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ÖZET 

Az sayıda eser yayımlamış olmasına rağmen Türk edebiyatının en 

önemli isimlerinden olan Yusuf Atılgan’ın (1921-1989) 1960 yılında 
yayımlanan Bodur Minareden Öte adlı kitabında yer alan öyküler, 1950 

kuşağı öykücülüğünün önemli örneklerindendir. Dönemin, 

varoluşçuluk akımının da etkisiyle kendini gösteren “intihar”, 

“cinsellik”, “saldırganlık”, “bunalım” gibi başat öykü temalarını işleyen 

bu öyküler, “diğerleriyle” bir türlü barışamayan kişilerin yoğun ruhsal 

çalkantılarını, bu yoğunlukla ters orantılı bir sadelik ve sakinlikle gözler 
önüne sermektedir. Bu öykülerin intihara eğilimli, pis kokuya “aşırı” 

duyarlı, nesneler ve insanlara ilişkin çiftdeğerli görüşler barındıran, 

“bakma/bakılma” ve varlığını duyumsama konusunda sıkıntılar 

yaşayan kişilerinin, çoğunlukla narsisistik kişilik bozukluğu 

sergiledikleri dikkat çeker. Özellikle “intihar” teması, yazarın neredeyse 
tüm yapıtlarında karşımıza çıkar. Var olduğunu duyumsamak isteyen 

öykü kişileri, birdenbire ama sakince ölmeye, öldürmeye ya da hırsızlık 

gibi bir suç işlemeye karar verirler. Bazı öykülerde bu türden 

manipülatif davranışlarla “diğerleri” tarafından fark edilmeyi umarlar.  

İnsan ilişkilerinde özellikle de kadınlarla olan ilişkilerinde 

başarısız ve güvenilmezdirler. Atılgan, bu kişilik yapılarını anlatmaktan 
çok “göstermeyi”, dilde temsil etmeyi tercih ederek, özgünlüğe bu içerik- 

biçim etkileşimiyle ulaşmıştır. Öykülerindeki boğucu atmosfer, nevrotik 

kişilik örüntüleri sergileyen anlatıcıların tekrarlı, kesik kesik ve kısa 

cümleli anlatımıyla oluşmuş, okurun da bu atmosferde soluk alıp 

vermesi sağlanmıştır. Bu atmosferin nasıl oluştuğunu kavramak için 
öykülere daha yakından bakmak, ayrıntılar üzerinde durarak dikkatli 

bir okuma yapmak gerekmektedir.  

Bu yazıda amacımız, yazarın kent öykülerinde öne çıkan bazı 

durumların izini sürerek, öykü kişilerinin ruh hallerini anlamaya 

çalışmak olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yusuf Atılgan, öykü, Bodur Minareden Öte, 

psikanaliz 
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SHORT STORY CHARACTERS WALKING ON THE 
BORDERLINES OF YUSUF ATILGAN’S CITY 

 

ABSTRACT 

Although he did not publish so many books Yusuf Atılgan (1921-

1989) became one of the significant figures in Turkish literature. He 
published his short story book Bodur Minareden Öte in 1960. Works in 

this book are the prominent examples of the 1950’s modernist short 
stories. These short stories which with the effect of existentialism base 

on themes like “suicide”, “sexuality”, “aggression”, “depression” reveal 

the intensive mental turbulance of people who cannot reunite with 

“others”. But doing this simply and quietly that inversely correlated 

with this intensity. It is remarkable that the characters of these stories 
who are inclined to suicide, extremely sensitive to dirty smell, have 

bivalent thoughts toward people and things and have trouble with 

perceiving his existence and with “looking/being looked at” exhibit 

narcissistic personality disorder. Especially “suicide” is the basic theme 

of almost every work of the author. Characters that want deeply to 

perceive their existence, suddenly but calmly decide to die, to kill or to 
commit a crime like stealing. In some of the short stories, with 

manipulative behaviours like these they hope to be realized by “others.  

They are unsuccessful and unreliable in personal relationships, 

especially with women. Atılgan prefered to “show”and represent with his 

language instead of tell these personalities. He has reached the 

originality with this content-form interaction. Suffocative atmosphere in 
his texts is formed by neurotic narrators’ repetitive and intermittent 

expressions. In this manner readers are also obliged to breath in this 

atmosphere. In order to understand how this atmosphere is formed we 

have to zoom in the texts and by eloborating on details we have to read 

carefully. 

Basic aim of this article is to understand the psychologic moods of 

the characters by tracing prominent cases in the author’s city. 

Key Words: Yusuf Atılgan, short story, Bodur Minareden Öte, 

psychoanalysis 

             

1950 kuşağı edebiyatçıları arasında önemli bir yere sahip olan Yusuf Atılgan, roman ve 

öykülerinde çevresinden ve kendisinden hoşnutsuz, sıkılgan, yer yer şiddete eğilimli ve takıntılı 

bireylere odaklanmış, onların yaşam içinde var olma çabalarını yansıtmıştır. Atılgan’ın kişileri 

Sartre’ın “yeryüzüne atılmış bir varlık” olarak tanımladığı insanı örneklercesine bu “atılmış”lığın 

ve özgürlüğün bunalımını yaşarlar. Ancak bu bunalımın felsefi boyutunun yanında bir de psikolojik 

boyutundan söz etmek gerekir. 1960 yılında yayımlanan Bodur Minareden Öte adlı öykü kitabı, 

“Kasabadan”, “Köyden” ve “Kentten” adlı üç bölümden oluşur. Bu yazıda, “Yaşanmaz”, 

“Atılmış”, “Çıkılmayan” ve “Bodur Minareden Öte” adlı dört öyküyü kapsayan “Kentten” bölümü 

üzerinde durulacak ve öykülerde öne çıkan bir takım izlekler yoluyla, ana karakterlerin kişilik 

örüntüleri açığa çıkarılmaya çalışılacaktır. 
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1. Kendini Öldür[mey]en Karakterler  

“İntihar” olgusu, “Yaşanmaz” ve “Bodur Minareden Öte” başlıklı iki öyküde başat öğedir. 

