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Toplumsal ve Duygusal Yaşantılar

Nihan Bozok*1

Öz
Bu çalışma, Füruzan’ın Gül Mevsimidir isimli uzun hikâyesinde yer alan nesne-
lerin metin içinde oynadıkları rolleri tartışmaktadır. Füruzan’ın 1970’li yıllarda 
yazdığı bu hikâye, yaşlı ve zengin bir kadının odasında geçirdiği bir pazar gü-
nünü anlatır. Hikâye serim, düğüm ve çözüm gibi bir güzergâh takip etmez. 
Yaşlı kadının hatırlamaları üzerine kurulduğundan, düzensiz bir akış halinde-
dir. Yazar, bu akış içerisinde birçok nesneyi birer edebi karakter gibi hikâyenin 
kurgusuna dahil etmiştir. Eşyalar, hikâye kahramanın duygularının anlatımın-
da, zaman ve mekân deneyimlerinin kurulmasında önemli roller oynamıştır. 
Öte yandan, erken cumhuriyet döneminden 1970’ler Türkiye’sine uzanan bir 
tarihsel çizgide zenginliğin sosyo-kültürel inşasına ilişkin ipuçları vermektedir-
ler. Bu makale, hikâyede yer alan bazı eşyalara odaklanan dört bölümden oluşu-
yor: kadın kahramanın odasındaki eşyalar, eşya benzeri bir mimari unsur olan 
merdivenler, aynalar ve şapkalar. Makale, bu dört eşyaya yoğunlaşarak, eşyanın 
biyografideki yeri, sınıf karşılaşmaları, zaman ve mekân deneyimleri üzerine 
çeşitli tartışmalar yürütüyor. Özellikle, kapalı bir mekânda, kadınlık, yaşlılık ve 
yalnızlık deneyimlerinin hikâye içinde nasıl kurulduğunu izlemeye çalışıyor. Bu 
makalenin farklı başlıklarının üzerinden yürüyeceği temel argümanı, eşyaların 
ve mekanların toplumsal ve duygusal ilişki ağlarının aktif birer öğesi olduğudur. 
Makale, eşyalar ve mekânların, hem sınıfsal ilişkilerin, tarihsel koşulların, kişi-
sel deneyimlerin, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin, duyguların üzerinden yansıdı-
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ğı birer yüzey, hem de tüm bunların içine gömüldüğü birer derinlik olduğunu 
tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: mekân sosyolojisi, eşyaların toplumsal boyutu, mekânın 
toplumsal cinsiyeti, duygular, hafıza

Social and Emotional Experiences 
Assigned to Objects and Spaces in 
Füruzan’s Story It’s the Rose Season

Abstract
This study discusses the roles of objects in Füruzan’s lengthy short story named 
It’s the Rose Season. Written by Füruzan in the 1970s, this story narrates how an 
elderly rich woman spends her Sunday in her room. The story’s plot does not go 
through the structure of exposition, climax and resolution. Instead, it presents 
an irregular flow since it is grounded on the memoirs of the elderly woman. The 
author has included many objects in the story as literary characters, to the extent 
that these items play crucial roles in the construction of the narratives about 
the main character’s emotions, and her experiences of time and space. On the 
other hand, they provide significant clues for understanding the socio-cultural 
formation of wealth from the early Republican period to the 1970s in Turkey. 
This article has four sections focusing on certain objects in the story, that are 
the objects in the female character’s room, the stairs as an object-like architectu-
ral component, the mirrors, and the hats. Concentrating on these four objects, 
this paper stimulates discussion on the position of objects in biographies, class 
encounters, and the experiences of time and space. This article especially tries 
to focus on the literary construction of being a woman who is experiencing old 
age and loneliness in an indoor setting. The main argument of this paper is that 
objects and spaces are active components of social and emotional relational net-
works. As a result, this article aims to put forth a discussion about how objects 
and spaces do not only consist of surfaces that reflect class relations, historical 
conditions, subjective experiences, gender relations, and emotions; but they also 
bear depth that embeds all of these experiences.

Key Words: sociology of space, social dimension of objects, gender of space, 
emotions, memory
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Başlangıç: İnsanın Eşyayla Kurduğu İlişkiler ve Hikâye

Bir kişinin biyografisi nesnelerle yakından ilişkilidir

(Ahmed, 2016, s. 43)

Füruzan, Gül Mevsimidir isimli uzun hikâyesini 1971 yılında 
yazmıştır. Hikâye, önce yazarın Kuşatma (1972) kitabının son öykü-
sü olarak yayınlanmıştır. Daha sonra 1985 yılında, Füruzan, kahra-
manı, kurgusu ve işleyişi bakımından diğer hikâyelerinden farklıla-
şan bu uzun hikâyenin tek başına bir kitap olarak basılmasına karar 
vermiştir (Öz, 2007, s. 87). Füruzan’ın hikâyelerinin ve romanlarının 
ana kahramanları, genellikle yoksulluğun kuşattığı kız çocukları, 
genç kadınlar ve yaşlı nineler olmuştur. Kadın yoksulluğu, yazarın 
en sık takip ettiği izlektir. Yazar, sosyolojik ya da tarihsel anlatılar 
oluşturmasa da, metinlerinde kurduğu yoksul kadın karakterleriyle, 
özellikle 1970’li yılların Türkiye’sinde kentli kadın yoksulluğuna iliş-
kin bir duygu ve anlam dünyasını ayrıntılarıyla edebiyat alanına ta-
şımıştır.1 Varlıklı karakterleri ise, yoksul karakterlerle zıtlık gösteren 
düşünceleri, duygu dünyaları ve yaşayış tarzlarıyla yan karakterler 
olarak işlemiştir. Gül Mevsimidir hikâyesi, yoksulluk anlatılarından 
başka bir yerde kurulur. Bu hikâyede, Füruzan, bakışını yoksulluğun 
dünyasından zenginliğin dünyasına çevirmiş ve zengin bir kadını 
uzun bir hikâyenin ana karakteri olarak yazmıştır. 

Ömer Türkeş (2000), 1970’li2 yıllarda toplumsal alanda olan bi-
tenin Türkiye’de yazılan romanlara kuvvetli bir biçimde yansıdığını 

1 Füruzan 1970’li yıllarda yoksulluk ve kadınlığa ilişkin bir duygu ve pratikler dünyasına 
edebiyat aynası tutmuştur. Parasız Yatılı (1971) hikâyesinin hasta bakıcı anne ve kızı, Haraç 
(1971) uzun hikâyesinin konakta yıllarca hizmetçilik etmiş yoksul, yorgun Servet’i, Kuşat-
ma (1972) hikâyesinin tezgâhtar Nazan’ı ve annesi, Kırlangıç Balıkları (1972) hikâyesinin 
para karşılığı erkeklerle birlikte olan Zarife’si, Temizlik Kolu (1973) hikâyesinin yaşlı göç-
men ninesi, gelini ve torunu Hediye, Kırk Yedi’liler (1974) romanının yoksulların yoksulu 
Leylim Nine’si ve torunu Kiraz… Tüm bu karakterler Füruzan’ın 1970’li yılların başında 
öykü, uzun öykü ve romanlarında yarattığı yoksul kadınlardır. Füruzan’ın yoksul kadın 
karakterlerinin neredeyse her biri diğerinden farklıdır. Yoksulluğu alt etmek için sürekli 
hareket eden bu kadınlar, yoksul olmakla birbirlerine benzerler, ama yoksulluktan çıkış 
yolu aramakla ve hayatı sürdürme mücadelesi biçimleriyle birbirlerinden farklıdırlar.
2 Türkeş (2000), 1970’li yıllarda Türkiye edebiyatını, 12 Mart 1971 darbesi ve 12 Eylül 
1980 darbesi arasındaki yazın olarak dönemlendirir.
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söyler. Gecekondular, yoksul muhitlerdeki yaşantılar, siyasi karşıtlık-
lar, sınıfsal aidiyetler bu dönem romanlarında sıkça anlatılan mesele-
lerdir. Benzer bir vurguyu Berna Moran da yapar ve 1950’ler sonrası 
Türkiye’de yazılan romanlarda bir sorunsal değişikliği olduğuna işaret 
eder. Moran’a göre (2006); 60’lar ve 70’ler romanlarının ana teması 
“toplumsal yapıdan kaynaklanan haksız bir düzenin yol açtığı” mele-
selerdir (s.7). Edebiyat ve siyaset çemberlerinin birbirine böyle değdi-
ği bir dönemde Füruzan’ın uzun hikâyesi zenginliğin sosyo-kültürel 
inşasının edebiyat alanına yansıması bakımından, yazıldığı dönemin 
sıkça başvurulan edebiyat temaları içinde de ayrıksı bir yerde durur. 

Öte yandan, zaman geçip 1980’lere gelindiğinde ise, 12 Eylül 
1980 darbesinin ardından, cümle yapılarından, sözcüklerin simgesel 
değerlerine, fiil zamanlarından, sözcüklerdeki anlamlara değin bir 
dizi değişim olur. Nurdan Gürbilek (2001), 1980 sonrası bu değişi-
mi “dilin nedensizleşmesi” olarak tarif eder (s. 25). Gürbilek’in tarif-
lediği, 1980 sonrasının fazla sözden ve anlam yitiminden mustarip 
dil dünyasının aksine, 1970’li yılların Türkiye edebiyatında nedenli 
dil kullanımına çok sık rastlanır. Füruzan’ın Gül Mevsimidir isimli 
uzun hikâyesi, 70’li yıllarda yazılmışlar arasından güçlü bir neden-
li dil örneği olarak gösterilebilir. Yazar hikâye karakterini ve onun 
duygularını kurarken, ayrıntıları işlemenin gücüne yaslanarak nere-
deyse elle tutulur somutlukta bir hikâye mekânı oluşturmuştur. Bu 
somutluğun ana unsurunun metinde yer alan eşyalar olduğu söyle-
nebilir. Hikâyenin eşyaları, yazar tarafından sınıfsal konumlanışın, 
toplumsal pozisyonların, kadınlık deneyimlerinin ve duyguların 
içine gömüldüğü, üzerine işlendiği birer anlatı aracı olarak kulla-
nılmıştır. Böylece, Füruzan, sonsuz eşya arasından, belirli nedenlere 
göre, kimi eşyayı titizlikle seçmiş ve hikâyesine taşımıştır. 

