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“EVDEKİ” ÖYKÜSÜNÜN 

ÇÖZÜMLEMESİ 

Hayatın içinden, çevre ile ilişkili bir giriş cümlesi: “Bugün karşı arsaya yığılı kalasları 

kaldırdılar.” 

“Evdeki”nin yalnızlığını simgeliyor kalaslar; bulunduğu “kasabada” gördüğü ve göreceği 

nihai şeyleri simgeliyor; katılığını taşra hayatının, hoyratlığını, kabalığını ve sessizliğini. 

Öykünün daha ilk paragrafında başımızdan boca edilen onca bilgiden çıkarıyoruz bu sonucu:  

1—Anlatıcımız (kız) boş arsaya bakan bir evde oturuyormuş. 

2—On yıl önce, çocukların top koşturduğu boş arsaya kalas yığmışlar ve “Arsa sesini 

yitir…”miş. 

3—Anlatıcı, kalasların boş arsaya yığıldığı sene okulu bitirmiş. 

3—On yıl önce boş arsada top koşturan çocukları izleyen kız, “evlilik” konusunda annesince 

yapılan şakalardan utanırmış. 

4—On yıl öncesinde annesini seven kız, şimdi ona sadece acıyormuş. 

5—O, on yıl önce kasabanın insanlarından korkmazken şimdi korkuyormuş. 

6—O, on yıl önce, hayatın içindeyken şimdi dışında bulunmayı yeğliyormuş. 

7—O, şimdi, kalasların kaldırıldığı arsada top koşturabilecek çocukları bekliyormuş. 

Öykünün “hayat”la, hayatiyet kazanması hoş da, bunca hayat bilgisi ile açılması pek hoş 

değil. Öykü bu ilk paragrafla başladığı gibi bitiyor adeta. 

“On yıl” ve “Okulu bitirdiğim yıl” ve “Dayım da liseyi bitirdiğim yıl öldü.”, “Satarım 

babamdan kalan bağı, tarlayı; alır başımı kaçarım.” vurgularına göre kızın, şimdi yaklaşık 

yirmi sekiz yaşında olması gerekiyor. Lise mezunu, dünyayı kitaplardan tanıyan, kadınlığa 

erişememiş, cinsel aruzları her an yanlış şekilde patlayabilecek bir yükseliş içinde olan ve bu 

nedenle asabi duran, davranan bir kız kurusu. Öykünün konusu bundan ibaret; gerisi ise 

sadece teferruat. 

Buna göre “öyküleme” sanki ilk paragrafın hatırına yapılmış gibi; bir solukta verilen hayat 

bilgisinin temellendirilmesi uğruna, önce toplam olarak verilen şeyin perakendesine zorunlu 

bir başvuruş… Bu perakendede öne çıkarılmaya çalışılan tek husus da: Cinsellik. Kız 

kurusunun patlamaya hazır cinsel arzuları, dolaylı bir şekilde öyküye yedirilmiş, hem güzel 

yedirilmiş. Bakalım: 

Anlatıcının, “İki yıl İngiltere’de okumuş.” dayısı, ona İngilizce öğretmekle kalmamış, kitaplar 

da vererek (“Çoğu onun bu kitapların, bana verdi.”) kitap okuma zevki aşılamış. Dayısı, onun 

“liseyi” bitirdiği yıl ölmeseymiş de, anlatıcının adına yine bir şey değişmeyecekmiş anlaşılan. 

Çünkü, her Türk erkeği gibi o da “kız”lığı, eğitimde temel bir engel olarak görmekteymiş 

(“Kız, erkek olsaydın seni oraya yollardım” derdi.) 

“Babamı hiç bilmiyorum. Dayım da liseyi bitirdiğim yıl öldü.” sözlerini bir tür itiraf olarak 

almak gerekiyor anlatıcının. Erkek denetiminden (baba korkusu dedikleri o etkili oto 

kontrolden) uzak olarak büyümenin bedeli, erkekleri ruh ve fizik olarak gereğince 

tanıyamamak. Onun, evliliğe soğuk bakışının, erkeklere soğuk bakışının altında bu doğal 

denetim/iletişim/etkileşim eksikliğinin, tanıma/tanışma eksikliğinin derin izleri görülebiliyor. 

