özler. 

Ko�u�taki e�yaların kendisine ne kadar yabancı oldu�unu �u sözlerle ifade eder:  

 “Ek�i bir koku geliyor battaniyeden. Sabahtan beri bulantı veren bir koku. Onun 

için, kıtıktan yapılmı� yumru yumru yata�ın üzerine, boynuna ba�ladı�ı küçük ipek 

örtüsü serdi, ilk i�. Bir, bu yetmi� santimetrekarelik yer, yatak odası, onun için... Ba�ını 

bırakıyor tüm a�ırlı�ıyla örtünün üzerine. Saçlarının, her zaman süründü�ü kokunun 

içine gömülerek. Ama gövdesi! A�rılar, tutulmalar içinde, ba�ından kuvvet alarak ili�ip 

kalan... Oysa, kendi yata�ında, bacaklarını iyice uzatıp, vücudunu oldu�u gibi uykuya 

bırakarak...”283 Ko�u�, be� ranzanın sı�dı�ı uzunca bir odadan ibarettir. Duvarlar, 

duman rengi ya�lı boya ile boyanmı�tır. Rengin özellikle vurgulandı�ı görülür. �ç 

karartıcı atmosfer, mekânın her noktasına hakimdir. Hiçbir e�ya canlı bir renkte 

de�ildir. Battaniyeler kahverengi ve siyahtır. Sert ve kıllı oldu�u belirtilen 

battaniyelerin kir götürsün diye büyük hazırlandıkları belirtilir. Ko�u�taki mahkumların 

yastıklara i�ledikleri örtüler ise canlı renktedir: “Neyse ki beyaz yastık örtüleri 

kurtarıyor durumu. Kanaviçe i�lemeli. Sarı ku�lar var. Mavi minareler. Kırmızı 

karanfiller. En çok i�lenen çiçek karanfil. Hemen herkesin yastı�ında. Tentene bir 

de.”284  

 “Umut’a Tezgah Kurmak” öyküsünde de iç mekân, hapishanedir. �ki yıllık 

mahkumiyeti boyunca ko�u�ta ya�adıklarını anlatan kadın kahraman, iç mekânın 

olumsuz özelliklerini dile getirir. Edebiyat ö�retmeni olan kadın kahraman, ko�u�un 

içler acısı durumunu anlatır. Hapishanede özellikle gecelerin geçmek bilmedi�ini 

vurgular. Çok kirli olan ko�u�ların sa�lıksız ortamına de�inir.Mekânın sıkıcılı�ı, 

bunaltan kasveti, ruhsuz olu�u öykünün farklı bölümlerinde anlatılır. 

                                                 
283 Dumanaltı, Tedirgin, s. 46 
284 Dumanaltı, Tedirgin, s. 60 



 150 

 Nezihe Meriç’in bazı öykülerinin iç mekânı, hapishanedir. Bu öykülerde 

anlatılan kahramanlar, siyasi suçlulardır. Hapishanedeki  fikir suçlularının neler 

ya�adı�ı öykülerde ayrıntılı biçimde anlatılır. “Dumanaltı”  kitabındaki öykülerin iç 

mekânlarının ortak özelli�i, kahramanların ruh hallerini yansıtmasıdır. Duvarlar dahi 

kahramanları ezen bir güce sahiptir. Olumlu hiçbir özelli�e sahip olmayan hapishanenin 

iç karartıcı atmosferi, yazar tarafından ba�arılı biçimde tasvir edilir. Hapishanede dı� 

dünyadan uzak ya�ayan kahramanların özgürlüklerine kavu�acakları günün hayaliyle 

ya�adıkları vurgulanır. 

 

3.4.1.4. Meyhane 

 Nezihe Meriç’in öykü kitaplarında olayların geçti�i mekânlardan biri de 

meyhanedir. Bu iç mekân, mutsuz ve huzursuz insanların sı�ınma yeridir. Öykü 

kahramanları, dı� dünyanın acımasız gerçekleriyle mücadele ederler. Kimi zaman bu 

acımasız gerçekler kar�ısında kendilerini güçsüz bulurlar. Teselliyi alkolde arayan 

kahramanlar, meyhaneyi sı�ınma yeri olarak görürler. Mekân kategorisinde meyhanenin 

bulundu�u öykülerde dikkat çeken ortak özellik, mekânların sürekli de�i�mesidir. Öykü 

kahramanları, sarho�lu�un etkisiyle iç dünya ile dı� dünya arasında sıkı�ıp kalırlar. 

Meyhane, dü� ile gerçe�in ayırt edilemedi�i iç mekândır. Bilinç sıçramaları nedeniyle 

olay mekânları sürekli de�i�ir.  

 “Susuz III” öyküsünün iç mekânlarından birisi, “Mike’nin Meyhanesi”dir. 

Öyküde Ahmet adlı kahramanın zihninden geçenler, alkolün etkisiyle da�ınık bir 

biçimde sunulur. Öykü mekânında da dü� ile gerçek karı�ır. Öyküde sık sık “Doldur 

Mike!” cümlesi tekrarlanır. Mike’nin meyhanesi tasvir edilir. “Mike” adlı meyhaneci 

hakkında da bilgi verilir. “Dalgın kırmızı suratlı, kabarık beyaz saçlı adam”, 

meyhanenin niteliklerine uygun olan insan manzarasının bir ö�esidir. Meyhanede lo� bir 

ortam vardır. Meyhanenin fiziksel ortamı “Ahmet” adlı kahramanın zihnini daha da 

karma�ık hale getirir.  

 “Susuz V” öyküsünün iç mekânlarından birisi de “�spirtonun Meyhanesi”dir. 

Öykünün kahramanları Mahmud ve Sahir bu meyhanede rakı içerek dertle�irler. Onlara 

göre bu iç mekân oldukça özeldir. �ki dostun bulu�up dertle�ebilece�i en rahat 

mekândır. Kahramanlara göre �stanbul’u “iyi kent” yapan da bu kentin meyhanesidir. 

“Dünyanın bütün meyhanelerinde dumanlı ı�ıklar yanar. Balıklar tavada kızarır. Sucu�a 
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yumurta kırılır. Kadehler, fıçılar, bardaklar, gemiciler, balıkçılar, karanlıklarını 

gözlerinde ta�ıyan adamlar, kaybolmu�lar, dünyanın bütün meyhaneleri kısa süreli bir 

avunduk havasında içerler. Kısa süreli bir bo� verme  anı ya�arlar.”285 Bu sözler, 

meyhanenin anlık mutlulukların mekânı oldu�unu vurgular. O an için keyif veren 

ortam, insanı dı� dünyanın çirkinliklerinden uzak tutar.  

 “Yunus” öyküsünde anlatılan meyhanenin adı belirtilmez. “Bir �stanbul 

Meyhanesi” diye anılır. Yunus adlı kahramanın kendisini en rahat hissetti�i mekân 

burasıdır. Adını bilmedi�i güleryüzlü meyhanecinin yüzünü çok sevdi�ini vurgular. 

“Meyhane dedi�in meyhane i�te. Izgara, balık, kızarmı� et kokusu, piyaz kokusu, rakı 

kokusu, sigara dumanı, dumanlı ı�ıklar. Ama meyhanecinin boncuk mavisi gözlerinde, 

o vardı; çocuklu�unun cenneti. Onu kimse bilmez. Yüre�inin çok derinlerinde. Bir giz; 

kaybedilmi�in acısıyla örtülü, basılı.”286   Bu sözler, meyhanenin kahraman için önemini 

belirtir. Yalnız ve mutsuz bir adam olan Yunus, e�iyle dahi ileti�im kuramaz. Oysa 

meyhaneci onu dinler. Dertlerine ortak olur. Meyhanenin atmosferi de böylece 

güzelle�ir. 

 Nezihe Meriç’in öykülerindeki erkek kahramanların hepsinin ortak özelli�i, 

alkol almalarıdır. Alkole çok dü�kün olan kahramanlar, öykülerin ço�unda rakı 

sofralarındaki e�lencelerde kar�ımıza çıkarlar. Bu kahramanlar, mutsuz ve 

huzursuzlardır. Dı� dünyanın acımasız gerçekleri onları karamsarlı�a sürükler. 

Meyhaneler, bu nedenle öykülerin önemli iç mekânları arasında yer alır. Kahramanlara 

yeni bir dünyanın kapılarını açan meyhane, geçici de olsa kahramanların  mutlu 

oldukları mekândır. 

 

3.4.1.5. Ta�ıtlar 

 Nezihe Meriç’in bazı öykülerinde mekân olarak ta�ıtların kullanıldı�ı görülür. 

Bu ula�ım araçlarından en sık kullanılanlar: Dolmu�, vapur ve tramvaydır. Ta�ıtların, iç 

mekân olarak öykü kahramanlarının ili�kiye girmelerini sa�layan i�levleri vardır. 

Ayrıca ta�ıtlarda farklı kültürden insanlar bir araya gelirler. Farklı ki�iliklere sahip öykü 

kahramanlarının bulu�ma adresleri olan ta�ıtlar, bazı öykülerde ayrıntılı biçimde  tasvir 

edilir. 

                                                 
285 Topal Ko�ma, Susuz V, s. 137 
286 Yandırma, Yunus, s. 25 
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 “Aksaray Dolmu�” öyküsünde olayın geçti�i mekân, hareket halindeki bir 

dolmu�tur. Ta�ıtın içi tüm ayrıntılarıyla tasvir edilir. Yazar-anlatıcı, adeta bir kamerayla 

dola�arak gözlemlerini tüm yolculara, ta�ıtın geçti�i mekânlara da tutar. Böylece 

geçilen caddeler, sokaklar, çar�ılar da öyküye girer. “Direksiyonun sa� yanına, kö�eye 

Atatürk’ün gümü� çerçeve içinde küçücük bir resmi asılmı�tı. Çerçevenin ucuna 

ba�lanan mavi boncuk da tıpkı bebek gibi hafifçe sallanıyordu. Birden �oförü merak 

ettim. E�ildim baktım: Orta boylu, yanık tenli, kıvırcık saçlı genç bir adamdı. Spor 

ceketinin yakasında bir rozet, boynunda çiçekli falanlı bir kravat”287 

 “Keklik Türküsü” vapurda geçen bir öyküdür. Öykü, Kadıköy vapurunda 

ya�anan bir a�kı anlatır. Vapur, kahramanların her gün birbirlerini görmelerini sa�lar. 

“Oya” adlı kadın kahraman, a�ık oldu�u adamı vapurun yukarı salonunda görür. 

Öyküde iç mekân tasvir edilirken vapurun içerisinde adeta bir kamera dola�tırılır. 

Kahramanlar, kı� mevsiminin ya�murlu bir gününde ilk kez Kadıköy vapurunun yukarı 

salonunda kar�ıla�ırlar. Salonda arkadan ikinci sıraya oturan adamın kar�ısına oturan 

kadın kahraman, ilk görü�te ona a�ık olur. Öyküde iç mekân, tüm ayrıntılarıyla anlatılır.  

 “Susuz I” öyküsünde “tramvay”, birbirlerine a�ık kahramanların kar�ıla�ma 

mekânıdır. �ç mekân tasviri, öykünün temasını destekleyicidir. Öykü, kent insanlarının 

ileti�imsizli�ini anlatır. Kimliklerini yitiren bireylerin giderek robotla�tı�ını vurgular. 

Tramvaydaki yorgun insanlar, bir an önce evlerine kapanmak isteyen ruh hali 

içerisindedirler. Öykünün kahramanları olan doktor ile hukuk ö�rencisi genç kız da 

birbirlerini dikkatle incelerler, fakat konu�mazlar. “�i�hane Yoku�u’nda, yazla sonbahar 

arası bir günün ak�am vakti, tramvay ı�ıklarını yakmı�, gönlünce a�ır a�ır ilerliyor. 

Herkes kendi çerçevesi içinde ya da herkes kendine göre bir �i�hane Yoku�u’nda 

tramvay içinde ya da kendine göre bir �i�hane Yoku�u’nda tramvay içinde ya da kendi 

dünyasında bir yerde (düzcesi kendi dü�üncesinde) gününü ya�ıyor.”288 

 “Susuz III” öyküsünde ana kahraman, bir gemi yolculu�u dü�ler.Ahmet adlı bu 

kahramanın zihninden karma�ık fikirler geçer. Alkolün etkisiyle dü�lere dalan 

kahraman, bir korsan gemisinde oldu�unu söyler. Bu gemiyi fıçıları kırarak yaptı�ını 

belirtir. Açık denizlere yol alan kahraman, güvertedeki tahtalara uzanıp yıldızları 

seyredi�ini anlatır. Gemi, öyküye “deniz imgesi” ile giren, dü�sel bir ta�ıttır. Kahraman 

için deniz, özgürlü�ü ifade eder. Gemi, onu özgürlü�e kavu�turan ta�ıttır. Gemide 

gökyüzünü izleyen kahraman, çok mutludur. 

                                                 
287 Bozbulanık, Aksaray Dolmu�, s. 29 
288 Topal Ko�ma, Susuz I, s. 112 
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 “Umut’a Tezgah Kurmak” öyküsünün iç mekânları arasında bir dolmu� bulunur. 

Dikmen’de ya�ayan kadın kahraman, evine gitmek üzere bu dolmu�a biner. “Onu evine 

götürecek olan bu uzak semt minibüsüne binmek” kahraman için çok önemlidir. 

Hapishaneden yeni çıkmı� olan kadın kahraman, dı� dünyaya  kavu�tu�u anda bu 

minibüse biner. Minibüs, ona  dı� dünyadan görüntüler sunar. Kahraman, bu yolculuk 

sırasında iç sorgulama yapar. Adeta  iç yolculu�a çıkar. Minibüsün geçti�i yerlere 

bakarak geçmi�i dü�ünür. �ç mekân olarak kullanılan ta�ıt, kahraman için çok önemlidir. 

Tasvirine yer verilmeyen iç mekân, kahramanın ruh halinin de�i�iminde etkili rol oynar. 

Bu bakımdan öyküde  i�lev kazanır.  

 Nezihe Meriç’in öykülerinde adı geçen çok sayıda ta�ıt vardır.Öykülerde bazı 

ta�ıtlar, iç mekân olarak kullanılırlar. Ayrıntılı biçimde de tasvir edilirler.Bazı öykülerde 

ta�ıtlar, tasvir edilmese de öykünün kahramanının sosyo-ekonomik durumu hakkında 

bilgi sunar. Örne�in, “Uzun Hava” öyküsünde �oför Sabir, uzun yol �oförüdür. 

Çocuklu�undan beri ömrü otobüslerde geçmektedir. “Rıhtım kahvelerinin dura�ındaki  

mavi otobüsler” öyküde isim olarak geçer. Çangal öyküsünde ise  bir çingenenin at 

arabası tasvir edilir. Bu ta�ıt, onun yoksullu�una i�aret etse de ya�ama sevinciyle dolu 

olan Çingene, at arabasında çok mutludur. Yazarın  öykülerinde adı geçen ta�ıtların  

genellikle i�levselli�i vardır. 

 

3.4.1.6. Sınıf 

 Nezihe Meriç’in kadın kahramanları arasında ö�retmen olanların sayısı çoktur. 

Buna uygun olarak öykülerde iç mekân olarak “sınıf” sıkça kullanılır. Öykülerin 

bazılarında olay bu iç mekânda ba�layıp yine burada biterken bazılarında bilinç 

sıçramalarıyla iç mekândan uzakla�ılır.  

 “Ö�retmen” adlı öykünün iç mekânı, sınıftır. Öykü, sınıftaki bir bayan 

ö�retmenin ruh halini anlatır. Sınıf, kapalı ve dar mekân oldu�undan kahramanı 

karamsar bir ruh haline iter. Zihninden çok farklı dü�ünceler geçen kadın kahraman, 

evinde oldu�unu dü�ler. Evi onun her �eyden kaçıp sı�ındı�ı yerdir. Bu noktada iç 

mekân de�i�ir. Sınıfın yerini kahramanın evi alır. Evinde soba ba�ında kitap okudu�unu 

dü�ler. “Yazı tahtası simsiyah, her yer tebe�ir tozu içinde. Çocukların elleri kirli. Sırtı 

a�rıyor. Rüzgar çarpıp çarpıp geçiyor. Sandalyede oturmaktan beli tutulmu�. Evde olsa 
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�imdi… Minderin kö�esine büzülüp roman okusa, koca bir bardak kakao içse ya da 

radyoyu açıp bir �spanyol tangosu dinlese.”289 

 “Topal Ko�ma” adlı öyküde kitabındaki Susuz IX” öyküsünün iç mekânı da bir 

sınıftır. Okuma bayramı öncesinde ö�rencilerin ront çalı�ması yaptı�ı yerdir. Öyküde 

sınıf ortamına dair bilgiler verilir. �ç mekân tasvirinde ayrıntıya girilmez. Dikkat çeken 

nokta, öykünün sınıfta ba�layıp yine sınıfta bitmesidir. Bu öyküde iç mekân de�i�mez.  

 Sınıf, bazı öykülerin iç mekânı oldu�undan ayrıntılı biçimde tasvir edilir. Bazı 

öykülerde ise sadece sözcük olarak geçer.Örne�in, Susuz VII öyküsünde de “sınıf” 

sözcü�ü sıkça kullanılır. “Meli “adlı kadın kahraman, edebiyat ö�retmenidir. 

Ö�rencilerini çok seven kahraman, her zaman sınıfları hatırlar.Ö�rencilerini sürekli 

dü�ünen “Meli” idealist bir ö�retmendir.”Umut’a Tezgah Kurmak” adlı öykünün kadın 

kahramanı da ö�retmendir. Edebiyat ö�retmeni olan Nesrin Çarıkçı da ö�rencilerine çok 

dü�kündür. Okulda olmadı�ı zamanlarda da sınıfları ve ö�rencileri dü�ünür. �ç mekân, 

kahramanın zihninde kurgulanır. 

 

3.4.2. Dı� Mekân 

 Nezihe Meriç’in ilk öykü kitaplarında iç mekân tasvirleri yo�undur. �ç gözlem 

a�ırlıklı bu öykülerde olaylar ev içlerinde geçer. Dumanaltı, Bir Kara Derin Kuyu ve 

Yandırma adlı öykü kitaplarında dı� mekânların sayısı fazladır. Bu öyküler, dı� gözlem 

a�ırlıklıdır. Dı� dünyaya dair izlenimlerin anlatıldı�ı bu öykülerde dı� mekân tasvirleri 

oldukça ayrıntılıdır. Öykülerde �u kentler ayrıntılarıyla tasvir edilir: “�stanbul, Ankara 

ve Bodrum.” Erzurum ve Kars ise adı geçen kentlerdir. Bazı kentler ise adları 

belirtilmeden tasvir edilir: Orta Anadolu’da bir kent, Güney’de bir kent. Yurt dı�ındaki 

mekânlardan Roma, ayrıntılarıyla anlatılır. Amerika ise öykülerde adı geçen yurt dı�ı 

mekândır. Öykülerde sokak, kır, tepe, yol, otobüs dura�ı, plaj, çar�ı, pazar yeri, liman, 

köprü, bahçe dı� mekân olarak kullanılır. 

 

3.4.2.1. �stanbul  

 �stanbul, Nezihe Meriç’in  çok sayıda öyküsünde olayların geçti�i dı� mekândır. 

Nezihe Meriç’in bazı öykülerinde �stanbul, sadece mekân adı olarak geçerken 
                                                 
289 Bozbulanık, Ö�retmen, s. 67 
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bazılarında ise tüm ayrıntılarıyla anlatılır. Sadece mekân adı olarak geçti�i öykülere �u 

örnekler verilebilir: Aksaray Dolmu�, Büyük Liman �çine de Pazar Kurulur Pazar, 

Madem ki Hayal Kurmak Bedavadır, Keklik Türküsü, Susuz V, Susuz VI... Bu 

öykülerden Susuz VI’da  öykünün ana kahramanının ya�amak iste�i, özledi�i mekân 

olarak �stanbul’un adının geçti�i görülür.  

 “Yandırma” adlı öykü kitabında “�stanbul”, geçmi� zaman temasına fon 

olmu�tur. Bu öykülerde dı� mekân, i�levseldir. Hatıralarla dolu kent, geçmi� zamanın 

ruhunu ta�ır. Yazar, güzelliklerine hayran oldu�u �stanbul’un daha çok eski halini 

anlatır. Eski �stanbul evleri ve sokakları, büyük bir özlemle anılır. Yazar, �stanbul’un 

yitirilen güzelliklerinin ardından büyük üzüntü duyar. Yazar, geçmi� zaman mekânlarını 

dün ile bugün arasında bir köprü olarak görür. Mekân, yazarın geçmi�in güzelliklerine  

duydu�u hayranlı�ı ortaya çıkaran önemli bir unsurdur. 

 

 Semtler, Caddeler  

 Nezihe Meriç’in öykülerinde �stanbul’un farklı semtleri ve caddeleri anlatılır.Bu 

mekânlar, bazı öykülerde ayrıntılı biçimde tasvir edilirken bazılarında ise sadece isim 

olarak yer alır. Yazarın  “Aksaray Dolmu�” öyküsünün adına dikkat edildi�inde 

�stanbul’un bir semtinin kullanıldı�ı görülür. Nezihe Meriç’in  “Korsan Çıkmazı” adlı 

romanı da adını �stanbul’da deniz manzaralı bir sokaktan alır. 

 “Aksaray Dolmu�” öyküsünün iç mekânı, hareket halindeki bir dolmu�tur. 

Anlatıcı, dolmu�un penceresinden bakıp gördü�ü çar�ıları, durakları, Pazar yerlerini 

anlatır. Eminönünden hareket eden dolmu�, Mısır Çar�ısı ve Balıkpazarı’nın önünden 

geçer. Dolmu� �oförleri durakta “Aksaray, Topkapı, Yedikule, Beyazıt, Fatih, 

Edirnekapı” diye ba�ırarak yolcu toplamaya çalı�ırlar. Öyküde dolmu�un geçti�i 

semtlerin bazıları ayrıntılarıyla tasvir edilir. Anlatıcı yolcusu oldu�u dolmu�ta adeta 

kamerayla oturmaktadır. “Balıkpazarı”ndan geçerken anlattıkları kamerasına yansıyan 

görüntülerdir. Bu görüntülerde ayrıntı zenginli�i dikkat çeker: 

 “Araba, Balıkpazarı’nın dar sokaklarından birine saptı. Önümüzde durmadan 

yük arabaları, kamyonlar çıkıyor, sık sık duruyorduk. �ki yanımızda karanlık, dar 

dükkanlar vardı. Boy boy asılmı� katır boncukları, halatlar, fıçılar dolusu zeytin, 

dükkanın önünde  çay içen dükkan sahipleri, o daracık yollarda, oraya buraya se�irten, 

birbiriyle �akala�an ve otuz iki di�ini göstererek gülen küçük çıraklar; tavanlara asılı 

süpürgeler, üst üste, yan yana konmu� bisküvi, zeytin ya�ı tenekeleri, Urfa Ya�ı fıçıları, 
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konserve kutuları, �arap �i�eleri arasında kalmı�tık. Bütün bu karı�ıklık arasında, 

terlemi�, bunalmı� yolcular, hamallar, ba�ıran ça�ıran, gülüp �akala�an bir kalabalık 

vardı. Ben hangi birine bakaca�ımı �a�ırırken, bizim �oför �a�ırtıcı bir ustalıkla 

kalabalıktan, gürültüden o daracık sokaklardan kurtulup geni� caddeye çıkıverdi.”290 

 “Susuz I” öyküsünde dı� mekân unsurları i�levseldir. �stanbul’un “�i�hane 

Yoku�u” anlatılırken insan-mekân ili�kisi üzerinde durulur. Anlatıcıya göre, “büyük 

kentin yenilmez, di� geçirilmez, yok edilemez gücü” insanları ezer. Kentin bu bo�ucu 

havasından kurtulamayan insanlar, evlerin iç içe, üst üste oldu�u caddelerde gökyüzünü 

göremezler. Bu nedenle de birbirleriyle ileti�im kuramayıp yalnızla�ırlar. Öykü, 

�stanbul’un kalabalı�ını, pahalılı�ını, yorucu günlük ya�antısını ele�tirel bir bakı�la 

yansıtır: 

           “Büyük kentlerde ya�adıkları için mi böyle katı, içine kapanmı�, somurtkan 

sinirli oluyorlar? Büyük kent, yenilmez, di� geçirilmez, yok edilemez gücüyle onları 

dört bir yandan sarıyor, sıkı�tırıyor, eziyor, bo�uyor mu? Ufukları yok çünkü. evlerin-

evlerin.... evlerin... evlerin-sokakların yan yana... iç içe... üst üste... Gökyüzüne gerilmi� 

tellerin, gökyüzüne çıkan yoku�ların, diklemesine büyük ta� binaların, bacaların 

arasında; birbiriyle yüz yüze, soluk solu�a, omuz omuza ya�ıyorlar. Birbirlerinden 

nefret mi ediyorlar? Kırları, güne�i, ye�ili mi istiyorlar? Gökyüzünü çok yükseklerde, en 

üst kat camlarda, baca deliklerinde; ye�ili, çekmeyen bacaların ve kent dumanlarının 

isinde kararmı� bulcukları için mi böyle sarı suratlı, kinli, hırçın oluyorlar?”291 

 “Susuz I” öyküsündeki dı� mekân tasvirlerinde dikkat çeken nokta �udur: 

�nsanlar, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapılarını yansıtan semtlerde 

oturmaktadırlar. Öykü kahramanlarından “Çama�ırcı Necmiye”nin oturdu�u yer, 

gecekondu semtidir. Çama�ırcı kadının evine karanlık, bozuk sokaklardan geçerek 

gidildi�i belirtilir. Ayrıca, teneke evlerin, küçük çatıların, açlı�ın, yoksullu�un semtinde 

ya�adı�ı vurgulanır. Kocası vatman olan kadın, ate�lenen çocu�una doktor bulamaz. Bu 

yoksul ailenin ya�adı�ı semt, insan-mekân, mekân-insan ili�kisini ortaya koyacak 

biçimde tasvir edilir. Öykünün doktor kahramanı ise bu yoksul ailenin semtinin adını 

dahi duymamı�tır. Evi de onların ya�adı�ı semtten  uzak bir yerdedir. 

 “Susuz V” öyküsünde �stanbul’un “Fatih” semtinde ya�ananlar anlatılır. Fatih’te 

eski ve ah�ap evlerin bulundu�u belirtilir. Geçmi� zaman ruhunu ta�ıyan bu semtin 

sakinleri “eski �stanbul insanları” olarak tanıtılırlar. Öyküde “�stanbul”un güzellikleri 
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anlatılır. Kent, “iyi bir kent” olarak tanımlanır. Büyük ve kalabalık kentin herkese kucak 

açan �efkatli bir yanının oldu�u vurgulanır. “Susuz I”de çirkin yüzüyle tanıtılan kent, bu 

öyküde öteki yüzüyle kar�ımıza çıkar: 

 “Limanlar, vapur düdükleri, geni� caddeler vardır. Sonbahar vardır büyük kentte, 

yapraklarını a�ır a�ır döken a�açlar, incecik yüzlü kızlar vardır. Gece yarıları bulvardan 

gelen, ıslıklayıp geçen rüzgarlar vardır. Bo� caddelerden, kaldırımlardan geçer büyük 

rüzgarlar. Aparman pencerelerinde ı�ık vardır. Her an kapınızın çalınabilece�ini umut 

edebilirsiniz hiç olmazsa.”292 

 Dumanaltı’nda yer alan “Erol Bey” öyküsünde eski �stanbul ve yeni �stanbul 

ayrıntılı biçimde kıyaslanır. �stanbul’un zamanla nasıl de�i�ti�i anlatılır. Erol Bey ve 

ailesinin ya�adı�ı eski �stanbul, güzelli�iyle herkesi büyüler. Mevsimleri, Bo�az 

manzarası, �airleri, kö�kleri, geçim sıkıntısı olmayan mutlu insanları ile anlatılır. 

Özellikle kö�klerin bulundu�u semtlerdeki eski �stanbullular, mutlu ve huzurlu bir hayat 

tarzına sahiplerdir. Kokuları Bo�az’ın esintisiyle her yere yayılan sardunyalar, 

kasımpatıları, hanımelleriyle dolu bahçeleri kenti güzelle�tirmektedir. Erol Bey 

öyküsünde   �stanbul, özellikle de Bo�az, �öyle tasvir edilir: 

 “�çinde do�up büyüdü�ü �stanbulludur bu kö�k. Bo�azlıdır. Çamlıca havasıyla, 

bo�az esintisiyle, �stanbul’un �eker �erbet sularıyla ya�amaya alı�kındır. Bo�az’a do�ru 

inen yamaçların üstünde çam ormanlarının, derelerin, çitlembiklerin, bö�ürtlenlerin 

tozsuz ıslak ye�illikleri, nemcil bitkilerin parlaklıkları arasında, dinlendirici rahat 

soluklarla ya�amı�tır. Ku� sesleri içinde, bir ku� ustası oldu�undan her birini ayrı ayrı 

tanıyıp, ötü�lerine göre adlar takarak, görülmemi� bir güzellikte do�anın ortasında 

bulunmu� olmanın getirdi�i güngörmü� a�ırba�lılık, bir oturaklılıkla ya�amı�tır. Yaz 

gelmi�, tüm pencerelerini Bo�az’a kar�ı açarak, kı�ın havasından çıkmı�, silinmi�, 

yıkanmı�, ya�lıboyalardan geçerek, parlamı�, çiçeklerini, tohumlarını, yenilemi�tir.”293  

 Kentin güzellikleri zamanla yok olmu�tur. Kö�kler, harabeye dönmü�tür. 

�stanbul, köy-kent çatı�masının ya�andı�ı kalabalık bir mekâna dönü�mü�tür. Erol Bey, 

yeni �stanbul’u �u sözlerle anlatır: “Bo�az’ın kar�ılıklı iki yakası gecekondularla 

doluyor. Sa�lık kurallarına aykırı, kötü yapılar bunlar. Pembenin bir koyula�ıp 

bozulmu�lu�u var. (...) Köyden kente gelip apartmanlara kapıcı olan, i�çi olan, 

gecekondulara yerle�en Anadolu adamı, gelirken e�yasını da getiriyor elbette.”294 Erol 
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Bey’e göre, �stanbul’da renkler, sesler, biçimler de�i�mi�, Bo�az daha kirli sularıyla 

yeni bir görüntüye kavu�mu�tur. Öykü, eski �stanbul’un yitirilen güzelliklerine yakılan 

bir a�ıt olarak dü�ünülebilir. �stanbul’un semtlerinden Beykoz, Çengelköy, Vaniköy, 

Çamlıca, Kandilli, Üsküdar” öyküde adı geçen dı� mekânlardır.  

 “Bir Kara Derin Kuyu” öyküsünde “Erol Bey”deki eski �stanbul ile yeni �stanbul 

görüntüleri insan-mekân ili�kisiyle birlikte sunulur. “Köy-kent” çatı�masını göç 

olgusuyla anlatan öykü, kentin dününü ve bugününü kıyaslar.  

 “Eski bir �stanbullu bilir eski bir �stanbul çar�ısının ne demek oldu�unu. 

Alıcılarla satıcıların, keseka�ıtları a�ırlık ölçülerinin ı�ıklarla renklerin, küçük kahveci 

çıraklarıyla hırçın özel arabaların, hantal kamyonlarla her zaman dolu geçen belediye 

otobüslerinin gürültüsüyle devinmesine kar�ın, o hep yerli bir çar�ı olmanın, esnaf 

onurunun, mü�teriye saygının... Eskidendi o. Her �ey de�i�ti.”295 Öyküde sürekli eski-

yeni kavramları kullanılır. Eski tahta evlerin yerini “betebeli çirkin apartmanlar”, eski 

�stanbul hanımlarının yerini “Anadolu’dan göç etmi� kadınlar” almı�tır. Öyküde kentin 

psikolojik, sosyal ve ekonomik bakımdan tahlili söz konusudur. Kentin de�i�en maddi 

ve manevi kimli�i sorgulanır.  

 “Yandırma” adlı öykü kitabında �stanbul sadece fon olarak kullanılan dı� mekân 

de�ildir. Bu kitaptaki öykülerde yazarın �stanbul sevgisi uzun uzun anlatılır. Kente 

duyulan hayranlık dile getirilir. Yazar, bazı öykülerinde, kenti adeta öykü 

kahramanlarından biri olarak görür, mekâna dair tüm ayrıntıları ele alır. “Yandırma” 

öyküsünde “Kö�eba�ı” semti anlatılırken �stanbul’un eski semtlerine duyulan özlem dile 

getirilir. Onların geçmi� zaman ruhunu ta�ıdıkları vurgulanır. Semtler, geçmi� yıllardaki 

çiçeklere, a�açlara, çar�ılara, kom�uluklara ev sahipli�i yapmı�tır. 

 “Bir Yunus” öyküsünde “Kızkulesi’ne bakan bahçe meyhanesi”, �stanbul 

ak�amlarının o güzel menek�eli vakitlerini hatırlatır. “Yandırma”da oldu�u gibi bu 

öyküde de geçmi� zamanın mekânlarına duyulan özlem anlatılır.  

 �stanbul’un dı� mekân olarak kullanıldı�ı öykülerde “Bo�aziçi” ayrı bir yer tutar. 

Bo�aziçi, günün her saatinde ayrı bir manzarayla insanı büyüleyen masalsı bir güzelli�e 

sahiptir. “Bo�aziçi”nin anlatıldı�ı öykülerde duygu yüklü �iirsel ifadeler yo�undur. 

�çerik-biçim uyumuna ba�lı olarak �iir dizelerini andıran ifadeler kullanılır. �stanbul’un 

“masal kent” olarak tanımlandı�ı “Balıklar da Acı Çeker” öyküsünde �u sözler yer alır:  

 “Ah �stanbul! Ah Bo�aziçi! 
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 �stanbul bir masal  kentidir.  

 O masalın içinde ya�anmı� bir gençlik vardır. Zaman zaman o anlı �anlı, varlıklı 

ya�amının anılarından, tuvallerinin üzerinden �stanbul’a bakar, gözleri dolar.”296  

 “Kadın A�k Deniz” öyküsünde �stanbul’un, özellikle de Bo�aziçi’nin tabloyu 

andıran güzelli�i uzun tasvirlerle dile getirilir. Manzara tasvirlerinde �iirsel ifadelerin 

yo�unlu�u dikkat çeker. �stanbul’un büyüleyici görüntüsünde gökyüzünün dahi renginin 

de�i�ti�i vurgulanır.  

 “Köprü, Beylerbeyi Sarayı, uzaklardaki üç küçük gemi...  

 Hepsi bildik, her gün gördü�üm gibi.  

 Ba�ımı çevirip Ortaköy sırtlarına bakıyorum.  

 Ah! �çimden gelerek gülüyorum. Güne�, daha mavi gökyüzünü dolduran köpük 

köpük bulutların arasında. Ama bir yolunu bulmu�, küçük bir aralıktan bir tutam ı�ık 

salmı�. I�ıksız koyu renkli evlerin, a�açların arasında, ta tepede üç apartman, kıyıda bir 

kayık ve denizin tam ortasında bir nokta, pırıl pırıl ı�ık içinde.  

 �nsan bunu, böyle bir görüntüye uydurmaya kalksa uyduramaz.”297 

 “Kadın A�k Deniz” öyküsünde “Bo�aziçi” tüm ayrıntılarıyla tasvir edilir. 

Ak�am saatlerinde tabloyu andıran görünüme kavu�tu�u vurgulanır. Bu manzarada 

menek�enin her tonu yer alır.  

 “Bu Bo�aziçi anlatılamaz.  

 Nerede ak�amki o renkler!  

 Menek�enin rengi seçilmi�ti dün ak�am.  

 Menek�enin her tonu.  

 Denizde, gökyüzünde açık menek�e, kareli, kar�ı kıyılarda koyu menek�e, mor.  

 Bugün, havada duman var. Hafif bir duman.  

 Kar�ı kıyılar, bir tül arkasındaymı� gibi duruyor.  

 Zaman, aydınlık bir ak�am üzerine do�ru.  

 Güne� parlak, koyu sarı; halesi turuncu.”298 

 Nezihe Meriç, “Kitap-lık” dergisindeki bir söyle�ide “Çisenti”  adlı yeni öykü 

kitabının öykü ki�ilerinin �stanbul’un sesini duyduklarını söyler: “�u sıralar yeni bir 

�eye ba�ladım; öykü ki�isi �stanbul’un sesini duyuyor... Ama nasıl bir ses! Çılgın bir 

gürültü var farkındaysanız. Böceklerin içini bile duydu�umuz bir �ey. Bütün bu 
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gürültünün, çılgın gürültünün dı�ında diyor o ki�i, ama çok derinlerde, uzayın 

bilinmeyen bir yerindeymi� gibi büyük bir sessizlik içinde bu kentin bir ba�ka sesi var 

ve ben onu hep duyuyorum. Onun için bana hiç koymuyor, ben o sesi duyuyorum 

diyor.”299 

 Yazarın bu sözleri eski öykülerdeki kahramanların kentin geçmi� zaman ruhuna 

duydukları yakınlı�ı dü�ündürür. �stanbul’un dünü ile bugününü iç içe ya�ayan 

kahramanlar denilince akla “Erol Bey” öyküsünün kahramanı  ve “Kadın A�k Deniz” 

öyküsünün  kadın kahramanı gelir. Onlar da kentin gizli iç seslerini duyabilen ki�ilerdir. 

Yazarın aynı söyle�ide dile getirdi�i “deniz özlemi” de bu öykülere yansır. Söyle�ide 

�brahim Yıldırım, Ankara’da ya�ayan ve yazan öykücülerin yazdı�ı öykülerde deniz 

özleminin bulundu�unu söyler. Yazar bu fikri destekler. Yazarın Bo�aziçi’ni anlatan 

öykülerine dikkat edildi�inde onun denize duydu�u sevginin tutkulu bir biçimde 

sürdü�ü görülür. “Deniz” mekân tasvirlerinde çok önemli bir yere sahiptir. “Çavlanın 

�çinde Sessizce” adlı anı kitabında “Her kentin kendine özgü bir kokusu vardır” diyen 

Nezihe Meriç, �stanbul’un kokusunu, rengini ve sesini öykülerinde anlatmı�tır.  

 Bo�aziçi, sahip oldu�u güzelliklerle adeta ayrı bir medeniyettir. �nsanları 

kendisine hayran bırakan büyülü bir havası vardır. Nezihe Meriç, geçmi� zamanın bu 

gözde semtini öykülerinde sıkça anlatır. Öykülerde geçmi� zaman mekânlarını 

anlatırken onlara duydu�u  hayranlı�ı  gizlemez. Öykülerde onlara ruh kazandıran 

yazar, mekânları ki�ile�tirir. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde dı� mekân olarak sıkça kullanılan “sokak” figürü 

önemli bir i�leve sahiptir. Bazı öykülerde �stanbul’un sokak isimleri belirtilmezken 

bazılarında sokak tasvirleri  ayrıntılı bir biçimde sunulur. Yazarın ilk öykü kitabı 

“Bozbulanık”ın ilk öyküsü “Çalgıcı”nın mekânı, �ehrin en gürültülü, en kalabalık 

sokaklarından birisidir. Öykü, iki dostun kar�ıla�ma yeri olan durakta ba�lar. Kar�ıla�an 

iki dost, bulundukları mekâna dikey bir ba�ka caddede yürümeye ba�larlar. Öyküde 

dikkat çeken nokta �udur: Sokak, kahramanlardan birinin psikolojisini yansıtması 

bakımından i�levseldir. Ö�retmen olan kahraman, mutsuz ve huzursuzdur. Onun 

psikolojisi caddenin görüntüsüne de yansır. O, sıkıntılı ruh haliyle sokaktaki her �eyi 

oldu�undan daha çirkin görür:  
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 “Bakı�ları bıçak sırtı gibiydi. Gençti ama çok ya�amı� bir görünümü vardı. Hava 

pisti. Gökyüzü renksiz, lekeli... Ta�ın, tahtanın, demirin so�uklu�unda, paslı�ında... 

I�ıklar ıslak, çipil çipil ü�ütücü... Genç adam yorgun, bezgin, tatsız.”300 

 “Özsu” öyküsünün mekânı da ismi belirtilmeyen bir sokaktır. “Hayriye” adlı 

kahraman ta�ınmadan önce oldukça sıradan olan bu sokak, onun geli�iyle yepyeni bir 

kimlik kazanır. Ya�ama sevinciyle dolu olan Hayriye Hanım, soka�ı güzelle�tirir. Onun 

me�hur kahkahaları günlük ya�amı canlandırır. Maviye boyadı�ı demir parmaklıklar, 

balkonundaki sardunyalar, küpe çiçekleri, ıtırlar herkese örnek olur. “Türk evlerinin 

özelliklerinden biri olan, pencerelerde çiçek yeti�tirmek merakı, bizim soka�a Hayriye 

ile geldi”301 cümlesi kahramanın sokakta yarattı�ı etkiyi vurgular. Yeni bir görünüme 

kavu�an sokak ile Hayriye Hanım arasında önemli bir ba� vardır. Öyküde dikkat çeken 

nokta, insan-mekân ili�kisidir. Hayriye Hanımın ya�ama sevinci somutla�arak soka�a 

geçer. 

 “Geldi�inde, sokak yine bu sokak, evler yine bu evlerdi. Kiracılar da de�i�medi. 

Gelgelelim soka�ın-soka�ın nesi demeli bilmem ki, galiba ruhu-ruhu de�i�ti.”302 

 “Umut Fakirin Ekme�i” öyküsünün mekânı da sokaktır, fakat öyküde mekânın 

i�levi yoktur. Bu soka�ın tasviri oldukça kısadır. Sadece soka�ın otları sararan bir 

çayırlı�ından bahsedilir. Yoksul kahramanın oturdu�u evin içi ayrıntılarıyla tasvir edilir. 

Soka�ın da bu sosyo-ekonomik yapıya uygun oldu�u dü�ünülür.  

 “Bozbulanık” adlı öykü kitabındaki “Uzun Hava”da mekân, �ehir dı�ında bir kır 

ortamıdır. Demirci Fehmi Usta ile �oför Sabir, da�ın kenarına oturup sırtlarını yamaca 

dayamı�lardır. Mekânın algılanı�ında Sabir’in sarho�lu�unun ve içinde bulundu�u 

karma�ık ruh halinin etkisi vardır. Öyküde dı� mekânın güzelli�i vurgulanır:  

 “Ay daha çok parladı. Geldi, vi�neliklerin üstünde durdu. Do�a, toprak kokusu, 

kekik kokusu, sabah ayazına dönen gece kokusu içinde sessiz, büyük, önlerinde 

duruyordu.”303 

 Öyküde tezat iki mekân anlatılır:  Kahramanın mutsuz evlili�ini temsil eden iç 

mekân ve özgürlü�ün kayna�ı olan dı� mekân. Bu iki mekân, kahramanda farklı ruh 

halleri yaratır. Sabir adlı kahraman için dı� mekân, kaçı� yeridir. O, kır ortamında soluk 

alır. �ç mekânda nefes alamaz. Alkole sı�ınan kahraman, do�anın güzelliklerini görerek 
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rahatlar. Sokak, kahramanın sı�ınma yeridir. Onun gökyüzünü görmesini sa�ladı�ından 

huzur verici mekândır. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde adları geçen semt ve caddeler genellikle tasvir 

edilir. Bu tasvirlerin ço�unda geçmi� zaman mekânlarına dair ayrıntılar söz konusudur. 

�stanbul’un do�al güzelliklerini anlatan yazar, geçmi�e duydu�u özlemi ifade eder. 

Geçmi� zamanın ruhu, �stanbul’un her tarafına sinmi�tir. Öykülerde yazarın mekân-

insan ili�kisine çok önem verdi�i görülür. Semtler ve caddelerin tasvirleri, öykü 

kahramanlarının ruh halleri ile ili�kilidir. 

 

3.4.2.2. �stanbul Dı�ındaki Mekânlar  

 Bodrum 

Nezihe Meriç, “Bir Kara Derin Kuyu” ve “Yandırma” adlı kitaplarında yaz kenti 

öykülerine yer verir. Bu öykülerde Bodrum, hatıralarla dolu, eski haline özlem duyulan 

bir yaz kentidir. Bodrum, Nezihe Meriç’in yaz tatillerini geçirdi�i kıyı kenti oldu�undan 

yazar, mekânı ayrıntılarıyla tanıtır. “Çavlanın �çinde Sessizce” adlı anı kitabında 

Bodrum’da “Rasattepe Sitesi”ndeki yazlık evinin  alınma serüvenini anlatır. Tatil 

anılarını da anlatan yazar, Bodrum’a duydu�u sevgiyi anı kitabında dile getirir.304 

“Yandırma”da “Çiçek Balı”nın ana kahramanı Nemide Hanım: “Ah Akdeniz! 

Güzel Akdeniz! Nemide sana kurban olsun. Her �eyin güzel.” diyerek yazlık kente 

duydu�u büyük sevgiyi dile getirir. Kale Meydanı’ndaki kahve, onun sevdi�i mekândır. 

“Rıhtımda yan yana dizilmi�, denizin dibinden gelen gizemli bir u�ultuya uyarak hafif 

sallanan, gökyüzüne uzanan ince uzun direkleriyle duyduklarını bilinmeze ileten 

tekneleri” burada seyreder. Kı� boyunca bu kahvenin hayalini kuran kahraman, 

Bordum’u uyku mahmuru yaz kenti olarak tanımlar.  

 “Bir Kara Derin Kuyu”da yaz kenti öykülerinin mekânı Bodrum birkaç öyküde 

kısaca tanıtılırken öykülerin ço�unda ayrıntılı bir biçimde tasvir edilir. “Zor Yoku�u” 

öyküsünde kadın kahraman, uzaktaki e�ine yazdı�ı mektupta kaldı�ı tatil mekânını 

överek anlatır. Aslında mutsuz ve huzursuz olan kahramanı tek sevindiren nokta, 

mekânın güzelli�idir. Öykü kahramanı için “denizin kenarında, mavilerle ye�illerin 

                                                 
304 Çavlanın �çinde Sessizce, s. 58-59 



 163 

menevi�lenmesi arasında, bir sepet meyve gibi duran bakımlı bu yazlık tatil köyü”, ideal 

mekândır.305 

 “Suskun Ezgisi” öyküsünde “Zor Yoku�u” öyküsündeki mekâna  benzer bir tatil 

köyü anlatılır. Mutsuz kadın kahramanın mekâna bakı� açısı onun ruh halini yansıtır. 

Özellikle ak�am saatlerinde mekânın görüntüsü oldukça güzeldir: “Herkes dı�arıda. 

Balkonlarda, bahçelerde. Çünkü ak�am üzerinin en �erbet vakti. Güne� çekildi; denizle 

gökyüzünün birle�ti�i yerde, beyaz parlak bir çizgi. Az sonra güzel bir ak�am olacak. 

Havanın kokusundan, kumun renginden anlıyor bunu.”306  

 “Deli Deli Deli”, Gül Yapra�ının Pembe Sesi”, “Sepetli Kadın” ve “Güzbeyi” 

adlı öykülerde olayların geçti�i mekân, yaz kentidir. Bu kent, “Kale Meydanı, beyaz 

evleri ve bugenvilleri” ile anlatılan Bodrum’dur. “Deli Deli Deli” öyküsünde yaz 

kentinin denize inen dar sokakları tasvir edilir. “Gül Yapra�ının Pembe Sesi” adlı 

öyküde olayın geçti�i yer, “ucuz kamp yerinin çakıllı kıyısı” olarak tanımlanır. 

Öykünün anlatıcısı, geçmi� yazların co�kusunu dile getirir. “Bu yaz kentinde özgürlük 

avucunuzda (sanki) yürekleriniz a�kla dolu” diyerek mekânın güzelli�ini anlatır. 

“Sepetli kadın” öyküsünde de olay mekânı deniz kıyısıdır. Bu öyküde de dar yolların ve 

evlerin anlatıldı�ı tasvir oldukça kısadır.  

 “Bugenvilli Ba�langıç” öyküsünde ana kahramanın yaz kenti izlenimleri 

anlatılır. Mekândan ziyade kadın kahramanın portresi ön planda tutulur. Bu öyküde 

motif olarak kullanılan “bugenvil” sözcü�ü “Giz” öyküsünde de sıkça kullanılır. “Mor 

bugenvil yı�ınları”nın simgesel özelli�i vardır. Bugenvil, Akdeniz’i simgeler. Bodrum, 

“beyaz evleri, narenci bahçelerinin ye�ili, alakırçıl uykusu, çılgın mor bugenvilleri” ile 

tanıtılır.  

 Bodrum’un ayrıntılı biçimde tasvir edildi�i öyküler: “Güzbeyi, Eskiden 

Bodrum’da I ve Eskiden Bodrum’da II” öyküleridir. Güzbeyi’nde mekân, Bodrum 

tutkunu bir ana kahramanın bakı� açısıyla tanıtılır. Öykü kahramanının anılarının saklı 

oldu�u Bodrum, çok özel bir kenttir. Kahraman, ona duydu�u sevgi nedeniyle kentin 

de�i�imine çok üzülür. Ele�tirel bir bakı�la Bodrum’un eski ve yeni halini anlatır. “Çok 

de�i�ti, de�i�iyor da biliyorum. Do�ası bozuluyor. Büyük, geni�, asfalt caddeler edindi. 

Da�ı ta�ı saran beyaz evlerde, bazen mezarlık ça�rı�ımı yaparak (yok canım).  
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 Güzelim nareciye bahçeleri gün günden yok oluyor. Yanan küçük 

yerler,’kafeler’, kıyı meyhaneleri, içki evleri ço�aldı. Lokantalar, sokaklarda a�evleri, 

müzik dinlenen, dans edilen…  

 Kalabalık anlatılmaz bir üst üste, omuz omuza…”307 

 “Eskiden Bodrum’da I” adlı öyküde Bodrum, sokakları, zeytinlikleri, kıyıdaki 

sarma�ıklı meyhanesi, sıcak kanlı insanları ile anlatılır. Öykü kahramanı için kahvenin 

özel bir yeri vardır. “Azmakba�ı” adlı kahveye yakla�ırken dahi heyecanlanır. Ya�ama 

sevinci veren bu sala� kahve, “denizin, denizcinin, üç be� kentli gezginin ve demli çayın 

kahvesi” olarak tanıtılır.  

“Eskiden Bodrum’da II” öyküsünde eski ve yeni Bodrum, tüm ayrıntılarıyla 

anlatılır. Öyküde yedi küçük ba�lık yer alır. Bu alt ba�lıklarla bölümleme yapılır. 

“Aradan Yıllar Geçti” alt ba�lı�ı Bodrum’un yeni halinin anlatılaca�ının ipucunu verir. 

Geçmi� zamanın Bodrum’u uzak, yalnız ve ıssızdır. Uzayıp giden narenciye 

bahçelerinden duyulan horoz sesleriyle dolu günlerin ya�andı�ı mekândır. Oysa yeni 

halinde insan kalabalı�ından ba�ka bir �ey yoktur. “Aradan Yıllar Geçti” ba�lı�ı 

altındaki �u sözler dikkat çekicidir: 

“Bakkallar MARKET, lokantalar RESTORAN, olmadan BAT�KLERLE dolu 

BUT�KLER caddelerde, sokak içlerinde, her kö�e ba�ında sıralanmadan,  

PASAJLAR tek tek açılır, 

D�SKO’lar, KAFE’ler, V�TR�N’ler yeni yeni düzenlenirken, HOTEL’ler, 

MOTEL’ler, KAMP�NG’ler orada burada bitmeden,  

Tekerlemesiyle ba�layıp masallar üretebilirdi Zeliha.”308 

Nezihe Meriç, “Bodrum” sevgisini i�ledi�i öykülerinde bu mekânın kaybolan 

güzelliklerine dikkat çeker. �stanbul gibi  Bodrum da geçmi� zaman elçisidir. 

Bodrum’un kalabalı�ı arttıkça geçmi�in güzellikleri birer birer kaybolur. Bugenvil 

sözcü�ünü öykülerinde çok sık kullanan yazar, yaz kenti öykülerini duygu yüklü �iirsel 

ifadelerle anlatır. 

 

 Ankara 

 Nezihe Meriç’in sınırlı sayıda öyküsünde dı� mekân olarak “Ankara” kullanılır. 

Bazı öykülerde “Ankara “ sadece isim olarak geçer. Bu öykülerde Ankara’nın farklı 
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semt ve caddelerinden bahsedilir. Ayrıntılı mekân tasvirlerinin bulundu�u öykülerde ise 

semt ve caddeler de i�lev kazanır. Özellikle Dumanaltı adlı öykü kitabındaki  “Ankara” 

manzarası, öykü kahramanlarının ruh halleri ile ili�kilendirilir. 

 “Umut’a Tezgah Kurmak” öyküsünde hapishaneden çıkan “Nesrin” adlı 

kahramanın tahliye edildi�i gün ya�adıkları anlatılır. Ankara’yı iki yıl öncesinden çok 

farklı bulan kahramanın zihninden geçenler öyküde mekân unsurunun önemini yansıtır. 

Kahraman kendisiyle kenti özde� görür. Kendi ruh halini kentte de görür. �nsan-mekân 

ili�kisi �öyle anlatılır:  

 “Her �ey bıraktı�ım gibi görünüyor bana. Olabilir mi? �imdi bir tanı�a 

rastlasam,-Allah saklasın!-o da beni hiç de�i�memi� bulmayacak mı. Oysa ben ve kent 

iki yıl ya�adık. Az sonra ı�ıklar yanacak. Ondan sonra karanlık ivedilikle inecek. 

Kendimi koyu gecenin ortasında bulaca�ım.”309 

 Ankara, “Umut’a Tezgah Kurmak” öyküsünde i�levsel mekân olarak kar�ımıza 

çıkar. Kent, her gün kendisini yenileyen bir yapıya sahiptir. Geçmi� yılların Ankara 

manzarası de�i�mi�tir. Oysa “Nesrin” adlı kahramanın kentin her kö�esinde anıları canlı 

olarak kalmı�tır. Zengin ça�rı�ımlar, bu anıları dünden bugüne ta�ır. Kenti ki�ile�tiren 

kahramanın iç konu�ması dikkate de�erdir:  

 “Kent de�i�ti elbette. De�i�mez mi! Kenti olu�turan yapılar, evler kalabalı�ı, 

apartmanlar, bahçeler, bahçe duvarları sloganlarla doldu. Kırmızı ya�lı boya, beyaz 

ya�sız boya, tebe�ir, kireç, ele ne geçerse duvarlara yazılar yazıldı. Kent hepsini okudu. 