Ben bu yazıda 70li yıllarda bir kadın yazarın yazdığı uzun öykü-
yü nedenli bir dil örneği olarak okumayı deneyeceğim. Nedeni ken-
disinde arayacağım şeyler olarak, metindeki eşyalara ve mekanlara 
odaklanacağım. Bu makalenin farklı başlıklarının üzerinden yürü-
yeceği ana argüman, eşyaların ve mekanların toplumsal ve duygusal 
ilişki ağlarının aktif birer öğesi olduğudur. Eşya ve mekân hem sınıf-
sal ilişkilerin, tarihsel koşulların, kişisel deneyimlerin, toplumsal cin-
siyet ilişkilerinin, duyguların üzerinden yansıdığı birer yüzey, hem 
de tüm bunların içine gömüldüğü birer derinliktir. Eşya ve mekânın 
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kullanımları, hissettirdikleri, anımsattıkları şeyler, kişisel yaşantılara, 
tarihsel bağlamlara, yaşa, toplumsal cinsiyet deneyimlerine göre fark-
lılıklar gösterir. Aynı eşyalar ve mekânlar, farklı toplumsal konumla-
nıştaki bireyler tarafından farklı anlamlarla, duygularla, deneyimlerle 
kullanılırlar. Eşyanın ve mekânın sadece bir nesne, bir yer olmala-
rının dışındaki bu boyutlar, Füruzan’ın Gül Mevsimidir hikâyesinde 
kuvvetli bir biçimde karşımıza çıkar. Yazar metninde eşyaları ve me-
kanları, toplumsal göstergeler ve insan ilişkilerinin depolandığı, üze-
rine kazındığı nesneler ve yerler olarak işlemiştir. 

Gül Mevsimidir hikâyesi, uzun ve rahat bir ömür sürmüş, yaşlı, 
zengin bir kadın kahramanın odasında geçirdiği bir pazar gününü 
anlatır. Hikâye serim, düğüm ve çözüm gibi bir güzergâh takip et-
mez. Ana karakter Mesaadet Hanım’ın düz çizgisel bir zaman sıra-
sı izlemeyen, oradan oraya atlayan anılarını hafızasına çağırarak, 
odasında oyalanması üzerine kuruludur. Hafıza ve hatırlamanın 
sıçrayışlarını takip eden bir akış halinde yazılmıştır. İçinde geçtiği 
zaman 1970’li yıllardır; ana mekânı ise kadının hınca hınç eşya ile 
doldurduğu bir odadır. Füruzan, yaşlı kadın karakterin hafızası ve 
özellikle eşyaları aracılığıyla dış dünyayı kadının odasının içine taşır 
ve kadının yaşam öyküsünün izlerini 1900’lü yılların ilk çeyreğine 
kadar geriye götürür. Metnin öne çıkan özelliklerinden birisi, yaza-
rın hikâyenin kurgusuna birçok eşyayı da neredeyse birer edebi ka-
rakter gibi işleyerek katmasıdır. 

Eşyanın edebiyat metni içinde belirli meselelere göndermede 
bulunması elbette rastlanır bir durumdur. Romanın ortaya çıkışını, 
burjuvazinin doğuşu ile tarihsel olarak kesiştiren tezleri takip eden 
Ömer Türkeş (1999), özellikle burjuvalar için mekânların ve eşyanın 
hayatı bizzat belirleyen, gösteren unsurlar olduğunun altını çizer. 
Eşyanın bir sınıfsal ayraç, toplumsal gösteren olarak romanda yer 
almasının örnekleri neredeyse ilk romanlara kadar geri gider. Türkeş 
(1999), bu durumu şöyle anlatır:

Modern romanın ilk örneği sayılabilecek Robinson Crusoe’da, beyaz 
adam ve “yamyam” arasındaki ayrım, Robinson’un tarımsal üretim 
araçlarına ve silaha sahip olmasının yanı sıra, bir eve ve eşyalara sahip 
olması ile de ilgilidir. Adanın ve dünyanın sahibi, evin içinde yaşayan 
Robinson’dur, koltuk, masa, sandalye de ona aittir. Çünkü, burjuva için 
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barınmak ve yaşamak neredeyse aynı anlama gelir. Konut onun kişili-
ğinin ve tarihinin koruyucu zırhıdır. Köle Cuma ise mülksüzdür tam 
anlamıyla; evde kalmaz, sandalye, masa ve giysi kullanmaz … burjuva 
insanın ruhu evinde, konutunda gizlidir zaten, ve romandaki bu iki 
karakter, birbirine/ötekine, mekâna ve eşyaya göre tanımlı iki sınıfı 
temsil etmektedir. 

Türkeş’in tarihsel olarak oldukça geriye götürdüğü ve zenginin 
eşyası çok, yoksulunki ise az olur gibi bir noktada bıraktığı bu çö-
zümlemeyi, Füruzan’ın roman üzerine düşünürken yönelttiği “nes-
nelerle kurulan bağlantı salt bir burjuva bağlantısı mıdır?” sorusuyla 
farklı yelerlere doğru genişletebiliriz (Füruzan’dan aktaran Şüyün, 
2009, s. 51). Edebiyat metnindeki eşyalarla, merkezi karakter ara-
sındaki ilişkiler yalnızca aidiyetten, sahiplikten, kullanmadan ibaret 
olmayabilir. Gündelik hayatta olduğu gibi metinde de insan ve eşya 
arasında kurulabilecek birçok ilişki biçimi mevcuttur. Ne yazık ki, 
sosyal bilimler alanında, insan ve eşya arasındaki ilişkilerin kapsam-
lı incelemelerine nadir rastlanmaktadır (Csikszentmihalyi ve Roch-
berg-Halton, 1999, s. 1). 

Bu makale için, insanın eşya ile kurduğu ilişkilerin sosyolojik, 
psikolojik, sınıfsal ve tarihsel boyutları olduğu düşüncesine daya-
narak yola çıkmak, edebiyat metninde eşyanın rolünü okumaya gi-
rişmede uygun bir başlangıç olabilir. Eşyalar, insanlar için, yaşamı 
kolaylaştıran birer araçtan çok daha fazlasıdır. İnsan eşyayı yapar, 
kullanır, değiş tokuş eder, satın alır, satar, saklar, biriktirir, çöpe atar, 
hediye eder, miras bırakır, beğenir, sever, bulur, kaybeder, unutur ve 
hatırlar. Eşyaya dokunur, bakar, alışır. Onu yerleştirir, yanında taşır, 
yadırgar, benimser, tutar, kavrar, görür, koklar. Eşyanın formunu, 
boyutunu, yeniliğini, eskiliğini, dokusunu, kokusunu hisseder. So-
nuçta, insan ve eşya arasında geniş bir ilişkiler yelpazesi vardır. Bu 
bağlamda, sosyal psikolojinin kurucularından George Herbert Mead 
(1992), bireyin zamanın ve mekânın akışı içinde kendi biricik var-
lığının bilincine ulaşmasının, diğer insanların ve nesnelerin dünya-
sıyla karşılaşması sonucunda gerçekleştiğini söyler. Mead, nesneler 
ve benlik arasındaki ilişkiyi tartışırken, dört temel çıkarıma ulaşır. 
İlk olarak, nesneler sosyal kimliklerin kurulmasında ve sürdürül-
mesinde merkezi bir rol oynar. İkincisi, nesneler benlik için tanıdık 
ve istikrarlı bir dış ortam sağlar. Üçüncüsü, nesnelere dokunmak, 
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onları kavramak edimleri bireyin gerçeklik inşasında ve gerçeklik 
duygusunun muhafaza etmesinde önemli rol oynar. Son olarak, bi-
reyin fiziksel dünyayla, nesnelerle, kurduğu ilişki sosyal bir ilişkidir 
(Mead’den aktaran McCharty, 1992, s. 215). Mead’in temel hatlarını 
bu biçimde çizdiği insan ve nesne arasındaki psiko-sosyal ilişkiler, 
edebiyat metinlerinde de kendini gösterir. İnsanın dünya içindeki 
yerini tayin etmesinde, kendisini, benliğini, bireyselliğini inşa etme-
sinde hayati roller oynayan nesneler, eşyalar, edebiyat metinlerine de 
benzer önemde dahil olurlar. 

Füruzan’ın metninde de eşyalar, tıpkı başkahramanlar, yan 
karakterler, duygular, diyaloglar gibi kurmacaya dâhil edilmiş ve 
yazarın kendileri için tasarladığı rolleri oynamışlardır. Yazar, hem 
hikâyenin kurgusunu oluştururken hem de kahramanın ruh dünya-
sını derinleştirirken, eşyaları, metnin üzerinde hareket ettiği duygu-
sal, toplumsal, tarihsel ve mekânsal dayanaklar olarak kullanmıştır. 
Bu düşüncelerden hareketle, yazının bundan sonraki bölümlerinde 
Gül Mevsimidir hikâyesinde yer alan eşyaları dört başlık altında tar-
tışmayı deneyeceğim. Önce, kapalı bir oda, eşyalar ve ölüm arasın-
daki ilişkiyi ele alacağım. Sonra, hikâye kahramanının hafızası yazı-
lırken, merdiven gibi doğası gereği hiyerarşiyi çağrıştıran bir mimari 
öğenin metinde nasıl kullanıldığını göstermeye çalışacağım. Üçüncü 
olarak, aynaların metin içinde sınıfsal karşılaşmalar mekânlarına ve 
biyolojik bedenin fark edilme anlarına nasıl dönüştürüldüğünü tar-
tışacağım. Son olarak da, hikâyede sıklıkla hatırlanan şapkaların ka-
musal ve özel alanda nasıl göründüklerini ve bu görüntülerin hikâye 
kahramanının hayatında nelere işaret ettiklerini çözümleyeceğim.

Ölüme Kapanan Odada Uzun Ömürlü Eşyalar
Ruhumuz bir oturma yeridir. 

Ve “evleri”, “odaları” sürekli anımsayarak 
kendi içimizde oturmayı öğreniriz.

(Bachelard, 1996, s. 28) 

Füruzan, Gül Mevsimidir hikâyesi boyunca kadın kahramanı 
bir odanın içinde tutar. Dışarıdaki dünyayı, tarihsel süreçleri, sosyo-



76

Nihan Bozok

monograf 2017/7

ekonomik göstergeleri kadın kahramanın yaşam deneyimi aracılığıy-
la hikâyeye sızdırır. Bunu yaparken odayı bir süzgeç olarak kullanır. 
Hikâyenin geçtiği oda, bir yandan kapatılma, yalıtılma, yalnızlık, ken-
di içine dönme çağrışımları oldukça güçlü bir metafordur; öte yandan, 
dış dünyayı kadın kahramanın bireysel yaşantısına ulaştıran delikli, 
geçiren bir doku gibidir. Böyle bir süzgeç oda, Türkiye’de bir dönem 
kadın yazarların hikâye ve romanlarında tekrar eden bir motiftir. Jale 
Parla (2004) “birinci kuşak kadın yazarlar” olarak andığı Adalet Ağa-
oğlu, Ayla Kutlu, Peride Celâl, Erendiz Atasü gibi yazarların (Füruzan 
da yazdığı dönem itibariyle bu kuşağa dahil edilebilir) toplumsal sü-
reçleri kadın kahramanlarının kişisel tarihlerinden süzerek yazarken, 
ev, oda, yatak gibi iç mekânları kullandıklarını belirtir (s. 179-185). 

