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Özet 
Nazlı Eray’ın “Yoldan Geçen Öykü” adlı hikâyesinde hâbnâmeye, 

fantastik ve postmodern edebiyata ait özellikler vardır. Hikâyede günümüz 
insanı ilginç bir kurgu yapılarak gösterilmi�tir. 
          Anahtar Kelimeler: hâbnâme, fantastik, postmodern, göz medeniyeti, 
kurgu yapma 

         Abstract  
          There are the features of dream vision, fantastic and post-modernist 
literature in “Yoldan Geçen Öykü” (The Story Walking on the Road) by Nazlı 
Eray. Modern man has been reflected in an interesting fiction in the short-
story. 
          Key Words: vision, fantastic, postmodern, fiction 

 
 
 
 
 Her edebi tür bir ifade biçimi olarak kar�ımıza çıkar. Yazar edebi türü 
i�lemek istedi�i konuya uygunlu�una, edebi türün dil imkânlarına göre seçer. Yine 
bu seçimde edebi türün geçirdi�i de�i�im ve geli�imin, yazarın yapmak istedi�i 
biçimsel de�i�ikliklere uygun olup olmamasının etkisi de vardır. Edebi türün, biçim 
ve dil imkânlarının uygunlu�u, yazarın nasıl anlataca�ına dair tasarımı ve istem’i 
eserin ba�arılı olmasında rol oynar. 

Günümüzün tanınmı� hikâye yazarlarından olan Nazlı Eray da i�ledi�i 
konunun özelli�ine göre anlatı türünün de�i�im ve geli�imine dönük imkânlarını 
kullanarak çok ilgi çekici yapıda hikâyeler yazmı�tır. Bilindi�i gibi, edebiyat 
biliminin objesi, ara�tırma ve de�erlendirmeye temel olan ö�esi bizzat eserin 
kendisidir. 

                                                 
1* Ondokuz Mayıs Üniversitesi E�itim Fakültesi Türkçe Ö�retmenli�i Bölümü Ba�kanı 
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Biz de bu çalı�mamızda Nazlı Eray’ın hâbnâme, fantastik ve postmodern 
edebiyat ürünlerinin özellikleriyle biçimlendirdi�i “Yoldan Geçen Öykü” adlı 
hikâyesini de�erlendirmek istiyoruz.♦ 

Nazlı Eray’ın incelememize konu olan “Yoldan Geçen Öykü”süne 
geçmeden önce, “hâbnâme”, “fantastik” gibi terimlerin anlamları üzerinde durmak 
istiyoruz. “Hâbnâme”, rüyada görmü� gibi, bir olay ve ki�i hakkındaki fikirleri 
söyleme tarzında yazılmı� eserlere denir. Hâbnâmeler manzum veya mensur 
olabilir. Veysi’nin Hâbnâmesi bu türün en önemli örne�i kabul edilir. Ziya Pa�a ile 
Namık Kemal’in “Rüya” adlı eserleri de bu türde kaleme alınmı� edebiyatımızda 
bilinen eserlerdir. Hâbnâmelerde asıl olan; olaylar ve ki�iler hakkında dü�ünce ve 
görü�leri, rüyada görülmü� gibi, bir anlatım biçiminde sunmaktır. 

Yine hâbnâme “Hz. Âdem zamanından itibaren dünyada olagelen büyük 
kötülüklerin ve bunlardan alınması gereken derslerin bir rüya dolayısıyla anlatıldı�ı 
düzyazı eseri”dir (Pala 1999: 162-163). Hâbnâmelerimizde temel olarak dikkate 
alınan olay ve ki�ilerle ilgili söyleneceklerin bir rüyada görülmü� gibi olması, 
olaylarda ve ki�ilerde –toplumda- görülen kötülüklerin tenkit edilmesi ve gereken 
derslerin alınmasıdır. Yani rüyada görme; rüya düzleminde olayları ve toplumsal 
durumları tenkit etme; yansıtılacaklarda bir geni�lik/serbestlik sa�lar. Hâbnâmeler 
dı� dünyaya, insan ve topluma ait gerçekleri bir rüyada görmü� gibi düzenler. Bu 
yönüyle hâbnâmeler bazı fantastik ö�eler de ta�ıdı�ı için fantastik edebiyat 
ürünlerini hatırlatır. 