“Yaşanmaz” adlı ilk öykü, 1. kişi ağzından anlatılmaktadır. Yoldan geçen bir kadına baktığı için, 

kadının kocasından dayak yiyen anlatıcı kendini yerde, etrafı beş altı kişi tarafından sarılmış olarak 

bulur. Kahramanın, “Birden hatırladım. Eve varınca kendimi öldürecektim. Rahatladım” (57) 

sözleriyle, işten çıktığında intihar etmeye karar vermiş olduğunu anlarız. Etrafını çeviren kişiler 

“gözleri şakıyarak” ona bakıp gülmektedir. Ancak, aralarından biri, “Susun be! Ne var gülecek? 

Dağılsanıza siz” diyerek dayak yemiş kişinin üstündeki tozları silker (57). Kendini tanıttıktan 

sonra, yüzünü temizlemek için anlatıcıyı odasına davet eder. Adam yüzünü temizlerken o da adama 

neden dayak yediğini anlatır. Eve dönerken, “kafasının diline” geçmişten gelen sesler takılır:  

“Sen başkasın” derdi öğretmen; [...] yüzünde belli belirsiz pis 

bir gülüş “Değil mi filozof?” Ötekiler gülerlerdi; çın çın öterdi sınıf. 

Utanırdım. [....] “Hey bücür, temize çek şunu”. Bücür bendim. “Bu 

suratla mı be? Vazgeç korkar kadınlar” Çağımızın öncüsüydüm ben; 

ama beni yerden kaldıran adam üstümü başımı silkmişti. “Yirmi liraya 

bu gömlek ha! Kazıklamışlar seni. Benimkine bak, onüç liraya.” [...] 

Bütün dünya bana bir yaşama borçlu. İstemiyordum alacağımı. Bilek 

damarımı kesecektim. Ötekiler kapımı kırınca ne yapacak acaba? 

Madam kızardı belki. Önce karşı duvara kara boyayla kocaman 

YAŞANMAZ yazacaktım. (58-59)   

Geçmişte başkaları tarafından sürekli aşağılandığını ve bu aşağılamalara karşı “pasif” bir 

tavır geliştirdiğini öğrendiğimiz öykü kişisi, başkalarının ona yönelik algısının tam tersi yönde bir 

algı geliştirmiştir; ona göre kendisi “çağımızın “öncüsü”dür. Bu “büyüklenmeci” tavır, öykü 

sonunda kişinin “agresif” tavrıyla sabitlenir. Birden bire aklına bugün ona yardım eden adam gelir 

ve “havaneli”ni alıp onun evine gider. “Üstümü silkmişti. Pisliğin içinde işi yoktu onun” (60) 

diyerek buzdolabından içki almaya giden adamın başına havaneliyle vurur. Adamın öldüğünü 

anlayınca “sivrisinek gibi yeğin” olduğunu söyler ve “şimdi kendimi öldürebilirdim” sözleriyle 

öykü son bulur. Öykünün birinci kişi ağzından ve geçmiş zaman kipiyle anlatılmış olması, okuru 

bu sözler üzerinde düşünmesine neden olur. Anlatıcı, “öldürebilirdim” dediğine göre, kendini 

öldürmemiş midir? Kendisine ilgi gösteren, “üstünü silken”, onu evine alıp sevgilisinden söz eden 

adamın ölümü ona yetmiş midir?  

“Kentten” bölümünün “Bodur Minareden Öte” başlıklı son öyküsünde de intihar başat 

izleklerden biridir. Karısı kendisini terk ettikten sonra deniz kıyısında bir kentte oturan ağabeyinin 

yanına gelen kahramanımız, ağabeyi ve ailesinin kendisinden sıkıldığını düşünür. İlk olarak, 

denizde kendini öldürmeye karar verir: “Sonra bir gün ‘yarın’ diyebildim. Denizde olacaktı. 

Yanımdaki sığlığın yosunlu, sinsi sokulganlığında değil, ötelerin derinliğinde” (75). Her gün, 

evdekilere varlığını hatırlatmamak için çekine çekine açtığı kapıyı, “yarın” çarpacaktır. Ancak üç 

gün boyunca “yarın” der. Kendini öldürenlerin yaşamayı aşırı sevenler olduğunu düşünür. Bir gün 

vapurda bir kız görür ve ona bakmaya, onun bakışlarını kendince yorumlamaya başlar. Bu bakışlar 

sonucunda içini bir sevinç kaplar; yeniden var olduğunu duyumsar. “Bir aydır ilk defa” 

ayakkabılarını boyatır (77). Anlatıcı bu öyküde bir daha intihardan söz etmez. Başka bir kişinin ona 

yalnızca bakması bile bu dünyada “anlamlı” bir varlık olduğunu hissetmesine yeterli olmuş, 

“narsist” benliği cilalanmıştır adeta. 