Kadın yazarların bu tercihlerinde, toplumsal cinsiyet ilişkileri-
nin eşitsiz kıldığı mekân kullanımı örüntülerinin mutlaka payı var-
dır. Eşitsiz toplumsal cinsiyet ilişkileri, mekânların kadınlar ve erkek-
ler tarafından farklı kullanımlarına yol açar ve bu eşitsizlik sonucu 
kadınlar özel alanda, kapalı mekânda, evlerde, odalarda erkeklerden 
daha çok zaman geçirir. Kapalı mekânla bu denli içli dışlı olma mese-
lesi, kadınların, her zaman fiziksel olarak olmasa da, duygusal ve bi-
lişsel olarak hem odadan dışarı çıkmak için, hem de dışarıyı odaya ta-
şımak için çeşitli yollar geliştirmesiyle sonuçlanır. Michelle Perrot’un 
(2010) Odaların Tarihi’nde söylediği gibi “kadınların odası dünyanın 
balkonudur” (s.159). Bu durumda, oda hem açık hem de kapalı bir 
mekândır. Füruzan’ın hikâyesinde ise odanın kurgusal rolü eşyalarla 
güçlendirilmiştir. Hikâyede, iç içe geçmiş iki süzgecin varlığından söz 
edilebilir: oda ve eşya. Füruzan, öyküsünde, odanın duvarları içine bir 
kat daha örmüştür. Bu fazladan katın malzemesi eşyalardır ve eşya da 
tıpkı oda gibi geçirgen, iletken, taşıyıcı bir hikâye malzemesi olarak 
kullanılmıştır. Yazar, odayı eşyalarla ayrıntılandırır ve kişiselleştirir. 
İkinci bir süzgeç görevi gören eşyalardan, yaşlı kadının can sıkıntısı, 
yalnızlığı, yaşlılığı, ölümü, anıları, hayalleri süzülür. 

Hikâyenin kahramanı Mesaadet Hanım, İzmir’de mücevher 
gibi işlenmiş bir konakta geçen çocukluğunun ardından evlenerek 
İstanbul’a gelir. Evliliği boyunca, soylu bir hanımefendi olarak, ya-
şadığı mekânlara hükmetmiştir. Şimdi ise yaşlanmıştır. Zengin bir 
semtteki apartmanında, sekiz odalı bir dairede, oğlu gelini ve torunla-
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rıyladır. Evin yalnızca kendisine ait kısmındaki odasında, evdekilere 
değmeden, dışarıya adımını atmadan yaşamaktadır. Apartmandaki 
kiracılarını, hizmetçilerini, yeterince soylu davranmamakla eleştirdi-
ği gelinini ve torunlarını öfkeyle düşünürken kendi yerini, değerini 
şöyle bildirir: “Burada, odada yaşamlar boyunca rastlamadıkları de-
ğerde gün, onur, umur görmüş bir hanımefendi yaşıyor” (Füruzan, 
2007, s. 26). Geçmişini odasına doldurduğunu bildiren bu sesi sahi-
binden başka duyacak kimse yoktur. Ses odanın duvarlarına, eşya-
larına çarpar, geri döner, köşegene hapsolur. Kadın odada yalnızdır. 
Uzun ömrünün sonunda ulaştığı yer bu kapalı kutu, yalnızlık ve can 
sıkıntısına bulanmış bir yaşlılıktır. Can sıkıntısı ise özellikle insanı 
hapseden boğucu mekânlarda ürer (Toohey, 2011, s. 17). Füruzan, 
Mesaadet Hanım karakteri için yazdığı can sıkıntısı duygusunu, eş-
yaları işin içine katarak, okuyucu nezdinde neredeyse elle tutulur bir 
somutluğa kavuşturur.

Geceleri gardırobumu yiyen tahta kurtlarının, sivri, sabırlı tıkırtıları-
nı dinliyorum. On yıldır… Ama en sert yeri seçtiler: Ayakları. Öteki 
gürültüler çekildiğinde açığa çıkıyor… Kocam öldüğünden bu yana 
sesleri iyice seçilir oldu. Kemirgenlikleriyle benim ihtiyarlığımı çoğal-
tıyorlar sanıyorum… çerçevede açtıkları ince iğne topuzu andırır yer-
leri izliyorum koltuğumda. Tahta tozlarını, becerebildiğimce yükselip, 
şimdi yakamda takılı olan yakut topuzlu şapka iğnemle çıkarıyorum. 
Saçılıyor tozlar… (Füruzan, 2007, s. 32).

Boğucu bir odanın can sıkıcılığında, şapka tokasının iğnesiyle 
tahta kurtlarının oyuklarını eşeleyen bu yaşlı kadın, odasına dünya-
ca eşya doldurmuştur. Odanın eşyaları, uzun öykünün içinde italik-
le yazılmış, ayrık duran bir bölümde anlatılır. Yalnız kadının odası, 
eşya bakımından çok kabalıktır. Saçaklı ipek örtüyle örtülmüş piya-
no, sandık lekesi olmuş saten eldivenler, ceviz oymalı karyola, incili 
saten yorgan, gümüş altlıklı abajur, Isfahan seccadeleri, ipek örtüyle 
üstü kapatılmış porselen oturak, şapka kutuları, çeşmibülbüller, akik 
taşlı kadife kutular, altın kilitli fotoğraf albümleri, mineli enfiye kutu-
ları, Hollanda dantelleri, devekuşu tüyünden yelpazeler, cam tükürük 
hokkası, şarap rengi kadife kaplı koltuklar, kapı kulpları gümüş kadın 
elleri biçimli oymalı ayaklı gardırop, ipek perdeler ve daha birçok eşya 
ile hınca hınç doludur oda. 
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Mesaadet Hanım için, odanın eşyaları bir zamanlar sahip olduk-
ları işlevlerin ötesinde anlamlar taşır artık. Yaşlılık, nesnelerin an-
lamlarının dönüştüğü bir hayat dilimidir. Jean Baudrillard (1997) bir 
çocuk için eşya biriktirmek, dış dünyayı kontrol etmenin en iptidai 
yollarından birisidir diyordu (s. 9). Çocuk eşyalarını, oyuncaklarını 
serer, ayırır, gruplar, taşır idare eder. Oyuncakları vasıtasıyla kendi 
dışındaki dünyaya ulaşır, onu taklit eder, öğrenir. Hikâyedeki yaşlı 
kadın ise bir çocuğun eşyayla kurduğu ilişkinin tam aksi yönünde ha-
reket etmektedir. O artık doğduğu değil, öleceği yıllara daha yakındır. 

Bu durumda, yine Baudrillard’ın (1997) eşyalara dair başka 
bir çıkarımı ile devam edebiliriz: Nesneleri toplamak, biriktirmek 
ölümlülüğe ilişkin asli bir korkunun sonucudur. Benzer bir çözüm-
leme koleksiyonerler için de yapılır: Koleksiyonerler ölümü daimî 
olarak ertelemek için eşya toplamayı çok çekici bulurlar (Bal, 1997, 
s. 112). Mesaadet Hanım, kendince, yaklaşan ölümüne sahip olduğu 
eşyalarıyla ayak diremektedir; bunca çok eşyayı odasına doldurma-
sı, bir taraftan, ölüme bunca yaklaşmış bir yaşta olmasındandır. Öte 
taraftan, o artık bir çocuk gibi odanın içindeki eşyadan dış dünya-
ya doğru yürümeye çalışmaz; çünkü yaşlanmıştır ve dış dünyaya 
hâkimiyet onun için artık çok gerilerde kalmıştır: “Caddelerden, ko-
nuk günlerinden, görkemli salonlardan çekiliyordum. Can damarım 
saydığım yaşama koşulları değişirse ölürüm sanmıştım … uşaklar, 
terziler, berberler, şoförler, manikürcü kızlar, masörler… Bir odaya 
sürüldüğümde kökten değişmişti her şey. Düpedüz sürdüler beni, bu 
böyle oldu!” (Füruzan, 2007, s. 64-65).

Yazar, can sıkıntısı duygusunu somutlaştırmakta kullandığı oda-
nın eşyalarını, bu kez yaşlılığa ilişkin duygu dünyasını cisimleştirmek 
için kullanmıştır. Yaşlı kadın bir zamanlar gezip dolaştığı, ama artık 
bilmediği görmediği dış dünyadan evin içindeki yerine, odaya, oda-
nın içindeki eşyanın aşinalığına doğru hareket etmektedir. Odanın 
dışındaki dünyayı, geçip gitmiş yılları, eşyalar aracılığıyla odaya tek-
rar doldurmaya çalışır. Eşyaları, kadın için bir zamanlar onları kul-
lanmış olmasının, onlara dokunmuş olmasının ötesinde anlamlar 
taşır; onlar, artık üzerinde duygusal ve fiziksel hâkimiyet kurabileceği 
nadir şeylerdir. Yaşlı kadın ilişkilerini, hareketlerini, kararlarını yö-
netemediği bir dış dünyadan kopup, sadece kendisinin sahip olduğu, 
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anlamını yalnızca kendisinin yönettiği eşyalarına sığınmıştır. Eşyala-
rıyla birlikte, yaşlılığına, yalnızlığına ve ölümüne kapanmıştır.

Sherry Turkle (2007), anımsatıcı nesneler üzerine yürüttüğü 
bir tartışmada, eşyaların duygusal dünyamıza eşlik ettiğini ve dü-
şüncelerimizi tetiklediğini belirterek şöyle diyordu: “Sevdiğimiz 
eşyalarla düşünürüz, düşündüğümüz eşyalarla severiz” (s. 5). Yazar 
hikâyedeki yaşlı kadının eşyalarıyla kurduğu bağı sevginin ötesine 
geçirmiş ve kadın için eşyalarına yönelik bir tutku dünyası yaratmış-
tır. Kadın eşyalarına olan bu tutkusuyla, odasında geçmişini yaşatır. 
Kapandığı bu yerde, odada, içeriye tıkıştırdığı onlarca eşyada soylu-
luğunu, zenginliğini kendine tekrar eder durmadan. Böyle olunca, 
eşyalar zenginliğin ve soyluluğun sadece göstereni değil, bu durum-
lara özgü anlam dünyasının kurucu birer nesnesi olurlar, sınıfsal iş-
levler edinirler. Öyle ki, şimdi soyluluğu ve zenginliği her ne kadar 
yaşlılık ve yalnızlıkla gölgelense de, kadın, geçmişin izlerinin eşya-
larda sürdüğünü düşünür. “Bu odanın eşyaları, onun onurlu, ünü 
sarsılmaz ailesinin görkemli parçalarının en seçmeleriydi” (Füruzan, 
2007 s. 62). 

