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ÖZET 
 
 
 
 

 
 Peride Celâl (d. 1915) adı ilk kez 1935’te, öykü ve romanlarının gazetelerde 
tefrika edildiği ve tefrika edilen romanlarının gazetelerin tirajlarını yükselttiği 
dönemde tanınır.  Yazar, ilki 1936 yılında tefrika edilen romanından günümüze kadar 
pek çok öykü, roman ve çeviriye imzasını atmıştır.  Romanlarında kadın kimliklerini 
ele alan yazarın romancılığı, hem yazarın kendisi, hem de hakkında yazan 
eleştirmenlerce iki farklı döneme ayrılmıştır.  Bu sınıflandırmaya göre, Peride 
Celâl’in “aşk ve piyasa” romanları olarak ünlenen 1938-1949 yılları arasında 
yayımlanan yapıtları birinci, psikolojik derinliği olan ve gözleme dayanan 1954-1990 
tarihleri arasında yayımlanan yapıtları ise ikinci dönemini oluştururlar.  Peride 
Celâl’in romancılığının ilk dönemini bitirdiği söylenen Dar Yol (1949) ve ikinci 
döneminin başlangıcı sayılan Üç Kadının Romanı (1954), yazarın romancılığındaki 
“milât”ı belirleyen yapıtlardır.  Bu çalışmanın amacı, kadın kimliklerine 
odaklanıldığında, Peride Celâl romanlarının farklılıktan çok bir bütünsellik 
sergilediğini göstermektir.  Kadın karakterlerin birbirlerini yinelemelerine neden olan 
“anne sevgisi”, “aşk ve kişiler arası ilişkiler”, “beden algısı” ve “ben merkezcilik” 
gibi izlekler kadar bu izleklerin psikanalitik açıdan değerlendirilmesiyle ortaya çıkan 
narsisistik kişilik özellikleri de bu çalışmanın ilgi alanındadır.  Çalışmanın kuramsal 
bölümünde Sigmund Freud, Otto Kernberg ve Heinz Kohut gibi psikanalist 
kuramcıların narsisizm, İngiliz “nesne ilişkileri” okulunun önemli isimlerinden biri 
olan D. W. Winnicot’ın ise “anne ve çocuk” ilişkisi üzerine yaptıkları çalışmalardan 
yararlanılacaktır.  Bu çalışmada temel olarak Peride Celâl’in Dar Yol (1949), Üç 
Kadının Romanı (1954) ve Kurtlar (1990) adlı romanları incelenmiştir.   
 
 
 
 
 
Anahtar Sözcükler: Kadın kimliği, Narsisizm, Anne, Aşk İlişkileri 
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ABSTRACT 
 

FEMALE IDENTITIES IN PERİDE CELÂL’S NOVELS   
 
 
 

 Peride Celâl (b. 1915) was first acknowledged as a writer when short stories 
and novels were used to be serialized in newspapers and thus increased the 
circulation of newspapers.  Peride Celâl has written numerous short stories and 
novels since 1936, the year her first novel was serialized.  The author’s works, which 
primarily focus on female identities, are classified by most critics into two main 
groups.  According to that classification, the novels, which were published between 
1938-1949 and are known as “romances”, represent her first period, and those 
published between 1954-1990 represent the second one.  Dar Yol (The Narrow Road) 
(1949) is accepted as the final novel of the author’s first period and Üç Kadının 
Romanı (Three Women’s Novel) (1954) is considered to be the groundwork for the 
second period.  These two novels are hence, believed to be outstanding milestones in 
Peride Celâl’s literary career.  The aim of this study is to depict the continuity rather 
than the so-called disunity among Peride Celâl’s novels, especially when one focuses 
on female identities.  Such themes as “love and interpersonal relations”, “motherly 
love”, “perception of the body”, and “solipsism”, through which Peride Celâl’s 
female characters are replicated, are among the topics covered in this study, as well 
as narcissistic character traits that can be inferred through psychoanalytic 
interpretation of those themes.  Besides the works of Sigmund Freud, Otto Kernberg 
and Heinz Kohut, which mainly focus on the issue of narcissism, the works of D. W. 
Winnicot, an important psychoanalyst of the British school of object relations, which 
are on mother-child relations, will be the main sources in the theoretical part of the 
thesis.  For this study, three novels, each of which represents a different period in 
Peride Celâl’s career as a novelist, are selected as the main texts to be analyzed.  
These novels are Dar Yol (The Narrow Road) (1949), Üç Kadının Romanı (Three 
Women’s Novel) (1954), 
 and Kurtlar (Wolves) (1990).   
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GİRİŞ 

 

 

AŞK ROMANLARININ UNUTULMAK İSTEYEN YAZARI 

 

 

 

“Peride Celâl Romanlarında Kadın Kimlikleri” başlıklı bu tezin amacı, 

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en üretken yazarlarından olan Peride Celâl’in 

(d. 1915) romancılığında kadın kimlikleri açısından anlamsal bir süreklilik olduğunu 

ortaya koymak ve bu sürekliliği sağlayan kadın kimliklerini psikanalitik kuram 

çerçevesinde incelemektir.  Bugüne dek tefrika edilen ve kitap hâlinde yayımlanan 

romanlarının sayısı yirmiyi aşan Peride Celâl’in yazarlık kariyeri, yazar hakkında 

yapılmış tüm çalışmalarda iki farklı döneme ayrılmaktadır.  Bu sınıflandırmaya göre 

yazarın popüler aşk romanları yazdığı yıllar, romancılığının ilk dönemini, toplumsal 

içerikli yapıtlar verdiği yıllar ise ikinci dönemini oluşturmaktadır.  Romancılığının 

iki farklı dönemi olması yalnız Peride Celâl romancılığı ya da romanları hakkında 

yazan eleştirmenlerce değil, yazarın kendisi tarafından da kabul edilmiş bir yargıdır.  

Bu çalışmada, eleştirmenler ve yazarın kendisi tarafından ikiye ayrılan Peride Celâl 

romancılığı farklı bir dönemsel çerçeveye oturtulmaya çalışılmayacaktır; ancak, ana 

karakterlerini kadınların oluşturduğu bu romanların, mekânlar ve toplumsal çevreler 

değişse de, kadın kimliklerine odaklanıldığında farklılıktan çok bir bütünlük 

sergilediği vurgulanacaktır.  Yazarın romancılığının, kadın kimlikleri göz önüne 
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alındığında, belli bir bütünlüğe sahip olduğu gösterilmeye çalışılacak ve kadın 

kimlikleri derinlemesine incelenecektir.  Peride Celâl’in romanlarındaki kadın 

kahramanları yaratırken onları benzer karakter özellikleriyle donatması, bir başka 

deyişle, toplumsal çevrelerinde bulunan ufak tefek farklılıklar bir kenara 

bırakıldığında, romanlardaki kadınların, bir anlamda, birbirlerini yineleyen 

karakterler durumuna düşmeleri, bu tezde odaklanılacak en belirgin sorunlardan biri 

olacaktır.  Bu sorunsalın çözümünde psikanaliz kuram çerçevesinde narsisizm 

çalışmaları, iç dünyaları bağlamında birbirlerine çok yakın olan bu kadın 

karakterlerin ruhsal kimliklerinin ortaya çıkarılmasında yararlanılacak temel dayanak 

noktası olacaktır.  Özellikle Sigmund Freud, Otto Kernberg ve Heinz Kohut’un 

narsisizm üzerine yaptıkları çalışmalardan yararlanılacaktır.  İngiliz “nesne ilişkileri” 

okulunun önemli isimlerinden olan D. W. Winnicot’ın çalışmaları da kadın 

kimliklerinin gelişiminde annenin oynadığı rolün önemini vurgulamak açısından 

belirleyici olacaktır.  

 “Ak Kız” adlı öyküsünün 27 Kasım 1935’te Yedigün dergisinde 

yayımlanmasıyla etkin yazarlık yaşamı başlayan Peride Celâl’in basılmış 17 romanı 

ve beş öykü kitabı vardır.  Yazarın gazetelerde tefrika edilmiş fakat kitap olarak 

basılmamış romanları da bulunmaktadır.  Edebiyat antolojilerinin çoğunda yer 

almayan, çok az sayıda eleştirmenin dikkatini çekmiş bir yazar olan Peride Celâl, 

bugüne kadar romancı kimliğini temel alan kapsamlı bir incelemeye konu 

olmamıştır.  Peride Celâl hakkındaki yazılı kaynakların hiçbiri, yazarın yapıtlarının 

kapsamlı bir incelemesini sunmuş değildir; bununla birlikte, son yıllarda, Selim 

İleri’nin hazırladığı Peride Celal’e Armağan (1996) ve Alpay Kabacalı’nın 

hazırladığı Çok Katmanlı Duyarlıklar Yazarı Peride Celal (1996) başlıklı, “armağan 

kitap” niteliğindeki bu iki yapıt bugüne kadar biraz gölgede kalmış bir yazarı 
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hatırlamak ve hatırlatmak yolunda atılmış önemli adımlardır.  Sözü edilen her iki 

kitapta da Peride Celâl’in genelde akademisyen ve yazar dostları tarafından kaleme 

alınmış, yazarı ve kitaplarını tanıtım niteliğindeki yazıların tamamında, yazarlar söz 

birliği etmişçesine yazarın romancılığının iki farklı döneme ayrıldığını kabul etmiş 

ve yazarın son dönem yapıtları üzerinde odaklanmışlardır.  Peride Celâl’in ilk dönem 

romanları genelde yok sayılmıştır.  Yazarın ilk dönem yapıtları yalnız 

yazar/eleştirmenlerce değil, Peride Celâl’in kendisi tarafından da yok sayılmıştır.  

Peride Celâl, 1950’den önce yayımlanmış ilk dönem yapıtlarından utandığını her 

fırsatta dile getirmiş, bu gerçeğin okuyucuları tarafından bilinmesini istemiştir (Onur 

36).  Tülay Bilginer’in yazarla yaptığı söyleşide Peride Celâl, popüler roman 

yazmayı hiç istemediğini, memnun olmadan yazdığı için kendini gerçek bir yazardan 

çok, yazarak yaşamını kazanan biri olarak gördüğünü söyler ve ekler:  

Ben önemli bir şey yapmadığımı çok iyi biliyordum.  Çünkü ben o 

zaman da okuyordum.  Ve edebiyatın ne demek olduğunu 

biliyordum...  Ah derdim, bu geçim derdi olmasa...  Daha iyi bir 

ortamda yazsam...  Üç ay zamanım olsa hiç olmazsa derdim... (45)  

 Peride Celâl, yazmaya genç yaşlarda başlamıştır.  Çocukluğunu üvey 

babasının savcılık görevi nedeniyle Anadolu’nun çeşitli şehir ve kasabalarında 

geçiren Peride Celâl, Selim İleri’nin kendisiyle yaptığı söyleşide, öykü yazma 

serüveninin İstanbul’daki anneannesi ve Anadolu şehirlerinde bulunan annesi 

arasında gidip geldiği zamanlara denk düştüğünü söyler (“Peride Celal’le Söyleşi” 

43).  Üvey babasının dostlarından genç bir sorgu yargıcının, bir konuşma sırasında 

öyküler yazıp İstanbul’daki dergilere gönderdiğini söylemesinin ardından “bu 

yazarsa ben de yazarım” düşüncesiyle Peride Celâl öykü yazmaya ve dergilere 

göndermeye başlar (43).  Herkesten saklı sürdürülen bu uğraşlar annesinin Peride 
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Celâl’in yazdığını farketmesine kadar sonuçsuz kalır.   

Peride Celâl’in annesi Mirat Hanım, Ali Naci Karacan’la evli olan kız 

kardeşine Peride Celâl’in yazdıklarından söz eder ve bunu Karacan’a söylemesi için 

ısrar eder (43).  Ali Naci Karacan, “küçük Peride”nin yazıyor olmasına aldırış etmez.  

Yazar olabilmek hevesiyle İstanbul’a kaçmayı düşünen Peride Celâl’in annesi ve 

üvey babası bu durumdan pek memnun değildir.  Peride Celâl, ailesinin onlarla kalıp 

“doğru dürüst bir koca bulup” evlenmesini istediğini ve özellikle üvey babasının, 

onun yazmasına ve İstanbul’a gitmesine çok karşı olduğunu Tülay Bilginer’in 

kendisiyle yaptığı söyleşide anlatmıştır (44).  Her şeye karşın yazar olmayı aklına 

koyan Peride Celâl, çantasındaki bir sürü öyküyle, üvey babasının bir genç kız için 

uygun olmadığını düşündüğü Bab-ı Âli yokuşunu ilk olarak annesiyle tırmanır 

(Bilginer 44).  Peride Celâl’in “edebiyata tutkuyla bağlı” bir insan olarak tanımladığı 

annesinin, onu Sedat Simavi’nin Yedigün dergisine götürüp başlangıçta öyküleri 

okumak bile istemeyen Simavi’yi ikna etmesinin ardından Peride Celâl’in ilk öyküsü 

P. Gençay imzasıyla aynı dergide çıkar (Çavaş 15).  Peride Celâl, yazılarını sırasıyla 

P. Gençay, Peride Gencay, Peride Gencay Bayburtlu ve Peride Celâl olarak 

imzalamıştır (Çavaş 40).  Eniştesi Ali Naci Karacan, “P. Gençay” imzasıyla çıkan 

öyküsünü Yedigün dergisinde gördükten sonra Peride Celâl’i ortağı olduğu Tan 

gazetesine çağırır ve onu yazdıklarını gözden geçirecek olan Peyami Safa’ya 

gönderir (İleri, “Peride Celal’le Söyleşi” 44).  Peride Celâl’in “edebî çalışmadan çok, 

yazıcılık” çalışması olarak tanımladığı bu dönemde Safa, Peride Celâl’in yazarlığını 

dil konusunda geliştirmesine yardımcı olur.  Peride Celâl’e mutlaka Fransızcayı iyi 

öğrenmesi gerektiğini söyleyen de Peyami Safa’dan başkası değildir (44). 

Peride Celâl, Haydarpaşa İlkokulu’nu bitirdikten sonra iki yıl İstanbul Saint 

Pulchérie Fransız Kız Lisesi’nde okumuştur (Tanzimat’tan Günümüze 685).  Necmi 
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Onur’un kendisiyle yaptığı söyleşide eğitimini istediği gibi tamamlayamamanın 

kendisini üzdüğünü, almış olduğu eğitimle yazar olunamayacağını düşündüğü için 

benliğini bir aşağılık duygusunun kapladığını söyleyen Peride Celâl, yarım kalan 

eğitimine Peyami Safa’nın yönlendirmesiyle Mösyö Angel’den aldığı Fransızca 

dersleriyle devam etmiştir (36).  İlk öyküsünün yayımlandığı yılın Aralık ayında Tan 

gazetesinde Peride Celâl’in 15 öyküsü daha yayımlanır.  Yazdıklarıyla geçinmek 

zorunda olan ve aileden ayrılıp İstanbul’a anneannesinin yanına yerleşen Peride 

Celâl bu dönemde hemen hemen her gün bir öykü yazmakta, Mösyö Angel’den 

aldığı derslerle Fransızcasını ilerletmekte ve İstanbul Elektrik Şirketi’nin Yayın 

Bölümü’nde çalışmaktadır (Kabacalı, “Yaşamı ve Yapıtları” 7).  Aynı dönemde 

Peride Celâl, Son Posta gazetesinden gelen öneri üzerine ilk romanı Sönen Alev’i 

yazmaya başlar (Kabacalı, “Yaşamı ve Yapıtları” 7).  1935 yılında tefrika edilen 

roman 1938’de kitap olarak basılır.  Sonraları Cumhuriyet ve teyzesinin eşi Ali Naci 

Karacan’ın çıkardığı Milliyet gazetelerinde yayımlanmaya başlayan öykü ve 

romanları ilgi görmeye başlar.  Sönen Alev’in ardından tefrika edilen Yaz Yağmuru 

(1940), Ana-Kız (1941), Kızıl Vazo (1941), Ben Vurmadım (1942), Atmaca (1944), 

Aşkın Doğuşu (1944) ve Yıldız Tepe (1945) adlı romanları da kitap olarak basılır 

(Çavaş 24-36).   

1935-1950 yılları arasında yazdığı ilk dönem romanlarında, İstanbullu üst 

tabaka kadınlarının yaşamlarına uzanan, konaklarda ya da hizmetçili evlerde yaşanan 

aşkları ve bu ilişkiler bağlamında, romanlarının baş karakterleri olan kadınların 

yaşamlarının bir bölümünü serüvenimsi bir kurgu içinde işleyen Peride Celâl, 

1949’da basılan Dar Yol’dan sonra yayımlanan yapıtlarında ise, yine İstanbul’un üst 

tabakasının, aydın ve zengin kesimin aşklarını, fakat bu kez toplumsal haksızlıkları 

göz önüne alıp eleştirel bir yaklaşımla konu etmiştir.  Peride Celâl ikinci dönem 
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yapıtlarında da baş karakterler olarak kadınları seçmiştir.  Yazar, ilk dönem 

romanlarında kadın karakterleri, kıskançlık, gizem ve gerilimin egemen olduğu bir 

havada yaşadıkları aşklarıyla ele alır.  Ancak kadın karakterler Peride Celâl’in 

romancılığının ikinci döneminde, yazarın değişen dünya görüşünün de etkisiyle 

sınıfsal bir vurgu kazanır.  Peride Celâl, Behçet Necatigil’in “sanat, gözlem ve 

çözümleme yatırımlarıyla, öncekilerden çok ayrı ve Türk romanının gelişim çizgisi 

üzerinde ağırlığı olan romanlar” olarak tanımladığı ikinci dönem yapıtlarında, ya 

kendisi gibi burjuvaziye eleştirel bir tavırla yaklaşan ya da o toplumsal ortamın 

düzenine uyan, genelde aydın üst sınıf kadınlarının iç dünyalarına girer (315).  

Yazar, bu toplumsal sınıfta yaşanan bazı çarpıklıkları kadın karakterlerin insanlarla 

olan ilişkileri ve kendileriyle girdikleri hesaplaşmalar çerçevesinde ele almıştır.  Bu 

yıllarda yazar için roman, içinde bulunduğu toplumsal sınıfın adaletsizliklerini ve 

çarpıklıklarını gösterdiği ve eleştirdiği bir araç olmuştur.  Peride Celâl’in 

romanlarında ortaya çıkan bu farklılaşma, yazarın edebiyat anlayışında gerçekleşen 

değişimi gözler önüne sermektedir.     

Peride Celâl’in 1935-1945 yılları arasında yazdığı Yaz Yağmuru (1940), Ana-

Kız (1941), Kızıl Vazo (1941), Ben Vurmadım (1942), Atmaca (1944), Aşkın Doğuşu 

(1944), Yıldız Tepe (1945) ve Dar Yol (1949) adlı romanlar, yazarın kendisi ve 

eleştirmenlerce iki döneme ayrılan romancılığının ilk dönemini oluşturmaktadır.  

Behçet Necatigil’in “aşk ve serüven romanları” (315), Ali Gevgilili’nin “pembe 

romanlar” (115), Hasan Bülent Kahraman’ın “kadınsal duyarlı[lığı] uç sınırlarda 

işleyen romanlar” (10), Doğan Hızlan’ın ise “piyasa romanları” (“Şu Yaşadığımız 

Kent" 11) olarak tanımladığı Peride Celâl’in bu ilk dönem yapıtları, bu kısa yorumlar 

dışında, nitelikli bir eleştiri ve incelemenin konusu olmamıştır.  Farklı anlatım 

teknikleri ve alışılagelmişin dışındaki konularıyla aslında “pembe aşk romanı” 
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olmaktan uzak olan bu ilk dönem yapıtlarını Peride Celâl de eleştirmenler gibi yok 

saymış, hattâ küçümsemiştir.  Yazar ilk dönem yapıtlarını yayımladığı dönemde 

yazmak ve yazdıklarıyla geçinmek için “çala kalem bir tutum[la]” yazdığını ve bu 

yüzden “o yıllarda yazdığ[ı] romanların arasında, imza[sını] taşıdıklarından ötürü 

utandığ[ı] kitaplar” olduğunu söylemiştir (Onur 36).   

Yazar, Selim İleri’nin kendisiyle yaptığı söyleşide “Seneler öncesinin 

karalamaları... Bir tanesini okuyayım dedim, elime aldım, iki sayfa sonra bıraktım” 

(51) diyerek eleştirdiği bu romanlarının basılmasının ardından 1944 yılında Bern 

Basın Ataşeliği’nde sekreterlik yapmak üzere İsviçre’ye gider.  İsviçre’de kaldığı üç 

yıl boyunca Fransızcasını ilerletmiş ve o dönem Türkiye’nin Bern Büyükelçisi 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’yla tanışıp dost olmuştur (Tanzimat’tan Günümüze 

685).  Bu yıllarda Peride Celâl, Cumhuriyet gazetesine “İsviçre Mektupları” genel 

başlığını taşıyan yazılar ve öyküler yollamıştır (Kabacalı, “Yaşamı ve Yapıtları” 8).  

Cumhuriyet’e yolladığı yazıların çok beğenilmesi üzerine Cevat Fehmi, Peride 

Celâl’e röportajlarını sürdürmesi için bir mektup gönderir (Bilginer 45).  Bern’de 

Cumhuriyet’te yayımlanmak üzere hazırladığı röportajlar ve üç öykünün ardından 

Peride Celâl yazmaya ara verir.  Yazı yaşamındaki bu kısa süreli durgunluk, yazarlık 

kariyerindeki ikinci döneme hazırlıktır.  Peride Celâl, onu “ikinci başlangıç”a 

hazırlayan nedenleri şöyle açıklar: “Orada birdenbire dünyayı gördüm, dilimi 

ilerlettim, okumayı hızlandırdım ve yazının başka bir şey olduğunu gördüm...” 

(Bilginer 45).   

1947 yılında Türkiye’ye dönen yazar, Basın Yayın Genel Müdürlüğü Yabancı 

İşçilerle İrtibat Bürosu’nda ve Yeni İstanbul gazetesinde çalışır (Tanzimat’tan 

Günümüze 685).  Fikret Adil, Azra Erhat, Yaşar Kemal ve Vedat Günyol ile birlikte 

Yeni İstanbul gazetesinin edebiyat bölümünü hazırlar (İleri, “Peride Celal’le Söyleşi” 
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42).  Daha sonra kısa bir süre Milliyet ve Son Posta gazetelerinde çalışan Peride 

Celâl, avukat Atıf Yönsel’le evlenir.  Bundan sonra geçinmek kaygısıyla yazmayan 

Peride Celâl’in romancılığı, “ikinci başlangıç” olarak adlandırdığı yeni bir döneme 

girmiştir (Kabacalı, “Yaşamı ve Yapıtları” 8).           

1950’li yıllardan itibaren, ünlü “pembe romanlar” yazarı Peride Celâl artık 

tefrika roman devri günlük gazetelerinin (Doğan Hızlan’ın deyişiyle) “tiraj 

lokomotifi” değildir (Hızlan, “Söyleşi” 41).  Yazar, kendisi ve yapıtları hakkında 

yazan tüm eleştirmenlerin vurguladığı gibi, “pembe edebiyattan, gerçek edebiyata 

geçiş”inin, yani yazı yaşamındaki farklılaşmanın, 1954 yılında yayımlanan Üç 

Kadının Romanı’yla başladığını söyler (Hızlan, “Söyleşi” 41).  Fakat yazarın “pembe 

edebiyattan, gerçek edebiyata” yaptığı geçiş pek kolay olmaz.  Peride Celâl’in 

1938’de Sönen Alev’le başlayıp 1949 yılında Dar Yol’un yayımlanmasıyla sona eren 

ilk dönem yapıtlarının gölgesi uzun yıllar—hattâ günümüzde dahi—son dönem 

yapıtlarının üzerinden eksik olmaz.  1991 yılında Nuray Yavuzer’in kendisiyle 

yaptığı söyleşide, ticarî amaçlarla yazılan ilk dönem romanlarının kendisi için çok 

büyük bir şanssızlık olduğunu belirten yazar, bazı eleştirmenlerin onu hep “pembe 

romanlar yazarı” olarak görmelerinden duyduğu sıkıntıyı dile getirmiştir (57).  

Kendisine “hücum etmek isteyen” eleştirmenlerin yazılarında onu “vurmak için”, 

“Küçük Hanım Yazarı” olarak tanımlamaları, pembe romanlarda kalmak istemeyen 

ve yazarlığını geliştirmek için çabalayan Peride Celâl’i gerçek anlamda “vurur” 

(Yavuzer 57).  Bu dönemlerde eleştirilerden yıldığı için çok sevdiği yazarlığı 

bırakmayı bile düşünen Peride Celâl’in Atıf Yönsel’le yaptığı evlilik bir kurtarıcı 

olur.  Çünkü “evdeki düzeni nasıl götürebildiği[n]den çok, ne yazdığı[na] ve nasıl 

yazdığı[na]” önem veren bir eşi vardır (İleri, “Peride Celal’le Söyleşi” 53).  1978 

yılında kaybettiği eşi avukat Atıf Yönsel, eleştirmenlerin yazıya küstürmek üzere 
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oldukları Peride Celâl’e “[o]nları bırak, istediğin gibi yaz, çünkü ekonomikman bir 

düşüncen olmayacak, ben senin arkandayım” der ve bundan sonra yazar, kendi 

ifadesiyle, “bir takım olumlu kitaplar” yazmaya başlar (Yavuzer 57). 

 Romancılığındaki dönüşümün Üç Kadının Romanı’yla başladığını söyleyen 

Peride Celâl’in tefrika edildikleri gazetenin tirajını hemen arttıran ilk dönem 

romanları, ikinci dönem yapıtlarından daha çok ilgi görmüş ve kitap olarak daha çok 

baskı yapmıştır.  Bu noktada Üç Kadının Romanı bir istisnadır.  1954 yılında 

Çağlayan Yayınları tarafından, uzun olduğu için iki cilt olarak basılan ve bu yüzden 

Peride Celâl’in satılamayacağını düşündüğü Üç Kadının Romanı yaklaşık 15 bin adet 

satmıştır (Bilginer 46).  Yazar, Üç Kadının Romanı’ndan sonra yazdığı her öykü ve 

romana sahip çıktığını ve altlarına adını inanarak koyduğunu söyler (Bilginer 46).  

Peride Celâl’in, bir roman olarak beğenip sevdiğini söylediği Üç Kadının Romanı’nı 

Türkçe açısından gözden geçirmesinin ardından roman, 1987 yılında Remzi Kitabevi 

tarafından Üç Kadın adıyla yeniden basılmıştır.   

Peride Celâl’in 1958 yılında yayımladığı Kırkıncı Oda adlı romanını, 1963’te 

yayımlanan ve Nuray Yavuzer’in kendisiyle yaptığı söyleşide Peride Celâl’in 

kendinden “hoşnut” olarak yazdığı ilk roman olduğunu söylediği Gecenin Ucundaki 

Işık izler (57).  Köy romanının revaçta olduğu yıllarda yayımlanan burjuvazi 

eleştirisi niteliğindeki bu roman, 1996 yılında Gecenin Ucunda adıyla Can Yayınları 

tarafından tekrar basılır.  Orta yaşlı zengin bir kadın karakterin annesi, eski aşkı ve 

geçmişiyle hesaplaşmasını konu edinen Güz Şarkısı, 1966 yılında yayımlanır.  Bu 

dönemde Peride Celâl, gazetelerde yayımlanmak üzere öykü ya da roman 

yazmamaktadır.  Bu noktada belirtilmesi gereken önemli bir konu, Peride Celâl’in 

bibliyografyası üzerinde çalışan Raşit Çavaş’ın da vurguladığı gibi, Peride Celâl’in 

tefrika edilmiş fakat kitap olarak basılmamış “en az beş romanı” olduğudur (40).  
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Selim İleri, “‘Roman’ Yazan Romancı” başlıklı yazısında, kendisinin tefrikalarına 

ulaşamadığı “Rüyalar Evi” adlı romanı, Peride Celâl’in kitap olarak bastırmayı 

reddettiğini söyler (144).  

1971 tarihli Evli Bir Kadının Günlüğünden adlı romanının arka kapağındaki 

yazıda, “daha iyi tanıdığımdan olacak, romanlarımda genellikle büyük şehrin belli 

bir düzeyinde yaşayan kadınları ele alıyorum” diyerek romanlarında sürekli kadın 

karaktere odaklanması konusunda ipuçları veren Peride Celâl,  bu romanında kadın-

erkek ilişkisinin karşısına çıkardığı zorluklarla uğraşmak yerine, başlangıçta 

eleştirdiği burjuva düzenine ayak uydurmayı seçen, yine kentsoylu zengin bir kadın 

olan Selma’yı konu edinmiştir.  Yazar, Evli Bir Kadının Günlüğünden’den sonra 

1977 yılında çıkan Üç Yirmidört Saat adlı romanıyla eleştirmenlerin dikkatini çekmiş 

ve yazarlığının eskisinden farklı bir çizgide gelişmiş olduğunu göstermiştir.  Peride 

Celâl bu romanıyla 1977 yılında Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü’nü Fazıl Hüsnü 

Dağlarca ile paylaşmıştır.  Üç Yirmidört Saat’in ardından romanlarına ara veren 

Peride Celâl, 1978 yılında Jaguar adlı ilk öykü kitabını yayımlar.  Jaguar’ı 1981 

yılında yayımlanan Bir Hanımefendinin Ölümü ve 1985 yılında yayımlanan Pay 

Kavgası adlı diğer öykü kitapları izler.  Peride Celâl 12 yıl gibi uzun bir sürenin 

ardından 1990 yılında Kurtlar adlı romanını, Kurtlar’ın yayımlanmasından 12 yıl 

sonra da Deli Aşk (2002) romanını yayımlar.   

Kurtlar’ı çok beğenen yayıncısı Erdal Öz roman için şöyle bir yorum yapar: 

“Peride Celal benim çok özgün bir yazarım.  Sanıyorum bu romanıyla 1991 yılında 

Türk edebiyatında bir olay yaratacaktır” (aktaran Ertop 22).  Erdal Öz’ün öngörüsü 

doğru çıkar.  Kurtlar, 1991 yılı Orhan Kemal Roman Ödülü’ne lâyık görülür.  İkinci 

tekil kişi anlatımla kaleme alınan, bir kadın-yazar anlatıcının yirmi dört saatlik bir 

zaman dilimi içinde kendisiyle ve yaşamının geçmiş elli yılıyla hesaplaştığı, anlatıcı-
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karakterin kendi yaşam öyküsünün yer yer yazmaya çalıştığı “Ağacın Üstündeki Ev” 

adlı romanın baş karakteri Mine’nin, yer yer de Peride Celâl’in yaşam öyküsüne 

karışma eğilimlerinin izlendiği roman, yazarı tarafından bir “otofiction” (auto-

fiction) (Tanzimat’tan Günümüze 686) olarak tanımlanmış, hakkında yazan tüm 

eleştirmenlerce övülmüş, Konur Ertop (23) ve Ali Gevgilili (29) tarafından da bir 

“başyapıt” olarak değerlendirilmiştir.  Kimi zaman ödül seçici kurullarında, kimi 

zaman da ödüllerin ardından ödül alacak/alan yapıt konusunda tartışma ve 

çekişmeler olduğunu belirten Ertop, ödül töreninde yaptığı konuşmada 1991 Orhan 

Kemal Roman Ödülü’nü veren seçici kurulda hiçbir tartışma yaşanmadığını ve 

Peride Celâl’in Kurtlar adlı yapıtıyla ödülü oybirliğiyle kazandığını bildirmiştir (23).   

Kurtlar edebiyat çevrelerinde iyi bir yapıt olmasının yanı sıra karakterleriyle 

de yoğun ilgi görmüştür.  Peride Celâl’in romanını “otofiction” olarak nitelemesi, 

yapıtı kimin hangi karakterde canlandırıldığının izinin sürüldüğü bir bulmacaya 

dönüştürmüştür.  Hülya Bankoğlu Ekşigil’in kendisiyle yaptığı söyleşide Peride 

Celâl, özyaşamla kurmacayı karıştırdığı bu yapıtında yıllar boyunca tanıdığı pek çok 

kişiyi ve düşündüğü pek çok şeyi roman kişilerine paylaştırarak kitaba yerleştirdiğini 

söyler (54).  Kitaba yerleştirilen kişilere duyulan merak, Konur Ertop’un Orhan 

Kemal Roman Ödülü töreninde yaptığı konuşmada da ortaya çıkmıştır.  Ertop 

konuşmasında, Halide Edib Adıvar, Adalet Cimcoz, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve 

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanda kendi adlarıyla yer aldığını belirtip birçok 

kurmaca karakterin gerçekte kim olduklarını bir araştırmacı heyecanıyla açıklamıştır 

(23).  Ertop dışında diğer bazı jüri üyelerinin de kimin kim olduğu konusundaki 

meraklarını Peride Celâl’e açmaları, yazarın onlara “[b]u romanı biraz Cağaloğlu’nu 

okur gibi okuyorsunuz galiba” diyerek sitem etmesine neden olmuştur (Yavuzer 55).  

Nuray Yavuzer’in kendisiyle  yaptığı söyleşide olduğu gibi, Peride Celâl her fırsatta, 
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Kurtlar’ın hiç kimseyi merak etmeden, bütünüyle bir roman olarak okunmasını tercih 

ettiğini belirtmiştir (55).   

1990 yılında piyasaya çıkan Kurtlar’ın ardından Peride Celâl’in, 1995 yılında 

Mektup, 1999 yılında da Melahat Hanım’ın Düzenli Yaşamı adlı öykü kitapları 

yayımlanmıştır.  Bu tezin yazım aşamasında son romanı Deli Aşk üzerinde çalışan 

Peride Celâl’in bu romanı, Haziran 2002’de Can Yayınları tarafından 

yayımlanmıştır.  Peride Celâl bugün 87 yaşındadır ve İstanbul’da yaşamaktadır.   

Peride Celâl, 1935 yılından bu yana yüzlerce öykü ve yirmiyi aşkın—tefrika 

edilmiş ve basılmış—roman yazmıştır.  Ayrıca Peride Celâl’e armağan olarak 

hazırlanmış iki kitap bulunmaktadır.  1996 yılında Oğlak Yayıncılık’ın Peride 

Celâl’in yakın dostu yazar Selim İleri editörlüğünde yayınladığı Peride Celal’e 

Armağan adlı kitap, bu çalışma için temel alınan kaynaklardan biridir.  Raşit Çavaş 

ve Tunay Aydın’ın yaptığı, Peride Celâl bibliyografyası oluşturma çalışması ve 

Selim İleri’nin Peride Celâl’le yaptığı, yazarın yaşamıyla ilgili önemli konulara 

açıklık getiren “Peride Celal’le Söyleşi – 25 Haziran 1996, Salı, Akşamüstü” başlıklı 

söyleşi dışında dostlarının Peride Celâl, eleştirmenlerinse yapıtları hakkında yazdığı 

yazılardan oluşan Peride Celal’e Armağan, Peride Celâl öykücülüğü ve romancılığı 

konusunda hazırlanmış ilk önemli yapıttır.   