Görüldüğü gibi iki öyküde de, “intihar” düşüncesine, kendisini aşağılayan “öteki”lere karşı 

bir zafer ve isyan duygusu eşlik etmektedir. Otto Kernberg, Sapıklıklarda ve Kişilik 

Bozukluklarında Saldırganlık adlı kitabında “habis narsisizm sendromu” adını verdiği patolojik bir 

durumdan söz eder.  
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[Bu hastaların] intihar isteğinde, altta yatan (bilinçli veya 

bilinçdışı) fantezi, kişinin kendi canını alabilmesinin, acı ve ölüm 

korkusu üzerinde bir üstünlük ve zafer olduğu fantezisidir. Bu 

hastaların fantezisinde intihar etmek, diğer insanlar üzerinde sadistik 

bir denetim sağlamak veya denetleyemedikleri bir dünyadan çekip 

gitmek anlamına gelir. [....] Bu hastaların paranoid yönelimi, diğer 

insanları abartılı bir biçimde ilah, düşman ya da aptallar olarak 

algılamalarında kendini gösterir. (Kernberg 2000, 100) 

Yusuf Atılgan’ın sözü edilen iki öyküsünde de intihar, alay eden, aşağılayan, fark etmeyen 

ya da önemsemeyen ve kendisine “bir yaşama borçlu” olan “ötekiler”e üstünlük sağlama amacı 

taşır gibidir. “Habis narsisizm sendromu”, karakterin “çağımızın öncüsüydüm ben” ifadesinde ve 

gelecekte acı çekeceğini düşündüğü kişinin kaderini tayin etmeye kalkışmasında kendini tüm 

açıklığıyla gösterir. 

2. “Pis”, “Kokmuş” Nesneler 

Yusuf Atılgan’ın yazımızın odağını oluşturan dört öyküsünde, “kirli”, “pis”, “kokmuş” 

nitelemeleri okurun dikkatini çekecek sıklıkta kullanılmıştır. “Yaşanmaz” adlı ilk öyküde, 

kendisine yardım eden adamın evine gidip onu havaneliyle öldüren kahraman, “pisliğin içinde işi 

yoktu onun” diyerek ediminin gerekçesini belirtir. Adamı öldürdükten sonraki ruh hâlini, kelebek 

gibi değil “sivrisinek gibi yeğin” olarak betimler. Sivrisinek, kan içici olması nedeniyle “pis” bir 

yaratıktır. Dolayısıyla, anlatıcının, hafifliğini tanımlamak için kendini bu yaratığa benzetmesi 

anlamlıdır. Öte yandan, aynı öyküde, kiraları toplayan “madam”ın salonu, “loş, isli, pişmiş soğan 

kokulu” olarak anlatılır (58).   

“Atılmış” adlı iki sayfalık kısa öyküde anlatıcı, işinden atılmış, “aylak” bir adamdır. Deniz 

kıyısında taş sektirirken, arkasında, duvarın üstünde oturmuş bir kızın gülüşünü duyar. “Kirli 

entarili” kıza yanına gelmesini söyleyen anlatıcı, “gelirim ama parayı peşin alırım” yanıtını alınca 

kıza “hadi oradan kokmuş!” der (62). Kız ise, “Kokmuş sensin. Ayakların kokuyordur senin” diye 

yanıt verir adama (62). “Sen git de yıkan. Para almak istiyorsan önce yıkan, öyle gel. Ta buradan 

duyuluyor kokun, leş gibi” sözlerini duyan kız, adama taş atmaya, sövüp saymaya başlar.  

“Çıkılmayan” öyküsünde ise, yağma sırasında yerde bulduğu bir tomar parayı çalan bir 

memur anlatılmaktadır. Paralar “yağlımsı ve kirli”dir. Masanın altına gizlenip insanların gitmesini 

beklerken azı dişinin ağrısını ve “bunaltıcı koltuk altı kokusu”nu duyar (65). Etrafın sakinleştiğini 

anladığında koşar adım uzaklaşır olay yerinden. Arkasında kimsenin olmadığını görünce, yakındaki 

“leş gibi sidik kokan” arsaya gider ve kusar. “Akşam yediği fasulyanın acı yağı”boğazını yakmıştır 

(66). Evine ulaştığında parayı yatağına saklar ve işine gider. Akşam döndüğünde her şey, özellikle 

“tozlar ve tabandaki çamur parçaları” (68) yerli yerindedir.  

“Kentten” bölümünün en uzun öyküsü “Bodur Minareden Öte”de de “pis”lik sık sık 

karşımıza çıkar. Karısı tarafından terk edilmiş olan anlatıcı, tel dolaptan akşamdan kalmış biber 

dolmasını çıkarır. “Suyunun üstünde yüzen tek tük yarı-donuk yağ boncuklarıyla iğrenç görünüşü 

vardı” diye anlattığı yemeği, “beş yıllık yaşamlarının özeti” olarak niteler (74). Ağabeyinin yanına 

gittikten sonra her sabah “iş arama” bahanesiyle dışarı çıkan anlatıcı, “pis, kokmuş” denizin dibine 

oturur. Böylece, anlatıcının “ferahlık” duygusuyla söz ettiği deniz de “pislik”ten nasibini almış 

olur. Vapurda rastladığı iki kız ve iki erkeği izlerken de, içlerinden biri için “kara, yapışkan gözlü 

erkek” betimlemesini kullanır. İçlerindeki bir kızın yüzünü ise “açık-saçık fıkralar anlatılan tozlu 

odalara yakışmayacak, temiz, güzel bir yüz” olarak betimler. Anlatıcının gece gördüğü düşler de 

“pis”tir: “Geceleri pis düşlerim başlıyor. Sözde burnunun ucundan öpmek için eğiliyorum yüzüne, 

oysa dudaklarını öpüyorum. En kötüsü dudaklarını çekmeyişi; ağzıma bırakıyor onları” (79). 
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Anlatıcı “pis” olarak nitelediği düşte, âşık olduğu kızın kendisini öptüğünü görüyordur. 