Fantastik ve fantezi gibi kelimeler fantastik edebiyatla ilgili kullanılan 
terimlerdir. “Fantastik sözcü�ü Latince aynı anlamı ta�ıyan “fantasticus”tan gelir 
ve “gerçek olmayan kuruntularla ilgili, dü�sel” anlamlarını içerir. Fransız yazar, 
Th. Gauter’ye göre fantastik olan �ey bir nedeni olmayan, açıklanamayan �eydir. 
Fantezi (fantaisie) sözcü�ü ise Yunanca “phantasia”dan gelir ve “kendini gösterme 
eylemi, görünme, ortaya çıkma, dü� gücü” anlamını ta�ır” (Ertem 2003: 189-190). 

Nazlı Eray’ın hikayesi “Yoldan Geçen Öykü” hem fantastik hem de 
hâbnâme ö�eleri ta�ıyan ilginç bir hikayedir. Fantastik ve fantezi kelimelerinin 
anlamlarına tamamen uymasa bile Nazlı Eray’ın “Yoldan Geçen Öykü”süne 
fantastik edebiyatın “de�i�ime açık ve çok biçimli bir özellik göstermesi” (Ertem, 
2003: 189-190) yönleriyle fantastik bir hikâye diyebiliriz. Nazlı Eray’ın “Yoldan 
Geçen Öykü” hikayesi, hâbnâmeden fantastik edebiyata ve postmodern edebiyatta 
“kurgu yapmaya” kadar çok farklı biçimleri bir kurguda toplaması, özgünle�tirmesi 
açısından dikkat çekici; onun di�er eserlerinde de yaygın olarak rastlanan 
özellikleri bünyesinde yansıtan bir model olması bakımından önem ta�ır. 

                                                 
♦ Yazıda geçen sayfa numaraları Mehmet Hengirmen’in hazırladı�ı 2000 Yılında Türk 
Öykü Antolojisi III, Engin Yayınevi, Ankara 2000 adlı kitaba aittir. 
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Nazlı Eray “Yoldan Geçen Öykü” adlı hikâyede gerçek hayatına ait bir 
çerçeve içinde dü�sel ya�antılarla kurdu�u bir ya�antıyı sunmu�tur. Sosyal hayata 
ve kendi hayatına dair söylemek istediklerini, günlük hayatının içine yerle�tirdi�i, 
hayal ve dü� dünyasının imkânlarını kullanarak olu�turdu�u bir dünyada 
sıralamı�tır. 

Hikayenin giri�inde anlatıcı günlük hayatın sıkıcılı�ını günlü�üne 
kaydediyor gibidir: “Günlerden Pazar. Hava sıcak mı sıcak… Haziranın son 
günleri… Televizyon programında i� yok; sen hastanede nöbetçisin, üstelik bugün 
benim do�um günüm.” Hikayenin üzerine oturdu�u gerçek olayı gösteren temel 
çerçeve böylece belirtilir. E�inin hastanede nöbetçi oldu�u, kendisinin de ya� 
gününe rastlayan sıcak bir günde anlatıcı “Yoldan geçen ilk öyküyü çevirece�im.” 
diyerek hayali bir dünya kurmaya giri�ir. Bize dü�sel bir ya�antıyı, “Bir Yaz Gecesi 
Rüyası”nı dü� mantı�ı içinde “alternatif bir mutluluk üreterek” sunar. Okuyucunun 
ilgisini çekmek için “bir sarsıntı” olu�turur. Sokak kapısını açan anlatıcı “geçen ilk 
öykü”yü çevirir, içeri alır. Nasılsın, adın ne? diye sorar. Yoldan geçen öykünün adı 
“Bir Yaz Gecesi Rüyası”dır. Sözü edilen W. Shakespeare’in ünlü oyununun 
öyküsü mü sorusu sadece rastlantı olarak tespit edildikten sonra, bu rüyanın 
�stanbul’un ünlü i� adamlarından Sadullah Büyükgöz’ün Bo�az’daki yalısında 
sabaha kar�ı gördü�ü bir rüya oldu�u belirtilir. Sabaha kar�ı Büyükgöz’ün 
Bo�az’daki yalısında gördü�ü bir yaz gecesi rüyası -anlatıcıyı da içine alan bu 
rüya- hikâyenin hikâyelik çerçevesini olu�turur. 