“Babamı hiç bilmiyorum. Dayım da liseyi bitirdiğim yıl öldü.” itirafının devamında, dayısının 

ölümünü kendi hayatı için “milat” sayması ve yeni hayatını kalasların karşı arsaya gelişiyle 

ilişkilendirmesi (“Zaten her şey o yıl olmadı mı? Kalaslar bile o yıl geldi arsaya.”), içinde 

erkeklerin de yer aldığı bir dünyaya tümüyle kapandığını çok açık bir biçimde belgeliyor. 

Erkeksiz bir evde yaşamasını, tümüyle cinsel soğukluğa dönüştüren araç ise, kitaplar. 
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Anlatıcı, kitapları sevmenin de ötesinde, onları gerçek bir eğlence ve bilgi aracı gördüğü için 

onlara bağlanıyor. Öylesine bir bağlanış ki, kitaplardaki “kurgulamış” hayatla, gerçek hayatın 

ayrımına varmadığı gibi, daracık dünyasındaki olumsuzlukları genelleştirerek, 

doğrunun/iyinin ne olduğu konusunda kitapların tezkiyesine, rehberliğine müracaat ediyor: 

“Yoksa bütün dünya mı böyle. Kitapların dediği yalan mı?” 

Sadece düşünceleriyle değil gözlemleriyle de taşra yaşantısının olumsuzluklarını işler, 

çoğaltır anlatıcı. Örneğin, sokağı seyrederek, çoğunluk kadınların geçtiğini, onların da 

yüzlerinin asık, adımlarının sert olduğunu gözlemler ve “Bir yerden kavgadan geliyorlar, ya 

da bir yere kavgaya gidiyorlar sanırsın…” yorumuyla onların günlük yaşantıları hakkında, 

geçimsizlik, mutsuzluk, kabalık, sertlik, acımasızlık imasında bulunur. Kadınların 

yürüyüşlerini yakın plana alarak, onların “kendine güvenen kişiler” oldukları sonucunu çıkarır 

ve onca kendine güvenen kişi (ki kendine güvenmenin bedeli: kusurlara göz yummamak, sert 

durmak ve sert olmaktır) arasında kendine bir yer bulamadığı gibi daha da korkar, siner 

sokağın (gerçek hayatın) karşısında (“Büzülüyorum; içimi bir korku kaplıyor.”). 

Anlatıcı, sokak gözlemlerini genelden özele yönelttiğinde de kadınları paylamaktan geri 

durmaz. Kocası bankada çalışan “Kıpkırmızı boyanmış” kadının şahsında, mahalle karılarının 

dedikoduculuklarını, müfteriliklerini ifşa ederken, bu kadınlara güvenilmeyeceğinin altını da 

zarifçe çiziverir: “İnanmıyorum onlara. Hep birini çekiştirirler. Gözleri ışıldar anlatırken. 

Onların yanındayken kalkıp gitmekten korkarım. Gider gitmez beni çekiştirecekler sanırım. 

İnanmıyorum onlara…” 

Mahalle kadınlarının hedef aldığı kadını, onlar karşısındaki yalnızlığına, çaresizliğine rağmen 

sevmez yine de, çünkü kadın çok konuşmakta ve ara sıra onlara geldiğinde, “Bizimki” 

sözcüğüyle destekli olarak kocasını anlatırken sergilediği tavırla anlatıcıyı 

sinirlendirmektedir: ‘”Bizimki’ dediği kocasını anlatırken bir bakışı vardır bana, evlenmedim 

diye eğlenir gibi, acır gibi bir bakış, sinirlendirir beni.” Ayrıca bu kadının da diğer 

kadınlardan farkı yoktur. O da dedikodu yapmakta, başkalarını karalamaktadır: “Müdürlere 

gitmişler geçenlerde. Bir kızları var kardeş, bu kadar da olur mu? Neredeyse kucağına 

oturacak bizimkinin…” 

Sokaktan geçen erkeklerle ilgili yorumları daha da acımasızdır anlatıcının. Onların sokağında 

oturan kasap, “tokmak gibi herif” olarak görünür gözüne; ayrıca anlatıcı, hilekar, düzenbaz 

yakıştırmalarında bulunur onun için: “Öğle yemeğine geliyor olmalı. Kime bırakmış dükkânı? 