Öykülerdeki anlatıcılar için cinsel ilişkiyi çağrıştıran her edim “pis”tir. “Bodur Minareden Öte” 

adlı öyküdeki anlatıcının istediği, âşık olduğu “temiz yüzlü” kızı burnunun ucundan öpmek, onunla 

herhangi bir yakınlaşmaya girmeden, uzaktan uzağa, bakışlarıyla iletişim kurmaktır. Sanki 

“kadın”a yaklaştığı ya da onunla cinsel temasta bulunduğu anda, ilişki bozulacak ve kirlenecektir. 

Bastırılmış cinsel istek, kendini “pis”likle dışa vurmakta gibidir. Sigmund Freud, “Bir Saplantı 

Nevrozu Olgusu Üzerine Notlar” başlıklı yazısının “Saplantılı Nevrotiklerin İçgüdüsel Yaşamı” 

adlı bölümünde şöyle der:  

Hastamızın diğer tüm özellikleri yanında bir renifleur 

[koklayıcı—çev.] olduğu ortaya çıktı. [....] çocukluk çağından sonra da 

süren kokudan haz alma eğiliminin nevrozun ortaya çıkışında rol 

oynayabileceğini kabul etme durumuna geldim. Ve burada koku 

duyumunun eski duyarlılığını yitirmesinin (insanoğlunun dikey bir duruş 

biçimi benimsemesinin kaçınılmaz bir sonucuydu) ve bunun sonucunda 

kokudan aldığı hazzın organik olarak bastırılmasının, sinirsel hastalıklara 

yatkınlığın kökeninde önemli bir paya sahip olup olmayacağı sorusunu 

ortaya atmak istiyorum. Bu bize, uygarlığın gelişimiyle birlikte 

bastırmaya kurban olması gereken şeyin neden cinsel yaşam olduğu 

sorumuza bir yanıt sağlayabilir. Çünkü hayvan organizmasında, cinsel 

içgüdü ile koku organının işlevi arasında yakın bağlantıyı uzun zamandan 

beri bilmekteyiz. (108) 

Ele aldığımız öykülerdeki “pis kokular”ın özellikle vurgulanması, “bastırılan bir hazza” 

işaret eder gibidir. Norman N. Holland, Dynamics of Literary Response (Edebi Karşılığın 

Dinamikleri) adlı kitabında, psikolojik gelişimin aşamalarından olan “anal evre”yi şu sözlerle 

açıklar:  

[Bu evrede] çocuk “boşaltım” ediminden haz duyar. Ancak bu hazzın 

birbiriyle çatışan iki kaynağı vardır: tutma ve bırakma. [….] Bu evrede çocuk ilk kez 

tiksinmeyi ve değer atfettiğimiz nesnelerle kayıtsız kaldığımız nesneleri ayırt etmeyi 

öğrenir. Temizlik veya pisliğe, korumaya ve sahip olmaya yönelik tavırlar geliştirir. 

Bu evrenin en önemli sonucu, çocuğun değerli ürünlerini içinde tutma isteğindeki 

aşamalı başkalaşımdır. [….] Anal yazıda en önemli ipucu kirle ilgili imgelerdir. 

Kokuşmuş, pis, iğrenç şeyler içinde kaybolma korkusu dikkat çeker. [….] İğrenmeye 

yol açan kokular ve bunların dönüşümü olan sis, pus, güzel kokular ve ışık da anal 

yazıda bulunabilecek imgelerdir. (Holland 1989, 40).  

 Bu sözlerin ışığında, Atılgan’ın öykülerinin “anal yazı” denebilecek özellikler taşıdığı 

söylenebilir. Öykü karakterlerinin bir türlü uzlaşamadığı çevresine ve diğer insanlara yönelik 

“çiftdeğerli” dikkatinde, pisliğin ve pis kokuların bu denli vurgulu olması anal dönemde edinilmiş 

bir takıntının sonucu gibidir.  

3. “Kıpırdak Bir Deniz Üstü Düzlüğü”, Anne-Kadın ve “Bodur Minare” 

Dört öykünün ikisinde, deniz önemli bir izlek olarak karşımıza çıkar. “Atılmış” öyküsü, 

anlatıcının deniz üstünde taş sektirme sahnesiyle başlar: “Yuvarlaklar üç kere sekiyordu, yassılar 

beş kere en çok. Altı sekse biri, bırakacaktım. Kolum ağrımıştı” (61). Ötedeki kayığa ulaşacağını 

düşündüğü taşı attıktan sonra ise şöyle der anlatıcı: “Deniz yuttuğu taşın farkında değildi. ‘Cup’ 

dedi yalnız. Hepsi bu. Bir el yapıştı yüreğime, sıktı” (61). Daha sonra, kayıktaki adam hakkında 

düşlere dalar: “Adam kıyıya çıkınca konuşacaktık. İşsiz olduğumu öğrenince yanına alacaktı beni. 

Birlikte avlanacaktık. [...] Birden kayıktaki adamın hiç dönmeyeceğini düşündüm. Kızdım. ‘Hey!’ 
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diye bağırdım. Duymadı. ‘Sağır köpoğlu’” (61). Kayıktaki adam gibi deniz de onun farkında 

değildir. Winnicott, Oyun ve Gerçeklik adlı kitabında, “bilinçdışı simgeciliği araştıran biri olarak 

denizin anne olduğunu ve çocuğun deniz kıyısına doğduğunu biliyordum” der (Winnicott 1998, 

121). “Atılmış” öyküsünde denizin “anne” simgesi olduğu düşünülebilir. Kıyıdaki “çocuk” 

annesinin dikkatini çekmek için ona taş atmış, ama o “cup” demiştir yalnızca. Tüm bağırmalarına 

karşılık, kayıktaki adamdan da yanıt alamaz ve hayalleri suya düşer.  