Bu çalışma için temel oluşturan bir başka önemli yapıt, Peride Celal’e 

Armağan’la aynı yıl basılan Çok Katmanlı Duyarlıklar Yazarı Peride Celal adlı 

armağan kitaptır.  Peride Celâl’in 1-10 Kasım 1996 tarihleri arasında düzenlenen 15. 

İstanbul Kitap Fuarı’nın “onur konuğu” seçilmesi dolayısıyla Tüm Fuarcılık Yapım 

A. Ş. tarafından, Alpay Kabacalı editörlüğünde yayımlanan kitap, içerdiği yazılardan 

çok yazarla yapılmış, yer yer biyografik bilgiler içeren dokuz söyleşiyle bu çalışma 

için önemli bir kaynak olmuştur.   
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Jale Parla’nın 1999 yılında Toplum ve Bilim dergisinde yayımlanan, “Kurt ve 

Gül: Peride Celâl’in Kurtlar’ında Gizli ve Açık Metinler” başlıklı makalesi, bir 

Peride Celâl romanını gerçek anlamda metne odaklanarak incelemesi ve bunu 

psikanalitik kuram çerçevesinde yapması bakımından bu çalışmaya yol göstericilik 

yapmış en önemli kaynaktır.  Peride Celâl kadın karakterlerinde görülen ortak 

karakter özelliklerinin onları narsisist kişilik yapısında buluşturduğunu ortaya 

koymayı amaçlayan bu çalışmada üzerinde durulacak en önemli konulardan biri de 

sorunlu ana-kız ya da kız-anne-anneanne ilişkileri olacaktır.  Bu bağlamda Suna 

Karaküçük’ün, Peride Celâl’in tüm romanlarına genellenebilecek olan sorunlu kız-

anne-anneanne ilişkilerine yazarın Üç Yirmidört Saat adlı romanı çerçevesinde 

odaklanan, “Peride Celal’in ‘Üç Yirmidört Saati’ ya da Mutsuz Anneler ve Daha da 

Mutsuz Kızları” başlıklı makalesi de dikkate değer bir çalışmadır.   

Kadın kimlikleri göz önüne alındığında, Peride Celâl romancılığının belli bir 

bütünlüğe sahip olduğunu öne süren ve kadın kimliklerin derinlemesine 

incelendiğinde yazarın romanlarındaki kadın kahramanları yaratırken onları ruhsal 

açıdan benzer narsisist kişilik özellikleriyle donattığını savlayan bu çalışmada en 

önemli ikincil kaynakları psikanaliz kuramı içinde, özellikle Sigmund Freud ve Otto 

Kernberg tarafından yapılmış çalışmalar oluşturacaktır. 

Peride Celâl’in Jaguar (1978), Bir Hanımefendinin Ölümü (1981), Pay 

Kavgası (1985), Mektup (1995) ve Melahat Hanım’ın Düzenli Yaşamı (1999) adlı 

öykü kitapları, yazarın kitap olarak basılmış romanlarındaki kadın karakterlere 

odaklanma amacındaki bu çalışmanın konusu dışında tutulmuştur.  Yazarın tefrika 

romanları da bu çalışmaya dahil edilmemiştir.  Bunlar dışında Peride Celâl’in kitap 

olarak basılmış Sönen Alev (1938), Yaz Yağmuru (1939), Kızıl Vazo (1940), Ana-Kız 

(1941), Ben Vurmadım (1941), Aşkın Doğuşu (1943), Atmaca (1944), Yıldız Tepe 
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(1945), Dar Yol (1948), Üç Kadının Romanı I, II (1954), Gecenin Ucundaki Işık 

(1963), Güz Şarkısı (1966), Evli Bir Kadının Günlüğünden (1971), Üç Yirmidört 

Saat (1977), Kurtlar (1990) ve Deli Aşk (2002) adlı romanlarına ulaşılmıştır.  Bu 

çalışmada, Peride Celâl’in gözden geçirmesinin ardından 1987 yılında Üç Kadın 

adıyla yeniden yayımlanan Üç Kadının Romanı’nın Çağlayan Yayınları tarafından 

1954 yılında yapılan ilk baskısı dikkate alınacaktır.   

Peride Celâl’in ticari kaygılarla yazdığı ve sonradan yazarlık kariyeri 

açısından büyük bir şanssızlık olarak görüp reddettiği ilk dönem yapıtları, Ana-Kız 

ve Dar Yol adlı romanlar temel alınarak incelenecektir.  Dar Yol’un 1949 yılında 

yapılan ilk baskısına ulaşılamadığı için, 1996 tarihli Oğlak Yayıncılık baskısı temel 

alınacaktır.  Peride Celâl romancılığının ikinci dönemi için ise, yazarlığının 

değiştiğinin ilk işaretlerini veren ve iki cilt olarak yayımlanan Üç Kadının Romanı ve 

Kurtlar adlı yapıtlara odaklanılacaktır. 

Peride Celâl romanlarının kadın karakterler esas alındığında bir bütünlük 

sergilediğini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, bu amaca uygun düşecek 

biçimde, iki farklı döneme ait romanlar farklı bölümlerde ele alınmayacaktır.  

Çalışmanın ilk bölümünde romanlardaki kadın karakterlerin yaşadıkları benzer 

sorunlar saptanacaktır.  Bu bağlamda yazarın tüm romanlarındaki baş karakterler 

olan kadınların güzellik anlayışı, benlik duygusu, anne-kız ya da aile gibi belli 

konulara odaklanıldığında nasıl belli bir düzlem üzerinde konumlandırıldıkları 

gösterilmeye çalışılacaktır.  Peride Celâl’in romanları yakından incelendiğinde, ilk 

bakışta birbirlerinden bütünüyle farklı görünen bu kadın karakterlerin aslında 

birbirlerini yineledikleri görülür.  Peride Celâl romanlarında kadın karakterlerin 

birbirlerini yinelemesine, bu kadınların anne-kız, aşk ve kişiler arası ilişkilerinde 

belirginleşen narsisist kişilik yapıları neden olur.  Çalışmanın bu bölümünde 
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psikanalitik eleştiriye dayanan yorumlar yapılmayacak, yalnız kadın karakterlerin 

yinelenmeye neden olan sorunlu ve eşduyumdan yoksun ilişkilerinin Peride Celâl 

romanlarında nasıl sorunsallaştığı vurgulanacaktır.  

Çalışmanın ikinci bölümünde, Peride Celâl romancılığının farklı dönemlerine 

ait yapıtlar, ilk bölümde saptanan ortak sorunlar açısından ele alınacaktır.  Kadın 

karakterlerin kendilik yapılarıyla ilgili benzerlik saptamasının geçerliliği, yazarın ilk 

dönemine ait son yapıtı sayılan Dar Yol (1949), romancılığındaki değişimin ilk 

habercisi sayılan Üç Kadının Romanı (1954) ve Kurtlar (1990) romanları esas 

alınarak irdelenecektir.  Beş yıl arayla yayımlanan Dar Yol ve Üç Kadının Romanı 

adlı yapıtların Peride Celâl romancılığındaki yeri önemlidir.  Bu çalışmada, Peride 

Celâl romancılığı için öngörülen dönemsel çerçeveyi belirlemeleriyle öne çıkarılan 

Dar Yol ve Üç Kadının Romanı, yazarın “milât”larını sorgulamak için ele alınacaktır.  

Peride Celâl romanlarının, kadın kimlikleri açısından, farklılıktan çok anlamsal bir 

süreklilik gösterdiği savı yazarın son romanlarından biri olan Kurtlar’ın 

incelenmesiyle desteklenecektir.  Yinelenmeye neden olan karakter özelliklerinin, 

kadın karakterleri nasıl narsisist kişilik yapılanmasında birleştirdiği ise üçüncü 

bölümde psikanalitik kuram çerçevesinde ele alınacaktır. 

Bu çalışmada eleştirmenlerin söz birliği etmişçesine iki döneme ayırıp ilk 

dönemini yok saydığı Peride Celâl romancılığı, ilk-son ya da iyi-kötü ikilemlerinden 

kurtarılıp bir bütün olarak ele alınacaktır.  Böylece yazarın kadın karakterlerine 

odaklanıldığında romancılığının büyük kopmalar yaşamadığı, tam tersine belirgin bir 

çizgiye sahip olduğu görülecektir.    
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BÖLÜM I 

 

 

PERİDE CELÂL’İN MİLÂTLARINI SORGULAMAK 

  

  

  

 Gerek Behçet Necatigil’in Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü’nde, gerekse yazar 

için hazırlanan armağan kitaplarda Peride Celâl’in romancılığındaki “aşama” 1954 

yılında basılan Üç Kadının Romanı’yla başlatılsa da, Peride Celâl’in kendi “milât”ı 

için belirlediği tarih 1949’dur.  Necmi Onur’un kendisiyle yaptığı söyleşide yazar, 

Dar Yol’un basıldığı yılı milât olarak görmesinin nedenlerini şöyle açıklar: “1949 

sonrasıdır kendimi buluşum, kendime güven kazanışım.  1949 önceleri, bir nevi 

kendimi eğitme devresidir” (36).  Böylece 1938’de Sönen Alev’le başlayan dönemin 

Dar Yol’la bittiği vurgulanır.  Çalışmanın bu bölümünde Peride Celâl romancılığı 

için öngörülen milâtlar, yazarın yarattığı kadın kimliklerinin birbirlerini yinelemesine 

neden olan izlekler aracılığıyla sorgulanacaktır.  Peride Celâl tüm romanlarında aşk 

ve aile ilişkileri gibi izlekler çerçevesinde belirginleşen yapının, kadın karakterlerin 

benzer kişilik özelliklerine sahip olmalarında oynadığı rol ortaya konacaktır.  Peride 

Celâl romanlarındaki kadın karakterlerin aşk ve aile ilişkilerinin yanı sıra bu 

kadınların kendi bedenleriyle ilgili görüşleri, yazarın tüm romanları bağlamında 

farklı alt bölümlerde ele alınacaktır.   
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 Aşk, Peride Celâl’in hem göz ardı edilen ilk dönem yapıtları hem de 1954-

2002 yılları arasında yayımlanan ikinci dönem romanları bağlamında son derece 

önemli bir izlektir.  Yazarın romanlarındaki anlam sürekliliğini sağlayan aşk olgusu, 

“Popüler Aşk Sorunu, Sorunlu Aşk Tekrarı” başlıklı alt bölümde irdelenecektir.  

Peride Celâl romanlarında anlam sürekliliği, yalnız kadın karakterlerin birbirlerini 

yinelemelerine neden olan aşk ilişkileriyle sağlanmaz.  Peride Celâl kadınlarının 

birbirlerine benzemelerinde aşk izleği kadar belirleyici olan karakterlerin sorunlu 

anne-kız ilişkileri, “Benim Annem, Korkunç Annem” başlıklı alt bölümde, kadın 

karakterlerin kendi bedenleriyle ilgili çarpık görüşleri de “Aynadaki Kadın, Hep 

Aynı Kadın” başlıklı alt bölümde ele alınacaktır.  Çalışmanın bu bölümünde, yazarın 

romanları çerçevesinde belirtilen izlekler üzerinde durulacaktır.   

   

 

A.  Popüler Aşk Sorunu, Sorunlu Aşk Tekrarı 

Peride Celâl’in 1938-1949 yılları arasında yayımlanan romanları “popüler aşk 

edebiyatı” olarak tanımlanan türün içinde değerlendirilmiştir.  Türk edebiyatında 

1930’lardan 1950’li yıllara kadar büyük ilgi gören, yazarları arasında Fikret Arıt, 

Pakize Başaran, Muazzez Tahsin Berkand, Peride Celal, Rakım Çalapala, İhsan 

İpekçi, Mahmut Esat Karakurt, İsmail Kaya, Kerime Nadir ve Oğuz Özdeş gibi 

isimlerin bulunduğu bu tür, bugüne kadar Türk edebiyatını konu edinen antolojilerde 

ya da eleştirel yapıtlarda yeterince değerlendirilmemiştir.  Bunun en belirgin 

nedenlerinden biri, “piyasa romanlarının” ya da “popüler aşk edebiyatı” metinlerinin 

konularının “hafifliği” nedeniyle incelemeye değer görülmemeleridir.  Meltem 

Ağduk Gevrek’in “Harlequin Enterprises Limited” başlıklı yazısında vurguladığı 

gibi, bu tür popüler aşk romanları Batı’da son yıllarda kültür alanında yapılan 
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akademik çalışmalara dahil edilmiştir (3-5).  Feminist, Marksist ya da postmodern bir 

yaklaşımla ele alınan bu romanlar, insanların yaşamı algılayışları gibi konularda bu 

alanda çalışanları hayâl kırıklığına uğratmayacak kadar zengin malzeme sunmuşlardır.  

 Peride Celâl’in ilk dönem yapıtlarının da içinde bulunduğu popüler aşk 

romanları gerçek edebiyat ürünleri olarak görülmediklerinden dolayı Türkiye’de çok 

sayıda çalışmanın konusu olmamıştır.  Aslı Yakın’ın, yine aynı nedenle, A. Ömer 

Türkeş’in fazla genellemeci ve yüzeysel bir tutumla popüler romanları ve yazarlarını 

iki gruba ayırdığı “Aşk Romanlarının Unutulmaz Yazarları-Aşk Olsun!” adlı yazısını 

eleştiri amaçlı kaleme aldığı “Bu Metni Yorumlasak da mı Okusak...” başlıklı 

makalesinde de yerinde bir tavırla vurguladığı gibi, bu romanlar ele alındıkları 

çalışmalarda yeterli özenle incelenmemişlerdir.  Bilge Ercilasun’un Türk romanı 

hakkındaki yapıtında romanlarının isimlerini Kerime Nadir’in Hıçkırık adlı 

romanınınki gibi hastalıklı bulduğu (42), Türkeş’in benzer özellikler taşıdıklarını 

söyleyerek Kerime Nadir’le aynı grupta sınıflandırdığı (54) Peride Celâl, Tülay 

Bilginer’in yaptığı söyleşide kendini Kerime Nadir, Muazzez Tahsin gibi yazarlardan 

farklı gördüğünü belirtmiştir (44).   

Peride Celâl ilk yapıtlarında kentsoylu insanların Batıya dönük yaşam 

tarzlarını işler.  Ele aldığı konular popüler aşk roman yazarlarının işlediği konularla 

benzerlik gösterse de Peride Celâl’in kullandığı üslup ve dilin son derece yalın 

olması onu diğerlerinden ayırmıştır.  Peride Celâl’in ilk dönem yapıtları, konu 

edindiği sosyeteye mensup zengin İstanbulluların yaşamlarıyla Edebiyât-ı Cedide 

romanlarına, kullandığı arı Türkçeyle de ulusal edebiyatın ürünü olan romanlara 

bağlanabilir. 

Peride Celâl’in birkaç istisna dışında tamamı İstanbul’da geçen tüm 

romanlarının odağında kadın karakterler vardır.  Batılı zevk ve estetik görüşe sahip, 
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bazısı Avrupa’da olmak üzere iyi eğitim almış olan bu kadınların hepsi 

İstanbulludur.  İzmit’teki çiftliğe, adadaki yazlığa ya da Peride Celâl romanlarının 

vazgeçilmez iki Avrupa ülkesi İsviçre ve Fransa’ya tatile gidilmesi dışında 

romanlarda mekân olarak İstanbul’un dışına çıkılmaz.  Üst orta sınıftan olan Peride 

Celâl kadınları, çay ziyafetleri düzenleyen, balolara katılan, kulüplerde eğlenen, plaja 

giden, parklarda yürüyüşe çıkan, muhakkak hizmetçi bulunan evlerinde davetler 

veren insanlardır.  Peride Celâl romanlarında karakterler, Ömer Türkeş’in aynı 

grupta sınıflandırdığı ve temelsiz bir biçimde iddia ettiği üzere, Kerime Nadir 

romanlarındakiler gibi “zamandan, mekândan ve toplumdan yalıtık olarak ilişkiye” 

girmezler (54).  Zaman ve mekân temsilleri, Sönen Alev’le başlayıp Kurtlar’a kadar 

gelen dönem içinde, Peride Celâl’in kadın karakterlerinin toplumsal açıdan nasıl 

değişip geliştiklerini vurguladığı için önem kazanmıştır. 

Peride Celâl’in kadın karakterleri, Sönen Alev’in Sezâ’sından (1938) 

Kurtlar’daki (1990) anlatıcı-karaktere, basit olandan karmaşığa (ya da yüzeysel 

olandan derine) gibi tanımlanabilecek yadsınamaz bir evrim geçirmiştir.  Daha önce 

bahsedilen toplumsal durumları, sınıfsal konumları, eğitimleri ve yaşadıkları yerler 

gibi, onları yüzeysel anlamda birbirlerine yakınlaştıran özelliklerinin dışında, 

geçirdikleri bu evrimde, kadınlarla ilgili değişmeyen tek şey yaşa(yama)dıkları 

aşklarıdır.  Peride Celâl romanlarındaki kadın karakterlerin romanlardaki yerleri bir 

aşk izleğiyle sabitlenir.  Onlar romanlara yaşadıkları, yaşayamadıkları, unuttukları, 

terk ettikleri, boşandıkları, başkalarıyla paylaştıkları, paylaşamadıkları, geçmişte 

kalmış, ölmüş ya da yaşayan aşklarıyla konu olurlar.  Fakat bu aşk olgusunun 

romanların kurgusundaki konumu da 64 yıllık süreçte karakterlerin geçirdiği 

değişime paralel olarak farklılaşır.  Örneğin, Sönen Alev, Aşkın Doğuşu, Yıldız Tepe, 

Ana-Kız ve Dar Yol gibi 1938-1949 yılları arasında yayımlanan romanlarda bir genç 
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kızın yaşamının bir bölümünü ve/ya da ruhsal açıdan genç kızın kendisini tanımamızı 

sağlayan aşk, anlatı kurgusunun odağındadır; anlatının amacıdır.  Peride Celâl’in 

kadın karakterlerinin aşk ilişkilerini merkeze alan romanlarının kurgusu, popüler 

kültür ürünü olarak da tanımlanan aşk romanlarının doğasına uygun düşecek biçimde 

ayrılık, cinayet, entrika, ihanet, nefret ve tutku benzeri izleklerle hareketlendirilir.  

Bu noktada atlanmaması gereken ilginç bir ayrıntı da Peride Celâl’in 1938-1949 

yılları arasında yayımladığı romanlarında gerilim ve maceraya yaptığı vurguyla 

yapıtların duygusal yoğunluklarını önemli ölçüde kırıp, onları dönemin diğer popüler 

aşk romanlarından bu bağlamda ayırmasıdır.  Faili meçhul cinayetler, gizli 

buluşmalar, intiharlar, kan davası, sokak takipleri ve bunlara benzer olaylar Peride 

Celâl’in ilk dönem romanlarının kurgularını biçimlendiren izleklerdir.  Bu izlekler, 

yazarın 1938-1949 yılları arasında yayımlanan yapıtlarını, popüler aşk romanlarının 

Batı’daki tekeli kabul edilen Harlequin romanslarının macera duygusunu öne 

çıkarmasıyla ünlü Temptation adlı serisine yaklaştırır.  

Peride Celâl’in 1954 sonrasındaki romanlarında ise aşk yavaş yavaş sarsılmaz 

tahtını terk etmeye başlar.  Bir izlek olarak aşk artık Peride Celâl romanlarında 

anlatının odağında değildir.  Özellikle Üç Kadının Romanı (1954), Gecenin 

Ucundaki Işık (1963), Evli Bir Kadının Günlüğünden (1971) ve Üç Yirmidört Saat 

(1977) adlı romanlarla belirginleşen bir çizgide aşk, kadın karakterin iç dünyasını 

gözler önüne serer.  Kadın karakterin yaşadığı aşk, okuyucuyu onun geçmişiyle 

yüzleşmesine, içinde bulunduğu burjuva toplum düzenine uymak konusunda girdiği 

içsel mücadeleye ve kendi doğrularıyla varolabilme sürecine tanık etmek bağlamında 

bir araca dönüşmüştür.  İstanbul’un çeşitli semtleri ve civardaki birkaç sayfiye 

yerinde geçen 1938-1949 yılları arasındaki romanlara egemen olan serüvenimsi 

anlatı, Üç Kadının Romanı’yla başlayıp Kurtlar’a kadar gelen romanlarda, kamusal 
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mekândan daha özel bir platformda, karakterin iç dünyasında devam ettirilmiştir.  Bu 

romanlarda olaylar öncekilerde olduğu üzere evler, köşkler gibi kapalı ya da balo 

salonları, kulüp, plaj ya da kahveler gibi kamusal mekânlarda değil, baş kadın 

karakterin zihninde gelişir.  Geçmiş olaylar ya da deneyimler, Peride Celâl 

kadınlarının onları hatırlamaları ya da onlarla hesaplaşmak üzere yüzleşmeleri 

aracılığıyla okura aktarılır.  Karakterleri geçmişi hatırlamaya ya da bulundukları anı 

sorgulamaya iten güç ise tüm Peride Celâl kadınlarının buluştuğu önemli ortak 

paydalardan biri olan aşktır.  Sevdikleri erkekler bu kadınları ya terk etmiş, aldatmış, 

onların istediklerini verememiş, yaşamdan ne beklediklerini anlayamamışlardır ya da 

Peride Celâl kadınları kendi düşüncelerini sevdikleri erkeğe karşı savunamamışlardır.      

Aşkın gerek aile gibi dış etmenlerce, gerekse karakterlerin kişiliklerinden 

kaynaklanan nedenlerden dolayı olanaksızlaştırıldığı ya da engellendiği ve hiçbir 

zaman mutlu bir çerçevede ele alınmadığı Peride Celâl romanlarındaki baş kadın 

karakterler asla aynı anda hem âşık hem de mutlu değildirler.  Bu noktada, şu ana 

kadar genel geçer anlamıyla kullandığımız “aşk” teriminin de Peride Celâl 

romanlarındaki kadın karakterler söz konusu olduğunda başlı başına bir sorun hâline 

geldiğini belirtmek yerinde olacaktır.     

Peride Celâl romanlarında eğitim durumları, toplumsal ve sınıfsal 

konumlarıyla birbirlerine ilk bakışta benzeyen kadın karakterlerin, daha derin bir 

inceleme sonrasında, yaşadıkları aşk ilişkileri konusunda da benzerlik gösterdikleri 

izlenebilir.  Ancak onları buluşturan, yaşadıkları aşklarla kurmacaya girmelerinden 

daha da önemli bir diğer ortak nokta—kadın karakterlerin yaşadıkları aşklarla 

romana konu olmaları bağlamında Kurtlar adlı yapıtının ayrı tutulması yerinde 

olacaktır—bu kadınların kurdukları aşk ilişkilerinin karşılıklı anlayış ve sevgiye 

değil, kadınların kendilerini iyi hissetmesi temeline dayandığı için aksamasıdır.  Bir 
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başka deyişle, romanlarda varolduğunu iddia ettiğimiz bütünselliği onların aşk izleği 

üzerine kurgulanmaları değil, kadın karakterlerin yalnız kendilerini yüceltmek için 

kurdukları aşk ilişkilerinin sorunlu olması sağlamaktadır.  Bu sorunun Sönen Alev, 

Yıldız Tepe ve Kızıl Vazo gibi romanlarda karakterin duyduğu aşkın karşılıksız 

olmasına, aile içi sırlara ya da aileler arasında süregelen anlaşmazlıklara, yani, 

karakterin dışında gelişen olaylara dayandığı görülür.  Ancak, Kurtlar da dahil olmak 

üzere diğer tüm romanlarda yaşanan aşk ilişkilerindeki sorunlar, kadın karakterlerin 

kişiliklerinden kaynaklanmaktadır.   

Birinci tekil kişi anlatımıyla kadınların ya da onlara yakın duruşlu üçüncü 

tekil kişi anlatıcının aktarımlarından anlaşılan, aşk ilişkilerindeki aksaklıkların, 

Peride Celâl kadınlarının kendi benlikleriyle ilgili sorunların ilişkiye yansımasıyla 

ortaya çıktığıdır.  Ana-Kız, Dar Yol, Üç Kadının Romanı, Gecenin Ucundaki Işık, 

Güz Şarkısı ve Kurtlar romanlarındaki kadın karakterler âşık olma/olabilme 

kapasitesine sahip değildirler.  Aşk gibi derin bir tutkuyu yaşayabilmek bir yana, bu 

karakterlerin sevebildiklerini söylemek bile neredeyse olanaksızdır.  “Aşk” ve 

“sevgi” olarak nitelendirilen ve okuyucuya gerek kadın karakterler gerekse anlatıcı 

tarafından aktarılan ikili ilişkiler, ötekine karşı duyulan haset, duyulamayan şükran, 

hissedilemeyen kıskançlık ve benzeri durumlar üzerine kuruludur.  Dar Yol’da 

Cenan’ın Raif’i tanrısallaştıracak biçimde idealleştirmesi ve kısa süre içinde 

değersizleştirmesi, Üç Kadının Romanı’ndaki Fatma’nın erkeklerini ya kocası 

Mehmed gibi kendinden daha başarısız ve çirkinler ya da Arif Hikmet ve Nail gibi 

kendine aşırı derecede hayranlık duyanlardan seçmesi ve yine aynı romanda 

Fatma’nın kız kardeşi Belkıs’ın (bu karakterin adı romanın 1954 baskısında, 

yayınevinin hatası sonucu “Belkis” olarak yer almıştır) ise etrafındaki erkekleri 

zenginlikleri ölçüsünde idealleştirmesi bu kadınların aşk anlayışları ile ilgili çarpıcı 
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ipuçları ortaya koymaktadır.  Kurtlar’daki anlatıcı-karakter de diğer Peride Celâl 

kadın karakterleri gibi, kocası dahil hiçbir erkeğe karşı sevgi besleyemez.  Anlatıcı-

karakterin tanıdığı insanları sevmemesi/sevememesi, hem karakterin yakınlarınca 

hem de karakterce bilinen bir gerçektir ve anlatıcı-karakterin kendi iç sesinde şöyle 

ifade bulur: “Sen kimseyi sevmedin gerçekte!” (22).   

Peride Celâl romanlarındaki kadın karakterlerin bir bütünsellik içinde ele 

alınmasını gerektiren ve ilerleyen bölümlerde romanlar temel alınarak ayrıntılı bir 

biçimde irdelenecek aşk ilişkilerinin normal ya da patolojik olması ve bu romanlar 

bağlamında gerçek anlamda aşktan söz edilip edilemeyeceği konusu, kadın 

karakterlerin buluştuğu ortak bir temelin daha ortaya çıkmasına yardımcı olur: Bu 

kadınlardaki sevgisizlik, diğer karakterlerden saklanamayacak boyutta yoğundur.  Üç 

Kadının Romanı’nda Mehmed, bu sevgi temelli ilişkilerdeki tüm “öteki”ler adına, 

Fatma’ya ve belki de diğer tüm Peride Celâl kadınlarına seslenir gibidir: “Siz, hep 

öylesiniz, en çok kendinizi seversiniz” (1: 72).  Macide’nin “[b]aşkalarını sevmesini 

beceremiyorum” (Gecenin Ucundaki Işık 15), Nuriye’nin ise “[b]encilin biriydim, 

kimseyi anlamayı, sevmeyi bilmiyordum” (Güz Şarkısı 224, özgün vurgu) diyerek 

itiraf etmelerinden de anlaşılacağı gibi bu kadınlar, sevgisizlik ve bencilliklerinin 

farkındadır.  Bu kadınlar kendileriyle o kadar ilgilidirler ki onlardan bir başkasını 

gerçek anlamda görmelerini, beğenmelerini ve sevmelerini beklemek hata olur.  

Peride Celâl romanlarında yinelenen kadın karakterlerin kimseyi sevememeleri ve 

bencillikleri, yalnız aşk ilişkilerinde değil, birincil sevgi kaynağı olan anneleriyle 

aralarındaki ilişkide de rahatça gözlemlenebilmektedir. 
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B.  Benim Annem, Korkunç Annem 

 1941 yılında yayımlanan Ana-Kız adlı roman, diğer bazı eleştirmenler gibi 

Feridun Andaç’ın da Peride Celâl’in “bilinen, yadsınamayacak iki dönem[e]” 

ayırdığı yazarlığının ilk yıllarına ait yapıtlarındandır (18).  Yazarın romancılığındaki 

dönemlerin çok keskin çizgilerle birbirinden ayrıldığı söylenir.  Yazarın hem kendisi 

hem de eleştirmenlerce önemsenmeyen ilk dönem romanlarından olan Ana-Kız’ın, 

gerek ismi gerekse ele aldığı konu bakımından Peride Celâl romancılığının bir bütün 

olarak değerlendirilmesi yolunda oynadığı rol çarpıcıdır.  Roman, özellikle Ana-Kız 

başlığıyla, Peride Celâl romanlarının vazgeçilmez yan izleklerinden olan anne-kız 

arasındaki ilişkiyi vurgular.  Anne Canan ile kızı Alev arasında bir erkeği 

paylaşamamakta dışa vurulan haset, kıskançlık ve nefret gibi duygular çevresinde 

yaşanan zorlu bir sürecin anlatımıyla Ana-Kız, Peride Celâl romanlarında neredeyse 

bir gelenek hâline gelmiş, anlatının temellendirildiği önemli konulardan olan sorunlu 

anne-kız—ve bazen anneanne—ilişkisinin ilk ve en uç örneklerinden biridir.   

 Sorunlu aşk ilişkilerinden sorunlu anne-kız ilişkilerine geçtiğimiz bu noktada 

belirtmek gerekir ki Peride Celâl’in romanlarındaki kadın karakterlerden hiçbirinin 

mutlu olarak tanımlayabildiği bir aile yaşamı yoktur.  Aile ilişkilerinde gözlemlenen 

sorunlar, ya kadın karakterlerin yaşadıkları ebeveyn terki ve ölümlerinden ya da 

sahip oldukları güçlü, baskıcı ve mesafeli annelerden kaynaklanmaktadır.  Peride 

Celâl romanlarında anne karakterleri ya metinde yoktur ya da olumsuz karakter 

olarak sunulur.  “İyi anne” figürünün yalnızca ölü ya da metinden uzaklaştırılmış 

anne karakterleriyle yaratılmasının ise Peride Celâl romanlarının kurgusunun en 

önemli noktalarından biri olduğu söylenebilir.  Romanlardaki aile durumlarıyla ilgili 

ortaya çıkan bu tablo, bu romanlardaki kadın karakterlerin buluştuğu bir diğer önemli 

ortak nokta olarak değerlendirilebilir.  Ancak, bu bağlamda kadın karakterleri benzer 
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kılan, ebeveynlerinden birinin eksik ya da baskın olmasından çok, bu eksiklik ve 

baskınlığın onların benliklerini yapılandırmalarında yarattığı sorunlardır.   

 Değişik bir yaklaşımla ilk kez Ana-Kız romanında işlenen anne-kız ve 

anneanne-kız arasındaki sorunlu ilişki, kendilerinden başkasını sevmemeleri ve 

bencillikleriyle birbirlerine yaklaşan Peride Celâl kadınlarının buluştuğu bir diğer 

noktadır.  Eğer annesi yaşıyorsa, bir kadın karakterin onunla muhakkak sorunlu bir 

ilişkisi vardır.  Nispeten sorunsuz anne-kız ilişkisi Peride Celâl romanlarında âdeta 

yasaklıdır.  Bu durumun her zaman Dar Yol, Gecenin Ucundaki Işık, Evli Bir 

Kadının Günlüğünden ve Kurtlar’da olduğu gibi yalnız karakterler ve anneleriyle 

sınırlı kaldığı düşünülmemelidir.  Ana-Kız romanında görüldüğü gibi, romanlarda 

bazen kendileri de anne olan karakterler vardır.  Anne olan baş kadın karakterlerin 

çocuklarından biri mutlaka kızdır ve ilişkileri mutlaka sorunludur.  Yazar, Ana-Kız, 

Güz Şarkısı ve Üç Yirmidört Saat romanlarında dahil ettiği anneanne karakterleriyle 

romancılığında tekrar eden anne-kız sorunsalındaki çatışmayı üç kuşak arasına 

taşımıştır.   

Anne-kız ilişkisinin aşk izleği etrafında sorunsallaştırıldığı Ana-Kız 

romanında geri planda kalan anneanne karakterinin tersine, Üç Yirmidört Saat ve 

Güz Şarkısı romanlarındaki anneanne karakterleri anlatının odağındadır.  Üç 

Yirmidört Saat romanındaki baş karakter Fatma’nın anneannesi de Güz Şarkısı’ndaki 

Nuriye’nin annesi gibi soğuk, hissiz, ilgisiz ve kendi kızının yaşamını kendi 

gereksinimleri doğrultusunda yönlendiren bir ebeveyn figürü olarak sunulur.  

Romanın adını ve anlatı zamanını belirleyen 72 saat, Fatma’nın önce anneannesine, 

sonra annesine kalfalık etmiş olan Dilber’in geçirdiği tehlikeli bir ameliyatı atlatıp 

atlatamayacağının belli olacağı zamandır.  Anlatılan zaman ise 72 saatlik anlatı 

zamanından fazlasını kapsar.  Anlatı zamanında çok zengin kocası Mehmed’den yeni 
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ayrılmış ve zihni, solcu sevgilisi Ahmet’le meşgûl olan Fatma, hastane yatağında 

sanrılar gören Dilber’e bakmaktadır.  Romanda Dilber, Fatma, Fatma’nın annesi ve 

büyükannesinin yaşamları ve aralarındaki çatışma aktarılır.   

Üç Yirmidört Saat romanındaki büyükanne, Peride Celâl romanlarındaki en 

önemli “kötü” anne temsillerinden biridir.  Büyükanne,  “çapkın olduğu” söylenen, 

tatillere ya da dış yolculuklara çıktığında yanında herkese “karım” diyerek 

tanıştırdığı metresini götüren bir vali ile evlidir (357).  Karısını sevmediği anlaşılan 

vali onu gittiği şehirlere götürmez, baba konağında bırakır.  Evliliğinde son derece 

mutsuz olan bu “kendini beğenmiş” (218) kadın, yaşayamadığı kendi yaşamını 

kızınınkiyle yaşamaya kalkarak kızının gözünde “[h]er şeye burnunu sokmaktan ve 

biricik kızını gözleyip korumaktan başka işi olmayan bir kadın[a]” ve bu noktada 

güçlü ve baskıcı bir anneye dönüşür (359).  Sokağa çıkmasına izin vermediği kızıyla 

oynamaları için kendi “beğendiği terbiyeli, uslu akıllı” çocukları evine çağırır (358).  