Yazarın kurgusunda, kadın karakter, bu eşyaları odasına dol-
durup yalnızlığına yoldaş etmekle, onlara tutkuyla bağlanmakla, 
hem tekrar edilemezliğe mahkûm geçmiş zamanı metaforik olarak 
ele geçirmeye çalışır, hem de eşyaları aracılığıyla ölümünden sonra 
da dünyaya kendinden izler bırakmaya niyetlenir. Roland Barthes 
(2009), on sekizinci yüzyılda yazılan Encyclopédie’nin resimli kı-
sımlarında yer alan nesnelerinin metin içindeki rollerini tartıştığı 
bir denemesinde, “nesne insanın dünyasal imzasıdır” diyordu (s. 
86). İnsan nesneler aracılığıyla, kendi kısa sonlu ömrü ve dünya-
nın uzun ömürlülüğü arasında bir pazarlık ve yer değiştirme yapar. 
İnsanın kendisine ait nesnelerin varlığı ve bu varlığın kendisinden 
uzun yaşayacak olması, insanı sonsuz, dünyayı ise sonlu hissettirir. 
Füruzan’ın Mesaadet Hanım için yazdığı eşyalar, hikâye kurgusunda 
böyle bir pazarlığa da denk düşer:

… bana yakınlığı, yüz yıllık değeri olan eşyamı … Bunlardaki değer, 
üstün seçme yeteneği, beğeni, başkalarınca yıllar yılı hatırlanmalı. 
“Dürrüzadeler’den Mesaadet Hanımefendi’nin açık artırmasından bu 
parça. Artırmanın sonunda elimde kalmayacak diye korkular geçir-
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dim” demeliler … herkeslerin ne kadınmış diyeceği Bider Mayer’ler, 
Bohemyalar, öteki parçalar! İstanbul bir kez daha çalkalansın istiyo-
rum. Bu gösteriş değildir. Mesaadet Hanımefendinin gençliğinin diril-
tilmesidir yeniden… Afgan astraganı kürküyle, ötelere bakan dalgalı 
gözleriyle … Maçka güzeli Mesaadet’in yeniden yürüyüşüdür bu sa-
lonlarda … kaşları su perileri denli yay gerginliğinde, dolgun yürek bi-
çimi pembe ağzı nazla açılabilen Mesaadet’in gençliğinin dönüşüdür. 
“Dürrüzadeler’in kerimesi Mesaadet Hanımefendinindir, bu değeri 
söze gelmez eşyalar” densin isterim (Füruzan, 2007, s.79-80).

Yaşlı kadın ölümün elinden kurtulamayacağını bilir ama eş-
yalarının bu pençeden kurtulacağını da bilir, çünkü geçen zaman 
insanı yok eder, kimi eşyayı ise ancak yıpratır. Mesaadet Hanım da 
ölüp gittikten sonra, eşyasıyla anılmayı, gençlik ihtişamının tekrar 
tekrar konuşulmasını kurup durur odasında. Kendisi ölecek, eşyası 
yaşayacak ve onun adına konuşacaktır. Yaşlı kadın ölümle pazarlık-
ta elini eşyasıyla güçlendirmeyi umar. Bunca genişlettiği hayalleri-
ni, içine kısıldığı odada kurar; odanın eşyalarından geçmişe gider, 
ölümden sonraya uzanır. Eşyanın ve odanın duvarlarından dışa-
rı süzülür ve dışarıyı da odaya süzer. Odanın eşyaları, hem kadın 
kahramanın yaşlılık ve yalnızlığın derinlerine doğru hareket ettiği, 
kendi içine döndüğü nesnelerdir; hem de kendisini odanın dışına 
taşıyacak, adından söz ettirecek, izini bırakacak dış dünya mesajları-
dır. Hikâyede odanın eşyaları, içe yolculuk ve dışa açılma nesneleri 
olarak kurgulanmışlardır. Dahası odanın eşyaları, can sıkıntısının 
ve yaşlılığın kişiselleştirildiği, cisimleştirildiği anlatı öğeleri olarak 
hikâyeye dahil edilmişlerdir. 

Merdivenin Sosyo-Ekonomik Basamakları
Kuşkusuz, hafızamızda aradığımız anılar 

çoğu kez bize görsel imgeler halinde gelirler.

(Benjamin, 2014, s. 114)

Füruzan’ın bir odanın içinde, eşyalarıyla baş başa, yaşlı zengin 
bir kadın olarak yazdığı Mesaadet Hanım karakteri, fiziksel olarak 
neredeyse hareketsizdir. Odasında bir iki adım atar, yatağında yatar 
ya da odadaki koltuğunda oturur vaziyettedir. Yazar, oda içinde bir 
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bedensel hareketlilik vermediği yaşlı kadına sürekli geçmişi hatırla-
tarak, hikâyeye zamansal ve mekânsal bir devinim getirir. Hikâye, 
Mesaadet Hanım’a yazılan bellek vasıtasıyla, kadının gençliğine, ilk 
aşkına, evliliğine, aile hayatına dalıp çıkar ve tüm bunların geçtiği 
mekânları da dolaşır. Bu hatırlayışlara yine eşyalar eşlik eder. Mesele 
bellek olunca, şimdiki odanın eşyalarına daha önce yaşanılmış ev-
lerin eşyaları da katılır. Önceden içinde yaşanılmış evlerin eşyaları, 
mazideki ilişkileri ve duyguları da hikâyeye taşırlar. Tüm bu taşın-
malar yaşlı kadının hatırlamalarıyla olur. Hatırlama ediminin doğası 
gereği, bu geçmiş yaşantılar metin içinde bir olay örgüsüne dönüşe-
cek sıralı izler yaratmaz. Beatriz Sarlo (2012) bellek ve özne üzerine 
yürüttüğü tartışmada, ne aklımızı kullanarak, kararlar vererek geç-
mişten vazgeçebilmek, ne de irade kullanarak geçmişi hatırlayabil-
mek mümkün değildir der ve şöyle devam eder:

Anılar tıpkı kokular gibi istenmese de aniden hücum eder. Nereden 
geldiklerini bilmeden uzaklaştırılmaları mümkün değildir; tam tersi-
ne insanı peşlerine düşürüp daha çok hatırlamaya zorlar, çünkü ilk 
andaki izlenim hiçbir zaman tam değildir. Anılar ısrarcıdır, çünkü bir 
noktada egemendirler ve (her anlamda) kontrol dışıdırlar. Başka bir 
deyişle geçmiş kendiliğinden bugün olur (s. 10).

Hikâyedeki yaşlı kadın da anıların istilasına uğramış gibi ha-
tırladıkça hatırlar ve dağınık, oradan oraya atlayan, kronoloji takip 
etmeyen bir biçimde geçmişten bulup çıkardıklarını odasının şim-
diki zamanına taşır. Kadın geçmişi şimdinin koyu gölgesinde hatır-
lar. Odada kendini güçsüz, yaşlı hisseden, ölüme eşyasıyla direnen, 
evdeki kontrolünü kaybetmesine inat “oysa yaşayacağım. Bu evin 
oğlummuş, torunummuş, gelinimmiş diye bana yakın sayılanlarını 
üzmek bunaltmak için yaşayacağım” diye mırıldanan bu yaşlı kadın, 
geçmişin kendini güçlü hissettiren anılarını hatırlayarak, bugünkü 
yaşlılığına ve yalnızlığına da direnir (Füruzan, 2007, s. 48). 

Mesaadet Hanım, yılların tortuları arasında dolaşırken ve geç-
mişini odasında misafir ederken sık sık eskiden yaşadığı evlerin 
merdivenleri3 düşer aklına. Kadın doğrudan merdivenleri hatırla-

3 Bir evin içindeki merdivenler ayna, şapka ya da eldiven gibi kolayca eşya olarak tanımla-
namaz. Özön (1965), eşyayı “döşeme ve daha başka türlü ev öteberisi” olarak tanımlar (s. 
190). Burada, evin yerleşik bir mimari unsuru olan ve tıpkı pencere ya da kapı gibi bir işlevi 
yerine getiren merdiveni, eşya olarak değil, eşya kabilinden bir unsur olarak ele alıyorum.
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maz, eski güçlülüğünü hatırlarken merdivenli anılar gelir aklına. Ya-
zarın, kahramana güçlü günlerini hatırlatırken merdiveni bir mecaz 
olarak kullandığı söylenebilir. Merdiven, Mesaadet Hanım’ın ekono-
mik zenginliğinin, sosyal ilişkilerine nasıl yansıdığının işaretçisidir. 
Ekonomik eşitsizlikler yalnızca maddi imkânlar ve imkânsızlıklar 
olarak deneyimlenmezler. Kişilerin davranışları, tutumları, sosyal 
ilişkileri, hayat tarzları, beğenileri de bu eşitsizliklerin bir parçası 
olarak biçimlenir ve tüm bunlar mevcut eşitsizlikleri tekrar üretip, 
görünür kılar (Bottero, 2005, s. 5). Füruzan, bu eşitsiz görüntüleri 
merdivenlere yansıtmıştır. 

Merdiven sahnelerinden birinde, Mesaadet Hanım evlilik yıl-
larına ilişkin anılarını anımsarken, kocasının onu başka kadınlarla 
aldattığını ilk öğrendiği zamana geri gider. O zamanlar, bu aldatma-
ların kendisinden neler götürebileceğinin maddi manevi muhasebe-
sini yapar. Sonuçta ise, güçlü bir kadın olduğuna ve bu durumun 
kendisine zarar vermeyeceğine kanaat getirir. Füruzan, Mesaadet 
Hanım’ın hatırlamaya daldığı anılarına bir merdiven tırabzanını ça-
ğırarak, mazide kalmış bu kararı okuyucuya bildirir: 

İlkini öğrendiğimde neyin tehlikeye girdiğini düşünmüştüm. Kocam-
la mal beraberliğimiz vardı. Eşitti para, mülk paylaşımımız. Büyüka-
da’daki yazlık köşkü bana bırakmıştı bütünüyle. Merdiven tırabzanla-
rını, Boğaz’daki yıkılan bir yalıdan söktürüp satın alarak taktırmıştık. 
Elini söyle ucuna değdirerek merdivenleri inerken, büyüklük, görkem 
duygusu kaplar insanı. Nazlı buyurucu tavrı daha artar, alt basamağa 
vardığınızda. Köşkte her şey uygunluk içindedir. Bu değerli merdiven 
üç kat boyunda baştan sona dönerek sürer orayı. … Kapatmalar ev-
liliğimin bir parçası olacaktı. Bunu görmezden gelecektim. Başka bir 
tehlike yoktu (Füruzan, 2007, s. 23-24).