“Bodur Minareden Öte” öyküsünde de, karısı tarafından terk edilen anlatıcı, yaşadığı 

kasabadan ayrılırken “[b]ana bu katı, oturgun kabarıklık değil, kıpırdak bir deniz üstü düzlüğü 

gerekti” der (74).  Ancak kente geldiğinde ağabeyi ve ailesi ona sıcak davranmaz; anlatıcı da 

intihar etmeye karar verir. Vapurda bir kızla “bakışlarıyla konuşmaya” başladığı gün ise, “başımı 

çevirince pencereden denizi gördüm. [...] Artık yeniden vardım” (76) diyerek var olma kararını 

“şıkır şıkır parıltılı” denizle paylaşır. Ancak deniz her zaman böyle “iyi” değildir. O da kimi zaman 

pistir ve kokar (74). Anlatıcının deniz hakkındaki bu çiftdeğerli görüşü, akla “bölme” 

mekanizmasını getirir. “İyi anne” ve “kötü anne” gibi, “iyi deniz” ve “kötü deniz”den söz 

edilebilir. Pis koku, bastırılmış cinselliğin geri dönüşü olarak düşünülürse, pis kokan deniz de, 

ödipal dönemde anneye sahip olma isteğinin geri dönüşü olarak yorumlanabilir. Öte yandan 

anlatıcı, denizde, “ötelerin derinliği”nde intihar etmeye karar verir (75). Belli ki anlatıcı bu yolla 

ana rahmine geri dönmek istemektedir. Nurdan Gürbilek, “Taşra Sıkıntısı” başlıklı yazısında, 

“Aylak Adam’da aşkın nesnesi, ideal imge yarılmış, ikiye ayrılmıştır: Bir yanda temiz bir yüz; 

kuşatan, kucaklayan anne; öte yanda ‘gecenin pis düşleri’” der (59). Aynı durum, öyküler için de 

geçerlidir. Hatta Gürbilek’in sözünü ettiği “gecenin pis düşleri”, “Bodur Minareden Öte” adlı 

öyküde geçmektedir: 

Neyi arar Atılgan’ın aylağı? “Gerçek sevgi”yi, “yapmacıksız”, 

“süssüz” sevgiyi. [...] Cinselliği çağrıştıran her şey ona fazla gelir. [....] 

Aradığı, cinselliğiyle var olan bir kadın değil, cinselliği önceleyen, ona 

cinselliğin çatışmalarını yaşatmayacak bir kadındır, daha çok da bir 

yüzdür, bir kadın yüzü. [....] Gecenin pis düşleriyle lekelenmemiş, 

cinsellikle kirlenmemiş, dudaklarından değil de, burnunun ucundan 

öpülecek bir yüz. (Gürbilek 1995, 54-55) 

Atılgan’ın yalnızca öykülerinde değil, Anayurt Oteli ve Aylak Adam adlı romanlarında da 

bölünmüş bir kadın imgesi vardır. Denebilir ki, öyküler, Atılgan’ın romanlarının dünyasını daha iyi 

anlayabilmek için gerekli anahtarları okura sunmaktadır.   

“Kentten” bölümündeki öyküler, tek kişinin farklı yaşantıları gibidir. Mustafa Öneş’in de 

belirttiği gibi, “[bu öykülerdeki] öykü kişileri, insanın çeşitli yüzlerini sergilemek amacıyla, değişik 

giysilere bürünüp başka başka roller için sahneye çıkan bir tek oyuncuya indirgenebilir” (Öneş 

1992, 362). Örneğin “Yaşanmaz” adlı öyküde anlatıcı, “kısa boyluyum ben. Bücürüm. ‘Bacaksız’ 

derdi babam kızardım” der (58). “Bodur Minareden Öte” öyküsünde ise, anlatıcı bücürlüğünü 

minareye yansıtmış gibidir. Minareyle ilk karşılaşmasını şöyle anlatır:  

Birden minareyi gördüm. Olduğum yerde durdum, o yürüyordu. 

Minare karşımdaydı. Çökeceğinden korkularak yıktırılan bir eski yapıdan 

arda kalmış kalın tahtalardan yapıldığını sandığım koyu kurşun rengine 

boyalı bir bodur minare sanki beni onun sokağına girmekten, oturduğu 

evi öğrenmekten önlüyordu. Hiçbir sallantının yıkamayacağı eskimiş 

sağlamlığındaki kendine güvendi belki beni tutan. (76)   

Öte yandan, “bodur minare”, erkek cinsel organının simgesi olarak da görülebilir. Freud, 

“erkek cinsel organlarının dik bir sopa, bir sütun v.b. ile temsil edilebildiği kesinlikle doğrudur” 
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(Freud 1996a, 276) demiştir. Özellikle, vapurdaki “temiz yüzlü kız”ın “anne” figürünün yerini 

aldığı düşünülürse, bu yorum daha da anlam kazanır. “Anne”ye giden yol, babanın “eskimiş 

sağlamlık”ı nedeniyle kapalıdır. Anlatıcı, “bodur minareden öte”ye geçemez.  

Nurdan Gürbilek, Atılgan’ın kahramanlarının çocuk kalmışlığından söz eder (Gürbilek 

1995, 51). Yazarın, “[g]elişme yok bu öykülerde, başladığı yerde bitiyor hepsi. [....] her şey öykü 

başladığı anda kalakalmış” (52) sözleri düşünülecek olursa, öyküler gibi kahramanların da 

gelişemediği söylenebilir. Diğerleriyle sağlıklı ilişkiler kuramayan anlatıcılar, “bağımsızlaşma” 

noktasında sorun yaşamış ve yaşamakta gibidirler.  