Hikâyede birinci düzlem ya da çerçeve, anlatıcının, öykünün birinci 
ki�isinin gündelik hayatının ve gündelik hayatında özel gün denilebilecek “do�um 
gününü” kapsayan gerçe�idir. �kinci çerçeve veya fantazyanın kurulu�u, asıl 
kurulan fantastik kurmaca öyküdür. Öykünün birinci figürü, aynı zamanda anlatıcı 
ile onun zihninin uzantısı olan –gerçek dı�ı- yoldan geçen öyküdür. 

Hayat öykülerle doludur. Çevremizde, yolumuzun üzerinde, 
bulundu�umuz mekanda, gündelik hayatımızda her an onlarla beraber ya�arız. 
Yazar istedi�i anda, istedi�i figürlerle bir kurmaca dünyanın öyküsünü sunabilir. 
�stedi�i fantastik ortamı olu�turabilir. Bu bir kendinden dı�arı çıkma, yabancıla�ma, 
kendine dı�arıdan bakma, bir kaçı�tır. Bu fantazyayla, gerçekler arasında 
hakikatlere sırt çevirme, ilgisiz kalma hem diledi�i bir çevrede mutlu olma, bütüne 
ele�tirel bakma mümkün ve mantıklı olur. Bu zülf-i yare dokunmadan gerçekleri 
gündeme alıp ele�tirmenin en çok kullanılan yoludur. 

“Yoldan Geçen Öykü”de anlatıcı günlük hayatında sıcak, sıkıntılı bir 
do�um gününde, e�inin hastanede nöbetçi oldu�u bir günde gerçekle�tiremedi�i 
arzusunu dü�sel bir ya�antı dünyası kurarak tatmin etmeye çalı�ır. Davet edilen 
yoldan geçen öykü, “Bir Yaz Gecesi Rüyası”nı anlattı�ı sırada, anlatıcı da ikram 
edece�i �eyleri getirirken dü�üp bayılır. Daha sonra gözlerini Sadullah 
Büyükgöz’ün yalısındaki garden partide açar. Aslında anlatıcı dâhil oldu�u garden 
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partide bir tansiyon dü�üklü�ünün sebep oldu�u bayılmadan sonra, fantastik, hayali 
olarak kurdu�u garden partiye uyanır. Böylece hem kendi gerçe�ine hem de dü� 
dünyasının gerçe�ine dâhil olur. Realitenin de�erlerini yok sayar. Ancak bir 
sarsıntı ile kurulan dü� dünyası da, Bo�aziçi yalılarında ya�anan garden 
partilerdeki ya� günü kutlamalarını tüm gerçekli�i ile gösterir. Dü�le gerçek iç içe 
olmakla birlikte her iki düzlemde de anlatıcının gösterdi�i gerçekler günümüzde, 
orta gelir derecesi insanlarının ve �stanbul’da Bo�aziçi’nde, yalılarda, kö�klerde 
ya�ayan zenginlerin hayatına ait sosyal gerçeklerdir. 

Anlatıcının içinde bulundu�u “kapsayan çevre –uzam” (Ankara) ve 
“kapsanan iç mekân” (Kıran ve Kıran 2003: 194) evi, Haziranın son günleri diye 
belirtilen nesnel zaman (gündüz) de�i�ir. Mekân �stanbul Bo�aziçi’nde özel mekân 
olan yalının bahçesi, zaman da gece olur.  Zaman ve mekânda da gerçekle 
gerçeküstü, masalla dü� tarzları birbirine karı�ır. Böylece gerçek, gerçeküstü; hatta 
postmodern özelliklerin iç içe girdi�i bir yapı olu�ur. Bu yapının bütün özellikleri, 
kendine ait ve birbirine uygun dü�ecek, bir gerçeklik dizisini gösterir. “Sanat 
yapıtının kendine özgü bir varlı�ı, günlük ya�amın yasalarından ayrı yasaları 
vardır. Yapıta uygun dü�en her �ey gerçektir.” (Forster, 1985: 153). 