Füruzan, yukarıdan aşağıya, tüm eve hâkim olan bu merdiven 
tırabzanını yaşlı kadına hatırlatmakla, yaşlı kadının bir zamanlar 
kendi evindeki konumunu bu nesneye yükler. Mesaadet Hanım, o 
zamanlar evin tüm işleyişine ve ilişkilerine egemendir. Nazlı, güzel, 
buyurgan ve güçlü bir kadın olarak, çocuklarına ve eşine sözünü ge-
çirir. Evin içinde basamaklı bir yol olan bu merdiven, kadının zen-
ginliği ve yoksulluğu konumlandırdığı hiyerarşik yapıyı simgeler. 
Kadın, en üst basamaktaki yerini korumakla ve tüm basamakları 
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idare edebilmekle kendisini güçlü kılmıştır. Hikâye içinde çeşitli 
durumlarda kendini gösteren merdivenler, Mesaadet Hanım’ın ve 
onun gibilerin kavrayışında, insanın değeri bakımından zenginlik-
ten yoksulluğa doğru inen bir toplumsal sıralamayı temsil eden nes-
neleridir.

Mesaadet Hanım, kendisinde derin izler bırakan gençlik aşkı 
Rüştü Şahin’le de ilk kez İzmir’deki konağın merdivenlerinde karşı-
laşmıştır.

Rüştü Şahin’i ilk kez, babası babamın işleriyle ilgili kâğıtları iletmek 
için onu bize yolladığında, üst sofadan geçerken görmüştüm. … Mer-
divenlerin bitiminde duruşu sıkıntılıydı. Ceylanı andırır parlaklıkta 
kara gözleri vardı. Azıcık batık şakakları yüzünün gençliğine aykırı 
düşüyordu. Bir an önce odalarla, sofalarla, zenginlikle yüklü bu yerden 
kaçmak istiyormuş, bana sonra söylemişti (Füruzan, 2007, s. 34-35).

Yoksul bir delikanlı olan Rüştü Şahin, merdivenin üst basamak-
larındayken karşılaştığı zenginlik ve ihtişamla yerini yadırgar. Bu 
yüzden sıkıntılıdır. Mesaadet Hanım ise, hayatının istisnalarından 
biri olan gençlik sevdalanmasının etkisiyle, bu karşılaşma mekânında 
bir yoksulluk ve zenginlik değerlendirmesi yapmayı elden bırakır. 
Aşk bir anlığına da olsa sınıfsal yargılarını bulanıklaşmıştır. Ancak, 
merdiven basamakları yumuşak olmaz, onlar hep serttir. Daha son-
raları, evinin ve hayatının kontrolünü elinde tutarken, yukarıdan aşa-
ğıya doğru inen her basamak, Mesaadet Hanım için hep farklı duygu 
ve eyleyişlerin yeri olmuştur. Mesaadet Hanım yukarıdan aşağıya in-
dikçe daha buyurgandır. Yukarı basamaklarda eşini ve çocuklarını, 
malını, mülkünü idare etmek, elinde tutmak varsa, aşağılarda evin 
hizmetlilerini yönetmek vardır. Mesaadet Hanım’ın edindiği yaşam 
görgüsüne göre en alt basamak, evin hizmetlilerinin yönetildiği, dü-
zene sokulduğu yerdir. Ona göre “gerçek soylu bir hanımefendi ya-
kınmaz, buyurur” (Füruzan, 2007, s. 32). Mesaadet Hanım, bu insan 
sıralama ve yönetme işlerini, tıpkı bir zamanlar annesinden öğrendi-
ği gibi yapar. 

Yazar, Mesaadet Hanım’ın annesi Perran Hanım’ın önemli bul-
madığı, kendisiyle eş görmediği bir konuğa nasıl davrandığını anla-
tırken, yine bir merdiveni çağırır yaşlı kadının anılarına:
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Annem bağışlayıcı, soylu davranışlarıyla dinlerdi onu. Yolcu ederken 
uzun uzun iç çekerdi ardından. Çift merdivenin başında dururdu Per-
ran Hanımefendi. Daha ötelere vardırmazdı uğurlamasını. Her şeyi 
uygun, yolunca gerektiği gibi yapmasını da, yaptırmasını da bilirdi. 
Konağın çalışanları, biraz yüksek sesle merdivenlerde, sofalarda ko-
nuşacak olsalar, odaların birinden çıkıp bir baştan öte başa yürümesi 
yeterdi seslerin basılmasına, hemen tısss… (Füruzan, 2007, s. 13-14).

Merdiven evin yerleşik bir parçası olarak, evin iç işleyişini, sır-
larını depolar; sessiz bir izleyicidir; ancak Füruzan ona metin içinde 
bir dil vermiştir. Zira, Perran Hanımefendi’nin uğurladığı bu konuk, 
Mesaadet Hanım’ın gençlik aşkı Rüştü Şahin’in annesidir. Perran 
Hanımefendi, kızı ve Rüştü Şahin’in aşklarından haberdardır ama 
kızının yaşadıklarını görmezden gelmiş ve bu konu hakkında kızıyla 
hiç konuşmamıştır. Kızı Mesaadet’e, sevgilisinin ve ailesinin makam 
ve mevkice onların ailesine uygun düşmeyen kişiler olduğunu hiç 
söylememiştir. Ne var ki, konağın sırlarını emen ve yansıtan bir an-
latı öğesi olarak merdivenin, bir uğurlama sahnesinde sergilenen tu-
tumla anlatılması, Perran Hanım’ın bu aşk hakkında ne düşündüğü-
nü, Rüştü Şahin’i ve ailesini nasıl konumlandırdığını bildirir. Yazar, 
anne kız arasında konuşulmayanı, konuşulmaya uygun görülmeye-
ni, yine anılara çağrılı bir merdiven aracılığıyla konuşturmuştur. 

Merdivenin eşlik ettiği tüm bu hatırlamalar, yazarın merdiveni 
“yaşam yüklü bir hikâye öğesi” olarak kullandığını gösteriyor (Naci, 
2009, s. 72). Öte yandan, yaşlı kadının 1970’li yıllarda bir apartman 
dairesindeki odasında olması ve geçmişte içinden merdiven geçen 
çok katlı köşklerde yaşamış olması da kurgusal bir tesadüf değildir. 
Bu noktada kişisel hatıralar, duygular ve eşyalar tartışmasından çok 
uzaklaşmadan bir parantez içinde, hikâyedeki merdiven mecazları-
nın arka planından Türkiye’de zenginliğin mekânsal organizasyonu-
nun değişimine ilişkin bir tarihçenin de aktığı notu düşülebilir. Bu 
değişiklik, önce mahallelerde yoksullarla iç içe yaşayan zenginlerin 
geç dönem Osmanlı tarihinde mahalleden ayrışarak köşklere kapan-
masına, Cumhuriyet’in erken döneminde köşklerin varlığını sürdür-
mesine, sonra da, 1920’lerden itibaren modernleşme çabalarının bir 
parçası olarak konutların apartmanlaşmasına ve bu apartmanlaşma 
sürecine zenginlerin de dahil olarak, geniş ailelerini çözerek çekirdek 
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aileleriyle lüks semtlerin gösterişli apartmanlarına yerleşmelerine 
değin uzanır (Bora ve Erdoğan, 2005; İnce Güney, 2009). Füruzan, 
bu mekânsal dönüşümlerin izlerini, Mesaadet Hanım’ın annesinin 
İstanbul’da yaşadığı köşkte, yaşlı kadının çocukluğunun geçtiği İz-
mir’deki köşkte, sonra da 1970’li yıllardaki yaşlılığını sürdüğü Maç-
ka’daki apartman dairesinde takip etmiştir. Böylece, hikâyenin için-
den geçen merdivenler, bir taraftan yaşlı kadının kişisel hatıralarını 
yüklenirken, öte yandan zenginliğin yaşandığı mekânların tarihsel 
dönüşümüne ilişkin toplumsal deneyimleri de yansıtırlar. 

Ayna Yüzeyinde Derin Karşılaşmalar
Kendine bakış

başkalarının bakışının onaylanmasıdır.

(Melchior-Bonnet, 2007, s. 135)

Füruzan, hatırlamak yoluyla zamanda ve mekânda yolculukla-
ra çıkardığı yaşlı kadını, ayna gibi bir eşyayı kullanarak hikâyenin 
şimdiki zamanına çeker. Mesaadet Hanım’ın üzerinde ölümsüzlüğü-
nü prova ettiği, yaşlanmaya direndiği odanın eşyaları içinde çokça 
ayna vardır. Odadaki aile yadigârı eşya yaşlı kadına geçmişi anım-
satır ve geleceği hayal ettirir. Ancak, ayna başka türlü bir eşyadır. 
Bir eşya olarak ayna, yüzeyi bakımından derindir. Böyle olmasına 
rağmen gömülmeyi değil yansıtmayı getirir. Ona bakan, baktığı 
anda, kaçınılmaz olarak, kendini ve arka planı o anda görüverir. 
Füruzan, hikâye içinde, odanın aynalarını birer karşılaşma mekânı 
olarak kurmuştur. Bu karşılaşmalar merdivenlerdekilerden farklıdır. 
Merdivenlerin hiyerarşik karşılaşmalarında en az iki kişi birbiriyle 
karşılaşıyor ve birisi diğerine yukardan bakıyordu. Ayna karşılaşma-
larında ise aynaya bakan kişi kendisiyle karşılaşır. 

Hikâyede aynayla yüz yüze gelme anlarından birisi bir sınıf 
karşılaşmasıdır. Füruzan, tüm hikâyeyi yaşlı kadının dünyayı görme 
açısına göre kurarken ve hikâyenin ritmini de bu kadının iç sesin-
de, düşünce akışında takip ederken, hikâyenin ortasında, aynanın 
yansıtıcılığını kullanarak, bir yan karakterin de sesini ve duygularını 
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hikâyeye çeker. Bu yan karakter Mesaadet Hanım’ın oda hizmetçisi-
dir ve aynada bir anda kendisiyle karşılaşmıştır:

Giyim dolabının aynasına başını döndürüp baktı. Ürktü. Rastgele 
bir baş çevirmesiydi. Beklemediği şeydi kendini görmek. İrkiltti gö-
rüntüsü onu. Odadaki uyumlu, yumuşak renklere; durağan, yerleşik 
varsıl eşya kümelerine aykırı düşen yansıması aynalara yapıştırılmış 
yanlış bir resim gibiydi. Döşemenin üstünde her adımını korku, suçlu-
luk içinde atarak, büyük koltuğun yanındaki yuvarlak masaya tepsiyi 
bıraktı. Halıların ipek yumuşaklığı, yürümesindeki güvenliği yitirtti 
ona. …bu evde, bu sekiz odalı apartmanın içinde kayma, düşme kor-
kusunu üç yıldır yenememişti. Üç yıldır çarpıp devireceğini sanısıyla 
alışık olmadığı şeylerin arasında geziniyordu (Füruzan, 2007, s. 53).