4. Bakanlar, Bakmayanlar, “Ötekiler” 

Atılgan’ın kentte geçen dört öyküsünde de “bakma”, “bakmama”, “bakılma” ve 

“bakılmama” durumları sıkça yinelenmiştir. “Yaşanmaz” adlı öyküde, karısına baktığı için bir 

adamdan dayak yiyen anlatıcı şöyle der: “Karşıdan geliyordu kadın; eski bir tanıdık gibiydi. Oysa 

hiçbir kadınla tanışmışlığım yoktur benim. Yol ortasında durakladım. Yanındaki adamı 

görmemiştim” (58). Anlatıcının kadına “nasıl” baktığı, sonunda kadının kocasından dayak yediği 

düşünülürse, anlamlı bir soru olacaktır. Öte yandan, aynı öyküde, kira isteyen kadını anlatırken, 

“kira isteyen bu yıpranmış kadın elinin arsızlığına—yüzüne bakmazdım—yıllardır alışmam 

gerekirdi, ama olmuyordu” (58) der. Rahatsızlık duyduğu “öteki” yüzlere bakmayarak kendini 

koruyan anlatıcı, “eski bir tanıdık gibi” olan kadına uzun uzun bakmıştır. “Atılmış” öyküsünde ise, 

kendisine taş atan ve söven kız oradan uzaklaştıktan sonra arkasından giden anlatıcı, kızın girdiği 

kulübenin önünde oynayan çocukla uzun uzun bakışır. Gözlerini ilk o çevirsin diye bekler; ama 

çocuk gözlerini çevirmez. Caddede yürürken manavdan bir elma aşırır. Arkasından kısık bir sesin 

“Aşırdı” dediğini duyar ve arkasına dönüp “Kim o aşırdı diyen?” diye bağırır. Ardından şöyle der 

anlatıcı: “Üçü birden dönüp baktılar. Gene birden çevirdiler başlarını. Beni görmemişler gibi, ben 

orada yokmuşum gibi. Kentin göbeğine doğru yürüdüm. Her yanım insan doluydu, kasten 

bakmıyorlardı cebime, yoksa görürlerdi” (62). Anlatıcı için “bakılmak” varlığının bir kanıtı gibidir. 

Bakıldığı sürece var olduğunu duyumsar. Öte yandan, insanlar için “kasten bakmıyorlar cebime” 

demesi de ilginçtir. Anlatıcı, yolda yürüyen herkesin onun elma aşırdığını bildiğini, özellikle 

bakmadıklarını düşünmektedir. Bu paranoid yönelimler aynı zamanda anlatıcının kişiliğindeki 

narsisistik örüntüye de işaret etmektedir. Herkesin onunla ilgilendiğini düşünmekte, cebine 

bakmamalarını bile kendisiyle ilişkilendirmektedir.  

Yolda yürürken karşısına bir park çıkar. Elmasını cebinden çıkarır; ama bunun küfeden 

aldığı elma olmadığını düşünür ve elmayı otların içine atar. Bankta oturan tek ayaklı adam ona 

bakmaktadır. “Beni görüyormuş, ben ordaymışım gibi” der (63); bu sözlerdeki “gibi” sözcüğü 

önemlidir. Çünkü ancak varolmadığını düşünen biri, “beni görüyormuş gibi” diyebilir. Hırsızlık 

yaparken kendisine “bakıldığında”, orada olduğunu hisseden anlatıcı, elmayı attıktan sonra 

varolmadığını, “varmış gibi bakıldığını” duyumsar. Elmayı bile varolduğunu duyumsamak için 

çalmış gibidir. 

“Çıkılmayan” öyküsünde, “bakılma” izleği, “izleniyor olma” duygusuna eşlik etmektedir. 

Öncelikle, yağma yapılan dükkânda, çaldığı parayla masanın altına saklanmışken, tuhaf bir merak 

sarar içini. Yerde duran ve yalnız son iki harfi görünen gazetenin adını merak eder. Son iki harfi 

“...an” olan bu gazetenin “Vatan” mı “Tercüman” mı olduğunu öğrenmek ister. “Atılmış” 

öyküsündeki taş sektirme takıntısı şekil değiştirmiştir. Anlatıcının böylesine tehlikeli bir durumda 

gazete adını düşünmesi şaşırtıcıdır. Ardından sokağa çıkıp hızla koşmaya başlar. Sürekli 

izlendiğini, ardından bakıldığını düşünür ama arkasına döndüğünde kimseleri göremez.  

“Bodur Minareden Öte” öyküsünde, vapurda bir kızla bakışan anlatıcı, onunla kıldan ince 

bir köprü kurduklarını düşünür. Günün ilk bakışının tadını daha bir yoğunlaştırmak için gecikir, 
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vapura kalkacağı anda biner. Yanına yaklaştığında, kızın birkaç adım öteye ayrıldığını, sanki 

“bozmayalım onu; bitmesin” der gibi baktığını söyler (71). Kızı evine kadar izlerken karşısında 

dikilen bodur minareyi gördüğünde daha fazla ilerleyemez. “Karşıma dikilen bodur minare belki 

bir bahaneydi; evini bilmeyi değil düşünmeyi istiyordum” (76) diyerek kızla konuşmak, arkadaş 

olmak istemediğini ima eder. Kızın dudaklarını öptüğünü gördüğü düşleri de “pis” diye 

nitelemiştir.  