Anlatıcı Bo�aziçi’nde, Yeniköy’de, deniz kenarında üstüne e�ilen yüzlere 
hayretle bakarak, de�i�ik parfüm kokuları, son model tuvaletler arasına uyanır. 
Smokinli, kır saçlı bir bey “Sıcak size dokundu… Buyurun �u kolonyalı mendili 
koklayın, iyi gelir.” dedikten sonra, doktor olarak anlatıcının beraber ya�adı�ı ki�i, 
anlatıcının e�i de, rüyaya dâhil olur. Zaten gerçekte içten istenen, anlatıcının e�iyle, 
bu sıkıcı günde, ya� gününü kutlamaktır. 

Anlatıcı e�iyle Bo�aziçi’nde Yeniköy’de bir yalının bahçesinde, bir garden 
partide “çok seçkin bir kalabalı�ın” (s.225) içinde bulur kendini. Bundan sonra 
anlatıcı bu ya� günü partisinin içinde e�i ve kendisi aynı kalmakla, sosyal statüleri 
de�i�mi� bir �ekilde, “farklı, zengin, aristokrat” denilebilecek bir “seçkin”ler 
toplumunun ilgi oda�ı olmu�tur. Garden partiye katılanlar seçkinler grubudur. Ama 
bu gurubun içinde dondurmacı olarak Mara� dondurması satan Hintli Dilip vardır. 
Ayrıca bu zenginler toplulu�unda orkestra Küba melodileri çalar. Anlatıcı zengin, 
asil, soylu bir ailenin kızıdır. E�iyle katıldı�ı bu ya� günü –garden parti-nde kılık 
kıyafetiyle bütün zenginlerin ilgi oda�ıdır. “Göz kama�tırıcı takılar, Rus yapımı 
pırlanta bilezikler ve parmaklarında o zamana de�in hiç görmedi�i de�i�ik altın, 
platin montörlü yüzükler” (s.226) vardır. Anlatıcının sundu�u, asıl öyküyü 
olu�turan bu ikinci kurgu düzleminde, farklı sınıf temsilcileri, farklı ideolojiler bir 
araya getirilmi�tir. Her sosyal parça, her ayrı dü�ünce, anlayı�, davranı� bir araya 
gelmi�, gerçeklikleriyle, bu rüya atmosferinde bir bütün olu�turmu�tur. Bu özelli�i 
ile de “Yoldan Geçen Öykü”de postmodern anlayı�a uygunluk söz konusudur. 
“Her �eyin kar�ıtıyla birlikte hiçbir çatı�maya yer vermeden var oldu�u, 
farklılıkların barı�çı bir karnaval atmosferi içinde bir arada ya�adı�ı bir tinsel 
varolu� biçiminin adıydı postmodern”. “Ço�ulculuk post modernizmin ya�amda da 
sanatta da ana e�ilimidir. Daha da ileri giderek ve post modernizmin hiçbir 
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ilkeye/kurala/ölçüte/felsefeye/dizgeye damgasını basmak istemeyen yapısıyla ters 
dü�meyi de göze alarak diyebiliriz ki, ço�ulculuk post modernizmin tek 
felsefesidir.” (Ecevit, 2006: 66). 

“Yoldan Geçen Öykü”nün ikinci, öyküyü olu�turan kesitinde, ki�iler 
Yeniköy’deki yalının çevresindeki “seçkin” insanlardır. Anlatıcı ve e�i bu insanlar 
içinde ilgi oda�ıdır. Kimdir bu seçkinler? Yeniköy’deki yalının sahibi “Sadullah 
Büyükgöz”, hanımı “sarı�ın -o zamana de�in gördü�üm en güzel gerdanlıklardan 
birini ta�ıyan- incecik, ya�ı belli olmayan… Çok geçmi� olsun hanımefendi. 
Yalımıza ilk geli�iniz. �nanın çok üzüldüm.” diyen bir kadın, Bayan Lüsette 
Büyükgöz… �sviçreli…”dir. (s.226) 