Düşündüklerimiz ya da inandıklarımız bizim nesneleri görüşü-
müzü etkiler ve bu durumda bakış ideolojiktir (Berger, 2008, s. 8). 
Yaşlı kadının eşyalarını görme biçimiyle, hizmetçininki birbirinden 
farklıdır. Aynı eşyalara bakarken hissettikleri farklı duyguların se-
bebi bakışlarındadır. Çünkü eşyalara bakışlarını belirleyen aşinalık 
dereceleri, sosyo-kültürel birikimleri ve sınıf deneyimleri farklıdır. 
Bu hikâyede, eşyaya bakıştaki farkı derinleştiren mesele eşyaya gö-
mülü deneyimin, eşyayla kurulan ilişkinin hem kişisel hem sınıfsal 
vurgusunun kuvvetli oluşudur. Mesaadet Hanım’ın odasının eşyaları 
sessiz, durgun ve duygusuz değildir. Hikâyede toplumsal, sınıfsal, 
kültürel farkların üzerine kazındığı bir topografya oluştururlar. Eş-
yalar bir yandan sahibinin hayatını konuşurlar, öte yandan bu haya-
tın içinde deneyimlendiği sınıfı konuşurlar. Eşya, yaşlı kadının ken-
di sınıfından, kendi alışkanlıklarından olmayanlarla arasına ördüğü 
mesafenin yol taşlarıdır. Böyle olunca, yaşlı kadın için birer tutku 
nesnesine, ayraca dönüşmüş bu eşyalar, hizmetçi için birer korku 
nesnesidir. Hizmetçi kadının korkusu rüyalarında bile devam eder: 
“Düşlerine giren, dolaplar dolusu süslerle bezeli camdan, gümüşten 
kristalden yapılma kapların üstüne basıyor, kırıyor, eğriltiyordu. Ete-
ğine, hırkasına takılıp duran eşyalar yerlere düşüp parçalanıyorlar-
dı. Düşlerinin bunlarla dolu tükenmez baskısını gündüzleri de hiç 
unutmuyordu” (Füruzan, 2007, s. 53).

Hem gündelik deviniminde süren hem de bilinçaltına çörekle-
nen bu korkuyla, hizmetçi kadın alışık olmadığı bunca eşya içinde 
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dolaşırken yerini yadırgar. Ayna ile karşılaştığında ise daha fazlası 
olur. Bu defa kadın kendini de yadırgar. Bir türlü alışamadığı, usulü, 
eşyası farklı bu odada, aynada kendine yakalanmak kadını korkutur. 
Ayna korkunun yönünü değiştirmiş ve kadın için eşyalardan çıkıp 
kendi bedenine ve hareketlerine yönelmiştir. Necmi Erdoğan (2007) 
Türkiye’de yoksulluk meselesini sosyolojik açıdan tartışırken, yok-
sullar ve zenginler arasındaki ilişkilenmenin göz merkezli olduğunu 
söylüyordu (s. 54). Bu göz merkezli ilişki asimetrik bakışları içerir. 
Aşağılama ya da yüksek görmenin ardında, birbirine bakan yoksul 
ya da zengin gözler vardır. Yoksulun bedeni yukarıdan bakan zengin 
gözde aşağılayıcı bakışın nesnesine dönüşür. Hikâyeye geri döner-
sek, odadaki yaşlı kadının aşağılayıcı davranışlarından, sözlerinden, 
tutumlarından ve özellikle bakışlarından kaçmaya çalışan hizmetçi 
kendini görünmez kılmak ister. Eşya kalabalığına karışıp, kadının 
bakışından kurtulmak ister. Ama bir türlü eşyaya karışamaz; tam da 
aynada kendini gördüğünde kaçamayacağını anlar. Aynadan gördü-
ğü kendisi, odanın içinde yanlış bir resimdir; zengin eşya yığınının 
saldırganlığında, savunmasız bir yoksuldur. Bu ayna sahnesi şu söz-
lerle kapanır:

Ellerini önüne kavuşturdu. Karyolaya baktı. Yaşlı kadının gözlerinin 
açık olduğunu gördü. Kendisine çevrik gözler, o bildik aşağılayan ba-
kışla bakıyordu. Deminden beri yaptıklarını, aynada kendinden ürk-
mesini, tepsiyi koymasını, acemi adımlarını izlediğini belirten kesin 
bir bakıştı bu. Yüzüne vurmasını engelleyemediği sıkıntıyı, bıkkınlığı 
da görmüş müydü acaba? Başını öne eğdi (Füruzan, 2007, s. 53).

Füruzan’ın oda içindeki aynaları bir karşılaşma yüzeyi olarak 
kurduğunu söylemiştim. Yazar Mesaadet Hanm’ın yaşlılığını da ayna 
yüzeyinden yansıtarak anlatır. Mesaadet Hanım için ayna eğlenceli 
oyunbaz bir eşyadır. Yaşlı kadın ilk gençlik aşkı Rüştü Şahin’in ayna-
dan çıkıp odasına geldiğini hayal eder. Aynadan çocukluk günlerinin, 
İzmir’deki köşkün çıkıp geldiğini düşler. Aynanın ışık yansımalarıyla 
göz oyunları oynar. Fakat yaşlı kadın bu gerçeküstü karşılaşmalarla 
bir oyuncak gibi oynadığı aynada kendini gerçekten görünce şaşırır. 
Kendinden başka biriymiş gibi söz ederek “aynadaki görüntüsüne ilk 
kez şaşarak baktığım Mesaadet’e yıllardır alışmıştım, görmüyordum 
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ihtiyarlamasındaki acıklılığı” der (Füruzan, 2007,s. 17). Gözlerinin, 
boynunun, çenesinin, başının, omzunun gençlik görüntülerini unu-
talı yıllar olduğunu fark eder. Kendini yine aynada izlediği başka bir 
sahnede ise yüzüyle karşılaşmak için aynaya iyice yaklaşır: 

Sabahlığının cebinden bir sürmedanlık çıkardı… Yılların getirdiği bir 
ustalıkla ince süreceği çekti gözkapaklarının birleşen çizgisinden… 
Kendine sevgiyle baktı. Turuncularla yeşillerle yalancı bir ebemku-
şağı çizen kesme aynadaki görüntüsüne tutkunlukla yaklaşıyordu. 
Aynayla yüzü arasında burun açıklığı kalana dek yaklaştı, gülümsedi. 
Boynundaki incileri boyun katlarının arasından çıkardı, ağırlıklarını 
tutup elinde tarttı… Yaşlılığını güzelleştirip yüreğine çarpıntılar salan 
ışık oyunlarının dolaştığı aynaların üstünde ellerini gezdirdi. Eşyalara 
sırayla tutunarak odayı dolaştı. Serinledi elleri (Füruzan, 2007, s. 62). 

Mesaadet Hanım, süslenmek için eğildiği bu aynada kendi yaş-
lılığıyla karşılaşır. Başlangıçta, kadının halinden memnun olduğu 
bir karşılaşmadır bu. Ama kadının yaşlılığını boynundaki incilerin 
ağırlığına, cebindeki sürmedanlığa, ışık oyunlarına ve eşyalara do-
kunmaya doğru genişletmesinden anlarız ki ilk bakıştaki memnuni-
yeti giderek dağılmaktadır. Odada tartıştığım ölüm bahsinde olduğu 
gibi, yaşlı kadın tekrar geçmişinin ve gençliğinin gömüldüğü eşyaya 
dokunur. Hikâye boyunca, yazar, yaşlı kadının hafızasına gençliğin-
de ne kadar da güzel olduğunu çağırmıştır. Kendi gözleriyle, o anda 
görüverdiği yaşlılığından yine eşyanın geçmiş çağrışımlarına sığına-
rak kurtulmak ister ama beceremez. Bu sahne şöyle kapanır: 

Saatin dibinde duran saten eldivenlerden birini aldı. O otuz beş yaşın-
dayken, dudakları dolgun, çekiciyken, dirsekleri ipekler gibiyken, bu 
eldiveni de yavruağzı rengindeydi… Eldivenlerin birini, bakmadan, 
alışkın, ellerine geçirmeye kalktı. Parmak uçlarında dertop oldu kaldı 
eldiven. Bıkkın bıraktı kucağına. Okşar gibi gezdirmeye başladı par-
maklarını dizlerinde. Odanın kimsesizliğini dönüp bir kez daha göz-
den geçirdi. Of Mesaadet, of dedi. Sustu (Füruzan, 2007, s. 63).

Melchior-Bonnet (2007), aynanın gözü eğittiğini ve uygarlık 
derslerine aracılık ettiğini söylüyor ve şöyle devam ediyordu: “Ayna-
ya bakmak sadece bir süslenme zevki, görünüm ve sosyal hiyerarşi 
işaretlerine dikkat etmek değildir; aynı zamanda bilinmeyen imajlar 
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(sırt, profil) veren bedenin yeni coğrafyasıdır, utanç ve bilinç duygu-
larını da körükler” (s. 15-16). Hikâyenin ilk ayna karşılaşmasında-
ki beden coğrafyası yoksulluktu; bu defa yaşlılıktır. İkisi de bedene 
kazınan durumlardır. Ne yoksulluk ne de yaşlılık izleri akşamdan 
sabaha süren kısa bir zamanda bedene yerleşmez. Yaşlanmak yıl-
lar alır, bedende yavaş yavaş silinmez iz bırakır. Yoksulluk da yıllar 
içinde bedenlenir, duruşa, bakışa, bedenin devinimlerine yerleşir. 
Hikâyede de ne hizmetçi bir anda yoksulluğun izlerini edinmiş, ne 
de Mesaadet Hanım bir anda yaşlanıvermiştir. Ancak, ayna aniden 
karşılaştırır. Yazar, yoksulluk ve yaşlılığın izlerini aynadan yansıta-
rak, yılların tortularını metin içinde şimdiki zamana ait birer an ola-
rak işlemiştir. 

Şapkanın Büyük ve Küçük Tarih İşaretleri
Zamanı ilerleme şöyle dursun, bir doğrultu olarak bile algılamıyor.

Ne bir ok ne de bir ırmak, onun için zaman bir ev.
İçinde yaşadığı ev.