Kızının sevdiği çocuğu, sırf bakkalın oğlu olduğu için beğenmeyen büyükanne, “[o] 

bakkalın oğlu ile mi, ölürüm vermem!  Benim kızım prenslere layıktır, öyle 

büyüttüm ben onu” düşüncesinden yola çıkarak kızını, kendisi için ideal olan yaşamı 

yaşamaya zorlar (360).  Büyükannenin gerçekleştiremediği bir arzuyu anne 

gerçekleştirecektir.  Güz Şarkısı’ndaki Nuriye, Üç Yirmidört Saat’teki büyükannenin 

bir eşi olan annesiyle ilgili çocukluk hatıralarını şöyle aktarır: “O anneye göre 

yetişmem, ona yakışır biri olmak gerekirdi, öyle oldu” (92, özgün vurgu).  Kontrolcü 

kişiliği, şartlı sevgisi ve kendi uzantısı olarak gördüğü kızında yaşama arzusuyla 

büyükanne, Peride Celâl romanlarında “korkunç” olarak sunulan annelerden biridir.  

Söz konusu “korkunç” anne ve kızı arasındaki ilişki, kızına “korkunç” bir sevgiyle 

bağlı olan ve onun yaşamına bütün ağırlığıyla el koymaya çalışan büyükannenin, 

Fatma’nın annesiyle bakkalın oğlunu ayırmak uğruna postacıyı satın alacak kadar 
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ileri gitmiş olmasının ortaya çıkmasıyla kopma durumuna gelir (366).  Fatma’nın 

annesi, büyükannenin üzerine bıçakla yürüdükten sonra üç ay bir akıl hastanesinde 

yatar.  Daha sonra evde kalmış sayılacağı yaşa kadar annesinin ona uygun bulduğu 

her koca adayını reddeder ve onun hiç onaylamayacağı biriyle, Fatma’nın babasıyla 

evlenir.  “O kadına [annesine] öylesine acı çektirmek!” uğruna tüm yaptıklarından 

sonra, kendisi de en az onun kadar mutsuzdur (369). 

Üç Yirmidört Saat romanındaki anne karakteri, bir çocuğun annesinden 

beklediği koşulsuz sevgiden mahrum geçirdiği mutsuz çocukluk ve gençlik yıllarının 

ardından, bir çocuğu olduğunda, “ona bütün kapıları açmak, özgürlüğünü 

bağışlamak, sevgi[sine], duygusallığı[na] kapılıp yaşamına gölge” düşürmemek için 

kendi kendine söz verir (378).  Kızına, kendisinin annesiyle yaşadığı zorlukları 

yaşatmayacaktır.  Büyükannenin sevgisiyle inşa ettiği “hapishane”de uzun süre 

yaşayan anne, kendi kızını hapsetmekten çekindiği için onu özgür bırakır.  Ancak, 

Suna Karaküçük’ün “Peride Celal’in ‘Üç Yirmidört Saati’ ya da Mutsuz Anneler ve 

Daha da Mutsuz Kızları” başlıklı makalesinde de dikkat çektiği üzere, özgür 

bırakılma Fatma tarafından “iteleme” ve “terk etme” olarak algılanır (8).  Anne, 

büyükannenin yaşamasına izin vermediği yaşamı yaşaması için kızı Fatma’ya şans 

tanıdığını düşünürken, aslında farkında olmadan annesinin izinden gitmekte, 

Fatma’yı kendi istediği yaşamı yaşamaya zorlamaktadır.     

Anne, büyükannenin çevirdiği entrikalar yüzünden ayrılmak zorunda kaldığı 

ilk aşkından sonra sevdiği tek insanın Fatma olduğunu söylese de onu kısıtlamamak 

adına bu sevgiyi kızına hissettirememiştir.  Bunu kızına yıllar sonra açıkladığında 

Fatma’dan aldığı yanıt ilginçtir: “Valla öyle ilgisizdin benimle, öyle, uzaktın!” (355).  

Fatma, annesinin ilgisini onu kızdırarak da olsa çekmek için, üniversiteyi bırakıp 

annesinin hiç onaylamadığı, aşırı zengin, kendi tabiriyle “[d]ışı güzel, içi kabak!” 
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Mehmed’le evlenir ve çok geçmeden ayrılır (61).  Ancak annesine olan kızgınlığı 

geçecek gibi değildir.  Onu büyükannesini, babasını ve kendisini sevmemekle, eski 

konağı yakmakla—aslında kimsenin suçu değildir—Mehmed’le evlenmesine karşı 

çıkmamakla, kendisini özgür bırakmakla, yalnız kendisini düşünmekle ve benzer 

birçok nedenle suçlamaktadır.  Büyükannenin “korkunç” sevgisinden ve 

yaptıklarından nefret eden annenin kendisi, kızının gözünde hissiz, ilgisiz ve soğuk 

bir annedir (366).  Annesinden nefret ettiği gibi Fatma’nın da kendisinden nefret 

etmesine neden olmuştur.  Anne, onun iyiliği gerekçesiyle de olsa kendi doğrularını 

Fatma’ya yaşatmak istemesiyle kendi “korkunç” annesinin tekrarından ibarettir.  Bu 

üç kuşak arasında süregelen döngü içinde, Karaküçük’ün de saptadığı gibi “[h]erkes 

bir önceki anneyi yargılayıp, bir sonrakini, kızını cezalandırmaktadır” (8). 

Sorunlu anne-kız ilişkisinin miras olarak bir sonraki kuşağa aktarıldığı bu 

ailenin en genç kadını Fatma henüz anne değildir.  Ancak çocuğun, onda sevgilisi 

Ahmet’i evlenmeye zorunlu kılacak bir fikir olarak varolabilmesi bile Fatma’nın 

olası anneliği konusunda fikir vermektedir (139).  Fatma, “Bende iş yok, bencilin 

biriyim” diyerek kabullendiği bencilliği, kendinden başka kimse için üzüntü 

duyamaması, beğeni ve hayranlığa sürekli ihtiyaç duyması gibi özellikleriyle 

annesine benzediğinin farkındadır (142).  Belki de bu yüzden annenin büyükanneyi 

anlamaya çalışmadığı gibi, o da kendini annenin yerine koymaktan çekinmektedir.  

Üç kuşak arasındaki bu durumu Suna Karaküçük çok yerinde bir saptamayla açıklar: 

“Anne kız arasındaki itici benzerlikten gelen özdeşim kuramama.  Birbirlerini 

gerçekten tanıdıkları ve anladıkları gün, karşılarında kendini görme korkusu” (9).  

Peride Celâl romanlarının vazgeçilmez izleği olan ana-kız sorunlarının, annelerin ve 

kızlarının Karaküçük’ün altını çizdiği korkuları yüzünden aşılamayacağı görülür.  

Ancak, okuyucuya ya da eleştirmene her romanda tekrar eden bu sorunun nasıl 
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irdeleneceği konusunda Fatma aracılığıyla yollanan anlamlı mesajı da atlamamak 

gerekir: “Yeniden Freud okumam gerekecek sanırım” (245).  

 

 

C.  Aynadaki Kadın, Hep Aynı Kadın 

“İyi anne” temsillerinin ancak ölü ya da metinden uzaklaştırılmış anne 

karakterleriyle sağlandığı Peride Celâl romanlarına “kötü anne” temsilleri egemendir.  

Anneyle kurul(amay)an ilişkilerle ilerleyen bu romanlardaki baba karakterlerinin 

kızlarıyla ilişkileri de en az anne karakterlerininki kadar sorunludur.  Yalnız bir 

romanda (Üç Kadının Romanı) kötü baba karakterine yer verilmesi, Peride Celâl 

romanlarında sorunlu anne-kız ilişkileriyle ortaya konan ebeveyn-çocuk 

çatışmasının, sorunsuz baba-kız ilişkileriyle dengelenmeye çalışıldığını 

düşündürmemelidir.  Çünkü “iyi” sıfatıyla nitelendirilebilecek baba temsilleri, anne 

karakterlerinde de gözlemlendiği gibi, ölü veya geri plana itilmiş “gölge” karakterler 

olarak sunulur.  Metinlerdeki konumları ya anne yokluğunu ya da annenin 

sevgisinden duyulan şüpheyi imler.  Bir başka deyişle, baba karakterlerinin varlıkları 

da, yoklukları gibi, kadın karakterlerin kimliklerinin oluşumunda etkin, anneye 

dayanan ilksel (arkaik) ilişkilerini vurgular niteliktedir.   

Romanlarda, ergenlik döneminden yeni çıkmış, orta yaşlardaki (ya da Kurtlar 

romanında olduğu gibi hayli ilerlemiş yaştaki) kadın karakterler anlatının bir 

noktasında muhakkak çocukluklarına ait bir anıyla anlatı zamanından uzaklaşırlar.  

Peride Celâl romanlarında, anlatının bir noktada neden annenin ezici varlığının ya da 

tamamen yokluğunun damgasını vurduğu bu imgeleme odaklandığı önemlidir.  Bu 

bağlamda bir diğer önemli konu da kadın karakterlerin çocukluklarıyla ilgili 

hatırladıklarının neden görülme-görülmeme ya da güzellik-çirkinlik kıstaslarıyla 
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sınırlı kötü deneyimler olarak aktarıldığıdır.   

Peride Celâl romanlarındaki kadın karakterleri ruhsal açıdan birbirlerine 

yakınlaştıran, çocukluk anılarındaki görülme-görülmeme ve güzellik-çirkinlik 

ikilikleri üzerine dayanan bir başka nokta, kadınların kendi beden imgelerini 

algılamalarıyla ilgilidir.  İyi ya da kötü olarak sabitlenen ebeveyn imgelerinde—

Freud’un kullanımıyla “imago”—kurulamayan denge, karakterlerin kendi 

bedenleriyle ilgili düşüncelerinde de geçerliliğini korur: Kadın karakterler kendilerini 

ya güzel ya da çirkin olarak algılarlar.  Ancak kendilerini çirkin olarak algılayan 

kadın karakterlerin sözde çirkinliğinin ne diğer karakterler ne de okuyucu tarafından 

doğrulanmaması, bir çelişki ortaya koyar ve bu çelişki, gerek kadın karakterlerin 

kendiliklerinin yapılanmasında etkin dinamikleri, gerekse çocukluk anılarının neden 

değişmez bir biçimde anne imgesinin varlığı ya da yokluğuyla ilişkili olduğunu 

anlamlandırma konusunda önemlidir.  Bununla birlikte, çirkinlik yanılsaması kadar 

güzellik algısının da romanlarda benzer dolaylamalarla kurgulanması dikkat 

çekicidir.  Bu kurgunun odağında her zaman anneler vardır.   

Peride Celâl’in Güz Şarkısı (1966) adlı romanında sorunlu beden algısı 

konusu, aksayan anneanne-anne-kız ilişkileri çerçevesinde ele alınır.  Bu roman 

soğuk, mesafeli, aşırı düşkün ya da korumacı annelerin kızlarının kendi bedenleriyle 

ilgili görüşlerinde sorunlar olduğunu ortaya koyar.  Baş karakter Nuriye, anlatı 

zamanında, gençliğinde sevdiği adamla değil ailesinin onaylayacağı bir adamla 

evlenip yanlış seçiminden kaynaklanan mutsuzluğunu biri kız diğeri erkek olan 

çocuklarını yetiştirmekle unutmaya çalışmış orta yaşlarda bir kadındır.  Romanda 

Nuriye’nin artık kendisine ihtiyacı olmayan çocuklarından özellikle kızıyla 

arasındaki sorunları çözebilmek için İtalya’da yaşayan eşini görmek amacıyla çıktığı 

deniz yolculuğunda karşılaştığı eski aşkı ve kendi geçmişiyle girdiği hesaplaşma 
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anlatılır.  Romanda geriye dönüşlerle yürütülen bu hesaplaşmanın büyük bir kısmını 

Nuriye’nin annesi ve kızıyla ilgili düşünceleri oluşturur.  Nuriye’nin çocukluğuyla 

ilgili hatırladığı en eski imge, kızına son derece düşkün bir kadın olan annesinin onu 

nasıl gördüğüyle ilişkilidir.  Nuriye, kendisini yarattığı bir şaheser olarak gören 

annesinin sevgisini romanda şöyle hatırlar: 

“Kızının delisi bir kadın!”  Babasının böyle dediğini anımsıyordu.  

İtalya’dan bin bir özenle seçip getirdiği Murano biblo koleksiyonu 

gibi!  Küçük vitrini zaman zaman  açıp ince, renkli cam oyuncaklarını 

nasıl seyrediyorsa beni de odama girdiğinde yerli yerimde, üzerimde 

istediği giysi, elimde seçtiği kitapla bulması gerekirdi.  Boyalı 

dudaklarıyla yapışıp çocukluğumu, tazeliğimi sömürürcesine öperek!  

(94, özgün vurgu) 

Nuriye annesinin koşullu sevgisinden de, onun yüzünden yansıyan biblo gibi 

kusursuz fiziksel görünüşünden de memnun değildir.  Çocukluğunda evlerinin 

salonunda duran ve kendini gördüğü büyük aynayı taşlaması, annesinin onayladığı 

görünüşünden hoşnut olmadığını gösterir.  Bu, annesi tarafından biçimlendirilen 

görüntüsünü yıkmaya çalıştığını gösteren en anlamlı simgesel davranıştır.  Ancak 

Nuriye, zaman içinde, annesinin onayladığı imgesini yıkmaktan vazgeçer.  Anne 

sevgisinden bunalarak büyüyen Nuriye, nefret ettiği annesinden kendini sevmeyi 

öğrenmiştir.  Annesinin kendisinin bir uzantısı olarak sevdiği Nuriye de artık kendini 

en az annesinin sevdiği kadar sevmektedir: “Benim o kadar sevdiğim şu kollarım, 

karnım, omuzlarım benim kimselere vermek istemediğim varlığım, özüm benim, 

dünyaya bakan gözlerim, dünyayı gören, seven gözlerim!” (94, özgün vurgu).   

 Nuriye kendisi anne olduğunda ise, Üç Yirmidört Saat’teki anne karakterinin 

yaptığı gibi, kendi annesinden farklı olmaya çalışır.  Annesinden miras aldığı 



 
 
 

32 

görünüş kaygılarından sıyrılamayan bir anne olarak oğluyla kurduğu ilişki, kızıyla 

arasındakinden farklıdır.  Nuriye, görünüş kaygılarının da etkisiyle, oğluna karşı 

daha anlayışlı, sevecen ve şefkatlidir.  Nuriye’ye göre kendi beden imgesini yansıtan 

oğlanın her şeyi başkadır; “Benim yüzüm, benim gözlerim, benim dudaklarım bunlar!  

Benim oğlum!  Kız başkaydı.  Onu paylaşmıştı biraz babasıyla” (45, özgün vurgu).  

Nuriye, “Ondan [kızından] nefret etmek istemiyorum” dese de çocuklarıyla olan 

ilişkisinde oğlunu kendinden bir parça olarak görüp kendine olan benzerliğiyle 

severken aynı sevgiyi, kendisine benzememesinden dolayı kızına veremediği açıkça 

görülür (43).  Çocukluğunda taşladığı aynada gördüğü imge, oğlunu sevmesini 

sağlarken kızına karşı soğuk ve mesafeli bir anne olmasına neden olur.  Kızında 

kendini görememekten duyduğu hoşnutsuzluğu kızına da yansıtmıştır.  Nitekim diğer 

Peride Celâl anneleri gibi, onun da kızıyla arasındaki ilişki sorunludur.  Anlatı 

zamanında İtalya’ya giden bir gemide olan Nuriye’ye, gemide tanıştığı genç bir 

bayanın “İnsanlara yaklaşmasını, onları sevmesini deneseniz! [....]  Kendinizden 

çevirin gözlerinizi, başkalarına bakmaya, çevrenizi görmeye çalışın” demesi üzerine 

bunun mümkün olabileceği zamanı düşünür: “Evet, kendimden gözlerimi çevirdiğim 

zaman, kendimden kurtulduğum gün!” (112-13, özgün vurgu). 

 Peride Celâl’in romanlarında, bedeniyle ilgili duyguları annesi tarafından 

biçimlendirilen bir kadın karakter mutlaka vardır.  Karakterlerin güzellik ve çirkinlik 

konusundaki düşüncelerinin eklenmesiyle de kadınların bedenlerini nasıl gördükleri 

konusu anlam bakımından derinleşecektir.  Romanlarda çocuklarına aşırı düşkün 

annelerin kızları her zaman güzeldirler.  Bu kızlar, annelerinden gördükleri beğeni ve 

hayranlığı her baktıkları yüzde, aynada ya da çocuklarında ararlar.  Metinlerden 

uzaklaştırılmış anne figürlerinin kızları ise aşırı baskıcı ve korumacı 

annelerinkilerden farklı olarak kendilerini çirkin bulurlar.  Ancak daha önce de 
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belirtildiği gibi, Peride Celâl romanlarında “çirkinlik” son derece çelişkili bir 

konudur.  Kadın karakterlerin kendilerini çirkin bulmalarının, metinlerde belirgin 

olan ipuçları bağlamında, hiçbir mantıksal altyapısı yoktur.  Ancak yine de bu sözde 

çirkinlik, hem karakter hem de anlatıcı tarafından ısrarla vurgulanır.  Karakterlerin 

beden algılarına anlatıcının müdahalesi en belirgin biçimde Aşkın Doğuşu (1944) ve 

Dar Yol (1949) romanlarının başında bulunan “giriş” ya da “önsöz” niteliğinde 

sunulan ama kurgunun bir parçası olan ve “Peride Celâl” ve “P. Celal” olarak 

imzalanan bölümlerde ortaya çıkar.  Anlatıcı ve yazar arasındaki ayrım, Aşkın 

Doğuşu’nun “Mukaddeme” başlıklı bölümünde bulanıklaştırılır.  Romancı, 

anlatılanın “gerçekmiş” gibi yapıldığı ve “iç içe geçmiş anlatı” olarak da 

tanımlanabilecek bu bölümde, kitabın baş karakteri Zehra’yı nasıl ve nerede 

tanıdığını, onun yaşam öyküsünü nasıl yazmaya karar verdiğini okuyucuya aktarır 

(3-4).  Fiziksel açıdan Zehra’yla ilgili birkaç ayrıntıya da yer verdiği bu bölümde 

yazar, Zehra’nın “çok güzel” olmadığını belirtir (3).  Ancak anlatı ilerledikçe, 

okuyucu olarak, kocası Celâl Tahsin dahil romandaki tüm erkeklerin Zehra’ya 

hayran olduklarını görürüz.  “Mukaddeme” bölümündeki “sözde” romancının güzel 

bulmadığı, genç, az eğitimli ve tecrübesiz bir kasaba kızının, içine girdiği İstanbul 

sosyetesinin gözde erkeklerini kendine zekâsıyla hayran bırakmadığını da anlatıdan 

çıkarmak kolaydır.  Benzer biçimde, Dar Yol’da da “önsöz” niteliğinde bir bölüm 

vardır.  Bu bölümde anlatıcı-yazar “P. Celal” imzasıyla, romanı nasıl “güzelliği ve 

karakteri” bakımından “asıl yazar merakı[n]ı uyandıran” Meliha yerine “yarı vahşi, 

yarı deli ve korkunç derecede pervasız, bencil kıskanç bir küçük kız” olan Cenan’ın 

üzerine kurduğunu anlatır (9).  Meliha’nın güzelliği anlatıda sürekli olarak 

vurgulanırken, Cenan’ın güzelliği söz konusu edilmez.  Oysa romandaki her erkek 

Cenan’ı hem güzel hem de son derece çekici bulmaktadır.  Fakat buna karşın Cenan 
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kendini güzel hissetmez.  Cenan’ın günlüğünde belirttiği gibi kimse ona güzel 

olmadığını söylemez.  Buna karşın Cenan’ın kendisini çirkin hissetmesi, onun 

algısıyla anlatıcının algısının benzer olduğunu düşündürür.  Peride Celâl 

romanlarında anlatıcının da karakterlerin beden algıları konusunda anne karakterleri 

gibi belirleyici olması anlamsız ya da rastlantısal değildir.  Anlatıcıların, kadın 

karakterlerin güzellik anlayışları konusunda belirleyici olmalarına ek olarak, çirkinlik 

konusunda yazarın kendisiyle yapılan söyleşilerdeki düşüncelerinin, romanlarda 

Cenan ve onun gibi kendi bedenlerine ilişkin görüşlerinde sorunlar gözlemlenen 

karakterleri betimleyen düşüncelerle benzeşmesi, bu çalışmanın kuramsal 

çözümlemeleri içeren üçüncü bölümünde ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.   

 Peride Celâl romanlarında anne karakterlerinin sistemli bir biçimde kötü 

temsillerinin ortaya konup bir bakıma “ötekileştirilmeleri” ya da metinden 

uzaklaştırılıp sessizleştirilmeleriyle kırılan anne-kız bağı, diğer ebeveyni temsil eden 

baba figürleriyle kurulmaya çalışılmaz.  Romanlarda varlıklarını gölge karakterler 

olarak sürdüren baba figürleriyle kadın karakterler arasında duygusal—ya da 

Kurtlar’daki gibi biyolojik—bir bağ yoktur.  Kadın karakterler, anneyle 

kur(a)madıkları duygusal bağı, başka bir bireyle, kıskançlık, özdeşleşme, rekabet, 

yansıtma gibi özelliklerin ve/ya da idealleştirme-değersizleştirme ikileminin 

belirleyici rol oynadığı bir ilişkide kurmayı denerler.  Karakterin hem kendilik 

yapısını hem de kişiler arası ilişkilerini anlamak açısından önemli olan bu birey, 

karakterin eşi ya da kızı değil, onun, çoğu kez teyze kızı olan en yakın arkadaşıdır.   

Aşk ve aile ilişkilerine kısaca değindiğimiz Peride Celâl kadınlarının kişiler 

arası ilişkilerinin temelinde diğer kadın karakteri gözlemlemek olanaklıdır.  Peride 

Celâl’in romanlarında “öteki” kadın, yakın bir arkadaş ya da teyze kızı olarak 

karşımıza çıkar.  Kadın karakterlerin kendilik yapılarını anlamlandırma konusunda, 
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yakın arkadaş ya da teyze kızı olarak tanımlanabilecek diğer kadınla aralarındaki 

ilişki son derece önemlidir.  Bu nedenle, “öteki kadın” sorunsalı, bu çalışmanın 

kuramsal yapısına uygun olarak üçüncü bölümde psikanaliz bağlamında ele 

alınacaktır.   

Peride Celâl romanlarındaki kadınlar arası ilişkiler önemlidir.  Üç Kadının 

Romanı’ndaki Fatma’nın Leylâ’yla ve Kurtlar’daki anlatıcı-karakterin Nilüfer’le 

olan arkadaşlığında—“ikizlik” izleğini akla getiren dinamikler dışında—egemen olan 

yapı, diğer Peride Celâl kadınlarının kişiler arası ilişkilerinde de gözlemlenebilir.  

Yine de belirtmek gerekir ki, Peride Celâl’in kendileriyle fazla ilgili kadınlarının 

gerçek anlamda “kişiler arası ilişkileri”nden bahsetmek pek mümkün değildir.  Aşırı 

bencillik, kibir ve soğuklukları, insanlarla aralarına koydukları mesafe, onların 

insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmalarını güçleştirir.  Aşk ilişkilerinde olduğu gibi, 

kişiler arası ilişkilerinde de sürekli olarak kendilerini düşünmeleri, bu yüzden ne 

arkadaşları ne de sevgilileriyle normal ve uzun süreli bir birliktelik yaşayamamaları, 

bu kadınların ortak sorunu olarak değerlendirilebilir.  Bu nedenle, Üç Kadının 

Romanı’nda Fatma’ya yöneltilen suçlama tüm kadın karakterlere genellenebilir: 

“İstediğin zaman gelsin, sıkıldığın zaman cehennemin dibine kadar yolu var...  İşte 

senin etrafındakilerle münasebetin!” (2: 232).   

İlk romanı Sönen Alev’in 1936’da tefrika edilmesinden Kurtlar’ın 

yayımlandığı 1990 yılına kadar geçen süreçte, Peride Celâl’in romancılığında bir 

değişim olmadığı söylenemez.  Ancak, yazarın romanlarının vazgeçilmez baş 

karakterleri olan kadınların aile, aşk ve kişiler arası ilişkilerinde gözlemlenen 

aksamaların yapıtlarda yinelenmesi, bu değişimin kadın karakterlerin kimliklerinde 

gerçekleşmediğini ortaya koyar.  Kadın karakterlerin eğitim durumları, yaşam 

görüşleri, toplumsal çevreleri ya da yaşadıkları yerler değişse de kişilik yapılarında 
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yadsınamayacak bir tutarlılık ve süreklilik gözlemlenir.  Peride Celâl kadınları hem 

idealleştirme-değersizleştirme kıskacındaki aşk ilişkileri, hem ebeveynlerin kötü 

temsilleri, ölümleri ya da terkleriyle gölgelenmiş aile ilişkileri, hem de aynalama, 

bencillik ve hasetle biçimlenen kişiler arası ilişkileriyle birbirlerini yinelerler.  Bu 

ortak noktalar, yazarın çoğu eleştirmen tarafından iki farklı döneme ayrılan 

romancılığında bir süreklilik olduğuna işaret eder.   

Bu noktaya kadar, Peride Celâl romanlarındaki kadın karakterlerin psikolojik 

açıdan birbirlerini yineler duruma düşmelerinden yola çıkarak, yazarın romanları 

bağlamında bir “benzerlik” saptaması yapıldı .  Çalışmanın ikinci bölümünde, kadın 

karakterlerin aşk, aile ve kişiler arası ilişkileri açısından sorunsallaştırılan bu 

“benzerlik” söyleminin geçerliliği, yazarın iki döneme ayrılan yapıtları çözümlenerek 

kanıtlanmaya çalışılacaktır.  
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BÖLÜM II 

 

 

PERİDE CELÂL AYNASINDAN KIRILAN KADINLAR 

 

 

 

 Bir yazarın romancılığını farklı iki döneme ayırıp bunlardan ilkini bütünüyle 

yadsırken ikincisini edebiyat değeri açısından övmek ve yazarın romancılığını 

üzerine kurduğu kadın izleğini bu farklılık söylemi içinde değerlendirmemek, Peride 

Celâl romancılığını yorumlayan eleştirmenlerin yanılgısı olsa gerek.  Yazarın 

romanlarındaki kadın karakterleri önemsemeyen incelemelerde, varsayılan değişimin 

altında yatan süreklilik gözden kaçmış olacaktır.  Yazarın yapıtlarında yeri 

tartışılmaz olan kadın karakterleri dışlayan her çalışma nasıl eksik kalacaksa, kadın 

kimlikleri üzerinden yapılacak değerlendirmeler de yaygın farklılık söylemini 

sarsacaktır.   

Peride Celâl romancılığında, (Konur Ertop’un deyişiyle) “sevgi ve tutku 

romanlarından” kopuş, Dar Yol’un ardından 1954 yılında yayımlanan Üç Kadının 

Romanı’yla gerçekleşir (23).  Tülay Bilginer’in kendisiyle yaptığı söyleşide, Üç 

Kadının Romanı’ndan sonra yazdığı tüm romanlara “tamamen sahip çıktığı[n]ı” 

söyleyen Peride Celâl, romancılığındaki değişimi başlattığına inandığı yapıtını da 

böylelikle açıklamış olur (46).  Bu açıklamalarla beş yıl arayla yayımlanan Dar Yol 
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ve Üç Kadının Romanı iki ayrı uca yerleştirilir ve Peride Celâl romancılığı için 

öngörülen dönemsel çerçevede farklılıkları vurgulanır.  Ancak, adları sürekli olarak 

Peride Celâl romancılığındaki farklılığı desteklemek için gündeme getirilen bu iki 

roman, kadın karakterler açısından ele alındığında belirgin bir farklılıktan çok çarpıcı 

bir benzerlik gösterir.  Çalışmanın bu bölümünde Peride Celâl’in Dar Yol, Üç 

Kadının Romanı ve Kurtlar adlı yapıtları, daha önce yazarın romanlarında 

yinelenmeye neden olduğu belirtilen kadın karakterlerin aşk, aile ve kişiler arası 

ilişkileri bağlamında ele alınacaktır.   

 

 

A.  Yitik Ebeveynlerle Iskalanmış İlişkiler  

 İlk kez 1949 yılında basılan Dar Yol romanının coğrafyası da Peride Celâl’in 

diğer romanları gibi İstanbul’dur.  Selim İleri’nin çabalarıyla 1996 yılında Oğlak 

Yayınları tarafından yeniden basılan roman, Peride Celâl’in romancılığının ilk 

yıllarına ait yapıtları arasında yeniden basılmasına izin verdiği tek romandır.  Dar 

Yol hakkında bugüne kadar yazan en dikkate değer eleştirmen/yazar olan İleri, Dar 

Yol’un Peride Celâl’in yapıtları arasında en sevdiklerinden biri olduğunu her fırsatta 

dile getirmiştir (“‘Roman’ Yazan Romancı” 142).  İleri, Dar Yol’u 1940’lı yılların 

Kadıköy, Moda ve Kızıltoprak’ına ve giriş yazısında “romanın yazılış yöntemlerine” 

yapılan vurgu nedeniyle sevdiğini ve önemsediğini belirtir (“‘Roman’ Yazan 

Romancı” 142).  İleri’nin 1940’lı yılların İstanbul’una yaptığı göndermelerle dikkat 

çekici bulduğu Dar Yol, kentsel çevrenin metindeki yansımasından çok, anne terki, 

ebeveyn ölümleri, sorunlu beden algısı ve kız kardeşler ya da kuzenler arası rekabet 

gibi Peride Celâl romanlarının değişmez izleklerini bir arada barındırmasıyla öne 

çıkan bir yapıttır.   
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 Birlikte büyüyen üç kuzenin yaşamının konu edildiği roman, “P. Celal” 

imzalı anlatıcının, romanı nasıl kuzenlerden biri olan Meliha’nın üzerine kuracakken 

bundan vazgeçip Cenan’a ve onun günlüğüne odaklandığını anlattığı giriş bölümüyle 

başlar.  Cenan, annesi Hayriye Hanım ve Nilüfer Kalfa’yla Moda’daki eski baba 

evinde yaşayan 18 yaşında bir genç kızdır.  Babası, o küçükken, uzun süre hasta 

yattıktan sonra ölmüştür.  Cenan’ın çocukluğu o evde, teyze çocukları olan kuzenleri 

Meliha ve Raif’le geçer.  Hayriye Hanım’ın büyüttüğü bu iki çocuktan Meliha’nın 

annesi, yani Hayriye Hanım’ın küçük kız kardeşi, Meliha’nın doğumundan kısa süre 

sonra, yakalandığı ağır bir sıtma yüzünden ölmüştür.  Kız kardeşini çok seven 

Hayriye Hanım, onun acısını dindirmek için küçük yaşta öksüz kalan Meliha’yı 

babasına vermeyerek alıkoyar.  Böylece Meliha yeniden evlenip uzak şehirlere giden 

babasını bir daha görmez.  Raif’in annesi ve Hayriye Hanım’ın ablası olan Celile ise 

daha Hayriye Hanım’la evlenmeden önce Cenan’ın babasına âşıktır.  Fakat binbaşı, 

yani Cenan’ın babası, Celile’yi değil Hayriye Hanım’ı, Hayriye Hanım da binbaşıyı 

sevince Celile kıskançlıktan deliye döner.  Küçük olduğu hâlde kendisinden önce 

evlendiği gerekçesiyle kız kardeşini affetmez.  “[B]üyük kız evde kaldı!” diyecekler 

korkusundan karşısına ilk çıkan kısmeti kabul eder ve “[k]endi halinde bir avukat 

olan” Raif’in babasıyla evlenir (63).  Evin “şımarık ve güzel” kızı Celile, Raif’in 

doğumunun ardından oğlunu ve zaten sevmediği kocasını “zengin değil” bahanesiyle 

bırakıp varlıklı bir Mısırlının peşine düşerek Kahire’ye gider (64).  Daha sonra 

kocasından boşanıp Mısırlı adamla evlenir ve bir oğlu daha olur.  Annesinin tüm 

ısrarlarına karşın Mısır’a gitmeyen ve yaşamı boyunca annesini bir daha asla 

görmeyen ve affetmeyen Raif’in babası da o dokuz-on yaşlarındayken karısı 

tarafından terk edilmeye ve dedikodulara dayanamayarak ölür.  Romanda kesin 

tarihler verilmediğinden binbaşının Cenan kaç yaşındayken öldüğü ve Cenan, Meliha 
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ve Raif arasında kaç yaş fark olduğu bilinmiyor.  Fakat, yine de, anlatıdan Raif ve 

Meliha’nın birbirlerine yakın yaşlarda olduğu ve Cenan’la aralarında dokuz-on yaş 

gibi bir fark bulunduğu anlaşılıyor.  Kuzenlerden Raif, Meliha ile evlidir.  Raif, anlatı 

zamanının başında, Meliha’dan ayrılamadığı için intihar eder.  Roman, Raif’in 

ölümünün ardından, Moda’daki evde Hayriye Hanım tarafından büyütülen, her biri 

ya öksüz ya yetim ya da terk edilmiş olan kuzenler çevresinde gelişen olaylar üzerine 

kuruludur.  Anlaşıldığı üzere Cenan, Meliha ve Raif de Peride Celâl’in diğer roman 

karakterleri gibi ebeveyn ölümü ya da terki deneyimini yaşamış karakterlerdir.   

 Dar Yol, erken dönemde yitirilen ya da terk eden ebeveynlerin Peride Celâl 

anlatısı açısından ne kadar vazgeçilmez olduğunu gösteren önemli romanlardan 

biridir.  Önceki romanlarda tek kadın karaktere odaklanan anlatı, Dar Yol’da iki ayrı 

kadının etrafında gelişir.  Üçüncü kuzen Raif, daha önce de belirtildiği gibi, anlatı 

zamanında ölmüştür.  Bu nedenle o, Cenan ve Meliha gibi anlatının merkezinde 

değildir.  Ancak Meliha’yla yaşadığı sorunlu evliliği ve Cenan’ın kendisine olan 

garip tutkusu nedeniyle Raif’in anlatının gizli odağı olduğu söylenebilir.  Dar Yol’da 

yalnız Cenan’ın değil, Meliha ve Raif’in de ebeveynlerinin ölümü ve terkini 

yaşamaları, yazarın 1949 öncesi romanlarındaki karakterlerin aileleri bağlamında 

yaratılan sorunlu geçmişin rastlantısal olmadığını hissettirir.  Dar Yol’dan beş yıl 

sonra yayımlanan Üç Kadının Romanı’nda anlatının merkezindeki üç kız kardeşin 

ebeveynleriyle ilgili deneyimlerinin, Dar Yol’un üç kuzeniyle benzer biçimde ölüm 

ya da terk izlekleri üzerine kurulu olmasıysa, yazarın her romanında ortaya çıkan bu 

yapının sistemli bir biçimde yinelendiğini gösterir.   