Yetişkin çırakları vardır. Ceketi yamalı bir adama kemikli yerinden yarım kilo eti onlar 

yutturur şimdi.” Sonra şu soruyu ilginç soruyu sorar kendi kendine: “Bu adamlar namaz kılar 

mı acaba?” Burada “namaz kılmayı” neyin ölçüsü olarak aldığını açıklamaz. Sadece kasaptan 

söz ettiği halde, soruda “bu adamlar” deyişine bakılırsa, namaz kılmayı dürüstlüğün, 

doğruluğun, kibarlığın göstergesi saydığından, namaz eylemini bu kaba ve sahtekar adamlara 

yakıştıramıyor olabilir büyük bir ihtimalle. 

Anlatıcı, bu olumsuzluklar karşısında kendine “edilgen” bir yer belirleyerek, hem kendine, 

hem de benzerlerine acımakla ve kasaba hayatına karşı pasif bir isyanla yetinir: 

“…sinirlendirir beni. Gene de bir şey demem; anlamamış gibi dururum.”, O kıza da acırım 

ben, şu kadına da, kendime de. Neden bu daracık kasabadayız sanki. Yoksa bütün dünya mı 

böyle. Kitapların dediği yalan mı?” 

Annesini sevmeyişine mahsus temellerindirmelerine gelince: Annesiyle birlikte yaşadıkları 

evde kendisine mahsus özel alanlar belirleyerek, annesini bu alanlardan uzak tutmaya çalışır 

(“Kapı açıldı. Baktım annem. Canım sıkıldı. Ne işi var burada?”). Buna ilişkin gerekçeyi 

şöyle belirtir anlatıcı: “Yanımda olmadı mı serin kanlı düşünüyorum; acıyorum ona.” 

Anlatıcının annesi nasıl bir kadındır? Boy, pos, kaş, göz… belirsiz. Her anne gibi kızını 

başgöz etmekten, dolayısıyla onun kusursuzluğunu (“—Elalem ne diyor biliyor musun? 

Eksiği var onun, diyor.”) dosta düşmana ispat etmekten başka bir talebi de olmayan annenin 

kızı karşısındaki sinmişliğini, yenilmişliğini onun kimliğini, kişiliğini, tipini silik tutarak 



yoğunlaştırmak istemiştir Yusuf Atılgan; hem gelmiştir de bunun üstesinden; anneye, 

ağlamaktan, kendi kendine konuşmaktan, biraz da ilenmekten başka bir iş düşmez öykü 

boyunca. Anlatıcının terslediği, azarladığı, horladığı anneye okur olarak acıyıveririz. 

Evet, kızı da acır annesine, ama onun acıması bizimkinden farklıdır; o daha çok kırdığı bir 

oyuncağa acıdığı gibi acır annesine; kıran da, acıyan da kendisidir, kırmaya ve acımaya 

devam eden de. 

Anlatıcının, annesiyle ilişkilerinin bozukluğuna, “Neden böyle olduk biz? Ana – kız değil, 

sanki yabancıyız. Sebebi ne bunun? Garip töreleriyle bu kasaba mı, başkaları ne der tasası 

mı?” diyerek “mantıklı” bir neden bulmaya çalışması, “annemi de severdim” itirafıyla birlikte 

düşünüldüğünde, biraz mürekkep yalamış kızlara mahsus bir zeka gösterisinden öteye gitmez. 

Annesinin evlenme tekliflerini reddederken, anlatıcının kullandığı en önemli silah, babasından 

kalan miras üzerinde serbestçe tasarrufta bulunarak, kaçabileceğini hatırlatmasıdır. Peki, 

anlatıcıyı, evlenmektense, alıp başını kaçmayı düşünecek kadar evlilikten uzak tutan, soğutan 

nedir? Onun bir “beyaz atlı prens beklentisi” içinde, kendini birilerine saklamadığı, müstesna 

bir sevgili beklediği için evlenmekten kaçınmadığı malum. “Kadın olma korkusu” taşımadığı, 

dolayısıyla cinselliğini tabulaştırmadığı, kendi bedeniyle ilgili bir hoşnutsuzluğu 

geliştirmediği, çirkinlik kompleksine kapılmadığı da malum. Yusuf Atılgan ruhsal açıdan 

önemli olabilecek bu hususu derinleştirebilecekken, meali “Taşra erkeğini beğenmeme”ye 

çıkan, çok kısır bir iç konuşma cümlesi ile geçiştirivermiştir : “Kiminle evleneceğim bu 

kasabada? Kim anlatıyordu geçende. ‘İçip içip gecenin bir vakti gelir eve. Ayağını önüme 

uzatır. ‘Çıkar şunları’ der. Leş gibi kokar ayakları.’ İçim bulanıyor. Nasıl yatılır böyle bir 

adamla?” 