Ben de okudum. Kent tüm mitingleri ya�adı. Ben de… Ben de ço�una katıldım, 

ö�rencilerimin yanı sıra kendi arkada�larımla.-Bizimle övündü çocuklar. Edebiyatçı da 

oradaydı dediler. Fizikçi de, Ahmet ö�retmen de…-Sonunda kent de ö�rendi ki, 

memlekette karı�ıklık var.”310 

 Öyküde 12 Mart döneminde Ankara’da ya�anan siyasi olayların bireylerin 

ya�amında bıraktı�ı izler anlatılır. Kent, olayların tanı�ıdır. Öykü kahramanları, bu 

yönüyle onu kendilerine yakın görürler. “Dikmen, Sakarya, Ulus, Çankaya, 

Kavaklıdere, Sıhhiye, Kızılay” semt ve caddeleri kahraman tarafından anlatılır. Ulus ve 

Kavaklıdere’de 1930’lu yıllarda bataklık bulundu�unu belirten kahraman, kente artık 

betonun egemen oldu�unu söyler. Çocukluk yıllarının güzel Ankara’sının yerini beton 

kent almı�tır. Ankara’nın artık çok büyük bir kent oldu�unu söyleyen kahraman, onun 

da insanları gibi sa�lıksız oldu�unu üzülerek söyler.  
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 “Varım Diyorum �nanmalısınız” öyküsünde olayın geçti�i mekânlardan olan 

“Ankara” kahramanların ruh halini yansıtır. Evinden ayrılan kadın kahraman, 

Ankara’ya gelir. Ekonomik özgürlü�ü olan kahraman, Ankara’da i� bulur. Onun bu 

kente gelmesinin sebebi, sevdi�i adamın burada ya�ıyor olmasıdır. Birbirlerine a�ık olan 

iki kahramanın kavu�ma mekânı, Ankara’da bulunan küçük evleridir. 

 Ankara, öykülerde kahramanların ruh hallerini yansıtması bakımından önemli 

bir mekândır. Mekân-insan ili�kisi,öykülerin merkezinde yer alır. 

 

 Yurt Dı�ındaki Mekânlar 

 Yabancı �ehir ya da ülke adları Nezihe Meriç’in öykülerinde sınırlı sayıdadır. 

Bazı öykülerde bu mekânlar sadece isimleriyle geçer. Mekânların tasvirine yer 

verilmez. Örne�in, “Susuz VIII” öyküsünde “Nil” adlı kahramanın bulundu�u ülke, 

Amerika’dır. Öyküde Amerika, Nil’in her �eyden kaçıp sı�ındı�ı ülkedir. Dı� mekâna 

dair bilgi sunulmaz. “Bozbulanık” öyküsünde de Avrupa ülkelerinin II. Dünya Sava�ı 

sonrasındaki durumları ülke ismi belirtilmeden kısaca anlatılır. Avrupa’nın fuhu� 

ortamı, ahlakın iflası olarak nitelenir. Bu ele�tiride de ayrıntılara inilmez. Öyküde adı 

geçen bir di�er yabancı mekân, Londra’dır. Ana kahramanın sevgilisinin bulundu�u 

ülke �ngiltere’dir. Bu mekânın tasvirine yer verilmez.  

 “Da�ılı�” öyküsünde “Roma”ya giden bir genç kızın bu kentteki gözlemleri 

ayrıntılı biçimde anlatılır. Kahraman yabancısı oldu�u bu kenti adeta adım adım dola�ır. 

Roma’nın çar�ıları, sokakları, kiliseleri tasvir edilir. Roma, çok farklı yönleriyle ele 

alınır. Öyküde Roma tarihine dair bilgiler sunulur.  

“Büyük, görkemli kiliseler, meydanlar, havuzlar, heykeller, sütun ba�lıkları, 

harabeler arasında kalır, bir yanda tarih havası eser, bir yanda kalbi çarpar da çarpardı. 

O zaman içinden “…Roma… Roma… Rönesans, Roma açık �ehir… Gladyatörler, 

Hıristiyanlar... Roma ate�ler içinde…” diye bir �eyler geçer, dü�üncesi da�ılırdı.”311  

Öyküde Roma’nın caddeleri, sokakları, meydanları anlatılırken insan kalabalı�ı 

adeta kamera çekimiyle anlatılır. Çar�ılardaki seyyar satıcılar, ye�il gözlü �talyan 

delikanlıları, sert hatlı �talyan kadınlarına dair izlenimler sunulur. Gözümüzün önünde 

canlanan bu tablo, kahramanın gözlemleriyle olu�ur. Kilisenin de anlatıldı�ı öyküde 

“Hıristiyanlık” konusunda bilgi verilir. Bu bilgiler ansiklopedik olarak sunulmaz. 

Hıristiyanlık tarihini merak eden genç kızın bu dine dair dü�ünceleri belirtilir. Gezilen 
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ibadet yerlerindeki heykeller, mumlar ve hatta kokular tasvir edilir. Roma’ya büyük bir 

hevesle gelen genç kız, hayal kırıklı�ı ya�ar. Roma tarihine ve Hıristiyanlı�a duydu�u 

ilgi de sona erer.  

 “Bir �ey var bu �ehirde” diyordu. Kafasında evirip çeviriyor, “Kasvet” diyor, 

“Tarih havası”, “Papaz Kokusu” diyor ama be�enmiyordu. O güzelim “Çetina, Sinyora, 

Napoliten, Bela, Capri, Sen Michele” sözcükleri eskiden onu nasıl çekerdi. “Bir gün 

Roma’ya gidece�im in�allah derdi”, sonra ver elini Venedik. “�imdi, Al Sana Roma” 

diyordu kendi kendine.”312 

 “Yandırma” adlı öykü kitabında yer alan “Balıklar da Acı Çeker” öyküsünde 

farklı yabancı ülkelerin adları geçer. Mekân adlarına dikkat edildi�inde öyküye gizemli 

bir hava kazandırdıkları görülür. 

 “Bir Arap ülkesi sıca�ına - Arabistan’ı görmedim. Okuduklarımla, sözcüklerden 

bana yansıyan dü�sel duygularla hayal etmeye çalı�ıyorum.- Altın pırıltısı, mermerin 

serinli�ini yitirip ılınmı�lı�ını, fıskıyelerden fı�kıran suların sesi, ipekler dü�leyin. �u 

sözcükleri anımsayın: kırımtatarlar, tarüfülfül, kral, Kral Naibi, �skenderiye, Nil kıyıları, 

Ba�dat, Basra, Belkıs Haberleri…”313 

 “Herkes da�ılır �stanbul’dan. New York, Paris, Roma, Viyana, Mısır üzerine, bir 

esintidir eser geçer, “baki kalan…” denir, gülümsenir; kırık bükük; iç geçirerek…”314 

 Nezihe Meriç, sınırlı sayıdaki öyküsünde yabancı mekânları kullanmı�tır. Yurt 

dı�ındaki bu co�rafi mekânların i�levselli�i dikkat çeker.  

 

3.5. Zaman 

 “Edebi eser, mahiyeti itibariyle bir ileti�im vasıtasıdır. Her ileti�imde bir 

göndericinin, bir de alıcının olması tabiidir. Yazma zamanı, gönderici durumundaki 

sanatkarın eserine vücut vermek üzere harcadı�ı süreye verilen addır. Bunun itibari 

zamanla alakası yoktur, takvim ve saatle ölçülebilen cinstendir. Okuma zamanı da aynı 

mahiyettedir. Ancak okuyucudan okuyucuya de�i�ir, daha yerinde bir zamandır. 

Bunların her ikisi de, bir bakıma eserin dı�ındadır, vakayla alakası yoktur. Her hal ü 

karda söz konusu iki zaman kronolojik karakterlidir.”315 
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 “Olayların yazar tarafından sunulması sırasında kronolojik sıraya uyup uymama 

zorunlulu�u aranmaz, aranmamalıdır. Sunu� sırasında yazar, �imdiki zaman kipini 

kullandı�ı gibi, geçmi� zaman kipini de kullanabilir. Hatta bir yazar geçmi�-�imdi-

gelecek kiplerine aynı metin düzeyinde yer verebilir. Bu durum, yazarın bakı� açısıyla 

olayları, yorumlayı�ıyla, hatta olayların seyriyle ba�lantılıdır.”316  

 Nezihe Meriç’in öykülerinin genelinde zaman, kronolojik sıraya uymadan 

kurgulanmı�tır. Kronolojik olmayan bu zaman anlayı�ı öykülerin içeri�i ile do�rudan 

ili�kilidir. Nezihe Meriç’in öykülerindeki ki�ilerin ya�amlarının düzensizli�i zamana da 

yansır. Zihinler öyle karı�ıktır ki zaman da bu duruma ayak uydurur. Öykülerdeki zihin 

devinimleri kronolojik ilerlemeyi engeller. �zlenimler, ça�rı�ımlar ve anılar öykülerde 

geni� yer tuttu�undan zamanlar da iç içe kurgulanır. Özellikle de geriye dönü�, bilinç 

akı�ı ve iç konu�ma tekniklerinin kullanıldı�ı öykülerde zamanda sıçramalar söz 

konusudur. Ayrıca rüyalar, hatıralar, sarho�luk durumu anlatılırken de zamanda 

kopmalar ya�anır. Öykülerin ço�unda kar�ımıza çıkan bu kopmalar sırasında gerçek ile 

dü� birbirine karı�ır. Öykü kahramanlarının dü�ünce zinciri kopar. Bu durum, yazarın 

zamanı kurgulayı�ına büyük ölçüde etki eder.  

 Nezihe Meriç, bazı öykülerinde zaman dilimi ile kahramanlarının ruh hali 

arasında ili�ki kurmu�tur. “Kurumak” adlı öykü, zamanının bu i�levini en iyi yansıtan 

örnektir. Bu öykünün ilk paragrafında olay zamanının Ocak ayının so�uk bir ö�leden 

sonrası oldu�unu belirtir. Öyküde “kurumak” fiili önemli yer tutar. Kuruyan sadece 

do�a de�ildir. Aynı zamanda yalnız bir genç kız da kurumaktadır. Öyküde �u cümle 

tekrarlanır: “Hava kaç zamandır kapanıktı.”317 “Kapanıklık” aynı zaman da “Bilge” adlı 

kahramanın ruh halinde de söz konusudur. Öyküde bu durum �öyle anlatılır:  

 “Hava kaç gündür kapanıktı, bu ya�ı� çok do�al… Neden-sonuç olayı… �imdi 

de dinmesi gerek, dinince de güne� açacak ya da kar ya�acak. Her neyse. Oysa 

Bilge’nin içindeki kapanıklık, böyle bir ba�ı�la geçecek �eylerden de�il.”318  

 Zaman ile ruh hali arasındaki bu ko�utluk “Erol Bey” adlı öyküde de bulunur. 

“Erol Bey” adlı kahramanın kendisini en iyi hissetti�i zaman dilimi gece yarılarıdır. 

Erol Bey, geceleri dostlarıyla kurdu�u sofrada mutlulu�u ve huzuru bulmaktadır. Erol 

Bey’in en büyük korkusu, günbatımı manzarasını kaçırmaktır. Bo�az manzarasını, 

güne� manzarasını kaçırmaktan çok korkar. Bo�az manzarasını güne� batarken izlemeli 
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ve içmeye o anda ba�lamalıydı. Bunu yapamadı�ı günlerde adeta yıkılırdı. Bunun 

nedeni yazar-anlatıcı tarafından �öyle açıklanır:  

 “Onun ortalı�ı karı�tıran serüvenleri, genellikle, bu günbatımını kaçırmı� olmaya 

ba�lanabilir anlattıklarına bakılırsa. Çünkü  o zaman, birden bozuluyor büyü. Ya�amın 

gizi kayboluyor. Karadeniz’den gelip Marmara’ya geçen bu tanımlanması zor, güzelli�i 

dillere destan mavi nehrin, bu güzel �stanbul bo�azının sularının çok pis oldu�unu 

görüyor o zaman.”319 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde dikkat çeken bir özellik söz konusudur: Zaman ve 

mekâna dair bilgiler öykülerde genellikle ilk paragrafta yer alır. Yazar, öyküye 

ba�larken öykünün zaman ve mekân unsurlarına dair bilgileri sıralar. Bozbulanık’ta üç 

öyküde bu özellik söz konusudur. “Çalgıcı, Özsu, Kurumak” adlı öykülerin ilk 

paragraflarında olayın nerede ve ne zaman ya�andı�ı belirtilir. 

 “Çalgıcı” öyküsünün ilk paragrafında öykünün zamanına dair �u bilgi verilir: 

“Saat tam 19:00’da, �ehrin en gürültülü, en kalabalık caddelerinden birinin otobüs 

dura�ına bir adam geldi.” Zamana dair net ifadenin kullanılması dikkat çekicidir. 

“Kurumak” öyküsünün ilk paragrafında olay zamanı, ocak ayının ortasında, iyice 

kapanık bir gün” olarak belirtilir. Kı� mevsiminin ocak ayının ya�murlu günü anlatılır.  

 Topal Ko�ma’da “Susuz III” öyküsünün ilk paragrafında zamana dair ayrıntılı 

bilgi verilir: “Gece yarısını dört dakika geçiyordu. Be�inci dakikada bekçinin düdü�ü 

öttü.” Mevsim, ay ya da gün adı belirtilmezken saate dair ayrıntılı bilgi sunulur. 

“Menek�eli Bilinç” adlı öykü kitabındaki “Varım Diyorum �nanmalısınız” öyküsünde 

zaman unsurları ilk paragrafta yer alır. Öyküye ba�larken yazar, öykü zamanı ve 

anlatma zamanını belirtir. Okurun öykünün olu�um süresini bilmesi sa�lanır.  

 “Bir hikayem vardı. Yazamıyordum. Kimse hikayeyle aramdan geçenleri 

anlamıyordu. Sinirlerim bozuldu bu yüzden. O, 1954’te kalmı�tı; ben 1959’a de�in 

ya�amı�tım. Kurtulmak için türlü yollar denedim, olmadı.”320  

 “Dumanaltı” adlı öykü kitabında “Tedirgin, Umut’a Tezgah Kurmak, Tan’ın 

Öyküsü” adlı öykülerde de olay zamanına dair bilgiler ba�langıç bölümlerindedir. 

“Umut’a Tezgah Kurmak” öyküsünün ilk paragrafında zaman unsuru vurgulanır. �ki 

yıllık hapis döneminin ardından ana kahraman, kente döner. �� yerlerinin da�ılma 

saatinden önce, hava kararmadan minibüse binmeye çalı�ır. Olay zamanına dair bu 

ifadeler, ilk paragraftadır.  
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 “Bir Kara Derin Kuyu”daki öykülerin ço�unda zamana dair bilgiler öykünün 

ba�langıç kısmındadır. Bir Kara Derin Kuyu öyküsünde  zamana dair önemli bilgiler, 

öykünün bölümlerinin ba�langıcında sunulur. Öykünün ilk bölümünde yer alan küçük 

ba�lık: “Ak�am Gene Ak�am”dır. Öykünün ilk paragrafında sadece zaman ifadeleri yer 

alır. Tasvirde yer alan benzetmeler, �iirselli�i sa�lar. 

 “Ak�amın bir vakti var; gökyüzünden iniveriyor çaktırmadan. Çar�ının alvala 

ak�amına sinsi bir saldırı bu. Renkleri dü�manca sorguluyor çünkü. Çınarlar karanlı�a 

hazırlanan bir hı�ırtıyla, daha görkemli bir görünü� alarak, rıhtımdaki kahvelerden gelen 

tavla �akırtılarına, gülü�melere, yosun kokusuna, ızgara balık kokusuna do�ru büyüyor. 

Do�anın bereketiyle �enlenen manav tablalarında, su ye�ili, domates, elmas, nar 

karı�ımı kırmızı, üzüm sarısı renk atmaya ba�lıyor. Dükkan içleri karanlık kovuklara 

dönü�üyor. Kalabalık durakta bir kadın var. Geçkinli�ine kar�ın hala çok güzel. Bir o 

seziyor bunu. Acıyla iç geçiriyor. Ak�amın bu vakti ona dokunuyor.”321 

 “Çangal, Bugenvilli Ba�langıç, Eskiden Bodrum’da I, Uydurukçu, Büzbeyi” adlı 

öykülerde de öykü zamanına dair bilgiler giri� kısmındadır. Zaman ifadelerinin öykünün 

ba�langıç kısmında açıklandı�ı öykülerin sayısı son öykü kitaplarında artmı�tır. 

“Yandırma” adlı öykü kitabında  bu tarzdaki öykülerin sayısı dikkat çeker. Bu öykü 

kitabındaki yedi öyküden be�inde bu özellik vardır. “Oya” adlı öyküde zamana dair 

bilgi verilmez. “Ünlemleri Kökertmek” öyküsünde ise zaman unsurları, üçüncü 

paragraftan itibaren yer alır. Di�er öykülerde kimi zaman belirsizce kimi zamansa net 

bir �ekilde olay zamanı, öykülerin giri� bölümünde belirtilir. Bu öykülerde dikkat çeken 

nokta �udur: �lk paragrafta yer alan bu bilgilerde belirsiz zaman ifadeleri çoktur. Di�er 

öykü kitaplarına göre bu ifadelerin sayısı artmı�tır. 

 “Yandırma” öyküsünde “günlerden bir gün, hiçbir özelli�i olmayan bir gün” 

ifadeleri yer alır. “Bir Yunus” öyküsünün olay zamanı, “Yunus” adlı ana kahramanın 

çok bunaldı�ı bir gece yarısıdır. “Kadın A�k Deniz” öyküsünde “yıllar sonra, gençken, 

çocukluktan yeni çıktı�ımız, genç, gökçek günlerimizde” ifadeleri yer alır. “Çiçek Balı” 

öyküsünde zaman, erken bir sabah vaktidir. “Güne�in ı�ınını ortalı�a yeni saldı�ı vakit” 

olarak ifade edilir. “Balıklar da Acı Çeker” öyküsünde “daha erken  zamanlar, bir 

zamanlar” ifadeleri kullanılır. Bu sonuçlardan yola çıkarak �unu belirtebiliriz ki Nezihe 

Meriç, öykülerine ba�larken olay zamanına i�aret etmektedir. Yazar, zamana dair 

bilgileri genellikle ilk paragrafta okura sunmaktadır. 
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 Nezihe Meriç’in öykülerinde dikkat çeken bir ba�ka özellik, zaman unsurlarının 

kullanımındaki �iirselliktir. Öykülerde zamana dair sözcüklere çok farklı anlamlar 

yüklenir. Benzetmeler, soyut sözcükler, mecaz anlamlı sözcükler sıkça kullanılır. 

Zaman unsurlarına dair ifadelerde de sözcükler, yüklendikleri yeni anlamlarla �iirsel bir 

atmosfer yaratır. Zamana dair bilgi sunulurken kuru bir anlatımdan uzak durulur. 

Zaman, kahramanların zihninde yeni bir görüntüye kavu�ur. Dü� ile gerçe�in karı�tı�ı 

öykülerde zaman da bu duruma uyum gösterir. Böylece öykülerde kullanılan  duygu 

yüklü ifadeler, zaman kurgusunda  �iirselli�i  ön plana çıkarır. 

 “Bazıları” öyküsünün giri� paragrafında betimleyici bir anlatımla mevsim 

�artları dile getirilir. Sonbahardan kı�a geçi� a�amasında do�adaki de�i�im, �iirsel 

ifadelerle anlatılır. Amaç, yalnız insanların psikolojisini yansıtmaktır. Mevsim ile 

yalnızlık arasında ili�ki kurulur. Benzetme �u sözlerle ifade edilir:  

 “�nsanlar için sonbahardan sonra kı� geliyor. Yollar, parklar, rıhtım boyları 

tenhala�ıyor. Lodos, poyraza çevirmeden biraz önce, deniz, ye�il zeytin rengini alıyor. 

Tenha yollardan, deniz kıyılarından, saçları uçu�an bir genç kız ya da dü�ünceli bir 

adam geçiyor. Onlar bunu ayırt ediyorlar. Sisli rıhtımlarda balıkçılar, onlara dalgın ve 

ozan görünüyorlar. Sisin içinde sigaralar yanıyor… Kar ya�dı�ı zaman ovalar, da�lara 

kadar, bembeyaz uzanıp gidiyor. Ancak bazıları karın içinde hafifçe dalgalanan uçuk 

maviyi seziyorlar. Onlar durup dururken gökyüzünden bir ebemku�a�ının da geçti�ini 

sanıp gülümsüyorlar.’Yalnız’ insanlar var bu dünyada”322 

 “Da�ılı�” öyküsünde Roma’da bir ak�am vakti �u sözlerle anlatılır: “I�ıkların 

yanıvermesiyle birlikte suyun fı�kırı�ı, mermerin yıkanı�ı, elektri�in renkli ampuller 

içinde yanıp sönü�ü üstünden gülüp geçti ve Roma’da ak�am oldu.”323 

 “Susuz II” öyküsünde zaman unsurları adeta bir masal havasındadır. Ak�am 

vakti masalsı ifadelerle anlatılır. Zaman algısına göre �ekillenen öykünün ilk 

paragrafında ak�am vakti �u sözlerle tasvir edilir: “Pencere yo�unla�mı� bir karanlı�a 

açılıyor. I�ıklarla insanlar, yedi bin kat a�a�ıda kayna�ıyorlar. Anılar, umutlar, özlemler 

de onlarla beraber. Yeni bin kat yukarıda sadece karanlık var. Katkısız, koyu 

karanlık.”324 

 “Susuz VI” öyküsünde olay zamanı, “kasım ortasında ayçiçe�i bir gün” olarak 

belirtilir. Zaman unsurlarının ço�u sıfatlar kullanılarak ifade edilir. Sıfatların duygu 
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yüklü olu�u da dikkat çeker. Öykü kahramanlarının zaman algısı onların ruh hallerine 

göre de�i�ir. Sıfatlar da bu de�i�en ruh hallerine uygun olarak kullanılır.  

 “Dumanaltı”nda “I�ın” öyküsünün olay zamanı, gece vaktidir. “Gecenin 

karanlı�ı, sokak lambasının ı�ı�ı, rıhtımda dola�anların uzak mırıltıları” uyum içindedir. 

Gece, �iirsel ifadelerle tasvir edilir: “Denizin kara ı�ıltısıyla, sokak lambasının solgun 

ı�ı�ının bulu�tu�u karanlık bahçelerden birinde nar çiçeklerinin kan kırmızısı arasında, 

bir puhu ku�unun kısa kesilmi� çı�lı�ı”325  

 “Bir Kara Derin Kuyu” öyküsünün zaman ifadelerinde �iirsellik yo�undur. 

Öyküde “denizin, güne�in, iskelenin bir martı kanadında nedensiz küçük kahkahalarla 

suya dalıp dalıp çıktı�ı bir sabah” anlatılır. Ki�ile�tirilen varlıkların anlatımı dikkat 

çeker. Aynı öyküde “çok eski yıllarda bir �stanbullu bahar sabahı” anlatılır. Anlatılan 

zaman dilimleri farklı bir ruha sahip olduklarından sıradan de�ildirler. Yazar, 

ki�ile�tirme yöntemine sıkça ba�vurur. Cansız varlıklara kimlik kazandırır. 

 “Giz” öyküsünün giri� kısmındaki �iirsel zaman ifadesi dikkat çeker: “Gün, evin 

arkasındaki zeytinlerin ötesin üzerinde, giderek koyula�aca�ını belli eden imlerle, 

yanından yöresinden ı�ıklar alarak, yaprakların arasından dumanımsı koyu pembeler 

salarak, soluk pembe bir renk veriyordu daha.”326 Güne�in do�u�u, öyküde  bu sözlerle 

anlatılır. Renkler oldukça ba�arılı kullanılır. Zaman ifadelerinde renklerin algısı de�i�ir. 

Anlatıma zenginlik kazandıran bu özellik di�er öykülerde de tekrarlanır.  

 “Yandırma” öyküsünde zaman, i�lenmi� bir ipek sarmaya benzetilir. 

Kahramanın ruh hali, onun zaman algısını de�i�tirir. “Binlerce ince parlak i�ne, 

yüre�ine batıp çıkan” kahramanın, sevinçli sızılarla dolu oldu�u belirtilir. �çindeki bu 

karma�ık duyguların ardından zamana dair �u benzetme yapılır: “Az önce, ak�amüzeri 

ya�adı�ı o zaman parçası i�ledi�i ipek sarmaların en güzeli.”327 

 “Yandırma”da “Oya” öyküsünde zaman unsurları ça�rı�ımlarla yüklü renklerle 

ifade edilir. Yazar, renklere ressam duyarlı�ıyla yakla�ır. Zamanı da bir tablo gibi 

dü�ler. Renkler, öyküde yeni anlamlar kazanır. Hava durumuna dair bilgi verilirken 

“solmu� mavi sıca�ı” anlatılır. Zaman ise “uçuk mavi bir ak�amüzeri”dir. “Mavi” rengi 

yazar tarafından en sık kullanılan renktir.  
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 “Kadın A�k Deniz” öyküsünde ana kahramanın �u sözleri de �iirsellik ta�ır: 

“Onca yıl sonra döndü�ümde, görmü� geçirmi�, orta ya� üstünün pır pır eden ı�ıltılarını 

ta�ıyan bir ate�le parlamakta oldu�umuz yıllardı.”328  

 “Balıklarda Acı Çeker” öyküsünde de zamana dair �iirsel ifadeler kullanılır. 

Yazar, geçip giden zamanın akı�ını anlatır. Onun hızının ürkütücü oldu�unun altını 

çizer. Zamanın, Bo�aziçi’nin Çengelköy akıntısı gibi geçip gitti�ini söyler. “Zaman” 

kavramını sorgulayan yazar, onun engel olunamayan ilerlemesini hüzünle seyretti�ini 

ifade eder.  

 Öykülerde yer alan �iirsel ifadelerin sayısı çoktur. “Zaman” ö�esi de bu �iirsel 

atmosfer içerisinde yer alır. Yazar, “uçuk mavi ak�amüzeri”ni ya da “hafiften esintili, 

petunya kokularıyla, karanfil kokularının en çok benze�ti�i sabah”ı anlatır. Renkler, 

zaman algısına göre de�i�ir. Adeta kimlik kazanır. �zlenim ve ça�rı�ımlarla dolu 

öykülerde kahramanın ruh hali onun zamana bakı�ına yön verir. 

 Yazarın öykülerinin ço�unun süresi kısadır. Öykülerde anlatılanlar, çok kısa 

zaman dilimlerinde ya�anır. Anlık duygulanmaların anlatıldı�ı öykülerde geriye 

dönü�lerle zaman dilimi geni�ler. Yazar, öykülerinde daha çok yaz mevsimini 

anlatmı�tır. 

 

3.5.1. Zamanın Kurgulanması 

3.5.1.1. Akronik Öyküler  

 Nezihe Meriç’in öykülerinde zaman kurgusunun belli ba�lı özellikleri vardır. 

Öykülerin ço�unda kronolojik bir zaman anlayı�ı yoktur. Yazar, öykülerinde zaman 

atlamalarına sıkça ba�vurur. Öykülerde yer alan izlenimler, ça�rı�ımlar ve hatırlamalar 

her türlü kronolojiyi yok eder. Öykülerde geçmi� zaman ile �imdiki zaman iç içedir.  

Zihinsel zaman algısı, öykülerde ön plandadır. 

 Öykülerin kahramanlarının zihinleri, zaman algısına yön verir. Kafası karı�ık 

öykü kahramanlarının zihinsel devinimleri, zaman kurgusuna �ekil verir. Öykülerde 

sıkça kullanılan geriye dönü� tekni�i ile zamanda kopmalar ya�anır. Bilinç akı�ının 

kullanıldı�ı öykülerde kahramanların   izlenimleri, ça�rı�ımları, hatırlamaları yo�undur. 
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Sarho�lu�un etkisindeki öykü kahramanlarının zihinlerinin hareketlili�i de zaman 

zikzaklarına neden olur. Dü� ile gerçe�in karı�tı�ı bu durum, zamana da yansır.  

 “Bozbulanık” adlı öyküde alkol alan bir genç kızın aklından geçenler anlatılır. 

Öykü, onun sayıklamalarından olu�ur. Genç kızın sarho�lu�u, dü�ünce zincirini koparır. 

Böylece kar�ımıza karma�ık bir bilinçle çıkar. Geçmi�te ya�adı�ı olayları anımsar. Çok 

farklı ki�ileri ve mekânları aynı anda dü�ünür. Hemen ardından sarho�luk anına döner. 

Öykü zamanında sürekli kopmalar ya�anır. Öykünün merkezinde kahramanın bilinçaltı 

yer alır. Orada ya�anan karma�a öykünün  zaman anlayı�ını etkiler. 

 “Hayatı bu kadar anlamamalıydık! Hayret, avukat efendi kızarmı�. Haydaaa… 

Üçü birden konu�ur. Püh! Bir i�e yaramayacak olduktan sonra de�er mi tartı�maya? 

Gidip yatsam. Dünya çürümü� dünya. Dayarım ba�ımı radyoya. Sesini de biraz açarım. 

Oh, annecim ne güzel Adnan der ki: ‘Her insan biraz �airdir.’ Dü�ünceler… Dü�ünceler, 

anılar, hepsi birbirine karı�arak… Ba�ım çok  dönüyor. Müzik ne güzel.”329 

 “Bazıları” adlı öykü, bir ak�am üzeri havanın kararmasının ardından e�iyle 

oturdu�u odada dü�lere dalan Rıza Bey’in aklından geçenleri anlatır. Öykünün zamanı 

oldukça kısadır. Rıza Bey, yıllar önce a�ık oldu�u teyzesinin kızı öldükten sonra öksüz 

ve yetim olan ye�enini yanına almayı hayal eder. Bunu e�ine söylemeye çalı�ır. E�iyle 

ileti�im kuramaz. ��te bu noktada öykünün zamanında sürekli kırılmalar ya�anır. Rıza 

Bey’in bilinçaltı gözler önüne serilir. Öyküde geçmi� zaman ile �imdiki zaman birlikte 

yürür.  

 “Sabiha Hanım, uzanıp radyonun dü�mesini çevirdi. “Fesleyen ektim gül bitti.” 

Ye�il, canlı pırıl pırıl �imdi. Gözünün önünde bir havuz ba�ı geliyor Rıza Beyin. Kaç yıl 

geçti. Otuz. Kırk. Ya� elli be�… Havuz Mermer. Suyu ye�il, yosunlar ye�il, çimenler 

ye�il, a�açlar ku�lar, oyalar, yemeniler hep ye�il. Hele Nazire’nin gözleri, 

yemye�ildi.”330 

 E�iyle sobanın ba�ında otururken birden iç yolculu�a çıkan Rıza Bey, geçmi�i 

hatırlar. Suyun, yosunun, çimenin ye�ilinin ardından Nazire’nin gözünün ye�ilini 

hatırlar. Ça�rı�ımlar nedeniyle öyküde geçmi� zaman ile �imdiki zaman iç içedir. Rıza 

Bey’in bilincindeki sıçramalar öykü zamanına da yön verir.  

 “Da�ılı�” adlı öyküde Roma’da bir pansiyonda kalan genç kızın bu yabancı 

memlekete dair izlenimleri, yurduna duydu�u özlem anlatılır. Öykü zamanı oldukça 

karma�ık bir yapıdadır. Aslında zamanın kısalı�ı dikkat çeker. Kahramanın Roma’da 
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gezintisi ve bunun ardından pansiyona dönü�ü anlatılır. Fakat, izlenimler, ça�rı�ımlar ve 

hatırlamalar zamanın akı�ını bozar. Genç kız, Roma tarihine dair bilgiler aktarır. 

Roma’nın çok eski yıllarını anlatan bu bölümün ardından kalabalık caddeleri ile haldeki 

Roma’nın tasviri sunulur. Genç kızın iki farklı zaman dilimindeki Roma imgesi 

kıyaslanır. Roma’nın eski ruhunu kaybetti�ine inanarak bu kente yabancıla�ır. Bu 

noktadan itibaren de ça�rı�ımlarla kendi memleketini hatırlar. Pansiyonda 

yata�ındayken duydu�u bir ses, bulundu�u zamandan ve mekândan uzakla�masını 

sa�lar. 

 “Bir kız sesi “perdeler” diyordu. En çok perdeleri özlemi�ti. ��lemeli, büzgülü, 

çiçekli perdeleri. Evin güler yüzüydü onlar. Nerede o Mani di Fata’lar, o Broderia’lar? 

Püf!... Bir de balkonlara, bahçelere asılan o sakız gibi çar�afları, o sabun kokulu, 

rüzgarlı çama�ırları arıyordu gözleri. Mahmutpa�a’dan söz ediyorlardı.”331  

 Ö�retmen” adlı öyküde yirmi ya�ındaki bir ö�retmenin resim-i� dersindeki 

dü�leri anlatılır. Öyküde olay zamanı, bir ders süresidir, fakat ö�retmenin zihninden 

geçen farklı dü�ünceler zamanda kırılmalara neden olur. Pencereden dı�arıya bakan 

ö�retmen, bahar mevsiminin güzel günlerini dü�ler. Ardından sınıftaki ö�rencilere 

bakarak onların gelecekteki durumlarına dair tahminlerde bulunur. Öykünün kahramanı, 

gelece�i an’a ta�ır. Öyküde üç farklı zaman birlikte yürür. Geçmi�, �imdi ve gelecek iç 

içedir. 

 “Bilgi, esmer, ince, zarif bir kız olacak. Çok zeki. Daha �imdiden çenesini 

avucuna dayayıp bir gökyüzünü seyredi�i, ku�lar geçerken bir gülümseyi�i var ki… 

Yirmi üçündeyken bir gün dünyaya ve bahara bakarak, geni� bir geni�likle, kollarını 

açıp: “Deli gibi a�ı�ım, ama a�kımı itiraf edecek adam bulamıyorum” diyecek 

arkada�ına.”332 

 Öyküde “Aliye” adlı arkada�ının sözlerini hatırlayan ö�retmen, geçmi�e uzanır. 

“Aliye”nin kadın-erkek ili�kisine dair görü�lerini sorgular. Böylece öykü zamanı yine 

de�i�ir. Geçmi�-�imdi ve gelecek birbirine karı�ır. 

 Vedat Günyol “Dile Gelseler”de Topal Ko�ma’da zaman kurgusunu �öyle 

de�erlendirir: “Topal Ko�ma, yeni bir “zaman” kavramıyla yeni bir biçime varmı� bir 

Nezihe Meriç çıkarıyor kar�ımıza. Bu, mantıklı bir seyirle akıp giden mantıklı 

hatırlayı�larla geçmi�i bugüne ba�layan zamandan apayrı, durmadan tazelenip tazelenip 

yeniden do�uveren bir zaman. Burada, ya�anılan anı geçmi�e ba�layan mantıklı 
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hatırlayı�ların yerini, geçmi�e, ya�anmakta olan bir “hal” çe�nisi, gerçekçili�i veren 

ozanca hatırlayı�lar almı�. Susuz VIII adlı hikayenin Ay�e’si, bu çe�it hatırlayı�ların 

sihirli diriliminde, amca kızı Nil’in hayatına karı�an günlerini yeniden ya�ıyor. Öyle ki 

bütün hikaye boyunca, geçmi�le ya�anılan an birbirinden ayırt edilemiyor.”333 

 “Susuz II” adlı öyküde çok eski bir dostunu gören Ali Bey’in zihninden geçenler 

anlatılır. Öykü zamanında dün ve bugün iç içedir. Ali Bey, dostuyla kar�ıla�tı�ı andan 

itibaren adeta otuz yıl öncesine yolculu�a çıkar. Onun iç dünyasında ya�ananlar öykü 

zamanının boyutunu sürekli de�i�tirir. 

 “Otuz yıl öncesini gördü hemen orada. Otuz yıl öncesinin, zayıflatan sarı�ın 

bankacısı ile, iriyarı, yer elması Doktor Vahit’i… Bir kıyı kenti. Karanlık denize kar�ı 

rakı içtikleri bir ta� balkon. O geçmi� yıllarda kalan genç karıları, yeni do�mu� 

çocukları, balı�a çıktıkları geceler… Genç karılarına sarılıp uyudukları, sıcacık; içi dı�ı 

bütün; sa�lam, gençlik duyguları…”334 

 “Susuz V” adlı öykünün olay  zamanı, iki arkada�ın bir meyhanede içip daha 

sonra karakolda sorgulanma saatlerini ve oradan da ayrılıp evlerine dönü�lerini kapsar. 

Öykü zamanında bu kronolojiye uygun ilerlemeyi bozan geriye dönü�ler vardır. 

Örne�in iki arkada�tan birisi komisere evlilik nedenini anlatırken yıllar öncesine 

dönülür: “Anadolu’da evlenme nedenleri çe�itlidir. En pisi bu benimdir. Melodram!” 

demi�tir önce. Bir kadeh içmi�, avurdunu içeri çekerek bir zaman, biti�ik masada 

ba�lama çalan adamı dinlemi�, sonra anlatmı�tır bölük bölük: Güneyde bir a�ustos 

gecesi sıca�ıdır bu.”335 

 Menek�eli Bilinç, içerik ile biçim uyumunun sergilendi�i bir öykü kitabıdır. 

Yazar, öykülerde toplumun yozla�mı� de�erleriyle mücadele eden kadınların 

bilinçlenmelerini anlatır. Öykülerin biçim özellikleri de bu içeri�e uygundur. Öykülerde 

zaman, kronolojik sıraya uymadan kurgulanmı�tır. Bilinçli hareket eden kadınlar 

kendilerini ve toplumu sorgularken geçmi�, hal ve gelecek arasında gidip gelirler. 

Zihindeki bu sıçramalar öykülerin zaman kurgusuna yansır. 

 Asım Bezirci, Menek�eli Bilinç’te yer alan öykülerin  zaman kurgusunu �öyle 

de�erlendirir: 

 “Menek�eli Bilinç’teki hikayeler, biçimce bazı ortak yanlar ta�ıyorlar: Bundan 

önceki iki eserde oldu�u gibi, bu eserde de süreç yok: Olaylar yine ça�rı�ımların ve 
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izlenimlerin a�ırlı�ı altında; yine �imdi ile geçmi�, iç kavu�malar ile dı� kavu�malar kol 

kola v.b…”336 

 “Menek�eli Bilinç” adlı öyküde bir bilincin uyanı�ı anlatıldı�ından, bir ya�am 

sorgulaması yapıldı�ından öykü zamanında sürekli sıçramalar ya�anır. Ailesine 

ba�kaldıran genç kız farklı konulardaki dü�üncelerini çevresiyle çatı�arak dile getirir. 

Öykü zamanı, bu genç kızın evi terk etme süresini kapsar, fakat iç konu�malarla 

sa�lanan geriye dönü�ler, kronolojik sıraya uygun zaman anlayı�ını bozar.  

 “Ne yapaca�ını �a�ıran bakı�lar için bir yer aradı kafasında. Her �eyi birdenbire 

anlayıvermenin duru�u içinde, öyle bakıyordu ona. Geçen yıllardan birinin yaz 

aylarından bu yana, atlanmı� bir zaman parçasını, bir ucundan yakalamaya çalı�tı. Geç 

kalmı� oldu�unu anlayıp durdu gene. Oda kapısının önünden geçerken dönüp baktı.       

-Dönüp bakmı�tı-Aynanın önünde, gömle�inin askılarını indirmi�, memelerini seyreden 

bir genç kız.-(O kokteyl günü mantosunu tutan müdür yardımcısının, memesine de�en, 

ikisi arasına bir iki saniyelik bir suskunluk getiren eli; o ba�ı dönmü� eli. Kaç geceler, 

ürpertiler getiren ona…)337 

 “Umut’a Tezgah Kurmak” adlı öykü, tahliye edilen iki kadının hapisten 

çıktıkları andan itibaren zihinlerinden geçenler üzerine kurgulanmı�tır. “Nesrin” adlı 

kahraman, iki yıl aradan sonra gördü�ü Ankara manzarası ile geçmi�teki Ankara’yı 

zihninde kıyaslar. Öykünün olay zamanı çok kısadır. Kahramanların evlerine gidi� 

süresini kapsar.  

 Öykü, ki�ilerin psikolojilerini yansıttı�ı için duygu ve dü�ünceler karma�ık 

olarak ifade edilir. Cezaevinde iki kadının kurdu�u dü�ler anlatılırken yakın geçmi�e 

dönülür. Nesrin ö�retmenin çocukluk yıllarının anlatıldı�ı kısımlarda ise uzak geçmi�e 

atlanır. Bu nedenle zamanın boyutu sürekli de�i�ir.  

 “Tedirgin” adlı öyküde hapisteki bir kadının zihin devinimleri anlatılır. 

Geceyarısı aniden uyanan kadın, e�iyle ya�adıklarını, tutuklanma sebebini, 

çocuklu�unu, ta�ralı Nebahat’i dü�ünür. Olu�an bu dü�ünce zincirinde herhangi bir 

sıralama yoktur. Bu düzensizlik öykünün zaman kurgusunda etkilidir. Geçmi� zamanın 

hatıraları  ile ko�u�ta ya�anan gece iç içe anlatılır. Zamanın çizgisel sırasını bozan 

anıların yanı sıra iç konu�malardaki geriye dönü�ler de geçmi�i “an”a ta�ır.  

 “Uykusuzluktan yanıyor gözleri. Ya Çocuklar! Aman ya Rabbi! 

Gülememi�lerdir bile. Benim gibi biri ne diye tutuklanır. Sonra, nedir bu Nebahat? O 

                                                 
336 Asım Bezirci, age. , s. 96 
337 Menek�eli Bilinç, s. 226 



 178 

günden sonra… “Nili’de gördü�ü günden sonra, kızı görmedi bile. Zaman zaman 

dü�ünmedi de�il. �nsanı etkileyen, inceden inceye, dikkatle bakan bir kızdı.”338 

 “Bir Kara Derin Kuyu” adlı öykü kitabındaki öykülerin ço�unda olay zamanı 

yaz mevsimidir. Mekân da yazlık bir kenttir. Bu yaz kenti öykülerinde daha çok çevreye 

dair izlenimler yer alır. “Gül Yapra�ının Pembe Sesi” (262), Sepetli Kadın (265), 

Bugenvili Ba�langıç (278), Eskiden Bodrum’da I (185), Eskiden Bodrum’da II (292), 

Giz (299), Güzbeyi (311), adlı öyküler yaz kenti öyküleridir. Bu öykülerde de 

izlenimler, ça�rı�ımlar, anılar geni� yer tuttu�undan öykü zamanı kronolojik sıraya 

uygun kurgulanmamı�tır.  

 Eskiden Bodrum’da I ve Eskiden Bodrum’da II adlı öykülerde Bodrum’un eski 

hali ile yeni hali kıyaslanır. Bu kentin artık geçmi� zaman ruhunu kaybetmeye ba�ladı�ı 

görülür. Eskiden Bodrum’da II adlı öykünün “Aradan Yıllar Geçti” alt ba�lı�ındaki 

bölümünde bakkalların markete, lokantaların restorana, köy evlerinin motele dönü�tü�ü  

söylenir. Bodrum artık diskolar, kafeler ve vitrinlerle doludur. Oysa aynı öykünün 

“Bodrum’un Sevenleri” adlı bölümünde “konu�an, gülü�en, durdurmaya, denize, �araba, 

balı�a, motorlara bayılan insanlar”ın geçmi� zaman mutlulu�u anlatılmı�tır. Dün ile 

bugünün iç içe oldu�u öyküde zamanın akı�ı sürekli kesilerek geçmi�e dönülür. 

Mekânın eski ve yeni halinin kıyaslanması söz konusu oldu�undan iki farklı zaman iç 

içedir. 

 “Bir Kara Derin kuyu” adlı öyküde �stanbul’un  göçlerden önceki hali ile göç 

sonrası hali sürekli kıyaslanır. �stanbul’un dünü ve bugünü anlatılırken öykü zamanında 

sıçramalar olur. �stanbul’a göç eden öykü kahramanları, memleketlerini sürekli 

hatırlarlar. Geçmi� ya�antılarından kopamazlar. Bu durum da öykünün zaman anlayı�ını 

etkiler. Özellikle de geriye dönü�lerin yapıldı�ı bölümlerde geçmi� zaman ile �imdiki 

zaman iç içedir.  

 “Köyde hala anlatılır. Do�du�u zaman bu Mustafa, ebesi secdeye varmı�. 

“Tövbe!” demi�. “Sanki gülüyordu” demi�l… Bir bakmı� ki Mustafa ya� yirmi dört, 

ortaya çıkmı� üç çocuk, ya�ı kart, kalçaları çok kalın, burnu iri, elleri kaba bir karısı 

var.”339 

 Bu öyküde oldu�u gibi yazar, bazı öykülerinde küçük alt ba�lıklar kullanarak 

zaman ifadelerini bu ba�lıklarda belirtir. Örne�in bu öyküde birinci bölümün ba�lı�ı 
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“Ak�am Gene Ak�am”dır. “Kadın A�k ve Deniz” adlı öyküde ise üç ba�lık vardır. “I, II, 

III ve Ek” diye yazılan ba�lıklar öykü zamanındaki ilerlemeye de i�aret eder.  

 “Güzbeyi” adlı öyküde olay zamanı, ya�lı bir kadının alı�veri�e çıkıp orada eski 

a�kıyla kar�ıla�ması ve eve geri dönmesi süresini kapsar. Bu zaman kurgusunda 

kronolojik sırayı bozan iç konu�malar, geri dönü�ler, ça�rı�ımlar söz konusudur. Sabah 

uyanır uyanmaz duydu�u farklı sesler onda ça�rı�ım yaratır.  

 Çocucukmu�um da (hani sanki) 

 denizin kenarında, suya girmeye korkarak,  

 kumla çakıl pırıltısı, kıyıya yava�ça gelip yayılan denizin…  

 Babam sandalında.  

 Sırtın e�imi, motosikletlininki gibi.  

 Annem yukarı katın penceresinden, denize do�ru çar�afları (n’oluyorum böyle) 

silkelerken…  

 Güne�e kar�ı gözlerini kırpı�tırıp sarı�ın  

 Bir gün bile, çocuklu�umu yoksunluklarını anlatmadım Bülent’e. Sevgiyle dolu 

yoksul yıllar.”340 

 “Bodrum’u seviyorum. Çocuklar burada büyüdü (yazdan yaza da olsa)” diyen 

kadın, Bodrum’un do�asındaki bozulmaya dikkat çeker. Dar sokakları, bugenvilleri ve 

dostluklarıyla eski Bodrum’u özler.  

 Yandırma, Nezihe Meriç’in yazma eylemini odak haline getiren öykü kitabıdır. 

Yazar, öykünün olu�um serüveninde okurla birliktedir. Olayın akı�ı ço�u zaman bu 

�ekilde kesilir. Kitapta “Oya”  adlı öykünün dı�ındaki öykülerde bu kurgu özelli�i 

mevcuttur. Öykü zamanı açısından “Oya”  adlı öyküde çizgisel bir ilerleme vardır. 

Di�er altı öyküde ise farklı zaman dilimleri iç içedir. �ç konu�malar, izlenimler, 

ça�rı�ımlar yoluyla zamana  farklı boyutlar kazandırılır.  

 “Yandırma” adlı öyküde Zümrüt Hanım ile Rüstem ustanın ba�ından geçenleri 

anlatan yazar-anlatıcı, geriye dönü�lerle geçmi�teki olaylar hakkında bilgiler verir.  

 “O ilk ak�amüzeri, hava yeni renk atmaya, ak�ama dönü�meye ba�lamı�ken, 

“ak�am oldu bile” dendi�i o vakitte ilk kez görmü�lerdi birbirlerini. Biri, büyük i� 

masasının bir ucunda, öbürü bu cunda, dikilerek, ayaküstü tedirgin, üç be� laflık bir 

konu�ma.”341 
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 “Bir Yunus” adlı öyküde yazar-anlatıcı, “Yunus” adlı kahramanın ya�adı�ı 

bunalımı anlatırken onun çocukluk yıllarına döner. Öyküde bu tarz geriye dönü�ler 

tekrarlanır. Yunus adlı kahramanın ruhsal durumunu açıklayan bu geriye dönü�ler, çok 

önemlidir. Mutsuz olan kahramanın bu durumunun  nedenleri geçmi�teki olaylarda 

gizlidir. 

 “Gençlikten, delikanlılıktan önce, o çocuk ya�ında da anacı�ı, narenciye 

bahçelerinin, portakal, mandalina kokuları arasında e�ile do�rula ko�ardı pe�inden. 

Ba�ırırdı.  

 “Yunuuuuus, Yunuuusuuuum, yavrusuuuu, beni bekle, bak gitme dedim denize, 

bak yüre�im a�rıyor, ko�turma beni Yunuuuus!”  

 Ama Yunus küçüktü. Da�ların ceylanıydı. O küçücük ya�ında bile, bir 

yakı�ıklıydı, bir göze görkem çocuk, bir erkek adamdı ki!.  

 Hiç küçük o�lan çocu�u olmadı.  

 Onbe�ine geldi�inde de, tam bir genç erkek.”342 

 “Kadın A�k Deniz” adlı öyküde de zaman kurgusu kahramanların bilincindeki 

sıçramalara uygun olarak de�i�ir. Kadın kahraman yıllar sonra gördü�ü eski a�kına 

bakarak adeta bir iç yolculu�a çıkar:  

 “Bacak bacak üstüne atıp bir sigara yaktım. Ben güzel de�il miydim? Bana a�ık 

olmamı� mıydı? Yoksa? Sadece be�enip sevmek miydi? Olamaz! A�k odununda yanan 

sadece bendim demek ki! Bu a�k odunda yanmak, bizim kapıcının genç Karısından.”343 

 Kahramanın bilinci o kadar karma�ıktır ki kapıcının karsının anlattı�ı sevda 

öykülerinden dahi bahseder. �ç sorgulaması sırasında bu konuyu açarak sevda 

öykülerine dair  bilgi verir. 

 

3.5.1.2. Kronik Öyküler  

 Nezihe Meriç’in kronolojik karakter gösteren öykülerinin sayısı azdır. Bu 

öykülerin ço�unda öykünün giri� kısmında zamana dair bilgi verildi�i görülür. �lk 

cümlede ya da ilk paragrafta olay zamanı belirtilir. Bu özellik, zaman kurgusu 

bakımından dikkat çeker. 
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 Yazarın ilk öykü kitabı olan “Bozbulanık”ta yer alan “Çalgıcı” adlı öykü, olay 

zamanını açıklayan bir cümleyle ba�lar. Mekâna dair de bilgi veren bu cümlede zaman 

vurgulanır: “Saat tam 19:00’da �ehrin en gürültülü, en kalabalık caddelerinden birinin 

otobüs dura�ına bir adam geldi.”344 

 Öykü, otobüs dura�ında saat on dokuz sularında iki dostun kar�ıla�maları, 

konu�maları ve duraktan birlikte uzakla�maları zamanını kapsar. Yazar, öykünün 

geli�me kısımlarında da zamana dair ipuçları verir. Örne�in, öyküdeki iki kahramanın 

kar�ıla�tıkları andan yirmi dakika sonra kar�ı caddeye do�ru yürüdüklerini belirtir. 

Çalgıcı olan kahramanın ö�retmen olana bu yürüyü� sırasında on be� yirmi dakika 

içinde müzik piyasası hakkında bilgi verdi�ini söyler. Öykünün süresinin kısalı�ı dikkat 

çeker.  

 “Umudu, Fakirin Ekme�i” adlı öyküde yoksul bir kadının �erbetçi ile 

dertle�mesi, ondan yardım görece�ini dü�ünerek sevinçle eve dönü�ü kısa bir zaman 

dilimine sı�dırılarak anlatılır. Öyküde olay zamanına dair bilgi verilir. Bu bilginin ilk 

paragrafta yer alması dikkat çeker. “Kızgın a�ustos güne�inin bütün ı�ı�ı diklemesine 

tepesine iniyor, lastik ayakkabılarının içinde ayakları terden, yorgunluktan 

karıncalanıyordu.”345 

 Yazar, öyküde  mezarlı�ın servilerini tasvir ederken beyaz a�ustos ı�ı�ını 

vurgular. Öyküde olay zamanına dikkat edildi�inde günün en sıcak saatlerinde 

gerçekle�ti�i anla�ılır. Kadının �erbetçinin oldu�u yerde durup dinlenmesi, serinlemek 

için bir bardak limonata içmesi de havanın sıcaklı�ından kaynaklanır. Öykünün iki 

kahramanının ruh haline bakıldı�ında zaman diliminin ö�le saatleri olu�unun onların 

bezginli�ini ve can sıkıntısını artırdı�ı görülür. 

 Öyküde olay zamanı oldukça kısadır. Kadının �erbetçiyle konu�ma süresi yarım 

saati geçmez. Evine gitmesi temizlik yapması ve öykünün sonunda tanrıya dua etmesi 

de zaman dilimini fazla geni�letmez. Kadının hayatından kısa bir kesit sunulur.  

 “Özsu” adlı öyküde “Hayriye” adlı kadının bir soka�a ta�ınması ve bu soka�ı 

güzelle�tirmesi anlatılır. Öykünün toplam süresi iki yıldır. Hayriye’nin kiraladı�ı evde 

oturma süresi öyküde �u cümleyle belirtilir: “Hayriye o evde iki yıl oturdu.”346   Zamana  

dair bilgi veren bu cümle kesinlik ta�ır. Öyküde zamana dair bilgi içeren di�er 

ifadelerde belirsizlik söz konusudur. Öykünün ilk sayfasında Hayriye’nin soka�a 
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ta�ınması anlatılırken belirli bir tarih verilmez. Öyküde “bir gün” (s. 72), “ö�le üzeri” 

(s. 73), “geçen gün” (s. 75) “zamanla” (76) “yine günün birinde” (s. 77), “o sabah” (s. 

77) “bir zaman sonra” (s. 78) “günlerce” (s. 78)… gibi belirsizlik ifade eden zaman 

ibareleri vardır. Öykü, bir mahallenin günlük ya�amından kesitler sunar.  

 “Uzun Hava” adlı öyküde �oför Sabir’in Fehmi ustayla dertle�mesi anlatılır. 

Öykünün süresi iki adamın gece vakti ba�layıp sabahın ilk ı�ıklarına dek süren 

konu�malarını kapsar. �lk cümle mevsime dair ipucudur: “Kuzeydo�udan esen poyraz, 

ay ı�ı�ında beyazımsı görünen asfalttan, ayçiçeklerinin, vi�neliklerin üstünden geçerek 

vadiye indi.”347 Bu cümlenin ardından öykü kahramanlarından biri: “Serin çıktı. 

A�ustosun sonu. Zamanıdır.” diyerek olay zamanını netle�tirir. Bu öyküde de yazarın 

zamana dair bilgiyi öykünün giri�inde sundu�u görülür. Öykünün sonunda ise sabah 

ayazına dönen gece kokusu vurgulanırken öyküde olay zamanının sınırı böyle çizilmi� 

olur.  