Anlatıcı, kızla karşılaşmadan önce intihar kararı almıştır. Vapura bindiğinde değişir gibi 

olduğunu duyumsar:  

İnsanları gerçekten görüyordum. Eskiden, vapurda biletini 

uzatırken bile başını pencereden çevirmeyen adam sanki ben değildim. 

Boyuna onlara bakıyordum. Belki giderayak umutsuz bir çağrıydı; ama 

kimsenin aldırdığı yoktu. Direnerek baktığım biri gözlerini benden 

kaçırırken kaşlarını çattı. Yoksa artık aralarında olmadığımın farkında 

mıydılar? (75)  

Anlatıcının “aynalanma” isteği, ölüm kararı verdikten sonra artmıştır. Daha önce kimsenin 

yüzüne bakmazken, şimdi ısrarla bakmaktadır. Kendi içinde yaşadığı duyguların diğer insanlar 

tarafından bilinmesi gerektiğini düşünür gibidir. “Ama kimsenin aldırdığı yoktu”r. Bu “kendine 

acıma” biçimi de “narsisist” kişilik özelliklerini akla getirir. Vapurda kızı gördüğünde, “artık 

yeniden vardım” der (76). Kızın geriye çekilmelerini, büyüyü bozmak istememesine bağlar. 

İskeleye geldiğinde ise “tutuyordum kendimi, bakmıyordum. İçerde görecektim” der (77). Kızla 

bakışlarıyla konuştuktan sonra “büyüyor gibiydim; ama bu kapağı açılan tencereden çıkan dumanın 

dağılgın, gevşek büyümesi değildi; katılaşıyordum” (77) demesi de, amacının sadece her gün onu 

vapurda görmek, hayalinde onun bakışlarının anlamını çözmek ve kızı bodur minareye kadar 

izlemek olduğunu gösterir. “Katı”laşmasının tek yolu budur artık. Kızı “gördükten” birkaç gün 

sonra artık “dünyada ötekilerin de oluşunu” bağışlar; çünkü herkes “onlar olsun” diye vardırlar 

(78). 

“Yaşanmaz” adlı öyküde “hiçbir kadınla tanışmışlığım yoktur” diyen anlatıcı, sokakta bir 

kadına gözlerini diktiği için kadının kocasından dayak yer. “Atılmış” adlı öyküde, “kirli entarili”, 

“kokmuş” bir fahişeyle tartışır. “Çıkılmayan”da ise, yalnız yaşayan bir memurdur ve öyküde kadın 

figürüne rastlanmaz. “Bodur Minareden Öte” öyküsünde, kasabada karısıyla yaşayan bir adamdır. 

Öykü boyunca karısıyla aralarındaki hiçbir konuşma aktarılmaz. Karısı anlatıcıyı terk eder. 

Vapurda “bakıştığı” kızla da konuşmaz, hatta konuşmamak için elinden geleni yapar. Görüldüğü 

gibi, öykülerde kadınlarla olan ilişkiler hep sorunludur. “Kadın” figürü anlatıcılar için adeta bir 

tehdit unsuru gibidir. “Bodur Minareden Öte” öyküsünün anlatıcısı da, uzaktan uzağa, konuşmadan 

sevdiği kadınla bu nedenle konuşmak istemez. Ancak, sorunlu olan yalnızca kadınlarla kurduğu 

ilişkiler değildir. Anlatıcıların temelde bir “sosyalleşme” sorunu vardır. “Yaşanmaz”da anlatıcı, 

kendine yakın hissettiği, “kudurgan bir sevgi” duyduğu adamı öldürür. “Çıkılmayan”daki anlatıcı 

ise iş arkadaşları için, “ne istiyorlar benden? Domuzlar” diyerek, hepsinin onun mutsuzluğunu 

istediğini duyumsar. Öykülerdeki anlatıcıların güçlü paranoid yönelimleri olduğu hissedilir. 

Anlatıcı ya izlenmekte, ya “kasten” izlenmemekte ya da arkadaşları tarafından itelenip 

kakalanmaktadır.   

Winnicott, Oyun ve Gerçeklik adlı kitabında, “baktığımda görülüyorum, demek ki varım” 

(Winnicott 1998, 142) der. Atılgan’ın öykülerindeki kahramanlar da baktıklarında görülürlerse 

“var” olduklarını duyumsarlar. Özellikle de “öteki”lerden olmayanların bakışı—“tek bacaklı 

adam”, “temiz yüzlü kız”—onları “katı”laştırır. Winnicott sözlerini şöyle sürdürür: 
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Bireyin duygusal gelişimi sırasında, bireyin bütünlüklü bir birim 

haline geldiği söylenebilecek bir evreye ulaşılır. Ben buna kendi dilimde 

“Varım” evresi diyorum. [...] bu evrenin önemli olmasının nedeni bireyin 

yapma’dan önce var olma’ya ihtiyaç duymasıdır. “Varım”, 

“yapıyorum”dan önce gelmelidir, aksi takdirde birey için “yapıyorum”un 

hiçbir anlamı olmaz. (Winnicott 1998, 159)  

Atılgan’ın öykülerindeki “varım” duygusunun eksikliği, “yapıyorum”un nedensizliğine yol 

açmaktadır. Manavdan elma çalan ve elmayı çalılıklara atan anlatıcı, yağmada yere düşen bir tomar 

parayı “cebe indiren” ve sonra bu paraları yakan anlatıcı, “kaygısız”ca dayak yiyen ve kentte bütün 

gün “amaçsız” bir şekilde dolaşan kahraman, varolma duygusunun eksikliği ile insanlara ya hiç 

bakmaz ya da gözünü onlardan ayırmaz. “Bodur Minareden Öte” öyküsünde anlatıcı şöyle der:  

Tıklım tıklım bir otobüste biletçiyi ayağıma bastırdım; bir kadına 

kaşlarını çattırdım; inerken tıraşı gecikmiş, kahverengi enseli bir adamı 

“Yavaş ol be!” diye bağırttım; stadyumun önünde bağırgan kalabalığın 

arasına karışıp kendimi itelettim, kakalattım. Bütün bunlar içimde 

büyümesini istediğim yılgın kişiyi yavaş yavaş, gittikçe artarak 

hazırlıyorlardı. (70)  

Kernberg, mazoşistik kişilerin “yaşamdan olabildiğince zevk almaya karşı karakterolojik 

ketlemeler ve kendine yönelik kısıtlamalar”da bulunduğunu belirtmiştir (Winnicott 1998, 58). 