(Ursula LeGuin, 2002, s. 181)

Hikâye, aynalar aracılığıyla şimdiki zaman kipine çekilirken, 
Mesaadet Hanım’ın ve hizmetçinin aynayla karşılaşma anları dışın-
da odanın o anda yaşanmakta olan zamanına uğramaz. Başka bir 
zaman kurgusuyla işler ve yaşlı kadının geçmişten bulup çıkardığı 
anılarla, eşyalarla sürüklenir. Bu sürüklenmelerin hikâyeye sıklıkla 
taşıdığı bir diğer eşya şapkadır. Şapkalar, tıpkı merdivenler gibi dü-
zensiz hatırlanan anılar içinde birden görünürler. Şapka, yine merdi-
venlere benzer biçimde, hem Mesaadet Hanım’ın kişisel tarihi, hem 
de Türkiye’nin modernleşme tarihiyle yüklü bir eşya olarak işlen-
miştir. 

Füruzan hikâyenin hemen başlangıcında Mesaadet Hanım’ın 
nasıl bir aileden geldiğini anlatır. Yaşlı kadının “İzmir’de doğmu-
şum padişahlık zamanın soylusuyuz bizler”(Füruzan, 2007, s. 7). 
cümlesiyle açılan aile anlatısı, Mesaadet Hanım’ın bir gençlik şap-
kasının tarif edildiği satırlarla devam eder: “Seçkin hanımefendiler 
İstanbul’da Marsel’den, Çiçek Pazarı’ndaki Madam Nina’dan getiri-
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yorlardı şapkalarını. Bana kloş biçilmiş, brik rengi bir fötrü uygun 
bulmuştu annem. Henüz genç kızdım ve Sermet Vasıf Bey’le söz kes-
mişlerdi o gün, yüreğim kan ağlayarak” (Füruzan, 2007, s. 7).

Veblen (2008), toplumsal birimin hane olduğu modern toplum-
da “kadının giysisi, kadının ait olduğu hanenin servetini ortaya ko-
yar” demişti (s. 152). Burada da benzer bir durum var. Hikâye içinde 
şapkanın ilk anıldığı bu satırlarda da, Mesaaddet Hanım’ın şapkası 
üzerinden ailesinin kim olduğu anlatılmaktadır. Ev dışında kullanı-
lan bu giyim eşyası aracılığıyla, kadın kamusal alanda aile biriminin 
bir uzantısıdır. Bu durum hikâyenin satır aralarında gezen bir ima 
değildir; yaşlı kadın açıkça söyler: “… giyim çok önemlidir insan-
larda. Ailesini, üstelik gördüğü tahsili terbiyeyi belli eder. Vazgeçile-
mez bir özen, dikkat ister” (Füruzan, 2007, s. 9). Mesaadet Hanım’ın 
gençlik şapkası, ailenin zenginliğinin, soyluluğunun, seçkinliğinin 
ve o dönemin modasının, giysi tercihlerinin, gösteriş usullerinin bir-
biriyle kesiştiği bir yumağın ortasında durur. Ancak yaşlı Mesaadet, 
gençlik şapkasını taktığı o güne yine kendine özel bir işaret koyar, şu 
cümleyle: “Henüz genç kızdım ve Sermet Vasıf Bey’le söz kesmişler-
di o gün, yüreğim kan ağlayarak” (Füruzan, 2007, s. 7). Böylece tıp-
kı hikâyenin diğer eşyaları gibi şapka yaşlı kadının biyografisi içine 
yerleşir, kişiselleşir. Ve hatırlandıkça üzüntü, mutsuzluk, memnuni-
yetsizlik gibi duyguları çağrıştıran bir nesneye dönüşüverir. 

Hemen ardından, yaşlı kadın babasının şapkalarını anımsar: 
“Borsalino şapkalar almıştı annem ona da, şapka devrimi olunca. 
Ama bunları çoğunlukla elinde tutar, giymezdi. Portmantoda ası-
lı bıraktıklarına elimi değdirdiğimde canlı sıcak bir hayvanı ok-
şuyor duygusuna kapılırdım. Gizli gizli dokunurdum şapkalarına 
babamın” (Füruzan, 2007, s. 9). Füruzan babanın şapkasıyla aile 
hikâyesini anlatmaya devam eder. Yazar, aileye ilişkin bir tarihçe 
oluştururken şapkaları yazmayı seçerek, sembolik açıdan oldukça 
verimli bir eşyaya el atmıştır. 

Diana Cray (2003), giyimde sınıf, kimlik ve toplumsal cinsiyet 
meselelerini tartışırken “geçmiş yüzyıllarda kamusal alanda kimliği 
ifade eden başlıca araç giyim olmuştur” diyordu (s. 11). Ve şöyle de-
vam ediyordu: “Yaygın olarak kullanılan bazı giyim eşyaları, örneğin 
şapkalar, edinilmiş ya da arzu edilen toplumsal statüyü bir anda göz-
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ler önüne sermeleri açısından özellikle önemliydi” (s. 12). Bu durum 
elbette Türkiye için de geçerlidir. Özellikle bir şapkanın, Türkiye ta-
rihine ilişkin söyleyebileceği çok şey vardır. Zira şapka Cumhuriyet 
ilanının getirdiği politik dönüşümün, kamusal hayat görüntülerini 
düzenlemede kullandığı sembol eşyalardan en bilinenidir. 

Füruzan’ın hikâyesinde, Mesaadet Hanım’ın babası Cumhuri-
yet’in kurulmasıyla birlikte körüklü pantolonunu ve çizmelerini bir 
kenara atmış, soylu atının sırtından inmiş, toprak ağası olmayı bıra-
kıp ticarete atılmıştır. “Yeni bir devletin yeni adetlere, yeni mallara 
ihtiyacı” olduğunu düşünen baba, İzmir ve İstanbul’da iki dükkân 
açmış ve Avrupa ile ticarete başlamıştır (Füruzan, 2007, s. 7). Ba-
banın başarmayı arzu ettiği yeni ticaret hayatını, yerleşmek istediği 
toplumsal statüyü, olmak istediği yeni insan tipini, görünmek istedi-
ği yeni kılığı göstermek için şapka bir sembol tayin edilmiştir. Şapka 
arzulananların gösterilmesinde bir aracıdır. Baba, dönemin siyasi, 
toplumsal, iktisadi dönüşümlerin getirdiği yeni kimlik inşalarının 
görünür sembolünü, şapkayı, bir türlü başına takmayıp elinde gez-
dirir: “Bilmem işte babam şapkasını elinde taşır, kafasına koymazdı. 
Badem bıyıklı biraz da taşra tavırlıydı” ( Füruzan, 2007 s. 10). Füru-
zan, babanın şapkayla ilişkisini böylece yazarak Türkiye edebiyatına 
1950’lere değin egemen olan batılılaşma temasıyla kısacık bakış-
mıştır. Yazar, bu kısa bakışmanın ardından, hızlıca kendi temasına 
döner. Mesaadet Hanım’ın babasına karşı beslediği hisleri adamın 
şapkalarına yükleyerek anlatır ve yine bir eşyayı kadının duygu dün-
yasının içine doğru sürükler. 

Hikâye içinde şapkalar, kadının kişisel tarihinin, aile tarihinin 
ve ülke tarihinin üzerine yansıdığı nesneler olarak kullanılmıştır de-
miştim. Yukarıda anlattığım üzere, Füruzan şapkaları iki defa sokak-
ta görünür halleriyle yazmıştır. Bu başlangıçtan sonra, yaşlı kadının 
şapkaları, hızla hayal ve hatırlama kutusuna, odaya, o delikli, geçir-
gen süzgece çekilir. Şapka, düz çizgide akan büyük bir tarihin yük-
sek sahnesinden, kadının kişisel belirteçleriyle dönen küçük zaman 
çemberinin içine düşer. Kadının süzgeç odasının içinde, şapkanın 
kamusal, toplumsal ekonomik imaları geri plana çekilir. Mesaadet 
Hanım’ın şapkaları, başka herhangi birinin şapkasıyla ortaklaşama-
yacak kişisel bir tarihe kavuşur. Örneğin, hikâye içinde yaşlı kadının 
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günlerini nasıl geçirdiğini okurken, salı günlerinin şapkalara ayrıl-
dığını görürüz:

Pazartesi gider defterlerimi; salı şapkalarımı; çarşamba gardıroptaki 
iskarpinlerin, tuvaletlerin, kilitli mücevherlerimin sayılarını, kostüm-
lerimin bakımını, perşembe odanın, kristallerin, halıların temizliğini 
tozlarının alınmasını; tüylü süpürge ya da yerine göre ipekliyle; cuma 
yatak takımlarının, yastık yüzlerinin, sabahlıklarımın ütülenmesini, 
cumartesi doktorun gelip sağlığım için gerekli iğneleri, konuşmaları 
yapmasını …. denetliyorum. Pazarlar Yalnızca Rüştü Şahin’indir (Fü-
ruzan, 2007, s. 85).

Füruzan, kadının kapalı ama geçirgen çemberine, yani odası-
na özgü bir zamansallık yaratmıştır. Bunu yaparken şapkalara da bir 
rol yazmıştır. Saati belli toplantılardan, randevulardan, sabah okula 
gönderilen çocuklardan, akşam eve dönen eşten, çaya gelen dosttan, 
gece davette arkadaşlarla buluşmalardan yıllar olarak uzakta, kimi 
zaman şimdide, kimi zaman geçmişte ve tamamen kendi odasında 
yaşayan bir yaşlı kadın için zamanı başka hareketliliklere bölmüştür. 

Şapka, kadının günlerinin akış yüzeyinde bir işaretçi olmasının 
yanında, hatırlattığı bir anıyla yaşlı kadını geçmişin derinine doğru 
da götürür. Bu anıda yazar, bir sokak giysisi olan şapkanın işlevi-
ni bozarak, ona yine tamamen kadının öznel yaşantısıyla ilgili bir 
hikâye yazmıştır:

Ortalıktan çekilme yılımın bir salı günüydü. İndirttiğim şapka kutu-
larımın birinde, şapkalarımdan tülden yapılma inci çiçekleriyle işlen-
miş olanını elime geçirmiş bakıyordum. Dik duruşunu sağlamak için 
şapkanın altından şişkinlik verecek gibi yerleştirilen ipek kâğıtların 
arasından sararmış, adi türden bir kâğıt topağı düşmüştü (Füruzan, 
2007, s. 73).