 Peride Celâl, Ülkü Karaosmanoğlu’nun kendisiyle yaptığı 1987 tarihli 

söyleşide, yazmanın zorluklarından bahsederken “[y]azarın acısı anlatılmaz bir 

şey”dir der (41).  Özellikle son romanı Kurtlar’da yazma sorunsalını bir anlatıcı-
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karakter aracılığıyla vurgulayan Peride Celâl’in bu konuya olan ilgisinin izlerini ilk 

romanı Sönen Alev’den itibaren izlemek mümkündür.  Peride Celâl, gerek Kızıl Vazo, 

Dar Yol ve Evli Bir Kadının Günlüğünden’deki gibi tuttukları günlüklerle, gerek 

Aşkın Doğuşu ve Sönen Alev’deki gibi yazdıkları mektuplarla, gerekse Yıldız 

Tepe’deki gibi baş karaktere kendi romanını yazdırtarak karakterlerini yazma 

eylemine dahil etmiştir.  Ancak bir yazar olarak yazma sorunsalına eğildiği ilk 

romanı Üç Kadının Romanı’dır.  Roman, Belkıs, Fatma ve Renan adlı üç kız kardeşi 

konu edinse de gerçek anlamda odaklanılan karakter, yazar olan Fatma’dır.  Bununla 

birlikte Üç Kadının Romanı eleştirmenlerin dikkat ve ilgisini, yazma sorunsalının bir 

kadın yazarın kimliği işlenerek ele almasıyla değil, Peride Celâl romancılığının 

varsayılan ikinci dönemini başlattığı yolundaki yaygın görüşle çekmiştir.   

 İlk kez 1954 yılında iki cilt hâlinde Çağlayan Yayınları tarafından basılan 

roman daha sonra 1987’de yazarın gözden geçirmesinin ardından Üç Kadın adıyla ve 

tek cilt olarak yeniden yayımlanır.  Üç Kadının Romanı, Peride Celâl romancılığını 

dönemselleştirmeye çalışan eleştirmenler için olduğu kadar, yazarı için de son derece 

önemlidir.  Hem yazarın hem de eleştirmenlerin Peride Celâl’in romancılığındaki 

ikinci başlangıcı vurguladığı, Gürsel Aytaç’ın kadın yazarın sorunlarına eğildiği, 

Selim İleri’nin ise Demokrat Parti’nin damgasını vurduğu 1953-1954 yıllarını konu 

edinen “gerçek bir çağ” romanı olduğu için önemsediği yapıtın (İleri, “Tek Partiden 

Demokrat Parti’ye ‘Üç Kadın’ İçin” 20), daha önce de belirtildiği gibi, yakından 

bakıldığında kadın karakterler bağlamında bir kopuştan çok bir sürekliliği imlediği 

görülür.  Romandaki Belkıs, Fatma ve Renan adlı üç kız kardeşin ayrıntılı biçimde 

üzerinde durulacak olan saplantılı güzellik algıları, zihinsel olarak kendilerinden 

başka kimseyle meşgul olamamaları, kendi çıkarlarına hizmet ettikleri sürece 

insanları değerli bulmaları ve aşırı bencillikleriyle, Dar Yol’daki Cenan ve 
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Meliha’yla olduğu kadar, Peride Celâl’in diğer kadın karakterleriyle de bire bir 

örtüştüğü söylenebilir.  Üç Kadının Romanı’ndaki kız kardeşler, annelerini 

yitirmişlerdir ve babaları Kadri Bey’den nefret ederler.  Belkıs, Fatma ve Renan 

birbirleri dahil kimseyi sevmemektedir.  Roman, kız kardeşlerden Fatma’yı öne 

çıkaran üçüncü tekil kişi anlatımıyla aktarılır.   

  Kadri Bey, babasının kurduğu vakfın sağladığı gelirle zamanının büyük bir 

çoğunluğunu Avrupa’da geçiren, rahatına ve kadınlara düşkün biridir.  İlk eşi, yani 

Belkıs ve Fatma’nın anneleri, kızları çok küçükken veremden ölmüştür.  

Çocuklarıyla ilgilenmeyen ve karısının ölümünün ardından sürekli Avrupa’da 

bulunan Kadri Bey, kızlarını İstanbul’da yaşlı annesi ve anne bir baba ayrı kardeşi 

Zarife’ye bırakır.  Erken dönemde annelerini kaybeden Belkıs ve Fatma’nın 

çocuklukları, bencil ve sorumsuz bir babanın hem sevgisinden hem de varlığından 

yoksun olarak Zarife Hala’larıyla geçer.  “Evde kalmış kız” konumunun dayatması 

sonucu, eve ve yeğenlerine bakma zorunluluğundan dolayı hem Kadri Bey’den, hem 

çocuklardan, hem de yaşamdan nefret eden Zarife, Belkıs ve Fatma’ya sevgisizliğini 

açıkça belli eder.  Böylelikle Zarife, Belkıs ve Fatma için saldırgan bir ikame anne 

(surrogate mother) figürü, yani anne işlevi gören bir karakter olur.  Romandaki kız 

kardeşlerden üçüncüsü ise Renan’dır.      

Renan, Kadri Bey’in Avrupa seyahatlerinden birinde tanıdığı İsviçreli bir 

kadınla yaptığı evlilik sonucu dünyaya gelir.  Anlatı zamanında 23 yaşında olan 

Renan’ın annesi Kadri Bey’le İstanbul’daki yaşamına çok fazla dayanamaz ve henüz 

iki yaşlarında olan Renan’ı da alıp İsviçre’ye gider.  Kadri Bey’le evliliklerinin 

niteliğine dair anlatıda ipuçları bulunmasa da Renan’ın annesinin İsviçre’ye 

döndükten sonra bir-iki yıl kendine gelememesi ve Renan’la bile ilgilenememesi, bu 

evliliğin hoş bir deneyim olmadığını gösterir.  Annesinin İsviçre’ye döndükten sonra 
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kazadan çok intihara benzeyen bir olayda can vermesinin ardından Renan, 

muhtemelen üç-dört yaşlarında, İstanbul’a, Zarife tarafından bakılmak üzere 

babasının ve kardeşlerinin yanına döner.  İsviçreli mi yoksa Türk mü olduğu 

konusunda kararsız olan ve bu iki kültür arasında bocalayan Renan, anlatıda Belkıs 

ve Fatma gibi sık sık geçmişine dönmez.  Romanda ne Belkıs ve Fatma’nın 

geçmişleriyle ilgili bölümlerde Renan’la, ne de Renan’ınkilerde iki ablasıyla ilgili anı 

yoktur.  Anlatı zamanında liseyi bitirmek üzere İsviçre’de, annesinin kardeşi Julie 

teyzesinin yanında, İstanbul’daki ailesinden hem fiziksel hem de duygusal bakımdan 

uzakta bulunan Renan da tıpkı ablaları Belkıs ve Fatma gibi babalarından nefret 

eden, annesiz ve mutsuz kız kardeşlerden biri olarak anlatıdaki yerini alır. 

Romanda İstanbul’da yaşayan Belkıs ve Fatma’nın öyküleri ayrı ayrı gelişse 

de birbirine karışır.  Fatma’nın öyküsü Belkıs olmadan, Belkıs’ınki de Fatma’sız 

anlaşılamaz.  Oysa Renan’la ilgili bölümlerin anlatıdan bağımsız olduğu 

düşünülebilir.  Renan’ın bölümleri romandan tamamıyla çıkarıldığı zaman bile 

kurguda farklılık olmayacaktır.  Renan karakteriyle ilgili bu sorunun yazarı da 

rahatsız ettiğini romanın Üç Kadın adıyla tekrar basılmasının ardından Ülkü 

Karaosmanoğlu’nun kendisiyle yaptığı bir söyleşiden anlıyoruz.  

Karaosmanoğlu’nun bir sorusu üzerine Peride Celâl, üç kardeşin romanını yeniden 

yazmaya kalksa kız kardeşleri farklı ele alacağını söyler ve ekler: “Belki aynı kişileri 

yeniden ele almaya kalksam başka türlü olurdu.  Zamanla deneyimlerle insana 

bakışımız da değişiyor.  Renan’ı hiç almazdım romana örneğin.  Onunla 

kaynaşamadım” (39).  1987 yılında yapılan bu söyleşiden üç yıl sonra Peride Celâl’in 

Renan’la ilgili rahatsızlığının izlerini, Kurtlar romanında buluruz.  Romanda yazar 

olan anlatıcı-karakter, teyze kızı Nilüfer’den Renan’la ilgili şöyle bir yorum alır: 

“‘Biliyor musun, son romanda kızkardeşlerden küçüğü bana biraz havada kalmış 
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göründü, olmasa da olurdu o kız romanda...’ diye açıkladı eleştirisini geçen gün.  

Havada kalan kızkardeşi yerine oturtamamanın acısı bıçak gibi kesti içini” (26, 

özgün vurgu). 

Romanda üç kız kardeşin babalarından nefret edip ölmüş annelerini “iyi” 

olarak hatırlamaları, bizi bir önceki bölümde tartışılan, Peride Celâl romanlarında iyi 

anne temsillerinin ancak ölmüş ya da metinden uzaklaştırılmış anne karakterleriyle 

sağlanması konusuna götürür.  Bu bağlamda Üç Kadının Romanı’nda gözlemlenen 

çarpıcı noktalardan biri de anne karakterlerinin kaderlerine benzer biçimde, babaların 

da “gölge” karakter olmaktan kurtuldukları an “kötü” olmaya mahkûm 

kılınmalarıdır.  Yazarın ilk romanlarından Sönen Alev ve Kızıl Vazo’da ilgili ve 

şefkatli baba karakterlerinin anlatının başlarında gerçekleşen “ani” ölümleriyle iyi 

baba temsilleri olanaksızlaştırılır.  Peride Celâl romanlarında, baba karakterlerinin 

anlatıda etkin biçimde yer almaları sık rastlanan bir durum değildir.  Baba 

karakterleri, kayıp ya da gölge konumlarından sıyrılıp metne dahil olduklarında ya 

kötü olarak sunulur ya da değersizleştirilir.  Etkin baba figürlerinin ender 

örneklerinden biri olan Kadri Bey, romanda otoriter, sevgisiz ve zalim bir baba 

olarak anlatı boyunca olumsuzlanır.  Farklı dönemlere ait oldukları sık sık belirtilse 

de Dar Yol ve Üç Kadının Romanı’ndaki kadın karakterler benzer biçimde 

ebeveynlerinden “arındırılır”; olası “iyi” ebeveynler metinlerden ölüm, terk ve 

suskunluklarıyla uzaklaştırılırken, kötüler metne dahil edilir.  Peride Celâl’in diğer 

romanlarında da gözlemlenebilecek olan bu yapı, son romanı Kurtlar’da farklı bir 

biçimde işler.  Yirmi dört saatlik bir anlatı zamanında adı hiç verilmeyen anlatıcı-

karakterin altmış yıllık yaşamının anlatıldığı 567 sayfalık romanda anne karakteri 

tam anlamıyla sürgündedir.  Metne dahil edildiğinde ise amaç anneden alınamayan 

sevgiyi vurgulamaktır.  Yazarın romanları içinde ilk kez Kurtlar’da, kökenleri belki 
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de yazarın kendi yaşamında aranması gereken, üvey baba olgusu ortaya çıkar.  

Karakterin hiç tanımadığı ve dolayısıyla anlatıda yer almayan öz babası, metinden ve 

karakterin yaşamından uzakta olduğu için iyi baba temsili olarak olumlanırken, 

karakteri büyüten üvey baba, gösterdiği sevgi göz ardı edilip karakteri anne 

sevgisinden yoksun bırakmakla suçlanır ve değersizleştirilir.   

Anne ve baba karakterlerinin sistemli bir biçimde susturulmaları ya da 

metinlerden uzaklaştırılmaları hem özgül romanlardaki kadın kimliklerini hem de 

tüm romanlar bağlamında Peride Celâl kadınlarını anlamak açısından büyük önem 

taşır.  Erken dönemde kaybedilen bir ebeveynin çocukta, Peride Celâl kadınlarında 

gözlemlenen eşduyum (empati), ilişkiler, özne-nesne ayrımı, kendilik saygısı gibi 

konularda sorunlara neden olup olmadığı kesin olarak belirlenemese de bugün 

yaygın olarak kabul gören bir düşünce, çocuğun daha sonraki ruhsal sağlığının 

yaşamının ilk üç yılında annesiyle arasındaki içten, sıcak ve sürekli ilişkiye 

dayandığıdır.  Psikanalitik kurama göre, yetişkin yaşlarda karşılaşılan sorunların 

çocukluktaki gelişim evreleriyle yakından ilişkili olduğu düşüncesi de bu görüşü 

destekler niteliktedir (Tura, Günümüzde Psikoterapi 228).  Peride Celâl’in 

yapıtlarında sorunsuz bir ebeveyn-çocuk (özellikle de anne-kız) ilişkisi kuramayan 

kadın karakterlerin sorunlarının erken çocukluk dönemlerinden kaynaklandığı 

düşünülebilir.  Nitekim, geçmişlerinden taşıdıkları sorunlar, hem aksayan aşk ve 

kişiler arası ilişkilerinde hem de çarpık beden algılarında izlenebilir.  Yitik 

ebeveynler Peride Celâl kadınlarının psikolojik açıdan birbirlerini yinelemelerine 

neden olur.         

 Yazarın yapıtlarında anneler, değişmez biçimde belli sorunlar çerçevesinde 

ele alınır.  Kurtlar’ın anlatıcısı, asıl babasının annesinin ilk eşi olduğunu ilkokul 

yıllarında öğrenir.  Gerçeği öğrenmesiyle birlikte anlatıcının çocukluğu bir 
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“cehennem[e]” döner (25, özgün vurgu).  Babası bilip sevdiği adam, birden gözünde 

annesinin “sevgili kocası” olur (136, özgün vurgu).  “Yalnız o adamı sevdi, ben hep 

sonra gelirdim!” diye düşünür yıllar sonra annesi için (136, özgün vurgu).  

Kendisinin hak ettiği sevgiyi annesinin eşine verdiği düşüncesinin anlatıcıda yarattığı 

öfke tüm yaşamı boyunca sürer: “Seni kimsenin sevmediğini düşünürdün durmadan.  

Kocasından başkasını gözü görmeyen ananın sevgisi yeterli değildi” (529).  Bu 

öfkeyle annesine çektirdikleri konusunda kendisiyle girdiği bir hesaplaşmada 

annesini “[z]avallı kadın” (529) diye anarak ona karşı haksızlık etmiş olabileceğini 

düşünse de annesinin “[s]evgili kocasıyla aralarına bir karaçalı gibi” girdiği 

saplantısından kurtulamaz (337).  Kadın karakterlerin, annelerinin eşlerini 

kendilerinden daha çok sevdiklerine inanmaları ilk kez Kurtlar’da ortaya çıkan bir 

izlek değildir.  Yıldız Tepe ve Gecenin Ucundaki Işık romanlarında bu izlek, 

Kurtlar’daki kadar belirgin olmasa da, yinelenmiştir.  Dar Yol’da annesinin Cenan’ı 

ölmüş eşine benzediği için daha fazla seviyor olması düşüncesi de anne sevgisinin 

farklı biçimde sorunsallaştırılması olarak değerlendirilebilir (68).  Bu tarz bir 

sorunsallaştırmanın yalnız yaşayan anne figürleri söz konusu olduğunda devreye 

sokulması, daha önce ayrıntılı biçimde ele alınan, romanlarda kadın karakterlerin 

özelde anne, genelde ebeveynleriyle aralarındaki aksayan ilişkilerine dayanan sistem 

içinde anlamlıdır.  Peride Celâl’in kadın karakterleri için geçerli olan sevgisizlik ya 

da anne sevgisinden mahrum kalma olgusunu, ölmüş, terk etmiş ya da metinden 

uzaklaştırılmış annelerle kurmak olanaklıyken, yaşayan anne figürleri bunu 

zorlaştırır.  Böylece annenin eşini kızından çok sevmesi izleğiyle, anne yokluğunda 

karakterler için kurulan sevgisizlik ortamı anne figürünün varlığında da sağlanmış 

olur.  Sevgisizliğe yapılan vurgularla, karakterlerin aşk ve kişiler arası ilişkileri kadar 

geçmişleri de ortak bir zemine oturtulur.  Bu bağlamda Üç Kadının Romanı’nda 
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annesini küçük yaşta kaybeden Fatma’nın çocukluğunda kendini “çirkin, anasız, 

sevgisiz ve yapayalnız” (1: 41) hissetmesiyle Kurtlar’daki anlatıcı-karakterin de aynı 

dönemlerde kendini “çirkin”, “pasaklı ve yalnız” bulması ve kimsenin onu 

sevmediğini düşünmesi, sevgisizlik üzerine kurulan yapının nasıl işlediği konusunda 

fikir verebilir (529-30).   

 Kurtlar’ın anlatıcısı, altmış yaşında bir kadın romancıdır.  Anlatıcı-karakter, 

elli yıllık geçmişiyle, yani ailesi, aşkları, çocukları, evliliği, teyze kızı ve yazarlığıyla 

hesaplaştığı 24 saatlik anlatı zamanında bitmemiş iki roman üzerinde çalışmaktadır.  

Bunlardan “Ağacın Üstündeki Ev” başlıklı romanın baş karakteri Mine’nin yaşam 

öyküsüyle anlatıcı-karakterinki birbirine karışır.  Anlatıcı-karakter, kendi öyküsünün 

nerde bittiği, kurmacanın nerde başladığı ayrımını yapamadığı noktada Mine’nin 

romanını yazmayı bırakır.  Özyaşamsal roman olarak tanımlanan, yazarın yaşam 

öyküsünün anlatıcı-karakterinkiyle, anlatıcı-karakterin yaşam öyküsünün ise 

Mine’ninkiyle birbirine karıştığı Kurtlar’da yaratılan sarmal sonsuzluk hissi (mise en 

abyme), en belirgin şekliyle aile yapılarında ortaya çıkar.  Mine’nin anne ve üvey 

babasıyla olan ilişkisi, anlatıcınınkinin yansıması gibidir.  Anlatıcının annesiyle ilgili 

düşünceleri Mine’nin ağzından onun annesi için tekrarlanır: “Babamı hiç sevmemiş, 

beni de çok sevdiğini sanmıyorum.  O, yalnız babalığımı sevdi...” (138, özgün 

vurgu).  Kurmaca bir karakterin kurmaya çalıştığı bir romanda da aynı sevgisizlik 

söyleminin devam ettirilmesi, bu yapının Peride Celâl romanları açısından 

vazgeçilmezliğini gösterir.    

 Annesinden hak ettiği sevgiyi alamadığını düşünen Kurtlar’ın anlatıcısı, 

kendisi anne olduğunda çocuklarına sevgi veremez.  Ancak bu yalnız Kurtlar’a, bu 

romanın anlatıcısına özgü bir durum değildir.  Çünkü Peride Celâl kadınlarının tümü 

anne olduklarında mesafeli, sevgisiz ve soğuk annelere dönüşürler.  İncelediğimiz 
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bütün romanlarda kadın karakterler yitik ebeveynlerinden alamadıkları varsayılan 

bağlılık ve sevgiyi kendi çocuklarından da esirgerler.  Karakterler açısından annelik 

ise ya Kurtlar romanındaki anlatıcı-karakterde belirgin bir biçimde gözlemlendiği 

gibi tanımlanamayan bir durum ya da Dar Yol ve Üç Kadının Romanı’ndaki gibi 

istenmeyen bir yükümlülük olarak yer alır.   

 Dar Yol’un birbirini çekemeyen teyze kızlarından Meliha, anlatı boyunca 

yapılan vurgudan da anlaşıldığı üzere, herkesin ilk görüşte hayran olduğu, tartışmasız 

çok güzel ve bir o kadar da bencil ve soğuk bir kadındır.  Henüz bebekken annesini 

yitiren ve hemen ardından babası tarafından teyzesine bırakılan Meliha için çocuk, 

sevgi sözcükleriyle anılacak bir varlık değildir.  Çocuk, Üç Yirmidört Saat’teki 

Fatma’nın aklından geçirdiği gibi, ancak bir erkeği elde etmek uğruna kullanılacak 

bir araçtır.  Meliha, kendisini terk edemediği için intiharı tercih eden eşi/kuzeni 

Raif’in ölümünün ardından yitirdiği kendilik saygısını, gösterdiği ilgi ve hayranlıkla 

onaran Raif’in en yakın dostu Osman’ı elde etmek uğruna her türlü fedakârlığın 

yapılacağı bir erkek olarak görür.  Meliha’ya göre, bir erkeği elde etmek için 

yapılabilecek en büyük fedâkarlık, sevmediği hâlde çocuk doğurmaktır:  

“Bir evi tutan temel, çocuktur” diyorlardı.  Onu büsbütün eve 

bağlamak, kapısı, perdesi, masası gibi bütünden ayrılmaz bir parça 

haline koymak için lazımsa bir tane değil, birkaç tane doğuracaktı.  

Çocukları hayatın huzurunu, güzelliğini bozan küçük azılı hayvanlar 

gibi gördüğü, sevmediği, ürktüğü halde.  (Dar Yol 138)       

Meliha’nın bir yük olarak gördüğü çocuk, iki romancı kadın karakter—Kurtlar’daki 

anlatıcı ve Üç Kadının Romanı’ndaki Fatma—için de meslekî açıdan bir engeldir.  

Eşinin “[b]enim çocuklarımı bile doğurmak istemedin sen!” diyerek suçladığı 

Kurtlar’daki anlatıcı-karakter, çalışmasına engel olmasından korktuğu için eşinden 
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habersiz kürtaj olmuştur (434, özgün vurgu).  Daha sonra sahip olduğu biri kız, biri 

erkek iki çocuğuyla arasındaki ilişki de anlatıcı-karakterin kendisi gibi sevgisiz ve 

mesafelidir.  Anlatı zamanında evli ve başka şehirlerde olan çocuklarının kendisiyle 

ilişkileri hakkındaki sitemleri yazdıkları mektuplara yansır: “Telefonlarda sesin, uzak 

ilgisiz bir mırıltı.  Torununu sormayı unutuyorsun kimi zaman”; “Neden bu 

yabancılık aramızda sürüp giden?” (560-61).  Her ne kadar mektuplarında hem kızı, 

hem de oğlu ona sitem etseler de anlatıcının kendi geçmişiyle girdiği hesaplaşmada 

çatıştığı ve yüzleştiği kişi hep kızı olur.  Annesini gerçek babasını hiç sevmemekle 

suçlayan anlatıcının kızı da babasının ölümünün ardından benzer duygular içindedir: 

“Babamızı sevmezdi, neyin acısını çekiyor!” (13, özgün vurgu).  Anlatıcının 

oğlundan çok kızıyla çatışmasının, kızın annesini her yönüyle görebilmesinden 

kaynaklandığı söylenebilir.  Kızı, anlatıcının kendinden başka kimseyi sevmediğini, 

onun gözünde yazarlığın kendilerinden daha önemli olduğunu ve annelerinden 

aldıkları mektupların bile onlarla kurulacak iletişimden çok onun yazarlığına hizmet 

ettiğini bilmektedir.  Annesine gönderdiği bir mektupta şöyle yazar: 

Uzakta olmamızdan belki de kıvançlısın, diye düşünüyorum.  

Mektuplar yazabildiğin için.  Birkaçını saklamamı, geri 

göndermemi istediğini anımsıyorum.  Bana öyle geliyor ki senin 

için önde gelen, bize olan özleminden çok, mektup yazmak 

tutkusu, öykü yazar gibi.  (561, özgün vurgu) 

Mektupta kızının kendisini yargılamasından rahatsız olsa da, aklını çelen düşünce 

kızını doğrular niteliktedir: “O mektuplardan bir gün bir öykü çıkarmak” (561).  

Çalışmasına engel olacakları düşüncesiyle istenmeyen çocuklar böylece annelerinin 

yapıtları için malzeme sağlamış olurlar.   

 Kurtlar’dan 36 yıl önce yayımlanan ve Peride Celâl’in romancı bir kadını ele 



 
 
 

50 

alan ilk yapıtı olan Üç Kadının Romanı’ndaki Fatma da Kurtlar’daki anlatıcı gibi, 

çocukları yazarlık kariyerinin önünde bir engel olarak görür.  Başına gelen bir “belâ” 

(2: 219) olarak gördüğü hamileliğinde kendini “[i]çine böcek düşüp suyu bulanan bir 

küp[müş]” (2: 218) gibi hisseden ve daha yazmayı planladığı birçok öykü ve romanı 

olan Fatma için bebek “[b]ir bağ daha”dır (2: 225).  Kürtaj olmak için gittiği 

jinekoloğun bekleme odasında sevgilisi Arif Hikmet’in çocuğu neden aldırmak 

istediğini sorması üzerine zaten sevmediği çocukların kendisi için birer “külfet”ten 

farksız olduğunu söyler (2: 225).  Annesinin erken ölümü nedeniyle anne 

sevgisinden mahrum büyüyen Fatma, çocuk konusunda verdiği karar nedeniyle 

kendisini terk etmek isteyen Arif Hikmet’i yeniden elde edebilmek için gerçekte 

engel olarak gördüğü çocuğu aldırmaktan vazgeçer.  Böylece Peride Celâl 

romanlarında çocuk, bir kez daha, kadın karakterin erkeği elde edebilmek için 

kullandığı bir araç durumuna düşürülür.  Bu noktada önemli olan, kadın karakterlerin 

çocuk sahibi olma düşüncesine karşı takındıkları mesafeli tavır değil, romanlara 

egemen olan sevgisizlik söyleminin “çocuk” aracılığıyla bir kez daha tutarlı 

kılınmasıdır.  Sonuç olarak, annelerinin varlığında da yokluğunda da sevgisiz 

büyüyen Peride Celâl kadınları, alamadıklarını düşündükleri sevgiyi kendi 

çocuklarına veremeyen mesafeli ve soğuk anneler olurlar.   

 

 

B.  Görülmeyen Bedenler, Ayna Gözlü Erkekler 

 Peride Celâl kadınlarının anne ve babalarıyla kuramadıkları erken dönem 

ilişkileri, onların diğer ilişkilerini de etkiler.  Kadın karakterlerin anlamlı ilişkiler 

yaşayamamalarının temelinde, kimliklerini oluşturan bencillik, çıkarcılık, haset ve 

sevgisizlik gibi, kökenleri çocukluğun ilk dönemlerinden kaynaklanan ilksel 
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yapılarda bulunabilecek duygular vardır.  Bu kadınlar, ölmüş, terk etmiş, metinlerden 

uzaklaştırılmış ya da yalnız kötü temsilleriyle varolan ebeveynlerden alamadıkları 

düşünülen beğeni, ilgi, sevgi ve şefkati aşk ilişkilerinde ararlar.  Ancak kadın 

karakterlerin eşlerinden bekledikleri bu duygulara kendilerinin sahip olmaması, aşk 

ilişkilerindeki aksamaları ortaya çıkarır.  Kuruluş özellikleri ele alındığında, zaman 

içinde çarpıcı bir değişim göstermeyen Peride Celâl romanlarında anlatının 

merkezindeki kadın karakterler kendi kimliklerini sürekli olarak aşk yoluyla 

tanımlamaya çalışırlar.  Kimliğini oluşturmak kadın karakterlerce “kendini değerli 

kılmak” olarak algılandığı için, ilişki kurmak ya da yürütmek adına yapılan her şey 

sonuçta kendini yüceltme uğraşına dönüşür.  Aşk ilişkisinde amaç kadının kendini 

değerli hissetmesi olduğundan, arzulanan erkeklerin seçiminde de erkeklerin 

özelliklerinden çok kadınların kendi duygusal gereksinimleri belirleyici olur.  

Temelinde kendine dönüklüğün yattığı bu kısır döngü içinde ilksel ilişkilerde, yani 

anne ve çocuk arasındaki ilişkilerde yaşanan sorunlar aşk ilişkilerini de çıkmaza 

sokar.   

Yitik ebeveynlerden kaynaklandığı anlaşılan sevgisizlik söylemi, kadın 

karakterlerin aşk ilişkilerinde de dikkati çeken bir özelliktir.  Bu karakterler, 

alamadıklarını düşündükleri beğeni ve sevginin yarattığı boşluğu kapatmaya 

çalışırlar.  Gereksinimleri olan sevgiyi kendi kendilerine karşılamaya çalıştıkları için 

de başkalarına verecek sevgileri kalmaz.  Bu nedenle, aşk ilişkilerinde sürekli “alan” 

taraf olurlar.  Oysa sağlıklı bir ilişki kurmak ve yürütmek için gerekli olan pek çok 

öğeden belki de en önemlisi eşlerin birbirlerine karşı yoğun, verici duygular 

hissedebilmeleridir.  Ancak, Peride Celâl kadınlarının aşk ilişkilerinde gözlemlenen 

aksamalar yalnız aşk ve sevgisizlik izleklerinin bir aradalığının yarattığı çelişkiden 

kaynaklanmaz.  Arzulanan erkeğin seçiminde rol oynayan beğenilme, farkedilme ve 
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sevilme isteği bir yönüyle anneye, bir yönüyle de “ikizlik” izleğini akla getiren ve 

romanlarda genelde “teyze kızı” olarak sunulan kadın arkadaşa bağlanabilir.   

Yitik ya da kötü anne temsilleriyle beğenilme, görülme ve sevilme 

deneyimini yaşayamadığı düşünülen kadın karakterler, en yakın dostları olan 

kadınların herkes tarafından beğenildiğine ve sevildiğine inanırlar.  Dar Yol’da 

Cenan’ın tek düşüncesi, herkesin beğendiği teyze kızı Meliha gibi olmaktır.  

Kurtlar’ın anlatıcı-karakterinin de yerine geçmek istediği tek insan teyze kızı 

Nilüfer’dir.  Üç Kadının Romanı’ndaki Fatma’yla arkadaşı Leylâ arasındaki ilişki de, 

Fatma’nın Leylâ gibi olma arzusuyla biçimlenmiştir.  Bu kadınlar arasında yaşanan 

haset, özdeşleşme ve idealleştirme-değersizleştirmeyle  tanımlanabilecek ilişki, 

Peride Celâl kadınlarının sahip olmadıklarını düşündükleri ilgi ve sevgiyi, en 

yakınlarındaki kadında görmenin yarattığı huzursuzluğun önemli örneklerindendir.  

Kadın karakterler bir yandan sahip olmadıklarına inandıkları (beğenilmek, güzellik ve 

sevilmek gibi) değerleri bu diğer kadına yakıştırarak onu olmak istedikleri kişi 

konumuna getirir, bir yandan da psikanalist kuramcı Melanie Klein’ın ünlü yapıtı 

Haset ve Şükran’da yaptığı tanıma uygun biçimde, bu özelliklerin kendilerine değil de 

onlara haz verdiği düşüncesiyle yoğun haset duyarlar (23).  Sahip olmak istedikleri 

her şeyin tek varisi olarak gördükleri bu kadınlarla aralarındaki gel-gitli ilişkide hem 

onları idealleştirip onlarla özdeşleşirler, hem de değersizleştirip dışlarlar.  Jale 

Parla’nın “Kurt ve Gül: Peride Celâl’in Kurtlar’ında Gizli ve Açık Metinler” başlıklı 

makalesinde romandaki Nilüfer’in anlatıcı-karakterle ilişkisi bağlamında kullandığı 

“çiftil” tanımı, Kurtlar’daki kadar vurgulanmamış olsa da, Dar Yol romanındaki 

Cenan’la Meliha ve Üç Kadının Romanı’ndaki Fatma’yla Leylâ arasındaki ilişkiler 

için de geçerlidir.  Kurtlar romanında Nilüfer’in biseksüel olduğu açıkça belirtildiği 

gibi Üç Kadının Romanı’nda da Fatma ve Leylâ arasındaki ilişkinin erotik bir boyutu 
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olduğu sezdirilir.  Kadınlar arasında yaşanan bu ilişkilerin akla getirdiği çiftillikle 

ilgili sorular, bir sonraki bölümde psikanalitik kuram çerçevesinde irdelenecektir.   

Çiftilleriyle kendilerini farklı kutuplarda gören Peride Celâl baş karakterlerine 

göre diğer kadınlarla aralarındaki en önemli fark kendilerinin çirkin, onların güzel 

olmasıdır.  Yalnız Dar Yol, Üç Kadının Romanı ve Kurtlar romanlarındakiler değil, 

diğer Peride Celal romanlarının baş karakterleri de, bazen yarım ağızla da olsa, 

kendilerini çirkin bulduklarını söyler ya da hissettirirler.  Bu çirkinlik söylemini 

bazen, bir söyleşisinde “[k]endimi çok çirkin bulurdum” diyen yazarın imzasını 

kullanan anlatıcı da destekler (İleri, “Peride Celal’le Söyleşi” 45).  Bununla birlikte, 

metinlerdeki hemen hemen her erkeği fiziksel özellikleriyle etkileyip kendilerine âşık 

etmeleri, bu kadınların çirkinlik iddialarını geçersiz kılar.  Kadınların çirkin 

olmadıklarının kabul edilmesi önemli bir soruyu gündeme getirir: Etrafındaki 

erkekleri dış görünümüyle cezbedebilen, onların beğeni, ilgi ve sevgisini kazanabilen 

bir kadın neden kendini çirkin bulur?  İngiliz “nesne ilişkileri” okulunun Melanie 

Klein’dan sonra en önemli isimlerinden biri olan D. W. Winnicot’ın Oyun ve 

Gerçeklik adlı kitabındaki “Çocuğun Gelişiminde Annenin ve Ailenin Ayna Rolü” 

başlıklı makalesinde yer alan görüşler, Peride Celâl kadınlarının öyle olmadıkları 

hâlde kendilerini neden çirkin hissettiklerinin, yani kendilik algılarının 

anlamlandırılması açısından son derece önemlidir.   

Anneyle kurulan ilişkinin çocuğun güzelliği algılamasıyla bağlantılarını ele 

alan makalesinde D. W. Winnicot, annenin yüzünün çocuğun gelişim aşamasında 

ayna rolü oynadığını belirtir (138).  Winnicot’a göre, annenin çocuğa nasıl baktığı ve 

o anki ruh hâli çocuğun annenin yüzünde göreceklerini belirler (139).  Bir başka 

deyişle, çocuk kendini annenin yüzünden yansıdığı biçimiyle algılar.  Kendini güzel 

ya da çirkin bulması buna göre değişkenlik gösterir.  Bunların yanı sıra, Winnicot, 
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“bebeğe bebeğin kendisini geri verme rolü” olarak adlandırdığı bu ilişkiyi yalnız 

anneyle sınırlamaz.  Winnicot’a göre çocuk, anne dışında babanın yüzünden ve 

“kendisiyle ebeveynlik ve kardeşlik ilişkisi içinde bulunan diğer insanların 

yüzlerinden kendini geri alma” eğilimindedir (145).  Yani, güzel olduğu hâlde 

ebeveynleri onu öyle görmüyorsa, çocuk güzelliğini algılayamayacaktır.  İşte tam bu 

noktada Peride Celâl kadınlarının ebeveynleri (özellikle anneleri), güzel arkadaşları 

ya da teyze kızları onların aşk ilişkilerinin doğasını belirler.  Kendi bedenleriyle ilgili 

düşünceleri ve “güzel” arkadaşları, arzulanan erkeğin seçiminde etkili olur.  Kimi 

zaman sevilmekle eş anlamlı olarak kullanılan görülmek arzusu, görüldüğüne ve 

sevildiğine inanılan güzel kadınların erkeklerini elde ederek doyurulmaya çalışılır.  