 “Topal Ko�ma”da yer alan “Susuz IV” adlı öykü, bir kadının üç yıl sonra 

kendisini ziyarete gelen Meli adlı arkada�ıyla konu�ma süresini kapsar. Öykü süresi, 

kadının mutfakta hızlı bir �ekilde ak�am yeme�ini hazırlama süresidir. Öykünün ilk 

sayfasında yer alan “I�ı�ı yaksana” cümlesi, zaman diliminin ak�am oldu�una i�aret 

eder. Konu�urken sürekli çocuklarının ve e�inin kısa süre sonra geleceklerini söyler. 

Öykü, beklenen ki�ilerin gelmesiyle son bulur. Öykünün son paragrafında yer alan “Üç 

yıl sonra…” cümlesi iki kadının ne kadar süre sonra bir araya geldiklerini net bir �ekilde 

belirtir. Öyküde altında yer alan 1954 tarihi dikkat çeker. Bu tarih, öyküde anlatma 

zamanına i�aret eder. Topal Ko�ma’nın ilk baskısı 1956’da yapıldı�ından  bu tarihin 

öykünün anlatma zamanı oldu�u söylenebilir.  

 “Topal Ko�ma” adlı öykü kitabındaki “Susuz IX” adlı öykü, okuma bayramı 

öncesinde hazırlanan bir ront çalı�masını anlatır. Öykünün ba�langıç cümlesi bo� 

bırakılmı�tır. Öyküye ront söyleriyle ba�lanmı�, hemen ardından da ö�rencilerle 

ö�retmen arasında geçen konu�malara yer verilmi�tir. Öykü süresi bu konu�maları 

kapsar. Konu�malar bitti�i anda ront yeniden ba�lar ve öykü sona erer. Öyküde olay 

zamanına dair hiçbir bilgi verilmemi�tir. Öykü süresi oldukça kısadır. Bu öyküde zaman 

dair belirsiz ifadelerin dahi olmaması dikkat çeker. Öykünün altında yer alan 1955 ise  

anlatma zamanını ifade eder. 
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 Menek�eli Bilinç’te yer alan “Varım Diyorum �nanmalısınız” adlı öykünün ilk 

paragrafında öykü zamanına dair bilgi verilir. “Bir hikayem vardır. Yazamıyordum. 

Kimse hikayeyle aramda geçenleri anlamıyordu. Sinirlerim bozuldu bu yüzden. O, 

1954’te kalmı�tı; ben 1959’a de�in ya�amı�tım.”348 

 Bu sözlerden öykü zamanının 1954 oldu�u, anlatma zamanın ise 1959 oldu�u 

anla�ılmaktadır. 1954 ile 1959 arasında geçen süre ise öykünün �ekil alma sürecidir.  

 Öyküde olay zamanına dair belirsiz ifadeler kullanılmı�tır. “Bir gündü” (s. 214), 

“o gece” (s. 215), “günlerdir” (s. 216), “onbe� yirmi gündür” (s. 216), “ak�amları” (s. 

216), “ertesi sabah” (222) ifadeleri zamanda belirsizli�e neden olur.  

 Öyküde anlatılan temel olay, kronolojik zamana uygun olarak ilerler. Bir genç 

kızın evden ayrılmasından sevdi�i adamla yeni bir düzen kurmasına kadar geçen 

sıkıntılı süreç anlatılır. 

 Nezihe Meriç’in  az sayıda öyküsünde zamanın kronolojik olarak aktı�ı görülür. 

Örne�in ,”Erol Bey” öyküsünde yazar, öykünün kahramanının çocuklu�unu, gençli�ini, 

e�itim yıllarını, kö�kteki ya�lılık dönemini kronolojik olarak sıralar. Bu sıralamadaki 

düzen sınırlı sayıda öyküde söz konusudur. Zaman anlayı�ı bakımından yazar, akronik 

öyküler yazmayı tercih eder. 

  

3.5.2. Öykülerde Geriye Dönü�ler 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde geçmi� zamana duyulan özlemin yo�unlu�u dikkat 

çeker. Öykü kahramanlarının pek ço�u çocukluk ça�larını hatırlayıp çocuklu�un 

kaygısız günlerine dönmek isterler. Geçmi� zamanın güzellikleri zamanla ortadan 

kaybolmu� olsa da hatıralarda teselli bulunur. Ya�lanan insanlar geçmi� zamanın yitik 

güzellikleriyle avunmaya çalı�ırlar. 

 Öykülerde geçmi� zamanı adeta yeniden ya�amayı sa�layan bazı uyarıcı etkenler 

vardır. Kahramanların ba�ından geçen bir olay, eski bir e�ya, musiki, do�adan güzel bir 

görünüm… Bu uyarıcıların hepsi öykü kahramanlarına geçmi� zamanın kapılarını açar. 

“Erol Bey” adlı öykünün kahramanı geçmi� zamanın güzelliklerinin pe�indedir. Erol 

Bey’in zaman anlayı�ına dair �u ifade kullanılır: “Bir Tanpınar zamanı anımsayıp ona 
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göre biçimlendiriyor dü�ündü�ünü de.”349 Bu bilgi Nezihe Meriç’in geçmi� zamana 

bakı�ını yansıtması bakımından önemlidir.  

 Öykülerde geçmi� zaman ruhunu ta�ıyan “�stanbul”, özellikle de “Bo�aziçi, 

önemli bir yer tutar. Bo�az’ın görüntüsü, geçmi�in tüm güzelliklerini yansıtır. “Erol 

Bey” adlı öyküde yazar-anlatıcının �u sözleri bu dü�ünceyi destekler:  

 “Güzel, güne�li bir gün, �stanbul’da, Bo�aziçi’nde, Bo�az’ın sularına 

bakıyordum. Gelmi� geçmi� yazarları, �airleri, gezginleri dü�ünüyordum; yarı dü� yarı 

gerçekle karı�ık. Onlar da bu deniz mavisinin en güzellerini durmadan de�i�tirerek 

ya�ayan sulara bakmı�lardı. Bu suları sevmi�lerdi. Ne görkemli dik kaya yamaçları, ne 

görkemli ormanlar görmü�lerdi Beyaz’ın iki yakasında. Bazen poyrazdan, bazen 

lodostan esen nemli deniz rüzgarı, hep yemye�il tutuyor a�açları, bitkileri; �imdi 

kıraçla�mı� olsa da.”350 

 Yazar-anlatıcı, okudu�u kitaplardan, dinledi�i anılardan edindi�i bir geçmi� 

zamanla dolu oldu�unu belirtir. Aklına estikçe geçmi� zaman insanlarının çok uzun süre 

önce ya�adıkları ah�ap evleri gezdi�ini söyler. Dü� gücüyle geçmi� zaman insanlarının 

çok uzun süre önce ya�adıkları ah�ap evleri dü�ledi�ini  belirtir. Dü� gücüyle onların 

ya�adı�ı geçmi� zaman dilimine ermeye çalı�tı�ını vurgular. Öykülerde Erol Bey gibi 

geçmi� zamana özlem duyan kahramanların zihinlerinde dün ile bugün iç içedir. Geçmi� 

zamanın güzelliklerini �imdiki zamana ta�ıyan öykü kahramanları, bu geriye dönü�lerle 

mutlu olurlar. Görmedikleri masalsı bir dünyaya hayali de olsa kavu�manın heyecanını 

ya�arlar.  

 Öykülerde e�yalar, kahramanlara geçmi� zamanın kapılarını açan anahtarlardır. 

E�yalar, geçmi�in en önemli tanıklarıdır. Renkleri, kokuları, biçimleri geçmi� zamanı 

hatırlatır. Geçmi� zamanın güzellikleri, bu e�yalar sayesinde �imdiki zamana ta�ınır.  

 “Tedirgin” adlı öykünün “Nurhan” adlı kahramanı cezaevinde bir gece yarsısı 

ko�u�un sobasına bakarak geçmi�e uzanır. E�ya, onu bulundu�u sıkıntılı zaman 

diliminden uzakla�tırıp huzurlu geçmi�ine kavu�turan bir araçtır.  

 “Cezaevleri, ko�u�lar, tutuklular hakkında duyduklarını hep unutmu� gibi. 

Hiçbirini anımsamak istemiyor. Her �eye bakmaya, dü�ünmeyi seven yaradılı�ının tüm 

co�kunlu�uyla yeninden kendi biriktiriyor. Sobayı gördükçe, halasının Üsküdar’daki 

evine kayıveriyor, anıları çok özledi�i…”351  
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 Dedi ‘Ölüm Aklımda’ öyküsünün büyükhanımı, geçmi� zamanın güzelliklerini 

sürekli zihninde ya�atır. Kadın kahraman, Osmanlı’nın en görkemli zamanlarının 

dü�leriyle ya�amaya devam eder. Saray kültürünü yansıtan e�yalar kullanır. Onun 

“yünlü giysileri, bej krep damur ba�örtüsü, parma�ındaki saraydan çıkma gül yüzü�ü “  

dikkat çeker. Kadın kahramanın e�yaları  geçmi� zamanın gösteri�ini yansıtır. Bu 

öyküde yine e�ya figürü ön plandadır.  

 “Çocuklar varmı�, kö�kün, pencerelerinden sarma�ık güllerin kokuları dolan üst 

kat odalarında, serin kerevetlere yatırmı�, bürümcük örtüler üzerlerine… Uyanınca, taze 

çöreklerle çay içmek için, gonca a�ızları, aralık. Çok sevmi�ler birbirlerini, çok. Roman 

gibi. Bir zamanlarmı� onlar da, bir eski zamanlar…”352  

 “Dedi Ölüm Aklımda” öyküsünde iki ya�lı kadın ve onların geçmi� zaman 

e�yaları ayrıntılarıyla anlatılır. O�lan anası büyükhanım, saraylı bir tiptir. E�yalar, onun 

ya�adı�ı dönemin zevkine, lüksüne ve gösteri�ine uygundur. Öykünün ikinci ya�lı 

kahramanı ise geçmi�in yokluk yıllarını, fakirli�in zorluklarını yansıtan e�yalar kullanır. 

“Kız anası” olan bu kahraman, büyükhanım tarafından ezilir. �ki kahramanın e�yaları da 

adeta sava�ır. E�yalar, onların ba�lı bulundu�u sınıfı ifade eder. “Esmer, kuru ellerini 

karnının üzerine kibarca biti�tiren büyükhanımın saraydan çıkma gül yüzü�ü” 

anneannenin akik yüzü�üne üstünlük sa�lar. Öyküde büyükhanım ya�adı�ı döneme 

ayak uyduramaz. Geçmi�i ya�atmaya çalı�ır. E�yalarının yarattı�ı ça�rı�ımlarla mutlu 

zamanlarına döner. Refah içinde ya�anan bu yıllar, gösteri�lidir.  

 “Çift kapılı koca konakta ya�adım ben. Koca konak. �ki yanından inen 

merdivenleri, her sabah iki evlatlık kız yıkardı. Biri sodalı sabunlu su döker, öbürü 

sıkıca süpürgelerdi… Kö�kün arka kapısına erzak arabalarla, çuvallar dolusu, tenekeler 

dolusu gelirdi…”353 

 Öyküde  “büyükhanım” diye tanıtılan kadın kahramanın çocuklu�u ve  gençli�i  

geni� bir aile çevresinde bolluk içinde geçmi�tir. Mutlu ve tasasız  geçen yıllarının 

güzelliklerini birer birer yitirmi�tir. Hatıralarını adeta bir sı�ınma yeri olarak görür. 

Ya�adı�ı zamanın katı ve acımasız gerçeklerine kar�ı geçmi�in yitik güzelliklerine 

sı�ınır. 

 Eskiden Bodrum’da I ve Eskiden Bodrum’da II öykülerinde yazar-anlatıcının 

geçmi� zamana duydu�u özlem anlatılır. Yaz kentini çok seven yazar, Bodrum’un 

de�i�imini üzülerek anlatır. Öykülerin adlarına bakıldı�ında da onun geçmi� zamana 

                                                 
352 Dumanaltı, Dedi ‘Ölüm Aklımda’, s. 17 
353 Dumanaltı, Dedi ‘Ölüm Aklımda’, s. 18 



 186 

duydu�u özlem  anla�ır. Eskiden Bodrum’da II öyküsünün kahramanlarından Zeliha 

adlı kadının en belirgin özelli�i geçmi�e ba�lılı�ıdır. Kadın kahraman, Bodrum’un yeni 

hali kar�ısında adeta yas tutar. Eski günlerin mutlulu�u ve huzuru artık masal olmu�tur : 

 Zeliha’nın masalları vardı ki! 

 Ne ki, artık ba�ı kara bir kadın o.  

 “Gökçe kargalara kı�t demeyi bilemedik, vurucu ku�ların yemi olduk” diyor da 

ba�ka �ey demiyor. Eski, sevgili  konuklar, dayanamadılar güzelim kentin kıyımcıların 

elinde ta� kesilmesine. Soldular. Soldular, yok oldular onlar da. Zeliha da. Özlem, 

koyuntu onu bitirdi. 

 Hem, küçük çilli Alli� de yok artık. 

Büyüdü. 

Büyüdü de, özü kara bir delikanlı oldu. 

Amcalarıyla bir olup kargalanıyor Zeliha’ya. Bellemi� bir laf, durma onu 

yineliyor : 

 “Evi yıkalım, motel yapalım.” 

Amcaları, gelinler 

hepsi birlik olmu�lar. 

Direniyor Zeliha. Suyu çekildi, karardı. Mandalina falan de�il artık.  

Ah Zeliha/ cık. Yakında sen masal olacaksın.”354 

Nezihe Meriç’in öykülerinde  geçmi� zamana duyulan  özlem ve bu özlemin 

derinli�i yansıtılır. Bazı öykü kahramanları geçmi�in nabzını dinleyerek ya�arlar. Hızla 

geçen zamandan �ikayet ederler. Hatıralarla iç içe ya�ayan öykü kahramanları, �imdiki 

zamana ayak uyduramazlar. Öykü kahramanlarının geçmi�ten yana tavır almaları  

dikkat çeker. 

 Müzik, öykülerde geçmi� zamana dönü�ü sa�layan araçlardandır. Çünkü geçmi� 

zamanın güzelliklerini hatırlatan �arkılar vardır. Duyulan sesler, ça�rı�ımlar aracılı�ıyla  

insanları geçmi�in mutlu ve huzurlu anlarına kavu�turur. Müzik, geçmi� zamanın 

ruhunu ta�ır. Nezihe Meriç’in öykülerinde müzik, öykü  kahramanlarının ruh hallerini 

etkiler. Duyulan sesler, kahramanların iç yolculu�a çıkmalarını sa�lar. Ça�rı�ımların 

etkisiyle geçmi�e uzanan öykü kahramanları, bulundukları mekândan ve zamandan 

uzakla�ırlar.   Bu durumda zihinsel bir zaman algısı söz konusudur. 
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 “Alaturka �arkılar” adlı öykünün adından anla�ılaca�ı gibi öykünün kahramanı 

eski zaman �arkılarını duydu�u anda geçmi� zamanın mutlu anlarını yeniden ya�ar. 

Adaya giden bir vapurda üzgün bir �ekilde denizi seyrederken duydu�u müzik sesi onu 

farklı bir zaman dilimine ta�ır. Kadın kahramanın hatıralarına dönmesini sa�layan, 

zengin ça�rı�ımlardır.  

 “Adam udu güzel çalmıyordu, belki de güzel çalıyordu. Sesi etkili ya da 

de�ildi… ama ben Râna Teyzenin sesini duyuyordum. Onun çok sevdi�i bir �arkıydı 

bu. �çime bir hüzün yayıldı: eski günleri, çocuklu�umu, annemin, Râna Teyzenin 

gençliklerini anımsadım.”355 

 Öyküde �u cümleler tekrarlanır: “Kimseye etmem �ikayet, a�larım ben halime”, 

“Sevdayı muhabbet ba�ıma, gör neler açtı.” Cümlelerin tekrarlanma nedeni, bu �arkı 

sözlerinin geçmi�e açılan kapıların anahtarı olmasıdır.  

 “Alaturka �arkılar” öyküsünün kadın kahramanı sürekli dü�lere dalar. Öyküde 

geçmi� zaman ile �imdiki zaman iç içedir. Kadın kahramanın ada vapurunda duydu�u 

müzik onu yıllar öncesine götürür. Kahramanın annesinin ve onun “Rana” adlı 

arkada�ının gençlik yıllarını dü�ler. Dü�lere dalan kahramanın anahtarı, geçmi� zaman 

�arkılarıdır. Kadın kahraman, sokak çalgıcısının söyledi�i �arkının insanları ne kadar 

çok etkiledi�ini anlatır: “Herkes bir on dakika ba�ka dünyalara gidip gelmi�, eski günler 

anımsanmı�tı.”356 

 “Narin” adlı öykünün kahramanı genç kız “Mona  Lisa” adlı �arkıyı her 

dinleyi�inde zihninde farklı ça�rı�ımlar uyanır. Geçmi�i hatırlayarak çocuklu�unun tüm 

ayrıntılarını dü�ünür. Çocukluk yıllarının renkli günlerini özler. �imdiki zamana ayak 

uyduramayan kadın kahraman, yalnızdır. Bu nedenle de sürekli  iç yolculu�a çıkarak 

geçmi�e uzanır. Öykünün sonunda da bu yolculu�u �öyle özetler:  

 “Mona Lisa” diyor, o güzel sesli yabancı adam. “Mona Lisa”… Kendi 

yalnızlı�ına kendi acıyor. Sesi onun için böyle. Bunu biliyor. Ama çok uzak bir 

memlekette sessiz ve önemsiz bir kızın onu dinledi�ini, içlenip oturdu�unu 

bilmiyor.”357 

 Musiki, geçmi�le  ilintili  olan ve geçmi�i hatırlatan araçlardan biri oldu�undan  

Nezihe  Meriç  için  de�erlidir. Yazar,  geçmi�in  hatıralarıyla  dolu  olan �arkıların 
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öykü kahramanlarını nasıl etkiledi�ini anlatır. Kahramanların kapıldıkları duygu seline 

i�aret eder. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde kahramanların iç konu�maları geni� yer tutar. �ç 

gözlem a�ırlıklı öyküler, kahramanların bilinçaltını yansıtır. Öykünün zaman kurgusunu 

etkileyen geriye dönü�lerin sebeplerinden birisi, kahramanların çocukluk yıllarına 

duydukları özlemdir. Çocukluk yılları, mutlu ve huzurlu bir geçmi�i temsil eder. 

Çocuklu�un saf ve renkli dünyası, kahramanların kaçı� yeridir. Öykü kahramanlarının 

iç konu�malarına dikkat edildi�inde onların zamandan �ikayetçi oldukları anla�ılır. 

 “Tedirgin” öyküsünde “Nurhan” adlı kahramanın iç konu�maları onun 

çocuklu�una duydu�u özlemi yansıtması bakımından önemlidir. Tutuklanan kadın 

kahraman ko�u�ta adeta bir iç yolculu�a çıkar. Bu iç yolculu�un en önemli dura�ı da 

çocuklu�u olur. Ça�rı�ımlar ve hatırlamalar sayesinde ko�u�un kötü atmosferinden 

uzakla�ır. Çocuklu�una dair zihninden farklı dü�ünceler geçer:  

 “Yalı çı�lıklarla, kahkahalar, �akala�malarla dolardı, onlar gece yatısına 

geldikleri zaman. Nurhan’ı Noni�ko diye ça�ırırlardı. Ak�amları kocaman masa kuruldu 

balkona. Rakının, ate�e gösterilen çirozun, dereotunun kokusu yayılırdı, inceden. 

Nurhan kokuyu içine çekerdi. Çok severdi (…) Küçük bir kızdı. Dalgalı kara saçlarında, 

her zaman kurdele ba�lı olurdu. Kaptan eni�tesi, ona ba�ka memleketlerden kürklü 

paltolar, giysiler, �stanbul’da bulunmayan, parlak merserize donlar, fanilalar getirildi, 

kenarları tenteli. Kaptan eni�tesinde de, halasına benzeyen güleçlikler, sevgiler, 

yakınlıklar bulundu�u için onu ötekilerden ayırır, severdi Nurhan. Ötekiler, hepsi…”358 

 Kadın kahramanın çocukluk günlerinin hatıraları onu masalsı bir dünyaya davet 

eder. Ya�adı�ı zamanın katı ve acımasız gerçekleri kadın kahramanı mutsuz eder. Onun 

geçmi�e yaptı�ı yolculuk, teselli arayı�ıdır. Çocukluk döneminin tasasız günleri 

kahramanın belle�inde saklı durur. Adeta bir hazine gibi de�erli olan hatıraların 

güzelli�i onu büyülemeye devam eder. 

 “Balıklar da Acı Çeker” adlı öykünün kahramanı, New York’un orta yerinde, 

kalabalık bir caddede do�up büyüdü�ü kentteki ba� evini aniden hatırlar ve duygulanır. 

Kahramana çocukluk yıllarını hatırlatan �eyin ne oldu�u konusunda öyküde �u bilgi 

verilir: “Birden herhangi bir nedenle, bir benzetme, bir koku, bir ça�rı�ımla do�up 

büyüdü�ümüz kentimizdeki ba� evimizi anmı�sak, hemen gözlerimiz dolar.”  Öyküde 

bu uyarıcılar, birer etken olup geçmi�e yolculu�u sa�lar. Kahraman, çocuklu�undaki 

                                                 
358 Dumanaltı, Tedirgin, s. 67 



 189 

kom�uları, ceviz çırpmaya çıktı�ı a�açları, okulunu, ba� ö�retmenini hatırlayarak mutlu 

olur.  

 “Çocuklu�umuzu, onunla birlikte bizi saran, bizimle ya�amı� olan çevremizi, 

arkada�larımızı, kom�ularımızı, nenelerimizi, tez verem olup ölen sevdalı yengemizi, 

askere giden kom�u a�abeyleri, ba� yollarının tozunu, ceviz çırpmaya çıktı�ımı 

a�açları, “müddeiumumi”nin, o güzelli�i dillere destan, pembe beyaz, etine dolgun 

güzel karısını, koca koca yüzyıllık a�açların orta yerindeki okulumuzu, 

ba�ö�retmenimiz kambur Abdülkadir Beyi, yerlere dek uzun siyah paltosu, rengi atmı� 

kur�uni fötr �apkası ve büyük �emsiyesiyle “menfi” Enver Altu�’u hiç unutmadık. Çok 

severdik. Ke�ke babam erken ölmeseydi. Bu sevgi ondan geçmedir bize.”359 

 “Balıklar da Acı Çeker” öyküsünde geçmi� zamana duyulan hayranlık çok açık 

bir dille ifade edilir:  

 “Ne güzeldir geçmi� zamanda ya�anmı� o Bo�az gezilerini, ada turlarını 

anımsayarak, onları yeniden ya�amaya çalı�mak.”360 

 Bu sözler, kahramanın geçmi�e dair zihninde canlanan güzellikleri koruma 

iste�ini yansıtır. “Bir renk, bir koku, bir an kalmamı� mıdır? diye sorarken aslında 

cevabı da kahramanın kendisi verir. Dü� ile gerçek iç içedir. Dünün dü�sel güzellikleri 

bugünün acımasız gerçekleriyle çatı�ır. 

 Nezihe Meriç’in öykü kahramanları, çocukluk günlerini özlemle anarlar. 

Çocukluk hatıralarını dile getirirken hiçbir ayrıntıyı unutmazlar. Hatıralar, 

kahramanların ruh süzgecinden geçirilir. Çocuk olarak algıladıklarını büyük olarak 

yorumlayan kahramanlar, bu durumdan  büyük keyif alırlar. 

 

3.6. Ki�iler 

            Anlatı sisteminde ‘ki�i’ öteden beri önemli olmu�tur. Vak’ayı canlandırmak için 

onlar vazgeçilmez ö�elerdir. Ancak ki�inin vak’a açısından bir de�er ifade etmesi, 

vak’aya dayalı geleneksel anlatıda daha dikkat çekici idi. Ki�i, vak’anın canlandırılması, 

okuyucunun anlatı dünyasına çekilmesi açısından de�eri ve önemi tartı�ılmaz bir 

elemandır.361 
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 Nezihe Meriç’in öykü dünyasında “ki�i” en önemli anlatı unsurudur. Öykülerin 

ki�iler dünyasına bakıldı�ında ço�unlu�un kadınlar, özellikle de aydın genç kızlar 

oldu�u görülür. Öykü ki�ileri iç ve dı� portreleriyle tanıtılır. Ki�ilerin fiziksel 

özelliklerine yer verilse de daha çok ruhsal bakımdan tahlil edildikleri görülür. Bazı 

öykülerde ki�i adları hiç belirtilmez. Ki�iler, zihinlerinden geçen dü�ünceler ve 

hissettikleri duygularla ön plandadır. Yazar ki�ilerine ruhsal derinlik kazandırır. �ç 

dünyalarını yansıtır.  

 Nezihe Meriç’in öykülerinde dü� ile gerçek karı�ıktır. Yazar, eserlerinde gerçek 

ki�ilerin olmadı�ını sürekli vurgular. Ki�iler ve olayların beynin birikimi oldu�una 

i�aret eder.362 Öykülerdeki kahramanların olu�um serüveni konusunda kendisiyle 

yaptı�ımız görü�mede �unları belirtmi�tir: “Kalabalı�ın içinde ya�amayı severim. Pazar 

yerleri, sokaklar, otobüsler, vapurlar, büyük ma�azalarda dola�ırım. Sokaklara, yollara, 

evlere bakmaya doyamam. Öyküler günlük duygu dalgalanmaları arasında geli�ir. Öykü 

ki�ileri kendili�inden olu�uverir. Sonra benimle uzun zaman ya�arlar.363 Yazar, Asım 

Bezirci’nin hazırladı�ı monografik çalı�mada ise  �u önemli bilgileri verir: 

 “Bir sabah “Bo�lukta Mavi” adını verdi�im öyküyü içimde duyarak uyandım. 

Sanki dü�te görmü�tüm ve birden onu anımsıyorum gibi öykü her �eyiyle kafamda 

ya�ıyordu. Çok zor yazan biri olmadı�ım halde masaya sokulup sevinç içinde öyküyü 

yazmaya ba�ladım. Bir okuyu�ta da yazıp bitirdim. Kimdi o öyküdeki kız? Ona, 

ta�radaki o Dayı bey evine sonra da hep �a�tım kaldım. Kimdi onlar, o ta�lık o 

merdiven? Dumanaltındaki “Erol Bey” öyküsü de öyle. Bo�az’a yerle�tikten kısa bir 

süre sonra o öyküyü, o insanları, sanki geçmi� zamanın içinden elektrik ı�ınlarıyla teker 

teker, resimler halinde duygu parçaları halinde onlarla ya�adım. Medyumlarla anlatılan 

pek çok �ey bana uyuyor. O zaman bozuluyorum: “Ben neyim acaba?” diye dü�ünmeye 

ba�lıyorum”.364 

 Selim �leri’ye göre Nezihe Meriç, öykülerinde iç gözlemlere e�ilmekle birlikte 

ruhsal karma�ıklıkların üstüne gitmez. Yalın, duru, �iirsel tatlar ta�ıyan bir dille 

cumhuriyet döneminin orta kat insanlarını (özellikle de aydın genç kızları) anlatır. 

Yazarın en ba�arılı ürünlerinde ya�amla ili�kisinde ki�ili�ini yitirmek istemeyen, 

                                                 
362 Necmi Onur, “ Nezihe Meriç Nasıl Do�du” , Hürriyet, 03.09.1983, s. 2 
363 Nezihe Meriç, görü�me, 15.01.2005 
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okumu�, toplumsal ortamda i� güç edinmi� genç kızların dirençlerinin anlatıldı�ını 

vurgular. Ki�iler dünyasında en çok “iyicil” insanların yer tuttu�unu belirtir.365  

 Tevfik Çavdar, “Nezihe Meriç’in Evreni” ba�lıklı yazısında yazar ile öykü 

ki�ileri arasındaki ili�kiyi açıklar: “Nezihe Meriç’in yeti�ti�i, çıktı�ı ortam; küçük 

burjuva ailesinin günlük, haftalık, aylık düzeni. Yıllar yılı de�i�meyen nizam… 

Anadolu yaylalarının verdi�i, insanı ya�murda odasına ko�turup pencerelerini 

kapattıran sevdiren gurbet yalnızlı�ı… Ve gezen memurlar… Bu dü�ünen Türk 

toplumunun kadınlar için kabul etti�i türlü örf ve adetin baskısı içinde ya�amaya 

ba�layan bir genç kız. Bu kız dı� ortamların etkisini üzerinde hissettikçe ne �ekilde bir 

de�i�ime u�rayacaktır. Bu de�i�im sırasında çevresiyle olan ba�lılı�ı ne olacaktır…”366  

 Tevfik Çavdar’a göre, yazarın dünya görü�ündeki eksiklik nedeniyle öykü 

ki�ileri bilinçli de�ildir. “Hal Çaresi” bulamadıklarından öykülerdeki sorunları 

çözemezler. Çavdar’a göre yazar, yarattı�ı umutlu, olumlu ki�ilere ve onların edimlerine 

kendisi de inanmaz. Toplumcu gerçekçi bir çizgideki bu ele�tirinin dar kalıplarının 

oldu�unu söyleyebiliriz. Bu noktada Nezihe Meriç’in ya�ama sevinci temalı öykülerinin 

kahramanları dü�ünülmelidir. “Özsu” öyküsünün “Hayriye Hanım” adlı kahramanı, bir 

soka�ın kaderini de�i�tirir. Yazar, yarattı�ı bu kadın kahramana güvenir. Asım Bezirci 

de öykü ki�ilerinin toplumsal olu� ve kurulu�u temsil eden bireyler olmadıklarını 

belirtir.367 “Hayriye Hanım” adlı öykü ki�isi sadece bir soka�ın kaderini 

de�i�tirdi�inden bu kalıba uymaz. Toplumsal dönü�ümü sa�layan ülkesel bir kahraman 

olamaz. Asım Bezirci, T. Çavdar, Fethi Naci gibi ele�tirmenler Nezihe Meriç’in öykü 

ki�ilerini bu bakı� açısıyla de�erlendirirler.368 

 Nezihe Meriç ile 15.01.2005 tarihinde evinde yaptı�ımız görü�mede yazar,  bu 

ele�tirilerin haklılık payının olmadı�ını belirterek �unları söylemi�tir: 

 “Yazarın görevi bu mudur ? Çözüm göstermek yazarın i�i de�ildir. �yi bir yazar, 

zaten sorumluluk sahibidir. Çevresinde olup bitenleri iyi gözlemleyen ki�idir. 

Toplumsal ko�ulları biliyordur. Ekonomistler bile ço�u zaman çözüm üretemiyorlar. 

Edebiyat, di�er alanlardan, ekonomiden, tarihten, felsefeden ayrıdır. Yazar, çevresinde 
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olup biten her �eyi dikkatli bir �ekilde gözlemler. Buna ra�men sonuç �udur diyerek 

dayatma yapamaz. Yazarın görevi de�ildir bu.”369 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde hayata, olaylara, insanlara duyarlı bir insanın 

yakla�ımı söz konusudur. Yazar, toplumsal �artları göz önünde bulundurmu�tur. 

Dumanaltı ve Bir Kara Derin Kuyu’da anlatılan öykülerde  kahramanların siyasal ve 

toplumsal olaylar kar�ısındaki tepkileri anlatılır. Öykü kahramanları, dönemin baskıcı 

ortamına ra�men mücadele ederler. Buna ra�men ülküsel tiplere dönü�mezler. Yazar, 

onları idealize etmez. Nezihe Meriç’in öyküleri ideolojik kalıplardan uzaktır. Öykülerde 

genellikle kadın kahramanların mücadelelerini anlatan yazar, kadın dünyasını 

aydınlatmayı amaçlar.  

 Kadir Yüksel “Üçüncü Öyküler” de Nezihe Meriç ile söyle�isinde yazarın 

öykücülü�ümüze kadın gerçe�ini getirdi�ini söyler. Gündelik ya�amın içinde, sıradan 

insanların özellikle kadınların, iç dünyasındaki derinlikleri öykülerine ta�ıdı�ını belirtir. 

Öykülerde çok çe�itli çevrelerin kadınlarını anlattı�ını vurgular. Yazara �u soruyu 

yöneltir: “Bir’kadın öyküsü’nden söz edilebilir mi?” Nezihe Meriç’in cevabı onun 

öykülerinin  ki�i dünyasını da yansıtması bakımından önemlidir: 

 “Bende de, öbür kadın yazarlarda da çok iyi i�lenmi� erkek kahramanlar var. 

Bulardan hiç söz edilmez nedense. Bir kadın öyküsünden kadınları yazdı�ı için de�il, 

kadınların ya�ama katılı�ları, ayrıntıları gözlemleyi�leri erkeklerden ayrı oldu�u için söz 

edilebilir olsa olsa. Kadın yazar, erkek yazar bir bu anlamda kullanılabilir. Yoksa ikisi 

de 2+2 = 4 diyorlar. Sonra, erkek yazarlar da var, kadınları çok iyi gözlemleyip, her 

bakımdan çok iyi yaratılmı� olan.”370 

 Ülker �nce, “Nezihe Meriç’in Yapıtlarında De�i�en Kadın �mgeleri” ba�lıklı 

yazısında öykülerdeki kadın betimlemelerinden yola çıkarak öykülerin ki�ilerine dair 

genellemeler yapar:  

 “-Nezihe Meriç’in ye�ledi�i bütün kadın kahramanlar temiz ve derli toplu 

olanlardır. Temiz olmayıp da iyi olan tek bir kadın bile yoktur-Meriç’in kadın 

betimlemeleri cinslerin birli�i de�il ayrılı�ı dü�üncesine dayanır. Kadınlık bilinci 

kadının rolünün temel önemini anlamayı içerir.-�ki cinsin birbirini tamamlaması 

dü�üncesini çe�itli karelerde dile getirir. �lginç olan her seferinde bu dü�üncenin tek 

ba�ına ya�ayan bir erkekle ili�kili olarak ortaya atılmasıdır-Meriç’in yapıntı dünyasında 

erkek yüzünden mutsuz kadın sayısı iki üçü geçmezken kadın yüzünden mutsuz erkek 
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sayısı onun üzerinde.-Meslek sahibi kadınlar ço�unlukla ö�retmen. Aslında devlet 

dairesinde, büyük bir olasılıkla sekreter olarak çalı�an üç be� kadın dı�ında 

ö�retmenlikten ba�ka bir i� yapan tek bir kadın yok.”371  

 Öykülerin kahramanlarına dair  genellemeleri maddeler halinde sıralayan Ülker 

�nce, Nezihe Meriç’in yapıntı dünyasının kadın imgelerinin de�i�imini hem yatay hem 

dikey olarak izleme olana�ı sundu�unu söyler. Kitaplardaki kadın anlatıcıların ya�ları 

ile yazarınki arasındaki uygunlu�a dikkat çeker. Meriç’in hem kadın hem de yazar 

olarak kendisinden yola çıkmı� olabilece�ini belirtir.  

 Nezihe Meriç’in öykülerinin kadın kahramanları genellikle yazarın sözcüsü 

konumundadırlar. Yazar, tartı�ma zemini hazırladı�ı öykülerinde “evlilik, a�k, 

feminizm, bekaret, namus” gibi kavramlara dair görü�lerini öykü kahramanları 

aracılı�ıyla ifade eder. Erkek kahramanların iç dünyasını da anlatan yazar, erkek 

dünyasına ı�ık tutar. Özellikle mutsuz erkeklerin anlatıldı�ı öykülerde erkek 

kahramanların da kadın kahramanlarla aynı sorunları ya�adıklarına i�aret edilir. Onlar 

da toplumun baskısı yüzünden mutsuzdurlar. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde ki�ilerin fiziksel ve ruhsal özellikleri kimi zaman 

öykünün anlatıcısı  tarafından belirtilir. Kimi zaman da okurlar, öykü kahramanlarının  

olaylara verdikleri tepkilerden yola çıkarak bu özellikleri ö�renirler. Öykü 

kahramanları,  sosyal kimliklerine ve ekonomik durumlarına uygun hareket ederler. 

Konu�maları ve davranı�ları onların ya�ama biçimlerine uygundur. Öykü 

kahramanlarının  do�allı�ı dikkat çeker.  

 Füsun Akatlı, “Türk Yazınında Kadın �mgesi” ba�lı�ı altında Nezihe Meriç’in 

öykü ki�ilerinin bu özelli�ine de�inir. Kasaba kökenli, kente yerle�mi� kadınların 

olanca kadınlı�ıyla, anaçlı�ıyla öykülerinde anlatıldı�ını belirtir. Evini, ailesini hatta 

mahallesini çekip çeviren, çevresine mutluluk saçan, ya�ama sevinciyle dolu öykü 

ki�ilerinin sayısına dikkat çeker.372 

 �nci Aral, “Öykücülü�ümüzde Kadın ve Erkek Söylemi” ba�lıklı yazısında 

Nezihe Meriç’in öykü dünyasına dair bilgi verir. Öykülerin konularının  daha çok kadın 

dünyasından alındı�ını söyler. Kadınlara siyasal, ahlaksal ve cinsel sorunların 
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sorgulanması temelinde yakla�ıldı�ını belirtir. Yazarın bireyselle toplumsalı bir arada 

ele aldı�ı kadın imgeleri olu�turdu�unu vurgular.373 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde kar�ıla�tı�ımız ki�ileri cinsiyetlerine, sosyo-

ekonomik yapılarına  ve psikolojik durumlarına göre sınıfladı�ımızda ortaya a�a�ıda 

de�erlendirdi�imiz  �u tablo çıkmaktadır.  

 

3.6.1. Cinsiyetlerine Göre Ki�iler  

3.6.1.1. Kadınlar 

 Ele�tirmenler tarafından genellikle “kadın öyküsü” yazarı olarak anılan Nezihe 

Meriç, öykülerinde farklı ki�iliklere sahip kadın kahramanları  anlatmı�tır. Ya�ları, 

meslekleri, e�itim düzeyleri,  ilgi alanları farklı olan öykü ki�ilerinin ço�u kadındır. 

Bozbulanık’ta üç öykünün, Topal Ko�ma’da dört öykünün, Dumanaltı’nda iki öykünün, 

Bir Kara Derin Kuyu’da bir öykünün, Yandırma’da iki öykünün ana kahramanı erkektir. 

Öykü kitaplarında bunların dı�ındaki ana kahramanların  hepsi kadındır.  

 Kadın kahramanlara geni� yer veren öykülerde kadın tiplerinin çe�itlili�i dikkat 

çeker. Öykülerin ana kahramanı olan kadınların fiziksel ve ruhsal özellikleri 

ayrıntılarıyla anlatılır. Yazar, öykü ki�ilerinden yola çıkarak kadının toplumsal rollerine 

dikkat çeker. Erkek egemen bir toplumda kadınların ya�adıkları sıkıntıyı dile getirir. 

Aydın genç kızların ço�unlu�u olu�turdu�u öykü ki�ileri, toplum baskısına kar�ı 

koysalar da ço�u zaman mutsuz olurlar.  

 Nezihe Meriç’in öykülerinde genellikle mücadeleci kadın kahramanlar anlatılır. 

Toplumun baskısına boyun e�meyen, ki�ili�ini her �eye ra�men koruyan bu kadın 

kahramanlar, güçlüdürler. Özellikle aydın genç kızların anlatıldı�ı öykülerde kadın 

kahramanların özgürlük mücadelesi anlatılır. Yazar, olaylara kar�ı duyarsız davranan 

kadın kahramanları da anlatır. Kadın olma bilincinden uzak olan bu kahramanlar, 

olumsuzluklara kar�ı seyirci kalırlar. Kadın sorunlarının dahi farkında de�illerdir. 

Özgürlük mücadelesi veren hemcinslerini de asi olmakla suçlarlar. Erke�in üstünlü�ünü 

kabullenen bu kadın kahramanlar, ya�amı sorgulamazlar. 
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 Genç Kadınlar  

 Nezihe Meriç’in öykülerinde genç kadın tipleri di�er ya� gruplarına göre daha 

fazla i�lenmi�tir. Aydın genç kızların gelenek ve göreneklerin baskısına kar�ı 

mücadeleleri anlatılır. Okumu� genç kızlar, kendilerine toplumun dayattı�ı de�erleri 

sorgularlar. Bo� inançlara sırt çeviren bu kahramanlar, özgürce ya�amak için çaba 

gösterirler. Öykülerdeki genç kadınların ço�u, bilinçli kimselerdir.  

 “Topal Ko�ma” adlı öykü kitabının “Susuz” ba�lıklı öykülerinin ço�unun ana 

kahramanları genç kızlardır. Öykülerin kadın kahramanlarının genel özellikleri, mutsuz 

ve huzursuz olmalarıdır. Kahramanların sıkıntılarının nedenleri bellidir. Özellikle 

toplum baskısı yüzünden ya�adıkları bunalım, onları çaresiz bırakır. Bu durum 

kar�ısında kahramanların  büyük bir kısmı mücadeleci  davranırlar. Güçlü ki�iliklerine 

uygun tavır sergilerler. Kahramanların bir kısmı ise sorunların kayna�ını bilmezler. 

Bunu ö�renmeye gerek de duymazlar. Ellerindekilerle yetinen bu kahramanlar, hiçbir 

�eyi sorgulamazlar. Yazar, kadın kahramanların bu duyarsızlı�ını Topal Ko�ma adlı 

kitaptaki öykülerinde ele�tirir. 

 “Susuz IV ve Susuz VII” öykülerinin ana kahramanı Meli, aydın kimli�iyle 

mücadele eden bir genç kızdır. Meli’nin ya�adıklarını anlatan öyküler, e�itimli bir 

kadının açmazlarını ortaya koyar. Meli, sürekli can sıkıntısı ya�ar. Toplum baskısına 

kar�ı koyarken tutunacak dal bulamaz: 

 “Yine bozgundayım. Anlayamıyorum. Ku�ku içindeyim. Neye tutunaca�ımı 

bilmiyorum.”374 Meli, aldatılmasına ra�men, çocuklarının mutlulu�u için evlili�ini 

yürüten dostunu ele�tirir. Onun davranı�ına anlam veremez. “Yuvayı yapan di�i ku�tur” 

sözünü kadınlara ö�reten toplumun bakı� açısını ele�tirir. Istırap çeken, yokluk 

içerisinde ya�ayan,  onuru zedelenen kadın kahramanları  dü�ünen Meli, onların bu 

özverisini sorgular. Çevre baskısının genç kadınların özgürlü�ünü ellerinden alarak 

onları mutsuz etti�ini vurgular. “Ben açıktayım. Neye tutunaca�ımı bilmiyorum. 

Kendimi onarmalıyım.” diyen genç kız, kadın-erkek ili�kilerini sorgular. Kadını 

de�ersiz gören toplumun iki yüzlü ahlak anlayı�ını ele�tirir. 

 Susuz VII öyküsünün ana kahramanı Meli, “Susuz IV” öyküsünde dile getirdi�i 

görü�leri bu öyküde ayrıntılı biçimde ortaya koyar. Öyküde Meli’nin  u�radı�ı bir 

haksızlık kar�ısında verdi�i mücadele anlatılır. Avukat arkada�ı Ahmet ile basıldı�ı 

söylentisi yüzünden toplum tarafından acımasızca ele�tirilir. Kadın erkek ili�kilerine 
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dair kurallar dayatan toplum, kurallara uymayanları cezalandırır. Bir kadın ile erke�in 

dostlu�una dahi izin vermeyen bu zihniyet öyküde sert bir dille ele�tirilir. Öykünün ilk 

paragrafındaki iç konu�ma onun ruh halini yansıtır:  

 “Kimseye hesap vermek zorunda de�ilim elbet. Ben önemliyim önce. Kendimle 

uzla�tıktan sonra; püh! Do�ru mu bu? Neye sinirlerim bozuk öyleyse hâlâ? Böyle 

diyerek kaçıyor muyum bir çe�it. Hayır, ben sa�lamım. �öyle demeliyim: Sa�lam 

olmam gerek. Peki neye göre? ��te Ay�e, i�te Ahmet, Bilge, Murat, Mahmut, Özün; 

hepsi burada… Benim ileri olu�um bir arpa boyu. Ben “sa�lam olmam gerek” diyecek 

bir durulu�a varmı�ım kendimde. Onlar, “Ne olacak, neye yarayacak” diyorlar. 

Kendilerinde bulanıklar. Eh, i�te bu.375 Meli adlı genç kahraman, toplumun yasalarına 

uymadı�ını, do�ru bildi�ini savundu�unu ve bu nedenle de mutsuz oldu�unu belirtir. 

Susuzlu�unun nedenini tutunacak bir �ey bulup çıkaramayı�ıyla açıklar. Genç kadının 

sürekli sorular içinde oldu�unu söylemesi onun çaresizli�ini yansıtır.  

 “Susuz VIII” öyküsünün “Ay�e” adlı kahramanı mücadeleci bir genç kızdır. 

Aydın kimli�ini kazanmaya çalı�maktadır. Öyküde insanları iki gruba ayırarak tahlil 

eder: “Birinci grup, kendisinin de içinde bulundu�u “güdük kara-dikler” grubudur. Bu 

insanlar, toplumun önyargılarına kar�ı koyarlar. Böylece kimliklerini bulmaya çalı�ırlar. 

�kinci grup ise toplumun ço�unlu�undan olu�an “helmelenmi�ler” grubudur. Bu 

insanlar, yenilenmeyen ve de�i�ime her zaman kapalı olan kimselerdir.” Öykünün ana 

kahramanı Ay�e’nin �u sözleri, okumu� genç kızların durumunu yansıtır:  

 “Bu memleket, duyguları alabildi�ine geli�mi�, dengesini bulamamı� kızlarla 

doludur. Çevre onları sıkı�tırır. Okumu� kızlar. Dört bir yandan sıkı�tırır çevre. Dürüst, 

candan, arkada� kızlardır. Saygı görmeye alı�mı�lardır.”376  

 Ay�e adlı kahraman, öyküde ailesiyle ve okul müdiresiyle çatı�ır. Çatı�tı�ı bu 

ki�ilerin  gençleri anlamaya çalı�madıklarını söyler. Dünyaya dar kalıplarıyla bakan bu 

kahramanlar, öykünün  ki�i kadrosunun gelenekçi kısmını olu�tururlar. Ku�ak çatı�ması 

ya�adıkları genç kızlara kar�ı öfkeyle dolulardır. Gençlerin farklı duygu ve 

dü�üncelerini ho�görmeyen, anlamaya çalı�mayan  ve yok sayan bu zihniyet öyküde 

ele�tirilir.  

 “Menek�eli Bilinç” adlı öykü kitabında yer alan  ki�iler tanıtılırken simgelere 

sıkça ba�vurulur. Yazar, kahramanları en az iki gruba ayırarak anlatır. Dikkat çeken 

nokta ise, öykülerin ana kahramanlarının hepsinin genç kız olu�larıdır. Ço�unlu�u 

                                                 
375 Topal Ko�ma, Susuz VII, s. 156 
376 Topal Ko�ma, Susuz VIII, s. 188  
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okumu� genç kızların olu�turdu�u bu grup, mücadeleci ki�ilerden olu�ur. Genç kızlar, 

aklın ı�ı�ında ilerler ve gerçekleri sorgulayarak yozla�mı� de�erlere kar�ı çıkarlar. 

Yazarın özellikle vurguladı�ı nokta �udur: Genç kızlar, akıllarını kullanarak eskimi� 

törelere, kurallara, gelenek ve göreneklere kar�ı mücadele ederler. Öykü 

kahramanlarının ço�u, mücadelelerini kararlı bir �ekilde sürdürürler.  

 “Menek�eli Bilinç” öyküsünde ana kahraman, özgürce ya�amak isteyen bir genç 

kızdır. Yazar, öykü kahramanlarını tanıtırken simgelere ba�vurur. Öyküde “menek�e” 

özgürlü�ü simgeler. Öykünün ana kahramanı olan genç kız, “menek�e yeti�tiren” gruba 

dahildir. Menek�eleri sineklendirenlere kar�ı mücadele eder. Menek�enin açması  

bireyin özgürlü�üne kavu�ması anlamındadır.  Bo� inançlara sırt çeviren ana kahraman, 

bilinçli genç kızlardan biridir. Yeni nesillere her �eyi yasa diye dayatan grupla çatı�arak 

menek�elere sahip çıkar. Toplumun dayattı�ı çürümü� de�erler, menek�elerin solmasına 

neden olur. Öykünün kahramanına göre menek�elerin solması çok tehlikeli bir 

durumdur. Solan bir menek�e, ki�ili�ini yitiren bir kadını ça�rı�tırır. 

 Tahir Alangu, Menek�eli Bilinç’te yer alan öyküleri �öyle ele�tirir: “Seslerin, 

renklerin, anıların, kısa konu�maların karmakarı�ık yapısı, insanı olmayan, insandan 

iyice yoksun, sürekli bir “bunaltı”yı anlatan hikayeler (…) Nezihe Meriç gerçek insanı 

iyice yitirmi�, onların yerine kendi çevresinde kümelenen bulanık algıları kılı kırk 

yararcasına anlatmı�. Bu sonuç, belki kendisini mutlu ve bir süre doygun kılacaktır.”377 

 Tahir Alangu’nun bu ele�tirisinde “insansız” olmakla suçlanan öykülerde kadın 

kahramanlar, sıradan olmayan dünyalara sahiplerdir. Öykülerin “insansız” oldu�unu 

söyleyemeyiz. Ekonomik özgürlüklerini kazanan genç kadınlar, baskılara kar�ı koyarlar. 

Baba evinde hiçbir özgürlü�ü ya�ayamadıklarından ayrı eve çıkarlar.   

 “Giderek Daha Güçlü” öyküsünde “Ilgıncar” adlı genç kadın, özgürlük 

mücadelesi verir. Kalabalık bir insan grubuna kar�ı mücadele eden kahraman, pes 

etmez. Tüm zorluklara ra�men ki�ili�ini korur.  Ilgıncar’ın �u sözleri öykülerin tüm 

genç kadın kahramanların fikirlerini yansıtır:  

 “Ben kendim kurdum bu düzeni. Baktım çevremdekilerin hiçbiri aile denen 

varlı�ın bilincinde de�il, bir araya gelmi�, adet budur, demi� ya�ıyorlar; kar�ı çıktım ben 

de. Cennetin anahtarları ben de �imdi. Ben bir Ilgıncarım. Kendi hayatımı 

ya�ıyorum.”378 

                                                 
377 Tahir Alangu , “1965’te Roman ve Hikayemiz,  Varlık Yıllı�ı 1966, Varlık Yayınları, S. 1182, Ekin 
Basımevi,  �stanbul, 1965 
378 Menek�eli Bilinç, Giderek Daha Güçlü, s. 233 
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 Kadın kahramanın bu sözleri  toplum düzenini ele�tirir. Yerle�mi� de�erleri 

oldu�u gibi kabullenen, elindekiyle yetinen insanlardan biri olmadı�ını kanıtlar. 

Toplumun kurulu düzeni, bireylerin özgürlüklerini sınırlar. Kimi zaman da 

özgürlüklerini ellerinden alır. Öykünün kadın kahramanı, özgürlü�ünü elinden almaya 

çalı�an düzene ba�kaldırır. 

 “Hı�hı�i Hançer” adlı öyküde e�itime çok önem veren, gelenek, göreneklerin 

katılı�ına ba� kaldıran cesur bir genç kadın anlatılır. Kalıpla�mı� de�er yargılarını 

kabullenmeyen kahraman, çizgi dı�ı bir tavır sergiler. Öyküde onun sevdi�i bir adamla 

ya�adı�ı evlilik dı�ı ili�ki anlatılır. Bu ili�ki, toplum tarafından ayıplanır. Çevresindeki 

herkes, onu suçlar. A�a�ılanan kadın kahraman, a�kına sahip çıkacak kadar cesurdur. 

Öyküde kahramana dair �unlar söylenir : 

 “Bir ses: 

 S�ZLER G�B� DE��LD� O. 

 BA�KALDIRMAYI B�LEND� O.  

 BA�KA DÜNYALARI DUYANDI O. 

 AMA….”379 

 “Açar da Tutku Gülleri Açar” öyküsünün kadın kahramanı toplum tarafından 

dı�lanır. Dı�lanmasına ra�men tüm zorluklara kar�ı koyar. Toplumun onu suçlamasının 

nedeni, özgürlük arayı�ıdır. Onun özgürlük mücadelesi, asilik olarak tanımlanır.  Kadın 

kahraman, sürekli kendisini geli�tirir. Kalıplara sıkı�ıp kalmadan dü�üncelerini yeniler. 

Azimli davranarak hiçbir �eye boyun e�mez. Di�er insanların  ya�amlarını ele�tirir. 

Onların ba�kaları için ya�adıklarını vurgular. Toplumun çarpık erdem anlayı�ını 

sorgulayan kadın kahraman, oldukça cesurdur. E�itime çok önem veren kadın 

kahraman, toplum tarafından �öyle ele�tirilir: 

 “Ortaokul sınavlarına da girmi� baksana. Eh kızım dünya orospu dünyası. Ya ya, 

gece kurslarına giderdi bilirim.Tabii tam yeri orası. Ne ? Bir çatı katı da mı almı�. 

 Oh oh. Namuslular avucunu yalasın.Eh bilir, Amerikalılara az diki�ler mi dikti. 

Çat pat ö�renmi�tir �ngilizceyi de. Bilirim çifti bilmem kaç kuru�a asker dü�mesi dikip, 

biriktirdi�i parayla bir, hay hay daktilo makinesi almı�. Kızım ö�rendi yazmayı da 

daktilolu�a girdiydi.”380 

                                                 
379 Menek�eli Bilinç, Hı�hı�i Hançer, s. 245 
380 Menek�eli Bilinç , Açar da Tutku Gülleri Açar, s. 264 
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 Menek�eli Bilinç adlı öykü kitabındaki  kadın kahramanları ve onların dünyaları 

dü�ünülürse Tahir Alangu’nun ele�tirisi haksız bulunur. Kadın kahramanların dünyaları 

topluma aykırı olsa da öykülerde ayrıntılı biçimde anlatılır. 

 Dumanaltı adlı öykü kitabının  öykülerinin genç kadın kahramanları, siyasi 

olaylara kar�ı duyarlı kimselerdir. Öykülerde 12 Mart döneminin baskıcı ortamının 

kadın dünyasına yansımaları anlatılır. Kadın kahramanlar, toplumsal olayları bilinçli bir 

�ekilde izlerler. Bu olayları tahlil ederler. Bazı kahramanlar, siyasi olaylara karı�arak 

tutuklanırlar. Öykülerde bu   tutuklu genç kahramanların ya�adıkları  anlatılır.  

 “Tedirgin” öyküsünün Nebahat adlı genç kahramanı, devrimci bir tiptir. 