Hikâyeye göre bu kâğıt 1920’lerin ilk yıllarından kalmadır. Bu 
yıllarda İzmir’de savaş vardır ve genç Mesaadet’in yoksul sevgilisi 
Rüştü Şahin bu savaşa katılmıştır. Savaşta giden yoksul adamın ken-
disi geri dönmemiş, ölüm belgesi gelmiştir. Genç Mesaadet ailesinin 
karşı çıktığı bu aşkın, üzüntüsünü tek başına yaşamış, sevgilisinin 
ölüm belgesini de annesi görmesin diye bir yerlere saklayıvermiş-
tir: “Ben de alıp … yüreğimin üstüne bastırarak ... Derin bir yerlere 
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saklamıştım. Ama nereye?” (Füruzan, 2007, s. 77). Kâğıt yılar yıllar 
sonra bir şapkanın içinden çıkar ve kadın yaşlılığında içini acıtan ha-
tırada uzun süre duraklar. Kâğıdı bulduktan sonra pazar günlerinin 
tamamını bu hatırayı, eski sevgilisini düşünmeye ayırır. 

Bu olayla şapka, eski, acıtıcı bir anının gizlendiği “derin bir yer-
lere” dönüşmüştür. Fiziki olarak bir baş boyu olan şapka içi, hikâyede 
artık ilk gençlik yıllarına kadar geri kazılan bir derin kuyudur. Ka-
dın bu kuyudan bir şeyleri çıkarıp şimdiki zamana taşır. Zamanı bir 
sosyal ilişkiler çerçevesine oturtan Barbara Adam (2008), zaman 
algımızın çok boyutlu ve karmaşık bir mesele olduğunu söyler (s. 
7). Bir kişinin zamanını anlamak için geçmiş, bugün, gelecek olarak 
seyreden düz bir çizgide ilerlemek yetmez. Bu çok boyutlu zamanda, 
kişinin doğumdan ölüme uzanan, bir ömür süren biyografik zamanı, 
akrabalarıyla, geçmiş nesilleriyle bağlarının kurulduğu kuşak zama-
nı, kendisinin ve ailesinin daha geniş bir çerçeveye oturduğu, dışsal 
olayların, çevrenin ve politikanın belirleyiciliğindeki tarihsel zamanı 
hep ilişki içindedir (Adam, 2008, s. 7).

Hikâyedeki yaşlı kadın odaya kapanarak, ev dışı dünyanın, so-
kağın zamanından kopmuştur. Yaşlı kadın oğlu, gelini ve torunlarıy-
la aynı evdedir, fakat onlarla nedeyse temas etmeden yaşamaktadır. 
Bu temassızlık, kadını evin zamanından da koparır. Kadın, odaya 
özgü, kendi hükmettiği başka bir zamandadır. Yaşlı kadının eşya-
larını, kendi bedenini denetlemeye çalışırken kurduğu şey kendine 
özgü bir zaman çarkıdır. Kadının işlettiği zaman çarkında, mücev-
herlerin, kostümlerin, tuvaletlerin, ayakkabıların, yastık yüzlerinin 
bakımıyla pazartesiler, çarşambalar, cumalar geçer. Şapka, kadının 
odada kurduğu döngüsel bir iç zamanda salı günleri işaretçisidir: 
“Salıları şapka kutularımı indirtir, çiçeklerinin ezilmeyeceği, kalıpla-
rının bozulmayacağı, tüllerinin katlanmayacağı duruşlarda yeniden 
yerleştiririm”(Füruzan, 2007, s. 73)

Yaşlı kadının düz bir çizgide ilerleyerek akan zamanda ulaşaca-
ğı pek bir yer kalmamıştır. Yaşlanmış ve bir odaya kapanmıştır. Yarın 
olasılığı azdır, gelecek geçmişten kısadır ama kadın için geçmiş bir 
ömürdür sürmektedir. Kadın belki de bu yüzden, bir cetvel üzerinde 
kayan zamanın dün, bugün, yarın ritmini bozarak, kimi zaman şim-
dide oyalanan, kimi zaman geçmişte duran bir çemberi çevirir. Hiç 
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sokağa çıkmayan bir yaşlı kadının, belki bir daha hiç takmayacağı 
bu şapkalara gösterdiği özen, geçmişin şapka kutularından çıkarılıp 
hatırlanması, okşanması, yeni bir düzene sokulması gibidir. Şimdiki 
zaman, geçmişin hatırlanmasıyla geçmektedir. Bu şimdiki zamanın 
içinde kadının anne babası da vardır; oğlu gelini torunu da; ölmüş 
eski eşi de sevgilisi de. Kendi ölümünden sonraya dair kuruntuları 
da vardır; takvimlerin gösterdiği salılar pazarlar da. Bu şimdiki za-
manın içinden ülkenin politik tarihi de geçer; kadının kişisel yaşan-
tısı da; aşk hayatı da. Kadının hatırladığı, dokunduğu, özen gösterdi-
ği şapkalar tüm bu zamanların, anların, takvimlerim içinde dolaşır.

Son Olarak: Eşya Düşleri
Gaston Bachelard (1996), “insan bazen nesneleri incelediğini 

sanırken yalnızca bir tür düş kurmaya açılır” der (s. 28). Bu yazı da, 
yaşlı, yalnızlık çeken, canı sıkılan, odasında bir başına oturup eş ya sıyla 
geçmişine, duygularına dalıp çıkan bir kadın hikâye kahramanını iz-
lemeye çalıştım. Yazı boyunca, Füruzan’ın Gül Mevsimidir hikâyesinin 
içinden odanın eşyalarını, aynaları, merdivenleri ve şapkaları seçerek 
çeşitli meseleleri tartıştım. Başka bir okuyucu, hikâyeden farklı eşya-
ları çekip farklı düşlere dalabilir, değişik izlerin peşine düşebilirdi el-
bette. 

Füruzan’ın hikâyesinde ya da başka bir metinde eşya düşleri-
ne dalarken, Baudrillard’ın nesneler sistemi üzerine vardığı sonucu 
hatırlamakta fayda var. Şöyle ki, Baudrillard (2014) nesnelerle ara-
mızdaki ilişkinin pasif bir sahip olmadan ibaret olmadığını söylüyor. 
Ona göre, nesneleri, şeyleri, eşyaları edinirken, onları kullanırken 
tüm kültürel sistemimizin üstüne oturduğu aktif bir ilişki kurma 
biçimine dahil oluruz ve sistemli bir etkinlikler dünyasının parça-
sı haline geliriz (s. 240). Füruzan’ın kahramanı Mesaadet Hanım da 
hikâyede kapalı bir odada ömrünün son günlerini sürerken, eşyaları 
aracılığıyla dar odanın dışındaki geniş dünyanın bir parçası oluyor. 
Bu hikâye kahramanı, eşyaya bakarken geçmişi hatırlıyor, dokunur-
ken üzülüyor, gururlanıyor, eşyadan kendini izliyor, eşyasıyla kim 
olduğunu duyuruyor. Yaşlı kadın, mekânda, zamanda, duyguların-
da, metin içinde eşyasıyla hareketlilik kazanıyor. Hikâye bu yönüyle, 
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edebiyat metninde karakterin kurulmasında, duygularının anlatı-
mında, hareket etmesinde, sadece yüzden, mimikten, bedensel de-
neyimden söz etmenin ya da adlı adınca duygunun söylenmesinin 
dışında yollar olduğunu da gösteriyor. 

Diğer taraftan, yazar eşyalara yüklediği rollerle kadını odanın 
dışına taşırken, nesneleri karaktere özgü bir anlam sisteminin içine 
yerleştiriyor. Böylece eşyalar bir yandan hikâye kahramanının bi-
yografisinin kurulmasına yardım ediyor, öte yandan da metin içinde 
kendi başlarına roller oynamaya başlıyorlar. Eşyaların bizzat kendi-
lerinde olmayan işlevler, anlamlar, yaşlı kadın onlarla ilişki kurdukça 
ortaya çıkıyor. Eşyalar, zaman yüzeyinde bir ayraç, kamusal alanda 
bir gösterge, anının gömüldüğü bir hatırlatıcı, arzunun kendisinde 
kristalleştiği bir nesne, bir yaşlılık oyuncağı, bir duygunun çağrıcısı, 
bir sınıf ilişkileri yüzeyi olarak kadının biyografisi içine yerleşiyor 
ve kahramanı şekillendiriyor, kahraman tarafından yeniden şekille-
niyorlar. 

Hikâye boyunca odanın eşyalarına böyle metaforik anlamlar 
yüklenmesi ve anlatının yolu çizilirken, kadın kahramanın duygu-
sal dünyasını derinleştirmede eşyaların yazar tarafından böyle usta-
lıkla kullanılması, oda başlığını açarken andığım toplumsal cinsiyet 
ilişkileri ve oda meselesiyle ilgili önemli bir noktayı da dikkatimize 
taşıyor. Eşitsiz toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kadın ve erkeklerin 
mekânları kullanımına yansıdığını ve sonuç olarak da kadınların 
kapalı mekânlarda daha çok zaman geçirdiğini belirtmiştim. Kapalı 
mekânlarda geçirilen daha fazla zaman, kadınları evlerin, odaların 
eşyalarıyla erkeklerden daha fazla yoldaş kılar. Feminist literatürde, 
kadınların kapalı alanlarda, özellikle evde daha çok zaman geçirme-
leri, yoğunlukla ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı, kadının ev içi emek 
süreçleri bağlamında tartışılmaktadır. Ancak, burada izini sürdü-
ğüm kadın yazarın, metninde oluşturduğu bir kadın karakteri, ka-
palı odasının eşyalarıyla böyle çok boyutlu duygusal ilişkiler içinde 
kurması, kadınların evin dört duvarıyla, eşyasıyla görebildiğimizin 
ötesinde bağlar, ilişkiler geliştirdiğini de gösteriyor. 

Hikâyenin sonuna geldiğimizde ise, yazarın eşyalarıyla dolu 
odasında kurduğu Mesaadet Hanım’ı, yine bu odada geri dönüşsüz 
bir uykuya daldırdığını okuruz. Yazar, ölümü de adlı adınca söyle-
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mez, ama okuyucu anlar: “Oh yatağım ne kadar yumuşak! Camlara 
karların vuruşu sertleşti. Neredeyse doluya dönecek kar taneleri. Yıl-
başına kadar İstanbul kefenlere bürünecek” Gül Mevsimidir, s. 86). 
Yazar son defa odaya, odanın eşyalarına bir görev biçiyor. Camdan 
dışarıyı, karları izleyen, odasının içindeki yatağının yumuşaklığında 
huzur arayan Mesaadet Hanım’ın yaşarken kapatıldığı odası, ömrü-
nün izlerinin üzerine kazındığı eşyaları bu son metaforla onun kabri 
olur. Ölüm, sanki genç Mesaadet’in bir zamanlar eski evlerinin tavan 
arasındayken aklından geçirdiği gibi, “… karanlığa doğru uzayıp gi-
den bir eşya yoğunluğu” gibi yaklaşır yaşlı Mesaadet Hanım’a (Füru-
zan, 2007, s. 40). 
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