Bu davranışın altında, ilginin güzel olandan kendilerine çevrildiğinde, sevgisizliğin 

neden olduğu boşluğun doldurulacağı inancı yatar.  Peride Celâl kadınlarının kendi 

bedenleriyle ilgili görüşleri ve bu görüşler doğrultusunda biçimlenen aşk ilişkileri, alt 

bölümlerde, sırasıyla Dar Yol, Üç Kadının Romanı ve Kurtlar romanları bağlamında 

ele alınacaktır.   

 

 

1. Aşkın Dar Yol’ları   

Peride Celâl kadınları arasında güzellikle ilişkilendirdiği ve sevilmekle bir 

tuttuğu görülme deneyimini yaşayabilmek uğruna her olasılığı zorlayan önemli 

karakterlerden biri Dar Yol’daki Cenan’dır.  Diğer Peride Celâl karakterleri gibi 

bencil, kimseyi sevmeyen, duygusal derinlikten, karşısındakilerin neler hissettiğini 

anlamaktan uzak olan ve güzellik saplantısı bulunan Cenan, romandaki erkeklerin 

onun güzel ve çekici olduğunu düşünmesine karşın kendini güzel ve çekici 

bulmamaktadır.  Kendini bir birey olarak oluştururken Cenan’ın aynalar aracılığıyla 
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dile getirilen sorunları vardır.  Anlatının başında günlüğüne yazdığı ilk satırlarda 

kendini okuyucuya şöyle tanıtır: “On sekiz yaşındayım.  Çirkin olmadığımı 

söylüyorlar ve beni hiç kimse sevmiyor” (13).  Cenan’ın güzel olduğunun değil, 

çirkin olmadığının söylenmesi ya da Cenan’ın, insanların onun fiziksel özellikleriyle 

ilgili görüşlerini böyle olumsuzlayarak aktarması, anlatı boyunca çirkinliğe yapılacak 

vurgunun en önemli işaretlerinden biridir.  Cenan kendini beğenmez ve kimsenin 

kendisini görmediğini, beğenmediğini düşünür ve aynalardan kaçar (121).  Onların 

önünde durduğu zaman amacı kendini seyretmek değildir.  Çünkü aynadan yansıyan 

imgesinin güzel olmadığını düşünür (119).  Annesiyle yüzeyde sevgi dolu, şefkatli ve 

sürekli bir ilişkisi olmasına ve romandaki tüm karakterlerin onu beğenmesine karşın 

Cenan’ın neden güzel olduğuna inanmadığı ve “görülme” konusunda saplantılı 

davrandığı romanın anlaşılması için irdelenmesi gereken noktalardır.   

Winnicot’ın “Çocuğun Gelişiminde Annenin ve Ailenin Ayna Rolü” makalesi 

bizi, Cenan’ın kendini neden çirkin bulduğu konusunda aydınlatmaz.  Çünkü 

anlatının birçok yerinde Hayriye Hanım, arzu ederek, büyük çabalar sonucu sahip 

olduğu Cenan’a olan ilgi ve sevgisini dile getirir.  Büyük olasılıkla Cenan’a 

annesinin yüzünden yansıyanlar son derece olumludur.  Fakat ya Cenan annesine 

baktığında, annesinin yüzü ona dönük değilse?   

Seven, ilgilenen, şefkatli bir anneyle mutlu, içten ve sürekli bir ilişkisi 

olmasına karşın Cenan’ın görülme ve beğenilme konusundaki saplantısını, 

Winnicot’ın yine aynı makalesi doğrultusunda, annesinin Cenan’a bebekliğinde 

sunduğu ortamla ilişkilendirmek olanaklı görünüyor (144).  Bir vaka incelemesinde 

Winnicot, annenin bebekle “aktif olarak ilişki kurduğu zamanlar dışında başka 

birileriyle” konuştuğunu ve böylece anneye bakan bebeğin onu başkalarıyla 

konuşurken gördüğünü söyler (144).  Bebek, annenin yüzünde kendini 
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görememektedir.  Winnicot’ın bir hastasının durumunu değerlendirdiği bu vaka 

incelemesi, Cenan’ın durumunu anlamamıza yardımcı olabileceği için önemlidir.  

Cenan bebekken evde Hayriye Hanım’ın ilgilendiği ve gerçek anlamda şefkate 

ihtiyaç duyan, ebeveynleri ölmüş ya da onlar tarafından terk edilmiş iki çocuk daha 

vardır: Meliha ve Raif.  Yine aynı dönemde Hayriye Hanım, Cenan’ın hasta 

babasıyla da ilgilenmekte ve kızını büyütürken bakıma muhtaç üç insanla daha 

uğraşmaktadır.  Ancak Winnicot ayna rolünün yalnız anne değil tüm aile üyelerince 

gerçekleştirildiğini söyler.  Annesinin yüzünde kendini bulamayan Cenan’ın hasta 

yatağındaki babasının yüzünde de kendini göremediğini düşünmek yanlış 

olmayacaktır.  Kendini ebeveynlerinin yüzlerinde görememesi Cenan’ı “görülme” 

konusunda saplantılı yapmış gibidir.  Kurduğu hayâller büyük oranda görülme 

tutkusu üzerine temellendirilmiştir: “Öbürleri, Osman, komşum, bunu herkes 

söylesin.  Onlar, hepsi, hattâ dünyadaki bütün erkekler beni görsünler, yalnız beni 

sevsinler istiyorum” (16).     

Bu noktada görülme deneyimini sevilmeyle bir tutan ve bu ikisini güzel 

olmakla ilişkilendiren Cenan’ın mantığının nasıl işlediğini anlayabilmek için teyze 

kızı Meliha’yla arasındaki ilişkiyi ayrıntılarıyla ele almak yerinde olacaktır.  Meliha, 

anlatı boyunca yapılan vurgudan da anlaşıldığı üzere herkesin ilk görüşte hayran 

olduğu, tartışmasız çok güzel bir kadındır.  Cenan’ın çocukluğu herkesin hayran 

olduğu ve güzelliğine övgüler yağdırdığı Meliha’yla geçmiştir.  Cenan’ın sevgi dolu 

yansımasını aradığı annesi, babası, Meliha, Raif ve Nilüfer Kalfa’nın yüzlerinin 

hayranlıkla Meliha’ya dönük olduğu, onun Meliha’ya olan nedensiz öfkesinden ve 

Meliha’yı tek güzellik kıstası olarak belirlemiş olmasından anlaşılmaktadır.  

Meliha’ya karşı öfkesinin açığa çıktığı anlardan birinde günlüğüne şöyle yazar 

Cenan: “Öbürleri, Raif, Osman!  Onlar yalnız Meliha’yı görüyorlar, yalnız teyzemin 
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kızını!” (73).  Bu yüzden Cenan, ebeveynlerinin ve ailedeki diğer insanların yüzünde 

göremediği benliğini, aynalarda var etme çabasındadır.  Güzel olmadığını 

düşündüğünden, aynalara kendini seyretmek için değil, yalnız kendini orada gördüğü 

zaman, “geçen şeylerin yalan, hayal olmadığına, varlığı[n]a” inandığı için 

bakmaktadır (119-20).  Bu ayna deneyimlerinin ona yaşattıklarını günlüğüne şöyle 

aktarır: “‘Ah işte ben varmışım, bugünü yaşamışım!’ der gibi garip bir hayret içinde 

kalıyorum.  Âdeta bir sis dağılıyor da kendimi daha parlak, daha iyi görmek, böylece 

hareketlerime inanmak kabil oluyor” (120).   

Her ne kadar aynalar Cenan’a gerçeklik hissi verseler de, bu geçici bir histir.  

Gerçek anlamda varolabilmek Cenan açısından görülmek ve farkedilmekle 

olanaklıdır.  Bu yüzden tüm ilginin odağında olduğuna inandığı Meliha gibi güzel 

olmak, görülmek ve bu şekilde var olmak onun için bir zorunluluktur.  Günlüğünden 

aktarılanlardan anlaşıldığına göre Cenan’a olumlu biçimde—yani Meliha’yla 

kıyaslamadan—bakan iki karakterden biri köpeği Cin, diğeri ise başucuna koyduğu 

çerçeveden Cenan’ı “gülümseyen gözleriyle” seyreden, gerçekte hiç görmediği 

Mısır’daki kuzeni Cemal’in fotoğrafıdır (185).  Görülme ve beğenilme konusunda 

tüm yatırımını “Meliha gibi olma” projesine yapan Cenan’ın insanlarla olan genel 

ilişkileri kadar özel aşk ilişkileri de bu doğrultuda şekillenir.  Cenan hiçbir erkeğin 

kendisini görmediğini söylerken düşündüğü erkekler yalnızca Meliha’nın 

çevresindeki erkeklerdir.  Erkekler tarafından görülmediğine inanmasının büyük 

ölçüde Meliha’yla ilgili olması belirgin biçimde komşusu Ahmet’in aşkıyla anlaşılır.  

Yan köşkte oturan ve yetenekli bir ressam olan çocukluk arkadaşı Ahmet, Cenan’a 

âşıktır.  Ahmet’in kendisini sevdiğini, güzel bulduğunu Cenan da biliyordur.  Ancak 

Cenan, kendisini arzuladığı biçimde gören, bu görme ve seyretme deneyimini yaptığı 

Cenan portresiyle hem simgesel hem de fiziksel olarak somutlaştıran Ahmet’in 
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aşkını roman boyunca görmezden gelir ve küçümser.  Çünkü Ahmet’in sevgisi onu 

olmak istediği Cenan yapacak özelliklere sahip değildir; Ahmet, Meliha’ya ait 

olmadığından onun sevgisine sahip olmak, Meliha’ya yakıştırdığı güzelliği kendisine 

getirmeyecektir.   

 Romanda kendinden hoşnut olmadığı açıkça anlaşılan Cenan’ın olmak 

istediği başka bir Cenan vardır; görülen ve beğenilen bir Cenan.  Romanın başında 

Meliha’yla evli olan kuzeni Raif’e âşık olduğunu ve onu çok sevdiğini söylese de 

Cenan’ın gerçekte sevdiği Meliha gibi olacak Cenan’dır.  Görülmesi için gerekli 

olduğuna inandığı, Meliha’nın sahip olduğu ve kendisinin olmadığını düşündüğü 

güzellik, Cenan’ın Meliha’ya karşı derin bir haset duymasına neden olur.  Cenan’ın 

Raif’e olan “büyük aşkını” bu bağlamda değerlendirmek daha doğru olacaktır.   

Cenan’ın Raif’e olan aşkını irdelemek için Raif’in konumuna ve Cenan için 

gerçekte ne ifade ettiğine bakılmalıdır.  Öncelikle, Cenan’ın aklından geçen hiçbir 

düşüncenin içinde Raif’in Meliha olmaksızın yer alamaması gibi bir gerçek vardır: 

“Acaba bir gün Raif bana onu [Meliha’yı] artık güzel bulmadığını söyleyecek[,]  

‘Cenan seni seviyorum çünkü sen, ondan ve bütün kadınlardan daha güzelsin...’ 

diyecek mi?” (16).  Cenan’ın anlatının başlangıcında yer alan bir rüyasında da Raif 

“[e]linde ince topuklu beyaz ayakkabılar ve sabun köpüklerini andıran beyaz 

tüllerle” Cenan’a yaklaşır ve “[b]unlarla ondan [Meliha’dan] daha güzel olacaksın, 

haydi seni almaya geldim.  İstediğin oldu” der (12).  Cenan için Raif yalnız 

Meliha’nın sahip olduğu bir varlık olarak değerlidir.  Çünkü Cenan, Raif’i elde 

ederse güzellik ideali Meliha gibi, yani olmak istediği Cenan gibi olabilecektir.  

Cenan’ın gözünde Raif’in, olmak istediği Cenan’a ulaşmak için kullandığı bir 

araçtan başka bir anlamı olmadığı Raif’in beklenmedik intiharıyla açıkça belli olur.  

Annesinin kendisini çocukluğunda bırakıp gitmesinin ardından yaşadığı terk 
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depresyonuyla başlı başına bir inceleme konusu olmayı hak eden Raif, babası gibi 

“[k]endi halinde” bir avukattır ve annesi gibi güzel ve mağrur, herkesin beğenisini 

toplayan bir kadın olan Meliha ile evlidir (63).  Muhtemelen babası gibi terk edilme 

korkusundan kaynaklanan, Meliha’ya yetmediği ya da eşinin isteklerini 

karşılayamadığı gibi kaygıları vardır.  Bu kaygılar Meliha’ya yazdığı bir mektupta 

açıkça izlenebilir:  

Zaten sen benim gibi sade, küçük, bomboş bir avukatta neyi 

sevebilirdin ki...  Seni tatmin edecek büyük bir servetim, şöhretim bile 

olmadı.  Güzelliğinle parlamayı, herkesten üstün olmayı, sevdiğini 

bilirim.  Herşeye rağmen beni sevmeye devam ettiğini mi kabul 

etmeliyim?  Ne tuhaf!  Buna güç inanıyorum.  (123) 

Raif güzeller güzeli eşini, geçirdiği bir kaza sonucu yüzü parçalanmış, Cenan’ın 

deyimiyle “korkunç” (210), Osman’ın tanımlamasıyla “acuze” (214) bir kadın için 

terk etmek ister.  Meliha’nın ayrılmaya yanaşmaması üzerine suçluluk ve çaresizlik 

duygularına kapılıp depresyona giren Raif intihar eder.   

 Cenan’ın Raif’in ölümünün ardından hissettikleri, gerçeği öğrenmeden önce 

ve sonra hissettikleri olarak ikiye ayrılabilir.  Fakat her iki durumda da duyguları, 

sevilen bir kişinin arkasından duyulan yas olmaktan uzaktır.  İlk anda duyduğu 

üzüntü Raif’in ölümünden çok kendi çaresizliğinden kaynaklanır.  Ne de olsa, 

Cenan’ın varlık gösterebilmek uğruna kendine belirlediği hedef teyze kızı Meliha 

gibi olmaktır ve bunun için onun eşi Raif’in elde edilmesi gerekmektedir.  Eğer 

Cenan, Raif’i elde ederse, “farkedilme” konusunda önemli bir adım atacak, 

Meliha’nın en yakınındaki insanın bakışlarını kendine çevirmiş olacaktır.  İşte bu 

duygularla, Raif’in ölümünden sonra günlüğüne şu satırları yazar: 

Bana herşey bitmiş gibi geliyordu.  Artık beklenecek bir şey 
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kalmamıştı.  Artık ‘bir gün her şey değişecek’ diyemezdim.  Raif 

ölmüştü ve ben oradaydım.  Sefil, fakir, küçük kız!  Bu halden 

çıkacak, kurtulacak, tutunacak bir destek?  Allahım bu yok olmuştu, 

bu korkunçtu.  (35-36)        

Cenan, Raif’in intiharının arkasındaki gerçeği öğrenene kadar geçen sürede, 

ona değil, kendi durumuna üzülmekle kalmaz, Raif’in ölüm nedeni hakkında 

kendisini mutlu hissetmesini sağlayacak fanteziler kurar.  “Benim için, beni sevdiği 

için?” gibi sorularla Raif’in ölümünü farklı bir çerçeveye sokmaya çalışan Cenan, 

günlüğüne, Raif’in kendisi için ölmüş olduğuna inanabilse memnun olabileceğini 

yazar (69).  Bu arada Osman ve Meliha arasında gözlemlediği yakınlaşma, Cenan’ın 

Raif’i değersizleştirme sürecini hızlandırmasına neden olur.  Meliha gibi olmak 

konusunda kullanacağı yeni araç artık Osman olacaktır.  Bu konuda Cenan’ın 

zihnindeki ilk değişim Raif’i çıkardığı yükseklerden indirmek ve ondan boşalan tahta 

o ana kadar gözünde değersiz olan Osman’ı yerleştirmektir.  Daha önce “çirkin, kötü 

bir insan” (16) olarak tanımladığı ve nefret ettiği Osman, Raif’in ölümünün ardından 

Meliha’yla ilgilenmeye başladığında Cenan için önemli bir konuma gelir.  Fakat 

kendisini beğenmesini istediği ve yollarda “beraber kolkola” (84) dolaştıklarını hayâl 

ettiği Osman’ın tek düşündüğü, “Meliha, daima Meliha”dır (105).  Osman’ın 

Meliha’ya karşı ilgisinin iyice belirginleşmesinin ve Raif’in intiharının gerçek 

nedenini öğrenmesinin ardından her iki erkek de Cenan’ın gözünde değersizleşir: 

“Acımıyordum. Mademki Raif onu sevmişti, mademki beni değil, onu ve mademki 

Osman beni değil, Meliha’yı seviyordu!..  İkisinin de ölmesini, mahvolmasını 

istiyordum.  ‘Canları cehenneme, ben kendime bakarım’” (211).  Meliha gibi 

farkedilmek ve bu sayede var olabilmek için kendi çıkarları uğruna faydalanmayı 

düşündüğü iki erkekten de vazgeçmek zorunda kaldığı anda Cenan’ın kurduğu 
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cümle, o erkeklere neden ihtiyacı olduğunu anlatmak bakımından son derece 

çarpıcıdır.  Romanın sonlarına doğru Cenan, Raif’i gerçekte sevmediğini, aslında hep 

kendini düşündüğünü, başka karakterlere olmasa da kendine itiraf eder: “Raif öldüğü 

zaman, onu kaybettiğim için değil, elimden kaçırdığım için ağlamıştım.  Onu da 

sevmemiştim, hiç kimseyi...  Meraklarım, hırslarım ve kendim, yalnız kendim 

vardım” (239).   

Cenan’ın bencilliğini ve sevgisizliğini vurgulayan bu itiraf, romanın sonunda 

yer alır.  Annesinin hastalığı nedeniyle duyduğu endişe, Cenan’ı içinde bulunduğu 

ruh hâlinden kurtarır.  Annesini yitirme endişesine kapılan Cenan, sonunda 

kendinden başka birini düşünebilmektedir.  Cenan’ın Ahmet’in sevgisini anlaması ve 

takdir etmesi tam da bu günlere denk düşer.  Romanın sonunda yaşanan bu 

gelişmeler Cenan’ı diğer Peride Celâl kadınları arasında farklı bir konuma yerleştirir.  

Peride Celâl’in baş kadın karakterlerinde görülen “kendine dönüklük” hâli, en 

belirgin biçimde Cenan’la kırılır.  Dar Yol’un sonunda hissettirilen, Cenan’ın 

bakışlarını kendinden başkasına çevirebildiği anda kendisine gösterilen şefkati 

anlayacağı, sevgiye karşılık verebileceğidir.  Buna karşın, Peride Celâl romanlarının 

iki romancı kadını, yani Üç Kadının Romanı’ndaki Fatma ve Kurtlar’daki anlatıcı-

karakter, Cenan’ın tersine, kuşandıkları bencillik ve sevgisizlikten anlatı boyunca 

kurtulamazlar.   

 

 

2.  Üç Kadın’ın Sevgisizi 

Dar Yol’dan Üç Kadının Romanı’na (1954) geçtiğimizde, Dar Yol’da 

anlatının merkezinde olan kuzenler arası rekabetin, yerini, kız kardeşler arasındaki 

mesafeli, soğuk ilişkiye bıraktığı görülür.  Kitabın adı üç kız kardeşi birden 
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çağrıştırsa da, romanda öne çıkarılan öykü, ortanca kardeş Fatma’nınkidir.  Çok 

küçük yaşta annesini kaybeden ve sürekli Avrupa’da seyahatte olan babasını nadiren 

gören Fatma, herkesin güzelliğine hayran olduğu ablası ve kendisini sevmediğini 

sözlü saldırılarıyla açığa vuran halasıyla büyümüştür.  Çocukluğuna döndüğü anlarda 

hatırladıklarından anlaşıldığına göre Fatma, “sultan” gibi güzel olan ablasının 

yanında kendini “çirkin” bulur (1: 42).  Çirkin olduğunu düşündüğü için de kimsenin 

onu sevmediğini ve ablasıyla kuzenlerinin bu yüzden onu oyunlarına almadıklarını 

düşünür.  Her ne kadar Zarife Halası çirkin olduğunu Fatma’ya gerek konuşmaları 

gerek davranışlarıyla hissettirmişse de, Fatma’nın oyunlara alınmayışının nedeni 

çirkinliği değil, çevresindekilerle arasına koyduğu mesafedir.  Çocukluğuyla ilgili 

anlattıklarına göre Fatma, ablası Belkıs onu oyunlara katılmaya çağırdığı hâlde, bu 

çağrıya cevap vermemiştir (1: 48).   

Anneyle kurulan ilişkinin, bireyin kişilik oluşumunda ve güzellik algısında 

etkili olduğunu Dar Yol romanındaki Cenan karakterini incelerken belirtmiştik.  

Çocuğun duygusal gelişiminde annenin yüzünün ayna görevi gördüğünü söyleyen D. 

W. Winnicot gibi Heinz Kohut da aynalama sürecine dikkat çekmiş, anne-çocuk 

ilişkisinde en önemli temel etkileşimlerin görsel alanda yattığını belirtmiştir 

(Kendiliğin Çözümlenmesi 112).  Kohut’a göre anne çocuğun bedensel gösterisine, 

gözlerindeki ışıkla yanıt verir (112).  D. W. Winnicot ise Oyun ve Gerçeklik’te yer 

alan “Çocuğun Gelişiminde Annenin ve Ailenin Ayna Rolü” başlıklı makalesinde, 

“annenin bebeğe bebeğin kendisini geri verme rolü” olarak adlandırdığı bu ilişkiye 

babanın yanı sıra çocukla ebeveyn ya da kardeşlik ilişkisi içinde bulunanların da 

dahil olduğunu vurgular (145).  Daha önce de belirtildiği gibi, Fatma’nın hem annesi 

ölmüştür, hem de “babasız” olarak nitelendirilebilecek bir çocukluk geçirmiştir.  

Fatma’nın çocukluğundaki en önemli iki figür, romanda “kötü anne” temsilcisi 
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olarak yer alan, son derece öfkeli, sinirli ve soğuk Zarife Halası ve Belkıs’tır.  Yani 

Fatma’nın kendisine bakışı, kendisini sevmediğini gayet açık bir biçimde hissettiren 

Zarife Halasının, Belkıs’ın ve eve döndüğü zamanlarda da babasının yüzlerinden 

nasıl yansılandığıyla ilişkili olarak şekillenmiştir.  Çevresindeki tüm erkeklerin 

Fatma’yı güzel bulup ona âşık olmalarına karşın onun kendisinin güzel olmadığını 

düşünmesi, temelde, babası, Belkıs ve Zarife Halasının onu çirkin bulmasıyla 

ilgilidir.  Fatma’nın belleğinde yer eden en çarpıcı anılardan biri Zarife Halasının 

babaannesine kendisi hakkında söylediklerini tesadüfen duyduğu güne ilişkindir.  

Zarife Hala, Fatma’dan şöyle bahsetmiştir: 

 Hele o küçük cadı!  Huysuz, söz dinlemez, tıpkı annesi!  Yüzünde 

meymenet yok zaten.  [....]  Vallahi bu ağbeyim çocuklarını da 

sevmiyor.  [....]  Belkis’i şöyle bir okşuyor, nazını çekiyorsa, hani kız 

güzel sevimli de ondan.  Övünüyor.  “Mirasyedi Kadri Beyin güzel 

kızı” demeleri koltuklarını kabartıyor.  Fatma üvey evlâdı sanırsın!  

Ama kız bazan benim de damarlarımı kaldırıyor ya.  (1: 45-46) 

Her ne kadar Zarife Halasının babasıyla ilgili söylediklerini duymak Fatma’yı 

etkilemişse de muhtemelen “üç kızın en çirkini” olduğunu düşünen babasının kendisi 

hakkında hissettiklerini daha önce de algılamıştır (1: 123).  Bunun en önemli kanıtı, 

babası Kadri Bey’in romanda bir kere karşı karşıya geldiği kızı Fatma’nın yüzüne 

bakıp neler düşündüğüdür: 

Kadri Bey, “Bana benzemez, anasına benzemez, merhume pembe 

beyaz gül tazeydi doğrusu, kime çekmiş bu kız?” diye kendisine 

sordu.  Boyu bir kadına yakışmayacak kadar uzundu Fatma’nın.  Hele 

yazın böyle güneşten de yanar, marsık olup çıkardı.  (1: 123)  

Romanda açıkça anlatılmasa da küçük bir çocuk olarak Fatma, annesinin ölümünden 
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sonra gereksinim duyduğu sevgiyi babasından beklemiş, onun evden uzaklaşmasıyla 

da Zarife Halasının verdiğiyle yetinmek zorunda kalmıştır.  Ancak Fatma’yı sürekli 

azarlayan ve hor gören Zarife’nin ona sevgi ya da şefkat göstermediği açıktır.  Böyle 

saldırgan ve sevgisiz bir ortamda yetişen Fatma’nın, yalnız kendini düşünen, kibirli, 

insanlara karşı mesafeli ve soğuk bir kişilik geliştirip kendini savunmaya çalıştığını 

düşünmek yanlış olmayacaktır.   

Fatma’nın ablası Belkıs’ın dünyası kendi güzelliği üzerine kuruludur.  

Kardeşi Fatma’yı çirkin bulduğu için onun etrafındaki tüm erkeklerce beğenilmesine 

dayanamayan Belkıs’ın da Fatma’yla arasındaki ilişkinin temelinde sevgi yoktur.  

Belkıs’ın gözünde, babası onaylamadığı hâlde yazar olabilmek için evden ayrılan, 

gazetelerde öyküleri basılan, romanları tefrika edilen ve bir ressamla evlenen 

Fatma’nın elde ettiği tüm bu başarılar, çirkinliği nedeniyle anlamsızdır.  Oysa 

Fatma’nın evden ayrılıp kendi parasını kazanması ve istediği erkekle birlikte olması 

bile, hâlâ babası ve Zarife Halasıyla yaşayan ve güzel olduğu hâlde bir türlü bir 

zengini evlenmeye ikna edememiş Belkıs’ın haset duyması için yeterlidir.  Belkıs’ın 

gözünde her şey güzellik ve parayla anlamlı olduğundan, o güzel olmayanların iyi 

şeyleri hak etmediğini düşünür: “Evet, Fatma’nın bir kocası var, hepsinin bir kocası 

var!  En çirkinlerinin bile...  Deli olmak işten değil!” (1: 57).  Fatma’yı beğenen 

erkeklere şaşıp “[b]ari güzel olsa!” diye düşünen Belkıs, sürekli olarak aynalara 

bakıp güzelliğinden emin olmaya çalışır: 

Aynanın karşısında....[u]zun bacaklarının üzerinde genç bir tay gibi 

yaylanarak kollarını açıyor, vücudünü suya eğilen nerkis gibi aynanın 

parlak sathına yaklaştırıyor, gözlerini zevkle süzerek Fatma’ya, onun 

çirkinliğine acıyordu.  (1: 198, vurgu bana ait) 

Kimsenin kendisinden başkasını düşünmediği ve sevmediği baba evinden ayrıldıktan 
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sonra bir gazetede çalışan Fatma, kendisinden sonra işe giren Leylâ’yla (ya da 

Leylâ’da) kendini bulur.  Leylâ’nın, Fatma’nın kibirli, mesafeli ve soğuk tavrını kırıp 

ona ulaşabilmesi, Leylâ’nın Fatma için ne anlam ifade ettiğiyle yakından ilişkilidir.  

Tercümanlık yapmak üzere işe alınan Leylâ, her konuda becerikli, akıllı, canlı, 

entelektüel, güzel, havalı ve sevecen bir kadındır.  Kolejlidir, Fransızca ve 

İngilizcesiyle önemli yabancı yazarların yeni yayınlarını takip etmektedir.  Bu hâliyle 

Leylâ, Fatma’nın olmak istediği, ancak, gerek maddi sıkıntılar, gerekse kendine 

güvensizliği ve savunmacı tavrı nedeniyle olamadığı her şeydir.  Onunla arkadaşlık 

kurmasının başına gelen en güzel şey olduğuna inanan Fatma, Leylâ’nın 

“[k]apkaranlık hayatına bir güneş gibi” girdiğini düşünür (1: 268).  Kendisi için çok 

ayrı bir yeri olduğunu söylediği Leylâ’yla arasındaki ilişki de diğer kişiler arası 

ilişkileri gibi idealleştirme-değersizleştirme ekseninde gidip gelir.  Bununla birlikte 

kimseye anlayış, beğeni, minnet, sevgi ve şefkat gibi duygular besleyemeyen 

Fatma’nın roman boyunca övebildiği tek insan Leylâ’dır.  Kimi zamanlar Leylâ’yı 

“budala”, “egoist” ve kendinden başkasını beğenmeyen biri olmakla suçlasa da, 

aslında bu özelliklerin onu kendine yaklaştırdığının farkındadır (1: 38).  Tüm 

eleştirilerine karşın, Leylâ, gerek mutlu olmayı becerebilmesi, gerekse girdiği her 

mekânı benimsemesiyle (1: 254), Fatma’nın aynadaki yansıması olmasa da orada 

görmek istediğidir.  Bu yüzden, eşi kendisini terk edip Leylâ’yla Paris’e gittiğinde 

Fatma, eşinden değil, Leylâ’dan ayrılmış olduğu için kendisini eksilmiş hisseder: 

“Leylâ’dan ayrılmak [...] Birdenbire dehşetle anladı: Leylâ’sız dünya boşlukla 

konuşmak, gülmekten, hattâ düşünmekten vazgeçmek, Leylâ’sız dünya sonsuz bir 

sessizlikti” (1: 253).      

Leylâ dışında kimseyi sevmeyen, Leylâ’yı da bir an göklere çıkarıp hemen 

ardından ondan nefret edebilen Fatma’nın eşi Mehmed’i sevdiğini söylemek de 
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zordur.  Mehmed evlilikleri boyunca Fatma’yı bencillikle ve yalnız kendisini 

sevmekle suçlamıştır.  Fatma’nın gözünde ise evlilikleri bazen yüceltilmiş, bazen de 

küçümsenmiştir.  Fatma, evlilikleri boyunca bu iki duygu arasında gidip gelmiştir.  

Mehmed’e karşı sürekli soğuk ve mesafeli bir tavrı olan ve ondan “aşkını” bile 

saklayan Fatma, yaptığı bir iç hesaplaşmada bu tavrını “esir olmamak, kendi[sini] 

korumak”, “[k]üçülmemek, gururu altında ezilmemek” için yapılmış bir çaba olarak 

haklı çıkarmak ister (2: 28).  İlgisinden emin olduğu zamanlarda Mehmed, “zorba, 

kendini beğenmiş, kaba” bir adam olarak değersizleştirilir (1: 13).  Ancak 

Mehmed’in yaşamında üçüncü bir kişinin varlığını hissettiği, Mehmed’in kendinden 

uzaklaştığı zamanlarda onu “tekrar sevmeğe” başlar (1: 13).  Asıl kıskanılan 

Mehmed değil, Mehmed’in “bir başkasiyle bölüştüğü zevk, neşe”dir (1: 31).  

Beraberken mutlu ol(a)madığı Mehmed, kendisinden ayrılacaksa başka bir kadınla 

olmak için değil, yalnız ve bedbaht bir duruma düşmek için ayrılmalıdır (1: 31).  

Fatma yalnız bu koşullarda huzurlu olacaktır.  Buna karşın, Fatma’nın asıl üzüldüğü 

Mehmed’in başka bir kadınla, yani Leylâ’yla gitmiş olması değil, Leylâ’dan 

kopmaktır: “Mehmed[’]ten ayrılmak o kadar şaşılacak bir hâdise değildi.  Fakat 

Leylâ!” (1: 253).   

Fatma ile Leylâ arasındaki ilişkinin sıradan bir arkadaşlıktan farklı bir boyutu 

olduğu, Fatma’nın Leylâ ile Mehmed’i sevişirken hayâl etmesiyle iyice belirginleşir.  

Leylâ ile Mehmed’in birlikteliklerini düşünen Fatma, Mehmed’i değil, Leylâ’yı 

kıskanır: “En müthişi de bu!  Mehmed’in elinin Leylâ’ya dokunduğunu, onun 

çıplaklığını yokladığını düşünmek” (1: 260).  Evli olmadıkları günlerde 

pansiyonundaki yatağında ara sıra Leylâ’yla birlikte yattıklarını anımsayan 

Fatma’nın düşündükleri de son derece ilginçtir: 

Fatma pansiyonda, madamdan fazla yatak almayıp da koyun koyuna 
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yattıkları bir kış gecesini hatırladı.  Leylâ’nın vücudü nemli gibidir.  

Soğuk derisinin üzerinde kayan garip bir sıcaklığı var.  Uyurken ağzı 

kuşların gagasına benzer, yarı açık kalır.  Çok rüya görür, rüyasında 

da hafif hafif inler Leylâ...  

Şimdi orada, sıcak nemli vücudün yanında Mehmed yatıyordu.  

Mehmed onun iniltilerini dinliyor, karanlıkta gülümsüyordu.  (1: 261) 

Aralarındaki bu yakın ilişkinin insanlar tarafından yanlış anlaşılacağından emin 

gözüken Leylâ, Fatma’ya şöyle der: “Benim erkeklerden ne kadar hoşlandığımı, 

senin kadınları ne kadar az sevdiğini gel de onlara anlat!” (1: 261).  Romanda cinsel 

tercihini erkeklerden yana kullandığı görülen ve arkadaşının da belirttiği gibi 

kadınlardan hoşlanmayan Fatma’nın Leylâ’ya olan ilgisi nasıl yorumlanabilir?   

 Fatma’nın aynada görmek istediği görüntünün Leylâ’nınkiyle örtüştüğünü 

daha önce belirtmiştik.  Bu bağlamda ele alındığında, “çiftillik” olarak 

yorumlanabilecek bu ilişkide, tek taraflı olsa da eşcinsel eğilimin varlığının 

sezdirilmesi, Fatma’nın oto-erotik duygularının yansıması olarak değerlendirilebilir.  

Bedeninden memnuniyetsizlik, Fatma’da daha önce gözlemlenen bencillik, 

kendinden başkasını düşünmeme ve sevgisizlik gibi kişilik özellikleriyle birlikte 

yorumlandığında, çiftillik ve oto-erotizm izlekleri daha da önem kazanır.  Peride 

Celâl’in diğer kadın kimliklerinde de belirleyici rol oynayan bu karakter özellikleri, 

psikanalitik kuramda kadın karakterlerin kişiliklerinin yorumlanmaya çalışılacağı bir 

sonraki bölümde ele alınacaktır.   