Üniversite yıllarından itibaren eylemlere  katılan genç kız, sınıf farklılı�ının olmadı�ı 

bir dünya ister. E�itli�i ve adaleti savunur. Ta�ra kültürüyle yeti�mi� olan kahraman, 

özünden uzakla�mamı�tır. Öyküde onun iç ve dı� portresi ayrıntılı biçimde yansıtılır. 

Kahramanın en belirgin özelli�i, açık sözlü olu�udur. �nandı�ı de�erleri ısrarla 

savundu�u için sorunlar ya�ar. Öyküde de onun tutuklanması anlatılır. Devrimci genç 

kız, öyküde ko�u� arkada�ı olan ve aynı zamanda öykünün anlatıcısı konumundaki 

kadın kahraman tarafından �öyle tasvir edilir: 

 “�kide bir de gözü ellere takılıyor. En çok onun, Nebahat’in ellerine. �nce, 

çocuksu, ama dayanıklı, her i�in üstesinden gelebilecek eller. Kendi gibi. Onu ilk 

gördü�ü günden beri bu yargısı de�i�medi. “�yi oldu bu ko�u�a dü�tü�ümüz. Hem de 

yakınımda, kar�ımdaki ranzada olu�u.” Bunu ona her bakı�ında yineliyor gizlice. 

Neden? Sonra dü�ünecek. �imdi yüre�i daralıyor. Kızı tanıyor bile denemez.  Sevgili 

Celal’in bir sözü vardı :” Ta�ralı kızları,  nerede olsa tanırım” derdi. “ �öyle bir baktım 

mı azizim, �stanbullu kızla, ta�ralı kızı �ıp bulup çıkarırım. Ta�ralı kızın, duru�u 

ba�kadır…Yürüyü�ü sonra…Su içmesi bile, hemen kendini verir ele…” Bu Nebahat de 

ta�ralı kız. Nili’nin kocasının akrabası. �lk onlarda görmü�tü zaten. Sahi. Öyle ya. 

Okumaya gelmi�ti. Üniversiteye.Çekingen de�ildi, ama sıkılıyordu. Güneyli bunlar. 

Urfa, Gaziantep, öyle bir yer. Mersin  belki …”  

 Nezihe Meriç’in öykülerinde anlatılan genç kızlar, özgürce hareket etmelerine 

izin vermeyen toplumla çatı�ırlar. Yazar, öykülerinde onların fiziksel özelliklerinden 

ziyade ruhsal özelliklerinin altını çizer. �ç dünyalarını  öykülerde ayrıntılı biçimde 

yansıtır. Öykülerde tabulara kar�ı mücadele eden aydın genç kızların ço�unlu�u 

ö�retmendir. Yazar,  orta sınıfa dahil olan kadın ö�retmenlerin sıkıntılarını sıkça anlatır. 

Öykülerin kadın kahramanlarının bazı ortak  özellikleri vardır.  Kahramanlar, mutsuz ve 
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huzursuzlardır. Sürekli arayı� içindedirler. Yazar, öykülerinde onların ruh tahlillerine  

sıkça yer verir.    

 

 Orta Ya�lı, Ya�lı Kadınlar 

 Nezihe Meriç, öykülerinde farklı dünyalara sahip orta ya�lı kadın kahramanları 

anlatır. Kentli kahramanların ço�u, yüksek ö�renim görmü�lerdir. Aydın kadın 

kahramanlar, güçlü ki�ilikleri ile tanıtılırlar. Öykülerin orta ya�lı ve ya�lı kadın 

kahramanlarının bir kısmı ise  e�itimsiz, olaylara gelenekçi bakı�larla yakla�an, hiçbir 

�eyi sorgulamadan ya�ayan köylü kadınlardır. Küçük-dar bir toplumda ya�ayan bu 

kadınların yüzeysel ya�amları vardır. Kadın-erkek ili�kilerine de gelenekçi tavırla 

yakla�ırlar. Erkek egemen bir toplumun ezilen kadınları olduklarını dahi bilmez, 

erke�in üstünlü�ünü kabul ederler.  

 “Susuz X” öyküsünün kadın kahramanları geleneksel köylü kadın tipini 

yansıtırlar. Hüsniye adlı kahraman, eve dönmeyen kocasını sakince bekleyen orta ya�lı 

bir kahramandır. “Hatçaba” ise be� o�lan büyütmü�, dul bir kadındır. Bu ya�lı kadın, 

erke�in üstünlü�ünü öyküde açıkça savunur. Onun sözleri köy kadınının yazgısına 

i�aret eder. Kadınlar bu durumu kader olarak görürler. Erke�in ayrıcalıklı oldu�u 

kabullenilir ve adeta tutsak bir hayat ya�anır. Her �eye seyirci kalan köy kadınları, 

hayatı sorgulamazlar. Erkek egemen toplumda ikinci sınıf insan olmaya dahi razı 

olurlar. Hatçaba’nın �u sözleri kadın kahramanların dünyasını yansıtması bakımından 

önemlidir: 

 “Erke�in üstüne varılmaz. Döner gelir. Deli çakal i�te. Bilir oyununu. Döner 

gelir. Gözünün feri kesildi. Üstüne ne gerek senin. Erkek o. Deli mi ne! Biz de er 

gördük. Döner gelir. Avrat oynatırlardı. Biz de er gördük. Tentene örürdük, ip e�erirdik. 

Çocuklar, gızlar ne topla�ır otururduk. A�la a�la…”381 

 “Bo�lukta Mavi” adlı öyküde ve “Susuz VI” öyküsünde de orta ya�lı, köylü 

kadınlar, öykü kahramanları arasındadır. Öykülerin kadın kahramanlarının dikkat çeken 

ortak özellikleri �udur: Yenili�e ve de�i�ime kapalıdırlar. Ev i�lerine çok zaman ayırır, 

kalan vakitlerinde de dedikodu yaparlar. Mutfakta yemek yapma  ve çocuklara bakma 

i�leri dı�ında zihinlerini me�gul eden konu yoktur. “Bo�lukta Mavi” öyküsünün orta 

ya�lı kadınları çok  bilinçsizdirler. Uzun süre mutfakta çalı�an köylü kadınlar, e�lerine 

hizmette kusur etmezler. Onlar için önemli olan da budur. Kadınlı�ının farkında 
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olmayan, kadınlı�ını ya�ayamayan köylü kadınlar, “gelenekçi” tiplerdir. Belli kalıplara 

sıkı�ıp kalmı�lardır. “Susuz VI”da da köylü kadınlar, meraklı ve dedikoducu 

kimselerdir. Bu kadınlar, öyküde kar�ı güç olarak kullanılmı�lardır. “Özün” adlı resim 

ö�retmeni ile hiç anla�amazlar. Yabancılara kar�ı garip davranı�lar sergileyen bu orta 

ya�lı kadınlar, Özün’ü anlamazlar. Onun ilerici fikirlerini yadırgarlar. De�i�ime sürekli 

kapalıdırlar.  

 “Bozbulanık”ta yer alan “Dünyadaki Teknik Arıza” öyküsünün ana kahramanı, 

“Nermin” adlı orta ya�lı kadındır. Yoksullukla mücadele eden bu dul kadın, toplumdan 

dı�lanır. “Sabire Hanım” öykünün ana kahramanı olan Nermin’i toplumun yozla�mı� 

de�er yargılarıyla suçlar. Onu sürekli ayıplar. Öyküde çok dikkat çeken bir nokta vardır. 

Nermin adlı kadın kahramanı koruyan ki�i, Refik Bey adlı kahramandır. Refik Bey, 

dedikoducu “Sabire Hanım”ın e�idir. Kadın kahramanı acımasızca ele�tiren 

hemcinslerine kar�ı koruyan Refik Bey, çok duyarlıdır. Bir erke�in sergiledi�i bu 

anlayı�lı tavır dikkat çekicidir. 

 “Bazıları” öyküsünün iki kadın kahramanı da orta ya�lıdır. “Rıza Bey” adlı ana 

kahramanın e�i, “çakal eri�i gözlü bir memur kızı”dır. Yirmi be� yıldır evli olmalarına 

ra�men birbirleriyle ileti�im kuramazlar. Kadın kahraman, çocuklarına a�ırı dü�kündür. 

�yi bir anne olmaya çalı�ırken “iyi e�” rolünü ihmal eder. E�inin iç sıkıntısını 

anlayamaz. Rıza Bey, “sarı hardallı ye�il gözlü teyze kızı” Nazire’ye yakınlık duyar. 

Rıza Bey’in yalnızlı�ını e�i “Sabiha Hanım” payla�amaz. Öykünün anlamını belirten 

“ye�il” rengi oldukça önemlidir. Ye�il, “mutluluk ve huzuru” simgeler. Sabiha 

Hanım’ın göz rengi “çakal eri�i” oldu�undan “çakal eri�i yenmez” diyenleri Rıza Bey  

haklı bulur. E�inin gözlerinin ye�ilinde mutluluk yoktur. Nazire’nin gözünün ye�ili ise 

ya�ama sevinci ta�ır. Öyküde iki kadın kahramanın dünyası kıyaslanır.  

 “Keklik Türküsü”nün orta ya�lı kadın kahramanları, “Oya’nın annesi ve Zehra 

Hanım”dır. Oya adlı kahramana kar�ı güç olarak kullanılmı�lardır. �ki kadın da Oya’nın 

evlilik konusundaki fikirlerine kar�ı çıkarlar. Onlar kadın-erkek ili�kilerine yüzeysel ve 

sıradan yakla�ırlar. Oya’nın annesi, kızının bir mühendis ya da doktor ile evlenip 

kendisini gururlandırmasını isteyen anne tipini yansıtır. “Kız everdik diye azıcık da biz 

gerinelim” diyen kadın, ba�kalarının dü�üncelerine önem verir. Zehra Hanım da 

yozla�mı� gelenek ve göreneklerin temsilcisidir. Orta ya�lı iki kadın kahraman, a�ık bir 

genç kızı anlamaya çalı�mazlar.  

 “Dı�arlıklı” öyküsünün “Remziye” adlı kadın kahramanı, köyden büyük kente 

göçe eden bir “ta�ralı kadın”dır. Öykü boyunca onun kentli olma çabaları anlatılır. 
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Köylü kadının taklitçili�i ele�tirilir. Dı� görünü�ünü tamamen de�i�tiren kadın 

kahraman ta�ralı kimli�inden uzakla�amaz. Remziye, iç özellikleriyle tanıtılan, ruh 

halindeki de�i�imle yansıtılan kadın kahramandır. Öyküdeki  orta ya�lı di�er kadın 

kahramanların en gencidir. Kıyafetlerini, ev e�yalarını ve davranı�larını de�i�tiren 

kahraman, kentli oldu�unu sanır. Kendisinden daha ya�lı kentli kadınlar onunla sürekli 

alay ederler. Onu “garip” diye nitelerler. 

 “Remziye” adlı kadın kahraman, ele�tirmenlerce “canlı, gerçek ve unutulmaz bir 

kahraman”382 olarak de�erlendirilir. 

 Yazar, öyküde köyden kente göç etmi� bir kadın kahramanın dünyasına ı�ık 

tutar. Kadın kahramanı çevresinden soyutlamadan tanıtır. Kahramanın fiziksel ve ruhsal 

özelliklerine dair bilgi sunar. Öyküde köy-kent çatı�ması ya�ayan kadın kahramanın 

sözlerine, olaylara kar�ı tepkilerine, giyim tarzına yer veren yazar, onun dünyasını bir 

bütün olarak tanıtır. 

 “Dumanaltı” adlı öykü kitabının orta ya�lı kadın kahramanlarının pek ço�u 

mücadeleci ki�ili�e sahiplerdir. 12 Mart döneminin siyasi ortamındaki karga�a, 

bireylerin ya�amını büyük ölçüde etkilemi�tir. Kadın kahramanlar, tüm olumsuzluklara 

ra�men çıkı� yolu aramayı sürdüren ki�ilerdir. 

 “Tan’ın Öyküsü”nde “Ülker” adlı kadın kahraman, ya�adı�ı tüm olumsuzluklara 

ra�men umudunu yitirmez. Anne rolündeki kahraman, babası tutuklanan Tan’ı oynadı�ı 

oyunla sakinle�tirir. Bu oyun, tutulama olayını sevimli hale getirecek kadar etkilidir. 

O�lunu rahatlatan kadın, güçlü olmayı ba�arır. E�inin tutuklanmasının ardından evlerine 

baskın düzenlenmi�tir. Kadın kahramanın bu olay sırasında verdi�i tepki de onun sabırlı 

yapısının göstergesidir. Yazar, kahramanın özelliklerini öyküde sıralamamı�tır. Onun 

olaylara verdi�i tepkilerine, konu�malarına bakarak okurun bu özellikleri tespit etmesini 

beklemi�tir. Baskın olayı sırasında ya�ananlar, kadın kahramanın ki�ilik özelliklerinin 

ipuçlarıdır: 

 “Paramızı biriktire biriktire ne güçlüklerle aldı�ımız kitaplarımızı, e�yalarımızı, 

çalı�ma masalarımızı, plaklarımızı, altüst ediyorlardı . Bir ara kaba olan polis, “Ne i� 

yaparmı� bu?” dedi ortaya. Sonra bana dönüp yineledi. “Kocan ne i� yapar?” Dikli�ini, 

hırsını saklamaya çalı�an bir sesle, “�iir yazar dedim”. “Ne?” “�iir yazar.” “ Manici 

yani ya he? “ Yanıtlamayınca üsteledi. “A�ık ma�ık gibi mi ? Saz ney de çalar mı?” 

Öyle kesin bir susu�la sustum ki, sürdüremedi. Kendi kendine mırıldandı: “�yiymi� 
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ma�allah!” Ne demek istedi�ini anlamadım, ama zıtlandım gene de. Sesiydi 

sevmedi�im. Ba�ka zaman olsa, dalga geçerdim onunla. Bizim memleketin bir kasaba 

adamıydı sonunda. Kom�u amcamız, bekçi babamız, hacı dedemiz olabilirdi. Oysa 

�imdi her �ey sinirime dokunuyordu.”383  

 “�kircim” öyküsünün sosyalist kadın kahramanı da güçlü bir ki�ili�e sahiptir. 

Kadın kahraman, ö�retim üyesidir. Onun kimlik bilgilerine öyküde yer verilir. “Güzin” 

adlı bu orta ya�lı kadının iki çocu�u kayıptır. Onlar, üniversitedeki siyasi olaylara 

karı�mı�lardır. Kadın, buna ra�men so�ukkanlı davranır. Öyküde kadın kahramana dair 

bilgiler verilirken  onun siyasi görü�ünün altı çizilir. Sosyalist olan kadın kahramanın 

ya�am biçimi de bu görü�le ba�lantılıdır. Dünya görü�ü onun hayata bakı�ını ifade eder. 

 Öykülerin genelinde orta ya�lı kadınlar “annelik rolü” bakımından tahlil 

edilirler. “Dedi Ölüm Aklımda” öyküsünün “Nedret” adlı kadın kahramanı da “�kircim” 

öyküsünün “Güzin” adlı kahramanı ile  aynı durumdadır. Onun da yürüyü�e katılan 

çocukları eve dönmemi�tir. Bu kahraman da öyküde “anne” rolüyle yer alır. Kadın 

kahramanların ço�u “anne kimli�i” ile tanıtılırlar. 12 Mart olaylarını insancıl bir bakı�la 

sorgulayan yazarın kadın kahramanları bu �ekilde tanıtması oldukça do�aldır. 

Dumanaltı’nın orta ya�lı ve ya�lı kadın kahramanları siyasi olaylara dahi anne sıcaklı�ı 

ve duyarlı�ı ile yakla�an, mücadeleci ve umutlu kimselerdir.  

 “Dumanaltı, Tedirgin ve Umut’a Tezgah Kurmak” adlı öykülerin kadın 

kahramanları da zor �artlara ra�men mücadele ederler. Üç öyküde de tutuklanıp hapse 

atılan orta ya�lı kadın kahramanlar anlatılır. Dumanaltı’nda Gülgun adlı kadın 

tutuklanır. Bu tutuklama olayı “Mihri Bibi” denilen ya�lı bir kadının gözünden anlatılır. 

Bakı� açısıyla ön plana çıkan “Mihri Bibi” adlı bu kahraman, cesaretiyle dikkat çeker. 

Ya�lılı�ına ra�men fiziksel ve ruhsal bakımdan çok güçlüdür.  

 “Tedirgin” öyküsünün “Nurhan” adlı orta ya�lı kadın kahramanı, bilmedi�i bir 

sebepten ötürü  tutuklanır. Kadın kahramanın iç konu�maları onun güçlü ki�ili�ini 

yansıtır. Kadın kahraman, tutuklama olayına ra�men sakin davranır. Yazar, kadın 

kahramanın kimli�ine dair tüm bilgileri okura sunar. Ev hanımı olan kadın kahramanın 

evlili�i hakkında bilgi verir. Onun çocuklu�u dahi öyküde uzun uzun anlatılır. Yazarın 

kadın kahramana dair verdi�i bilgiler onun dünyasının tüm renklerini yansıtır.              

 “Bir Kara Derin Kuyu”da yer alan öykülerin kadın kahramanlarının ço�u orta 

ya�lı kimselerdir. Kadın kahramanların ortak özelli�i geçen zamana kar�ı tutumlarıdır. 
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Kahramanların zaman algısındaki benzerlik dikkat çeker. Ya�lanma endi�esi ya�ayan 

kadın kahramanlar “üzüntü, kıskançlık, çaresizlik” duygularını karı�ık biçimde ya�arlar. 

Bu duyguları ya�ayan orta ya�lı kadın kahramanlar, zamanın hızından 

�ikayetçidirler.Ya�lı kadın kahramanlar da aynı konuda �ikayet etseler de aradaki fark 

dikkate de�erdir. Ya�lı kahramanlar, geçmi�in güzelliklerini özlerler. �nsanların ve 

mekânların de�i�imini içlerine sindiremezler. Zamanın akıp gidi�ini hüzün dolu gözlerle 

izlerler. Bu kahramanlar, geçmi� ile �imdiyi iç içe ya�arlar. �zlenimler ve ça�rı�ımlar 

yoluyla sürekli  anılarına uzanırlar. 

 “Suskun Ezgisi” adlı öykünün kadın kahramanı 48 ya�ındadır. 23 yıllık evlidir. 

Bu bilgiler öyküde belirtilmi�tir. Öykü, kadın kahramanın e�ine duydu�u kıskançlı�ı ve 

ya�lanma endi�esini anlatır. Kadın kahramanın ruh hali öyküde ayrıntılı biçimde 

anlatılır. Bastıramadı�ı “kıskançlık” yüzünden sinirlenen kadın, geçmi�i dü�ünür. 

Anıların güzelli�ine sı�ınır. Öykü, iki çocuklu bir annenin kadınca itiraflarını yansıtır. 

Yazar, kadın dünyasında ya�anan duygu fırtınasını bu öyküde ustaca  anlatmı�tır. 

 “Gül Yapra�ını Pembe Sesi” öyküsünün anlatıcısı, olayın kahramanlarından biri 

olan ya�lı kadın kahramandır. Yeni ku�a�ı yakından izleyen kahraman, gençlerin 

dostudur. Onların can yolda�ı oldu�unu öyküde sıkça belirtir. Ho�görülü bir genç kızın 

anlayı�lı tavrını anlatan öyküde genç nesil sorgulanır. “Görünü�üm ya�lı ama aklımdan 

onların dostu oldu�umu bilsinler” diyen kadın kahraman, yeni ku�a�ı över. Sevgiyi 

ya�atan bu genç kahramanların dü�ünen, sorgulayan, yenilenen kimseler oldu�unun 

altını çizer. Sevgiyi inciten eski ku�a�ı da ele�tirir. Yazar, ku�ak çatı�masına dair 

fikirlerini öykünün kadın kahramanı aracılı�ıyla belirtir. Kendisinin sözcüsü 

konumundaki kadın kahramanın portresini ayrıntılı biçimde sunar.  

 “Eskiden Bodrum’da I ve II” adlı sıralı öykülerin ana kahramanı öykünün 

anlatıcısı olan ya�lı bir kadındır. Bodrum’un eski ve yeni halini sürekli kıyaslayan kadın 

kahraman,  geçmi�i özler. Geçmi� zamanın kaybolan güzelliklerinin ardından adeta a�ıt 

yakar. “Dü�ler içindeyim” diyen kadın, anılarına sı�ınır. Öyküde kadın kahramanın 

ya�amından kesitler sunulur. Kahramanın  dünü  ve bugünü kıyaslanır. Kadın kahraman  

gençlik ve ya�lılık yıllarını öyküde iç içe sorgular.  

 “Güzbeyi” öyküsünün ana kahramanı da iç sorgulaması ile okurun kar�ısına 

çıkan  ya�lı bir kadındır. “Büyükanne” olan kadın, 50 ya�ında oldu�unu öyküde belirtir. 

Ayna kar�ısında yüzünün kırı�ıklı�ına bakarak geçen zamanı sorgular. Zamanın 

ilerleyi�ine engel olamamanın hüznünü ya�ar. Kadın kahraman, öyküde 25 yıl 

öncesinden eski sevgilisiyle kar�ıla�ır. Hatıralara uzanır. Geçmi� ile �imdiyi iç içe ya�ar.  
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 “Yandırma” adlı öykü kitabının kadın kahramanlarının bazıları orta ya�lı ve 

ya�lı gruba dahil edilebilir. “Yandırma” öyküsünde “Zümrüt Hanım” ve ondan daha 

ya�lı olan “�amlı Fatma” öyküde ayrıntılı biçimde tasvir edilen kahramanlardır. 

Öykünün ana kahramanı Zümrüt Hanım, çocuklu�u, gençli�i ve orta ya� dönemiyle 

anlatılır. “Küçük, kavruk kız çocu�u” olan kahraman, “�amlı Fatma” tarafından özenle 

yeti�tirilmi�tir. �amlı Fatma, ud çalarak �arkı söyleyen, evinde konuklar a�ırlayan, 

co�ku dolu bir kadındır. Onun küçüklükten alıp büyüttü�ü Zümrüt de �amlı Fatma gibi 

toplum tarafından dı�lanır. Rüstem Usta’ya duydu�u büyük a�kı dahi çevresindekilere 

anlatamaz. A�kı toplum baskısı yüzünden doyasıya ya�ayamaz. Yine de cesaretli 

davranarak a�kına sahip çıkar. Öykü, geçmi� zaman insanlarının sevgi dolu dünyalarıyla 

1990’lı yılların duygusuz insanlarının renksiz dünyalarını kıyaslar.  

 “Çiçek Balı” öyküsünün “Nemide Hanım” adlı kadın kahramanı da ya�lı 

olmasına ra�men genç bir ruha sahiptir. Üniversite ö�rencilerine evini açan kadın 

kahraman, tüm kınamalara ra�men onlarla dost olur. Bodrum’da anılarıyla iç içe ya�ar. 

Kadın kahramanın çocuklu�u deniz kenarında geçmi�tir. Rıhtımda balıkçıların, 

gemicilerin yanında büyümü�tür. Çoluklu çocuklu balıkçı evlerinden birindeki sevgi 

ortamı, onun yuvasıdır. Nemide Hanım insanlara sevgiyle yakla�ır. Günümüz insanının 

gençlere kar�ı önyargılarını kınar. “Ça�da�” denilen orta ya� insanlarının bile onları 

ça�dı�ı yargılarla ele�tirdi�ini anlatır. Kadın kahraman, öyküde daha çok dü�ünce 

dünyası ile yer edinir. 

 “Yandırma”da yer alan orta ya�lı ve ya�lı kadın kahramanlar, her �eye ra�men 

umut üretebilen kimselerdir. Yazar, ilk öykü kitabında oldu�u gibi “ya�ama sevincini 

kaybetmeyen olumlu” kahramanları anlatır. Geçen zamanla birlikte ya�anan de�i�imin 

kadın dünyasına etkilerini sorgular. 90’lı yılların “ça�da�” insanlarını tahlil eder. 

De�i�en kadın dünyasını ayrıntılı biçimde irdeler.  

 

 Kız Çocuklar 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde çocuk kahramanların sayısı çok fazla olmasa da 

onların öykülerde önemli rolleri vardır. “Oya” ve “I�ın” adlı öykülerde oldu�u gibi bazı 

öykülerin ana kahramanları kız çocuklarıdır. Bu öykülerde dı� dünyada ya�anan her �ey 

bir çocu�un gözünden anlatılır. Böylece çocukların saf, temiz ve renkli dünyalarına ı�ık 

tutulur. 
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 “Oya” öyküsünün ana kahramanı, üç buçuk ya�ındaki “Oya” adlı kız çocu�udur. 

Oya, mavi rengini, dondurmayı, çakıl ta�larını ve çakıl sözcü�ünü çok sever. Öyküde �u 

cümleyle Oya’nın dünyayı algılama biçimi özetlenir: “Zaten ona göre her �ey en güzel.” 

Öykünün di�er kahramanı, Danyel, yedi-sekiz ya�larında, sarı saçlı, mavi gözlü bir 

çocuktur. Onun bu özelli�i Oya’nın dikkatini çeker. Danyel, ondan çok ho�lanan 

Oya’ya kötü davranır. Duyguları incinen Oya’nın dünyası bu hayal kırıklı�ı nedeniyle 

de�i�ir. Denizin mavisini dahi görmemeye ba�lar. Yazar, a�k temasını bir çocu�un 

gözüyle ele alır. Saf duygularla ya�anan a�kı anlatır. Oya, küçük ya�ına ra�men büyük 

bir kırgınlık ya�ar.  

 “I�ın” öyküsünde “I�ın” adlı küçük bir kız, öykünün ana kahramanıdır. Öyküde 

onun  genç kızlı�a adım attı�ı bir dönemde hissettikleri anlatılır. Kız çocu�unun 

babasıyla diyalogundan olu�an öyküde ikisi arasındaki ili�ki sorgulanır. I�ın ile 

babasının bulu�tu�u nokta, ya�adıkları a�k acısıdır. I�ın küçük ya�ına ra�men ya�adı�ı 

büyük bir a�kın sonunda dü� kırıklı�ına u�rar. Babası sevmedi�i bir kadınla evlenerek 

mutsuz olmu�tur. “I�ın” ki�ilere ve olaylara kimi zaman büyük bir insan gibi yakla�ır. 

Kendi dünya görü�ünü açıklayan I�ın, babasıyla siyaseti bile  tartı�ır. Öyküde I�ın ile 

babasının ili�kisi �u sözlerle ifade edilir:  

 “Biri ço�unlukla sigarasını emiyor, öbürü aynanın kar�ısında saçlarını tarıyor. 

Aralarındaki dil bazen bakı�malar, kısa de�i�ik anlamlı ünlemler, çarpılan bir kapıyı 

izleyi�, bir ıslık, bazen sessizli�in sesini dinlemek.”384 

 “Bozbulanık” adlı öykü kitabında yer alan “Umudu Fakirinin Ekme�i” ve 

“Bazıları” öykülerinde yoksul kız çocukları, öykü kahramanları arasındadırlar. “Umudu 

Fakirin Ekme�i”nde “Semahat” adlı kız anlatılır. Sarı saçlı, zayıf bacaklı bu kız, 

annesinin “Mavi� Semahatçi�i”dir. Öyküde kızın günlerdir kursa�ına bir �ey girmedi�i 

söylenerek ailenin yoksullu�una i�aret edilir. Semahat’in en büyük sıkıntısı, bayramda 

alınmasını istedi�i tafta kurdeledir. Bu çocuksu tavır, öyküde ba�arılı bir biçimde 

sergilenmi�tir. “Bazıları” öyküsünün çocuk kahramanı, öksüz ve yetim bir kız 

çocu�udur. Onun ya�adı�ı büyük sıkıntı ayrıntılarına inilmeden anlatılır.  

 Nezihe Meriç’in ilk öykü kitaplarındaki öykülerin ço�unun ana kahramanları 

ö�retmen oldu�undan sınıftaki ö�renciler de öykü kahramanları arasında yer alırlar. 

“Bozbulanık” kitabının  “Ö�retmen” adlı öyküsü, sınıf ortamında geçer. “I�ın, Tülin, 

Füruzan, Saniye” gibi isimler ö�retmenin bakı� açısıyla tanıtılırlar. Genç ö�retmen 
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ö�rencilerine bakarak dü�lere dalar. Onlara birer gelecek kurgular. Topal Ko�ma’da 

“Susuz IX” öyküsü de sınıfta geçer. Öykü, ö�retmenle ö�renciler arasında geçen 

diyalogdan olu�ur. Çocuk kahramanların olaylara bakı�ına geni� yer verilir. Örne�in 

ö�renciler tafta giysi üzerine yaptıkları tartı�mada zengin-fakir ayrımını sorgularlar. 

Öyküde “sınıf farklılı�ı” ront çalı�ması sırasında çocukların sözleri ya da 

davranı�larındaki çocuk duyarlı�ıyla i�lenir.  

 

3.6.1.2. Erkekler 

 Nezihe Meriç’in öykülerinin ço�unda kadın dünyası anlatılmaktadır. Bu nedenle 

de öykülerinin ana kahramanları genellikle kadınlardır. Ana kahramanı erkek olan 

öyküler sınırlı sayıdadır. Bu öykülerde dikkat çeken ortak bir özellik söz konusudur: 

Kahramanların iç dünyaları ayrıntılı biçimde yansıtılır. �ç ve dı� portrelerin birlikte 

yansıtıldı�ı öykülerde  kahramanların iç portrelerine a�ırlık verilir. Bu bakımdan Nezihe 

Meriç’in sadece kadın öyküsü yazarı olarak tanımlanması çok yanlı�tır. Yazar, mutsuz 

erkeklerin dünyasını ayrıntılarıyla okura anlatır. Ayrıca onların mutsuzluklarının 

nedenlerini ara�tırır.  

 

 Genç Erkekler  

 Nezihe Meriç’in öykülerindeki genç erkek tipleri genellikle orta tabakadan 

insanlardır. Erkek kahramanların bazıları okumu� kimselerdir. Öykülerde genç 

ö�retmen tiplerinin sayısı di�erlerine göre fazladır. Okumamı� erkek kahramanlar da 

okumu� kimseler gibi hayat mücadelesi verirler. Orta halli bir hayat süren 

kahramanların iç ve dı� özelliklerinde ortak noktalar dikkat çeker.  

 “Çalgıcı” öyküsünün ana kahramanları bir çalgıcı ve bir ö�retmendir. Ö�retmen 

tipi yazarın öykülerindeki di�er ö�retmenler gibi mutsuz ve huzursuzdur. Onun iç 

dünyasına uygun bir görüntüsü vardır. Öyküde onun huzursuz ve sıkıntılı bir duru�unun 

oldu�u sıkça vurgulanır. Yorgun, bezgin ve tatsız oldu�u belirtilen ö�retmene dair 

öyküde �u bilgiler verilir: 

 “Bir an önce evde olmayı istiyordu. �stek de�il, kuru, sessiz bir odayı, bu ıslak, 

so�uk gürültüden üstün bulmak onun ki. Huzursuz, sıkıntılı bir ki�ili�i vardı. Aklından 

�öyle bir dize geçti�i sanılabilir. “Ve ben bir anlık hayatını ya�amak isterim herkesin” 

ya da insanları ayakta tutan ya�ama gücü veren, en ilkelinden en olgununa dek herkeste 
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e� olan �eyin ne olabilece�ini dü�ünüyordu. Yüzünde bu anlama gelen bir solukluk 

vardı.”385 

 “Çalgıcı” öyküsünün di�er erkek kahramanı, “toparlak suratı güleç; küçük, kara 

gözleri çıldır, çıldır” olan çalgıcıdır. Ya�ama sevinciyle dolu çalgıcı ile mutsuz 

ö�retmen kıyaslanır. Çalgıcının dı� portresi ile iç portresi arasında uyum söz konusudur. 

Çalgıcı, “yarı buçuk okul görmü�, iyi para kazanan, kısa akıllı, iyimser” bir 

kahramandır. “Yüksekö�renim görmü�, dar gelirli, kötümser” ö�retmene göre oldukça 

mutlu ve huzurludur.  

 “Topal Ko�ma” adlı öykü kitabındaki “Susuz” ba�lıklı öykülerin erkek 

kahramanları mutsuz ve huzursuzdurlar. Bunun nedeni onların duydu�u derin 

yalnızlıktır. Susuz I’de “Genç doktor”, Susuz III’te “Ahmet”, Susuz V’te ise “Mahmut 

ve Sahir” bu yalnızlı�ı ya�arlar. Yazar, erkek kahramanların iç dünyalarına ı�ık tutar. 

Onların ya�adı�ı sorunları ele alır. Kahramanların  yalnızlı�ının nedenlerini sorgular.  

 Susuz I öyküsünün  genç doktoru, e�lence dü�künüdür. Büyük kentin ezdi�i, 

“a�kı sevinçle, ne�eyle kar�ılamayan” insanlardan biridir. Alkole ve geçici duygusal 

ili�kilere sı�ınan genç adam, kimseye gerçek duygularını ifade edemez. Öyküde 

kahramanın kimlik bilgileri okura sunulur. Yazar, kahramanı  “kent insanı modeli” 

olarak tanıtır. Onun kentte ya�ayan di�er insanları temsil etti�ine i�aret eder. 

 Susuz III  öyküsünün ana kahramanı, “Ahmet” adlı üniversite ö�rencisidir. 

Mutsuz ve huzursuz olan kahraman, çevresine uyum sa�layamaz. Bu nedenle 

yalnızla�ır. Düzensiz bir hayat ya�ar. Toplumdaki yerini bir türlü bulamaz. Böylece 

genç kahraman, büyük bir bunalıma sürüklenir. Susuz I öyküsündeki genç doktor gibi 

Ahmet de alkole sı�ınır. Sarho�lu�un etkisiyle bilinçaltındaki her �eyi ortaya çıkaran 

Ahmet, ya�amındaki önemli ki�ileri hatırlar. Bu ki�ilerin hiçbiriyle dengeli bir 

ili�kisinin olmadı�ı anla�ılır. Aralarında hiçbir ileti�im yoktur. Yazar, kahramanın 

e�itimine, ailesine, arkada�lıklarına, ilgi alanlarına dair bilgi sunar. Bu bilgiler ı�ı�ında 

bir portre olu�ur. Ayrıca kahramanın bunalımının nedenleri de ortaya konulur. 

 Susuz V öyküsünde  biri bekar di�eri evli iki kahraman anlatılır. Sahir ve 

Mahmut adlı bu genç kahramanların ikisi de yalnızdır. Milli E�itim’de çalı�an Mahmut, 

mutsuz bir evlilik yapmı�tır. Sevmedi�i biriyle evlendirilmi�tir. E�iyle cinsel payla�ımı 

da yoktur. Cinsel yalnızlı�ının nedeni e�iyle hiçbir ileti�iminin olmamasıdır. 

Kahramanın ruhsal yalnızlı�ının nedeni  bu mutsuz evliliktir. Yazar, Mahmut adlı bu 
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kahramanı ele alarak Anadolu’daki evlilikleri sorgular. Öyküde “çil çil ince yüzlü” 

olarak tanıtılan Sahir, lise ö�retmenidir. Bu genç kahraman, ailesinin kendisine uygun 

gördü�ü ki�iyle evlenmek istemez. “Özün” adlı resim ö�retmenine a�ıktır. Bu a�k, 

kahramanı çıkmaza sokar. �ki genç kahramanın ya�adı�ı bunalım anlatılırken erkek 

dünyasının önemli ayrıntıları da ortaya çıkarılır.  

 “Dumanaltı” adlı öykü kitabının genç erkek tipleri dönemin siyasi karga�asından 

etkilenen kimselerdir. Bu kahramanlar, 12 Mart’ın siyasi olaylarında etkindirler. 

Kahramanlar, genellikle sol görü�lü kimselerdir, fakat bu dünya görü�ünün farklı 

noktalarını savunurlar. Aktif siyasette yer alan kahramanlar, eylemlere katılırlar. Olay 

örgüsü bakımından öykülerde kadın kahramanlar kadar i�levleri olmasa da dönemin 

siyasi atmosferinin yansıtılmasını sa�larlar. “Dedi,’Ölüm Aklımda’ öyküsünün “Boykot 

Nuri” adlı genç kahramanı ve “Marangozdur Adı Ahmet Ustadır” öyküsünde 

“Komünist Ramiz Ustanın o�lu” eylemlere katılan devrimci tiplerdir. “Dumanaltı” 

öyküsünün “Murat” adlı genç kahramanı “anar�istlerin ba�ı” olmakla suçlanır.” 

Tedirgin” öyküsünde Arif ve Ahmet adlı kahramanlar, “Umut’a Tezgah Kurmak”ta 

Nesrin ö�retmenin e�i olay örgüsünde i�levi olmayan genç kahramanlardır.  

 “Bir Kara Derin Kuyu” adlı öykü kitabının aynı adı ta�ıyan öyküsünde ana 

kahraman, “Karadenizli Mustafa” adlı genç adamdır. �stanbul’a göç eden kahraman, 

bunalım ya�amaktadır. Kent kültürüne uyum sa�layamaz. Bu nedenle de yalnızla�ır. 

Memleketin gelenek ve göreneklerinin baskısı altında ezilir. �stanbul’da yeni bir 

kültürle kar�ıla�ınca bu iki kültürün  arasında bocalar. Öyküde genç adamın ruh hali �u 

sözlerle anlatılır:  

 “Karadenizli mi dedin, i�te sözcükler ilk akla gelen; onları tanımlamak için: 

Atak, ters, kaba, dikkafalı, inat. Yardım etmeli bu çocu�a. Zor olacak amma, de�er. 

Aydınlık bir çocuk. Kendinden kurtarmalı önce onu. Dü�mü� karanlı�ın koyusuna, 

cehennemin dibine. ��te ne köylü, ne kentli. Yarım adam, yarım. Kafası karı�mı�.”386  

 “Bir Kara Derin Kuyu”daki bazı öykülerde genç erkek kahramanlar, gençli�in 

ho�görüsünün, ya�ama sevincinin temsilcileridir. Yazar-anlatıcı, eski ku�ak ile yeni 

ku�a�ı kıyaslarken gençlere anlayı�la yakla�ır. “Deli Deli Deli” öyküsündeki genç 

kahraman, hiç tanımadı�ı bir kadının dökülen elmalarını toplayıp gülümser. Öyküde 

yardımseverli�in altı çizilir. “Gül Yapra�ının Pembe Sesi” öyküsünde ise hiç tanımadı�ı 

bir genç kıza su atarak �aka yapan genç kahraman anlatılır. Yazar-anlatıcı öyküde 
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gençlerin �akala�malarında ho�görünün, sevginin, ya�ama sevincinin oldu�unu 

vurgular.  

 “Ünlemleri Kökertmek” adlı öykünün “Ozan” adlı genç kahramanı öyküde 

önemli bir yere sahiptir. Öyküde onun iç ve dı� portresine yer verilmi�tir.Kahraman,  

“tra� olmamı� esmer bir yüzü, kara gözleri, dalgın bakı�ları” ile anlatılır. Ozan, öyküde 

bir a�k öyküsünün ana kahramanıdır. “Ozan” sözcü�ü öyküde sadece özel isim olarak 

dü�ünülmemi�tir. Ozan, sanatçı kimli�iyle de kar�ımıza çıkar. Nezihe Meriç, 

kahramanının adının seçimine dair �u bilgiyi verir:  

 “Geçenlerde bir dergide okudum. “Ozan, dememek gerek; �air, deyin; ozan, �air 

olandır; �air, ozana daha çok yakı�ıyor” diyordu. Ben, burada fark ettim de ozan de�il, 

�air desem daha belirgin olacaktı. Ben de yeni dü�ümdüm. Türkçe olsun diye böyle 

dü�ünmeden “Ozan” deyip geçmi�im.”387 

 Nezihe Meriç’in öykülerinin erkek kahramanlarının sayısı, kadın kahramanların 

sayısı ile kıyaslandı�ında azdır. Yazar, erkek kahramanların iç dünyasını tüm 

ayrıntılarıyla anlatır. Genç erkek kahramanların hepsinin mutsuz olması dikkat çeken 

bir noktadır. Kahramanların bir kısmı mutsuz evlilikleri nedeniyle bunalımdalardır. Bir 

kısmı ise toplumsal �artlar nedeniyle mutsuz ve huzursuzdur. 12 Mart öykülerinin erkek 

kahramanları, siyasi ortamın baskısından bunalır. Bu kahramanların tedirginli�i yazar 

tarafından ustaca anlatılır. 

 

 Orta Ya�lı, Ya�lı Erkekler 

 Nezihe Meriç’in ana kahramanı erkek olan öyküleri sınırlı sayıdadır. Bozbulanık 

adlı öykü kitabında “Uzun Hava” ve “Bazıları” adlı öykülerinin ana kahramanları orta 

ya�lı erkeklerdir. “Topal Ko�ma” adlı öykü kitabında “Susuz II” öyküsünün, 

“Dumanaltı” adlı öykü kitabında “Marangozdur Adı Ahmet Ustadır” ve “Erol Bey” 

öyküsünün, “Bir Kara Derin Kuyu” adlı öykü kitabında kitapla aynı adı ta�ıyan 

öykünün, “Yandırma” adlı öykü kitabında “Balıklar da Acı Çeker” öyküsünün ana 

kahramanları, orta ya�lı erkeklerdir. 

 “Bozbulanık” adlı öykü kitabında “Uzun Hava” ve “Bazıları” adlı öykülerinin  

ana kahramanları, mutsuz erkeklerdir. Kahramanların  mutsuzlu�unun  nedeni ise 

ileti�imsizliktir. “Uzun Hava” öyküsünün kahramanları “�oför Sâbir ve Demirci Fehmi  

Usta”dır. �ki kahramanın fiziksel ve ruhsal portreleri okura sunulur. Kahramanların 
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özellikle ruh tahlillerine a�ırlık verilir. Fehmi Usta, ufak tefek, kasvetli bir adamdır. 

Çopur suratlıdır. Yumru yumru i�çi elleri vardır. Bulgar göçmenidir. Ailesiyle birlikte 

yıllar önce �stanbul’a göç ettikleri belirtilir. Öyküde yer alan �u sözler, Fehmi Usta’nın 

sosyal konumunu  belirtir: “Çevreden soru�turulsa ‘iyi adamdır Fehmi Usta derler.’ 

Kendi halinde, namuslu… �yi adamdır.” Öyküde �oför Sâbir ise “deli Sâbir, it kopuk 

Sâbir” olarak tanıtılır. Kimin nesi oldu�u dahi bilinmez. Sâbir’e dair öyküde �u bilgiler 

verilir: 

 “Böyle içip efkarlandı�ı vakitler, bir Karadeniz kıyısı anımsar. Bir karayel eser. 

Hayalinden, sert yüzlü, mavi gözlü bir kadın geçer. Hepsi bu i�te. Geri yanı, da�da 

ta�ta, �oför yamaklı�ında, hanlarda, yollarda geçmi� bir delikanlılık. �imdi “Kimdir?” 

dense, gene kimse do�ru dürüst bir �ey anlatamaz. Masal gibidir havası. Enine boyuna 

civan, �ahin bakı�lı, kartal uçu�lu �oför Sâbir. Sonra çar�ıdan hızla geçip rıhtım 

kahvesinin önünde yolcu bo�altan, parlak mavi Bozkurt otobüsleri; içip içip da�larda 

gezen bir adam; yangın oldu�u Rum karısı Sofiya…”388 

 “Bazıları” öyküsünün ana kahramanı Rıza Bey’dir. Rıza Bey, iki çocuk sahibi 

orta ya�lı bir adamdır. Yalnız insanlardan birisidir. Öyküde yazar tarafından “bazıları” 

olarak ifade edilen yalnız insanlar grubuna dahil edilir. Teyzesinin kızını seven, fakat 

onunla evlenmeyen Rıza Bey’in mutsuz bir evlili�i vardır. Mutsuzlu�unun nedeni de 

e�iyle ileti�iminin olmamasıdır. Yazar, kahramanın fiziksel ve ruhsal özelliklerini okura 

bildirir. Öykü, Rıza Bey’in iç dünyasının aynası gibidir. 

 “Bozbulanık” adlı öykü kitabında erkek kahramanların ço�u yardımcı 

kahramanlardır. Olaylar üzerinde onların fazla etkileri olmaz. Onların iç ve dı� 

özelliklerine yazar tarafından de�inilir. Bu kahramanlara dair ayrıntılı bilgiye yer 

verilmez. “Kurumak” öyküsünde ya�lı erkek kahraman, “Bey Amca” olarak tanıtılan 

“Cemil Bey”dir. O eski ve tanınmı� bir kaptandır. Cemil Bey, gençli�inde ince, uzun ve 

yakı�ıklı bir adam iken ihtiyarlı�ında yorgun ve romatizma a�rılarından yata�a dü�mü� 

birisidir. 

 “Dünyadaki Teknik Arıza” öyküsünde Refik Bey, orta ya�lı erkek kahramandır. 

Öyküde Nermin hanım adlı ana kahramanı koruyan kimsedir. Kadın kahraman 

hakkındaki dedikoduları engelleyen ki�idir. “Bozbulanık” öyküsünde de orta ya�lı ve 

ya�lı erkek kahramanlar, öykü kurgusunda etkin de�ildirler. Poker masasının etrafındaki 
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konu�malarıyla öyküde yer alırlar. Öyküde genellikle onların  meslekleri hakkında bilgi 

verilir.  

 “Topal Ko�ma” adlı öykü kitabında “Susuz II”nin ana kahramanı “Ali Ru�en 

Bey”dir. Bu orta ya�lı kahraman da di�er kahramanlar gibi mutsuz ve huzursuzdur. 

Öyküde Ali Ru�en Bey hakkında ayrıntılı bilgi sunulur. Elli sekiz ya�ındaki kahraman, 

eski banka müdürlerindendir. Orta boylu, sarı bıyıklı, mavi gözlü, çelebi bir adam” 

olarak portresi çizilen Ali Ru�en Bey, öyküde kendi ku�a�ının temsilcisidir. Okur, 

kahramana dair verilen bilgilerin ardından Ali Bey’in iç dünyasında kopan fırtınalardan 

dahi haberdar olur. 

 Topal Ko�ma’da “Susuz VI” ve “Susuz VII” öykülerinde orta ya�lı erkek 

kahramanlar  yer alırlar. Bu kahramanlar kurguda etkin de�ildirler. Susuz VI’da Özün 

adlı ana kahramanın kocası Sahir, öykü kahramanlardandır. Edebiyat ö�retmeni olan 

Sahir’in en belirgin özelli�i e�ine olan ba�lılı�ıdır. Susuz VII’de “Dayı Bey” olarak 

tanıtılan Rah�an Koçako�lu da orta ya�lı erkek kahramanlardandır. Müteahhit olan 

kahraman, öyküde kar�ı güç olarak  yer alır. Kahraman, Meli adlı kadın  kahramanın 

dayısıdır. Çok zengin olan Dayı Bey, gücünü her yerde kullanır. Maddi de�erleri her 

�eyin üstünde tutar. Meli ile bu konuda sürekli çatı�ır. Ana kahramanla fikir 

uyu�mazlı�ı ya�ayan Rah�an Koçako�lu bu nedenle öyküde kar�ı güçtür.  

 “Dumanaltı” adlı öykü kitabında “Marangozdur Adı Ahmet Ustadır” öyküsünün 

ana kahramanı “Ahmet Usta”dır. Öykünün adında da belirtildi�i gibi kahraman, 

marangozdur. 32 ya�ındaki Ahmet Usta iki çocuk babasıdır. Öyküde iç ve dı� 

portresiyle tanıtılır. Onun tek gayesi, iyi insan olmaktır. En belirgin özelli�i de hayata 

olumlu bakı�ıdır. “Boyum kısa ama, fark etmez. Bıyıklarım gür, sesim kalın. Bana 

yeter.” diyen kahraman, ya�ama sevinciyle doludur. Bu öyküde dikkat çeken nokta 

�udur : Ahmet Usta, okura kendisini tanıtır. Meddah tarzı anlatımın kullanıldı�ı öyküde 

kahraman, iç ve dı� özelliklerini sıralar. 

 “Dumanaltı’nın “Erol Bey” adlı öyküsüne adını veren ana kahraman, yazarın en 

ayrıntılı biçimde tanıttı�ı erkek kahramandır. “Erol Bey”in ya�amı çocukluk yıllarından 

ya�lılık dönemine kadar, tüm ayrıntılarıyla anlatılır. Kahraman, Bo�az’da bir kö�kte, 

akraba oldu�u yedi kadınla ya�ar. “O bir gönül yorgunuydu. Güne� batarken ille üç çift 

dolu içmi� olması gerekiyordu”389 ifadesinde belirtildi�i gibi Erol Bey içkiye 
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dü�kündür. E�lenceleri çok sever. A�ırı duygusaldır. Bo�az’ın güzelli�ine hayrandır. 

Mekânın geçmi� zaman ruhu onu sürekli duygulandırır.  

 Erol Bey, yabancı dil bilen, gençlik döneminde siyasetle u�ra�mı�, aydın bir 

insan olarak tanıtılır. Erol Bey, genç ku�akla iç içedir. Gençlerle özellikle siyasi 

konuları tartı�ır. Anar�istlere yataklık yaptı�ı dedikodularının sebebi de bu 

görü�melerdir. Erol Bey’in en belirgin özelliklerinden birisi de dili do�ru kullanma 

konusundaki hassasiyetidir. Yazara göre, Erol Bey’i hep genç gösteren �ey, onun arı 

dile olan sevgisidir. Hep sanat çevrelerinde ya�amı� olan kahramanın dile duydu�u 

sevgi, öyküde sıkça vurgulanır. Erol Bey, “�stanbul Türkçesini çok güzel konu�an, dile 

özel sevgisi olan biri olarak” tanıtılır.  

 Yazar, di�er öykülerinde oldu�u gibi bu öyküde de kahramanın ellerini ayrıntılı 

bir biçimde tasvir eder. Kahramanın elleri onun ki�ili�ini yansıtır. Erol Bey, ki�ilik 

özellikleriyle uyumlu ellere sahiptir. “Elleri çok güzeldir. Uzun parmaklı, kemikli, ince. 

Üzeri kumral tüylerle kaplı. Ayrıca çok temiz. Bir içkievine yakı�mayacak denli temiz. 

Üstüne ba�ına pek aldırmadı�ı sanılırsa da, benim dikkatli gözlerim, Erol Bey’i hep açık 

kahvelerle, koyu kahvelerin uyumu içinde bulmu�tur.”390  

 “Erol Bey” adlı uzun öyküde yazar, kahramanın ya�amını kronolojik bir çizgide 

yansıtır. �mge Öyküler’de yer alan bir söyle�ide yazar, Erol Bey’in olu�um serüvenini 

�öyle anlatır: “Bende meraklar a�ır basıyor. Yani bu nasıl oldu, ben bu adamı nereden 

tanıyorum? Mesela Erol Bey’i çok merak etmi�imdir. “Dumanaltı”ndaki Erol Bey’i her 

zaman çok merak etmi�imdir. Bir tek �eyden hareketle çıktı o. Getr mi denirdi bu �eyin 

üzerine giyilen. Böyle arkadan çıtçıtlı ya da fermuarlı güderiden yapılmı�, çok �ık. 

�ıklıktı o yani. Benim o elli yıl önceki ya da kırk yıl önceki öykücü gençli�imde, o eski 

�stanbul veya yüksek bürokrat tiplerine seyrek de olsa rastlanırdı. O Erol Bey tipi, o 

getrden çıktı. Bir yerde böyle birini gördüm herhalde. O biçimlendi, biçimlendi, ondan 

sonra Erol Bey hikayesinde kaç tane katman var. Benim, kendi çok içen 

arkada�larımdan bir sürü �eyler girmi� olabilir.”391 

 “Bir Kara Derin Kuyu” adlı öykü kitabında kitapla aynı adı ta�ıyan öykünün ana 

kahramanı, Karadenizli Mustafa’dır. Memleketinden �stanbul’a göç eden Mustafa, 

fiziksel ve ruhsal bakımdan öyküde tahlil edilir.  

 “Yakı�ıklı o�lan Mustafa yerinde duramıyor. Sarı bıyıklarını çi�neyerek, yan 

yan bakıyor tedirgin. Kot pantolonu, pamuklu gömle�iyle, pazılarıyla, uzun boyuyla ne 
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güzel delikanlı adam yahu! Gülüyor, ama acılı. Gamsızca gülmeli bu çocuk. Nesi var 

bunun? Arkada�larıyla oturmalı kıyı lokantalarına, Bo�az’a kar�ı, geni� soluklar alıp 

vererek. Yiyip içmeli, güzel kadınlar dü�lemeli. Oysa bozgunda bu. Besbelli.”392 

 Karadenizli Mustafa, gelenek ve göreneklerin baskısı altındadır. Eski kültürü ile 

yeni kültürü arasında sıkı�ıp kalan kahraman, çatı�ma ya�amaktadır.Okur, öyküdeki ki�i 

tasviri ile bu iç çatı�madan haberdar olur. Mustafa, “kafası karı�mı� bir yarım adam” 

olarak tanıtılır. U�ur Bey adlı kahramanın in�aatında çalı�maktadır. Kent ya�amına ayak 

uydurmaya çalı�sa da bunu ba�aramaz. Mustafa’nın ya�adı�ı kimlik çatı�ması �u 

sözlerle anlatılır:  

 “Karadenizli mi dedin, i�te sözcükler ilk akla gelen; onları tanımlamak için: 

Atak, ters, kaba, dikkafalı, inat. Yardım etmeli bu çocu�a. Zor olacak amma, de�er. 

Aydınlık bir çocuk. Kendinden kurtarmalı önce onu. Dü�mü� karanlı�ın koyusuna, 

cehennemin dibine. ��te ne köylü, ne kentli. Yarım adam, yarım. Kafası karı�mı�. 

Tutmalı elinden, bütünlesin kendini”393 

 “Bir Kara Derin Kuyu”daki öykülerin yardımcı erkek kahramanların ço�u orta 

ya�lı veya ya�lı kimselerdir. Bu kahramanların bazıları sadece isimleriyle anılırlar. 

Öyküde bu kahramanların hiç  i�levleri yoktur.  

 “Zor Yoku�u” öyküsünün yardımcı erkek kahramanı, polis tarafından aranan bir 

adamdır. Kendisine mektup yazan e�i aracılı�ıyla kahramanı tanırız. Onun bazı 

dü�ünceleri öyküde belirtilse de iç ve dı� özelliklerine yer verilmez.  

 “Suskun Ezgisi”nde “Ekrem” adlı kahraman, öyküde kıskanılan e�tir. Öykünün 

ana kahramanının bakı� açısıyla tanıtılır. E�iyle tanı�maları, ili�kileri, evlilikte 

ya�adıkları sorunlar anlatılır. “Ekrem” adlı kahramanın iç ve dı� portresi öyküde yer 

almaz. 