E�inin koluna girerek bahçede, havuzun kenarında dola�maya ba�layınca 
anlatıcı, insanları ve mekânları tanıtmaya devam eder. Zamanın geceye yakın 
oldu�u bir sırada açılan “so�uk büfe, çevrede fır dönen garsonlar, Mara� 
dondurmacısı”, “oyunlar yaparak konuklara dondurma sunan, hanımı görünce göz 
kırpan Hintli Dilip vardır. Ancak mekânın ve mekâna uygun insanların oda�ında 
anlatıcı �arap renkli gipur dantelden, omuzu açık çok �ık bir tuvalet içinde, tek kolu 
uzun tuvaletin uzun kolunda Rus yapımı bilezikler, o zamana kadar hiç görmedi�i 
altın, platin montörlü yüzükler” (s.226) içindedir. Saçları tepeye toplanmı�, ba�ı 
inciler ve pırlantalarla süslenmi�, boynunda altın ve gümü�ten birbirine dolanmı� 
iki yılanı gösteren gerdanlık, yılanlardan a�a�ı bakanın gözleri yakuttan, di�erinin 
ki zümrütten, topluluktaki en havalı”(s.226) kadındır. Partinin merkezi, ilgi oda�ı, 
ya� günü kutlanan kadın (anlatıcının kendine yabancıla�tı�ı kadın) çevresindekiler 
tarafından “Rahmetli Süreyya Hanım’ın biricik torunu… dur. Serveti aileden gelen, 
yazılar yazan hanımın yanındaki ise birlikte ya�adı�ı operatördür. Üstündekilerin 
tümü sigortalıdır. Ba�ında en az on be� milyonluk ta� ta�ıyan bu göz kama�tırıcı 
hanımın çevresindekiler ona bir vesile ile yana�mak ister.  

Göbekli olan, sade, safari bir takım elbise giyen platin saplı baston ta�ıyan 
Hidayet Münir –Amerika nasıldı efendim? diye sorar. Hidayet Münir, kim oldu�u 
tam olarak bilinmeyen, ço�u zaman yurt dı�ında olan, müthi� para sahibi olan bir 
adamdır. 

Bu seçkin mekânda bulunan bir di�er ki�i de Baron Mösyö Esterhaze’dir. 
Esterhaze de onlara katılmak ister. Birlikte dola�maya çıkarlar. Bu sefer bilim 
adamı Recep E�ilmez ile selamla�ırlar. Recep E�ilmez de tezine devam etti�ini 
söyler.  

Bir kanepe yiyip �ampanyaları usul usul yudumlarken bu mekânda, bu 
gece bütün seçkinlerin hepsinin hayret edilecek �ekilde bir arada oldu�unu görmek 
mümkün olur. Magazin basınının ilgi merkezi, bu gece Yeniköy’deki yalının 
bahçesidir. 
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Daha sonra orkestra “iyi ki do�dun” parçasını çalmaya ba�layınca iki 
garson, alkı�lar arasında, üç katlı do�um günü pastasını getirir. �a�kına dönen 
anlatıcı “�yi ki do�dunuz” diyenler arasında çok memnun olur, mutluluk içinde 
bütün mumları bir üfleyi�te söndürür. Alkı�lar arasında dönüp arkada�ını öpen 
anlatıcıya Hidayet Münir bal renkli, kurdeleli, kocaman bir paket olan, do�um 
günü hediyesini verir. Hediye Havai Adalarının zümrüt, yakut, inciden yapılmı� 
ufak bir maketidir. Çünkü anlatıcı daha önce Hidayet Münir’e Havai’ye hayran 
kaldı�ından söz etmi�tir. Herkesin çevreye toplandı�ı bir sırada paketi açan 
anlatıcı, paketin içinden uçan papa�anla herkesi �a�ırtır. 

Frambuazlı pastalar yendikten sonra anlatıcı, kendini tekrar kendi 
salonunda, “Yoldan Geçen Öykü”nün kar�ısında oturur halde bulur. “Bira Yaz 
Gecesi Rüyası” dü�ü, öyküsü sona ermi�, Sadullah Büyükgöz uyanmı�tır. Böylece 
hiç unutulmayacak bir dü� gören anlatıcı uzun uzun dü�ünmeye devam eder ve 
yine ya�adı�ı sıcak haziran gününe, do�um günü olan kendi gerçe�ine döner. Kapı 
çalınır e�i gelir. E�i do�um gününü unutmamı�, nöbetten kaçmı�, gelirken kiraz ve 
�ekerpare getirmi�tir. Onları mutfakta yıkadıktan sonra e�inin hediye paketini 
açmaya koyulur. 