Fatma’nın tüm kişiler arası ilişkilerinde aksamalar olmasına karşın, kişilik 

yapısının sorunları en belirgin olarak üç erkekle yaşadığı aşk ilişkilerinde 

gözlemlenir.  Mehmed’in gidişinin ardından onu kaybetmenin verdiği üzüntüyle 

değil, insanların onunla eğlenecekleri ya da acıyacakları kaygısıyla hareket eden 



 
 
 

68 

Fatma, tehlikeye düşen kişiliğinin tutarlılığını sağlamak için Şişli’de tuttuğu bir 

odaya kapanır.  Uzun yıllardır kendisine hayran olan, bu hayranlığını ve aşkını 

kimseden saklamayan ressam Nail’in evleneceğini duyana kadar da dış dünyayla 

ilişki kurmaz.  Her fırsatta aşağıladığı Nail’in bir başkasını sevmesi ve evlenecek 

olması Fatma’yı öfkelendirir.  Aptal bulup küçük gördüğü ve fiziksel açıdan 

iğrendiği bir adamın evlenecek olmasına verdiği tepkinin nedeni Nail’in de Mehmed 

gibi, onu bir başkası için terk ettiğini düşünmesinden kaynaklanır: “Demek Nail de 

öyle mi?” (2: 13).  Fatma’ya olan aşkını ve hayranlığını her yerde anlatan ve herkesin 

içinde onu sürekli öven Nail’in bir başkasıyla ilgilenmesini de Fatma terk edilmek 

olarak algılamış ve öfkelenmiştir.  Her ne kadar “[b]eğenilmeden yaşayamaz bu 

Leylâ” (1: 257) diyerek kendi özelliklerini Leylâ’ya yansılasa da en büyük hayranı 

Nail’i kaybetme olasılığıyla hayran olunmaya ne kadar muhtaç olduğunu gösterir ve 

Nail’i elde etmek için elinden geleni yapar. 

 Nail’i bulabileceği yerlere gidip tesadüfmüş gibi onunla karşılaşıp evine 

gittiklerinde, Fatma’nın gözünde Nail’in eski “çirkinliği kaybolmuştu[r]” (2: 63).  

Fatma, evleneceği kız tarafından terk edilmesine ve bin bir güçlükle düzene koyduğu 

yaşamının mahvolmasına yetecek kadar bir süre Nail’le birlikte olur.  Ancak öfke ve 

açgözlülükle Nail’e sahip olması Fatma’da doyum duygusu yaratmaz; bir zamanlar 

iğrendiği adama gereksinim duymuş olduğu gerçeğinden kaynaklanan öfke, tek suçu 

Fatma’yı sevmek olan Nail’in yaşamını mahvetmesine neden olur.  Fatma, Arif 

Hikmet’in ilerde onu suçlayacağı gibi “cazibe[si]ni bir kere daha denemek, kuvvetini 

ispat edip kendinden emin olabilmek için” Nail’i elde edip diğer kızdan ayırmış ve 

ondan alacağını almıştır (2: 232).  Artık Nail yine eskisi gibi onun gözünde 

iğrenilecek bir insandır.  “Günlerce nasıl bu gözlere baktım, nasıl bu dudakları 

öptüm!” diye hayret eder (2: 113).  Anlatı boyunca sergilediği kişilik yapısına uygun 
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olarak yalnız sömürüye dayalı ilişkiler kurabilen Fatma için Nail, elde edildikten 

sonra yeniden değersizleşmiştir.     

Fatma, Mehmed’le olan ilişkisinde sürekli olarak sömürülme kaygısı duymuş 

ve bu yüzden iç dünyasını Mehmed’e kapamış, her şeyini ondan saklamıştır.  

Duygularını açıklamanın Mehmed’in “hayvanca gururunu tatmin” edeceği 

varsayımından yola çıkan Fatma susmayı tercih etmiştir (2: 28).  Kendi düşünce 

yapısını herkese mâl ettiği için, Mehmed onu sevdiğini öğrendiğinde onun gözünde 

değersizleşeceği korkusu da Fatma’nın ilişkileri boyunca bir kez bile onu sevdiğini 

söylememe nedenlerinden bir diğeridir (2: 29).  Tek kaygısı Mehmed’e boyun 

eğmemek ve onu mutlu edecek her şeyden sakınmak olan Fatma’nın bu ilişkiyi nasıl 

gördüğü, en iyi, Mehmed’in evlenme teklifinin ardından verdiği tepkide gözlemlenir: 

“Beni ezemedi, sonunda onu mağlûp ettim!” (2: 44).  Fatma, sevgi ilişkilerini 

egemenlik ilişkileri olarak görmektedir.   

 Fatma, Nail’le olan kısa ilişkisinde, Mehmed’in onu terk etmesinin ardından 

yaşadığı değersizlik bunalımından kurtulmuş, Nail’in ilgi ve hayranlığıyla kendine 

olan güvenini yeniden kazanmıştır.  Nail’den ayrılacağı gün Fatma’nın aklından 

geçenler şunlardır: “Zaten bir zamandır [....] güzel olmaktan hoşlanmaya başlamıştı.  

Şimdi ise bu kaba adam!” (2: 110).  Anlaşıldığı gibi Nail, Fatma’nın güzel 

hissetmesini sağlayıp görevini yerine getirdikten sonra eski “kaba adam” olmuştur.  

Ancak burada üzerinde durulması gereken nokta, Nail’in değersizleştirildiğinin 

yeniden vurgulanması değil, Fatma’nın kendi güzellik algısının erkekler olmaksızın 

işleyemeyişidir.  Evlendikten sonra ilk kez güzel olduğunu düşünmeye başlayan 

Fatma’yı buna ikna eden Mehmed’tir:  

Hem artık banyoda, yahut aynada kendini çıplak seyretmekten de 

utanmıyordu.  Genç, sıhhatli, kusursuzdu.  Böyle olduğunu da ona 
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gösteren gene Mehmed’ti.  Habersiz yaşadığı bir takım güzelliklerin 

farkına varmasına, vücudünü, saçını, gözünü herşeyini yeniden 

keşfetmesine Mehmed’in bakışları, elleri, dudakları yardım etmişti.  

(2: 34) 

Fatma’nın kendini güzel olarak algılamasının bütünüyle Mehmed’e bağlı olduğu, 

Mehmed’in onu terk ettiği gün güzel olmadığını düşünmeye başlamasıyla daha da 

belirginleşir (81).  Mehmed’in gidişiyle birlikte sıhhati, gençliği, güzelliği de 

gitmiştir sanki (2: 19).  Nail’le hepsine yeniden kavuşur Fatma.   

 Fatma’nın psikolojik bakımdan zedelenebileceği ortamlardan kaçma isteği, 

Nail’le olan ilişkisini bitirme nedenlerinden de biridir.  Nail, ilişkilerinin belli bir 

aşamasında, Fatma’dan diğer erkekleri ve eşi Mehmed’i unutup kendini ona 

adamasını ister ki Nail’in bu “bağlılık” talebi, kendinden başka kimseyi düşünmeyen 

bir insan olan Fatma’nın en büyük korkusu olan “bağımlılık” anlamına gelmektedir.  

İlişkilerinde duygusal derinliği yakalayamayan Fatma açısından ise Nail’le kurduğu 

bedensel yakınlık yalnız geçici bir hevestir.  Nail’in evleneceğini öğrendiği anda 

duyduğu kıskançlıkla hareket edip onu elde etmiştir (2: 13).  Çok geçmeden de Nail’i 

fethetmenin verdiği başarı duygusu, erkeğin değerinin düşürüldüğü bilinçdışı süreci 

işletmeye başlar ve sonuçta hem cinsel heyecan hem de kişisel ilgi ortadan kalkar. 

 Fatma, daha sonra Nail’den kaçarak uzun yıllardır kendisine âşık olan şair 

Arif Hikmet’le evlilikle sonuçlanmasını planladıkları bir ilişkiye girer.  Romanda 

Fatma ilk kez sevgisini hem kendine hem de Arif Hikmet’e söyleyebilmektedir (2: 

173).  Ancak Fatma’nın sevgi sözcüklerini rahatça kullanabilmesi onun Arif 

Hikmet’i Arif Hikmet olduğu için sevdiği anlamına gelmemelidir.  Daha önce 

yüzüne bakıp iğrendiği, “sarhoş” ve “budala” (242) bulduğu Arif Hikmet, şimdi 

Fatma’nın yaşamında “[b]ütün boşlukları doldurabilecek bir insan” olarak değerlidir 
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(2: 186).  Bağlanmak korkusuyla Nail’den kaçan Fatma, Arif Hikmet’ten hamile 

kalana kadar, ilk bakışta, bağlanmaya hazır ve istekli görünür.  Kürtaj için gittikleri 

jinekoloğun bekleme odasında Fatma’yı “egoizmi”, “kendi[si]nden başkasını 

düşünme[diği]”, “istediklerini alıp, istemediklerini at[tığı]”, “kimseyi sevme[diği]” 

ve “yalnız kendini sev[diği]” için suçlayan Arif Hikmet, Fatma’yı terk etmek ister (2: 

227-29).  Arif Hikmet kendisini eleştirmeye başlar başlamaz ona karşı hissettiği 

duygu “nefret”e dönüşse de (2: 229), Fatma, Arif Hikmet’i “elinden kaçırma”yı (2: 

237) göze alamaz.  Çünkü, onu yitirmek demek “bütün hayallerinin mahvolması 

demekti[r]” (2: 237).  Bu nedenle Fatma, Arif Hikmet’i yitirmemek için her türlü 

fedakârlığı yapmaya, hattâ “[k]üçülmeğe, yalvarmağa” bile razı olur ve değişeceğine 

inandırarak Arif Hikmet’in gitmesini engeller (2: 237).  Arif Hikmet’i ikna ettiğinde 

duyduğu hisler sevdiğine yeniden kavuşan âşık bir kadınınkilerden çok 

büyüklenmeci kişiliğini yeniden elde eden ben-merkezli bir insanınkileri 

andırmaktadır.  Fatma’nın düşünceleri, onun aşk ilişkilerini egemenlik ilişkileri 

olarak gördüğünü bir kez daha kanıtlar: “Sonunda galip çıkan gene kendisi olmuştu.  

Tekrar büyüdüğünü, yükseldiğini hissediyordu” (2: 238).  

 

 

3.  Bir Yazarın İçindeki Kurtlar 

Hülya Bankoğlu Ekşigil’in kendisiyle 1991 yılında yaptığı görüşmede Peride 

Celâl, Kurtlar romanında “kurtlarını” döktüğünü söyler (54).  Ancak Kurtlar’ın 

anlatıcı-karakteri, tüm roman boyunca içindeki bencillik, haset ve sevgisizlik 

kurtlarından kurtulamaz.  Anlatı zamanında altmışlı yaşlarda popüler aşk 

romanlarıyla tanınan anlatıcı, diğer Peride Celâl kadınlarınınkine benzer sorunlu bir 

çocukluk geçirmiştir.  Anlatıcının “Ağacın Üstündeki Ev” başlıklı bir roman 
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yazmaya çalıştığı Kurtlar’da, ikinci tekil kişi anlatımıyla aktarılan 24 saatlik anlatı 

zamanında geriye dönüşlerle elli yıllık bir yaşam kurgulanır.   

Kurtlar’ın ana izlekleri arasında, anlatıcının uyumak için içkiye sarıldığı, 

içtikçe uyuyamadığı 24 saat içinde girdiği geçmişe dönük iç hesaplaşma boyunca 

yoğun olarak yaşadığı anne sevgisinden mahrum edildiği hissi, bencilliği, 

sevgisizliği, tek aşkı olduğuna inanmaya çalıştığı İstvan, ölmesini çok istediği 

kocasının ardından içini kaplayan suçluluk duygusu, çocuklarıyla arasındaki 

kopukluk ve delice kıskanıp bir o kadar da nefret ettiği teyze kızı Nilüfer’i incitmek 

için tek aşkını elinden almanın vicdanını ağırlaştırması bulunur.   

Anlatıcı, çocukluk yıllarında babasının üvey olduğunu öğrendikten sonra 

annesi dahil kimsenin kendisini sevmediğine inanır.  Anlatıcı, 17-18 yaşlarındayken, 

hem yazar olabilmek hem de duygusal yalnızlığını aileden koparak 

somutlaştırabilmek için İstanbul’a, anneanne ve teyzelerinin yaşadığı 

Yanıksaraylar’daki eski konağa yerleşmiştir.  Teyze kızı Nilüfer’le yaşamları 

ayrılmayacak biçimde orada birleşir.  Anlatıcıyla Nilüfer arasındaki sevgi-nefret ve 

beğeni-haset duygularıyla tanımlanabilecek olan ilişki, anlatıcının kişilik özelliklerini 

ve kişiler arası ilişkilerini yorumlamak açısından zengin olanaklar sunar.     

Romancı olma yolunda genç bir kız olarak anlatıcı-karakterin, birçok yabancı 

dil bilen, edebiyattan anlayan Nilüfer’le arasındaki ilişki Üç Kadının Romanı’ndaki 

Fatma’yla Leylâ arasındaki ilişkiyi andırır.  Leylâ ve Nilüfer’in birçok bakımdan 

birbirlerini yineledikleri metinlerde açıkça belirgindir.  Kurtlar’ın kendini “pısırık” 

ve “çirkin” bulan anlatıcısı ve Üç Kadının Romanı’ndaki Fatma’nın tersine, Nilüfer 

de Leylâ gibi, akıllı, her konuda becerikli, canlı, entellektüel, güzel, havalı ve 

sevecen bir kadındır (424).  Nilüfer, anlatıcının olmak isteyip de olamadığı her 

şeydir.  Nilüfer’den “[d]ayanılmaz bir güzellik” (130) diye bahseden anlatıcı, roman 
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boyunca onu ne kadar kıskandığını ve onun gibi olmak istediğini defalarca belirtir: 

“Onun gibi güzel olmayı ne kadar isterdin” (130); “Nilüfer’in yapabildiği, senin 

yapamadıkların!  Tanrım ne küçüklük yaşamım boyunca o kadını kıskandım!” (167, 

özgün vurgu).  Tüm yaşamı boyunca Nilüfer’in sahip olduğu şeyler için ona karşı 

derin haset beslese de, aslında, anlatıcı, Nilüfer’i sevmektedir.  Bu sevginin nedenleri 

en belirgin biçimde, Jale Parla’nın da Kurtlar hakkındaki yazısında dikkat çektiği 

paragrafta (85) kendini gösterir: 

Aynanın karşısında kaşlarından kalem geçirip pudralanıyorsun.  [....]  

birdenbire yüzünün üstüne bir başka yüz yapışıyor.  Anneanne bakıyor 

kurnaz, akıllı gözleriyle aynanın içinden.  Yüzünü boyalarla sıva 

istediğin kadar.  Yaşlandıkça ona daha çok benziyorsun.  Boynunda 

sıcak soluğu Nilüfer’in: “Hayır, bana benziyorsun daha çok” diyor.  

Sokulan dudaklarından sakınmak istercesine geriliyorsun.  Gizemli 

bakışı Nilüfer’in.  Aynada uzuyor sürmeli, çekik, kara gözleri.  Ayna 

yalnız göz oluyor birdenbire.  (289, özgün vurgu) 

Anlatıcının yüzünün aynada önce anneannenin, ardından da Nilüfer’inkiyle bir 

olması, teyze kızıyla arasındaki sevgi-nefret, takdir-haset ve benzeme çabası-

yadsıma ekseninde gidip gelen ilişkisinin “ben”e yapılan bir yolculuğu imlediğini 

gösterir.  Bu noktada Parla, haklı olarak, anlatıcı-karakterle Nilüfer’in “çiftilliğini” 

vurgular (85).  İki kadının aynada birleşen yüzlerinin akla getirdiği “bütünleşme” 

düşüncesi, Nilüfer’in teyze kızına söylediği şu sözlerle daha da belirginleşir: “Sen 

bendesin.  [....]  Ben sendeyim.  Hepimiz parça parça birbirimizde bütünleşiyoruz, 

anlamadın mı daha bunu?” (559, özgün vurgu).   

 Ayna karşısında yaşanan bu garip birleşmeler, iki kadın arasında fiziksel 

boyutta da boy gösterir.  Üç Kadının Romanı’nda Fatma ve Leylâ arasında varlığı 
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sezdirilen bedensel yakınlaşma, Kurtlar’da açıkça dile getirilir.  Kurtlar’ın anlatıcısı 

sürekli olarak Nilüfer’in kendisine karşı biseksüel tavrını, bunu nasıl garipseyip 

kaçtığını vurgular: “O garip genç kadının kor gibi yanan güzel gözlerinde başka 

birşeyler görür gibiydin.  ‘Kız senin bu kuğu boynun, kız senin omuzların, ince 

belin!’ diye yarı alayla yoklamaya kalktığında bağıra çağıra kaçtığın olurdu 

yanından” (117, özgün vurgu).  Ancak Nilüfer’in anlatıyı noktalayan intihar 

mektubunda anlattıkları anlatıcının aktardıklarından farklıdır:  

Küçük Hoca’ya, benim erkeklere düşkünlüğümü, kadınlara da bir 

garip yaklaştığımı söylemişsin.  Ben kendimi kimseden 

saklamadım ki!  Neysem oyum.  Huylanıyordun benden öyle mi? 

Yanıksaraylar’da odama koştuğun geceleri hatırla.  Yeni hikâyeni 

okumak, kitaplardan konuşmak, hepsi bahaneydi.  Ben aptal 

mıyım kız!  İstiyor, isterken korkuyordun.  (565, özgün vurgu) 

Hem Üç Kadının Romanı, hem de Kurtlar’da dikkat çeken bu eşcinsel boyutu, 

kadınların anneleriyle, beden algılarıyla ve kişiler arası ilişkilerinde beliren 

sorunlarla birlikte bir sonraki bölümde psikanalitik açıdan yorumlamaya çalışacağım.   

 Girdiği iç hesaplaşma boyunca herhangi bir insanı gerçekten sevip 

sevmediğini sorgulayan ve sonunda hiç kimseyi sevmediğini itiraf eden anlatıcı, 

yaşamındaki aşk ilişkilerini yine kendisi özetler: “Yalan sevdaların senin!” (50).  

Anlatıcı, anlatı boyunca tüm “yalan sevdaları” arasında gerçek aşkının İstvan 

olduğuna hem okuyucuyu, hem de kendini inandırmaya çalışır.  Anlatıcının 

evlenmeden önce İsviçre’de çalışırken tanıştığı İstvan’la yaşadığını söylediği büyük 

aşk, Yahudi olan İstvan’ın Amerika’ya yerleşmesiyle sona erer.  Tüm anlatı boyunca 

İstvan’ın gerek anlatıcının eşi, gerekse diğer erkeklerin tersine idealleştirilmesi de 

Peride Celâl romanlarında ebeveyn figürlerinin iyi ya da kötü temsillerinin 
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yaratılmasında etkin olan yapıyı yineler.  Anlatıcının yaşamına giren erkekler bir 

şekilde değersizleştirilirken, kendi isteğiyle yaşamından çıkardığı ve bir daha 

girmeyeceği kesin olan İstvan ve aşkı yüceltilir.  Ancak, anlatıcının İstvan’la ilgili 

gerçek duyguları kendisiyle dürüstçe yüzleşebildiği bir anda ortaya çıkar: “Yılların 

ötesinden baktığında İstvan’ı hiçbir zaman uyum sağlayamayacağın bir yabancı gibi 

görüyorsun.  [....] Sorumsuz, keyfine düşkün...  Aşağılıyorsun onu sırasında” (187).   

Anlatıcıyla Kurtlar’daki “Yazar” takma isimli karakter arasında, anlatıcının 

İstvan’dan ayrılıp yurda dönmesinin ardından bir yakınlaşma olur.  Kurtlar 

romanındaki Yazar karakteri, Üç Kadının Romanı’ndaki Arif Hikmet, Evli Bir 

Kadının Günlüğünden’deki Ali ve Güz Şarkısı’ndaki Sahir Kırtay’ın tekrarı 

niteliğindedir.  Bu yinelenen erkek karakterler Peride Celâl kadınlarını sevmelerine 

karşın, kendi gururları yüzünden sevdikleri kadınların başka erkeklerle evlenmelerine 

engel olmazlar ve böylece kadın karakterleri gizli de olsa sevmekten vazgeçmeyen 

gururlu erkekler olarak idealleştirirler.  Peride Celâl romanlarında, kadın 

karakterlerle birlikte olabilmek için hiçbir çaba göstermedikleri hâlde bu kadınları 

sevmeye devam eden “gururlu” erkekler idealleştirirken, kadın karakterlerle evlenen 

erkekler değersizleştirilir.  Kurtlar’da anlatıcı, eşinin evlenme teklifini, aralarında bir 

yakınlaşma olan dostu Yazar’a söyledikten sonra, Yazar’ın “Hayır, olmaz, 

bırakmam!” demesini bekler (49, özgün vurgu).  Beklediği tepkiyi alamadığı için 

yıkıldığını söylese de, anlatıcı, Yazar’ın “Onunla evlen” cevabının ardından yaşamı 

boyunca nefret edeceği eşiyle evlenir (49, özgün vurgu).   

 Anlatıcının sevdiği için değil, tüm roman boyunca sezdirildiği üzere 

“[m]esleğini rahat sürdürmek için” evlendiği eşine duyduğu öfke ve nefret, eşinin 

kişiliğinden ya da davranışlarından değil, anlatıcının evlenerek ona bağlı duruma 

gelmesinden kaynaklanmaktadır (63, özgün vurgu).  Eşi hastalandığında çalışacağı 



 
 
 

76 

zamanı ona bakarak harcadığı ve çok sevdiği yazlık evi satmadan önce ölmediği için 

üzülen (201) anlatıcının, eşini sevmediği çok açıktır.  Bu acımasızlık, bencillik ve 

sevgisizliğiyle kendini sürekli Nilüfer’le kıyaslar.  Bir an onun gibi sevecen ve verici 

olmayı düşlerken hemen ardından onu yadsır (325).  Hem Nilüfer’e benzemeyi 

istemek, hem de Nilüfer’in bu isteğe neden olan kişilik özelliklerinden nefret etmek, 

anlatıcının yaşamı boyunca içinde bulunduğu ruh hâlidir.  Nilüfer’e karşı hissettiği 

bu çelişkili duygular içinde hem bir açıdan onun gibi olmak hem de ona 

“[g]üzelliğinin bedelini ödetmek” ve onu yaralamak için bir yol arar (410).  Dar 

Yol’daki Cenan’ın Meliha’ya benzemek ve ona acı vermek uğruna Raif’i ya da 

Osman’ı elde etmeye çalışması gibi, Kurtlar’ın anlatıcısı da Nilüfer’in tek aşkı İlhan 

Cemal’i elde etmeye çalışır ve bunu başarır (410).  Anlatıcının çocuklarını, karısını 

ve hattâ tutkun olduğu Nilüfer’i bile bir yana bıraktırıp dizlerine kapandırdığı İlhan 

Cemal’i reddetmesi şaşırtıcı değildir.  Anlatıcının, İlhan Cemal’i kabul etmesi, diğer 

erkeklere yaptığı gibi değersizleştirme sürecini de beraberinde getirecektir.  Oysa 

anlatıcı, İlhan Cemal’e aralarında geçenleri yanlış anladığını ve onu istemediğini 

söyleyerek Nilüfer’e ait bir şeyi elde etmiş ve Nilüfer’i yaşam boyu İlhan Cemal’den 

yoksun bırakmıştır.  Tüm bunlara ek olarak, “[a]lnında kırışıklıklar” bulunan, 

“[s]açları dökülmeye başlamış” bir adam olarak gördüğü İlhan Cemal’in yalvaran ve 

yaşlı gözlerle dizlerine kapanması, anlatıcının kendilik saygısını fazlasıyla yükseltir 

(430).  Anlatıcı, İlhan Cemal’in aşkına karşılık vermez ve onun birlikte İstanbul’dan 

ayrılma teklifini geri çevirir.  Bunun yerine, İlhan Cemal’le gitmiş olması hâlinde 

Nilüfer’e yaşatmış olacağı acının kendisine vereceği hazzın hayâliyle avunur:  

Kendini beğenmiş teyze kızını bir yerde vurmak hoşuna bile gidecekti.  

Yanıksaraylar’a, konak düşkünlerine atılmış bir tokat.  Sığıntının neler 

yapabileceğini görsünler.  Nilüfer’e, Suat’a [Nilüfer’in kardeşi] 
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vuracaktın: “İşte bakın!  Ben kimin, kiminle gidiyorum!” (430, özgün 

vurgu)  

 Kurtlar’ın 24 saatlik anlatı zamanında anlatıcı, bencil, çıkarcı, fesat, kıskanç, 

yalnız kendiyle meşgul ve sevgisiz bir ruh hâli içinde evine kapanmıştır.  Anlatıcı, 

taşınmak üzere olduğu için kendi içi gibi bomboş olan evinde insanlardan 

uzaklaşmış, kendine dönmüştür.  Boş evde gördüğü tek imge, sürekli karşılarına 

geçtiği aynalardan yansıyan kendi imgesi, insanlardan kaçsa da kaçamadığı tek 

düşmanı yine kendi bilincidir.  Romanda birçok noktadan anlaşılacağı üzere anlatıcı 

kendi kişilik özelliklerini bilmektedir.  Bütünüyle farkında olduğu ve belki de bu 

nedenle kendine yakıştıramadığı bu kişiliği bir kavga sırasında Nilüfer’e yansıtır.  

“Aynalarla konuşan ‘Kara Kraliçe’” olmakla suçladığı Nilüfer’in buna verdiği 

karşılık anlatıcı-karakterin kaçmaya çalıştığı gerçektir: “O sensin! [....] Kimseyi 

sevmiyorsun, beğenmiyorsun...” (241, özgün vurgu).   

 Kurtlar’da anlatıcının kendi bedeniyle ilgili görüşlerindeki çarpıklıkların 

çevresindeki insanları algılamasında neden olduğu sorunlar diğer Peride Celâl 

kadınları için de geçerlidir.  Kendilerini ya çirkin ya da güzel bulan bu kadınlar, en 

yakınlarındaki kadınları karşı kutba yerleştirerek sürekli aynı açmaza düşerler.  

Bedenleriyle ilgili, güzellik-çirkinlik eksenine hapsolmuş düşünceleri, onların hem 

aşk hem de kişiler arası ilişkilerinde aksamalara neden olur.  Peride Celâl kadınları, 

ister güzel, ister çirkin olsunlar, kendilerini bakmak, görmek ya da seyretmek 

fiilleriyle kurulmuş cümlelerin öznesi değil, ancak nesnesi olarak 

konumlandırabilirler.  Zihnen sürekli kendileriyle meşgûl olmalarıyla hep bir ayna 

karşısında yaşar gibidirler.  Peride Celâl’in Güz Şarkısı (1966) adlı romanındaki 

kadın karakterle evlenmeyen, ancak onu sevmekten vazgeçmeyen Sahir Kırtay 

karakterinin, yıllar sonra karşılaştığı eski sevgilisi Nur Hanım’a söyledikleri diğer 
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Peride Celâl kadınları için de geçerliliğini korur:  

O zamanlar söylerdim sana, ‘Şu aynayı kır, kurtul’ diye.  Yapamadın 

bir türlü!  Şimdi de öylesin.  Aynanın önünde kendine çekidüzen 

vermek, duygularını, düşüncelerini, sevdanı onarmak için.  

Çocukların, kocan, ben bile o aynanın içinden geçerek sana 

vuruyoruz.  Sevdiklerini istediğin gibi göstermeyen, çarpık çurpuk 

keserek, bölerek yansıtan aynayla uğraş dur.  Bir insanın mutluluğa 

erişebilmesi için aynaya bakacak zamanı olmamalı Nur!  

Biçimlemeden sevmeli çevresindekileri, oldukları gibi kabullenerek...  

[....] Senin kendine dönük yanın beni sana düşman etti daha çok.  

(298)   
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BÖLÜM III 

 

 

NARSİSİST KADINLAR, PSİKANALİTİK YORUMLAR 

 

 

 

 Kentsoylu kadınlar, Peride Celâl romanlarının değişmez baş karakterleridir.  

Yazar, “daha iyi tanıdığı” için hem öykülerinde hem de romanlarında kadınları ele 

aldığını söyler (aktaran Mutluay 9).  Peride Celâl romancılığı her ne kadar birçok 

eleştirmen tarafından iki döneme ayrılsa da, yazarın kadın kimliklerini 

kurgulayışında anlamsal bir süreklilik gözlemlenmektedir.  Peride Celâl’in yarattığı 

bu kadın karakterler, ebeveynlerin kötü temsilleri, ölümleri ya da terkleriyle 

gölgelenmiş aile ilişkileri ve idealleştirme-değersizleştirme kıskacında yaşadıkları 

aşk ilişkileriyle birbirlerini yinelerler.  Bencillik, sevgisizlik, kendinden başkasını 

düşünmeme ve kendi bedeninden memnun olmama gibi kişilik özellikleriyle de bu 

kadınlar birbirlerini çağrıştırırlar.   

 Peride Celâl romancılığında kadın kimlikleri aracılığıyla sağlanan bir 

bütünlük vardır.  Anlamsal sürekliliği oluşturan bu bütünlük, kadın karakterler 

çevresinde kurulan anne sevgisinden mahrumiyet, sorunlu anne-kız ilişkileri, 

sevgisizlik ve sorunlu güzellik anlayışı gibi izleklerle sağlanır.  Çalışmanın bundan 

önceki bölümlerinde bu izleklerin belirleyici olduğu romanlarda ve kadın 
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karakterlerde gözlemlenen benzer özellikler üzerinde duruldu.  Bu bölümde ise, 

Peride Celâl kadınlarında gözlemlenen ortak kişilik özellikleri psikanalitik eleştiri 

bağlamında yorumlanacaktır.  “Narsisizm Tanımları” başlıklı alt bölümde 

narsisizmin, Sigmund Freud, Otto Kernberg ve Heinz Kohut gibi psikanalist 

kuramcılar tarafında yapılan tanımlarına yer verilecektir.  “Romanlardaki 

Narkissoslar” başlıklı alt bölümde, ortaya konan narsisizm tanımları doğrultusunda 

Peride Celâl’in Dar Yol, Üç Kadının Romanı ve Kurtlar başlıklı romanlarındaki 

kadın karakterlerin kişilik özellikleri yorumlanacaktır.  Son olarak, “Roman Roman 

Söyle Bana” başlıklı alt bölümde ise yazarın ve yarattığı kadın karakterlerin kişilik 

özellikleri karşılaştırmalı bir biçimde ele alınacaktır. 

  

 

A.  Narsisizm Tanımları 

Peride Celâl, romanlarıyla okuru kentli üst-orta sınıf kadınların dünyalarına 

sokar.  Bu kadınların dünyası, romanlarda okura onların algısı aracılığıyla yansıtılır.  

Bu romanlar eylemden çok kadın karakterlerin duygu ve düşünceleri, yani iç 

dünyaları üzerine kuruludur.  Böylece karakterlerin kişilik yapılarında etkin olan 

ebeveyn sorunu, bencillik, sevgisizlik, aşk ve kişiler arası ilişkilerdeki sorunlar gibi 

öğeler, romanların kurgusunu da belirler.  Yazarın romanlarının merkezinde bulunan 

kadın karakterler, sevgisizlikleri ve olumlu sayılabilecek her türlü duygudan yoksun 

olmalarıyla dikkat çekerler.  Kimseyi sevememelerinin altında, temelde, sevgi 

görmedikleri inancı yatar.  Bu, kendilerine bakışlarında, özellikle bedenlerini 

değerlendirişlerinde ve diğer insanları algılayışlarında sorunlar yaratır.  Bu 

bağlamda, Peride Celâl romanlarının vazgeçilmez izleği olan sevgisizliğin, Dar Yol, 

Üç Kadının Romanı ve Kurtlar adlı romanlarda da gözlemlendiği gibi, yazarın 



 
 
 

81 

yarattığı kadın kimliklerinin birbirlerini yinelemesine neden olduğu söylenebilir.     

Peride Celâl’in yarattığı kadın kimliklerinin oluşumunda yinelenmeye neden 

olan sevgisizlik izleğinin kadın karakterlerin hem iç dünyalarında, hem de 

çevreleriyle olan ilişkilerinde yol açtığı aksaklıklar, onların kişilik yapılarının 

“normallik”ten uzaklaştığını gösterir.  Sürekli olarak kendileriyle meşgûl ve 

bütünüyle kendilerine dönük bir kişilik yapısı sergileyen bu kadınların anneleri, 

eşleri ve kendi kızları dahil hiç kimseyi sevemedikleri metinlerde açıkça izlenebilir.  

Sevgisizlik söylemi etrafında kurulan kadın kimliğinin her romanda benzer yapılarla 

çoğalması, Peride Celâl romancılığında anlamsal sürekliliği sağlayan en önemli 

öğedir.  Çalışmanın bu bölümünde Peride Celâl’in yarattığı kadın kimliklerinin 

sorunlu yapısı psikanalitik eleştiri kuramı bağlamında yorumlanmaya çalışılacaktır.   

Sigmund Freud’un 1900’lü yıllarda insan psikolojisi hakkında geliştirdiği 

psikanaliz kuramı, edebiyat alanına yine Freud tarafından, sanatçılar ve yapıtlarını 

yorumladığı çalışmalarla uygulanmıştır.  Her ne kadar “Yaratıcı Yazarlar ve Gündüz 

Düşleri” başlıklı makalesinde olduğu gibi, Freud’un sanatçıyı nevrotik olarak 

tanımlaması ve yaratıcılıkla patoloji arasında bir ilişki olduğunu savunması, kuramın 

edebiyat alanında uygulanması konusunda eleştirilere neden olmuşsa da, psikanalitik 

eleştirinin karakter ve yazar çözümlemesine yaptığı katkı yadsınamaz.  Berna 

Moran’ın Edebiyat Kuramları ve Eleştiri adlı kitabında, edebiyat yapıtının “değeri 

hakkında fikir yürütmek imkânını verme[diği]” (140) için bir bakıma olumsuzladığı 

psikanalitik eleştiriden, bu çalışmada Peride Celâl romancılığında anlam sürekliliğini 

sağlayan kadın kimliklerinin yorumlanması konusunda yararlanılacaktır.   

Yazarın romanlarında yinelenen bir izlek olarak izlenebilen kadın 

karakterlerin kimseyi sevememeleri ve bencillikleriyle sorunlu hâle gelen kişilik 

yapılarıyla ilgili ilginç bir saptamayı Freud’un 1914 tarihli “Narsizm Üzerine Bir 
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Giriş” başlıklı makalesinde buluruz.  Bu makalede, “[g]üçlü bir bencillik hasta 

olmaya karşı bir savunmadır ama son aşamada hasta olmamak için sevmeye 

başlamamız gerekir” diyen Freud, sevemediğimiz takdirde hastalığın kaçınılmaz 

olduğunu belirtmiştir (32-33).  Günlük dilde kendinden başkasını düşün(e)meme ve 

sev(e)meme durumunun psikanaliz kuramda bulduğu karşılık “narsisizm”dir.  