 “Yandırma” adlı öykü kitabında “Balıklar da Acı Çeker” öyküsünün ana 

kahramanı Mustafa Bulut’dur. Kahramanın yazarın zihninde kurgulanı� serüveni 

öyküde adım adım anlatılır. O,  köyden kente göç olayının kahramanlarından birisidir. 

Mustafa Bulut öyküde �öyle tasvir edilir:  

 “�u Mustafa Bulut da, bulunamadı zaten. Onu sadece, aydan aya maa�ını almak 

için geldikçe görüyorlar. Güleç yüzlü, cahil, temiz bir çocuk.”394 
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 “Gariban bir adam” olarak tanıtılan Mustafa adlı kahraman, e�i Cemile ile bir 

gecekonduda ya�ar. Anlatıcı, Mustafa’nın gülümsemeyen, içtenlikle gülen birisi 

oldu�unu vurgular. E�iyle çok mutlu oldu�unun altını çizer. Sivas’ın köylerinden 

birinden göç ederek �stanbul’a gelmi�lerdir. Öykü de göç olayının ana kahramanın ruh 

haline etkisi sorgulanır.  

 Nezihe Meriç’in öykülerinin orta ya�lı ya da ya�lı erkek kahramanları, iç ve dı� 

portreleri ile tanıtılırlar. Yazar, kahramanlara dair bilgileri belli bir düzende, sıralayarak 

sunmaz. Ki�i tasvirleri, blok halinde de�ildir. Öykünün farklı yerlerine adeta 

serpi�tirilmi�tir. Dikkatli okur, kahramanların  öyküde açıkça söylenmeyen fiziksel ve 

ruhsal özelliklerini de ipuçlarından yola çıkarak bulur. Ana kahramanı erkek olan 

öykülerdeki bu tahlillerden yola çıkarak �unu söylemek mümkündür : Nezihe Meriç, 

yalnızca kadın sorununu ele alan bir yazar de�ildir.Erkeklerin iç dünyalarına da ı�ık 

tutmayı ba�armı�tır.  

 

 Erkek Çocuklar 

 Öykü kahramanları arasında erkek çocuklarının yer aldı�ı öykü sayısı bir elin 

parmaklarını geçmeyecek kadardır. Çocuk kahramanların bir kısmı olay örgüsü 

bakımından önemli bir i�levi yerine getirir. Yazar, öykülerinde çocuk dünyasını farklı 

renkleriyle tanıtmaya çalı�ır.  

 “Dumanaltı” kitabında  yer alan “Tan’ın Öyküsü”nde babası tutuklanan bir 

çocu�un endi�eleri ve korkuları anlatılır. Tan, TRT görevlisi babasının tutuklanmasına 

tanık olur. Yazar, siyasi bir olayı Tan adlı çocu�un gözünden yansıtır. Çocuk 

psikolojisini tüm ayrıntılarıyla yansıtan öyküde “Tan” önemli bir i�levi yerine getirir. 

Tan’ın �u sözleri çok önemlidir:  

 “Babamınki belki fikir suçudur. Ama fikir suçu diye bir �ey olmaz. Herkes 

istedi�ini dü�ünebilir.”395 

 Öyküde Tan’ın büyüklerin dünyasındaki karma�ık olaylara çocuksu bakı�ı 

yansıtılır. Delikanlılı�a geçi� dönemindeki çocuk kahraman,  dı� özellikleriyle de tasvir 

edilir. Öyküde asıl vurgulanan ise Tan’ın duygu ve dü�ünceleridir. Siyasi olayların 

çocukların  renkli dünyasındaki yansımaları öykünün oda�ında yer alır. 

 “Ö�retmen” adlı öyküde oldu�u gibi bazı öykülerde erkek çocuklar olay örgüsü 

bakımından bir i�levi yerine getirmezler. “Ö�retmen” öyküsünün “Tayfur, Engin, 
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Mesut” adlı kahramanları sınıf ortamında anlatılırlar. Ö�retmenlerinin bakı� açısından 

tanıtılırlar. 

 “Madem ki Hayal Kurmak Bedavadır” öyküsünün “Çetin” adlı kahramanı 

öyküde  iç ve dı� özellikleriyle tanıtılır. “Saçları gözünün önüne dü�en, gömle�inin 

yakası açık, di�leri, gözleri, saçları, ne�esi, kolundaki koca saat pırıl pırıl çilli bir 

delikanlı” olan Çetin, öykünün ki�i kadrosunda önemli bir yere sahiptir. Yazar-anlatıcı, 

zihninde ona hayali bir dünya hazırlar. Çetin, dü�sel bir kahramandır. Yüksel adlı 

karde�iyle Çetin, dü�sel bir mekânda ya�ar. �kisi de yazarın zihninde tasarladı�ı “ta�lar 

arasından otlar fı�kıran eski zaman yoku�u”nun sakinleridir. Çetin’e yakı�tırılan kimlik, 

öyküde dikkat çeker. 

 

3.6.2. Sosyo-Ekonomik Yapılarına Göre Ki�iler  

 Nezihe Meriç’in öykülerinde anlattı�ı çevre, orada ya�ayan kahramanların 

kimliklerini yansıtır. Öykü kahramanları genellikle toplumun orta tabakasındandır. 

Yazar, orta halli kimselerin ya�am serüvenini anlatır. Geçim sıkıntısı çeken bu 

kahramanların sorunları öykülerde dile getirilir. Ya�anan maddi sorunların sebebi 

öykülerde tartı�ılmaz. Bazı öykülerde yoksulluk teması ele alındı�ından bu öykülerde 

kahramanların yoksullukları öne çıkarılmı�tır. Öykülerde yazar, sınıf çatı�masına sıkça 

de�inir. Sınıf farklılı�ının toplumsal hayata yansımalarını anlatır. Bu noktada yazarın 

gözlem gücü dikkat çeker.  

 

3.6.2.1. Orta Halli Ki�iler  

 Nezihe Meriç’in öykülerindeki kahramanlar genellikle orta tabaka insanlarıdır. 

Öykülerin ki�i kadrolarına dikkat edildi�inde orta halli bir ya�am süren kahramanların 

sayısı çoktur. Çalgıcı, �oför, demirci, ekmekçi gibi grupların öykülerde temsili söz 

konusudur. �ç ve dı� portreleri bakımından kahramanların benzer özellikleri dikkat 

çeker. Bu benzerli�i sosyo-ekonomik düzeylerinin yakınlı�ı ile açıklayabiliriz.  

 “Bozbulanık” adlı öykü kitabının ilk öyküsünün adı, kahramanlardan birisinin 

mesle�ini yansıtır. “Çalgıcı” adlı bu öykünün iki erkek kahramanının biri gazinoda 

çalı�maktadır. Geçimini çalgıcılıkla sa�layan bu kahraman, dar gelirli insanlara göre iyi 
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para kazanmaktadır. “Yarı buçuk okul görmü�, iyi para kazanan, kısa akıllı, iyimser” 

birisi olarak tanıtılır. “Toparlak suratı güleç; küçük kara gözleri çıldır çıldır” olan 

çalgıcı, ya�ama sevinciyle doludur. Öykülerdeki orta halli kahramanların ço�u ya�am 

ko�ulları nedeniyle bezgindirler. Çalgıcı öyküsünün kahramanı ise ya�ama sevinci 

sayesinde oldukça mutludur.  

 “Uzun Hava” öyküsünün kahramanları, �oför “Sabir” ile demirci “Fehmi” 

ustadır. �oför Sabir, mutsuz evlili�i nedeniyle büyük sıkıntı ya�ar. �oför yamaklı�ıyla 

geçen gençlik yıllarının ardından otobüs �oförlü�ü yapmı�tır. Öyküde onun da�da ta�ta 

hanlarda yollarda geçirdi�i sıkıntılı vakitlere de�inilir. Kazandı�ı paranın ço�unu da 

alkole veren kahraman, sürekli içer. Öyküde “Fehmi” adlı kahraman, mesle�i ile anılır. 

Fehmi Usta, iç ve dı� portresiyle öyküde tanıtılır. Arkada�ı Sabir’in dertlerini büyük bir 

sabırla dinleyen kahramanın en belirgin özelli�i ho�görülü olu�udur. Maddi bakımdan 

çok sıkıntı çekmeyen Fehmi Usta, orta tabaka insanını temsil eder.  

 “Demircidir. Adı da Fehmi Usta. Çar�ıda, küçük, dar, karanlık bir dükkanı 

vardır. Sabahtan ak�ama kadar çalı�ır. Bir paket sigara içer. Pek az konu�ur. Binde bir 

de güler. Çevreden soru�turulursa “iyi adamdır Fehmi Usta” derler. Kendi halinde, 

namuslu… �yi adamdır.”396 

 “Marangozdur Adı Ahmet Ustadır” adlı öykünün ana kahramanı Ahmet Usta, 

öykünün adından da anla�ılaca�ı gibi marangozdur. 32 ya�ındaki kahraman, evlidir. �ki 

çocuk sahibidir. Mutlu ve huzurlu bir kimsedir. ��ini çok severek yapar. Hayatının tek 

gayesi �udur: “�yi insan olmak.” ��indeki tüm olumsuzluklara ra�men, sabırlı ve 

ho�görülüdür. Hayata olumlu bakmayı ba�arır. Konserve fabrikasında bir süre çalı�mı� 

olan Ahmet Usta, orada kendisini fabrikatör saydı�ını belirtir. Berber ve �oför olarak da 

çalı�an kahramanın olumlu bakı� açısı bu mesleklere de yansımı�tır. Ahmet Usta, 

kendisinin ve ailesinin geçimini sa�ladı�ı her gün mutlu olur.  

 “Bir Kara Derin Kuyu”da yer alan “Zor Yoku�u” öyküsünün kahramanlarından 

olan “Ali Usta” orta halli birisidir. Ali Usta, in�aatlarda çalı�ır. Bir süre balıkçılıkla 

geçimini sa�lamı�tır. Balıkçılı�ı bıraktıktan sonra boya ve tamir i�lerine ba�lamı�tır. 

“Gümbür gümbür gülen, elli ayaklı bir adam” olarak tanıtılan Ali Usta, i�inde 

ba�arılıdır. Orta tabaka insanını temsil eden kahraman, memleket meselelerine kar�ı 

duyarlıdır. 12 Mart döneminin siyasi olaylarını dü�ünen ve bu olayları sorgulayan 

birisidir.  

                                                 
396 Bozbulanık, Uzun Hava, s. 49 
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 Nezihe Meriç’in öykülerinin ki�i kadrosuna dikkat edildi�inde ö�retmenlerin 

sayısı çoktur. Öykülerin kahramanları genellikle kadın ö�retmenlerdir. Özellikle ilk iki 

öykü kitabında ö�retmenlerin sayısı dikkat çekecek kadar fazladır. 

 “Bozbulanık” adlı öykü kitabında “Ö�retmen” öyküsünün kahramanı genç bir 

ö�retmendir. Öykünün adı ana kahramanın mesle�ine dikkat çeker. Orta halli bir grubun 

temsilcisi olan genç kadın, yirmi bir ya�ındadır. Geçimini sa�layan bu i�i zevkle 

yapmaktadır. Ya�am ko�ulları nedeniyle zihni karı�ık dü�üncelerle doludur. Öykünün 

sonuç kısmındaki �u sözler bu duruma i�aret eder: 

 “Böylece yüzaltmı� lira maa�ı, parma�ında eflatun ta�lı yüzü�ü, yakasında yıldız 

çiçe�i, ela gözlerinde engin engin dü�ünceleriyle kürsüde bir genç kız oturuyor. 

Ö�retmen…”397 

 “Topal Ko�ma” adlı öykü kitabındaki kahramanların ço�u ö�retmenlerdir. 

Mutsuz ve huzursuz olan bu kahramanların zihinleri sürekli me�guldür. Maddi ve 

manevi sorunları nedeniyle çaresizdirler. Ö�retmenlerin kaygıları, sıkıntıları, ruhsal 

çıkmazları, ekonomik sorunları öykülerde ayrıntılı biçimde ele alınır. Öykülerde 

ö�retmenlerin ya�am kar�ısındaki duru�u yazar tarafından sorgulanır. Özellikle de kadın 

ö�retmenlerin dünyası yansıtılır. 

 Susuz IV öyküsünün kahramanları arasında yer alan “Meli” adlı ö�retmen, 

Susuz VII  öyküsünün ana kahramanıdır. Kadın kahraman, öyküde iç ve dı� 

özellikleriyle ayrıntılı bir biçimde tanıtılır. Meli, ö�rencilerini çok seven ba�arılı bir 

ö�retmendir. Çevresindeki her �eye kar�ı duyarlıdır. Sorumluluklarının bilincinde 

oldu�undan sürekli kendisini sorgular. Çevresiyle uyu�amaz. Çevresi tarafından sürekli 

yanlı� anla�ılarak yargılanır. Ya�adı�ı tüm sıkıntılarda mesleki sorumlulu�unu üzerinde 

hissetti�inden mutsuzlu�u artar. Meli, toplumsal olaylar kar�ısında duyarlı davranan 

aydın bir lise ö�retmenidir. Çevresindeki di�er ö�retmenlerden çok farklıdır. Maddi ve 

manevi güçlükler nedeniyle ö�retmenlerin ço�u mesleklerinden so�umu�lardır. ��lerini 

severek yapmayan bu ö�retmenler, ümitsizlik içindelerdir. “Tek ba�ımayım” diyen 

“Meli” adlı ö�retmen ise mücadeleci bir tavır sergiler. Bu bakımdan öykülerin di�er 

ö�retmen kahramanlarından ayrılır. 

 “Susuz VI” öyküsünün kadın kahramanı “Özün” adlı resim ö�retmenidir. O da 

di�er meslekta�ları gibi mutsuz ve huzursuzdur. Orta Anadolu �ehirlerinden birinde 

felsefe ö�retmeni olan e�iyle birlikte ya�amaktadır. Özün, ya�adı�ı yerde kendisini 
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di�er insanlardan soyutlar. Fikirlerini payla�abilece�i kimseyi bulamaz. “Büyük, duvar 

kadar resimler boyamak, bütün renkleri doyasıya kullanmak, sergilere gitmek” isteyen 

kahraman, büyük kent özlemi içindedir. Ta�ranın dedikoducu kadınlarıyla anla�amaz. 

�çindeki sanat a�kı onun ya�amına yön verecek kadar güçlüdür. 

 “Susuz IX” adlı öykünün ana kahramanı da genç bir bayan ö�retmendir. Kadın 

kahraman öyküde tasvir edilmez. Öyküde ö�retmenin bir ront çalı�ması sırasında 

ö�rencileriyle ya�adıkları anlatılır. Çok konu�an ö�rencilerinin saçma sözlerine dahi 

kızmayan ö�retmen oldukça sabırlıdır. Öyküde bu ö�retmenin özverili ve anlayı�lı 

tavırlarına dikkat çekilir. 

 “Umut’a Tezgah Kurmak” adlı öykünün kadın kahramanı Nesrin, Edebiyat 

ö�retmenidir. 12 Mart döneminin siyasi ortamında tutuklanmı�tır. Nesrin ö�retmen 

ko�u�ta sürekli kendisini sorgular. Bu iç hesapla�mada dikkat çeken nokta, onun 

mesle�ine duydu�u saygı ve sevgidir. Nesrin ö�retmen, zor hapishane ko�ullarında dahi 

ö�rencilerini sürekli hatırlar. Tek amacı iyi bir ö�retmen olmak iken dü�tü�ü zor durum 

onu çok mutsuz eder. E�itim sorunlarını çözmeye çalı�an, bilgisizli�in çıkmazlarından 

ö�rencilerini kurtarmak için çabalayan biriyken aniden mahkum olu�unu içine 

sindiremez. 

 “Dumanaltı” öyküsünün “Ülker” adlı ana kahramanı da ö�retmendir. Ülker 

ö�retmenin e�i tutuklanmı�tır. Kendisini de tutuklayacaklarını bildi�inden kaçmaya 

hazırlanır. “Bozuk kanlı insanlar”  yüzünden zor günler geçirdiklerini söyleyen Ülker 

ö�retmen, 12 Mart döneminin karı�ıklı�ını anlatır. Bu ortamda ö�retmenlerin aydın 

sorumlulu�unu ta�ımaları gerekti�ini vurgular. “Umut’a Tezgah Kurmak” öyküsünün 

kadın kahramanıyla aynı dünya görü�ünü payla�ır. �kisi de haksızlı�a boyun e�meyen 

ki�ilikleri ile mücadele ederler. Ö�retmen kahramanlar, karga�a döneminin olaylarından 

çok etkilenirler. Yo�un acılar çekerler. Özellikle de Dumanaltı’ndaki öykülerin ki�i 

kadrosunda yer alan kahramanlar, bu acıyı payla�ırlar. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinin ö�retmen kahramanları, iki farklı grupta kar�ımıza 

çıkarlar. Birinci grupta yer alan ö�retmen kahramanlar, mücadeleci ki�ili�e sahiplerdir. 

En zor ko�ullarda dahi umudu yitirmezler. Aydınlık bir gelecek için yeni nesillere  

bilimsel de�erleri kazandırmaya çalı�ırlar. �kinci grupta yer alan ve ço�unlu�u olu�turan 

ö�retmen kahramanlar ise bezginlerdir. Ekonomik sıkıntıların kö�eye sıkı�tırdı�ı bu 

kahramanlar, hayata olumlu bakmazlar. Olaylara kar�ı tepkisizlerdir. Yazar, 

öykülerinde farklı ö�retmen tiplerine yer vererek okurun bir kıyaslama yapmasını 

bekler. 
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3.6.2.2. Dar Gelirliler  

 Nezihe Meriç’in öykülerinde dar gelirli kesimden alınan insan tipleri farklı 

yönleriyle anlatılır. Öykülerde farklı meslek gruplarından kahramanlara yer verilir. 

Badanacı, �erbetçi, çama�ırcı, vatman, i�siz, eskici gibi grupların temsilcileri öykülerin 

ki�i kadrosundadır. Öykülerde anlatılan dar gelirli ki�ilerin bazı ortak özellikleri dikkat 

çeker. Bu ki�iler, maddi sıkıntılarla dolu olan ya�amlarına ra�men umudu yitirmezler. 

Büyük bir sabırla ya�am mücadelesi verirler. 

 “Dünyadaki Teknik Arıza” öyküsünün kadın kahramanı çuval dikerek geçimini 

sa�layan, iki çocuklu dul bir kadındır. Nermin Hanım, ya�adı�ı geçim sıkıntısı 

nedeniyle huzursuzdur. Diki� makinesinin ba�ına her geçi�inde para hesabı yapar. 

Zihnindeki karma�ık dü�ünceler onun iç sıkıntısını yansıtır: 

 “Makinenin kolu döndükçe, Nermin Hanım kafası büsbütün karı�ıyordu” 

…Günde elli tane dikilse, ayda… ama yüz kırk lira yetti�ine göre… Öyleyse yüzkırkı 

do�rultmak için kaç tane? Ya da yirmibiri hesaplamalı. Firüzan Bey, bu aydan 

ba�layarak yirmibir kuru� yapalım demi�ti. Ama ben yine onyediden hesaplayayım da… 

Günde onyediden elli…”398 

 “Umudu Fakirin Ekme�i” öyküsünün kahramanları dar gelirli kesimin 

temsilcileridir. Öykünün yoksul kadın kahramanı kocasının hastalı�ı nedeniyle çok 

üzgündür. Hastanede yatan kocası iyile�inceye kadar ailece parasızlı�a mahkumlardır. 

“Otuz, otuz be� ya�larında, kara kuru, çukur çukur ela gözleri olan bir kadın” olarak 

tanıtılan kahraman, geçim sıkıntısını sabırla yenmeye çalı�ır. Tüm kötü �artlara ra�men 

�ükreder. Tevekkül anlayı�ı nedeniyle hiç  isyan etmez. Badanacı olan kocası 

iyile�inceye kadar kendisi çalı�mayı dü�ünür. �� bulma umuduyla sürekli dua eder: 

 “Çenesi titriyor, ya�lar ay ı�ı�ında parlayarak dökülüyor, o iki yana sallanarak 

dua ediyordu: ‘Sen bilirsin Ya Rabbim, sen bilirsin Allah’ım, sana inandım, sana 

güvendim Allah’ım, sen büyüksün Allah’ım.’ Ve dü�ünüyordu: Avukat Asım Bey 

mutlaka bir i� bulurdu canım. Koca avukat. Olmazsa, sahi vatka yapardı. Ya da… Sonra 

a�laya a�laya zayıf kollarını ve yüzünü pencereden görünen o yıldızlı gökyüzüne 

kaldırıyordu: ‘Sen Bilirsin Allah’ım, sen bilirsin Allah’ım.’ ”399 

 “Umudu Fakirin Ekme�i” öyküsünün yoksul kadın kahramanına yardım eli 

uzatan �erbetçi, onunla aynı ekonomik düzeydedir. Sosyo-ekonomik bakımdan 
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birbirlerine yakın olan bu iki insan, ortak sorunlarını konu�urlar. Geçim sıkıntısı 

konusunda dertle�irler. �erbetçinin büyük kızı e�inden ayrılıp çocu�uyla baba evine 

dönmü�tür. Ortanca çocu�u terzide çalı�maktadır. Küçü�ü ise henüz ilkokuldadır. 

�erbetçi de tüm sıkıntılarına ra�men �u sözü tekrarlar: “Kul çilesin çekmek gerek.”400 

�erbetçi de kadın kahraman gibi sürekli Allah’a �ükreder. Sabretmek gerekti�ine inanır. 

Öykü kahramanlarının tevekkül anlayı�ının altı çizilir. 

 “Susuz I” öyküsünün kahramanları arasında yer alan  çama�ırcı kadın, yoksul bir 

mahallede oturur. Kadın kahraman, bir gece yarısı hastalanan çocu�unu hastaneye 

götüremeyecek kadar zor durumdadır. Çocu�u kurtaran genç kızla doktor, bu yoksul 

kadının evine güçlükle ula�ırlar. “Karanlık bozuk sokaklara dalarak, teneke evlerin, 

çökük çatıların, açlı�ın, yoksullu�un acısından donarak” kadın kahramanın evine 

gelebilmi�lerdir. “Necmiye” adlı bu kadının kocası vatmandır. Öyküde e�inin nöbette 

oldu�u bir gece  kadının ya�adı�ı çaresizlik anlatılır. 

 “Acıyı A�mak” öyküsünün kadın kahramanı, Bulgaristan göçmeni ya�lı bir 

ninedir. Öyküde onun zorlu ya�amı dile getirilir. Ya�lı kadın, yerle�im birimlerinden 

uzak bir tepede yalnız ya�ar. Yoksul kadın ba�kalarının yardımıyla ya�amını sürdürür. 

Yoldan geçenler onun için a�aç altlarına yiyecek bırakırlar. Bütün gün uyudu�u dü�ülen 

kadın kahramanın  kimseyle ileti�imi yoktur. Her yanının çarpık çurpuk oldu�u 

söylenen kadın, ya�adı�ı tepe ile özde�le�ir. Kadın, yalnızlı�ı bakımından ıssız tepeyle 

aynı kaderi payla�ır. 

 “Tepeyle onu birbirinden ayrı dü�ünmedim hiç. Yoldan geçenler, zaman zaman 

yamaçtaki üç zeytinin altına, karpuz, üzüm, domates, ekmek, katık bırakır, parmaklarını 

biti�tirip a�ızlarının kenarına dayanarak ba�ırırlarmı�: “Neneeeee. Nene heeey!” Nene 

duyarmı�. Yukarıda, gökyüzünün mavisinin önüne çıkar, romatizmadan çarpık çurpuk 

olmu� elini kolunu sallarmı� onlara. Bazen de tütün dönü�ü tepenin yarısına, zeytin 

a�açlarının ortaya çıkar, nenenin onlar için topladı�ı incirleri alırlarmı�.”401 

 “Çangal” öyküsünün ki�i kadrosunda ya�lı bir çingene yer alır. Ya�lı adam, at 

arabasında paslı demir parçaları, soba boruları, eski gaz tenekeleri ta�ır. Geçimini 

eskicilikle sa�lar. Öyküde “kirli bir Çingene” olarak tanımlanır. Ya�lı adamın tasvirine 

dikkat edildi�inde bazı ayrıntılar dikkat çeker. Çingenenin beyaz sakalının dahi kirli 

oldu�u, gözlerinin akının kirli sarı oldu�u vurgulanır. Yoksul kahraman, zor ya�am 

ko�ullarına ra�men nüktedan bir ki�ili�e sahiptir. Öyküde ihtiyar adamın tok bir sese, 
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güzel bir �stanbul vurguna sahip oldu�u belirtilir. Çevresindekilerle sürekli �akala�an 

adam, her �eye ra�men mutludur. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinin dar gelirli kahramanları, geçim sıkıntısı nedeniyle 

nice zorluklarla kar�ıla�ırlar. Bu zorluklara ra�men ya�am mücadelesinde yenilmezler. 

Pes etmeyen bu güçlü kahramanlar,  ya�ama sevinci ile dolulardır. 

 

3.6.2.3. Zenginler 

 Nezihe Meriç’in öykülerindeki kahramanların sosyo-ekonomik yapılarına dikkat 

edildi�inde zengin kimselerin sayısının az oldu�u görülür. Yazar, daha çok orta 

tabakadan ki�ilerin hayatını anlatmı�tır. Zengin kahramanlar ço�unlukla kar�ı güç 

olarak öykülerde yer almı�lardır.  

 “Bozbulanık” adlı öykü kitabının aynı adı ta�ıyan öyküsünde poker masasının 

etrafındaki insanların hepsi zengin ki�ilerdir. Öyküde “Enteller” grubu olarak 

adlandırılırlar. Bu ki�iler yüksek zümreye dahildirler. Öykünün ana kahramanı Bilge, bu 

gruba tepkilidir. Bilge, onları ironik bir bakı�la tanıtır. Zengin kimseler, öyküde kar�ı 

güç olarak kullanılırlar.  

 “Ne gürültülü oyun bu? Sayın büyüklerimiz e�leniyorlar. Poker… Adı büyük 

meretin. Yoksa bizimkiler vakit geçirmek için oynuyorlar. Pokercik! Ortada dönen de 

Birsen’in harika bulu�u. Para yerine Golden çikolata ve muz likörü. Ucuz canım! 

Goldenin kilosu dokuz lira. Likörün vardır bir ikiyüzellisi garanti. Dört yüz bin 

veremliye kar�ı ne ki! Devede kulak. Ne alırım, be bilirim. Yemesine yerim ama. Benim 

bu israftan kaçı�ım, halk halk, açlık, yoksulluk diye ötü�üm biraz yapmacık zaten. Ben 

iflah olmam. Önce kendimden umudum kesilmi�. De�il ki insanlar… �u avukat bey 

böyle kenarda sessizce oturu�uma ne anlam verir acaba? Bence o tazı suratıyla hiç de 

dava kazanaca�ı benzemiyor. Pek de �ık! Hale bak, dört kızın içinde zevkten ölecek.”402  

 “Dumanaltı” adlı öykü kitabındaki “Tedirgin” öyküsünün kahramanlarından 

Kenan Bey ve e�i yüksek zümre insanlarıdır. Bu kahramanlar, kar�ı güç 

konumundadırlar. Kenan Börük, iki dil bilen, Avrupa  görmü� birisidir. Parasının 

gücüyle her yerde söz sahibidir. Onun “Nebahat” adlı devrimci ye�eni kendisinden 

nefret etmektedir. Nebahat, zenginlerin iktidarına kar�ı mücadele etmektedir. Kadın 

kahraman, dayısını düzenin insanlarından birisi olarak görür.  
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 “O dayıbey ki, o Kenan Bey ki, o Kenan Börük ki, Güney’deki kalabalık ailenin, 

ba�kentte ya�ayan, onlara onur veren, onların her ba�larının sıkı�tı�ında ilk akıllarına 

gelen, hükümetin ileri gelenlerinden bir aile büyü�ü. Dayıbey demek, kalabalık ailenin 

tüm bireylerince bilinen, güvenilen, övünülen bir efsane kahramanı demekti. 

Hükümetler gelir geçerdi, ona bir �ey olmazdı. Kenan Börük öyle egemen bir güçtü ki, 

hiç kimse ona kar�ı çıkamazdı.”403 

 Kenan Bey’in bencil ve acımasız oldu�u vurgulanır. Kendi çıkarlarını her �eyin 

üzerinde tuttu�u belirtilir. Kenan Bey’in e�i Nili de “sosyete mensubu” kadınlardandır. 

Sık sık gazetelerde resimleri çıkar. O da eylemci gençlerin kar�ısındadır. Nil’in en 

samimi arkada�ı Nurhan, onu “züppe” olarak tanımlar. O, Kenan Bey ile zengin ve 

yakı�ıklı oldu�u için evlenmi�tir. Kenan Bey de sürekli ba�ka kadınlara ilgi duyan 

çapkın bir adamdır. Öyküde zengin kahramanların ba�ta ahlak anlayı�ları olmak üzere 

ya�amlarının farklı yönleri ele�tirilir. Nili’in evlilik anlayı�ını yansıtan �u sözleri 

dikkate de�erdir:  

 “Ben Kenan’ı yakalamasaydım vaktiyle, dü�ün artık. Gülme gülme, ben  açıkça 

söylerim. Resmen el koydum Kenan’a. Hem yakı�ıklıydı, hem zengin. Mesle�i iyi, arazi 

marazi, pamuk falan. ��ini bileceksin. Yok çaresi. Gemisini kurtaran… Ben yardım 

etmesem anneme, Allah’tan Kenan para pul hesabı bilmez, her �ey benim elimde. 

Yoksa sürünür kadın vallahi sürünür. Ama ne acı �ekerim, dü�ünebiliyor musun! Onun 

için bo� ver sen. Hepsi aynı bu heriflerin. Yani bak açıkçası, ben kocamı bile ayrı yere 

koyamam. Kenan da içlerinde, hepsi bir… O sandalye hırsı var  mı yok mu! Böyle 

gelmi� böyle gider bu dünya. Seninle ben düzeltecek de�iliz.”404 

 “Erol Bey” öyküsünün ana kahramanı, Bo�az’da bir kö�kte, akraba oldu�u yedi 

kadınla ya�ayan Erol Bey’dir. Erol Bey çocukluk yıllarından itibaren varlık içinde 

ya�amı�tır. Bu kahraman, öyküde �stanbul beyefendisi olarak kar�ımıza çıkar. Onun 

yemek yiyi�inde dahi bir asalet oldu�u belirtilir. Erol Bey’in dı� görünümü onun 

ekonomik gücünü yansıtır. Erol Bey, uyumlu renklerin bulundu�u �ık kıyafetler giyer. 

Kahramanın iç portresi de ayrıntılı bir biçimde anlatılır. Erol Bey, “a�ırı duygulu” 

birisidir. Yazar-anlatıcıya göre en belirgin özelli�i de budur. Öyküde onun gönül 

zenginli�i ortaya konulur. Bu bakımdan Erol Bey, yazarın di�er öykülerindeki zengin 

öykü kahramanlarından oldukça farklıdır. 
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 “Erol Bey’in özellikleri nedir, diye dü�ündüm, öyküsünü yazmaya karar verince, 

çenemi avucuma dayayıp. Önce a�ırı duygulu olu�u var. En önemli özelli�i bu bence. 

Arkada�larla konu�urken öyle olaylar anlatıyorlar ki, bir insanın böyle yumu�ak, böyle 

sevgiyle, acıma duygusuyla dolu olu�u �a�ırtıyor hepimizi.”405 

 Erol Bey “ince, saygılı bir adam”  olarak tanımlanır. Dayalı dö�eli bir kö�kte 

ya�ayan kahramanın ailesinden kalan mirasla geçindi�i belirtilir. Ya�ı kaç olursa olsun 

genç görünmeyi ba�ardı�ı vurgulanır. Parasını özel zevkleri için harcamaktan kaçınmaz. 

Antikalara, musikiye, Bo�az’ın ak�am manzarasına özel bir dü�künlü�ü vardır. Bu 

nedenle Erol Bey, �stanbul’un geçmi� ya�antısının güzelliklerinin hayaliyle ya�ar. 

Eskiye ne kadar ba�lı oldu�u öyküde sıkça vurgulanır. Yazara göre Erol Bey’in 

oturdu�u kö�kün de�erli e�yaları, giydi�i �ık kıyafetler, yedi�i lezzetli yemekler, bindi�i 

arabalar onun “duygu insanı” olu�unu engellemi�tir. Öyküde “gönül yorgunu” diye 

anılan kahraman, aydın kimli�i ta�ır. Dilin do�ru kullanımı konusunda oldukça 

hassastır. Arı dile duydu�u sevgi herkesçe bilinir. �ngilizce ve Fransızca kitaplar okur.  

 Öykülerdeki di�er zengin kimselerden farklı olarak Erol Bey, çok renkli bir 

ki�ili�e rahiptir. �nce ruhlu bir ki�idir. Parasının gücünü kendisinin ve ailesinin 

mutlulu�u için kullanır. Lüks içinde ya�amaktan ziyade keyif alarak ya�amayı tercih 

eder.  

 “Bir Kara Derin Kuyu” adlı kitaptaki öykülerin ço�u yaz kenti öyküleridir. 

Öykülerin mekânı da buna ba�lı olarak tatil köyleridir. Öykü kahramanları da bu tatil 

köylerinde ya�ayan kimselerdir. Tatil köylerinin sakinleri, maddi sorunları olmayan 

yüksek zümre insanlarıdır. Giydikleri �ık kıyafetler, kullandıkları gösteri�li e�yalar ve 

hatta de�i�ik konu�ma biçimlerine bakılarak onların üst tabakadan oldukları 

anla�ılmaktadır. Ya�ama biçimlerini ait oldukları sınıf belirlemektedir.  

 “Zor Yoku�u” öyküsünde Ege’nin bir tatil köyünde ya�ananlar anlatılır. Tatil 

köyünün sakinlerinin ya�am tarzı ayrıntılı biçimde dile getirilir. Yazar-anlatıcı, 

yazlıkçılara ele�tirel bir bakı�la yakla�ır. Öyküde zengin insanların sıradan bir 

merhabayı dahi esirgedikleri vurgulanır. Maddi olanakları oldukça iyi olan bu ki�ilerin 

insan ili�kileri oldukça zayıftır. �leti�im kurmanın yollarını dahi bilmezler. Dı� güzelli�e 

önem veren bu ki�iler, manevi de�erlerini yitirmi�lerdir. Öykünün anlatıcısının onlara 

ele�tirel yakla�ımının nedeni de budur.  
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 “Burası güzel bir tatil köyü. Burada ya�ayanlar varlıklı insanlar. Kadınlar, kızlar 

bakımlı iyi güne� ya�larıyla ovdukları esmer derileri ipek gibi parlıyor. Erkekler de 

rahat, gev�ek. Ço�u pipo içiyor nedense. Ya�lıları bile çapkın çapkın bakıyor. Dört kat 

olup selamlıyor genç hanımları, cici kızları. Islık çalıyormu� gibi, kostak bir yürüyü�leri 

var-Canım darda. Gülecek halim yok-Mayoları, giysiler, deniz topları, özel arabalar, 

kasalarda biralar, meyve suları, ızgara etler, ojeler, sandaletler, deniz elbiseleri, balık 

kokuları arasında “Kırmızı çatılı, beyaz badanalı küçük evimiz yavrularımız” 

masalından etkilenmi�, senaryosu berbat, kötü çevrilmi� bir film seyreder gibi oluyor 

insan.”406  

 Nezihe Meriç’in öykülerindeki zengin kahramanların ço�u maddi de�erleri her 

�eyden üstün tutan, lüks e�yalarla tek tip bir ya�am süren ki�ilerdir. Manevi de�erlerini 

koruyan, ince ruhlu insanlar için  kar�ı güç konumdadırlar. Hırs, öfke, kıskançlık gibi 

duygularla ya�ayan bu ki�iler, yapmacık tavırlarla özenti bir ya�am sürerler. Yazar, 

zengin kahramanların özenti ya�amlarını öykü kahramanları aracılı�ıyla ele�tirir. Bu 

ele�tirilerde ço�u zaman alaycı bir üslup kullanılır. Sadece Erol Bey adlı kahramanın 

kimli�i farklıdır. Duygusal bir insan olan kahraman, hayatı dolu dolu ya�ar. Nezihe 

Meriç’in bu kahramana kar�ı tavrı da di�er kahramanlardan çok farklıdır. Erol Bey, 

zenginli�ini güç gösterisi aracı olarak kullanmaz. �nsanları parasının gücüyle ezmeye 

çalı�maz. Bu bakımdan kendisiyle aynı sosyo-ekonomik çizgide yer alan di�er öykü 

kahramanlarından ayrılır. 

 

3.6.3. Psikolojik Durumlarına Göre  

 Nezihe Meriç’in öykülerinde psikolojik durumlarına göre ki�ilerin yo�unla�tı�ı 

sorun �udur: Yalnızlık. Öykülerin ço�unda yalnız insanlar anlatılır. Kahramanları 

yalnızlı�a iten nedenler üzerinde durulur. 

 

 Yalnız Ki�iler  

 Nezihe Meriç’in öykülerinin ki�i kadrosu genellikle yalnız kimselerden olu�ur. 

“Yalnızlık” teması öykülerde sıkça ele alınır. Öykü kahramanları derin bir “yalnızlık” 

duygusuyla doludurlar. Bu yalnızlı�ın nedeni, ço�u zaman çevreyle olan 
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uyumsuzluktur. Yalnızla�an kahramanlar, zamanla çevrelerindeki her �eye 

yabancıla�ırlar. Öykülerde onların çıkmazları ve bu çıkmazların sonunda ya�anan 

bunalım anlatılır.  

 “Bozbulanık” adlı öykü kitabının “Bo�lukta Mavi” öyküsünün ana kahramanı, 

öksüz bir genç kızdır. �stanbul’da okuyan genç kız, tatilde geldi�i bir kır evinde 

yalnızla�ır. Genç kız, “tutunacak hiçbir yeri olmayan bir bo�luk içinde” oldu�unu 

vurgular. O, kır evindeki kalabalı�a ra�men yalnızdır. Çevresindeki her �eye giderek 

yabancıla�ır. Bu yabancıla�ma onun mutsuz ve huzursuz olmasına neden olur. “Bu 

kente göre ayarlanmı�ım” diyen kahraman, öyküde sürekli iç yolculu�a çıkar. 

“Çiçekleri öpülmeyen, vazoları ok�anmayan, aynalarına bakılmayan” bu evin 

e�yalarıyla ba� kuramaz. Yalnızlı�ı giderek derinle�ti�inden �u sonuç cümlesinde karar 

kılar: “Buradan gitmeliyim artık.”407 

 “Bozbulanık” öyküsünün ana kahramanı, “Bilge” adlı genç kızdır. O, evindeki 

kalabalı�a ra�men yalnızdır. Alkol aldı�ı için ate�i yükselen genç kız, çevresindeki her 

�eyi karma�ık bir zihinle algılar. Alkolün etkisiyle sayıklama halindeki dü�ünce zinciri 

kırılır. Kahramanın  zihni  giderek bulanıkla�ır. Genç kız, poker masasının etrafındaki 

kalabalı�a yabancıla�ır. �nsan seslerini duymasına ra�men kendi kabu�una çekilir. 

Çevresindeki iki yüzlü, yapmacık, duygusuz ili�kileri gözlemler ve alaycı bir tavırla bu 

ili�kileri ele�tirir. Bu uyumsuzluk onun yalnızlı�ını artıran faktör olur.  

 “Bazıları” öyküsünün ana kahramanı, yalnız bir adamdır. “Rıza Bey” derin bir 

yalnızlıkla doludur. Yazar tarafından öyküde “Bazıları” olarak ifade edilen grubun 

üyesidir. �ki çocu�u olan Rıza Bey, e�iyle ileti�im kuramaz. E�i Sabiha’ya yakınlık 

duymaz. Ona söylemek istedi�i hiçbir sözü dile getiremez. Öksüz ve yetim ye�enini eve 

getirmek istedi�ini söyleyemez. Sıkıntısını e�iyle payla�amaz. E�iyle konu�madı�ı için 

de Rıza Bey’in yalnızlı�ı artar. Yazar, Rıza Bey’in bu psikolojik durumunu 

yansıtmadan önce öyküye bir öndeyi�le giri� yapar. Betimleyici bir giri� paragrafında 

“yalnız ki�iler” tanıtılır. ‘Aile’ denilen kurulu düzenin dahi yalnızlıklarına engel 

olamadı�ı bu ki�iler, yazara göre yalnız olduklarına inanmı�lardır. Bir �artlanma söz 

konusudur. “Onlar” sözcü�üyle kar�ılanan yalnızların ya�ama bakı�ları çevrelerindeki 

insanlardan çok farklıdır. Öykünün ilk paragrafındaki betimleyici ifadeler bunu yansıtır:  

 “�nsanlar için sonbahardan sonra kı� geliyor. Yollar, parklar, rıhtım boyları 

tenhala�ıyor. Lodos, poyraza çevirmeden biraz önce, deniz, ye�il zeytin rengini alıyor. 
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Tenha yollardan, deniz kıyılarından, saçları uçu�an bir kız ya da dü�ünceli bir adam 

geçiyor. Onlar bunu ayırt ediyorlar. Sisli rıhtımlarda balıkçılar onlara dalgın ve ozan 

görünüyorlar. Sisin içinde sigaralar yanıyor... Kar ya�dı�ı zaman ovalar, da�lara kadar, 

beyaz uzanıp gidiyor. Ancak bazıları karın içinde hafifçe kan gökyüzünden bir 

ebemku�a�ının da geçti�ini sanıp gülümsüyorlar.’Yalnız’ insanlar var bu dünyada.”408 

 “Da�ılı�” öyküsünün ana kahramanı olan genç kız, öyküde  derin bir yalnızlık 

duyar. Genç kız, memleketinden uzaktadır. Roma’da küçük bir pansiyon odasında 

ya�amaktadır. Bu yabancı kentte en büyük sorunu giderek büyüyen yalnızlı�ıdır. “Bu 

�ehirde ufuk görünmez mi acaba?” diye soracak kadar sıkıntılıdır. Dı� portresine yer 

verilmeyen genç kızın iç portresi, öykünün merkezinde yer alır. Öyküde onun 

psikolojisini yansıtan tahlillere yer verilir. Roma’nın kalabalık caddeleri, ı�ıklı 

ma�azaları, meydanları, büyük havuzları, pazarları, seyyar satıcıları öyküde düzensiz 

bir biçimde anlatılır. Genç kız kendisini bu kalabalı�ın bir parçası olarak görmez. 

Öykünün kahramanı, aidiyet problemi ya�adı�ı için yalnızla�ır.  

 “Narin” öyküsünün ana kahramanı da yalnız bir genç kızdır. Kahramanın adı 

öyküde belirtilmemi�tir. Psikolojisi derinlemesine i�lenen kahramanın adının 

belirtilmemesi dikkat çekicidir. Yazar, kahramanın kimli�ini açıklamak yerine ya�adı�ı 

derin yalnızlı�ı anlatmayı tercih etmi�tir. O, yalnız genç kızları temsil etmektedir. 

Öyküdeki genç kız, çilli burnu, soluk yana�ı ve sessizli�iyle tanıtılır. Çevresindekilerle 

konu�masa da radyodaki “Mona Lisa” �arkısını söyleyen adamla ileti�im kurar. 

�arkıcıya duydu�u yakınlı�ın nedeni genç kızın ona yakı�tırdı�ı kimliktir. Dalgın 

bakı�lı, yalnız ve üzgün olarak dü�lenen �arkıcı, genç kızı anlayabilecek tek  ki�idir. 

Öyküde �arkıcının sesi, “içinden uçuk sarı ı�ıklar geçen esmer bir ses” olarak 

tanımlanır. Yalnızlı�ı ça�rı�tıran bu ses, genç kız için çok önemlidir.  

 “Alaturka �arkılar” öyküsünün ana kahramanı da hüzünlü ve yalnız bir genç 

kızdır. Sürekli çocukluk yıllarını hatırlayan kadın kahraman, geçmi�i özler. Ailesiyle iç 

içe ya�adı�ı mutlu günlerin ardından dünyada yapayalnız kalmı�tır. “Bu koca dünyada 

yapayalnız kalaca�ız. Ah anneci�im, ah anneci�im ölmese ne iyi...” diyerek sürekli 

a�lar. Yalnızlı�ının yo�un olu�u genç kızı dı� dünyadan tamamıyla uzakla�tırır. �ç 

yolculu�a çıkan kahramanın yalnızlı�ı öykünün sonuna do�ru daha da derinle�ir. 

Geçmi� zamanın mutlulu�u ile �imdiki zamanın mutsuzlu�u çatı�ır. Geçen zaman, 

kahramanı yalnızla�tırmı�tır.  
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 “Kurumak” öyküsünün “Bilge” adlı kahramanı da büyük bir yalnızlık 

içerisindedir. Öyküde genç kızın yalnızlı�ı farklı bir benzetme ile açıklanır. Hava ile 

genç kızın ruh hali arasında ili�ki kurulur. Havanın kapanıklı�ı ile genç kızın ruhundaki 

kapanıklık birbiriyle ili�kilidir. “Ben için için kuruyorum” diyen kahraman, öykünün 

adının i�levini ortaya koyar. Do�adaki kuruma bireylere de yansımı�tır. Hem dı� 

dünyada hem de bireyin iç dünyasında “kapanıklık” söz konusudur. Bilge’nin giderek 

içine kapanmasının nedeni �u sözlerde saklıdır:  

 “Bilge kendini, zamanın, mekânın, toplumun dı�ında buluyor. Macit’le 

konu�tukları o yeyim i�e yaramamak, parazit insan ya da küçük insanları sevmek, küçük 

mutluluklar, a�k, huzur... Daha ne laflar, ne laflar. Bunları biliyoruz. Ama ayrıca benim 

içimde bir �ey yapmamaktan gelen, nasıl diyeyim i�e yaramamak, parazit insan ya da 

küçük insan kalmaktan do�an bir kırılı� var. Belki de bende bir sanatçı yaratılı�ı var, 

ama sanatçı de�ilim. Ben toplumu, yı�ınları etkilemek, büyük �eyler yapabilmek ve o, 

Sokrat’ın tanımladı�ı görkemli sevinci duymak istiyorum anlıyor musun? Yapamayınca 

da kuruyorum.”409  

 “Topal Ko�ma”da yer alan “Susuz” ba�lıklı öykülerin çocu�unun kahramanları 

yalnız kimselerdir. Susuzluklarının nedeni de budur. Toplum baskısı, gelenek ve 

görenekler, eskimi� töreler kahramanların yalnızla�masına neden olur. Çevreyle 

uyu�amayan kahramanların mutsuzlukları her geçen gün artarak devam eder.  

 “Susuz I” öyküsünün kahramanları hukukçu genç kız ile genç doktor büyük kent 

insanını temsil ederler. Onların ya�adı�ı yalnızlık, kent insanının kaçınılmaz 

yalnızlı�ıdır. Kent, yalnızlı�a mahkum etti�i bireyleri çaresiz bırakır. �nsanlar 

arasındaki ileti�im kopuklu�u her geçen gün artar. Öyküde birbirine a�ık iki gencin 

ileti�im kuramayı�ı anlatılır. Yazara göre bu ileti�imsizli�in nedeni insanların “katı, 

içine kapanmı�, somurtkan, sinirli” olu�larıdır. Öykü, sosyo-ekonomik ko�ulların insan 

psikolojisi üzerindeki etkisini de dü�ündürmektedir. Büyük kentin, zor ya�am ko�ulları 

yalnızlı�ı yo�unla�tırmaktadır. 

 “Susuz II” öyküsünün ana kahramanı “Ali Ru�en Bey” yalnızlı�ı nedeniyle 

mutsuz ve huzursuzdur. Kahraman, çocuklarıyla ku�ak çatı�ması ya�ar. Bu sorun, 

onların ileti�im kurmasını engeller. Aile ba�larını zayıflatır. Ali Ru�en Bey, öyküde 

kendi ku�a�ının temsilcisidir. Bu ku�ak, büyük bir karı�ıklık içerisindeki mutsuz 

insanlardan olu�ur. Geçmi� yıllardaki dostluklar artık yoktur. Zaman, her �eyi ve 
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herkesi de�i�tirmektedir. Geçmi�i yeniden kurma inancını yitiren insanlar giderek 

yalnızla�ırlar. Tek çare olarak da alkole sı�ınırlar. Öykülerin ço�unda oldu�u gibi alkol, 

gerçeklerden kaçı� aracıdır. Yalnızlı�ın verdi�i acıyı hafifletmek için bu yola 

ba�vurulur. 

 “Susuz III” öyküsünde Ahmet, mutsuz ve huzursuz bir üniversite ö�rencisidir. 

Hukuk fakültesinde e�itim gören genç kahramanın düzensiz bir hayatı vardır. Çevresine 

uyum sa�layamadı�ından her geçen gün biraz daha yalnızla�ır. Toplumda kendine 

uygun bir yer bulamaz. Kahramanın bunalımının nedeni derin bir yalnızlıktır. Alkol, 

yalnızlıktan kaçı� aracıdır. Alkole sı�ınan kahramanın bulanık zihnindeki dü�ünceler 

düzensiz bir �ekilde sıralanır: 

 “Herkesin büyük yetene�i yoktur ki Ahmet. Büyük olan, yetene�ini ölçüp biçip 

kullanabilmektir belki. Bir evim olsun istiyorum ben. Çocuklarım olsun... Ve büyük 

dü�ler. Dü� ama... Ben küçük insanım... Biraz daha votka. Yok. Bir �eyler yok. Bir 

�eyler olmalı oysa. Sorumlu olmak, bir �ey u�runa ya�amak... Sınavlar yakla�ıyor... 

Ya�am... Sınav...”410 

 “Susuz IV” öyküsünde e�iyle anla�amadı�ı halde çocukları için evlili�ini 

sürdüren bir kadının yalnızlı�ı anlatılır. Öykü, mutsuz bir evlili�in bireyi çaresiz bırakan 

yalnızlı�a mahkum edi�ini anlatır. “Susuz V” öyküsünde Mahmud adlı kahraman da 

aynı durumdadır. Mutsuz bir evlilik onu da derin bir yalnızlı�a sürüklemi�tir. Nezihe 

Meriç, hem kadın hem de erkek kahramanlarının bu konuda sıkıntılı olduklarına dikkat 

çeker. �ki taraf da mutsuzdur. 

 “Susuz VI” öyküsünün “Özün” adlı kahramanı, ya�adı�ı yer nedeniyle 

mutsuzdur. Mekâna yabancıla�an kahraman kendisini anlayacak birini bulamaz. Ta�ra 

insanıyla ileti�im kuramayan Özün adlı resim ö�retmeni sanattan da uzak kaldı�ı için 

bunalıma sürüklenir. Kadın kahraman, kendisine a�ık olan e�inden de so�ur. Kendisini 

ona yakın hissetmez. 

 “Susuz VII”de de “Meli” adlı ö�retmenin yalnızlı�ı i�lenir. Yalnızlı�ı nedeniyle 

iç dengesini yitiren kahraman, özgürlü�ünü elinden almak isteyenlere kar�ı mücadele 

eder. “Susuz VIII” öyküsünde de “Ay�e” adlı genç kız, Susuz VII öyküsünün  Meli adlı 

kahramanı  ile aynı psikolojik durumdadır. O da kemikle�mi� de�erleri dayatan topluma 

kar�ı mücadele eder. 
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 “Susuz X” öyküsünde ismi belirtilmeyen kadın kahraman iki çocuk sahibi, köylü 

bir kadındır. Geceleri eve gelmeyen kocası nedeniyle mutsuzdur. Yalnızlı�ın acısını 

ya�ayan kadın, ihtiyaç duydu�u anlarda kocasını yanında bulamaz. Öykü, köy kadının 

yalnızlı�ının boyutunu ortaya koyar. Susuz XI’de ise köylü kadının büyük kentte 

yapayalnız ve çaresiz kalı�ı anlatılır. “Naciye” adlı kahramanın yalnızlı�ı onu bunalıma 

sürükler. Çevresine aykırı davranı�larda bulunan kahraman, ki�ili�ini ortaya koymaya 

çalı�ırken toplum tarafından dı�lanır. Kendisini ne köye ne de kente ait hisseder. 

Mekâna ve insanlara yabancıla�ması onda derin bir bo�luk yaratır.  

 “Dumanaltı” adlı öykü kitabında  “I�ın” adlı öykünün erkek kahramanı yalnız bir 

adamdır. “Bakı�ları dalgın uzun adam” olarak tasvir edilen kahramanın ruh hali tüm 

ayrıntılarıyla anlatılır. Öyküde kahramana dair “Balkondaki  adam” yakı�tırmasının 

nedeni, onun sürekli balkona kaçmasıdır. Kahraman, ev içerisinde kimseyle diyalog 

kuramaz. E�i, ya�amı incelemeyen, hiçbir �ey üretmeyen, derinli�i olmayan  birisidir. 

Kahramanın yalnızlı�ı da e�inin ki�ili�iyle kendi ki�ili�i arasındaki uyumsuzluktur. Bu 

öyküde de yalnızlı�a kar�ı alkole sı�ınan bir kahramanın güçsüzlü�ü ortaya konulur.  

 “Yandırma”da öykülerin ki�i kadrosuna bakıldı�ında yalnız insanların sayısı 

dikkat çeker. “Yunus” öyküsünün ana kahramanı yalnız bir erkektir. “Yunus” adlı 

kahraman, çok mutsuzdur. O da “Susuz V” öyküsündeki Mahmud gibi e�iyle ileti�im 

kuramadı�ından yalnızdır. Dolu dolu ya�amayı seven kahraman, büyük kente ayak 

uyduramaz. Kent, onu yalnızla�tırır. �u sözlerle onun yalnızlı�ının nedeninin 

“ileti�imsizlik” oldu�u açı�a çıkar: 

 “Ben bu �stanbul’da ya�amayı beceremedim. Sıkıntım var. Yüre�im çok 

daralıyor abla. Kavu�acak bir kimsem yok. Sefere çıkmak da yok, eski �avkım kalmadı. 

O zamanlar çok gençtim. Olmaz. De�i�tim ben abla. �öyle söyleyeyim: Yani, bizim 

orada da kimse yok, �öyle oturup konu�acak, hani �u seninle tutturdu�umuz �u 

konu�mayı, ne bileyim, orada da yapamıyorum. Atlayıp tekneyle çıkıyorum. Tek 

ba�ıma. Bir o zaman, eh, biraz i�te... Tek ba�ıma, deniz kenarı, kalabalık, insanlar falan, 

çok �enlenmi� bizim oralar. Da, gürültü çok, benim yüre�im artık... Of be abla oof! 