Alıntıladığımız sözler, anlatıcının “mazoşistik” kişilik örüntüsüne sahip olduğu izlenimini 

uyandırmakla birlikte, tüm bu edimleri “var olduğunu” duyumsamak veya duyumsatmak için 

yaptığını da göstermektedir. İntihara karar verdiği halde “yılgın” olmayan, var olduğunu 

duyumsamadığı için nedensiz edimlerde bulunan anlatıcı, içinde “yılgın bir kişi” büyütmek için 

kendini rahatsızlık verici durumlara sokar; sonuçta yılgın da olsa bir “kişi” oluşturmaktır amacı.  

Öykülerde çoğu zaman “ötekiler-ben” ayrımı kendini hissettirir. “Yaşanmaz”da, dayak 

yediğinde kendisine yardım eden ve onunla içten bir şekilde sohbet eden kişiye yönelik içinde 

“kudurgan bir sevgi” büyür. Bunun üzerine onun evine gider ve “ötekiler”den olmadığı, “pisliğin 

içinde işi olmadığı” için adamı öldürür. Güzel bir arkadaşlık yaşayabileceği kişiyi de böylelikle yok 

etmiş olur. Kernberg, “Habis narsisizmi olan hastalar, dış nesneleri tümgüçlü ve zalim olarak 

algılarlar. [....] İyiler, tanım gereği, zayıf ve güvenilmezdir. Hasta belirsiz de olsa, potansiyel iyi 

nesneler olarak algıladığı nesneleri küçümser” der (Winnicott 1998, 105). “Yaşanmaz” adlı öyküde 

de, “iyi adam”ı öldüren anlatıcının gerekçesi, sevgilisinin onu sevmiyor, kandırıyor oluşudur: “Ben 

artık onu dinlemiyordum. [....] Duvardaki kadın onu sevemezdi” (59). Bu “pis” dünyadan gitmesi 

onun için en iyisidir. Oysa bu yalnızca anlatıcının tahminidir ve bu tahmin “belli belirsiz” bir 

küçümsemeyi saklamaktadır. Öte yandan “Bodur Minareden Öte” öyküsünde de “ötekilerden 

uzak” olarak betimlediği kızla konuşmaz. Anlatıcılar, ötekilerden sürekli şikâyetçi oldukları, hatta 

hak etmedikleri halde onlar için kötü sözler söyledikleri gibi, [“Sağır köpoğlu!” (61), “Ne istiyorlar 

benden? Domuzlar ” (66), “Orospu çocuğu beni gördüğünü söylüyor. Bir yapışsa gırtlağına; sıksa, 

sıksa” (67)] ötekilerden olmayanları da saf dışı bırakmakta ustadırlar.  Saffet Murat Tura, 

Günümüzde Psikoterapi adlı kitabında, “[k]imlik dağınıklığı olan kişi [...] duygusal, düşüncesel ve 

davranışsal bakımdan tutarlı bir kişilik sergileyemez; şiddetli duygusal dalgalanmalar, uç noktalara 

varan yargılar, dramatik davranışlar sergiler” (Tura 2000, 65) demiştir. Ele aldığımız öykülerdeki 

kahramanlar da, “bakma-bakmama” ikilemleriyle ve beklenmedik fakat “sakin” bir şekilde alınan 

öldürme ve “çalma” kararlarıyla kimlik dağınıklığı belirtileri göstermektedirler.  
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Sonuç 

Sonuç olarak denebilir ki Yusuf Atılgan varoluşçuluk akımından da etkilenerek yalnızlık, 

bunalım, intihar gibi izlekleri ön plana çıkarmışsa da, karakterlerin kişilik örüntülerine yakından 

bakıldığında, bu akımın etkisiyle sınırlandırılamayacak ölçüde karmaşık bir yapı dikkat çeker. 

Kişilerin intihar fantezilerinde ve eylemlerinde kendini gösteren “habis narsisizm sendromu”; 

kokulara, özellikle de pis kokulara yönelik dikkatlerinde açığa çıkan anal dönem takıntıları ve 

bakışlar üzerinde yoğunlaşan ilgilerinde açığa çıkan paranoid eğilimler, öykülerin genel 

atmosferini oluşturur. Kişilerin varolma algılarındaki eksiklik, eylemlerinin “görünüşte” 

nedensizliğiyle sonuçlanır.  Öte yandan, Yusuf Atılgan’ın kısa, sade, kimi zaman kesik kesik 

cümlelerden oluşan anlatımı, kimlik dağınıklığına sahip bu öykü kişilerini isabetle temsil etme 

gücüne sahiptir. Bu anlatısal tercih, okura öykü kişilerinin dünyasını yaşatmakta ve içerik-biçim 

diyalektiğini üst düzeyde duyumsatmaktadır. Yazarın bir “aura” oluşturmakta ve kişilerin 

psikolojilerine denk düşen boğuculukta bir atmosfer yaratmaktaki başarısı da burada aranmalıdır.  
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