Narsisizm, Yunan mitolojisindeki Narkissos mitine dayanmaktadır.  Son 

derece çekici bir erkek olan Narkissos’u gören tüm kadınlar ona âşık olur.  Ancak, 

gururlu ve soğuk olan Narkissos hayranlarının duygularına karşı kayıtsız kalır.  

Narkissos’un öykülerinden bugün en çok bilineni şüphesiz Ovidius’unkidir.  

Ovidius’a göre, Narkissos kendisine âşık olanlarla ilgilenmediği için, kalbi kırık 

hayranlarından biri tarafından lânetlenir.  Edith Hamilton’ın kitabı Mitologya’da 

Narkissos’un öfkeli hayranının, onu, “[b]aşkalarını sevmeyen kendini sevsin” 

diyerek lânetlediği anlatılır (61).  Narkissos mitinin Ovidius’un öyküsüne dayanarak 

anlatıldığı Narcissism and the Novel (Narsisizm ve Roman) adlı kitabında Jeffrey 

Berman, Narkissos’un kaderinin, kalbi kırık âşığın “[k]endisi de sevsin ve sevdiğini 

elde edemesin” dileğiyle çizildiğini belirtir (3).  Âşıklarına karşı katı yürekli olan 

Narkissos’un cezalandırılması tanrıça Nemesis’e bırakılır (Hamilton 61).  Nemesis 

Narkissos’a uygun bir intikam düşünür ve lânetleri gerçeğe dönüştürür.  Narkissos, 

suda gördüğü imgesine âşık olur.  Çok beğendiği, tutulduğu kendi imgesiyle 

birleşmek istemesi ise Narkissos’un sonu olur.   

Narkissos’un dramı açık ya da gizli olarak birçok edebî metne esin kaynağı 

olmuştur.  Bununla birlikte, edebî metinlerde narsisist kişilik bozukluklarının, 

Sigmund Freud, Otto Kernberg ve Heinz Kohut başta olmak üzere, John Bowlby, 

Erik Erikson, Sophie Freud, Margaret Mahler ve Robert Stoller gibi kuramcı ve 

klinik tedavi uzmanlarının görüşlerinden yararlanarak izini sürdüğü yapıtında Jeffrey 
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Berman’ın da belirttiği gibi, yüzyıllardır bilinen Narkissos mitinin psikoloji alanında 

öne çıkması 19. yüzyıl sonlarına denk düşmektedir (2).  Jeffrey Berman’ın 

vurguladığı gibi, Narkissos ve Eko miti bugün yalnız çağrıştırdığı ben-merkezli aşkla 

değil, gerçeklik-hayal, varlık-yokluk, özne-nesne, teklik-uyumsuzluk ve bağlılık-

ayrılık gibi insan varlığının temel karşıtlıklarıyla da edebiyat kuramcılarını, 

düşünürleri ve psikologları ilgilendirir(1).   

Havelock Ellis’in “Auto-Erotism: A Psychological Study” (Otoerotizm: 

Psikolojik Bir Çalışma) başlıklı makalesinde yer alan “Narkissos-vârî eğilim” 

kavramıyla, ilk kez 1898 yılında psikoloji alanına giren mitin gerçek anlamda bu 

alanda yer edinmesi, Freud’un 1914 tarihli “Narsizm Üzerine Bir Giriş” başlıklı 

makalesinden sonra gerçekleşir (aktaran Berman 2).  Freud bu çalışmasında, bugün 

kabul gören açıklamalardan farklı olarak, ağır klinik vakalarla tanımladığı 

narsizmi—iki kullanımı arasında anlam farkı bulunmayan terim, Freud öyle 

kullandığı için, onun makalesinden bahsedilen bölümlerde “narsizm”, çalışmanın 

diğer kısımlarında ise “narsisizm” olarak geçecektir—libido kuramıyla ilişkilendirir.  

Buna göre, narsizm, libidonun dış dünyadan çekilip “ben”e (“ego”ya) yöneltilmesidir 

(24).  Narsizmin tam karşısına yerleştirdiği “nesne libidosu”nun ulaşabileceği en 

yüksek gelişim evresinin âşık olma durumu olduğunu söyleyen Freud’a göre, libido, 

hastalıkta ve uykuda dış dünyadan çekilip bütünüyle “ben”e yatırılır (25-30).  Saffet 

Murat Tura’nın Günümüzde Psikoterapi adlı yapıtında da belirttiği gibi, “libido dış 

dünyaya ya da nesneye yönelirse benden çekilir, bene yatırılırsa dış dünyadan 

çekilir” (230).  Bu tanımlardan anlaşılan, toplam libido miktarının değişmez kabul 

edilmesidir.   

Çocuğun büyüklenmeci kişiliğiyle açıklanan birincil narsizm, erişkinlikte 

aşılamamışsa yerini “kökensel” ya da “ikincil” narsizme bırakmış sayılır.  Freud 
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ikiye ayırdığı nesne seçimine göre, bir başka bireye—ama özellikle anneye—aşırı 

bağlılık olarak tanımlanabilecek bir tutum sergileyen yaslanma tipini erkeklerle, 

narsistik tipi ise kadınlarla özdeşleştirmiştir (35).  Freud’un “Narsizm Üzerine Bir 

Giriş” başlıklı makalesinde ileri sürdüğü düşünceye göre, erkekler tam bir nesne 

sevgisi geliştirebilirken kadınlar, “özellikle de güzel olarak büyümüşlerse”, sevgi 

nesnelerinin seçimini kendilerinden yana kullanırlar ve “bir erkeğin onlara duyduğu 

sevgiyle karşılaştırılabilir yoğunlukta yalnızca kendilerini severler” (35).  Freud, 

kadınlara yakıştırdığı narsistik tipin, yalnız “kendisinin olduğu şeyi (yani kendini)”, 

“kendisinin bir zamanlar olduğu şeyi”, “kendisinin olmak istediği şeyi”, “bir 

zamanlar kendisinin parçası olmuş bir şeyi” ya da “bunların yerini alan bir dizi ikame 

nesneleri” sevebileceğini söyler (“Narsizm Üzerine Bir Giriş” 36-37).   

Narsisizm konusu Freud’dan sonra birçok psikanalitik çalışmada irdelense de, 

bugün iki önemli psikanalistin adıyla anılmaktadır: Melanie Klein ve İngiliz “nesne 

ilişkileri” okulundan etkilenen Otto Kernberg ve “kendilik psikolojisi” olarak bilinen 

yeni bir psikanaliz okulunun kurucusu olan Heinz Kohut.  Narsisizm konusunda 

önemli çalışmaları bulunan bu iki isimden Kernberg, sınır durum vakalarını ayrıntılı 

ve sistemli bir biçimde ele aldığı en önemli yapıtı Sınır Durumlar ve Patolojik 

Narsisizm’de narsisizmi, kimlik dağınıklığı, ilkel savunma mekanizmaları ve 

nispeten sorunsuz bir gerçeklik değerlendirmesiyle ilişkilendirdiği sınır kişilik 

örgütlenmelerinin içinde inceler.  Nevroz ve psikoz arasındaki vakaların 

tanımlanmasında karşılaşılan sınır durum kavramı, sabit kimlikleri olmayıp ilkel 

savunma mekanizmalarını kullanmalarına rağmen “gerçekliği değerlendirmede bir 

bozukluk gösterme[yen]” hastalar için kullanılır (Tura, Günümüzde Psikoterapi 56).  

Narsisizmin bir terim olarak “hem suistimal edildiğini hem de aşırı kullanıldığı”nı 

belirten Kernberg, terimi, nesne ilişkilerinde ve bununla bağlantılı olarak kendilik 
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saygılarında bozulmalar olan, patolojik narsisizm gelişimi gösteren hastalar için 

kullandığını söyler (199).  Kernberg bu hastaları şöyle tanımlar:   

[d]iğer insanlarla etkileşimlerinde alışılmadık düzeyde kendilerinden  

söz ederler, başkaları tarafından sevilmeye ve hayranlık duyulmaya 

büyük ihtiyaç duyarlar ve görünüşte garip bir çelişki yaratacak 

şekilde, çok yüksek bir kendilik kavramlarının yanı sıra başka 

insanlardan haddinden fazla takdir alma ihtiyacı gösterirler.  Duygusal 

hayatları sığdır.  Başka insanlara pek eşduyum duymazlar, 

başkalarından aldıkları takdir ya da kendi büyüklenmeci fantezileri 

dışında hayattan pek haz almazlar ve dış ilgi azaldığında ve yeni 

kaynaklar kendilik saygılarını beslemediğinde, kendilerini huzursuz 

ve sıkılmış hissederler.  Başkalarına haset ederler, narsisist destek 

bekledikleri bazı kişileri idealleştirme, hiçbir şey beklemedikleri 

kişileri ise (genelde eski ilahları) küçük görme ve onlara tepeden 

bakma eğilimi gösterirler.  Genelde, başka insanlarla ilişkilerinde 

onları açık bir biçimde sömürürler ve ilişkileri bazen asalak türdendir.  

Sanki başkalarını denetlemeye ve onlara sahip olmaya, onları suçluluk 

duyguları duymaksızın kullanmaya hakları olduğunu 

düşünmektedirler—ve çoğu zaman çekici ve davetkâr bir yüzün 

arkasında, soğukluk ve acımasızlık hissedilir.  Çoğu zaman bu 

hastaların, başkalarının hayranlık ve takdirine öylesine ihtiyaç 

duydukları için “bağımlı” oldukları düşünülür, ancak daha derin bir 

düzeyde, derin güvensizlikleri ve başkalarını küçümsemeleri 

nedeniyle herhangi bir kişiye gerçekten kesinlikle bağımlı olamazlar.  

(199-200) 
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Narsisist kişilik bozukluğu olan hastalar, sınır durum hastalarından daha iyi 

toplumsal işler sahibi olmaları ve başkalarının hayranlığını elde etmek uğruna belli 

alanlarda etkin ve tutarlı çalışmalarıyla ayrılır.  Kernberg, Sınır Durumlar ve 

Patolojik Narsisizm’de narsisist kişilik özelliklerine sahip olan kişilerin, genelde sınır 

kişilik örgütlenmelerinde olduğu üzere bölme, ilkel idealleştirme, inkâr, tümgüçlü 

olma ve yansıtmalı özdeşleşme gibi “ilkel savunma işlemleri[ni]” kullandıklarını 

belirtir (201).  Saffet Murat Tura, Günümüzde Psikoterapi adlı yapıtında narsisist 

kişilik bozukluğu gösteren hastalarla sağlıklı insanlar arasındaki farklara dikkat 

çeker.  Tura, narsisist kişilik özelliklerine sahip olan insanlarla sağlıklı olanlar 

arasındaki en önemli farkı, narsisist kişilerin iç dünyalarındaki imagoları aracılığıyla 

belirler: “kendiliğin idealleştirilmemiş temsilcileri, başkalarının değersizleştirilmiş ya 

da cansızlaştırılmış ‘gölge’ temsilcileri ve korkulan düşmanlar” (308).  Normal 

insanlar gibi sevgi ve nefreti bir bütün içinde algılayamayan, saldırganlığa tahammül 

edemeyen ve derinde boş, güçsüz ve nefret dolu bir kendilik sergileyen narsisistlerin, 

bu kişilik özelliklerinden dolayı dış nesnelerle aralarındaki ilişki “değersizleştirme”-

idealleştirme ve “küçümseme”-“saldırı korkusu” arasında gidip gelir (Tura 308).   

    Jeffrey Berman, Kernberg’in klinik ve kuramsal deneyimlerinden yola 

çıkarak yaptığı narsisizm tanımlamasının eşduyuma dayanmadığını söyler ve 

narsisizmi kanserle bir tutan Kernberg’in mesafeli, nesnel, kontrollü ve kuralcı klinik 

tavrının yazdıklarında da görüldüğünü belirtir (25).  Berman gibi düşünenler, 

konuyu, narsisizm hakkında önemli çalışmaları bulunan Heinz Kohut’un 

yaklaşımıyla ele almayı tercih etmişlerdir.  Amerikalı psikiyatr ve psikanalist Heinz 

Kohut, kendilik sevgisini içinde bulunduğumuz dünyada bir gereklilik olarak 

görmektedir ve “narsisistik ihtiyaçları insan varlığının bir boyutu olarak” 

değerlendiren görüşleriyle, konuya bakış açısını olumlu yönde değiştirmiştir (aktaran 
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Tura 250).  Freud sonrası kuramcılar olarak, hem Kernberg’in, hem de Kohut’un 

narsisizm hakkındaki düşünceleri günümüz psikanaliz çevrelerinde geçerliliğini 

korumaktadır.  Kernberg ve Kohut’un narsisizme farklı yaklaşması, birbirlerinin 

görüşlerini yalanlamadığı gibi, konuya farklı açılardan bakılmasını sağlamıştır.  Bu 

çalışmada, narsisizmle ilgili olarak, Freud, Kernberg ve Kohut’un görüşlerinden 

yararlanılacaktır. 

 

 

B.  Romanlardaki Narkissoslar 

Psikanalitik eleştiri, edebiyat alanındaki uygulamalarda karakter 

çözümlemesini öne çıkarır.  Freud’un 1914 tarihli “Narsizm Üzerine Bir Giriş” 

başlıklı makalesiyle olduğu kadar, Otto Kernberg ve Heinz Kohut’un yaptıkları 

önemli kuramsal çalışmalarla da narsisizm, edebiyat eleştirisinin karakter merkezli 

incelemeleri için önemli bir konuma gelmiştir.  Gerçek insanlar gibi kurmaca 

karakterler de narsisist özellikler taşıyabilir.  Ancak, psikanalitik açıdan karakter 

çözümlemesinde karşılaşılan en büyük zorluk, kurmaca karakterlerin geçmiş 

yaşamları ve deneyimleri hakkında okuyucuyla paylaşılandan daha fazlasının 

bilinmemesidir.  Yapılacak karakter incelemesinde, karakterlerin yazarın filtresinden 

geçtiği, daha doğrusu yazar tarafından şekillendirildiği göz önünde bulundurulmalı, 

dolayısıyla eleştirmen satır aralarını okuyabilmelidir.  Yine de, olası tüm zorluklara 

karşın, bu tür bir çalışma olanaksız değildir.  Yaratılan kimliklerin narsisist 

özellikleriyle ilgili ipuçları, karakterlerin aile geçmişlerinde ve kullandıkları ilkel 

savunma mekanizmalarında olduğu kadar diğer karakterlerle ilişkilerde de bulunabilir.    

Psikanalitik kurama göre, yetişkin yaşlarda ortaya çıkan patolojik deneyimler 

çocukluktaki gelişim evreleriyle yakından ilişkilidir (Tura, Günümüzde Psikoterapi 
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228).  Bu nedenle, Peride Celâl’in, romanlarında, karakterin geçmişiyle ilgili olarak 

önemli çocukluk anılarına yer vermesi, kadın karakterlerin psikolojilerinin 

yorumlanması sürecinde son derece anlamlıdır.  Peride Celâl kadınlarının, daha 

önceki bölümlerde vurgulanan aşırı bencillik, kendilerinden başka kimseyi 

sevememe, başka insanlardan sürekli hayranlık ve takdir bekleme, kendilerinin sahip 

olmadığı şeylere sahip görünenlere yoğun haset duyma ve gerçek anlamda depresif 

tepkiler yaşayamama gibi özellikleriyle, Kernberg’in Sınır Durumlar ve Patolojik 

Narsisizm’de yaptığı narsisist kişilik tanımlamasına uydukları görülür (200).  Yalnız 

Kernberg’in değil, konu hakkında çalışmış diğer psikiyatrların da narsisist kişilik 

tanımlamalarında dikkat çeken bir nokta, narsisizmin nedenlerinin çocukluk 

dönemlerinde bulunabileceği görüşüdür.  Bu bağlamda, Peride Celâl kadınlarının 

çocukluklarını yeniden gözden geçirmek yerinde olacaktır. 

Çalışmalarında oidipal evre öncesinden çok, oidipal evrenin önemini 

vurgulayan Freud, narsisist zedelenmelerin nedeni olarak, özellikle ebeveyn terki ya 

da reddini vurgulamış olmasa da, sevgi yitiminin “kendilik duygusunda narsistik bir 

yara olarak kalıcı bir iz” bırakabileceğini ve bunun da aşağılık duygusuna katkıda 

bulunacağını belirtmiştir (Haz İlkesinin Ötesinde 33).  Kernberg ise, patolojik 

narsisizmi kesin olarak erken çocukluk dönemine bağlar.  Sınır Durumlar ve 

Patolojik Narsisizm adlı yapıtında bu tür hastalarda sıkça rastlanan bir özelliğin “üstü 

örtülü, ancak şiddetli saldırganlığı olan müzmin soğuk ebeveyn figürleri” olduğunu 

söyleyen Kernberg, inceleyebildiği ya da tedavi edebildiği hastalarından yola çıkarak 

oluşturduğu bir tablonun, “tutarlı bir şekilde, yüzeysel olarak iyi organize edilmiş bir 

evde yüzeyde iyi işlev gören, ancak bir ölçüde hissiz, ilgisiz ve söze dökülmeyen, 

garazkâr saldırganlığı olan bir ebeveyn figürü—genelde anne ya da ikame anne—

göster[diğini]” vurgular (205).  Anne ve çocuk arasındaki bağın kırılması ya da 
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zedelenmesi, çocukta kimlik dağınıklığı ve büyüklenmeci/narsisist kendilik yapısına 

yol açacak biçimde kendilik ve nesne imgelerinde karmaşıklığa neden olabilir.  

Narsisist psikopatolojiyi çocukluğa ve ebeveyn ilişkilerine bağlayan bir diğer 

psikanalist olan Kohut, narsisist zedelenmelerin temel belirleyeninin “erken 

ilişkilerdeki eşduyum yetersizliği” olduğunu söyler (aktaran Tura 250).   

Bu konuda farklı düşünen üç psikanalistin görüşlerinden de anlaşılacağı gibi 

narsisist zedelenmeler, çocuk ve ebeveyn—özellikle de anne—arasındaki ilksel 

ilişkiye dayanmaktadır.  Bunun yanı sıra, annenin mesafeli duruşu, saldırganlığı ya 

da soğukluğu kadar, çocuğa olan aşırı düşkünlüğü de, çocukta narsisist kişilik 

bozukluklarına yol açabilir.  Freud’un “Narsizm Üzerine Bir Giriş” adlı makalesinde, 

“Ekselansları Bebek” kavramıyla dile getirdiği bu durumda, ebeveynler çocuklarına 

narsisist bir yatırım yaparlar (37).  Freud’a göre, “[ç]ocuk, ebeveynin 

gerçekleştiremediği bu arzu yüklü rüyayı gerçekleştirecektir” (37).  “Oğlan babasının 

yerine büyük adam ve kahraman” olurken, “kız annesinin düşünün gecikmiş bir 

telafisi olarak bir prensle evlenecektir” (37).  Kernberg de, Sınır Durumlar ve 

Patolojik Narsisizm’de bu narsisist yatırımdan ve ebeveynlerin çocuklarını “narsisist 

bir biçimde kullanması[ndan]” bahseder (206).  Kernberg’e göre, kendisinin uzantısı 

olarak gördüğü çocuğu, kendi narsisist gereksinimleri doğrultusunda kullanan anne 

için çocuk, bir “sanat nesnesi”dir (Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisizm 206).  Bu 

tip annelerin çocukları, bir şekilde, kendi özelliklerinden dolayı değil, verdikleri haz 

için sevildiklerini anlayacaklardır.  Jeffrey Berman’ın da belirttiği gibi, çocuklar, bu 

koşullu sevgiyi reddetseler de, onu başkalarından bekleyecek ve böylece kuşaklar 

arası bir anlaşmazlığı sürdürmüş olacaklardır (24).  

Peride Celâl romanlarında gözlemlenen bencillik, sürekli kendiyle meşgûl 

olma ve sevgisizlik gibi kişilik özellikleri bağlamında narsisist bir kendilik yapısı 
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sergileyen kadın karakterler, özellikle anneleriyle aralarındaki ilişkilerle de bu yapıyı 

doğrularlar.  Bu çalışmada ayrıntılı olarak yalnız üçünü incelediğimiz Peride Celâl 

romanlarındaki kadın karakterlerin aileleri hakkında bir değerlendirme yapılırsa, 

kadın kimliklerinin narsisist özellikler göstermesinin çocukluklarıyla ilişkili olduğu 

anlaşılacaktır.   

Öncelikle belirtmek gerekir ki, 1938 ve 2002 yılları arasında yayımlanan 

Peride Celâl romanlarından ulaşabildiğimiz 14’ündeki kadın karakterlerden 

hiçbirinin mutlu olarak tanımlayabildiği bir aile yaşamı yoktur.  Bu karakterlerden 

Sönen Alev’deki Sezâ’nın, Kızıl Vazo’daki Azize’nin, Dar Yol’daki Meliha’nın, Üç 

Kadının Romanı’ndaki Fatma, Belkıs ve Renan’ın ve Deli Aşk’taki Elif’in anneleri 

yoktur.  Ana-Kız’daki Alev’in, Dar Yol’daki Cenan ve Meliha’nın, Gecenin 

Ucundaki Işık’taki Macide’nin, Üç Yirmidört Saat’teki Fatma’nın ise babaları yoktur.  

Kurtlar adlı romandaki anlatıcı-karakter çocukken babası sandığı kişinin annesinin 

ikinci eşi, yani üvey babası olduğunu öğrenmiştir ve gerçek babasını tanımamaktadır.  

Bunlara ek olarak, Aşkın Doğuşu’ndaki Zehra ve Evli Bir Kadının Günlüğünden’deki 

Selma’nın anneleri o kadar baskın bir kişiliğe sahiptir ki, onların yanında Zehra ve 

Selma’nın babaları, varlıklarını unutturacak kadar etkisiz kalırlar.  Son olarak, 

Cenan, Macide ve Kurtlar’daki anlatıcı-karakter, annelerinin babalarını 

kendilerinden daha çok sevdiğine inanırlar.  Bu tablo yorumlandığında ortaya tüm 

romanlarda gözlemlenen bir yapı çıkar.  Bu yapıya göre, kadın karakterlerin anneleri 

bir şekilde metinden uzaklaştırılmaktadır.  Bunlar ölmüş, terk etmiş ya da varlıkları 

hissedilmeyecek kadar sessizleştirilmiş annelerdir.       

Peride Celâl kadınlarında çok küçük yaşlarda, ölüm ya da terk nedeniyle 

yitirilen annenin eşduyum, ilişkiler, özne-nesne ayrımı, kendilik saygısı konularında 

sorunlara, bir başka deyişle narsisist zedelenmeye neden olup olmadığı bilinmese de, 
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çocuğun mutluluğunun yaşamının ilk üç yılında annesiyle arasındaki içten, sıcak ve 

sürekli ilişkiye dayandığı psikanaliz çevrelerinde yaygın olarak kabul edilmektedir.  

Freud, çocuğun yaşamında oidipal evreyi vurgulamış olsa da “nesne ilişkileri okulu” 

kuramcıları gibi Freud sonrası psikanalistler yaptıkları çalışmalarla oidipal evre 

öncesinin önemini ortaya koymuşlardır.  D. W. Winnicot, bir önceki bölümde ele 

alınan, annenin ayna rolüne ilişkin görüşleriyle, çocuğun erken dönemlerde anneyle 

kurduğu olumlu ilişkisinin, onun beden algısı ve kendilik saygısını oluşturması 

bakımından vazgeçilmezliğini vurgular (“Çocuğun Gelişiminde Annenin ve Ailenin 

Ayna Rolü” 145).  Benzer biçimde, Saffet Murat Tura da “Şeyh ve Ayna” adlı 

makalesinde çocuğun annesinin gözlerinden yansıyan sevgi dolu ışığa, eşduyuma 

dayanan yanıtlara baktığını ve bu yanıtın çocuğun “benlik saygısını, güvenini, 

kendisini değerli ve sevilebilir bir varlık olarak algılamasını sağlayan en temel işlev” 

olduğunu belirtir (72).  Buna göre, eğer çocuğun kendisini sağlıklı olarak 

algılamasını sağlayacak eşduyuma dayanan yanıtı ve sevgi dolu bakışı yansıtacak bir 

anne yoksa çocuğun kendini değersiz bulması ve sevilmediğine inanması 

kaçınılmazdır.  Peride Celâl’in, Üç Kadının Romanı ya da Dar Yol adlı yapıtlarında 

olduğu gibi, anne karakterlerinin ölmüş ya da gerçek anlamda işlevsel olmadığı 

romanlarındaki karakterler, kendilerine eşduyuma dayanan bir yanıt verecek anne 

figüründen yoksun olduklarından dolayı kendilerini çirkin bulurlar.  Üç Kadının 

Romanı’ndaki Fatma’nın annesi o çok küçükken ölmüştür ve Fatma, çirkin olduğunu 

düşünmeye annesiz geçirdiği çocukluk yıllarında başlar: “Fatoş onların, çirkin ve 

beceriksiz olduğu için kendisini oyuna almadıklarını biliyordu. [....] ‘Ben çirkinim, 

beni kimse sevmiyor!’ diye düşünüyordu” (1: 42-43).  Fatma’nın kendisini çirkin ve 

değersiz bulmasında, “sultan kadar güzel” (1: 43) bir ablayla büyümek kadar, 

kendisini çirkin bulan ve bunu hissettirmekten çekinmeyen babasının ve kendisi için 
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ikame anne olan Zarife Halasının da etkisi vardır.  Zarife, küçük Fatma’yı, onu 

sevmediğini belli edecek biçimde azarlamasıyla, Kernberg’in tanımladığı saldırgan, 

soğuk ebeveyn figürüne uyar.  Ayrıca, Fatma’nın güzelliğiyle ilgi odağı olan bir 

ablanın yanında, varolduğunu hissettirecek bir görülme deneyimi yaşamamış olması, 

onun kendisi için uygun gördüğü “evin çirkini” sıfatıyla varlık gösterme çabalarını 

beraberinde getirmiştir.  Fatma, kendilik saygısındaki bozulmayı insanlarla arasına 

savunmaya yönelik biçimde koyduğu kibir, uzaklık ve soğuklukla ve Tura’nın 

belirttiği gibi, narsisist kişilere özgün bir biçimde, zedelenebileceği ortamlardan 

kaçarak onarmaya çalışmıştır (Günümüzde Psikoterapi 224).   

Kurtlar romanında anlatıcı-karakterin annesi olduğu hâlde kendini çirkin 

bulmasının nedeni, yine annesiyle arasındaki ilişkide bulunabilir.  Anlatıcının 

yaşamındaki dönüm noktası, çocukluk yıllarında annesinin babası sandığı ikinci 

eşinin gerçekte üvey babası olduğunu öğrendiği andır.  Anlatıcı için baba bildiği 

insan, gerçeği öğrenmesinden sonra annesinin “sevgili kocası”na (136, özgün vurgu), 

daha önce mutlu bir çocuk olduğu anlaşılan kendisi ise, annesiyle “sevgili koca”sının 

arasına giren bir “karaçalı”ya (337) dönüşür.  Anlatıcı, annesinin kendisini 

sevmediğine, yüzüne her baktığında kendisini bir “felaket” simgesi olarak gördüğüne 

ve istenmeyen çocuk olduğuna inanmıştır (337).  Anlatıcının düşüncelerinden 

anlaşıldığı üzere, onun için babasının üvey olduğunu öğrendiği gün, sahip olduğunu 

düşündüğü sevgiyi kaybettiği gündür: “Adamın gerçek baban olmadığını 

öğrendiğinde sevgiler, çocuk coşkuları, her şey sanki paslanıp dökülüvermişti 

yüreğinden” (529).  Anlatıcının mutlu ve kendinden emin bir çocuktan, istenmeyen 

ve çirkin bir çocuğa dönüşmesinin altında yatan gerçekleri anlamlandırmaya 

çalışmadan önce, Freud’un sevgi yitimi ve bunun neden olabilecekleriyle ilgili 

düşüncelerini hatırlamak yerinde olacaktır.  Freud çocukların sevgi kaynaklarını 
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yitirmelerinin kendilik duygularında “narsistik bir yara olarak kalıcı bir iz” 

bırakabileceğini ve bunun da aşağılık duygusuna katkıda bulunacağını belirtmiştir 

(Haz İlkesinin Ötesinde 33).  Freud’un görüşleri, anlatıcının, kendisine öyle 

hissettirilmediği hâlde, aile arasında bile kendini bir “sığıntı” olarak görmesini, 

kibirli ve soğuk tavrıyla insanlarla arasına mesafe koymasını anlamlı hâle 

getirmektedir.  Anlatıcının insanlarla arasına koyduğu bu mesafe, yetişkin 

döneminde idealleştirme-değersizleştirme ekseninde yaşanan kişiler arası 

ilişkilerinde de onu yaralayabilecek “saldırılara” karşı bir kalkan görevi görmüştür.  

Üç Kadının Romanı’ndaki gibi, öldüğü için sevgisinden mahrum kalınan ya 

da Kurtlar’da olduğu üzere sevgisini esirgediği düşünülen anneler, narsisist kimlik 

yapılanmalarında en önemli nedenlerdir.  Bununla birlikte, Peride Celâl 

romanlarında, ender de olsa metinden uzaklaştırılmadan yaşayan anne figürleri de 

vardır ve bunların hepsi, daha önce de belirtildiği gibi, “kötü” anne temsilleridir.  

Özellikle Güz Şarkısı ve Üç Yirmidört Saat romanlarındaki anneler, kızlarını kendi 

istedikleri gibi giydirerek kendi seçtikleri çocuklarla oynatırlar.  Kızlarına bir “biblo 

koleksiyonu[ymuş] gibi” (Güz Şarkısı 94) davranan bu anneler, kızlarını kendi 

istedikleri gibi yaşamaya zorlarlar.  Güz Şarkısı ve Üç Yirmidört Saat romanlarındaki 

anneler, bu özellikleriyle Kernberg’in çocuklarını birer “sanat nesnesi” olarak görüp 

kendi narsisist ihtiyaçları doğrultusunda kullandıklarını vurguladığı annelerden 

farksızdır (Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisizm 206).  Bu narsisist anneler, 

yaşayamadıkları yaşamı kızları aracılığıyla yaşamaya ve onları kendi olmak 

istedikleri insan yapmaya çalışırken Kernberg’in “mekanizma” dediği bir yapıyı 

harekete geçirmiş olurlar ve “bu mekanizma türü—ideal kendilik, ideal nesne ve 

kendilik imgelerinin savunma amaçlı birleşmesi—, bir kez işlemeye başladığında, 

kendine hayranlık duyma, başkalarını küçük görme [....] şeklindeki kısır döngüyü 
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daim kılmada son derece etkilidir” (Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisizm 206).  

Jeffrey Berman, Narcissism and the Novel (Narsisizm ve Roman) adlı yapıtında 

kurmaca metinlerdeki karakter incelemelerine dayanarak, narsisist zedelenmelerle 

büyüyen çocukların ebeveyn olduklarında, çocuklarını kendi geçmişlerini yineler 

nitelikte yetiştirdiklerini söyler (50).  Berman’ın Frankenstein, Uğultulu Tepeler, 

Büyük Umutlar ve Dorian Gray’in Portresi gibi, İngiliz edebiyatının önemli 

yapıtlarını inceleyerek ulaştığı bu sonuç, Peride Celâl romanları bağlamında da 

geçerliliğini korur.  Kurmaca karakterlerin de gerçek karakterler gibi tutarlı kişilik 

yapıları vardır.  Öte yandan, Peride Celâl’in Üç Kadının Romanı ve Kurtlar adlı 

romanlarında çocuklardan nefret eden ve çocuk sahibi olmak istemeyen kadınlar 

vardır.  Otto Kernberg, Aşk İlişkileri adlı yapıtında konuyla ilgili olarak narsisist 

kadınlar hakkında şunları söyler: “[b]azıları çocuk sahibi olmakta isteksizdir, çünkü 

bir çocuğun bilinçdışı olarak açgözlü bir çıkarcılık ve kısıtlayıcılık olarak gördükleri 

kendilerine bağımlılığından korkarlar (217).  Bu yorumdan yola çıkarak Kurtlar’daki 

anlatıcı ve Üç Kadının Romanı’ndaki Fatma, engel olarak gördükleri için çocuk 

istememeleriyle ve Fatma’nın aldırmayı planladığı çocuğunu bir “bağ” olarak 

tanımlamasıyla kendi narsisist kişilikleriyle tutarlı bir davranış sergilemişlerdir.     

Peride Celâl kadınlarının anneleriyle aralarındaki erken dönem ilişkisi 

niteliğinde baş gösteren narsisist kimlikleri, en belirgin biçimde, kadınların aşk ve 

kişiler arası ilişkilerinde gözlemlenir.  Narsisist kişilik özellikleri taşıyanlar her türlü 

eleştiriyi bir saldırı olarak algılarlar ve bu kendilik saygılarının yitirilmesine neden 

olur.  Sömürülme kaygısıyla hareket ettikleri için bağlanmaktan korktukları 

insanlarla olan ilişkileri, korunma güdüleri doğrultusunda, yalnız idealleştirme-

değersizleştirme ekseninde değişim gösterir.  Bu bağlamda, incelediğimiz 

karakterlerden Dar Yol’daki Cenan’ın, Üç Kadının Romanı’ndaki Fatma’nın, ya da 
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Kurtlar’daki anlatıcının, iyi ve kötü yönlerini kabul ederek gerçekten sevdiği bir 

insan yoktur.   

Dar Yol’da anlatı boyunca tüm çabası farkedilmek ve beğenilmek olan 

Cenan, hiç kimseyi gerçek anlamda beğenmez, farketmez ve sevmez.  Gerek bu 

yönüyle, gerekse kendiyle fazla ilgili olmasından kaynaklanan bencilliği, 

başkalarının ne hissettiğini anlayamaması, kendisinin sahip olamadığı şeylere sahip 

olanlara karşı haset duyması ve içten yas duyguları yaşayamamasıyla Cenan, 

Kernberg’in narsisist kişiliklere ilişkin genel tip tanımlamasına uymaktadır (Sınır 

Durumlar ve Patolojik Narsisizm 200).  Ayrıca, Cenan, yalnız “kendisinin olmak 

istediği şeyi”, yani Meliha gibi olan Cenan’ı sevebilmesiyle de Freud’un nesne 

seçimlerinden yola çıkarak iki gruba ayırdığı kişilerden narsisist olana uymaktadır 

(“Narsizm Üzerine Bir Giriş” 36-37).  Cenan’ın aşk ilişkileri de Meliha gibi olma 

isteğiyle bağlantılı olarak gelişir.  Meliha gibi güzel olursa farkedileceğini ve 

dolayısıyla da sevileceğini düşünen Cenan, Meliha’nın eşi Raif’i elde ederse tüm 

arzularının gerçekleşeceğine inanır.  Cenan, Raif’i bir erkek olarak sahip olduğu 

özelliklerle değil, kendi ideallerini yansıttığı için seçmiş ve “büyük aşkı”na narsisist 

bir nitelik kazandırmıştır (Kernberg, Aşk İlişkileri 202).  Cenan, Raif’in ölümünün, 

dolayısıyla, onun kendisine yardım edemeyecek olmasını kavramasının ardından 

Raif’i değersizleştirir.  Cenan, Raif’in ölümünün ardından yas bile tutmadan, ondan 

boşalan tahta Osman’ı yerleştirir.  Bir hafta öncesine kadar “çirkin, kötü bir insan” 

olarak tanımladığı Osman, aslında değişmemiştir, ancak Cenan’ın ideallerini Raif’in 

ölümünün ardından şimdi o gerçekleştirecektir (84).   