Hadi içelim...”411 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde yalnız kahramanların sayısının fazla olu�u 

öykülerin içeri�i ile açıklanabilir. Yazar, ya�amı sorgulayan kahramanların karma�ık 

zihinlerini öykülerinde yansıtır. Kahramanlar, derin bir yalnızlık duygusuyla doludurlar. 
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Öykülerde altı çizilen bir nokta söz konusudur : Kültürel yozla�ma, bireylerin iç 

dünyalarını da de�i�tirmektedir. Toplum katmanlarının hepsini etkileyen bu de�i�im, 

insan ili�kilerinde açık bir �ekilde hissedilmektedir. Kültürel de�erlerin yitirilmesi, 

sevgisizlik, güvensizlik ve en önemlisi bencillik, insanlar arasındaki ba�ları 

zayıflatmaktadır. Yalnız insanların sayısının da bu ko�ullarda artması do�al 

kar�ılanmaktadır. Nezihe Meriç, öykü kahramanları aracılı�ıyla kendi fikirlerini okura 

sunar. 

 

3.7. Üslûp 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde kullandı�ı dil genellikle sadedir. Yazar, özle�me 

akımını destekler. Öykülerinde yabancı sözcüklerin kullanımından kaçınır. Türkçe 

sözcüklere a�ırlık verir. Nezihe Meriç, 1953’te kendisiyle yapılan bir konu�mada “dil 

meselesi” ile ilgili soruya �u cevabı verir:  

          “Geçen gün’kırk bükük’ü bulur bulmaz çok sevdi�im ‘melûl mahzun’a ey 

gazileri söyledim. Ama ölsem ‘oysaki’ demem. Kanıma dokunuyor. Orta �ekerli 

i�te.”412 

           Eserlerinin son baskılarında Arapça ve Farsça sözcüklerin yerine Türkçe 

kar�ılıklarını getiren yazar, “orta �ekerli” dil anlayı�ını eserlerinde korumu�tur. Yazarın 

“dil” hususundaki titizli�i herkes tarafından bilinmektedir. “Dil ustası” olarak anılan 

yazar, kullandı�ı sözcükler üzerinde tek tek dü�ünür. Türkçe’ye olan özel tutkusu 

öykülerin üslûbuna yansır. Nezihe Meriç’in �u sözlerinde kendisinin dil anlayı�ına dair 

ayrıntılı bilgi yer alır: 

 “Bir toplumun içinde, o toplumun insanlarıyla ya�ıyorum. Seçtiklerimle de 

seçmediklerimle de. O toplumun ko�ulları, olayları, evrimi, devrimi gelmi�i geçmi�i ve 

ben, bir orada, kar�ılıklı etkiler, alıp vermeler içindeyiz. �nsanlardan gelenler, imgeler, 

duyular yansıyor bilincime. Benim bu ya�amam, hep bir metnin malzeme (gereç) 

toplayıcısı olarak ya�amaktır. Hep yazaca�ı metne hazırlık olarak ya�anan bir ya�amdır 

bu. O gözle bakar, öyle dinler, de�erlendiririm çevremdeki ya�amı. ��te ben, bu dönemi 

de yazma olarak tanımlıyorum. 
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 Ya�ayıp durdu�um bu ya�ama serüvenini bilincin süzgecinden geçirir, 

sözcüklerle kuraca�ım, yeniden yarataca�ım dünyanın gereci olarak hazırlarım. Yazma 

eylemi ba�lamı�tır. �lle, sözcüklerle ortaya çıkaraca�ım metin için, o metinde kuraca�ım 

ya�am için, ö�rendi�im, bildi�im, sezdi�im, sınayıp dü�ündü�üm her ölçüyü, her kuralı, 

i�imle ilgili her beceriyi kullanarak, yapıtımdan istedi�im aradı�ım tınlamayı elde 

edinceye dek u�ra�ırım. Ben, ta yıllar öncesi, Toroslar’da çan yapan çan ustalarını 

izlemi�, Toroslar’ı çan sesinin en güzel tınlayı�ında ya�amayı bilmi�, sevmi� adam de�il 

miyim?”413 

 Nezihe Meriç’in öykü kahramanlarından bazıları dilin kullanımında oldukça 

özenli davranırlar. Yazar, kahramanların ya�amını kurgularken onların dil anlayı�larını 

da okura bildirir. Kahramana yazar tarafından yakı�tırılan kimlik ile kahramanın dili 

kullanımı arasında uyum söz konusudur. Nezihe Meriç, öykü kahramanlarının ait 

oldukları sosyal ve kültürel çevreye çok dikkat eder. Köyde ya�ayan ya da köylü 

kimli�ini koruyan öykü kahramanları yerel dille konu�urlar. Oysa kent kültürünü 

ta�ıyanlar �stanbul Türkçesiyle konu�urlar. Yazar, kahramanın o anki ruh durumuna da 

dikkat eder. �yi ya da kötü bir ruh hali konu�ma tarzını etkiler. Kahramanların ruh 

halleri sözcük seçimini, cümle yapısını belirledi�inden yazar için de önemlidir.  

 “Erol Bey” öyküsünde “dil” meselesi oldukça önemli bir yer tutar.”Erol Bey” 

öyküsünün ana kahramanının en belirgin özelliklerinden birisi, arı dile sevgi 

duymasıdır. Dil hususunda titiz davranan kahraman, �stanbul a�zıyla konu�ur. Dilin 

korunması gerekti�ine inanır. “�kircim” öyküsünde yazar “dil” üzerine bir tartı�maya 

yer verir. Nezihe Meriç’in öykü kahramanlarının ço�u, dilin kullanımında hassas 

kimselerdir. “Dil” üzerine dü�ünen, sözcükleri sorgulayan, fikir üreten öykü 

kahramanlarının tartı�maları öyküde geni� yer tutar. “�kircim”de Kemalist bir kadın 

kahramanın “dilde özle�mecilik” konusundaki �u sözleri dikkat çekicidir: 

 “Elbette öztürkçe konu�urum. Ferdane de tutturmu�, �u uyduruk Türkçeyi 

konu�ma diye. Ne sinir. Koskoca Türk Dil Kurumu. Atatürk’ün kurdu�u. Bunca bilginiz 

var. Uydurma olur mu canım. Dilimiz arınmalıdır, Arapçadan Farsçadan. Ben çok 

milliyetçiyimdir do�rusu. Demokrasiden, milliyetçili�imden vazgeçemem.”414  

 Yazarın dil kullanımında gösterdi�i özen, “Büyük Liman �çine de Pazar Kurulur 

Pazar” adlı öyküde açık �ekilde ortaya konulur. Öyküde yazarın masa ba�ındaki yazma 

süreci anlatılır. Bu süreçte yazar-anlatıcı öykünün her sözcü�ü üzerinde tek tek dü�ünür. 
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Tüm ayrıntıları de�erlendirir. Yazar, anlamı en iyi ifade eden sözcü�ü ya da eki arar. 

Be�enmedi�i sözcükleri hatta ekleri de�i�tirir. Bu yorucu çalı�ma aslında yazarın dile 

verdi�i önemi yansıtır. Öyküde yer alan �u sözler yazarın gösterdi�i çabanın bir 

örne�idir: 

 “Pazar yeri (Bizim Türkiye’de demeye gelen bir im sözü olmalı burada. Gizli. 

Kendi yok, sözcüklerin yan yana geli�indeki tınıdan elde edilmi� bir im var. Bunu 

dü�ünece�im) güne�e kar�ı konmu�, kapa�ı açık bir boncuk kutusudur.”415 

 Nezihe Meriç, “Yandırma”da yer alan öykülerin ço�unda yazma serüvenine 

okuru dahil eder. Yazar, öykünün “büyük çilelerle, büyük a�rılarla, sıkıntılarla” 

yazıldı�ını söyler.416 Yazarın üretme sürecinde ya�adı�ı bu sıkıntılar Yandırma’nın 

öykülerinde ayrıntılı biçimde anlatılır. “Yandırma” öyküsünün giri� paragrafı öykünün 

varolu� serüveninin ba�langıcını yansıtır: 

 “�imdi bu öyküyü yazmak için, masanın ba�ında oturmu� dü�ünüyorum. 

Dü�ünüyorum da, bir öykü ne �a�ırtıcı, ne garip olu�umlarla ba�lıyor, geli�iyor, 

kotarılmaya hazırlanıyor.”417  

 Nezihe Meriç’in dil anlayı�ında zaman içinde bazı de�i�iklikler ya�anmı�tır. 

Öykü kitaplarındaki anlatım farklılıkları bunu ortaya koyar. Bozbulanık adlı öykü 

kitabında  çok açık, sade ve anla�ılır bir dil kullanan yazar, sonraki öykü kitaplarında 

dilin olanaklarını zorlar. Öykülerin içeri�ine uygun olarak kendisine özgü deyi�leri 

kullanır. Sözdiziminde de�i�iklik yapar. Yazarın anlatımındaki bu yenilikler,  onun dili 

sadece ileti�im aracı olarak görmedi�ini ifade eder. Yazar, anlatım aracı olan dile yeni 

i�levler yükler. 

 Yazarın Bozbulanık’taki dil anlayı�ına dair Asım Bezirci’nin �u de�erlendirmesi 

önemlidir:  

 “Bozbulanık’ın açık, seçik, rahat bir dili var. Ne eski ne de yeni. Yazarın 

deyi�iyle orta �ekerli. Gerçi Meriç özle�meden yana, ama özle�mecili�in dilin tadını 

kaçırmasından yana de�il. Meriç’in güçlü bir sezgisi var. Türkçe’nin inceliklerini, 

güzelliklerini yakalamasını biliyor. 

 Konularını daha çok hayattan alıyor, ki�ilerini ço�unlukla çevreden seçiyor, 

tasvirlerini ço�unlukla somut verilere yaslıyor, konu�malarını ço�unlukla 
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kahramanların kimli�ine uyduruyor. Meriç, ki�ilerini soyutlamadan anlatıyor, çevreye 

ve yöreye ba�lıyor.”418 

 Asım Bezirci’ye göre Topal Ko�ma’dan itibaren yazarın dil anlayı�ında kökten 

olmasa da önemli bir de�i�im söz konusudur. Anlatımın Bozbulanık’ta yerle�ik ve 

düzgün oldu�unu belirten Asım Bezirci, Topal Ko�ma’da ise yer yer de�i�ik ve takıntılı 

bir anlatım oldu�unu belirtir. Ona göre yazar, dili bir estetik veri olarak i�lemeye ba�lar. 

Dilin �iirsel bölgelerine dalan yazarın yeni sözdizimleri kullandı�ını vurgulayan Asım 

Bezirci’nin bu de�erlendirmesi Nezihe Meriç’in öykülerinin dil anlayı�ı grafi�ine dair 

bilgi verir.419 

 Muzaffer Uyguner, Nezihe Meriç’in “Bozbulanık”ta yer alan öykülerinin dil 

anlayı�ını �u sözlerle de�erlendirir:  

 “Nezihe Meriç’in mü�ahede kabiliyeti çok kuvvetlidir. Bir gece dekoru içinde 

verdi�i “Uzun Hava” hikayesindeki iki adam ve konu�maları tam bir mü�ahedenin 

mahsulüdür. Zaten bütün konu�malar, mü�ahede ve ara�tırma mahsulü, canlı ve 

husûsidir. Dili de yepyeni, yumu�ak ve kıvraktır. �stanbul konu�masını ve bilhassa ev 

kadınlarının konu�malarını büsbütün güzelli�i ve tatlılı�ıyla onda bulmaktayız. 

Türkçe’nin o güzelim tabirleri ve yakı�tırmaları ne kadar yerinde ve güzel 

kullanılmaktadır.”420 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde kahramanların konu�maları onların kimliklerine 

uygundur. Öykü kahramanının ya�ı, mesle�i, ö�renim düzeyi öyküdeki konu�malarında 

etkilidir. Yazar, kahramanları bulundukları sosyal çevreden soyutlamaz. Dilin 

kullanımı, sosyal çevreye uygundur.  

 “Bozbulanık”ta “Çalgıcı” öyküsünün iki kahramanının konu�malarındaki 

farklılık iki ayrı dünyayı yansıtır. Çalgıcı olan kahraman, “yarı buçuk okul görmü�” bir 

kimsedir. Öykünün di�er kahramanı olan ö�retmenle kar�ıla�tıkları anda ona �öyle 

seslenir: “Vay abi, meraba yavu.” Ö�renim düzeyini yansıtan bu cümle aynı zamanda 

onun psikolojisini de ortaya koyar. �yimser bir insan olan çalgıcının öyküdeki 

konu�maları oldukça co�kuludur. Çalgıcı sözlerinde argoya da yer verir. Örne�in, 

çalı�tı�ı gazinodaki kadın �arkıcı hakkında �unları söyler:  

 “- Anladın mı abi, karıda din iman �ehraz longa. �manım çivilensin be� para 

etmez. Ama bunu hiçbir yerde söylemem ha!... Söylemezsin. Geçimimiz bu bizim yavu. 
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Sürünürüz sonra bembeyaz ha… Birinci sınıf sanatkardır diyeceksin. E�i yoktur 

diyeceksin. Halbuki noktası yoktur. Geç. Kulaktan dolmadır hep. Ama yine de 

memleket çapında karıdır.”421 

 “Susuz V” adlı öyküde lise ö�retmeni Sahir ile Sahir’in ya�lı annesinin 

konu�maları onların kimliklerine uygundur. Ya�lı kadının konu�masında a�ız 

özelliklerini yansıtan yöresel söyleyi�ler  dikkat çeker. O�luna söyledi�i �u sözler örnek 

olarak gösterilebilir. 

 “Vakitlice gelsen evce�izine. Kitaplarını yollamı� Ahmet bey dayın. Koydum 

oraya ‘intizamınan’ Haydar Beyler askeri yollamı�lar; ayol hiç görünmüyorlar diye. 

Geliriz in�allah, dedim. Geldi�ini duydular. Ayıp oluyor. Bir gece gidelim. Tombala 

falan oynuyorlar. E�lenirsin. Karnını doyurdun mu bari? Hadi iç kahveni de yat. Kayısı 

reçeli kaynattım bugün, seversin diye. Nerede bir yerde gene uçak dü�mü�. 

Anlayamadım. Ak�am radyo söylüyordu…”422 

 “Açar da Tutku Güller Açar” adlı öykünün kahramanlarından birisi dul bir 

kadındır. Bu kahramanın konu�maları onun ya�ına, psikolojisine, e�itim durumuna 

uygundur. Kadın kahramanın konu�malarında yöresel söyleyi�ler çoktur. Kahraman, 

öyküde çaycı çocu�u “Urumeli çakırı bir o�lancık” olarak tanımlar. Yaptı�ı yeme�in 

adının “çiy bürek” oldu�unu belirtir. Ayrıca kadın kahramanın dili kullanımında 

psikolojik durumu çok etkilidir. Kullandı�ı argo sözcüklerin sayısı onun sinirli 

anlarında artar. Kimi zaman da bu sözler küfürlere dönü�ür. Öykü kahramanlarından 

birisine “piç kurusu” diye hitap eder.423 

 “Dumanaltı” öyküsünün “Mihri” adlı ana kahramanının konu�maları onun 

kimli�ini çok iyi yansıtır. Kahramanın iç konu�ması öyküde geni� yer tutar. Ya�lı ve 

cahil olan kadın kahraman içinde büyüyen öfkenin etkisi altında konu�ur. Dil 

özellikleri, onun bu psikolojisini yansıtır. Kahramanın konu�maları onun sosyal ve 

kültürel yapısına uygundur. Ya�adı�ı çevreden soyutlanmadan o bölgeye has deyi�lerle 

konu�ur. Mihri Hanım’ın sözleri onun ruh halinin aynasıdır. Kahramanın bu sözleri  iç 

sıkıntısını yansıtır. Öyküde tutuklama olayına büyük öfke duyan kadın kahraman, sonu 

gelmeyen uzun cümleler kurar. Öyküde adeta duygu patlaması ya�anır. Bu psikoloji de 

öykünün diline yansır.  
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 “Bi dane Alla�ım sen beni ba�ı�la, sen beni beni beni Alla�ım sen beni hırs 

bürüdü ba�rımı vay ki ba�rımı atarım ben bu iftirayı bu karezi bu valinin avradına 

yohtur ba�ka çarem öykemi almam için odur haberi veren odur Muratımızın vay vay ki 

kimin aklına gelirdi Gülgun’un Murat’ı sakladı�ı hay gurban oldu�um �u sevdanın 

guvvetine bak ki çocukluktan bu yana bunca yıl sonra hemi de bir avrat da varmı� 

Murat’ın yanında biz bile bilmedik bi sen bilirmi�sin Alla�ım bi Gülgun’um bir de vay 

vay ki bir de topal ö�retmen o gidinin sürgünü bilirmi� vay bilirmi� o bilmedik olmaz 

bunca çocu�un ö�retmeni ya�ı kaç kaç yıldır burlarda herhal ille o bilirdi vay benim 

ba�ıma vay benim ba�ıma…”424 

 “Büyük Liman �çine de Pazar Kurulur Pazar” öyküsünde kahramanların dili 

kullanım özellikleri onların dünyasını yansıtır. Konu�maları öyküdeki kimliklerine 

uygundur. Öyküde pazar yeri tasvir edildi�inden pazar yerindeki satıcıların 

konu�malarına yer verilir. A�ız özelliklerini koruyan bu kahramanların dil anlayı�ları 

gerçekçi bir �ekilde yansıtılır. Öyküde bir satıcı �u soruyu sorar: “Na�adar ossun?” Bu 

soruyu duyan yazar-anlatıcı “Nereli bu a�ız?” diye dü�ünür.425 Bu iç konu�ma yazarın 

dilin kullanımı konusundaki duyarlı�ını yansıtır. Öyküde yazarın gözlem gücü 

kahramanların dil özelliklerinin gerçekçi biçimde yansımasını sa�lamı�tır. Yazar-

anlatıcı bir satıcıya söyledi�i “cevahir” sözcü�ü nedeniyle sıkıntı ya�ar. Satıcı anlamını 

bilmedi�i bu sözcü�ü duyunca çok �a�ırır. Yazar-anlatıcı onun ö�renim düzeyini göze 

almadan seçti�i sözcü�ü yeniden dü�ünür.  

 “Bu niye böyle �a�aladı. Ne olur bu çocu�a? dememe kalmadı, gözlerinin en 

güzel mavisiyle yüzüme bakarak sordu: “Cevahir ney yenge?” Bir yanıt vermem 

gerekirdi elbette. Verecektim de. Onun anlayaca�ı bir tanımlama, bir anlatım yolu 

bulurdum. Ama ben de elen belen oldum.”426 

 “Bir Kara Derin Kuyu” adlı öyküde Karadeniz’den �stanbul’a göç etmi� bir aile 

anlatılır. Göç eden kahramanlar, yeni bir kültürle tanı�salar da eski kültürün 

etkisindedirler. Özellikle de dil anlayı�ı bakımından eski kültürden uzakla�mazlar. 

Konu�maları da buna göre �ekil alır. Kahramanların kullandı�ı Karadeniz �ivesi dikkat 

çeker. Yeni kültüre uyum sa�layamayan insanlar, eski kültürün ba�ta dil olmak üzere 

pek çok unsurunu yeni co�rafyaya ta�ırlar. Öyküde Karadenizli bir baba: “Rahat misun 

                                                 
424 Dumanaltı, s. 31 
425 Bir Kara Derin Kuyu, Büyük Liman �çine de Pazar Kurulur Pazar, s. 257 
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kizum” diye sorar. Kız da “Rahatum babaci�um” diyerek aynı �iveyle cevap verir.427 Bu 

diyalog göç eden insanların asıl kimliklerini koruduklarının bir kanıtıdır.  

 “Yandırma” adlı öyküde dil hususunda dikkat çeken nokta köylü bir kadın 

kahraman ile kentli bir kadın konu�malarındaki farklılıktır. Dilin kullanımı 

kahramanların kimliklerine uygundur. Köylü kadınlar, ya�adıkları çevreye uygun bir dil 

anlayı�ına sahiplerdir. E�itim düzeyi dü�ük bir çevrede ya�ayan kadın kahramanlar bu 

çevreye uygun tasvir edilirler. Okuma-yazması olmayan kahramanlar, ço�u zaman 

sözcükleri yanlı� kullanırlar.  

 “Bana, “Sen gazteci falan mısın?” diye sordu. “Yok de�ilim” dedim. “Bak 

hanımabla” dedi, ba�ladı konu�maya. Bu kadınları, �u arkamızda bıraktı�ımız, 

gecekondularda ya�ayan kadınları, hele hele o çok konu�anları “aptal karılar” diye 

niteliyordu. Onun konu�ma biçimiyle söylersek, bu karılar ne a�k bilirlerdi, ne sevda. 

Allahın da�ındaki odun bile ye�erir icabında da, bunlar, bi… Tövbe olsun, kusura 

bakma hanım abla, bildikleri bir heriflerinin altına yatmaktır yat dedimiydi herif… 

herifin canı istemiyorsa… ��te o kadar.”428 

 Nezihe Meriç’in bazı öykülerinde noktalama i�aretlerinin kullanılmadı�ı 

görülür. Bu özellik, öykülerin tamamına has de�ildir. Öykünün belli bir bölümünde 

noktalama i�areti kullanılmaz. Bu tarzdaki öykülere bakıldı�ında kahramanların bilinç 

ve bilinçaltının iç içe oldu�u fark edilir. Özellikle “Dumanaltı” ve sonrasındaki öykü 

kitaplarında bu teknik özelli�e az da olsa rastlanır. Yazar, “Dumanaltı”nda anlattı�ı 

bireylerin dönemin baskıcı ortamındaki bunalımlarını içeri�e uygun olarak yeni teknikle 

anlatır. Kafası karı�ık olan bireylerin duygu ve dü�ünceleri bu �ekilde ortaya konulur. 

 Örne�in, “Dumanaltı” öyküsünde “Gülgun” adlı kahramanın eltisi olan kadının 

konu�masında noktalama i�aretlerinin kullanılmadı�ı görülür. Kafası çok karı�mı�, 

huzursuz ve mutsuz olan kadın kahramanın ruh halinin anlatıldı�ı bu kısımda içerik –

teknik uyumu dikkat çeker. 

 “Nerden ba�çalara çıktı nerden ekran buldu Gülgun’umu gendine ba�çalarınız 

biti�ik deyi a yavrım göynünüz de mi biti�eceydi cevizin altına kilim serer otururlardı 

bostana varanda hep görürdüm bir gah gah ederdi avrat aslanlı çe�me gibi �ıkılardı sesi 

Gülgun’umun güççük Zeyneb’i atar atar dutardı hevalara hop hop ederdi gız ona da mı 

acımadın allahsız gız anasız goydun bebe�i gavurun tu dedi�i vay vay ki hep biliridik 

Gülgun’umun Murat’a yandı�ını Murat’ın da onun mecinunu oldu�unu hep biliridik. 
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Gülgun’um öyle kibar kibar oturur ince elleriyle kilimin saçaklarını yola gopara 

annadırdı da gız bunnar neler annadır derdim hep aklıma yaramaz bir �ey gelmezdi ki 

demek ki Gülgun’umun içinin derdini dökmü� bu valinin avradına dost bilip Gülgun’um 

derslerini bir akılınan yapar da çıkar gecenin bir vakitlerine gadar yokarı sofada o kö�e 

pencerenin orada öyle beklerdi Murat dönsün deyi Murat Ali bizim Mustafa tüm 

deliganlı o�lanlarımız Topal Sürgün’ün dükkânına gederlermi� geceleri biz gene 

gapının daya�ını goymazdık o�lan kayfeden gelecek deyi hep sonradan eyan oldu 

bunnar bilmezidik Topal Sürgün dükkânının arkasındaki odada bu bizim o�lanlara 

akıllar ö�redirmi� hep hökümatın istemedi�i ziyan akıllar ziyan kitaplar belledirmi�iz 

gız bak görüyon mu nasıl garı�ın insanın zeyni…”429 

 Nezihe Meriç, öykülerinde kahramanlarını o anki ruhsal durumlarına göre 

konu�turur. Mutlu ve huzurlu bir insanın konu�ması ile mutsuz ve huzursuz olanın 

konu�ması aynı olmayacaktır. Sinirli ve tedirgin bir ruh hali de sözcük seçimine yön 

verir. “Dumanaltı” adlı öykü kitabında “mutsuz, huzursuz, sinirli, tedirgin” insanların 

öyküleri anlatıldı�ından bazı bölümlerde noktalama i�areti kullanılmaz.  

 “Tedirgin” öyküsünde Nurhan adlı kadın kahramanın kaldı�ı ko�u�ta zihninden 

geçenler noktalama i�areti olmadan sunulur : 

 “Ko�arak uzun aralı�ı geçip yatak odasına girince alı�ık olmadı�ı bir davranı�la 

kar�ıla�an ki�inin, bu davranı�a katlanmak zorunda oldu�unun bilincine varıveren 

sıkı�tırılmı� ki�inin karma�ık çarpıntısıyla odanın duvarını boydan boya kaplayan 

dolaba dayanıp kalarak az önce denedi�i yeni ipek memeli�i yata�ın üzerine atıvermi� 

bu yıl Paris hep parlak renkler kullanıyor iç çama�ırlarında sevmiyor Nurhan o daha çok 

soluk renkleri.”430 

 Nezihe Meriç, “Çavlanın �çinde Sessizce” adlı anı kitabında noktalama i�areti 

kullanmadan yazdı�ı bu bölümlere dair açıklama yapar. Konuya açıklık getiren bu 

sözler, aynı zamanda yazarı bu konuyla ilgili ele�tiren Erdal Öz ve Fethi Naci’ye cevap 

niteli�indedir.431 Erdal Öz, ele�tirisinde yazarın bu tekni�i neden kullandı�ını 

bilmedi�ini belirtmi�tir. Fethi Naci ise Nezihe Meriç’in bilinç akı�ını kullanmadı�ını 

belirterek bu duruma anlam veremedi�ini söylemi�tir. “Tutunamayanlar” romanındaki 

noktasız virgülsüz kırk sayfaya da de�inen Fethi Naci, Nezihe Meriç’in O�uz Atay ile 
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aynı tekni�i kullanmadı�ını vurgulamı�tır. Yazar, bu ele�tirileri belirttikten sonra 

açıklamasını �u sözlerle sunar: 

 “Bu nokta virgül meselesi �uydu: Bir konu�ma biçimi var. Topluluk içinde 

olsun, sohbet ederken, ayaküstü konu�urken, bir �ey anlatırken, birine bir haber iletirken 

vb. kendili�inden noktalama yaparız. Genelde böyledir bu. Her ne kadar yarım kalmı� 

sözcükler, oradan oraya atlamalar olursa da, dedi�im gibi genelde düzgün konu�ulur. 

Kendili�inden noktalanır, virgüllenir söz. Ama, diyelim bir kavgada, diyelim ate�li bir 

tartı�mada ya da gene tansiyonu çok yüksek bir dert anlatmada, bu düzen, cümle 

kurulu�ları falan altüst olur. Bir örnek vermek gerekirse, sözün geli�i, ben bu iki 

arkada�a çok fena kızmı�ım diyelim, ba�ka bir arkada�ıma sinir içinde anlatıyorum: 

“Bak sana �eyi anlatacaktım sen �eyi alıyormuydun canım biliyorum sen sanat 

dergilerini ba�ırıyorum de�il mi çünkü sinirlendim �imdi sen �u benim hangisindeydi 

hani ilenen bir hani �u ta�ralı öykü vardır canım hatırlarsın ha i�te orada ben sana 

veririm dergiyi ba�ka bir �ey söylüyorum �imdi dinle önce sen öyküyü bilirsin çok da 

seversin i�te orada hani noktasız virgülsüz anladın de�il mi uzun uzun konu�tu�umuz 

yani öyle �a�tım ki anlatamam…” 

 Diyalog kurulurken, böyle sinir ta�kınlıklarını, kavgaları nasıl yazmalı diye çok 

dü�ünmü�tüm bir zamanlar. Baktım noktalama i�aretleriyle olmuyor bu i�, kaldırdım 

ben de. Bu kadar basit. Bir iki öyküde kullanılmı�tır zaten. Anla�ılmaması da olacak 

gibi de�il.”432 

 Nezihe Meriç’in bazı öykülerinde okur, öykünün noktalama i�aretlerine dair 

yazarla birlikte fikir üretir. Öyküyü hem algılayan hem de dü�ünen okur, öykünün 

kurgulanı�ına tanık olur. Örne�in, “Ünlemleri Kökertmek” öyküsü �u cümleyle ba�lar: 

“Bu öyküde, iki “ah” bir “eyvah” kullanmak istiyorum.” Okurda merak uyandıran bu 

ifadenin ardından yazar �u açıklamayı yapar: 

 “Bu iki ünlemi de; bu öykü içinde, derinlemesine, içiçe geçmi�, sonu olmayan 

ma�aralar olarak duyumsuyorum. Öyle ki herbiri, ayrı ayrı öykü demetleri olarak 

ço�alıyor, yo�unla�ıyor.”433 

 Yazar, öyküde kullanaca�ı noktalama i�aretleri üzerine uzun uzun dü�ünür. 

“Ünlemleri Kökertmek” öyküsünde “ünlem” i�aretinin çok önemli bir i�levi vardır. 

Okur, öykü boyunca “ah ve eyvah” ünlemlerinin yerlerini de  merak eder. Yazarın  
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“Öykücük” adlı öyküsünde de aynı duyarlık söz konusudur. Yazar, okurla arasında 

mesafeyi kaldırır: 

 “Demek ki (burada üç nokta olmalı. Koymak istemiyorum. Nokta da olmaz. 

Öyle bırakıyorum.”434 

 Nezihe Meriç’in öykülerinin diline dikkat edildi�inde bazı özellikler dikkat 

çeker. Öykülerde  yer yer �arkı ya da türkü adlarına rastlanır. Kimi zaman da �arkı ya da 

türkülerden alıntılanan mısralara yer verildi�i görülür. Bozbulanık’ta “Alaturka 

�arkılar” öyküsünün kadın kahramanının en sevdi�i �arkı �udur: “Kimseye etmem 

�ikayet, a�larım ben halime.” (s. 87) Susuz III’te �u türküden bahsedilir: “Gökte yıldız 

buram buram” (s. 129) “Açar da Tutku Gülleri Açar” öyküsünde bir ilkokul �arkısından 

mısralara yer verilir. (s. 263) “Dumanaltı”, öyküsünde kadın kahraman a�ıt yakar: “�u 

yalan dünyaya geldim geleli.” (s. 33) “Tedirgin” öyküsünde hapishanedeki kadın 

kahramanların �arkı sözleri yer alır. (s. 66) “Yandırma”da “Bir Yunus” öyküsünde türkü 

adı söylenir: “Benim yarim gurbet ilde küçüldü.” (s. 25) 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde dikkat çeken bir ba�ka özellik,  atasözü ve 

deyimlerin  sıkça kullanılmasıdır. Öykülerde kahramanlar, konu�maları sırasında 

özellikle deyimlerden faydalanırlar. Duygu ve dü�üncelerini daha az sözcükle ifade 

ederler. Ayrıca atasözleri ve deyimler öykülerde anlatıma zenginlik kazandırır. Nezihe 

Meriç, öykülerinde sıkça bu yola ba�vurarak renkli bir söyleyi� sa�lar. Bu durum, 

öykülerdeki do�al kimli�e de katkı sa�lar. 

 “Bozbulanık”ta “Alaturka �arkılar” adlı öyküde “etekleri zil çalmak” deyimi 

kullanılır. “Râna Teyzenin etekleri zil çalar” cümlesiyle kahramanın ne kadar 

heyecanlandı�ı, tela�landı�ı anlatılır. Deyim, öyküde kısa ve özlü anlatım aracı olarak 

kullanılır. 

 Yazar, hem sözcük öbe�i durumundaki deyimlere hem de cümle durumundaki 

deyimlere yer verir. Anlatımı böylece daha çekici kılar. Yazar dilin olanaklarını zorlar 

ve kendine özgü deyimler de kullanır. Örne�in, öykülerde “çorbayı kurtarmak” ifadesi 

kalıpla�ır. Öykülerde genellikle kadın kahramanları anlatan yazar, onların ya�ama bakı� 

açılarını bu tür sözlerle ifade eder. �yi bir e� ve iyi bir anne olmak için “çorbayı 

kurtarmak” gerekmektedir. Çorbayı kurtarmak, evin düzenini sa�lamak anlamında 

kullanılır. Yazara özgü bu deyim, kadın kahramanların ortak özelli�ini kısa ve öz 

biçimde yansıtır. 
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 “Çocukların sevinci ve çorbası kurtulmu�. Çorba yine dumanı üstünde gelecek 

sofraya. 

 ��te bu hep açıktayım. Bir yandan çocuklar ve çorba kurtuldu, öbüründe bir 

kadın yapayalnız.”435 

 Öykülerde çok farklı deyimlere yer verildi�i görülmektedir : 

 “Ver zılgıtı. Ama �imdi herkesin karnı geni� zaten…E…Hadi. 

Allahaısmarladık…”436 

 “Bu yörelerde denildi�i gibi, sanki gö�e çekilmi�ti.”437 

 “Samur aptalı atalarımız, çalı kabu�undan ku�ak ku�anmı�, ben neden 

yapmayayım diye, kendi hakkımdan vazgeçip kızı beslemeye gayret gösteriyorum. Elim 

yüzüm yaprak açıyor bu yüzden.”438 

 “Al i�te, uykusuz gecelerde ba�la Elifin ebesini aramaya: Temiz adam ne 

demek?”439 

 “Bu kız de�il miydi onu köye rezil eden, ba�ında tuz kavuran.”440 

 “Sen de vaktiyle (hepiniz’e gençlik yıllarınızda) anlayabilseydin paranın ne 

oldu�unu. Senin toplumun sözü de�il mi ‘yolunu bulmak’, ‘kö�eyi dönmek’ vb. Eh! Sus 

o zaman. Kime ne kızıyorsun ki!”441 

Atasözleri, atalarımızın uzun denemelere dayanan yargılarını genel kural, 

bilgece dü�ünce ya da ö�üt olarak düsturla�tıran ve kalıpla�mı� biçimleri bulunan 

kanımca benimsenmi� öz sözleridir.442 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde atasözlerine sıkça yer verilir. Öykü kahramanları 

kimi zaman bu kalıpla�mı� sözlerle uyarılır. Ö�üt niteli�indeki bu sözler, onlara yol 

gösterir. Yazar, bazı olay ya da durumları en kısa ve etkileyici biçimde ifade etmek için 

de atasözlerine ba�vurur. 

 “Dumanaltı” adlı öykü kitabındaki “Erol Bey” öyküsünde �u atasözü kullanılır: 

Mal Canın Yongasıdır.443 Ömer Asım Aksoy, bu atasözünü �öyle açıklar: Mal, canın bir 
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parçası gibidir. Malına zarar gelen ki�i, canından bir parçası gidiyormu� gibi üzülür444. 

Yazar, bir ailenin kö�k ya�amını anlatırken bu atasözüne ba�vurur. 

 “Bir Kara Derin Kuyu” öyküsünde birden fazla atasözüne yer verilir. Öykünün 

ana kahramanına seslenen anlatıcı �unu söyler: “Atasözü ne der, bekâra mekânı 

sorulmaz.” Öyküde atasözleri Karadenizli Mustafa’ya ders verme amacıyla söylenir: 

 “Bir de atasözleri var. Mustafa da onlarla daha rahat anlatabiliyor sözlerini. Bu 

ikinci kadın için, acı su sabunu köpürtmez, diye ba�lıyor. A�acı besleyen toprak, topra�ı 

besleyen yaprak. Öküz e�iyle ko�ulur. Aç it, koyun gütmez diyor. N’apar peki? N’apsın 

yahu peki �imdi bu o�lan. Dar yerde kalmı�. Söylüyor zaten: Dar yerde can 

ya�amaz.”445 Bu öyküde dikkat çeken nokta, bir alt ba�lı�ın atasözü �eklinde 

sunulmasıdır. Öykünün küçük alt ba�lıklarından sonuncusu �öyledir: “Bilmedi�in Göle 

Dalma Mustafa. Atasözü Bu.” Öykünün son cümlesi ise �öyledir: “YEN� B�R 

ATASÖZÜ BULMALI SANA MUSTAFA. BUGÜNLERE UYGUN, YARINLARA 

KALACAK”.446 

 Nezihe Meriç, “Zor Yoku�u” öyküsünde �u atasözünü kullanır: “Can Bo�azdan 

Gelir” (s.221). Oldukça yaygın bu atasözünü kullanan yazar, bo�azına dikkat etmeyen, 

düzenli yemeyen ki�inin sa�lı�ının tehlikeye dü�ece�ini anlatır. Yemek yemenin 

önemini bu atasözüyle ifade eder. 

 “Yandırma” öyküsünde ise “Korkunun Ecele Faydası Yoktur” cümlesi yer 

alır.447 Bu atasözüyle de öykü kahramanlarının ruh hali yansıtılır. Yazar, olacakların 

önüne geçilemeyece�ini bu sözle anlatır. Öykü kahramanının bo� yere korkup üzüntü 

çekmemesi gerekti�ini belirtir. 

 “Suskun Ezgisi” öyküsünün ana kahramanı çevresiyle uyu�amayan bir kadındır. 

Modadan nefret eden kahraman çe�itli tepkilerle bunu ortaya koyar. Öteki insanlara 

benzemeyen bu kadın kahraman durumu atasözüyle açıklanır: “Ha, renk renk ayakkabı 

mı giymeye ba�ladı kadınlar, o hemen siyah giyiyor. Ya da beyaz. Zıtla�ıyor çevresiyle. 

Tav�an da�a küsmü�. Yok yok bazı da�lar var ki…”448 

                                                 
444 Ömer Asım Aksoy, age. ,  s. 385 
445 Bir Kara Derin Kuyu, s. 234 
446 Bir Kara Derin Kuyu, s. 236 
447 Yandırma, s. 63 
448 Bir Kara Derin Kuyu, Suskun Ezgisi, s. 238 
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 “Acıyı A�mak” öyküsünde, “ö�rendiklerimizi durmadan, usanmadan birbirimize 

geçirmemiz gerek” diyen anlatıcı �unu söyler: “Atasözünü bilirsiniz: Ba�lanan 

uçlanır…”449  

 Yazar, atasözü ve deyimin dı�ındaki bazı kalıpla�mı� sözlere de yer verir. Bunlar 

arasında en çok tekerlemeler dikkat çeker. Tekerleme tarzındaki sözlerin yer aldı�ı öykü 

sayısı çoktur. Nezihe Meriç’in daha çok masalsı  bir anlatımla yazdı�ı öykülerde 

tekerleme kullandı�ı görülür. Bu durum, öykünün anlatımında biçim arayı�ı olarak 

dü�ünülebilir. 

 “Dan dan! dan! dan! Çekilin yoldan, geliyor vatman, kaçıyor kaptan, tuh bre 

Amman!”450 

 “Kara kara kargalar. Kara karga gak dedi, bin duvara bak dedi”451 

 “Yenge kızı Ferdâne 

 Amcam kızı Dürdâne 

 Amcam kızı Dürdâne”452 

 “Aman da bu kıza, i�lemeli yastıklar dikmeli, 

 Aman da bu kıza, tenteli çar�aflar sermeli 

 Amanın da bu kız mı, sultan mı 

 Amanın da amanın”453 

 “He dedi içinden, “adam adama gerek olur, iki serçeden börek olur, he benim 

güzel gızım, he…”454 

Nezihe Meriç’in öyküleri dualar ve beddualar açısından çok zengindir. 

Bedduaların sayısının daha fazla olu�u dikkat çeken bir özelliktir. Dua ve beddua 

niteli�indeki sözlere �u örnekleri vermek mümkündür: 

Dualar: 

“Kapına bu�day ya�sın!”455 

“Allah bahtından güldürsün”456 

“Çama�ıra tahtaya gelince, yine Allah razı olsun.”457  

                                                 
449 Dumanaltı, Acıyı A�mak, s. 154 
450 Topal Ko�ma, Susuz V, s. 151 
451 Topal Ko�ma, Susuz VIII, s. 182 
452 Topal Ko�ma, Susuz VIII, s. 189 
453 Menek�eli Bilinç, Hı�hı�i Hançer, s. 246 
454 Dumanaltı, s. 43 
455 Bir Kara Derin Kuyu, Sepetli Kadın, s. 267 
456 Yandırma, Bir Yunus, s. 27 
457 Bozbulanık, Umud Fakirin Ekme�i, s. 44 
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“Sen bilirsin Ya Rabbim, sen bilirsin Allahım, sana inandım, sana güvendim 

Allahım, sen büyüksün Allahım.”458 

 

Beddualar: 

“Hay seni avukat yapanın boynu altında kalsın.”459 

“Allah ailemin de sizin de belanızı versin Müdire Hanım.”460 

“Hayriye’ye ‘ en iyisi kırık oturak üstünde can versin’ dedirtip güldük.”461  

“Allah belanı vere valinin garısı Allah belanı vere a�ulanasıca ganı suyla 

yumazlar ganı ganla hade �imdi atarım bu iftirayı ben de sene temizle gayri hade…”462  

“Marat çıkasıca. Zıkkımın kökü be!”463 

Nezihe Meriç, halk arasında yaygın olan kalıpla�mı� sözleri sıkça kullanır. 

Öykülerde anlatıma zenginlik kazandıran bu özellik daha kısa ve özlü bir anlatım da 

sa�lar. 

 Nezihe Meriç’in öyküleri “üslûp” bakımından incelendi�inde bir ba�ka özellik 

dikkat çeker: Nezihe Meriç dilde özle�mecili�i savunur. Yabancı sözcüklerin yerine 

Türkçe kar�ılıklarını kullanmayı tercih eder. Özellikle de ilk öykü kitaplarında bu tavır 

söz konusudur. “Dumanaltı” adlı öykü kitabından itibaren yabancı sözcüklerin sayısı 

artar. Örne�in, “yoksul” sözcü�ünün yerine “fakir”, “yarar” sözcü�ünün yerine “fayda”, 

“çaba”nın yerine “gayret”, “çevre”nin yerine “muhit”, “ölçü”nün yerine “vezin” 

sözcü�ü kullanılır. Yazarın yine de Türkçe sözcükleri kullanma çabası içinde oldu�u 

görülür.  

 Nezihe Meriç, bazı kitaplarında  sözcü�ün hem Türkçesini hem de yabancısını 

kullanır. Örne�in, bazı öykülerde “akıl” sözcü�ünü kullanan yazar bazılarında da “us” 

sözcü�üne yer verir. “Meyhane” sözcü�ünü sıkça kullanan yazar, “içkievi”ni kimi 

zaman “meyhane”nin yerine kullanır. Nezihe Meriç, öykülerinde en sık kullandı�ı 

sözcüklerden birisi olan “mutfak”, yazarın ilk öykü kitaplarında “mutbak” olarak geçer. 

Ayrıca yazarın “ovmak” yerine bazen “uvmak”, “ovulmu�” yerine “uvulmu�”, “so�an” 

yerine “suvan” sözcüklerini tercih etti�i görülür. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde Osmanlıca sözcüklerin sayısı  da  dikkat çeker. Bu 

sözcükleri kullanan kahramanlara dikkat edildi�inde sözcüklerin onların kimli�ine 
                                                 
458 Bozbulanık, Umudu Fakirin Ekme�i, s. 46 
459 Bozbulanık, s. 36 
460 Topal Ko�ma, Susuz VIII, s. 180 
461 Bozbulanık, Özsu, s. 76 
462 Dumanaltı, s. 31 
463 Dumanaltı, Erol Bey, s. 174 
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uygun oldu�u görülür. Daha çok ya�lı kahramanlar tarafından bu sözcüklerin 

kullanılması da önemli bir ayrıntıdır. Genellikle geçmi�e özlem duyan ya�lı 

kahramanlar eski dili de korurlar. Geçmi� zamanın sözcüklerini bugüne ta�ıyarak 

hatıraları ya�atmaya çalı�ırlar. Öykülerde dil ile  insan psikolojisi arasındaki ili�ki 

yansıtılır.  

 Susuz II öyküsünde “meyus, mükedder” (s.121), terk-i meclis eylemek (s.123), 

Susuz VIII öyküsünde  “muhterem, minare, vakit, yakinen” (s.181), Dı�arlıklı 

öyküsünde “fasl, mekâvit, tekâvit”(s.107), Umut’a Tezgah Kurmak öyküsünde  

“zatıâliler, mahdum, müddeiumumi bey ve zevceleri, te�rif etmek” (s.99) “Açar da 

Tutku Gülleri Açar” öyküsünde “akıl, aziz, tılsım” (s.259), “Dedi Ölüm Aklımda” 

öyküsünde “evlat, erzak, gamsız, iflah, illet, sultan, saltanat, veziri vükelâsı” (s.18) 

“Balıklar da Acı Çeker” öyküsünde  ise “menfi, müddeiumumi” (s.75) sözcükleri 

kullanılmı�tır. Öykülerde kullanılan Osmanlıca sözcüklere �u örnekler de verilebilir: 

 “A�a�ıda müfredatı yazılı 1919 kuru� masarifi muhakemenin davalıya aidiyetine 

kabili temyiz olmak üzere… usulen tefhim kılındı.”464 

 “Beyefendiler, hanımefendiler, zatıâlileri, vali beyefendi, defterdar beyin 

kayınvalideleri, yavruları, Osman Pa�a’nın mahdumları ve gelinleri, müddeiumumi bey 

ve gelinleri, müddeiumumi bey ve zevceleri te�rif ederlerdi!”465 

 “Görülmemi�, duyulmamı� bir sevdaymı� - getirdi�i buz gibi turunç �erbetini - 

ki, formülü atalardan kalmadır. “Müstesna” bir lezzeti vardır; damak donduran tadına 

doyulmaz - yudumlayarak. 

                Ya kokusu! Uzun süre durur esintinin içinde. Dolanır insanın çevresinde. 

Misk-i amber mübarek.”466 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde Batı dillerinden sözcükler de yer alır. Bu yabancı 

dillerdeki sözcükler kimi zaman bir turist tarafından söylenir. Öykülerin ço�unda ise dil 

özentisi içindeki kahramanlar tarafından kullanılır. Batı’ya hayran olan kahramanlar dil 

özelliklerinde de taklitçili�i benimserler. Yazar bu duruma ele�tirel yakla�ır. 

 “Alaturka �arkılar” öyküsünde “Pardon mon ami. Bekle moi Demain matin. 

Parque mon coeur sana hayrandır.” “Bozbulanık öyküsünde “konfenk�ınpink, elegan”, 

“Susuz VII” öyküsünde ““O! Good Morning” (s.159) “Ela do. Ela viresi” (s.163), 

“Susuz VIII” öyküsünde “armonize etmek” (s.188), “Bugenvilli Ba�langıç” öyküsünde 

                                                 
464 Menek�eli Bilinç, Sancılı Us Bizdedir, s. 268 
465 Dumanaltı, Umut’a Tezgah Kurmak, s. 99 
466 Yandırma, Balıklar da Acı Çeker, s. 79 
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“Yes! Pepsi! �s possible. Both make life beautiful” (s.279), “Suskun Ezgisi” öyküsünde 

“keseye nayn! “Sayın bayan ich bin nicht vervekt!” (s.243), “Balıklar da Acı Çeker” 

öyküsünde ise “alagarson” sözcükleri kullanılmı�tır. 

 Nezihe Meriç’in öykü kahramanlarının konu�malarında argo ifadelere sıkça 

rastlanır. E�itim düzeyi dü�ük kahramanların argoya daha sık ba�vurdukları görülür. 

Argo sözcü�ünün anlamı Türkçe Sözlük’te �öyledir: 

 “1- Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların 

kullandı�ı özel dil veya söz da�arcı�ı. 2- Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya 

kullanılmaması gereken çoklukla e�itimsiz ki�ilerin kullandı�ı söz veya deyim. 3- mec. 

Serserilerin, külhanbeylerinin kullandı�ı söz veya deyim.”467 Öykülerde daha çok 

sözcü�ün birinci anlamına uygun kullanımlar söz konusudur. 

 “Bozbulanık”ta yer alan “Çalgıcı” öyküsünde ana kahramanlardan birisi 

gazinoda çalgıcılık yapmaktadır. Bu kahramanın konu�maları argo ifadelerle doludur. 

Kahramanın sosyo-ekonomik yapısı dili kullanımına yansır. Çalgıcı, kar�ısındaki 

kahramana �öyle seslenir: 

 “Amin de abi, gözünü seveyim. Ona bir hal oldu muydu, senin darbukacı 

Hüsmen Yanık gitti bil. Arama. Çoluk çocuk dökülürüz. Kasımpa�a gerisine. Bo�una 

aspirin yutmuyorum ben. 

 Söyle bir �ey yavu. Tahmin et. At bir �ey. En azından anladın mı, en azından be� 

yüz ki�i. Bu gün o bir “Aaah” desin, biz yandık, Hüsnü’nün gazino gitti. Ahmet’inki 

gitti. Arama yallah! Bugün fasılcısı, soloya çıkanı, garsonları, mutfak eratı falan fı�tırık, 

en azından be� yüz ki�i, bir tek Meserret Hanım’ın sayesinde ev geçindiriyor. Ama karı 

para vuruyor. Vursun, helaldir, helal olsun, ne dedin abi? Millet anlamaz senin dedi�in 

ince müzükten.”468 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde anlatıcının üslubunda kimi zaman standart dilden 

sapma görülür. Öykü kahramanlarının konu�tu�u sokak diline ait sözcükler bazı 

öykülerde kullanılır. Argo ifadelerin dı�ında öykü kahramanlarının konu�malarında 

küfürlü ifadelerin de yer aldı�ı görülür. Özellikle sinirli ruh hallerinde söylenen bu 

sözlere �u örnekler verilebilir: 

 “Minderin kö�esinde uyuklayan ihtiyar Mesûde Hanım “Hay Hınzırlar” dedi. 

“Piç ettiniz uykumu.”469 

                                                 
467 Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, TDK  Yay., Ankara, 2005 , s. 217 
468 Bozbulanık, Çalgıcı, s. 11 
469 Bozbulanık, Dı�arlıklı, s. 107 
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 “Bana laf söyleyecek olanın alnını karı�larım, dedi. Bugüne bugün orispiye 

orispi denmiyo. Bir orospucuk maltızım var her derde yeti�iyor.”470 

 “Sat anasını be kuzum. Yapmı� be Meli. Daha kazık yemedin sen. Ne namussuz 

köpo�lu köpektir bu insanlar bilmezsin sen. Bak, na bu alın de�irmende çatlamadı. 

Yapmı� be kuzum.”471 

 “Kezban’ın keranası der. Gene kim geldi?” Çorap makinesini bir an durdurup 

e�ilip bakar. Ferah kahve salonunun çıra�ı o sallantılı, sivilceli o�lan, “Sofiya” der, 

“usta diyo ki…” “Akıtma dükkâna salyalarını salyangoz. Gene ne yemi� ustan?” 

“Sofiya, usta diyo ki…�ey diyo,bir kafes var da lazım mı diyor…” Sofiya kızar. Sıkıntı, 

bo�azına çıkmı�, küfreder. Semtin bütün serserileri küfrederler Sofiya’da. 

“E��o�lue��ek bi imanlı laf bilmez senin usta zati. Söyle ona kendi ku�unu koysun o 

kafese. Serseri sululandı iyice. Boko�lubok. Görünmesin gözüme, öyle söyle ona. Hadi 

çek arabanı sen de. Hadi…”Açılır küfretti mi. Açılır artık. Dönüverir birden. Bir ana 

kadın olur, dilleniverir.”472 

 Argo ya da küfür ifadesi olan sözcüklere öykülerde geçen  �u örnekleri 

verebiliriz: “Orospu, pezevenk, köpo�lu köpek, deyyus, e��o�lue��ek, piç kurusu, 

ahmak, ito�lu it, dangalak, manyak, ulan, aptal, zilli, herif, dürzü, zıkkım, hassiktir 

laaan, kerana, boko�lubok, serseri…” 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde dikkat çeken bir ba�ka özellik “koku” sözcü�ünün 

çok sık kullanılmasıdır. Yazar, farklı nesnelerin kokularını öykülerinde genellikle 

mutfaktan gelen yemek kokularını anlatır. Nezihe Meriç’i “kokunun kimyasını bulan 

öykücü” olarak tanımlayan Füsun Akatlı, bu konuda �u sözleri söyler: 

 “Renkleri gözde canlandırmak neyse ne de kokuları burunda canlandırmak 

olacak i� mi? Okurunu hiç yaya bırakmayan bir yazardır ya Meriç, koku belle�inizi 

hazır eder beklerseniz, gerisini o tamamlar sunar size. Yirmi yılı a�kın bir süre önce 

“KOKULAR VE ÖYKÜLER” ba�lıklı bir denememde �öyle yazmı�ım: Kokunun 

kimyasını bulan öykücü Nezihe Meriç’tir. Ovulmu� tahtalardan arap sabunu, 

çocuklardan hacı �akir, evlerden patlıcan-biber kızartması, sofralardan taze do�ranmı� 

domates-hıyar, dere otu, nane kokusu gelir. Kalın eli de�mi� öykülerdir. Yalnızlık 

çektirmezler.”473  

                                                 
470 Bozbulanık, Dı�arlıklı, s. 108 
471 Topal Ko�ma, Susuz VII, s. 163 
472 Topal Ko�ma, Susuz XI, s. 206 
473 Füsun AKATLI, “Küçük Bir Sabah Müzi�i, Varlık, S. 1148, 1 Mayıs 2003, s. 36-37 
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 Nezihe Meriç’in öykülerinde genellikle güzel kokuların yer aldı�ı görülür. 

“Koku” sözcü�ünün kullanımına öykülerden   �u örnekler verilebilir:  

 “Ortalıkta keskin bir kekik ve ayçiçe�i kokusu vardı.” (Bozbulanık, Uzun Hava, 

s. 48) 

 “Do�a, toprak kokusu, kekik kokusu, sabah ayazına dönen gece kokusu içinde 

sessiz, büyük, önlerinde duruyordu.” (Bozbulanık, Uzun Hava, s. 52) 

 “Havada kebap kestane kokusu vardı.” (Bozbulanık, Narin, s. 69) 

 “Kebap kestane kokusunu duymuyordu adam.” (Topal Ko�ma, Susuz VI, s. 

151) 

 “Her açılı�ta biti�ik pasta fırının ve caddenin kokusu gelir” (Topal Ko�ma, 

Susuz XI, s. 205) 

 “Artan köpüklü suyla, oca�ın çevresini silerim. Sonra yıkarım bula�ık bezini, 

yıkarım kurulama bezini. Kaynar suda, köpürtür köpürtür çitilerim onları. Sıkıca sıkar 

asarım. Mutba�ın içi sıcak buharlı sabun kokar.” (Menek�eli Bilinç, Açar da Tutku 

Gülleri Açar, s. 258) 

 “Mis gibi limon kolonyası kokarak, onları dinledi.” (Menek�eli Bilinç, Sancılı 

Us Bizdedir, s. 269) 

 “Pencerelerin önünü, sıcak sabunlu suyla, dumanı tüte tüte siliyor. Sünger kara 

kara köpürüyor ço�u kez.” (Dumanaltı, Dedi Ölüm Aklımda, s. 12) 

 “Dümbür düdük arasında, kebap ve anason kokuları da�ılır bahçelerden” 

(Dumanaltı, s. 28) 

“Saçlarının her zaman süründü�ü kokunun içine gömülerek.” (Dumanaltı, 

Tedirgin, s. 46) 

“Rakının, ate�e gösterilen çirozun, dereotunun kokusu yayılırdı, inceden.” 