 

SONUÇ 

“Yoldan Geçen Öykü” adlı hikâyesinde Nazlı Eray, günlük gerçek 
hayatının içinde, hayal ettiklerini bir rüya çerçevesi, bir masal ortamı içinde 
sunması hikâyeye bir hâbnâme ça�rı�ımını da katmı�tır. Gerek gerçek hayatta, 
gerek rüyada gibi sunulan gerçekliklerin ilgili ilgisiz bir mekânda toplanması 
ortaya bir postmodern görüntü de çıkarmı�tır. Ayrıca gerçek hayatında 
gerçekle�tiremediklerini, arzu etti�i halde ya�ayamadıklarını hayal ve rüya âlemi 
kurarak dü�sel ve masalsı ya�antılarla tatmin etmeye çalı�ması da hikâyeyi tam bir 
fantastik kurguya dönü�türmü�tür. 

“Yoldan Geçen Öykü”deki kurgu ve anlatımıyla Nazlı Eray “öykü” açık 
kavramının tanımını dünde kabullenen, günümüzde devam eden biçim, dü�ünce, 
açılım, uygulama ve “kurgu yapma” serbestli�ini ustaca kullanmı�tır. Bütüncül, 
çok yönlü geçmi�ten güne geli�im çizgisini takip etti�i hikaye türünü gününde 
donuk, gelece�e dönük yönleriyle dikkate alarak hâbnâmeden fantazyaya, 
fantazyadan post modern edebiyat, sanat anlayı�ına teknik bir sentezleme 
göstermi�, bütün tür, anlayı� davranı� serbestisini dikkate alarak günümüz 
insanının içinde ya�adı�ı, ya�ayabilece�i dünyayı kurgulamı�tır. 

“Yoldan Geçen Öykü” görme “göz medeniyetinin” hâkim oldu�u, sözün 
“söz medeniyetinin dü�tü�ü” (Ellul, 1998: 21-44) günümüzde, günümüzün insani 
ve sosyal gerçekli�ini ortaya koymu�tur. Görsel basın ve görsel yayın organlarının 
çok hızlı ileti�im kurdu�u günümüzde, insanın dünyasında, sosyal ve ki�isel 
hayatın her düzeyinin hiçbir sırrı gizli de�ildir. Her insan, di�er farklı ki�ilikleri ve 
sosyal düzeyleri olan insanların, farklı etnik yapıdaki grupların hayatlarıyla kendi 
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hayatı arasında ba� kurabilir. Kültürlerarası etkile�imin sonuçları olarak günümüz 
insanı bir mekân de�i�ikli�i, bir ba�kala�ma ve yabancıla�ma ya�ayabilir. Göz 
medeniyetinin dayattı�ı nesnel hayatın kabulleriyle günümüz insanı, hakikatten 
kopartılmı�, içi tamamen bo�altılmı�tır. Ferdiyet ve �ahsiyeti te�ekkül etmemi�, 
insani de�erlerden kopmu� insanın tükenme, silinme macerasını -insanın 
engellenemez gibi görünen yok olu�unu- göstermesi bakımından Nazlı Eray’ın 
“Yoldan Geçen Öykü”sü; “kurgu yapma”, anlatım biçimi ve anlattıkları açısından 
çok yönlü okunabilirli�e sahip, ilginç bir hikâyedir. 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 

Ecevit, Yıldız. 2006. Türk Romanında Postmodernist Açılımlar. �stanbul: 
�leti�im Yayınları. 

Ellul, Jacques. 1998. Sözün Dü�ü�ü. Çev. Hüsamettin Arslan. �stanbul: Paradigma 
Yayınları. 

Ertem, Cengiz. 2003. “Fantastik Edebiyat ve A�kı Giyinen Adam”. Littera Dergisi 
Edebiyat Yazılırı. C. 12. Ss.189-212 

Forster, E. M. 1985. Roman Sanatı. Çev. Ünal Aytür. �stanbul: Adam Yayınları. 

Hengirman, Mehmet. 2000. 2000 Yılında Türk Öykü Antolojisi. C. III. Ankara: 
Engin Yayınevi. 

Kıran, Ay�e Eziler, Zeynel Kıran. 2003. Yazınsal Okuma Süreçleri. Ankara: 
Seçkin Yayınevi. 

Pala, �skender. 1999. Ansiklopedik Divan �iiri Sözlü�ü. �stanbul: Ötüken 
Yayınevi. 

 