Yusuf Atılgan’ın bu desteksiz ve kestirme cevabı, Cesare Pavese’nin 5 Mayıs 1936’daki 

günlüğünde yer alan şu sözleri hatırlatıyor bize: “yaşamak uzunca bir toplama işlemi gibidir, 

arada bir toplama yanlışı yaparsan, doğru sonucu hiçbir zaman bulamazsın.” 

Yusuf Atılgan da öykünün tam burasında ciddi bir toplama yanlışı yapıyor, bunu fark ediyor 

ancak bir yanlış toplama yüzünden doğru sonuca varamıyor. Yukarıda, “Bu parakendede öne 

çıkarılmaya çalışılan tek husus da: Cinsellik.” demiştik. Söz konusu yanlış işlem nedeniyle 

cinsellik de yerini tam bulmuyor; yirmi sekizlik kız kurusunun, çirkin olarak gördüğü, 

değerlendirdiği “dayı oğlu”na sürtünerek tatmin olma denemesinden daha ileriye gitmiyor bu 

öyküdeki cinsellik. 

(Ömer Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü, Cilt: 1, Kaknüs Yayınları, İstanbul 1995) 
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1921’de Manisa’da doğdu. 

1878 savaşında Teselya’dan gelip, Hacırahmanlı Köyüne yerleşen göçmen bir çiftçi ailesinin 

çocuğudur. 

Manisa Necatibey İlkokulu’nu, Manisa Ortaokulu’nu (1936) ve parasız yatılı olarak Balıkesir 

Lisesi’ni bitirdi (1939). Yüksek öğrenimini, üç yıl İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü’nde okuduktan sonra kaydolduğu Askeri Öğretmen Okulu’nda tamamladı 

(1939-1944). 

Maltepe Askeri Lisesi’nde bir süre öğretmenlik yaptı. 1945’te bazı öğrenci etkinliklerine 

katıldığı için yargılandı ve altı ay hapis cezasına çarptırıldı (22.03.1945). Cezaevinden 

çıktıktan sonra (25.01.1946) Hacırahmanlı Köyüne yerleşip çiftçilik yapmaya başladı. 

Edebiyat hayatına, lise yıllarında yazdığı şiirlerle başladı, kimi şiir ve öykülerinde Nevzat 

Çorum ile Ziya Atılgan isimlerini kullandı. 

Öykü kitapları dışında Aylak Adam (1959), Anayurt Oteli (1973), Canistan (2000) adlı 

romanları, Ekmek Elden Süt Memeden adlı çocuk kitabı bulunan Yusuf Atılgan, 1989’da 

İstanbul’da öldü. 



Öykü kitapları: 

Bodur Minareden Öte (a dergisi, İstanbul 1960, 9 öykü: Kasabadan: Evdeki; Saatların 

Tıkırtısı; Köyden: Tutku; Kümesin Ötesi; Dedikodu; Kent’ten: Yaşanmaz; Atılmış; 

Çıkılmayan; Bodur Minareden Öte) 

Eylemci -Tüm öyküleri- (Simavi, İstanbul 1993, 12 öykü: Kasabadan: Evdeki; Saatların 

Tıkırtısı; Köyden: Tutku; Kümesin Ötesi; Dedikodu; Yük; Kent’ten: Yaşanmaz; Atılmış; 

Çıkılmayan; Bodur Minareden Öte; Eylemci: Ağaç; Eylemci) 

Bütün Öyküleri (YKY, İstanbul 2000, 14 öykü: Kasabadan: Evdeki; Saatların Tıkırtısı; 

Köyden: Tutku; Kümesin Ötesi; Dedikodu; Yük; Kent’ten: Yaşanmaz; Atılmış; Çıkılmayan; 

Bodur Minareden Öte; Eylemci: Ağaç; Eylemci; Ekmek Elden Süt Memeden: Korkut’a 

Masal; Ceren’e Masal) 

 