(Dumanaltı, Tedirgin, s. 67) 

“Yaprak kımıldamayan bir günün sarı sıca�ında, ada çayı, kekik, güne�te fırçmı� 

incir kokularının keskinle�ti�i zamanlarda deniz, ı�ı�ı geçiri geçiriverir.” (Dumanaltı, 

Acıyı A�mak, s. 144) 

“… meyve suları, ızgara etler, ojeler, sandaletler, deniz elbiseleri, balık kokuları 

arasında…” (Bir Kara Derin Kuyu, Zor Yoku�u, s. 222) 

“Yelpazelendikçe çevresine binbir gece masallarının ı�ıklarını saçan mangalın 

ba�ından, ızgaradaki pirzolaların kokusu arasından…” (Bir Kara Derin Kuyu, 

Bugenvilli Ba�langıç, s. 281) 



 249 

“…Oh! Mis gibi kokuyor dedirten o kokuyu.” (Bir Kara Derin Kuyu, Eskiden 

Bodrum’da I, s. 290) 

Öykülerde “koku” sözcü�ü çok sık kullanılır. Bu durum, öykülerin içeri�i ile 

ba�lantılıdır. Bu durum kadın dünyasını ele alan öykülerde daha  gerçekçi bir havanın 

olu�masına da katkı sa�lar.  

Nezihe Meriç’ in öykülerinin dil özellikleri ortaya konulurken bazı önemli 

özellikler ayrı ba�lık altında incelenmelidir :  

 

3.7.1. �iirsel �fadeler  

 Nezihe Meriç’in öykülerinde �iirsel ifadeler sıkça kullanılır. Yazar, anlatımı 

güzelle�tirmek, daha etkili hale getirmek amacıyla bu yola ba�vurur. Kullanılan �iirsel 

ifadelerde soyut kavramların sayısı dikkat çeker. Öykülerde olayın yerini tasvir, fiillerin 

yerini ise sıfatlar alır. �ç gözlem a�ırlıklı bu öykü anlayı�ı �iirsel ifadelerin kullanımına 

oldukça elveri�lidir. Nezihe Meriç’in öykülerindeki �iirsellikte renklerin i�levi de dikkat 

çeker. Renkler, öykülerde  gerçek anlamlarının ötesinde yepyeni anlamlar kazanır. 

Böylece �iirsellik sa�lanır.  

 Öykülerin ço�unda �iirsel bir atmosfer söz konusudur. Mekân ya da ki�i 

tasvirleri bu atmosfere uygundur. Özellikle renklerin yüklendi�i yeni anlamlar 

sayesinde ifade daha etkili hale gelir. “Susuz V” öyküsünde oldu�u gibi �iirsel 

ifadelerin ço�unda “mavi” rengi yo�un olarak kullanılır. Mavi, öykülerde bir renk 

olmaktan çıkar ve çe�itli anlamlar yüklenir. Mavi, kimi zaman özgürlü�ü kimi zaman da 

huzuru simgeler. “Gökyüzü” ve ona ba�lı olarak cümlede geçen “mavi” sözcü�ünün 

örnekleri öykülerde çok fazladır. “Bo�lukta Mavi” öyküsünün teması “mavi” 

sözcü�ünde saklıdır. Aydınlı�ın sembolü olan “mavi” bu öykünün mesajını da iletir: 

“Ba�ınızın üstünde gökyüzünün mavili�ini gördü�ünüz sürece kendinizi mutlu 

saymalısınız.”474 “Susuz V” öyküsünde yer alan �u iki cümle dikkat çekicidir:  

 “Dumanlı bir mavi denizde yol yol ı�ık ı�ık alır”475 

 “Mavi ay alazlar geçer damarları.”476 

                                                 
474 Bozbulanık, Bo�lukta Mavi, s. 21 
475 Topal Ko�ma, Susuz V, s. 138 
476 Topal Ko�ma, Susuz V, s. 139 



 250 

  “Mavi” ve “gökyüzü” sözcükleri Nezihe Meriç  tarafından sıkça 

kullanılır. Yazar, renge yeni anlamlar kazandırı. Bu kullanımların a�a�ıdaki örnekleri, 

bu türden ifadelerdir: 

 “Ö�retmen, bazan çocuklara bazan pencereden görünen gökyüzüne, bazan da 

yüzü�ün eflatun ta�ına bakıyor.”477 

 “Yukarıda gökyüzü koyu mavi yıldızlıydı.”478 

 “Kent uzakta, deniz ile gö�ün bir örnek mavili�i arasında, hafif dumanlı ve 

de�i�ik bir mavilikte küme halinde durmaktadır.”479 

 “Kadınların birinin e�arbında, kendi ba�ına ya�ayan, kadınla hiçbir ilgisi 

olmayan bir mavi görünüyor.”480 

 “Koyu koyu mavi gözlü. Koyu mavi gözleri dalgın bir adam.”481 

 “Nili uçuk sarı, soluk ye�il, dumanlı gökmavisi renklerinin uyumu içinde 

ya�ar.”482 

 “Papatyalar açınca, diyorum, üstümüzde gök, gök mavisi, önümüzde deniz, 

deniz mavisi…”483 

 “Masa örtüleri mavi oldu�u için - diyor anne - denizin mavisiyle örtülerin mavisi 

birbirine karı�ıyor, bahçe sanki denizin üzerindeymi� gibi oluyor.”484 

 “Dı�arıda günlük güne�lik bir gün; gökyüzü masmavi, deniz soluk mavi, hava 

sıcak…”485 

 Öykülerde “ye�il” rengi de mavi gibi �iirsel ifadelerde sıkça kullanılır. Yazar, bu 

renge de bazı duygular yükler. Böylece farklı ça�rı�ımlar sa�lar. “Susuz V” de yer alan 

�u cümle dikkat çeker: “Ye�il erik tadında bir ay dolar damarlarına.”486 Bu cümle, bir 

�iir cümlesini ça�rı�tırır. Menek�eli Bilinç’te “Varım Diyorum �nanmalısınız” adlı 

öyküde de yazar, ye�ile adeta ki�ilik kazandırır. “Görülmemi�, delirmi�, saldırgan, bir 

ye�il” tasvir edilir. �iirsel ifadeler kahramanların ruh hallerini de yansıtması bakımından 

önemlidir. “Bazıları” öyküsünde de aynı durum söz konusudur. “Nazire” adlı kahraman, 

yosun ye�ili gözleri nedeniyle “ye�il” ile özde�le�ir. Kadının güzelli�i, rengin güzelli�i 

                                                 
477 Bozbulanık, Ö�retmen, s. 64 
478 Bozbulanık, Narin, s. 69 
479 Bozbulanık, Keklik Türküsü, s. 99 
480 Topal Ko�ma, Susuz VI, s. 146 
481 Menek�eli Bilinç, Varım Diyorum �nanmalısınız, s. 216 
482 Bozbulanık, Tedirgin, s. 52 
483 Dumanaltı, Marangozdur Adı Ahmet  Ustadır, s. 118 
484 Yandırma, Oya, s. 34 
485 Yandırma, Çiçek Balı, s. 65 
486 Topal Ko�ma, Susuz V, s. 139 
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ile ifade edilir. Renk, yeni anlam kazanır. “Ye�il” renginin öykülerdeki kullanımına �u 

örnekler verilebilir.  

 “Ayrıca güne�e baktı�ı zaman, kahverengisine ye�il vurmu� gözleri de çok 

güzeldir.” (Bozbulanık, Dünyada Teknik Arıza, s. 18) 

 “Bir an kızın siyah gözlerini, kadının, uzun kirpikli, koyu ye�il gözleriyle 

kar�ıla�tı.” (Bozbulanık, Da�ılı�, s. 59) 

 “Baharın geldi�ine iyiden iyiye inanıldı�ı bir gün, çayır çimen, ye�il me�il 

derken…” (Bozbulanık, Ö�retmen, s. 64) 

 “Hafiften hafiften ye�ilimsi bir rüzgar esiyordu.” (Bozbulanık, Alaturka 

�arkılar, s. 83) 

 “O kadar para döküp aldıkları ye�il mantolo�u ile ye�il naylon çantasını, ye�il 

e�arbını ev sahipleri terzi Rum kızı hiç be�enmemi�ti.” (Bozbulanık, Dı�arlıklı, s. 103) 

 “Acı ye�il bir kazak!” (Topal Ko�ma, Susuz II, s. 119) 

 “Bir e�ri ya�mur ya�ar bizim da�lara… Ye�ilin bir tozuyu�u vardır…” (Topal 

Ko�ma, Susuz III, s. 127) 

 “Ye�ilden dönme boz bir renk; dumanlı, serin içine kapalı bir boz renk sarar 

tenha bir iskeleyi.” (Topal Ko�ma, Susuz V, s. 138) 

 “Küçük küçük çukur ye�il gözleri var diyecekti. Küçük küçük çukur ye�il gözlü 

bir kız…” (Topal Ko�ma, Susuz V, s. 140) 

 “Di�siz a�ızda ezilen, evrilip çevrilip ezilen ye�il.” (Topal Ko�ma, Susuz VIII s. 

179) 

 “Bülent’in sesiyle Karaco�lan’ı anlatıyor. “…Ak da�ın ete�i bir ye�il koru…” 

(Topal Ko�ma, Susuz VIII, s. 185) 

 “Tükürü�ü kuruyor ye�il zeytin kadının.” (Topal Ko�ma, Susuz X, s.198) 

 “Acı, bo� bakır çinilemi� küf ye�ilin de kekre; yüre�i sıkı�tırıyor.” (Topal 

Ko�ma, Susuz X, s. 201) 

 “�ehrin renklerini çarpıcı bir kendine çeki�le bastırıyordu o ye�il. Görülmemi�, 

delirmi�, saldırgan bir ye�ildi. Böyle bir ye�ildi de kimse ilgilenmiyordu.” (Menek�eli 

Bilinç, Varım Diyorum �nanmalısınız, s. 212) 

 “Bir yılan geçecekti aramızdan, so�uk. So�uk ama ye�il de�il. O ye�ilin 

yoklu�unu anlamayacak denli genç. So�uk, ama ye�il olmayan yılanın beni 

�a�ırtaca�ını sanmı�tı.” (Menek�eli Bilinç, Açar da Tutku Gülleri Açar, s. 255) 

 “Ye�ilim soluyor artık.” (Menek�eli Bilinç, Açar da Tutku Gülleri Açar, s. 

265) 
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 “Nil, uçuk sarı, soluk, ye�il, dumanlı, gökmavisi renklerinin uyumu içinde 

ya�ar.” (Dumanaltı, Tedirgin, s. 52) 

 “Çimenler kendi renginde yani ye�il mi ye�il, diyorum. Gideriz kırlara…” 

(Dumanaltı, Marangozdur Adı Ahmet Ustadır, s. 118) 

             Mekân tasvirinde dikkat çeken �iirsellik, öyküdeki ki�i tasvirleriyle de uyum 

içerisindedir. Mekân tasviri, kahramanların ruh halleriyle ili�kilidir. Öykünün iki 

kahramanı mutsuz, huzursuz ve yalnızdır. Mekân tasviri onların duygusallı�ını yansıtır. 

Zihinsel algılamaya uygun bir tasvir dikkat çeker. Ayrıca öykünün kahramanlarının 

tasvirleri de �iirselli�e uygundur. Öyküde “Mahmut A�abey” olarak biline kahraman 

“içine altın tozu karı�tırılmı�, iri kahverengi bir adam” olarak tanıtılır. Di�er kahraman, 

Sahir ise “çil çil, çil çil ince, çil çil ince yüzlü” olarak tanıtılır. Mahmut adlı kahraman 

“kahverengi” ile anılır. Kahramanın adının yerini renk alır. Kahraman, içine altın tozu 

karı�tırılmı� kahverengi ile özde�le�ir. 

Öykülerde yazar tarafından yapılan tanımlarda �iirsel ifadelere sıkça yer verilir. 

Örne�in, “Keklik Türküsü” adlı öyküde yazar-anlatıcı, a�kın tanımına yer verir. Tanım 

�öyledir: “Bir çılgınlık anında görkemli bir çı�lık halinde dünyadan atladı�ınızı ve 

bo�lukta tükeninceye kadar parçalandı�ınızı dü�ünün. A�k budur.” Öykülerde yer alan 

buna benzer tanımlardaki mecazlı söyleyi�ler, duyular arasında aktarmalar ve 

benzetmeler �iirselli�i sa�layan önemli unsurlardır. Nezihe Meriç’in öykülerinde yer 

alan �iirsel ifadelere �u örnekler gösterilebilir: 

 “Ay daha çok parladı. Geldi, vi�neliklerin üstünde durdu.” (Bozbulanık, Uzun 

Hava, s. 51)  

 “Pencere yo�unla�mı� bir karanlı�a açılıyor. I�ıklarla insanlar, yedi bin kat 

a�a�ıda kayna�ıyorlar. Anılar, umutlar, özlemler de onlarla beraber. Yedi bin kat 

yukarıda sadece karanlık var. Katkısız, koyu karanlık. Bu dinginliktir Ali Bey için.” 

(Topal Ko�ma, Susuz II, s. 117) 

 “�ehir kıvrılmı� uyuyor. Kısa soluklarla, ayaküstü, rahatsız bir uyku kestiri�. 

Geni� soluklarla uyunan, derin uykular, bu gece yarısı, katran karasında nokta nokta 

ı�ımı�, tüm renkleri arılı�ını yitirmi� �ehirden uzakta, ba�ka bir yerdedir. O yer 

Kafda�ı’nın ardındadır. Az gitsinler, uz gitsinler, Kafda�ını a�ıp boncuk mavisinde 

güne�in açısına kavu�sunlar…” (Topal Ko�ma, Susuz V, s. 137) 

 “Çobanyıldızı. Biz çocuk dünyasının arı, yıldız basmı� sevinçli bir anı sızlayıp 

geçti yüreklerinden. “Çil horoz” dedi kahverengi.” (Topal Ko�ma, Susuz V, s. 143) 
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 “Boz Hep ı�ıklı içten içe. Sobada gürgür ate� rengi, mangalda küllü küllü 

pembemsi, çocukların gölgelerinde güne�e kar�ı serpilmi� su gibi. Ye�il zeytin gözler, 

ince narin tütüp duruyor. Da�ın ardında uzakla�an bir kamyon sesiyle soluksuz bir an.” 

(Topal Ko�ma, Susuz X, s. 198) 

 “I�ık, has ı�ık, arı ı�ık tüm. Toprak, ana toprak, kadın toprak. Bire bin veren 

toprak. Kırı� kırı�. Güne�e, boz kıra, acı suya kar�ı.” (Topal Ko�ma, Susuz X, s. 200) 

 “Berrak tınlayı�lar, uzak bir gökyüzünün, �imdi ban masmavi görünen kubbesi 

altında uzakla�tı. Tıpkı horoz ibiklerinin parlak kırmızısı ve halamın ıspanak pi�irdi�i, 

hani o çocuk günlerimin, gelincik, kuzukula�ı, bö�ürtlen tadındaki uykuları gibi…” 

(Menek�eli Bilinç, Açar da Tutku Gülleri Açar, s. 263) 

 “Tepeden umulmadık bir cayırtıyla kocaman bir ku� geçti, deniz kenarlarını 

anımsatarak.” (Bozbulanık, Dedi Ölüm Aklımda, s. 24) 

 “Onunla kar�ıla�tı�ımızda, rıhtım, balık tutanlar, sesler, gülü�meler, bir dü� 

dünyasının ı�ıklı, turuncumsu, koyu pembesi içindeydi. Güne�, çevresinde menek�eye 

dönü�en renklerle denize de�di de�ecek.” (Dumanaltı, Büyük Liman �çine de Pazar 

Kurulur Pazar, s. 249) 

 “I�ık, toparladı�ı gibi renklerin tümünü, ülkesindeki büyülü kutuya kapatmı�tı.” 

(Bir Kara Derin Kuyu, Eskiden Bodrum’da II, s. 292) 

 “Güne�, sıcak, duyguları tek renkte, kendi beyaz ı�ı�ında topluyor. Tasa 

soluyor.” (Bir Kara Derin Kuyu, Giz, s. 301) 

 “Gözümün bebe�inde, insanı dibe çeken, en dipte, suyun ı�ık almayan yerinde 

pırıltısında koyulmu� bir kara.” (Bir Kara Derin Kuyu, Uydurukçu, s. 307) 

 “Balkona ya�mur ku�a�ı gelmi�, ı�ıldayıp hepsini rengarenk boyamı� gibi oldu. 

�iirler döküldü ortalı�a.” (Yandırma, Çiçek Balı, s. 61) 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde sıfatların sayısı oldukça fazladır. Bunun 

nedeni,öykülerin iç gözleme dayalı olmasıdır. Dı� tasvirlerden çok iç tasvirlerin sayısı 

artmı�tır. Öykülerde �airane ifadeler bu nedenle fazladır. Pek ço�unda da “sıfatlar” ön 

plandadır. Öykülerde sözcüklerle adeta resim çizilir.  

 “Susuz V” adlı öyküde mekân tasviri �iirsel ifadelerle yapılır. Sıfatların sayısı 

dikkat çeker. �simler de�i�ik sıfatlarla nitelenir:  
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 “Issız, büyük bir kent köprüsü. Güven verici demir parmaklıklar. Ayazlamı� bir 

nisan gecesinde kent uzak ı�ıklar içinde; gurbet gibi, ak�am alacasında ovadan do�ru 

gelen yusufçuk sesi gibi bir ho� yürek sızısı…”487 

 Açar da Tutku Gülleri Açar” öyküsünün merkezinde “ye�il yılan” imgesi yer 

alır. Öykünün iki kadın kahramanı arasındaki çatı�ma anlatılırken kıskançlık duygusu 

bu imgeyle ifade edilir. Sıfatlar, bu öyküde de geni� yer tutar.  

 “Beni gördü�ünde ne yapaca�ını, uzun uykusuz geceler boyunca dü�ünmü�tü. 

Bir yılan geçecekti aramızdan, so�uk. So�uk, ama ye�il de�il. O ye�ilin yoklu�unu 

anlayamayacak denli genç. So�uk ama ye�il olmayan yılanın beni �a�ırtaca�ını 

sanmı�tı. Benim ondan önce do�mu� olmam bir burada i�e yaradı. Bunun dı�ında, o, 

kendini benimle bir çizgide kullanabilir. Ben ondan daha önce ba�lamı�tım büyük 

oyununa beni tutanın. O yüzden, ona yılanını kullanıma fırsatı vermedim. Güldüm ona. 

Sava� alanlarını hiçe saymı�, sava�malardan yılmamı� bir gülü�tü bu elbette. Pek 

anlayamadı…”488 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde fiilden daha çok yer tutan sıfatlar, özellikle 

tasvirlerde kar�ımıza çıkar. Yazar iç çözümlemelerinde de sıfatları sıkça kullanır: 

 “Kahverengi bir adam o. �çine altın tozu serpilmi� bir kahverengi adam.” (Topal 

Ko�ma, Susuz V, s. 136) 

 “Ye�il boyalı araba, donuk donuk parlayan gü�ümler, güler yüzlü bardaklar, 

sulanan gölge yerler, insanın içini biraz olsun ferahlatıyordu.” (Bozbulanık, Umudu 

Fakirin Ekme�i, s. 42) 

 “�nsanın içine i�leyen bir ses bu. �çinden uçuk sarı ı�ıklar geçen esmer bir ses. 

Bana, bazı bazı güneybatıdan esen, o mahzun rüzgârı hatırlatıyor. O benim sevgilimin 

sesi de�il. Ben sessiz ve önemsiz bir kızım. Yalnız. Çilli burnum ve soluk 

yanaklarımla… O, Kaliforniyalı genç bir adam herhalde.” (Bozbulanık, Narin, s. 68) 

 “O esmer kızı görür görmez hemen soka�ımı dü�ündüm. Bu, ta�larının arasından 

otlar fı�kıran bir eski zaman yoku�uydu. �ki yanında, yüksek, sa�lam, serin ta� duvarlar 

ve tam kar�ısında masmavi bir gökyüzü parçası vardı. En güzeli yoku�tan a�a�ı ta�ların, 

otların, arasından �ırıl �ırıl süzülen sulardı.” (Bozbulanık, Madem ki Hayal Kurmak 

Bedavadır, s. 79) 

                                                 
487 Topal Ko�ma, Susuz V, s. 141 
488 Menek�eli Bilinç, Açar da Tutku Gülleri Açar, s. 255 
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 “Sarı�ın, �i�manca, genç bir kadın göründü. Üzerinde kısa kollu, eski bir basma 

entari vardı. Entari kısalmı� oldu�undan, çorapsız, kalın bacakları hemen gözü 

çekiyordu.” (Bozbulanık, Kurumak, s. 92) 

 “Ahmet bakıyor; fıçıların sızıntılı ek�ili�ini, lo�tukta meyhaneci Mike’nin dalgın 

kırmızı suratını, kabarık beyaz saçlarını görüyor. Unutulmu� bir kıyı kasabasında, 

rıhtımın ıslak ta�larında, isli bir gemici feneri yanıyor.” (Topal Ko�ma, Susuz III, s. 

127) 

 “Bir gün küçücük sarı bir fare gelmi�ti odaya. Akıllı, yaramaz, �akacı bir farecik. 

(…) Di�leriyle gözleri bu denli ı�ıldayan bir ba�kasına rastlamadım. �nce kara suratına, 

simsiyah da�ını saçlarına kar�ı gözlerinin ela olu�u �a�ırtırdı beni. Melez bir havası 

vardı.” (Topal Ko�ma, Susuz VII, s. 171) 

 “Adam kö�ede, Çinli suratlı… çalık bir güne�; tepe camlarından vuran, tozu 

kızgın, iri kara akrep bir sinek u�ultusunda, bo�ucu güne�…” (Topal Ko�ma, Susuz XI, 

s. 202) 

 “�riyarı, saçları gür kıvırcık, beyaz di�li, sa�lam, güzel erkeklerdir, bu kentin 

erkekleri. Yüksek sesle güler, büyük kıllı elleriyle �akır �akır tavır oynarlar. Bembeyaz 

di�leriyle gülerler her dönü�te, biraz sarho�, kentin ünlü �araplarıyla fırınlanmı� 

kuzudan koca bir lokma ısırılırken dikilivermi� kaçak rakıları…” (Dumanaltı, s. 28) 

 “Onlar bu güzel salona yakı�ıyorlardı. �kisinin de güne�te yanmı�, güne� 

ya�larıyla ovulmu� çıplak bacaklarının gergin derisi parlıyordu. Tüyleri alınmı�, 

bakımlı bacaklar, parlak cilalı ayak tırnakları. Bir de güzel elleri. I�ıldayan tırnakları, 

parlak ta�lı yüzükleriyle. �nce görgülü be�enileri, ya�amlarının her yönünde…” 

(Dumanaltı, Tedirgin, s. 58) 

 Yazar, cansız varlıkları öykülerinde ço�u zaman ki�ile�tirir. Onları bir insan 

olarak dü�ünür. Cansız varlıklara birer kimlik kazandırır. Anlatımı zenginle�tiren yazar, 

kimi zaman tek bir cümleyle �iirsel bir atmosfer yaratır. Örne�in, “Susuz V”te yer alan 

�u cümle oldukça etkileyicidir: “�ehir ayaza kar�ı çırılçıplak soyundu”489 Yazar, kuru 

bir anlatım yerine sanatlı bir ifadeyi tercih eder. 

 Bazı öykülerde zamana dair bilgi verilirken sıfatlara ba�vurulur. Anlatıma 

canlılık kazandırılır. �iirsel bir atmosfer olu�tu�undan zaman unsuru da dikkat çekici 

bir hal alır. Örne�in, “Susuz VI” öyküsündeki �u cümle oldukça dikkat çekicidir.  

 “Bu, kasım ortasında ayçiçe�i bir gündü”490 

                                                 
489 Topal Ko�ma, Susuz V, s. 141 
490 Topal Ko�ma, Susuz V, s. 150 
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            Nezihe Meriç’in dili �iirsel bir dildir. �iirsel ifadelere sıkça ba�vuran yazar,  

öykülerinde duygu yüklü bir anlatım sa�lar. Öykülerine akıcılık ve do�allık 

kazandırması için devrik cümlelere de ba�vurur. Özellikle de �iirsel ifadelerin 

bulundu�u bölümlerde devrik cümle sayısı artar. Sözcüklerin seçiminde büyük bir 

titizlik gösteren yazar, onlara yeni anlamlar yükler. Yazar, sözcüklerin müzikal 

de�erlerine dahi önem verir. Sözcüklerin ahengini yakalamaya çalı�an yazar, özellikle  

�iirsel ifadelerin kullanımında buna dikkat eder.  

   

3.7.2. Benzetmeler 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde benzetmelere sıkça yer verilir. Öykülerde 

kullanılan benzetmeler anlatıma renk katar. Ayrıca yazarın benzetmelere sıkça 

ba�vurması daha etkili bir söyleyi� sa�lar.  

 “Çalgıcı” adlı öykünün ö�retmen olan kahramanının bakı�ları �u ifadeyle 

anlatılır: “Bakı�ları bıçak sırtı gibiydi.”491 Öykünün di�er kahramanı olan çalgıcının 

tasvirinde de benzetmelere ba�vurulur. Çalgıcı, ya�ama sevinciyle dolu bir tip 

oldu�undan sürekli güler. Onun ö�retmenle kar�ıla�ma anı öyküde �u cümleyle anlatılır: 

“Zilli düdük bir gülü� içinde, berikinin konuna girdi.”492 Bu cümlede de aynı 

benzetmeden faydalanılır. Çalgıcının gülü�ünün ne kadar co�kulu ve içten oldu�u 

vurgulanır. 

 “Keklik Türküsü” adlı öyküde a�k, akide �ekerine benzetilir. Bu benzetme 

öyküde �öyle ifade edilir: 

 “Hani pembe akide �ekerleri vardır bilir misiniz, onların bir baygın pembesi, 

insanın içine yayılan bir kokusu vardır. A�k öyle bir �ey i�te.”493  

 “Susuz XI” öyküsünde kadın kahraman, Van kedisine benzetilir. Genç kadının 

a�zının ne kadar minik oldu�u anlatılırken bu benzetmeye ba�vurulur. Ayrıca genç 

kadın, “dalından yeni koparılmı�, suya konmu� pembe bir güle” benzetilir. Bu 

benzetme, kahramanın ruh haline oldukça uygundur. Kadın, köyünden yeni ayrılmı�, 

�stanbul’a ta�ınmı�tır. �stanbul’da i� aramaktadır. Öykünün merkezinde de onun hayata 

tutunma çabası yer alır. 

                                                 
491 Bozbulanık, Çalgıcı, s. 9 
492 Bozbulanık, Çalgıcı, s. 9 
493 Bozbulanık, Keklik Türküsü. s. 97 
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 Öykülerde bitkilerin kullanıldı�ı benzetmelerin sayısı fazladır. “Susuz X” 

öyküsünün kadın kahramanı, “ye�il zeytin kadın”494 olarak tanımlanır. Genç kadının 

gözleri rengi bakımından ye�il zeytine benzer. Renk benzerli�i bakımından ikisi 

arasında ilgi kurulur. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinin ço�unda “gül” imgesi yer alır. Öykülerde kadın 

kahramanlar bazı özellikleri bakımından güle benzetilirler. Kadın kahramanlar tasvir 

edilirken “gül” benzetmesine ba�vurulur. “Menek�eli Bilinç”te yer alan “Giderek Daha 

Güçlü” öyküsünün kadın kahramanı ile “gül” arasında ilgi kurulur. Kadın kahramanın 

ki�ili�i ile gül arasındaki ba�lantı öyküde açıklanır. Gül, insanın içinde büyüttü�ü 

umudu, özgürlü�ü ve tüm insanlara duydu�u sevgiyi temsil eder. 

 “Ben bir gül büyütüyorum. Çocukluk gecelerimin karanlıklarından alıp 

getirmi�tim, benimle onu. Ben yollarda yürürken, ben ta�ların arasında sıkı�ıp sıkı�ıp 

kalırken, kalabalıklardan geçerken, onu en güzel, en  sessiz kö�emde nazlatırdım. Avaz 

avaz gelen dolmu�lara atlar, omuz omuza sıkı�ıp otururdum ya, yola çıkar çıkmaz 

çevrem kayboluverirdi. Bir yerden gülümün sesi gelirdi. Yollara mı bakardım, a�açları 

mı görürdüm artık. Ben bir gülü büyürken ya�amasını biliyordum.”495 

 “Topal Ko�ma” adlı öykü kitabındaki “Susuz” ba�lıklı öykülerde çok sayıda 

benzetme yer alır. Benzetmelerde dikkat çeken nokta ise pek ço�unda hayvanların 

kullanılmasıdır. Hayvanların “kendisine benzetilen unsuru” olarak kullanıldı�ı görülür. 

“Susuz VII”de Sofiya adlı kadın kahraman, bir sincaba benzetilir. Kadın çok 

çalı�kandır. Benzetme, sürekli ko�turan bu kahramanın en belirgin özelli�ini ifade eder.  

 “Susuz VI” öyküsünde “Sahir” adlı kahramanın ruh hali anlatılırken “tasa ku�u” 

ifadesine sıkça yer verilir. Tasa ile ku� arasında ilgi kurulur. Sahir adlı kahramanın tasa 

ku�unun kanatlarında sürekli yolculuk yaptı�ı belirtilir.496 Öykünün son cümlesinde de 

bo�lukta kapkara duran bir tasa ku�unun varlı�ına i�aret edilir. Bu benzetme öyküde 

�iirsel bir söyleyi� sa�lar. 

 “Sincap gibi bu kadın…” derdi Essahtan Sofiya sincap gibidir. Sofiya! Bir iki 

saatte dikilip elime verilmi�, ifil ifil ütülü bir bluz, çabucak kolalanmı�, çabucak 

temizletilmi�, çabucak boyanmı� elbiseler, pardösüler, kalıplanmı� �apkalar 

demekti…”497 

                                                 
494 Topal Ko�ma, Susuz X., s. 198 
495 Menek�eli Bilinç, Giderek Daha Güçlü, s. 235 
496 Topal Ko�ma, Susuz VI, s. 155 
497 Topal Ko�ma, Susuz VII, s. 174 
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   “Yandırma” adlı öykü kitabında “Bir Yunus” adlı öyküde de aynı yöntemle 

kurulan bir benzetme dikkat çeker. Ana kahraman Yunus, kendisiyle aynı adı ta�ıyan 

yunusa benzetilir. Kahramana “Yunus” adını koyan ki�i bir süngercidir. Onun deniz gibi 

gizemli olmasını dileyen süngerci bu adın özellikle ona verilmesini ister. Aynı öyküde 

“Yunus” adlı kahraman, da�lardaki bir ceylana benzetilir. Ceylan, güzelli�i ve ürkekli�i 

ile tanınır. Yunus da ince ruhlu bir kimsedir.  

             Nezihe Meriç’in öykülerinde çok sayıda orijinal benzetme yer alır. Öykülerinde 

yer alan benzetmelere �u örnekler verilebilir:  

 “Murat. Murat’la Ay�e mum gibiler.” (Topal Ko�ma, Susuz III, s.125 s) 

 “Yıldızlar daha iri görünür. �ri iri görünür böyle elmas gibi. (Topal Ko�ma, 

Susuz III, s. 128) 

 “Ya�anmı�, geçmi� bir ya�amdır anne. Fatih yönlerinde bir yerde eski ah�ap bir 

evdir o.” (Topal Ko�ma, Susuz V, s. 141) 

 “Maral gibi bir kadındı.” (Topal Ko�ma, Susuz VI, s. 152) 

 “Köpürmeden kesilmi� çama�ır suyuna benziyor kadın. Bozuk floresan 

lambaları gibi. (…) Gözleri ye�il kedi gözü. Ama o, benim gibi boncuk de�il. Kartpostal 

kedisiyim ben; boynum kurdeleli. O sokak kedisi.” (Topal Ko�ma, Susuz VII, s. 157) 

 “Sinameki bir sıvının içinde yüzüyorlar mandalar gibi yayılmı�.” (Topal Ko�ma, 

Susuz VIII, s. 183) 

 “Ya mösyö sarbon, ne haber? Armonize edilmi� halk havalarına benziyorsun. 

Batı armonisi üstünde Türk ezgisi. Yani, altı kaval, üstü �i�hane…” (Topal Ko�ma, 

Susuz VIII, s. 188) 

 “Çocukların gözlerinde güne�e kar�ı serpilmi� su gibi.” (Topal Ko�ma, Susuz X, 

s. 197) 

 “Be� o�lan hasan da�ı gibi! Be� öksüz o�lan!” (Topal Ko�ma, Susuz X, s. 199) 

 “Ak�am olur ı�ıklar yanar, otomobillerinin kırmızı lambaları gökte yıldız gibi 

kayıp gider caddelerden.” (Topal Ko�ma, Susuz XI, s. 205) 

 “Bu bir PORTAKAL GÜNE��’dir.” (Menek�eli Bilinç, Sancılı Us Bizdedir, s. 

267) 

 “Ona, güzel bir vazoya, ince i�lenmi� bir parçaya bakar gibi…” (Dumanaltı, 

Tedirgin, s. 57) 

 “Sanki �u kö�edeki telefon dire�iyim ben.” (Dumanaltı, Umut’a Tezgah 

Kurmak, s. 114) 

 “Deniz çar�af gibi! Denilsin de�ildir.” (Dumanaltı, Acıyı A�mak, s. 144) 
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 “Gene o gün ya�muruna benzeyen gözya�ları iniyor. Gene kabu�u kararıyor. 

Kuruyor.” (Dumanaltı, �kircim, s. 169) 

 “Kö�kün içinde neredeyse bir odadır kadınlar açısından Erol Bey. Dört bir yanı, 

kitaplarla kaplı bir oda.” (Dumanaltı, Erol Bey, s. 193) 

 “En küçük o�lan be� ya�ında. Balık gibi ı�ıldak bir o�lan.” (Bir Kara Derin 

Kuyu, s. 235) 

 “Bir kırmızı plastik oturak yuvarlanır ye�illiklerin arasından, gelincik gibi 

(Urfalılar �ak�akalillo derler gelinci�e), bir ınga bebek a�lar, güne� ı�ınları pit tik pit tik 

pit çevrede zıplamaya ba�lar.” (Bir Kara Derin Kuyu, Suskun Ezgisi, s. 245) 

 “Kadınlar güvercinler gibi bir oraya bir buraya çevirerek boyunlarını gözden 

geçirirler fiyatları.” (Bir Kara Derin Kuyu, Büyük Liman �çine de  Pazar Kurulur Pazar, 

s. 252) 

 “Bende ne serüvenler var böyle. Yerlilerin ipe dizdikleri renkli boncuklar gibi. 

“Ah! Bi yazmaya ba�lasam!” ��te korku! Yüre�imi di�liyor sanki. Güzel bir benzetme 

olmadı�ını biliyorum, ama duydu�um acıyı ancak böyle anlatabilirim.” (Bir Kara Derin 

Kuyu, Bugenvilli Ba�langıç, s. 280)  

 “Zeliha ufak, yuvarlak, turuncu bir kadın. Bir mandalina. Güne� çok parlak 

oldu�u için, rengi açılıyor. �nsan ilk bakı�ta koyulu�unu seçemez.” (Bir Kara Derin 

Kuyu, Eskiden Bodrum’da II, s. 293) 

 “Sele kapılmı�, küçük, önemsiz bir ta� parçası mıyım? (Peki neyim?) (Bir Kara 

Derin Kuyu, Güzbeyi, s. 313) 

 “Kedi gibi büzülür koltu�unun üstüne. Dünyadaki kızların en iyisi, en insanıdır.” 

(Topal Ko�ma, Susuz III, s. 127) 

 Öykülerde yer alan benzetmelerin bazılarında soyut kavramlar kullanılır. 

Örne�in “Susuz VIII” adlı öyküde “Nil” adlı kahraman, “cin ı�ı�ı” olarak tanımlanır. 

Öyküde sık sık “Cin ı�ı�ıydı Nil”498 cümlesine yer verilir. Benzetme öyküde tekrarlanır. 

Böylece yazar, benzetmeyi vurgular. Bu benzetmede kahramanın ruh haline uygun bir 

ifade kullanılır. Nil, öksüz bir genç kızdır. Kimsesiz olan kahraman, silik bir ki�ili�e 

sahiptir. Ayrıca onun aydınlı�ı ça�rı�tıran güzel bir yüzü vardır. Kahraman, kendi aklını 

kullanarak ya�am mücadelesi vermeye çalı�ır.  

 “Cin ı�ı�ıydı Nil, Müdire Hanım. Öyle ela, öyle akıllı, öyle tatlı kızdı…”  

                                                 
498 Topal Ko�ma, Susuz VIII, s. 181 
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 “Nil! Nil cin ı�ı�ıydı. I�ı�ıydı. Bir odada yatardık. Gece yarısı uyanırdım ki, 

kalkmı�, oturmu�.”499 

“Yandırma” adlı öykü kitabındaki “Kadın A�k Deniz” öyküsünde yazar, 

benzetmelere sıkça ba�vurur. Benzetmeler, anlatıma zenginlik kazandırır. Özellikle 

öykünün mekân tasvirlerinde �iirsel ifadeler kullanılır. “Rakı beyazı bir ya�mur, 

incecikten bir duman gibi indi” cümlesinde oldu�u gibi �iirsel tatlar ta�ıyan cümleler 

dikkat çeker. Öyküde “Bo�aziçi” tasvirinde de benzetmelere ba�vurulur. Bo�aziçi’nin 

görüntüsü ola�anüstü güzelli�iyle yönüyle bir masala benzetilir. Tabloyu andıran bu 

görüntü ayrıntılarıyla yansıtılır : 

“Koyuluk var, evet ama, neyin koyusu?  

Cıvaya benzetilebilir.  

Çok derinlerinde, tanımlamalara sı�maz karanlık bir mavi olan bir cıva rengi.  

Ya a�açlar? Onlar ye�ilden hiç iz ta�ımadan, kara desen kara olmayan bir koyu.  

Bugün, deniz için yapılan tanımlamalar, a�açlar için de geçerli.  

Sabahın bu çok erken saatlerinde, oradan buradan bozarmı�, benek benek ı�ıklı 

bir karanlık.  

Gökyüzü, boz rengin açık tonlarında.’Ben hemen mavile�ece�im’ diyor sanki.  

Açıklı koyulu, anlatılması zor ı�ıklanmalar içinde, dumanlı pembeler, -insan 

inanamıyor-tir�e ye�iller var yer yer.  

Köprüden, a�açların karasına benzeyen, karanlık arabalar, otobüsler geçiyor, 

soluk ı�ıklı.  

�u caddenin gürültüsü olmasa, bu görünüm tam bir masal.”500 

 Nezihe Meriç, öykülerinde anlatımı daha etkili kılan unsurlar, ilgi çekici 

sembollerdir. Öykülerine gizemli bir hava kazandıran semboller, öykülerin mesajını 

okura daha etkili bir biçimde iletir. Öykünün anlamını derinle�tiren semboller okurun 

dü�ünmesini sa�lar. Öykülerde kullanılan semboller �unlardır:  

“Bazıları” öyküsünde “ye�il”, renk olmanın ötesinde anlamlar yüklenir. Rengin 

de�i�en tanıları öykünün ana kahramanın ruh hallerindeki de�i�imi yansıtır. “Susuz X” 

öyküsünde “ye�il” aynı i�levdedir. Öyküde “ye�il zeytin kadın” diye tanımlanan 

kahramanın iç dünyasını temsil eder. 

 “Susuz VI, Susuz VII, Susuz X ve Susuz XI” öykülerinde çok sık tekrarlanan 

“arı ı�ık” öykülerin anlamını yo�unla�tırır. Öykülere gizemli bir hava kazandıran “arı 

                                                 
499 Topal Ko�ma, Susuz VIII, s. 181 
500 Yandırma, Kadın A�k Deniz, s. 53 
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ı�ık”, insanda mutluluk hissi uyandıran güçtür. Mutluluk ve huzuru simgeler. 

Kahramanlar ona kavu�mak için çabalarlar.  

 “Menek�eli Bilinç”te farklı semboller yer alır. Özgürlü�ü ifade eden menek�e, 

insanda güzel duygular uyandırır. Sinekler, toplumun dayattı�ı kurallardır. Duvarlar, 

eskimi� gelenek ve göreneklerdir.  

 “Giderek Daha Güçlü” de gül, sevginin iyili�in ve güzelli�in sembolüdür. 

Kokodidi ya da didikodudu ise gülü solduran kimsedir. Kokodidi’ler denilen grup 

dedikodu yapanlardan olu�ur. Onlar, özgürlük dü�manıdırlar.  

 “Açarda Tutku Gülleri Açar” öyküsünde “ye�il, yılan, oyun” sembolleri 

kullanılır. Ye�il genellikle yılanın sıfatıdır. Renk, sa�lam olu�u, gücü simgeler. Yılan, 

mücadeleyi, pes etmeden çabalamayı anlatır. Bu nedenle ikisi ili�kilidir. Ya�amı 

simgeleyen de oyundur.  

 “I�ın” öyküsünde “gümü� bilezik” bir semboldür. Karanlıkta yuvarlanan, dönen 

dönene pırıltılarını yansıtan gümü� bilezik, mutlulu�un simgesidir. Öykünün mutsuz 

kahramanı, sürekli bile�inde onu görmek ister. Yalnızlı�ı artınca gümü� bileziklerden 

uzakla�tı�ı belirtilir. 

 “Susuz V” öyküsünde “tasa ku�u” olumsuz duyguları ça�rı�tırır. �çeri�e uygun 

bu kullanım öykünün mesajını daha etkili kılar. “Bazıları” öyküsünün adı, “yalnız 

insanlardan olu�an topluluk” anlamındadır. Öyküdeki Rıza Bey o gruptan birisidir. 

Öykünün adı, gizemli hava yaratır. “Bir Kara Derin Kuyu” da öykünün kahramanı 

kuyuya dü�mü� birisidir. Öykünün içeri�ine dikkat edildi�inde kuyunun i�levi daha iyi 

anla�ılır. Öykünün ana kahramanı, bunalımı nedeniyle kendisini adeta kuyuya dü�mü� 

gibi hisseder.  

 Nezihe Meriç, öykülerinde benzetmelere sıkça ba�vurur. Benzetme sanatını 

ustaca kullanan yazar, öykülerin üslubuna renk katar. Öykülerdeki orijinal benzetmeler, 

okurun ilgisini çeker.  

 

3.7.3. A�ız Özellikleri 

 Nezihe Meriç’in öykü kahramanları ba�lı oldukları yörenin dilini kullanırlar. 

Kahramanların konu�malarında dikkat çeken nokta, a�ız özellikleridir. Bazı öykülerde 

olayın geçti�i mekân hakkında bilgi verilmez. Mekâna dair net ifadelerin kullanılmadı�ı 
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bu öykülerde kahramanların konu�malarına bakılarak en azından olayın geçti�i bölge 

tahmin edilebilir. 

 “Susuz X” adlı öyküde metnin tamamı yöresel ifadelerden olu�ur. Kahramanlar, 

ba�lı bulundukları yörenin a�ız özellikleriyle konu�urlar. Köylü kadınlar, ya�adıkları 

çevreden uzakla�tırılmazlar. Böylece kahramanların konu�maları gerçekçi bir forma 

kavu�ur. Öyküde bo�az sözcü�ünün yerine “buvaz”, ate� sözcü�ünün yerine “ata�”, kurt 

sözcü�ünün yerine “gurt”, hemen sözcü�ünün yerine ise “hamen” sözcü�ü 

kullanılmı�tır. Öykü kahramanlarının isimlerine dikkat edildi�inde onların da bu a�ız 

özelliklerini yansıttı�ı görülür. Öyküde “�recep ve Hatça” adlı kahramanlar yer alır. 

 “Ayaküstü tedirgin üçü de. Dı�arının ayazı, içeriyi kararttı. Mangal bitik; kül 

rengi, donuk, Allahsız. Ye�il küpeler zehir acısı; koyu koyu. “Hürmüz gilin irecep mi?” 

“O” “Varsın gelsin ne var?” “Yooh! So�uklamı�. Ata� içinde. Yoldan geliyor. Gar 

varmı�. A�a�ı inememi�. Varmı� bize.” “Yatıraydın gız haman.” “Hasan gelmedi daha. 

Bi o, bi ben. Sonram Hasan…” “Bok yemi� Hasan. Emmisinin o�lu. Garda�ın o senin.” 
501 

 “Bazıları” adlı öyküde Rumeli a�zına uygun konu�malar yer alır. Rumeli 

yöresine ait sözcükler sıkça kullanılır. “Nazire” adlı kahramanın annesi, cümlelerinin 

sonuna “be” sözcü�ünü ekler. Cümle sonlarında kullanılan bu sözcük Rumeli 

bölgesinde yaygındır. Ayrıca kahramanlar, ço�u zaman “kızanım” sözcü�ünü 

kullanırlar. “Çocu�um” sözcü�ünün yerine bu sözcü�ün kullanıldı�ı görülür. Trakya 

civarında sıkça kullanılan bu sözcükler kahramanların yeti�tikleri çevreye aittir. 

 “Rıza Bey koltu�un kenarlarını sımsıkı kavramı�, ka�ları çatık, önüne bakıyor. 

Halının bej rengi ona do�ru yayılmaya ba�lıyor. Bunalıyor, bunalıyor… Ye�il 

kayboluyor artık. �nce ince çizgiler halinde uzakla�ıyor. O geçmi� yıllarda, daha Sabiha 

Hanımla yeni ni�anlıyken Nazire’nin anası, yüzüne uzun uzun bakmı�, sonra o yetim 

Rumeli �ivesi ile: “Rıza be, demi� ki, o yabancı memur kızını alıyorsun, gözleri ye�il 

diye vuruldun ama, o ye�il iyi ye�il de�il be kızanım. Erik var söz misali, erikçik var. O 

seninkisi sakal eri�i be”.502 

 “Madem ki Hayal Kurmak Bedavadır” öyküsünde ya�lı bir kadın kahramanın 

konu�ması dikkat çekicidir. Kahraman, sosyetik tavırlar sergiler. Öyküde kadın 

kahramanın dili kullanımı ile onun ya�adı�ı mekân arasında ili�ki kurulur. Yazar-

                                                 
501 Topal Ko�ma, Susuz X, s. 199 
502 Bozbulanık, Bazıları, s. 57 
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anlatıcı öykünün olu�um serüvenini okurla payla�ır. Kahramanın konu�masına dikkat 

ederek onun hangi çevrede ya�adı�ını öyküde tartı�ır. 

 “Ba�örtüsünün ince siyah, ipek kuma�ı altında, kula�ındaki gül küpeler mavimsi 

mavimsi yanar söner. Bana: “Evladım” der, “bak bakalım �u elimdeki onluk mu be�lik 

mi? Gözlüksüz hiç göremoorum. Bu ihtiyarlıkla nâpiciz bilmem!” Ve küçük a�zını 

büzerek gülerdi. Ben sevabıma gider biletini alır, gelirdim. “Hay ömrüne bereket 

evladım, eksik olma yavrum” derdi. Bu ya�lı hanımefendiye bakar bakar benim soka�a 

yakı�tırmaya çalı�arak dü�ünürdüm. Al bu hanımı, koy Üsküdar sözcü�ünün yanına. 

Artık arkadan,…zâdelerin kö�kü, oymalı tavan, ta�lı tarak, topuz talika, kadifeden 

kesesi, gergef vb. kendili�inden akla gelir zaten. Amma gözüm hep o tek ta� pırlantaya 

gider, bir de sürmeli gözlere bakar, kendi kendime: Yok �ekerim derdim, bu hanım 

baksana ne hanım; senin soka�a göre mi? Tabii vazgeçiverirdim”.503 

 “Susuz VII” öyküsünde “Sofiya” adlı Rum kadın kahraman yer alır. Bu 

kahramanın konu�maları onun kimli�ine uygundur. Kahraman, cümle sonlarında sürekli 

“be kuzum” ifadesini kullanır. Ayrıca “vire” sözcü�üne de cümlelerinde sıkça yer verir. 

“Dondum vire” ve “sus vire”504 ifadelerinde bu kullanım dikkat çeker. Sofiya’nın dili 

kullanımında dikkat çeken bir di�er nokta da soru cümleleridir. Kadın kahraman, soru 

eklerine yer vermez. Örne�in, “Çay içersin?” diye sorar. “Hiçbir �ey?” diye 

konu�masına devam eder (175). Bu dil özelli�i öyküde kahramanın tüm konu�malarında 

görülür. 

 “Becerikli elleriyle acele acele elbisemi dikerken yüzüme bakar: “Soldun gene 

sen” derdi. “Çok okuyorsun be kuzum. Bu can hesabını sorar senden”. Sonuna ille, beni 

kıpkırmızı edecek bir söz ekler, sonra utanı�ıma gözlerinden ya� gelinceye dek gülerdi. 

Bir gün hastalanırsam bu gurbet elinde, Sofiya var, diye güvenirdim içimden. Canım 

sıkılınca Sofiya’nın dükkânına gidebilirdim. Konu�ursam konu�urdu. Susarsam, sesi 

çıkmaz i�ine bakardı: “Çay içersin?” derdi. “Yok” derdim. “Hiçbir �ey?” “Aah!” “Eh 

otur öyleyse, keyfine bak”. Bir gün, dükkânın kapısından ba�ımı uzatır, “Sofiya” 

derdim.”505 

 “Dı�arlıklı” öyküsünün Remziye adlı köylü kahramanın konu�maları onun 

kimli�ini tüm ayrıntılarıyla yansıtır. Kahraman, yeti�ti�i çevreye uygun konu�ur. 

Öykünün tamamında kahramanın konu�maları, yerel �iveye uygundur. Remziye, 

                                                 
503 Bozbulanık, Madem ki Hayal Kurmak Bedavadır, s. 80 
504 Topal Ko�ma, Susuz VII, s. 177 
505 Topal Ko�ma, Susuz VII, s. 174-175 



 264 

köyünden �stanbul’a göç etti�inden eski kültür ile yeni kültür arasında sıkı�ıp kalır. 

Kültür çatı�ması ya�ar. Taklit etti�i insanların dil özelliklerine de dikkat eder. 

�ivesinden uzakla�maya çalı�sa da yöresel ifadeleri kullanmaya devam eder. Kentli 

kadınlar gibi konu�mayı amaçlasa da bunu ba�aramaz. “Zaar ta küçükken �stanbul’da 

büyümek gerekti”506 diyerek bu durumun sebebini de kendisi açıklar. 

 “�arkıyı yerel �ivesiyle, yaya yaya söylerdi; kızlara derdi ki: “E�erleyim ben de 

bir yabancıya varmazsam, hele bana Remziye dimeyin”. Kızlar hem ilmek atar, hem 

gülü�üverirlerdi. “Subaya var subaya barileyim”. Remziye’nin içinde pırıltısına can 

dayanmayan bir �ey yanar sönerdi. Subaya varamazdı ama ne olursa olsun bir yabancıya 

varıp ba�ka memleketlere gidecekti. “Kız”, derdi. “Otobosa neye binmeyincez, tiren 

miren görmeyincez bu ya�amak mı sayılır hele!”.507 

 “�kircim” öyküsünün “Hatice” adlı kahramanının konu�maları dikkat çekicidir. 

Öykünün anlatıcısı Zerrin Hanım’ın evinde temizlikçi olan bu kadın, a�ız özelliklerini 

tüm konu�malarında yansıtır. Konu�malarında “k” sesi “g” sesine dönü�ür. Tek heceli 

sözcüklerin sonundaki “r” sesi dü�ürülür. “Gız abla vallaha, bi ora galdıydı, sen de 

gelmeynen orayı gördün” cümlesi dikkat çeker. Kahramanın bu sözleri a�ız özelliklerini 

yansıtır. 

 “Balıklar da Acı Çeker” öyküsünde “Nazik”, “çiçek satan bir romandır. 

Romanlara özel konu�ma biçimi dikkat çeker. Cümlelerin ba�ında ve sonunda 

tekrarlanan “aydee” sözcü�ü çok sık kullanılır. Nazik, sevdi�i adama �öyle seslenir. 

“Çek ayde bakalım. Geldim i�te!” (s.83). Çiçekçi kız ile balıkçı delikanlının bu 

konu�masına tanık olanların sözleri de kalabalı�a dair bilgi verir. Kalabalık gruba dahil 

olan kimseler, Nazik ile aynı sosyal çevredendir. 

 “Nazik, gülerken susuverir. Gözlerinin karası koyula�ır. Sepetini koyar yere, 

tükürür çikletini, çevresinde kopan gülü�melere “aydee atla be kız” yürü Nazik! Ne 

dü�ünürsün be! “yetti kız! Üzdün o�lancı�ı ayde!” diye ba�ıranlara, �öyle ka�larının 

altından bir bakar. 

 “Aydee kıız!” diye gülü�seler de “yürüüüü” deseler de gene de �akadır bu. Yarısı 

�akadır en azından”.508 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde �ç Anadolu, Do�u Anadolu ve Güneydo�u 

Anadolu a�ızlarına ait �u sözcükler yer alır: 

                                                 
506 Bozbulanık, Dı�arlıklı, s. 107 
507 Bozbulanık, Dı�arlıklı, s. 104 
508 Yandırma, Balıklar da Acı Çeker, s. 83 



 265 

 “belkileyim, bilem, tadınnan, erkek kısmısı, dimeyin, barileyim, e�erleyim, 

binmeyincez, otobos, sankileyim, amanın, intizamınnan, yisin, buvaz, gız, garı, habar, 

uyandırak, helbet, gorktuk, ata�, hman, barik, irecep, Hatçaba, anarcist, öyke, candarma, 

mücde, hanı, goydukları, deyi, bunar, diynedikleri, gan, hade, gomutan, sürgünnen, 

annatmı�, giderkene, hökümat, mapıs, nettiniz, böle, yavrım, gara, gögirmiyesice, �eher, 

göher, akılınan…” 

 Rumeli’ye ait a�ız özellerinin örnekleri �unlardır: “kızanım, çiy bürek, Urumeli, 

a be, u�lan, nâmıs, yüreci�im, yanacıkları, çocuca�zım, açasın, ufracı�ı…” 

 Ege Bölgesi’nin a�ız özelliklerini yansıtan sözcükler: “elle�me, telifon, gari, eyi, 

Allasen, bi, yo, dambırtısı, koleylendi, ceviz çırpcez…” 

 Karadeniz Bölgesi’ne ait örnekler: “biliy misun, rahat misun, furaca�ım la seni, 

kizum, babaci�um, amuca, gel burya ha…” 

 Rum a�zının örnekleri: “Ela do, ela viresi, vre, be kuzum, vre gavur Sofiya, ah 

vre…” 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde yerel sözcükler sıkça kullanılmı�tır. Sözcüklerinin 

çe�itlili�i dikkat çeker. Çocukluk yıllarında Anadolu’nun farklı bölgelerinde ya�amı� 

olan yazar, çe�itli a�ız özelliklerini ö�renme imkânı bulmu�tur. Bu birikim de öykülerde 

çe�itlilik sa�lamı�tır. Öykü kahramanlarının konu�maları onların ya�adı�ı co�rafyayı 

yansıtır. Ayrıca sosyo-ekonomik düzey de sözcükler aracılı�ıyla ortaya konulur. 