Peride Celâl romanlarında idealleştirme-değersizleştirme ekseninde gidip 

gelen ilişkiler yalnız Dar Yol’daki Cenan’a özgü değildir.  Üç Kadının Romanı’ndaki 

Fatma’nın Nail’le olan kısa ilişkisinin incelenmesi bile, onun bencillik, eşduyum 
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eksikliği, sevgisizlik ve sömürüye dayalı ilişkilerinde kendini gösteren narsisist 

kişiliğinin derinliğinin belirlenmesi için yeterli olacaktır.  Fatma, eşinin kendisini 

başka bir kadın için terk ettiği, yani kendilik saygısını yükseltmeye en çok 

gereksinimi olduğu zamanda, sürekli aşağıladığı en büyük hayranı Nail’in 

evleneceğini öğrenir.  Başkalarından beğeni ve takdir görmeğe büyük gereksinim 

duyan narsisist kişilik, küçük görse de hayranını yitirmeyi göze alamaz.  Bu ilişkide 

Nail, Fatma’ya olan hayranlığı nedeniyle seçilmiştir ve Kernberg’in de öngördüğü 

gibi, “hayranlık zaten baştan kazanılmış olduğu için hızla gözden” düşer (Aşk 

İlişkileri 218).  Fatma, hayranlarından birini yitirmek korkusuyla verdiği bir anlık 

kararla Nail’le birlikte olur, ancak mutlu olamaz.  Kernberg, Aşk İlişkileri adlı 

yapıtında, istediğini elde ettiği hâlde, mutlu olamayan narsisist kişinin dramını şöyle 

açıklar: “Narsisistik kişiliğin trajedisi öyledir ki, reddedilen ve kıskanılan şeyin 

öfkeyle elde edilmesi ve açgözlülükle çekilip alınması tatmin yaratmaz; çünkü 

ihtiyaç duyulan şeye karşı duyulan bilinçdışı öfke ele geçirilen şeyin bozulmasını 

gerektirir” (210).  Kernberg’in görüşleri Fatma için de geçerliliğini korur.  Fatma, 

Nail’i evleneceği kızdan ayırdıktan ve yaşamını mahvettikten sonra, onun “değmiş 

olduğu vücudünden iğren[erek]” Nail’i terk eder (2: 113).  Fatma’nın gözünde, 

Nail’den sonra, uzun yıllardır hayranı olan Arif Hikmet idealleşir.  Fatma ilişkilerini 

bu döngü içinde yaşar.   

 Peride Celâl romancılığında 1990’lara gelindiğinde, romanlardaki aşk 

ilişkilerinin özelliklerinin değişmediği gözlemlenir.  Kurtlar’ın anlatıcısının, İstvan, 

İlhan Cemal, Yazar ve eşine karşı hissettikleri, diğer kadın karakterlerde olduğu gibi, 

idealleştirme-değersizleştirme ekseninde gidip gelmektedir.  Anlatıcının, tek 

aşkıymış gibi tanıtıp daha sonra aşağıladığı İstvan’la yaşadığı “büyük aşk” da 

idealleştirme-değersizleştirme ekseninden kurtulamamıştır.  Anlatıcının yaşamına 
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İstvan’dan sonra giren İlhan Cemal, anlatıcı tarafından bazen sıradan yaşlı bir adam 

olarak olumsuzlanır, bazen de Nilüfer’in sevgilisi olduğu için değerli bulunur.  

Anlatıcının, Yazar karakteriyle arasındaki ilişki de onun İstvan ve İlhan Cemal’le 

olan ilişkileri gibi idealleştirme-değersizleştirme ekseniyle sınırlıdır.  Anlatıcı, 

Yazar’ın kendisine olan hayranlığı nedeniyle onu önemserken, Yazar romancılığını 

eleştirdiği zaman ondan nefret eder.  Anlatıcının bu üç erkekle arasındaki ilişki onun 

kişiliği hakkında önemli kanıtlar sunar.  Ancak, yine de anlatıcının en çarpıcı ilişkisi, 

evliliğidir.  Anlatıcının, yazarlığını destekleyen, yapıtlarını parasal kaygıları 

olmaksızın yazması için olanak sağlayan, kendisini ve çocuklarını seven eşinden 

nefret etmesi için somut bir neden olmasa da, anlatıcının eşine duyduğu nefret 

romanda yoğun olarak hissedilir.  Anlatıcı evliliğini bir kapan, eşinin ilerleyen 

yıllarda ortaya çıkan hastalığını da yazarlık çalışmalarının önünde bir engel olarak 

görür.  Nitekim, daha sonra, eşinin ölümünden kendini sorumlu tutacaktır.  

Anlatıcının roman boyunca yürüttüğü iç hesaplaşmadan anlaşılan, evlilikleri 

süresince eşinden nefret ettiği hâlde ayrılmayı denememiş olmasıdır.  Anlatıcının 

yüzeyde sorunsuz işleyen bu evliliği yıkmaya çalışmasının nedenlerinin yine ilksel 

yapılarda olduğuna dair ipuçlarını Kernberg, Aşk İlişkileri’nde sunar.  “Anne baba 

arasındaki iyi ilişkiye duyulan bilinçdışı kin ve haset[in] kişinin bir çiftin yarısı 

olarak kendi işlevine karşı yıkıcı isteklere” dönüşebileceğini söyleyen Kernberg, 

bunun patolojik narsisizmin en çarpıcı dışa vurumlarından biri olduğunun altını çizer 

(211).  Kendisinin alamadığını düşündüğü sevgiyi, annesinin eşine verdiği inancıyla 

büyüyen anlatıcının, annesinin evliliğine karşı haset duyduğunu düşünülebilir.  

Romanlarda bu tür duygular içinde annelerinden uzaklaşan kadın karakterler, teyze 

kızı ya da yakın arkadaş olarak ortaya çıkan başka bir kadınla yakınlaşırlar. 

Marienne Hirsch, kadın romancıların yapıtlarındaki anne-kız ilişkilerini 



 
 
 

98 

feminist açıdan ele aldığı The Mother/Daughter Plot (Anne/Kız Entrikası) adlı 

yapıtında, annesinden uzaklaşan kadın karakterin başka bir kadın karakterle kurduğu 

ilişkinin biçimlendirdiği yapıya dikkat çeker (136).  Hirsch’ün aktardığına göre, Luce 

Irigaray, çeşitli yazılarında, metinlerden anneyi uzaklaştırmayı, karakterin annenin 

varlığının kaçınılmaz biçimde hatırlattığı ataerkil yapıdan kurtulma çabası olarak 

yorumlamaktadır (Hirsch 136).  Irigaray’a göre, kadınların aile bireylerinden 

özellikle anneleriyle aralarındaki değişen bağlılık ilişkisinde annenin yerini yine bir 

kadın, ancak ailenin dışından olan bir kadın alır.  Irigaray’ın belirttiğine göre, “ben” 

ve “sen” arasındaki sınırların kesin çizgilerle belirlenemediği iki kadın arasındaki 

ilişkide kadınlardan biri diğerine şöyle seslenir: “Seni seviyorum: Senin bedenini, 

burada ve şimdi seviyorum.  Ben/sen sana/bana dokunuyor(um)sun; bu kendimizi 

canlı hissetmemiz için yeterli” (aktaran Hirsch 136-37).  Gerçeklik ya da varolma 

hissinin benzer bir bedene dokunarak kavranması temeline dayanan bu yorumun 

benzerleri—daha kapalı bir üslûpla da olsa—Peride Celâl’in romanlarında bulunur.   

 Peride Celâl romanlarındaki kadın karakterler, kendilerinin sahip 

olmadıklarına inandıkları her şeye diğer kadınların, yani teyze kızlarının ya da yakın 

arkadaşlarının sahip olduğunu düşünürler.  Bundan dolayı, diğer kadınlara haset 

duyarlar.  Jale Parla, “Kurt ve Gül: Peride Celâl’in Romanlarında Gizli ve Açık 

Metinler” başlıklı makalesinde Kurtlar’da anlatıcı ve Nilüfer arasında yaşanan tuhaf 

ilişkiyi yorumlarken, Nilüfer’in anlatıcı-karakter için “dost, düşman, kardeş, ana 

rakip, ve hattâ sevgili” olduğunu söyler (87).  Parla’nın anlatıcı ve Nilüfer ilişkisine 

dayanarak ortaya koyduğu bu görüş, Üç Kadının Romanı’ndaki Fatma ve Leylâ 

arasındaki ilişki kadar Dar Yol’daki Cenan ve Meliha ilişkisi için de geçerliliğini 

korur.  Birbirlerinin bütünüyle zıddı olan özellikleriyle bir bütünün iki parçası gibi 

olan bu karakterlerin karşıt ikizler olduğu söylenebilir.  Üç Kadının Romanı’ndaki 
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Leylâ ve Kurtlar’daki Nilüfer, bağlanma ya da sömürülme korkusu olmadan ve 

kendi çıkarlarını düşünmeden insanları sevebilirken, Fatma ve anlatıcı ancak 

sevgisizlikleriyle tanımlanabilecek karakterlerdir.  Peride Celâl romanlarında farklı 

kutuplarda bulunan bu kadınlar, birçok kişilik özellikleriyle birbirlerinden ayrılırlar.  

Bu kadınlarla ilgili en çarpıcı nokta aralarındaki ilişkinin erotik boyutunun 

sezdirilmesidir.  Peride Celâl romanlarındaki bu kadınların birbirlerinin ikizi olduğu 

kabul edilirse, aralarındaki ilişki otoerotizm, yani bireyin cinsel nesne olarak kendini 

seçmesi olarak tanımlanabilir.  Otoerotizm narsisizmle yakından ilişkili bir konudur.  

Kadınlar arasındaki ilişkinin bu açıdan ele alınması, 19. yüzyılda Batı edebiyatında 

da geniş yer bulan “ikizlik” izleğinin narsisizm bağlamında yorumlanabileceğini 

gösterir.   

 Peride Celâl’in romanlarındaki kadın karakterler, teyze kızları ya da bir kadın 

arkadaşlarıyla “ikizlik” izleğini akla getiren sorunlu bir ilişki kurarlar.  Kadın 

karakterlerin, “öteki” kadınlarla aralarındaki ilişki gibi beden algıları ve aşk ilişkileri 

de sorunludur.  Onların narsisist kişilik özellikleri sergilemelerine neden olan bu 

sorunlar, Peride Celâl romanlarında yaratılan aile yapılarından kaynaklanmaktadır.  

Yazarın romanlarında sorunlu aile yapılarının ve narsisist kadın kimliklerinin 

yinelenmesi, yazarla ilgili soruları gündeme getirir.  Bu noktada, yazarın yaşamına 

değinmek yerinde olacaktır.   

 

 

C.  Roman Roman Söyle Bana 

Jeffrey Berman, Narcissism and the Novel (Narsisizm ve Roman) adlı 

yapıtında, bir romana eşduyum eksikliği ya da ben merkezli düşünceyle tutarlı bir 

yapı egemen olması ya da bir karakterin, kendilik saygısını, yalnız bir diğer 
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karakterinkini yıktığı sürece koruyabilmesi hâlinde, yazarın narsisist çelişkilerinin 

metne yansıdığından şüphelenilmesi gerektiğini söyler (51-52).  Peride Celâl 

kadınlarının yalnız kendilerini düşünerek hareket etmeleri ve diğer karakterlerin kötü 

durumda olduklarını düşündükleri ya da gördükleri sürece kendilerini iyi 

hissetmeleri, Berman’ın vurguladığı yapının Peride Celâl’in romanları için de geçerli 

olabileceğini düşündürür.  Her ne kadar bir romanın kurmacalığı yadsınamayacak bir 

gerçek olsa da, yazara ait özyaşamsal öğelerin o kurmacaya belli ölçülerde şekil 

verme olasılığı da göz ardı edilmemelidir.  Bu noktada, yazarın, romanlarında 

kendisini ve çevresini yazan bir yazar olarak var olmayı denediği ve “bütün 

yazdıklarımda hem kendim varım, hikâyelerde, romanlarda, hepsinde, hepsinden 

girip çıkıyorum, hem de bir roman kurduğumun bilincini taşımaya çalışıyorum” 

dediği de göz ardı edilmemelidir (İleri, “Peride Celal’le Söyleşi” 54).   

 Peride Celâl hakkında, romanlarda karşılaştığımız yapıların yazarın yaşamına 

dayanıp dayanmadığını gösterecek kadar ayrıntılı bir biyografi çalışması 

bulunmamaktadır.  Ancak, 1996 yılında Peride Celâl için derlenen armağan 

kitaplardan, özellikle Alpay Kabacalı tarafından hazırlanmış olan Çok Katmanlı 

Duyarlıklar Yazarı Peride Celal’de yer alan söyleşiler, yazarın özel yaşamının bazı 

önemli boyutlarını aydınlatır niteliktedir.  Bunun yanında, Peride Celal’e Armağan 

için Selim İleri’nin yazarla yaptığı söyleşide, yazarın çocukluğu hakkında anlattıkları 

da son derece önemlidir.  Bazıları her iki armağan kitapta da yer alan ve 1970-1996 

yılları arasında yapılmış olan bu söyleşiler, yazarın tüm yaşamına dair ayrıntılı 

bilgiler içermese de, yarattığı karakterlerden bahsettiği yerlerde yazarla ilgili önemli 

bilgiler sunarlar. 

 Peride Celâl’in, romanlarında yaratılan karakterlerin sorunlu aile yapılarının 

bir benzerini yazarın kendi yaşamında da buluruz.  Yazarın, Kurtlar’daki anlatıcı ve 
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onun yazmaya çalıştığı “Ağacın Üstündeki Ev” romanındaki Mine ile örtüşen 

çocukluğu, söyleşilerde ve yapıtlarda hemen hemen aynı ifadelerle tanımlanır.  

Yazar, anlatıcı ve Mine gibi, annesinin ikinci eşiyle büyümüştür.  Feridun Andaç’ın 

yaptığı söyleşide açıklandığı gibi, Peride Celâl’in annesi gerçek babasından o 

doğmadan beş-altı ay önce ayrılmış, yazar babasını çok sonra tanımıştır (18).  

Kendisiyle yapılan hemen her söyleşide çocukluğunun “iyi geçmediği[ni]” belirten 

yazar, çocukluklarını “cehennem”e benzeten karakterlerininkine benzer bir duyarlılık 

ortaya koyar (Kabacalı, “Peride Celal’le Söyleşi” 62).  Selim İleri’nin kendisiyle 

yaptığı söyleşide yazar, bahsetmek bile istemediği geçmişini şöyle anlatır:  

Geçmişe baktığım zaman... hele ilk gençlik... bir kere o kadar sıkıntı 

çektim ki ben, yokluk, yalnızlık, maddi sorunlar... Karamsar bir 

çocuktum.  Sanki herkesin üzerinde bir yüktüm.  Üvey babam elbette 

çok değerli, çok iyi bir insandı. [....] Ama babasızlığın verdiği müthiş 

bir yalnızlık vardı. (“Peride Celal’le Söyleşi” 45) 

Bu noktada, İleri’nin “Biraz da sizin yaradılışınızdan gelmiyor mu?  Yük 

olmadığınızı bile bile...” yorumunu getirmesi son derece anlamlıdır (45).  Yazarın 

geçmişiyle ilgili olarak yaptığı bu değerlendirme, romanlarda yinelenen çocuklukta 

sevgi görmeme izleğinin olası esin kaynağını gösterir.  “Yalnızlık” ve “kendini yük 

olarak görme”, özellikle Kurtlar’ın anlatıcısının belirgin narsisist kişiliğinde 

izlenebilen özelliklerdir.  Kurtlar’da anlatıcının kendini “sığıntı” olarak görmesiyle 

yazarın ailesine yük olduğunu hissetmesi arasında pek bir fark yoktur (430).  

Karakterlerin gereksinimleri olan ilgi ve sevgiyi almadıklarına ve ailede bir 

“yükmüş” gibi görüldüklerine ilişkin inançları, bencillik ve sevgisizlikle 

tanımlanabilecek bir kendilik yapısını haklı çıkarma uğraşı olarak görülebilir.  Ancak 

bu, karakterlerin bilinçli olarak yürüttüğü bir çaba değildir.  Freud, “Psikanaliz 
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Çalışmalarında Birkaç Karakter Tipi” başlıklı yazısında karakterlerin kötü 

eylemlerinin arkasında ciddi bir motivasyon olması gerektiğini, yazar bunu 

sağlayamazsa yapıtının psikolojik bakımdan inandırıcı olamayacağını ve bu arka 

planın karaktere sempati duymamız için gerekli olduğunu söyler (178).  Peride 

Celâl’in romanlarındaki sevgisizlik söylemi, karakterlerin “kötü-cül” kendilik 

yapılarının temellendiği arka plandır.   

 Yazar ve karakterleri açısından ele alınması gereken bir diğer önemli konu da 

“yalnızlık”tır.  Yazarla yapılan tüm söyleşilerde yalnızlığın vurgulandığı 

görülmektedir.  Yazarın kendisi gibi kadın karakterleri de kalabalık içinde yalnızdır.  

Kadınların kendi tercihleri olan yalnızlık, onları zedelenebilecekleri ortamlardan 

koruyan bir siper gibi işlev görmektedir.  İnsanlardan uzakta, kendini evinde güvende 

hisseden Kurtlar’ın anlatıcısı, insanlarla iletişimini telefon görüşmeleriyle sınırlamış 

bir kadındır.  Dar Yol’da eşi bir başka kadının aşkı için intihar eden Meliha, 

Moda’daki teyze evine, Üç Kadının Romanı’nda eşi bir başka kadınla kaçan Fatma 

ise Şişli’de tuttuğu küçük bir odaya kapanırlar, insanlardan, kendileri hakkında 

yapabilecekleri eleştiri ve yorumlardan kaçmayı amaçlarlar.  Eleştiriye duyarlı 

narsisist kişiler olarak Meliha, Fatma ve anlatıcı, kişiler arası ilişkilerini kendilerine 

hayran olan insanlarla, yani erkeklerle sınırlı tutmaya çalışırlar.  İnsanlardan kaçmak 

uğruna sığınılan yalnızlığın, en az yarattığı karakterler kadar yazarın durumunu da 

tanımladığı, Hülya Ekşigil Bankoğlu’nun kendisiyle yaptığı söyleşide ortaya çıkar.  

Bankoğlu’nun “Kendinizi asosyal olarak mı görüyorsunuz?” sorusuna Peride Celâl, 

“Biraz.  Bu huyumdan hoşlanmıyorum, ama insanlardan korkuyorum, kaçıyorum.  

Belki—bana karşı alınan cephe demeyeceğim ama—beni ayırmaları etkili oldu.  

Kalabalıkta bütün bu insanlarla karşılaşmak istemiyorum” diyerek cevap verir (50-

51, özgün vurgu).  Kendisine cephe alacaklarından korktuğu için insanlardan 
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kaçtığını söyleyen yazarın tutumu, bu noktada, yarattığı karakterleri akla 

getirmektedir.   

  Peride Celâl’in karakterleriyle özdeşleştiği bir başka nokta da kendilik 

algısında ortaya çıkar.  Yazar, Hülya Bankoğlu Ekşigil’in kendisiyle yaptığı 

söyleşide çocukluğu ve kendini nasıl gördüğüyle ilişkili olarak şunları söyler: “Ben 

lanet bir çocuktum.  Kötü anlamda değil ama, çirkin ve içine kapanık...” (49).  Yazar, 

kendisiyle söyleşi yapan Bankoğlu gibi İleri’ye de kendini çirkin bulduğunu söyler.  

Ancak, yazarın gençlik yıllarında çekilmiş fotoğraflarının yazarı yalanladığını 

düşünen İleri, Celâl’e itiraz eder (“Peride Celal’le Söyleşi” 45).  İleri’nin sorularına 

verdiği cevaplardan yazarın çirkinlik konusunda tartışma kabul etmediği anlaşılır: 

“Kendimle barışık değildim [....] Ben hiçbir zaman kendimle barışmadım.  Hâlâ 

barışmadım” (“Peride Celal’le Söyleşi” 45).  Peride Celâl romanları bağlamında, 

başkalarının güzel bulduğu bir kadının kendini çirkin bulması yeni bir izlek değildir.  

Yazarın kendi beden algısındaki sorunların, kadın karakterlerin temelsiz bir biçimde 

kendilerini çirkin bulmalarıyla ilgili olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır.  Öte 

yandan, Aşkın Doğuşu ve Dar Yol romanlarında karakterlerin beden algısı sorununun 

bizzat “PERİDE CELÂL” ve “P. Celal” imzasını kullanan anlatıcılar tarafından 

gündeme getirilmesi, beden algısının yazardan karaktere hangi aşamalarla geçtiğinin 

anlaşılması açısından dikkat çekicidir.    

  Peride Celâl’in belirttiğine göre, yazar olmak için İstanbul dışında yaşayan 

annesi ve üvey babasından ayrılarak teyzelerinin ve kuzenlerinin İstanbul’daki 

konağına gelen yazarı, konakta genç ve “çok güzel kuzenleri” beklemektedir (İleri, 

“Peride Celal’le Söyleşi” 45).  Güzel kuzenlerin arasında kendini “çirkin” bulduğunu 

söyleyen yazarın, karakterlerini yaratırken kendi yaşam deneyiminden esinlendiği bu 

şekilde belirginleşir.  Yazar, kuzenleriyle arasındaki ilişkiden bahsetmemiş olsa da, 
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romanlarındaki en önemli kuzenlerden biri olan Nilüfer’le ilgili çarpıcı düşüncelerini 

Hülya Bankoğlu Ekşigil’in söyleşinde açıklamıştır: 

Bana hiç yakın değil.  Nilüfer’e özel hayranlık ve bazen de düşmanlık 

duymamın sebebi, özlediğim değil de olmak istediğim bir tip olması.  

Ama herkesin bir yaradılışı var.  Onun dışına çıkılmıyor, Nilüfer ne 

kadar hayat dolu bir kadınsa, ben o kadar karamsar, o kadar her şeyin 

olumsuz yanlarına bakan bir insanım.  Çocukluğumdan beri bu böyle. 

(56) 

Nilüfer’e karşı çelişkili duygular besleyen ve Nilüfer’in kendisinin tam zıddı 

olduğunu belirten yazar, bu sözlerle, bir yandan kendisini de kurmaca dünyaya 

katmakta, bir yandan da karakterleriyle gerçeklik düzleminde söyleşmektedir.  

Nitekim, Kurtlar’daki anlatıcının Nilüfer’e karşı hissettikleri de yazarınkine benzer.  

Romanın anlatıcısı da yazarın kendisi gibi, “Nilüfer’in yapabildiği”, kendisinin 

yapamadığı her şey için ona karşı hem hayranlık hem de düşmanlık besler (167).   

 Kendi çocukluğunun mutsuz geçtiğini, kendini çirkin bulduğunu ve 

insanlardan kaçarak yalnızlığı tercih ettiğini kendisiyle yapılan söyleşilerden 

öğrendiğimiz yazarın, romanlarındaki kadın karakterlerin çocukluklarını, beden 

algılarını ve kişiler arası ilişkilerini kendininkine benzer biçimde oluşturması, 

romanlarda karşılaşılan narsisist kişilik yapılarının kaynağında yaşam öyküsel 

deneyimlerin bulunduğunu düşündürür.  Ancak, yazarın yaşamı hakkında yapılmış 

ayrıntılı bir çalışma olmadan bu tür gözlemlerin kesin bir sonuca ulaşmayacağı 

belirtilmelidir.  Ancak yine de, yazarın kendisiyle ilgili görüşlerini ileten sınırlı 

bilgilerin önemini yadsımamak gerekir.  Ne de olsa, bu bilgiler yazarın romanlarda 

yarattığı narsisist kadın kimliklerinin yazarın kişisel deneyiminin aynalanmasından 

doğmuş olabileceğini göstermiştir.    
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 Peride Celâl, yirmiyi aşkın romanın, yüzlerce öykünün ve çeşitli çevirilerin 

altına imzasını atmış üretken bir yazardır.  II. Dünya Savaşı’nın başından günümüze 

kadar olan süreçte gazeteci ve yazar olarak adını duyuran Peride Celâl’in 

romancılığı, yazar ve yapıtları hakkında yapılan tüm çalışmalarda iki döneme ayrılır.   

 Yazarın 1938-1949 yılları arasında yayımlanan romanları “aşk ve piyasa” 

romanları olarak değerlendirilmiş ve konularının “hafif”liğinden dolayı yadsınarak 

önemli eleştirel incelemelerin konusu yapılmamıştır.  Bu konuda yazar da 

eleştirmenlere katılmış, ilk dönem yapıtlarını yok saymayı tercih etmiştir.  Yazar 

kendisiyle yapılan birçok söyleşide, gündeme getirilmelerinden hoşnut olmadığı ilk 

dönem romanlarından utandığını söylemiştir.  Yazarın ikinci dönemini başlattığına 

inanılan Üç Kadının Romanı, yazarın kendisi tarafından da önemsenmektedir.  

Romancılığının dönemleri konusunda eleştirmenlerle benzer biçimde düşünen yazar, 

Tülay Bilginer’in kendisiyle yaptığı bir söyleşide Üç Kadının Romanı’ndan sonra 

yazdığı her öykü ve romana sahip çıktığını ve bunlara adını inanarak koyduğunu 

söyler (46).   

Yazarın romancılığı farklı iki döneme ayrılırken dönemlerden ilki, aşka 

yaptığı vurgu ve piyasaya dönüklüğü nedeniyle eleştirmenler tarafından yadsınmış, 

ikincisi ise edebîliği ve gözlem gücüyle övülmüştür.  Ancak, bu dönemselleştirme 
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sürecinde yazarın romancılığını üzerine kurduğunu belirttiği kadın izleği 

değerlendirilmemiştir.  Peride Celâl’in tüm romanlarının baş karakterleri olan 

kadınları bu farklılık söylemi içine katmamak, Peride Celâl romancılığını eksik 

değerlendirmek olacaktır.  Yazarın romanlarındaki kadın kimliklerinin dikkate 

alınmadığı her incelemede, romanlarda varsayılan değişimin altında yatan süreklilik 

gözden kaçırılmış olacaktır.  Romanlardaki yer ve önemi tartışılmaz olan kadın 

karakterleri dışarıda bırakan her çalışma bir yönüyle eksik kalacağı gibi, kadın 

kimlikleri üzerinden yapılacak her değerlendirme de “farklılık” söylemini 

sarsacaktır.   

  Bu tez çalışmasında Peride Celâl romanlarının kadın karakterlerine 

odaklanıldığında bir bütünlük sergiledikleri gösterilmeye çalışılmıştır.  Romanlardaki 

anlamsal süreklilik, sorunlu kadın kimlikleri oluşturmada etkin olan bir yapıyla 

korunur.  Peride Celâl romanlarındaki kadınlar büyüklenmecilik, aşırı bencillik, 

başka insanlardan hayranlık ve takdir elde etmeye fazlasıyla yatkın olma, 

kendilerinin sahip olmadığı şeylere sahip görünenlere çarpıcı biçimde yoğun haset 

duyma, içten üzüntü ve özlem dolu yas duyguları hissedememe, sömürüye dayalı 

ilişkiler kurma olarak sıralanabilecek narsisist kişilik özellikleri taşırlar.  Romanlarda 

narsisist kadın kimlikleri yaratma konusunda işlevsel olan yapı, romanlar değişse de 

Peride Celâl kadınlarının birbirlerini yineleyen karakterler olmasına neden 

olmaktadır.  Bu romanlardaki yapının en önemli özelliği, kadın karakterlerin güzellik 

algılarında, kişiler arası ve aşk ilişkilerinde gözlemlenen aksamaların anne figürünün 

yokluğuna, ölümüne, terkine ya da anne-çocuk arasındaki ilişkide baş gösteren 

sorunlara dayanmasıdır.  Sorunsuz bir anne-kız ilişkisinin bulunmadığı romanlarda, 

anne-kız arasında ortaya çıkan sorunların, annelerin kızlarını kendi narsisist 

gereksinimleri doğrultusunda kullanmalarından kaynaklanması da romanlardaki 
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yapının değişmez özelliklerindendir.  Peride Celâl romanlarındaki kadın 

karakterlerde gözlemlenen narsisist kişilik özelliklerinin sistemli bir biçimde 

çocuğun annesiyle arasındaki ilksel ilişkiye dayandığı görülür.   

Bu çalışmada kadınların kişilik özellikleri açısından birbirlerini yineler 

duruma düşürdüğünü söylediğimiz anneye, ondan alınamayan sevgi ve onunla 

sağlıklı biçimde yaşanamayan “ayna evresi”ne dayandırılan yapı, yazarın özellikle üç 

romanı açısından ele alındı.  Bu yapının tutarlılığının, diğer romanlarda olduğu gibi, 

Dar Yol, Üç Kadının Romanı ve Kurtlar’da da anne kaybı, terki ya da annenin eşini 

kızından daha çok sevmesi koşullarıyla yaratılan sevgisizlik söylemiyle korunduğu 

görüldü.  Karakterlerin ilksel ilişkilerine atfedilen sevgisizlik ve sorunlu anne-kız 

ilişkileri, narsisizmi erken dönem ilişkilerine dayandıran kuramsal görüşle uyum 

içindedir.  Kadın karakterlerin çocukluklarında anneleriyle yaşadıkları sorunlar, 

yetişkin dönemlerinde yaşayacakları sorunların hazırlayıcısıdır.  Nitekim, Peride 

Celâl’in romanlarında ilksel ilişkilerde başlayan aksamalar, beden algılarındaki 

çarpıklıklar ve aşk ilişkilerindeki sorunlarla devam eder.   

 Peride Celâl, romanlarında, çocukluklarından itibaren kendi içlerinde 

tutarlılık sergileyen karakterler yaratmıştır.  Böylece yazar, karakterlerinin kendilik 

yapılarını psikanalitik kuram çerçevesinde değerlendirmemize olanak sağlamıştır.  

Peride Celâl kadınlarının narsisist kişilik özellikleri, onların anneleri, sevgilileri ve 

arkadaşlarıyla aralarındaki ilişkilerde son derece belirgindir.  Bu ilişkilerle açığa 

çıkan kişilik özellikleri, Peride Celâl kadınlarının birbirlerinden çok farklı 

olmadıklarını gösterir. 

 Feridun Andaç’ın 1996 yılında kendisiyle yaptığı bir söyleşide Peride 

Celâl’in ülkenin genel durumu için söyledikleri aslında kendi romancılığını tanımlar 

niteliktedir:  
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Ben değişmeyeni yazdığıma inanıyorum.  Biz yazarların değişmeyen 

bir dünyası var.  Yazdıklarımızla gösterdiklerimiz insanları 

ilgilendirmeli.  İnsanlar dönüp okumalı.  Değişmeyen dedim.  Bakın 

Kurtlar’da da anlatıyorum, geçmişten bugüne pek bir şey değişmiyor.  

(18) 
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Ek A: Peride Celâl’in Romanları 

Bu bibliyografyanın hazırlanmasında, Raşit Çavaş ve Tunay Aydın’ın ortak 

çalışmasından ve Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi’nde verilen 

bilgilerden yararlanılmıştır.   

 

1. “Sönen Alev.”  Son Posta, 1936-37. (tefrika) 

Sönen Alev.  İstanbul: Semih Lûtfi Kitabevi, 1938. 

2.  “Yaz Yağmuru.” Cumhuriyet, 1939. (tefrika)  

     Yaz Yağmuru.  İstanbul: İnkılâb Kitabevi, 1940. 

3.  “Kızıl Vazo.”  Cumhuriyet, 1940-41. (tefrika) 

      Kızıl Vazo.  İstanbul: Semih Lûtfi Kitabevi, 1941.    

4. Ana-Kız.  İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1941. 

5. Ben Vurmadım. İstanbul: Semih Lûtfi Kitabevi, [t.y., 1941?]. 

6. “Aşkın Doğuşu.”  Cumhuriyet, 1943-44. (tefrika) 

     Aşkın Doğuşu.  İstanbul: Semih Lûtfi Kitabevi, 1944.    

7. Atmaca.  İstanbul: İnkılâp Kitabevi, [t.y., 1944?]. (tefrika) 

8.  Yıldız Tepe.  İstanbul: İnkılâp Kitabevi, [t.y., 1945?].   

9.  “Dar Yol.”  Cumhuriyet, 1948. (tefrika) 

      Dar Yol.  İstanbul: İnkılâb Kitabevi, 1949.  

      Dar Yol.  İstanbul: Oğlak Yayınları, 1996. 

10. “Sahildeki Ceset.”  Cumhuriyet, 1949. (tefrika) 

11. “Karanlık Oda.”  Cumhuriyet, 1950. (tefrika) 

12. “Rüyalar Evi.”  Cumhuriyet, 1951. (tefrika) 
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13. Üç Kadının Romanı  I, II. İstanbul: Çağlayan Yayınevi, 1954. 

Üç Kadının Romanı.  İstanbul: Remzi Kitabevi, 1987. 

14. “Dişi.”  Cumhuriyet, 1955. (tefrika) 

15. Kırkıncı Oda.  1958. 

16. Gecenin Ucundaki Işık.  İstanbul: İnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1963. 

Gecenin Ucunda.  İstanbul: Can Yayınları, 1996. 

17. Güz Şarkısı.  İstanbul: İnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1966. 

Güz Şarkısı. İstanbul: Can Yayınları, 1996. 

18. Evli Bir Kadının Günlüğünden.  İstanbul: Milliyet Yayınları, 1971. 

Evli Bir Kadının Günlüğünden.  İstanbul: Oğlak Yayınları, 1996. 

19. Üç Yirmidört Saat.  İstanbul: Milliyet Yayınları, 1977. 

Üç Yirmidört Saat.  İstanbul: Can Yayınları, 1991. 

20. Kurtlar. İstanbul: Can Yayınları, 1990. 

21. Deli Aşk.  İstanbul: Can Yayınları, 2002. 
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Peride Celâl ve annesi Mirat Hanım 
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