Ya�adıkları bölgenin a�ız özellikleriyle konu�an öykü kahramanları aynı zamanda 

öykünün inandırıcılı�ını artırırlar. Öykülerin gerçeklik boyutu kazanmalarını sa�larlar. 

 

3.7.4. �kilemeler 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde ikilemelere oldukça sık yer verilir. Bazı ikilemeler 

yazara özgüdür. Bu ikilemeler birden çok öyküde tekrarlanır. Örne�in, yazar tarafından 

çok sık kullanılan “çıkıl çıkıl” ikilemesi farklı öykülerde kar�ımıza çıkar. Topal Ko�ma 

adlı öykü kitabının “Susuz” ba�lıklı iki öyküsünde bu ikileme kullanılır. Susuz VII’de 

“çıkıl çıkıl gülmek” (s.171). Susuz VIII’de ise “çıkıl çıkıl gülü�” (s.188) ifadeleri 

kullanılır. Yazar, “çıkıl çıkıl” ikilemesini “gülü�, gülümseme, gülme” sözcükleriyle 

kullanır. “Çıldır çıldır” ikilemesi de “çıldır çıldır gözler” ifadesiyle sıkça kullanılır. 

“Çalgıcı” öyküsünde kullanılan “kara gözleri çıldır çıldır” (s.9) ifadesi Susuz VII’de de 

aynı �ekilde kullanılır. (s.166). Yazar, kendine özgü ikilemeleri sıkça tekrarlar. 
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 �kilemeler tür (çe�it) bakımından farklı �ekillerde kar�ımıza çıkar : 

 “Susuz VII” öyküsünde yer alan ikilemeler: 

 “Bir iki saatte dikilip elime verilmi�, ifil ifil ütülü bir bluz, çabucak kolalanmı�, 

çabucak temizletilmi�, çabucak boyanmı� elbiseler, pardösüler,kalıplanmı� �apkalar 

demekti…”( s.174) 

 “Narin” öyküsünde yer alan ikilemeler: 

 “Dalgın dalgın yürür gider.” (s. 68) 

 “Kırık bükük” (s. 69) 

 “�çimden sızım sızım bir �eyler geçti sadece.” (s. 69) 

 “�çin için aydınlanıp gülmezler hiçbir zaman” (s. 70) 

 “… evladının gözünün içine bakar bakar kahırlanırdı. (s. 70) 

 “… içlenip içlenip oturdu�unu bilmiyor.” (s. 71) 

 “Susuz II” öyküsündeki ikilemeler:  

 “… zaman zaman gelip ya�amına yerle�mi� bu e�yalar…” (s. 118) 

 “… geçmi� yılları getiren belli belirsiz anılar…” (s. 119) 

 “… kapıyı çalınca da ılım ılım bir �eyler yayılırdı içine.” (s. 123) 

 “Susuz V” öyküsündeki ikilemeler:  

 “Komiser leke leke terliyor.” (s. 135) 

 “Altınlar donuk donuk kalıyormu�…” (s. 136) 

 “Öbüründe halâ tıs tıs da tıs tıs bir ıslık…” (s. 136) 

 “Gözlerini bir yumar çil çil, ya�anmı� ba�ka bir zaman, ça�rı�ımların ipil ipil 

kayna�ması arasında sızlar geçer.” (s. 137) 

 “… sonra anlatmı�tır bölük bölük…” (s. 138) 

 “… bir ay dolar damarlarına çini çini” (s. 139) 

“Çil çil ince…” (s. 139) 

 “Küçük küçük çukur ye�il gözleri…” (s. 140) 

 “Susuz VI” öyküsündeki ikilemeler:  

 “Tela�, fısıltı, alev alev yüzünde kadının…” (s. 147) 

 “Mavi bir içli dı�lı çeki�tirmeye katılmıyorum.” (s. 147) 

 “Çil çil ince yüzlü edebiyat ö�retmeni, tutup eski ah�ap evin, renk renk 

boyanmı� parmaklıklarını…” (s. 148) 

 “Sonra çabuk çabuk konu�up bo�aldı.” (s. 152) 

 “Özün acele acele renkleri karı�tırmaya ba�ladı.” (s. 154) 

 “… dönüp geldi sus pus.” (s. 155) 
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 “Susuz VIII” öyküsündeki ikilemeler:  

 “Sarı sarı, a�a�ı, döne döne…” (s. 179) 

 “… küt küt yürüyorsunuz Müdire Hanım.” (s. 181) 

 “Usul usul yürüyüp girdi koruya.” (s. 185) 

 “Çıkıl çıkıl bir su duydu.” (s. 186) 

 “Kaburgalar yorgunluktan dik dik batarak…” (s. 187) 

 “Ö�retmen” öyküsünde “çıngır mıngır demir parmaklık” (s.64) Susuz II 

öyküsünde  “ılım ılım bir �ey” (s.123), Susuz VIII öyküsünde  “çıkıl çıkıl bir su”, Susuz 

X öyküsünde  ise “çıngıl mıngıl bir güne�” (s.197) ve “pürtek pürtek parmak uçları” 

(s.198) ifadeleri yer alır. 

 Bazı öykülerde ikilemelerin görevi daha farklıdır. Yazar, farklı türdeki 

ikilemeleri kullanmayı tercih eder. Fiillerin önüne getirilerek fiillere yönelik kullanılan 

ikilemelerin sayısı çoktur. Susuz VIII  öyküsünde “dalgalanıyor” yükleminin önüne 

“alaf alaf” ikilemesi getirilir (s.198). “Kurumak” öyküsünde “mavi� mavi� gülüverdi” 

ifadesi yer alır. Yazara özgü deyi�lerden en sık kullanılanlardan birisi de “mavi� mavi�” 

ikilemesidir. 

 “Bozbulanık” adlı öykü kitabındaki “Bo�lukta Mavi” öyküsünde ikilemelerin 

sayısı fazladır. �kilemelerin bir kısmı yazara özgüdür. Örne�in, bir kalbin nasıl 

çarptı�ını anlatan “çizim çizim” ikilemesi kullanılır: “�imdi, yata�ının ı�ı�ını, oldu�u 

gibi duyuyor, kalbi çizim çizim çarpıyordu.509” Öyküde yer alan di�er ikilemeler 

�unlardır: 

 “Sonra, çevresini yava� yava� durgun bir karanlık sardı.(s.21)”  

 “Dumanla karı�ık, kızdırılmı� tereya�ı kokusu-tepe camından vuran ı�ı�ın 

altında- bir bacadan çıkıyormu�çasına, döne döne ona do�ru geliyor, pencerenin önünde 

yayılarak a�ır a�ır dı�arıya çıkıyordu.(s.22) ” 

 “Kadın ansızın döndü, ablak esmer suratı gülmekten ı�ıl ı�ıl, yemenisi un içinde 

ona baktı.(s.22) ” 

 “Esma, kırmızı yanakları alev alev, gülmesini zor tutarak, hamurlu eliyle en 

yakınının baca�ına bir çimdik atıyordu –Çünkü Onu dürtüp duruyorlardı- Kız, mutlaka 

kapısının önünde uzun uzun gerinmi�, kendini sa�lıklı bulmanın, hiçbir a�rı sızı 

duymadan rahatça gerinebilmenin tadıyla elini yüzünü yıkamı�, “Ben gidiyorum” 

demi�ti (s.23)” 

                                                 
509 Bozbulanık, Bo�lukta Mavi, s. 26 
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 “Pencereyi unutmu� olarak, basamakları a�ır a�ır çıktı (s.24)” 

 “Ok�anmamı�, çiçekleri öpülmemi� Kütahya vazoları; bir kadın yana�ının 

sıca�ını duymamı� aynalar; tavanın uzun uzun seyredilip dü�lere dalınmamı� oymaları, 

kilimlerin nakı�ları, “galiba galiba…” bo�una bir güzellik, renklilik, aydınlık, ferahlık 

(s.24)” 

 “Alnını kırı�tırarak, dü�ünceli dü�ünceli penceredeki ku� seslerine baktı” (s.24). 

 “Uzun uzun, geni� geni�, güne�li, hafiften esintili” bir �ey-insanı deli edercesine 

vınlayarak- susuyordu .(s.24-25)” 

 “Sonra, buraya geldi�inden beri –kır yollarında, merdiven ba�ındaki pencerede, 

sırt üstü uzandı�ı sedirlerde uzun uzun dü�ündükleri, hep birden aklından geçmeye 

ba�ladı (s.25)”  

 “…ku� sesleri fırıl fırıl dönmeye, minder, altından kayıp kayıp gitmeye ba�ladı 

(s.27)” 

 “Oldu�u yerde hafif hafif sallanmaya ba�ladı. (…) Sonunda uzaklarda bir horoz 

uzun uzun ötmeye ba�layınca, bo�andı. (…) Zayıfcacık –ancak bir öksüzün, bir 

kimsesizin a�layabilece�i gibi- yakınmasız, kırgın hıçkırıklarla, hüngür hüngür 

a�lamaya ba�ladı.”510 

 “Dı�arlıklı” öyküsünde farklı ikilemelere yer verilir. Dikkat çeken ikileme ise 

“gülmek” fiili için kullanılan “deli deli” ikilemesidir. Susuz VIII öyküsünde “fik fik fik 

gülmek” ifadesi yer alır. Bu öyküde oldu�u gibi bazı ikilemelerde sözcü�ün ikiden fazla 

tekrarı söz konusudur. 

 “Ak�amaca, güne�in altında kazan yakar, yün boyar, çayırın üstüne serilip deli 

deli gülü�ürlerdi”511 

 “En çok beni severdi. Beraber fik fik fik gülerdik.”512 

 “Dumanaltı” ve “Bir Kara Derin Kuyu” da yer alan öykülerdeki ikilemelerin 

sayısı da fazladır. Bu ikilemelerin bazılarında yazarın farklı ifadelere ba�vurdu�u 

görülür. Bu bakımdan ikilemeler, ilgi çekicidir. 

 “Umut’a Tezgah Kurmak” öyküsündeki ikilemeler: 

 “…zaman zaman avluya bakan dik odadan haykırdı�ında…(s. 75)” 

 “… boynunda pençe pençe izler bırakarak… (s. 75)” 

 “Çocukla kadın a�ır a�ır yürürlerdi… (s. 78)” 

                                                 
510 Bozbulanık, Bo�lukta Mavi, s. 27 
511 Bozbulanık, Dı�arlıklı, s. 104 
512 Topal Ko�ma, Susuz VIII, s. 182 
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 “… soba borularından isli isli damlayan…” (s. 78) 

 “�çe içe girip fındık kabu�una sı�acak, dı�a dı�a açılır…” (s. 84) 

 “… uzun uzun kitaplara bakmanın tadı ya�anır.” (s. 85) 

 “… bu geni� yolu vuyunk vuyunk zıngırdatarak geçiyorlar.” (s. 94) 

 “Gelip gelip, dizi dizi bu yeni açılan yoldan geçiyorlar.” (s. 94) 

 “… bu boylu poslu, yakı�ıklı, kara bıyıklı damadı.” (s. 95) 

 “Ufak tefek esmer babacı�ı!” (s. 97) 

 “Köpükler pöffüdük püffüdük uçuyordu havaya.” (s. 110) 

 “U�um u�um u�umdanıyorum ben…” (s. 113) 

 “Erol Bey” öyküsündeki ikilemeler: 

 “Sık sık gelir bu benim ba�ıma.” (s. 170) 

 “Çoluk çocuk topla�ıp…” (s. 171) 

 “Konu�masının arasına bol bol kattı�ı…” (s. 204) 

 “… boynundaki damarın pıt pıt vuru�undan… (s. 204) 

 “… sık sık güne�e bakmaya ba�lıyor…” (s. 205) 

 “Evdekilerin hepsi dizi dizi gidici.” (s. 207) 

 “… birer birer çıktı mı kö�kten” (s. 209) 

 “… bilinmez oralarda da güm güm, köhne köhne…” (s. 210) 

 “Suskun Ezgisi” öyküsündeki ikilemeler: 

 “… çe�it çe�it giysiler giyerek…” (s. 238) 

 “… kesik kesik öksürüp geçi�tirmeye çalı�arak.” (s. 238) 

 “… bazı heceler küçük küçük patlayarak üremeye ba�lar.” (s. 239) 

 “Çıtı pıtı da bir de sarı�ın olu�u…” (s. 239) 

 “… ifil ifil bluzlar giyip…” (s. 241) 

 “… pütür pütür dökülüyordu üst deri tabakası.” (s. 243) 

 “… güne� ı�ınları pit tik pit tik pit çevrede zıplamaya ba�lar.” (s. 245) 

 “Mutbak pırıl pırıl ama eller…” (s. 247) 

 “… ufak tefek çapkınlıkları…” (s. 248) 

 “Gül Yapra�ının Pembe Sesi” öyküsündeki ikilemeler: 

 “�çin kıyım kıyım kıyılır.” (s. 262) 

 “Sular, kızın midesine karnına dü�ünce tıp tıp…” (s. 264) 

 “Öykücük” öyküsündeki ikilemeler: 

 “Kıkır kıkır kıkırdardık.” (s. 269) 

 “Akılsızca, sıradan, sersem sepelek yorumlardan…” (s. 270) 
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 “Geceyarıları tıkıdık tıkıdık sesi makinenin…” (s. 270) 

 “Çangal” öyküsündeki ikilemeler: 

 “Çok yazıldı. Biçim biçim. Konu�uldu. Uzun uzun.” (s. 274) 

 “Araba tıngır mıngır geliyordu.” (s. 276) 

 “A�ır a�ır önümden geçerken…” (s. 276) 

 “Eskiden Bodrum’da I” öyküsündeki ikilemeler: 

 “… iki lafla mıt mıt konu�aca�ız.” (s. 290) 

 “A�ır a�ır, kutsal bir yere, adımların çekingenli�iyle nasıl yakla�ılırsa öyle 

yürüdüm fırına.” (s. 290) 

 “Dizi dizi küçük küçük sıralanmı�, esmer ye�il dolmalar.” (s. 291) 

 “Yandırma” öyküsündeki ikilemeler: 

 “… �a�kınlı�ın yürek ezi�i, kıyım kıyım edi�i…” (s. 10) 

 “Uzun uzun öten vakitsiz horozu anımsıyorum.” (s. 11) 

 “Rüstem Usta tutuk tutuk söz açınca bu evlenme i�inden…” (s. 20) 

 “Sabahları uzun uzun esneyerek uyanıyor, uzun uzun geriniyordu.” (s. 22) 

 “Balıklar da Acı Çeker” öyküsündeki ikilemeler: 

 “Dür düt düdü�ümüzü çalarak, denizi fa��udu fu��udu yararak, köpük köpük 

ne�elenerek… 

 Nezihe Meriç’in  öykülerindeki  ikilemelerde yer alan farklı ifadeler dikkat 

çekicidir. Susuz X’da “pürtek pürtek parmak uçları”, Dumanaltı’nda “dümbür düdük”, 

“alvala alvala akardı”, Kadın A�k Deniz’de “par par bir çift göz”, Ünlemleri 

Kökertmek’te “ı�ın ı�ın a�lamak” oldukça farklı ifadelerdir. Bu bakımdan yazar, 

ikilemeleriyle okurun dikkatini çekmeyi ba�arır. 

 “Susuz V” öyküsünde “çil çil” ikilemesi çok sık kullanılır. “Gözlerini çil çil 

yummak” ifadesi tekrarlanır. Ayrıca bu öyküde aynı cümlede birden fazla ikilemenin 

kullanıldı�ı örnekler sayıca dikkat çeker. 

 “Gözlerini bir yumar çil çil, ya�anmı� ba�ka bir zaman, ça�rı�ımların ipil ipil 

kayna�ması arasında sızlar geçer.”513 

 “Kahverengi adam, o zamanlar bir iki takıntısı olan çil çil inceye –çil çil ince 

bunu hiç unutmaz. Uzun uzun okudukları, tartı�tıkları, bilgiden gelen güçlü duyguyla 

kavile�tikleri yıllardır onlar.”514 

                                                 
513 Topal Ko�ma, Susuz V, s. 138 
514 Topal Ko�ma, Susuz VIII, s. 138 
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 “Çil çil ince “Çocuk” der. Çocukları çok sever. Her çocu�u sever.”515 

 “Ö�retmen” adlı öyküde oldu�u gibi yazar, kimi zaman kullandı�ı ikilemenin 

üzerinde durur. �kileme hakkında yorum yapar. �kilemenin okurda uyandırdı�ı ça�rı�ımı 

sorgular. 

 “…Kıvıldamak, yani kıvıl kıvıl. Ama kıvıl kıvıl akla hemen küçük solucanları 

getiriyor. De�il. Peki ne?”516 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde ikilemelerin sayısı fazladır. �kilemelerdeki farklı 

ifadeler, öykülerin anlatımını zenginle�tirir. Özellikle yazara özgü olan ikilemeler, 

dikkat çekicidir. Yazarın zengin kelime hazinesi ve yaratıcılı�ı bu �ekilde açı�a çıkar.  

 

3.7.5. Diyalog Kısımlarındaki Üslûp 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde diyaloglar oldukça sık kar�ımıza çıkar. 

Kahramanların kar�ılıklı konu�maları, öykülerde geni� yer tutar. Kahramanın fiziksel ve 

ruhsal özellikleri ço�u zaman bu diyaloglar aracılı�ıyla okura  sunulur. Yazar, ilk öykü 

kitaplarında diyaloga daha çok yer vermi�tir. Son öykü kitaplarında diyalog çok azdır. 

Kısa öyküde kullanılan teknik özellikler dü�ünüldü�ünde bu durumun bilinçli bir 

seçimin sonucu oldu�u söylenebilir. Yazarın son öykülerinde kar�ılıklı konu�manın 

yerini iç konu�maların aldı�ı görülür. Kahramanlar, son öykülerde daha sık iç yolculu�a 

çıkarak kendileriyle hesapla�ırlar. 

 “Topal Ko�ma” da yer alan “Susuz IX” öyküsünde oldu�u gibi kimi zaman 

öykünün tamamı diyalogdan olu�ur. Kimi zaman da kahramanların kar�ılıklı 

konu�maları olayın akı�ını kesmeyecek �ekilde öyküye yerle�tirilir. “Susuz IX” öyküsü, 

bir sınıfta ö�retmen ile onun ö�rencileri arasında geçen konu�malardan olu�ur. Bu 

diyalog oldukça uzundur.  

 “Menek�eli Bilinç”te yer alan “Hı�hı�i Hançer” adlı öyküde de aynı durum söz 

konusudur. Öykünün tamamı bir koro ve koroya cevap veren kahramanın sözlerinden 

olu�ur. Bu iki öyküde de uzun diyaloglar dikkat çeker. 

 “Keklik Türküsü” adlı öyküde “Oya” adlı ana kahraman, onun annesi ve Zehra 

Hanım arasında geçen diyaloglar oldukça uzundur. Diyaloglarda dikkat çeken özellik, 

kahramanların yöresel dil özelliklerini kullanmalarıdır. Kar�ılıklı konu�maları sırasında 
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kahramanların kimlikleri de ortaya konulur. Ayrıca kahramanların ruh hallerindeki 

de�i�iklik de diyaloglara yansır. Konu�maların birbirine karı�tı�ı sinirli anlarda 

kahramanlar birbirlerine söz hakkı tanımazlar. Bu atmosfer diyalogun yapısına da 

yansır. 

 “Annesi Makbule Hanım,yanakları ve gö�sü pençe pençe kızararak: 

 - ��te böyle bu karde�, dedi. Köpek gibi hırlar insanın yüzüne. Kar�ına alıp 

evladımdır diye iki lakırdı söyleyemezsin. Cehennemin dibine git!... 

 Oya aksilendi: 

 - Orası benim bilicem i�. 

 - Çenen tutulsun… 

 - Anne Allah a�kına asabımı bozma, zaten… 

 Zehra Hanım araya girdi: 

 - Canım bunda sinirlenecek bir �ey yok. Varacak biz de�iliz ya. Bizim dedi�imiz 

sen mutlu olasın. Annelerin ba�ka ne üzüntüsü var. 

 Sonra Makbule Hanım’a: 

 - Hadi hadi kalk, Remziye’ye kadar gidelim açılırsın, dedi. Hayırlısı Allahtan. 

Kısmet olduktan sonra ne deseniz bo�. Yeter ki Allah hayırlısını versin”517 

 “Topal Ko�ma” adlı öykü kitabında yer alan öykülerin en belirgin özellikleri 

diyalogların yo�unlu�udur. Öykülerde kahramanlar kendilerini uzun diyaloglarla ifade 

ederler. Öykü kahramanlarının duygu ve dü�üncelerini kahramanların kendi sözleriyle 

ö�reniriz. Yazar, öykülerde aradan çekilir. Adeta kahramanı okur ile ba� ba�a bırakır. 

Bu bakımdan yazar, kahramanlara geni� yetki verir. 

 “Susuz IV” adlı öykü, iç konu�malarla kimi zaman bölünen uzun bir diyalogtan 

olu�ur. Öykünün kahramanları Meli ve arkada�ıdır. Öyküde bu iki kadın kahraman 

dertle�ir. �kisinin konu�malarında onların sosyal kimlikleri yansıtılır. Kahramanların 

hayata bakı� açıları ortaya konulur. Diyaloglar, öykünün geli�imini sa�lar. Öyküde 

gerçekçi bir anlatım söz konusudur. Bu nedenle diyalogların i�levi oldukça önemlidir.  

 “Susuz VIII” öyküsünde  aynı özellik söz konusudur. Öykünün yarısından ço�u 

diyalogtan olu�ur. Ana kahraman olan genç kızın, genç kızın ailesinin, okul 

müdiresinin, Nil adlı kahramanın konu�maları düzensiz bir �ekilde sunulur. Öyküde 

hatırlamalar ve ça�rı�ımların etkisiyle zihinde ya�ananlar diyaloglara da yansır. 
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Kırılmalar nedeniyle konu�maların akı�ı kesilir. Ay�e adlı ana kahramanın ailesi ile 

konu�ması, araya giren iç konu�malara ra�men öykünün en uzun diyalogudur. 

 - “Efendim beyba? 

 - Okula gittin, müdürü buldun, anladık. Sonra ne yaptın diyorum? 

 Koyu so�ukluk. Sarı sarı, a�a�ı, döne döne…döne döne. Bulanık çökeltisinde 

bütün ı�ıkları söndürerek, güne�siz bereketsiz kılarak sıkıntı… 

 - Hiç i�te. Doldurmadılar kâ�ıdı (…Anlatmam. Sizi buna de�er bulmam. 

Anlasanız ya. Duru�umdan., Nil gitti gideli onun hakkında sizlerle bir kelime 

konu�mayı�ımdan…buna de�er bulmuyorum sizleri. Bunu bari anlayın. Bu kadarcı�ı 

bari…) 

 - Son durumu etraflıca anlatmadın mı? 

 - Anlattım. 

 - Ee? 

 - Sorumluluk diyor, falan i�te. Ne bileyim canım beyba elin kadınını. (Beyba! 

Sinir. Ne dedi�ini dinlemedim kadının. Ama daha Nil’in adını duyunca, yapmayaca�ını 

anladım. Anlamadı. Anlamalıydı. Sizleri geçtim. Ama o anlamalıydı. O bari…Bir kızın 

ya�amı, bir kadının iki satırlık yazısıyla de�i�ecek. Ne tuhaf!) 

 - Ulen, a�zına kira ister bu kız. Lakin Bülent oldu muydu ya da Ahmet, bülbül 

kesiliyor vallihilazım. Ver �uradan iki turp bakayım. 

 Kadehteki rakının, bulanık, ya�da kızarmı�lı�ın üstüne yayılmı�, rahatsız edici 

kokusunda �aka…Ba�, tatsız, yavan. Açıkta… 

 - U�ra�mayın benim kızımla. Bir tanedir o. Benim kızım o, de�il mi Ay�e? 

Söyle �unlara inat. 

 - Öyle zahir (- Sürmeli siyah gözler. Siyah gözler sürmeli. Di�siz a�ızda ezilen, 

evrilip çevrilip ezilen ye�il. Hala bembeyaz takma di�ler öbüründe. Üst dudak kabarık. 

Büyük teyze. Sürmeli gözler onda da. 1870’ten bu yana eski �stanbul.-)518 

 Öykülerdeki diyalogların bir kısmında �u özellik dikkat çeker: Yarıda kesilen bir 

diyaloga tekrar dönüldü�ünde daha önce söylenmi� olan sözler tekrarlanır. Örne�in, 

“Susuz XI” öyküsünün ilk sayfasında kadın kahraman ile hanımanne arasında geçen 

konu�ma sunulur. Bu diyalog aniden kesilir. Dört sayfa sonra tekrar bu diyaloga 

dönülür. Kahramanların daha önce söyledikleri bazı sözler tekrarlanır. Yeni sözler de 
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eklenerek diyalog uzatılır. Tekrara ba�vurulan bu kısımlar okura diyalogu hatırlatma 

amacı ta�ır. 

 Yazar, son öykü kitaplarında diyaloga az da olsa ba�vurur. “Yandırma”daki bazı 

öykülerde diyaloglar dikkat çeker. Örne�in, “Bir Yunus” adlı öyküde dertle�en iki 

kahramanın kar�ılıklı konu�maları içten bir dille sunulur. Kahramanların konu�ma 

anındaki duyguları do�allıkla yansıtılır. Bu diyalog samimi bir atmosferin olu�umunu 

sa�lar. 

 “Oya” adlı öykü ba�tan sona kadar bir diyalogtan olu�ur. Öykü “Oya” adlı 

kahramanın konu�malarından ibarettir. Çocuk kahramanın ya�ına uygun sözler 

söyledi�i görülür. Bu bakımdan konu�malarda inandırıcılık söz konusudur. Öyküde 

dikkat çeken nokta �udur: Yazar-anlatıcı kahramanlara müdahale eder. Diyalogun 

akı�ını kimi zaman keser. Bu da bir kırılmaya neden olur. Öykünün son cümlesi dikkat 

çekicidir: “Ah Danyel! Neden böyle yaptın!”519 Yazar-anlatıcı, bu cümleyle diyalogun 

dı�ına çıkar. Kahramanı adeta azarlar. Bu durum anlam ba�ını zayıflatır. Diyalogun 

gerçekçi havasını olumsuz etkiler. 

 Nezihe Meriç’in ilk öykülerinde diyalog tekni�i sıkça kullanılmı�tır. Bu 

öykülerde kahramanlar, okura kendilerini tanıtmı�lardır. Kar�ılıklı konu�malar, ilk 

öykülerde geni� yer tutar. Oysa “Dumanaltı” adlı öykü kitabından itibaren  diyalog 

tekni�inin kullanımı azalır.Bu durumun nedeni, yazarın öykü tekni�indeki de�i�imdir. 

Son öykülerin kahramanlarının iç sorgulamaları öykülerde geni� yer tutar. Öykü 

kahramanı, kar�ılıklı konu�arak kendisini bir ba�kasına ifade etmek yerine bu yöntemi 

tercih eder. 

 Diyalogların yer aldı�ı öyküleri ba�arılı kılan bir özellik söz konusudur: 

Öykülerde kahramanlar, kendi sosyo-kültürel yapılarına göre konu�urlar. Öykü 

kahramanlarının konu�maları, konu�ma dilinin farklı renklerini yansıtır. Yazarın 

diyalog tekni�ini kullanmada yakaladı�ı ba�arının kayna�ı, gözlem gücüdür.  
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BÖLÜM IV 

SONUÇ 

 Nezihe Meriç, Cumhuriyet döneminin ilk kadın öykü yazarlarındandır. �lk 

öyküsü 1945’te yayımlanan yazar, edebiyat ya�amına öykü türüyle adım atmı�tır. 

Edebiyatın di�er türlerinde de eserler vermi� olsa da öykücü kimli�i ile tanınır. Yazar, 

çok sayıda öykücünün özellikle de kadın yazarların etki kayna�ı olmu�tur. 

 Nezihe Meriç’in çocuklu�u Anadolu’da geçmi�tir. Karayollarında mühendis 

olan babasının görevi nedeniyle sürekli yer de�i�tirmi�lerdir. Yazar, bu gezilerde 

de�i�ik yerleri ve insanları görme imkânı bulmu�tur. Eski�ehir, A�rı, Kır�ehir, �stanbul 

gibi oldukça farklı kültürleri barındıran kentler sayesinde Anadolu insanını daha iyi 

tanımı�tır. Orta Anadolu ve Do�u Anadolu gözlemleri, yazarın öykülerini besleyen 

zengin bir kaynaktır. Yöre insanını, çocuklu�unun Anadolu serüveni sayesinde, iyi 

tanıdı�ından öykülerde bölgelere özgü dil özelliklerini ba�arılı biçimde kullanmı�tır. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde kadının toplumdaki konumu gerçekçi bir bakı�la 

sorgulanır. Yazar, kadının ya�ama bakı�ını ele alırken kadın gerçe�ine yönelmi�tir. 

Toplumsal açmazlar içindeki kadının varolu� serüveni öykülerde ayrıntılı bir biçimde 

anlatılmı�tır. Kadının dünyasına ı�ık tutan yazar, onun bireysel ve toplumsal kimli�ini 

ele almı�tır. Bireyin hem kendisiyle hem de toplumla ili�kisini anlatan Nezihe Meriç, 

öncül bir rol üstlenir. Yazarın kadın duyarlı�ı ve kadın bilincini yansıttı�ı öyküleri 

edebiyatımızda kadın gerçe�ini ilk çıkı� noktasıdır. Nezihe Meriç’in öncüllü�ünü 

sa�layan nokta, yazarın kadın gerçe�i farklı açılardan, bir bütün içinde sorgulamı� 

olmasıdır. 

 Yazar, aydın bir kadın gözüyle erkek egemenli�ine dayanan bir toplum 

düzeninde ezilmi�, gelenek görenek kurbanı kadınların sorunlarını i�lemi�tir. 

Öykülerinde de�i�ik konu ve tiplere yer vermi�tir. Törelere boyun e�en kadınların 

sıkıntısını kadınca bir duyarlıkla yansıtmı�tır. Öykülerde ruhsal çözümlemeler oldukça 

yo�undur. Dı� gözlem yerine iç gözleme a�ırlık veren yazar, kadının özgürlük 

mücadelesini öykülerinin oda�ına alır. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde kadın-erkek ili�kileri, a�k, cinsellik, töre baskısı, 

evlilik, yalnızlık, bekaret, sevgisizlik, e�itim, ku�ak çatı�ması, demokrasi gibi farklı 
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konular ele alınmı�tır. Yazar öykülerinin ço�unda bu konuları tartı�ma zemini 

hazırlamı�tır. Öykü kahramanları aracılı�ıyla fikirlerini ortaya koymu�tur. Yazarın 

öykülerinin kahramanları da bu konuları dü�ünen, yorumlayan, kendi aralarında tartı�an 

duyarlı kimselerdir. 

 Yazarın öykülerinin ço�unda kadın-erkek ili�kileri farklı bakı� açılarıyla 

de�erlendirilmi�tir. Öykülerde tekrarlanan temel mesele ise kadına toplum tarafından 

verilen rollerdir. Yazar, erkek egemen bir toplumda ya�amanın ne kadar zor oldu�unun 

altını çizer. Öykülerin genelinde ekonomik özgürlü�üne kavu�mu� kadın kahramanların 

ruh halleri yansıtılır. Çocukları için “iyi bir anne” olmaya çalı�an kadın aynı zamanda 

iyi bir e� olmak için çabalar. Yazar, kadınların üstlendikleri roller altında ezilirken 

aslında kendilerinden uzakla�tıklarını savunur. Öykülerin ço�unda bireyli�inin farkında 

olmayan kadının dünyası ele�tirel bir bakı�la yansıtılır. 

 Nezihe Meriç’in çok sık vurguladı�ı “insan sevgisi” teması,  öykülerde geni� yer 

tutar. Yazara göre toplumda ya�anan sorunların temelinde sevgisizlik vardır. Öykülerde 

mutlu ve huzurlu kahramanlar insanlara sonsuz sevgiyle yakla�ırlar. Oysa sevgisizlik 

motifinin i�lendi�i öykülerde mutsuzluk hakimdir. Yazarın öykülerinin ço�unda 

anlatılan mutsuz evliliklerde de temel sorun, e�ler arasındaki ileti�imsizliktir. 

Birbirleriyle konu�mayan kimseler giderek yalnızla�ırlar. Aile kurumunun varlı�ı dahi 

bu yalnızlı�ı önleyemez. Yazar, öykülerinde açık bir �ekilde mesajlar verir. Özellikle de 

büyük kent insanlarına seslenir. Modern dünyanın bireyi ezen gücüne dikkat çeker. 

Bireyin kimli�ini elinden alan, onu yalnızlı�a mahkum eden ve robotla�tıran düzene 

kar�ı uyarır. Modernle�menin yarattı�ı bu sorunlara ka�ı sevginin gücüne inanır. 

 Yazar, toplumun ya�adı�ı ekonomik sorunlara öykülerinde yer vermi�tir. 

Yoksullu�un tehlikeli boyutlarını yansıtmı�tır. Kahramanların psikolojik durumlarını 

yansıtan tahlillere geni� yer vermi�tir. “Yoksulluk” temasını gerçekçi bir bakı�la ele 

almı�tır. Orta tabaka insanlarının a�rılıklı oldu�u öykülerin ki�i kadrosunda üst tabaka 

insanları çok azdır. Geçim sıkıntısına ra�men ya�ama sevincini yitirmeyen kimseleri 

anlatan yazar, maddi sorunları anlatırken dahi iyimser bir hava yaratmı�tır. Bu 

iyimserlik, öykü kahramanlarının umutlarını her �eye ra�men korumalarını sa�lamı�tır. 

 Nezihe Meriç, 12 Mart döneminin siyasi ortamını anlattı�ı öykülerde bireyin 

dramını yansıtmı�tır. Öykülerinde baskı ortamının sebep oldu�u mutsuzlukları 

anlatmı�tır. Dönemin baskıcı, sıkıcı ve suskun atmosferi öykülere yansımı�tır. 12 Mart 

öykülerinin kalıp söylemlerinden uzak duran yazar, bireyin iç dünyasına yönelmi�tir. 

Öykülerde 12 Mart döneminin çalkantılı günlerinin sebep oldu�u yıkımları anlatmı�tır. 
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Gençlik eylemleri, aydınların tutuklanması, baskınlar, sorgulamalar öykülerde 

anlatılmı�tır. Bireylerin korkuları, üzüntüleri, endi�eleri insancıl bir tavırla, sertlikten 

uzak, sıcak bir ifadeyle anlatılmı�tır. Bu bakımdan Nezihe Meriç’in 12 Mart öyküleri 

basmakalıp siyasi söylemlerden uzaktır. 

 Yazarın öykülerinin temalarına dikkat edildi�inde hem bireysel hem de 

toplumsal özellik dikkat çeker. Yazar, bireyin iç dünyasını anlatırken onu toplumdan 

soyutlamaz. Öykülerde toplum bilincini ta�ıyan kahramanların yalnızlı�ı, mutsuzlu�u, 

çıkmazları anlatılır. Toplumsal sorunlar anlatılırken toplumcu-gerçekçi bir tavırla 

çözüm önerileri sunulmaz. 

 Nezihe Meriç, öykülerinde ele aldı�ı temalar üzerinde dü�ünür ve farklı bakı� 

açıları geli�tirir. “Evlilik” kurumunu çok açık bir dille ele�tiren yazar, kurumun bireyin 

özgürlü�ünü kısıtlayan, mutlulu�unu elinden alan düzenine kar�ı çıkar. �ki yüzlü bir 

ahlak anlayı�ına sahip toplumu sert bir dille ele�tirir. Bireyin varolu�una engel olan tüm 

dayatmalara kar�ıdır. Eskimi� gelenek ve görenekler yüzünden birey olma bilincine 

kavu�amayan öykü kahramanları aracılı�ıyla fikirlerini yansıtır. “A�k” temasını farklı 

bir yakla�ımla ele alan yazar, cinselli�i de bu tema içinde sorgular. Toplumun yok 

saydı�ı cinselli�i, özellikle de kadının cinselli�ini yansıtır. Öykülerinde a�kı ve 

cinselli�i iç içe ele alan yazar, kadının isteklerini yok sayan toplumun namus anlayı�ını 

ele�tirir. 

 Öykülerinin içeri�i bakımından Nezihe Meriç edebiyatımızda çok önemli bir 

misyonu üstlenmi�tir. Kadın gerçe�ini; duyarlı�ını her yönüyle yansıtan öyküleri 

edebiyatımızda bir ba�langıç noktasıdır. Yazarın öykü dünyası, kendisinden sonra kadın 

gerçe�i yansıtan öykücülere yol açıcı konumdadır. 

 Nezihe Meriç’in son öykü kitaplarında içerik bakımından dikkat çeken bir 

özellik söz konusudur. Yazar, yazma eylemini öykülerinde adeta konu olarak ele alır. 

Yazma sürecine öykü okurunu dahil eder. Yazarın modern teknikleri kullanma e�ilimi 

özellikle son öykülerine yansımı�tır. Öykü atölyesine okuru davet eden yazar, tüm 

a�amalarıyla öykünün olu�um serüvenini anlatır. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinin adları öykü temalarını yansıtır. Öykü adları ile 

öykülerin içeri�i arasındaki uyum dikkat çekicidir. Öykü adlarının seçiminde oldukça 

titiz davranılır. Nezihe Meriç’in öykülerinin adları oldukça ilgi çekicidir. Öykülerin 

mesajları ile adları birbirleriyle ili�kilidir. Yazar okura anlataca�ı öyküye dair bilgiyi 

öykü adlarıyla verir. Yazarın öykülere ad koyma serüveninde bilinçli ve titiz bir çaba 

sergilenir. Yazar, bu durumu öykünün derinli�ini artıran bir ö�e olarak kullanır. 
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 Nezihe Meriç’in öykülerinin olay örgüsünün kurulu�una bakıldı�ında yazarın 

Batıda geli�en kısa öyküye yakın yöntemlerden yararlandı�ı görülür. Yazar, geleneksel 

halk anlatı türlerinden uzaktır. Yazar, Seçilmi� Hikâyeler’de sorumlu müdür olarak 

çalı�mı�tır. Derginin düzeltmelerini yapmı�, gelen öyküleri okuyarak de�erlendirmi�tir. 

Dergicilik, bu bakımdan yazarın öykücülü�ünü besleyen bir kaynaktır. Yazarını Batı’da 

geli�en öyküden haberdar olmasını sa�lamı�tır. Nezihe Meriç’in öyküleri Türk 

öykücülü�ünün modern bir çizgide ilerlemesine de katkı  sa�lamı�tır. 

 Yazar, öykülerinde olayın ba�ını ve sonunu ço�u zaman belirtmez. Öyküde 

anlatılan olayın akıbeti bilinmez. Öykünün biti�inden itibaren kahramanlar ya�amlarına 

kaldıkları yerden devam ederler. Yazarın öykülerinde okurun doldurması gereken 

bo�luklar vardır. Okurun bilinçlenmesini isteyen yazar özellikle son öykülerinde 

katmanlı bir öykü yapısı sunar. �ç içe geçmi� öyküler anlatır. Bilinçli okur, öykü 

kahramanlarını tespit ederek yazarın öykü dünyasına girer. Okur, bo�lukları doldurarak 

öykünün olu�umuna katkıda bulunur. Böylece okuma sürecinden sonra aynı zamanda 

üretme sürecine de dahil olur. Bu bakımdan Nezihe Meriç’in açık uçlu öyküleri okurun 

hayal gücünü zenginle�tirir. 

 Nezihe Meriç, Batı edebiyatlarını yakından tanıma imkânı bulmu�tur. Modern 

öykünün geli�im çizgisine uygun olarak öykülerini kurgulamı�tır. Olay öyküsü yerine 

durum öyküsünü tercih etmi�tir. Entrikalarla dolu, ba�ı ve sonu belirlenmi� olay 

öykülerinden uzak durmu�tur. Bireyin iç dünyasını tüm ayrıntılarıyla yansıtan kısa 

öyküye yönelmi�tir. Bireyin günlük ya�amından sundu�u bir kesit üzerine 

yo�unla�mı�tır. Özellikle yazarın son öykülerinde birey, iç konu�malarıyla kendisini 

ifade etme imkânı bulmu�tur. 

 Yazar, öykülerinde daha çok birinci ki�i anlatıcıyı kullanmı�tır. Bazı öykülerde 

üçüncü ki�i anlatıcıyı kullanan yazarın ben-anlatıcılı öykülerinin sayısı fazladır. 

Öykülerdeki ben-anlatıcı ço�u zaman olayın önemli bir figürüdür. Öykünün odak 

noktasında yer alan ana kahraman aynı zamanda öykünün anlatıcısı konumundadır. 

 Nezihe Meriç, o anlatıcıyı kullandı�ı öykülerinde olimpik (tanrısal) bakı� açısını 

tercih eder. Her �eyi gören ve bilen anlatıcının gücü kimi zaman yazar tarafından 

sınırlanır. Yazarın diyalog a�ırlıklı ilk öykülerinde anlatıcı silikle�tirilmi�tir. Gösterme 

tekni�inin kullanıldı�ı öykülerde anlatıcı oldukça geri plandadır. 

 Nezihe Meriç’in gözlemci anlatıcıyı kullandı�ı öykülerde tarafsız bir anlatım 

tutumu dikkat çeker. Öykü kahramanlarının geçmi�ine dair bilgi sahibi olmayan 

anlatıcı, sadece gördüklerini ve duyduklarını ifade eder. Ben-anlatıcının kullanıldı�ı 
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bazı öykülerde yazar nesnellikten uzakla�mı�tır. Mesafeyi koruyamadı�ı böyle 

durumlarda yazar, taraf olmu�tur. 

 Mekân, Nezihe Meriç’in öykülerinde genellikle tasvirle kurgulanır. Mekân, uzun 

cümlelerle, ayrıntılı bir biçimde tasvir edilir. Yazarın tüm öykülerinde mekân, olay 

örgüsüne önemli katkısı olan unsurdur. Yazar, öyküde olayın geçti�i mekânı adeta bir 

kamerayla görüntüler. En ufak ayrıntının dahi gözden kaçırılmadı�ı görülür. 

 Öykülerin ço�unda nesnelerin i�levselli�i söz konusudur. Öykü kahramanın 

kullandı�ı e�yalar onun kimli�ini yansıtır. Kahramanların e�yalarının tasviri onların 

ki�ilik özelliklerine, ekonomik durumlarına, e�itim durumlarına dair bilgi sunar. Nezihe 

Meriç’in öykülerinde mekân tasvirleri oldukça ba�arılıdır. Yazarın ayrıntılarla 

zenginle�en öykülerinde e�yalarla ki�iler arasında bir ba� kurulur. E�ya, sahibinin 

dünyasını yansıtır. Öykü kahramanlarının sosyal, ekonomik ve kültürel bakımdan 

farkları e�yalarda da çe�itlilik sa�lar. 

 Mekân tasvirlerinin ço�unda �iirsel ifadelerin kullanıldı�ı bir anlatım söz 

konusudur. Öykülerde renkler yeni anlamlar yüklenir. Yazarın renkleri kullanmadaki 

ba�arısı mekân tasvirlerinin etkileyici gücünü artıran bir ö�edir. Yazar, öyküde olayın 

geçti�i mekânı �airane ifadelerle anlatmayı tercih eder. Böylece öykü mekânı �iirsel bir 

atmosfere kavu�ur. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinin ço�unda iç mekân unsurları  kullanılır. Öykülerde 

ev içleri olayların geçti�i mekân olarak kar�ımıza çıkar. �lk öykü kitaplarında yazarın 

özellikle mutfakları tüm ayrıntılarıyla tasvir etti�i görülür. Bu durum, mekân ile içerik 

uyumunu yansıtır. Kadın dünyasını anlatan yazar, kadın-mutfak ili�kisinden 

faydalanmı�tır. Öykülerde farklı rollere sahip kadın kahramanların ortak mekânları 

mutfaktır. Yazar, iç mekânın bu özelli�ini kullanır. 

 Yazarın öykü kitaplarında en sık kullandı�ı dı� mekânın �stanbul oldu�u görülür. 

Kentin güzelli�ine hayran olan Nezihe Meriç, özellikle de Bo�aziçi’ni �iirsel ifadelerle 

sıkça tasvir etmi�tir. Öykülerinde �stanbul’un geçmi� hâline duydu�u özlemi anlatan 

yazar, kentin eski havasının olmadı�ını üzülerek belirtir. Yazarın son öykü 

kitaplarındaki yaz kenti öykülerinin mekânı Bodrum’dur. �stanbul ile aynı kaderi 

payla�an yaz kentinin geçmi�ini özleyen yazar, kentin geçmi� zaman ruhunu arar. Dı� 

mekân tasvirlerinde dikkat çeken özellik insan-mekân ili�kisidir. Nezihe Meriç, 

öykülerinde bu ili�kiyi ayrıntılı biçimde yansıtır. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinin genelinde kronolojik bir zaman anlayı�ının 

olmadı�ı görülür. Öykülerdeki izlenimler, ça�rı�ımlar ve hatırlamalar her türlü 
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kronolojiyi yok eder. Yazar, zaman kurgusunda öykü kahramanlarının zihninden 

geçenleri dikkate alır. Öykülerde geriye dönü�lerin oldu�u bölümlerde geçmi� zaman ile 

�imdiki zaman iç içedir. Zamanda sıçramalar ya�anır. Bilinçakı�ı tekni�inin kullanıldı�ı 

öykülerde zaman unsuru ön plandadır. Modern öykünün zaman kurgusuna uygun bir 

anlatım söz konusudur. 

 Yazarın öykülerinin ki�i kadrosuna bakıldı�ında kadınların sayısının çoklu�u 

dikkat çeker. �lk öykü kitaplarının kadın kahramanları genellikle ö�retmenlerdir. Yazar, 

ilk öykülerinde kahramanların adlarını ço�unlukla belirtmi�tir. Son öykü kitaplarında 

yer alan kahramanların kimlikleri belirsizdir. Adları öyküde yer almaz. Bu kahramanlar 

cinsiyetleri ya da dahil oldukları meslek gruplarıyla anılırlar. 

 Nezihe Meriç, öykülerinde ki�ileri hem fiziksel hem de ruhsal bakımdan tanıtır. 

Tasvirlerde ayrıntılar  dikkat çeker. Yazar özellikle ki�ilerin iç dünyalarını yansıtır. Bu 

bakımdan kahramanların psikolojik derinlikleri vardır. Yalnız, mutsuz ve umutsuz 

kahramanların anlatıldı�ı öykülerde yazar, ruhsal çözümlemelere a�ırlık verir. 

Öykülerde tahlillerin yo�unlu�u dikkat çeker. 

 Öykülerde anlatılan ki�iler, genellikle çevreyle çatıma halindedirler. �lk 

öykülerde bu çatı�manın nedeni, törelerin baskısıdır. Toplum tarafından özgürlü�ü 

elinden alınan kahraman bunalmaktadır. Çevreye ba�kaldıran kadın kahramanlar, bu 

öykülerde sıkça kar�ımıza çıkar. Yazar, çatı�an tarafları gruplara ayırırken simgelere 

ba�vurur. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde ki�iler dünyası orta tabakadan insanlardan olu�ur. 

Birkaç öyküde üst tabaka insanlarına yer verilir. Zenginlikleri ile tanıtılan bu ki�iler de 

öykülerde kar�ıt güç olarak kullanılırlar. Ço�unlu�u olu�turan orta tabaka insanları 

arasında ö�retmenler, �oförler, meyhaneciler, pazarcılar geni� yer tutar. Yazar, öykü 

ki�ilerini iyi tanıdı�ından onların dünyasını gerçekçi bir bakı�la yansıtır. Çevremizde 

görebilece�imiz, gerçe�e uygun öykü kahramanları adeta sahicidirler. 

 Yazar öykülerini sade ve anla�ılır bir dille yazar. Dilin do�ru kullanımına çok 

özen gösterir. Öykülerde kullandı�ı sözcükler üzerinde uzun süre dü�ünür. Bazı 

öykülerde do�ru sözcü�ün seçimi için yapılan çalı�madan okur da haberdar olur. Dilin 

kullanımı konusundaki titizli�i nedeniyle yazar, dil ustası olarak anılır. 

 Nezihe Meriç, öykülerini �iirsel tatlar ta�ıyan bir dille yazar. Türkçe’nin 

olanaklarını zorlayarak dilin inceliklerini yakalar. Yazar, benzetmelere çok sık ba�vurur. 

Öykülerde imgeli anlatıma yer verir. Renklere yeni anlamlar yükleyen yazar, 

öykülerinde adeta tablo çizer. Öykülerde kullanılan sıfatların sayısı çok fazladır. 
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 Yazar, dilde özle�meyi savunur. Öykülerde yabancı sözcüklerin yerine Türkçe 

kar�ılıklarını kullanmayı tercih eder. Atasözü ve deyimleri sıkça kullanan yazar, kısa ve 

öz bir anlatım sa�lar. Dilin olanaklarını zorlayarak kendine özgü deyi�ler kullanır. 

Yazarın öykülerinin dilindeki bu zenginlik, etkili bir anlatım sa�lar. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinde dilin kullanımı kahramanların kimlikleriyle uyum 

içindedir. Öykü ki�ilerinin konu�malarındaki dil özellikleri sosyal ve kültürel yapılarını 

çok iyi yansıtır. Öykü ki�isi, ya�adı�ı çevreden soyutlanmadan o bölgeye has deyi�lerle 

konu�ur. Öykülerde yöresel söyleyi�lerin çoklu�u dikkat çeker. Öykü ki�ileri etnik 

yapılarına, cinsiyetlerine, mesleklerine göre konu�turuldu�undan do�al bir anlatım söz 

konusudur. 

 Öykülerde kahramanların dili kullanımlarında ruh halleri de etkilidir. Yazar, 

ki�ilerin psikolojilerinin dile yansımasının örneklerini sunar. Öykü ki�ileri kimi zaman, 

standart dilden sapmaya neden olan argo ya da küfürlü sözler kullanırlar. Bazı 

öykülerde noktalama i�aretlerinin bulunmadı�ı konu�malar dikkat çeker. Kahramanın 

ruh hali teknik özellikleri de etkiler. Konu�ma sırasında ya�anan her türlü duygulanma 

dilin kullanımını de�i�tirir. Modern öykü yazarlarının kullandı�ı teknikler Nezihe 

Meriç’in öykülerinde kimi zaman kar�ımıza çıkar. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinin tamamında dikkat çeken nokta, yazarın gözlem 

gücüdür. Dı� dünyayı çok iyi gözlemleyen yazar, öykülerinde gerçekçi bakı� açısını 

yakalar. Gözlem sonuçlarını yorumlayan yazar, izlenimlerini öykü dünyasına yansıtır. 

Gözlem ürünü öykülerin inandırıcı özelli�i dikkat çeker. 

 Yazarın öyküleri uzunluk-kısalık bakımından incelendi�inde öykülerin giderek 

daha kısa yazıldı�ı görülür. “Bir Kara Derin Kuyu” ve “Yandırma” adlı öykü 

kitabındaki öykülerin cümleleri oldukça kısadır. Bu öykülerde �iiri andıran biçim 

özelli�i dikkat çeker. Kısa ve kesik cümlelerin sayısı fazladır. Yazarın öykü 

anlayı�ındaki de�i�iklik öykülerin gerek içerik gerekse biçim özelliklerine yansır. 

Modern öykünün giderek kısaldı�ı göz önünde bulunduruldu�unda yazarın ça�da� öykü 

çizgisinde ilerledi�i görülür. Yenili�e açık olan Nezihe Meriç, bu özelli�ini öykü 

anlayı�ına da yansıtır. 

 Nezihe Meriç’in öykülerinin bazılarında öykü türünün dı�ına çıkılır. Yazarın 

günlük, mektup ve oyun �eklinde yazılmı� öyküleri vardır. Bu türlere ait terimler de 

öyküye yerle�tirilmi�tir. Yazar, türler arası geçi�le anlatımda yeniliklere ba�vurur. 

Montaj tekni�ini kullandı�ı öyküler de yazarın bu e�iliminin ürünleridir. Ça�da� 
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öykünün teknik özelliklerini kullanan yazar, edebiyatımızda öykünün geli�imine bu 

bakımdan katkı sa�lamı�tır. 

 Bireyin de�i�imini tüm ayrıntılarıyla anlatan yazar, toplumsal de�i�melere de 

çok önem verir. Yazar sorumlulu�uyla hareket eden Nezihe Meriç, toplum yapısındaki 

de�i�imleri dikkatle izler. Gözlemlerinin sonunda edindi�i izlenimlerini yorumlar. 

Toplumsal de�erlerin de�i�imi, göç olgusunun sebep oldu�u sıkıntılar, modernle�me adı 

altında ya�anan kültürel yozla�ma yazar tarafından öykü dünyasına yansıtılır. Günceli 

takip eden yazar, reel zaman unsurlarını öykülerinde kullanmı�tır. 

 Nezihe Meriç, Türk öykücülü�üne türün geli�mesi anlamında önemli katkıları 

olan bir yazardır. Kısa öykü türündeki her türlü geli�meden haberdar olan yazar, 

öykülerinde farklı yöntemler kullanmı�tır. Yenili�e açık olu�u yazarın öykücülü�üne 

büyük katkı sa�lamı�tır. Kendisinden sonraki öykücü ku�a�ını etkileyen yazarın yol 

açıcı rolü çok önemlidir. �çerik ve biçim bakımından dikkat çeken öyküleri o dönemin 

edebiyat dünyasında ses getirmi� ve büyük ilgi görmü�tür. Sonuç olarak Nezihe Meriç 

Türk Edebiyatında sa�lam bir yere sahip olan öykü yazarlarından biridir. 
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