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Daha önce üzerinde duruldu mu, bilmiyorum. Tezer Özlü’nün 
mekânı öykü kişilerinin önüne koyduğu öykülerde, ağabeyi De-
mir Özlü’nün belirgin bir etkisi var. Demir Özlü, 1950 Kuşağı öy-
kücüleri arasında, varoluşçuluktan el alması ve bunu günümüzde 
de bir ölçüde sürdürüyor olmasının yanı sıra öykülerinde mekâ-
nı öne çıkarışı, dikkat çekici mekân betimlemeleriyle de kendine 
özgü bir öykü dünyası inşa edebilmiştir. Beyoğlu-Tünel ve aile evi-
nin bulunduğu mahalleler (Fatih-Feriköy) dış mekân ve iç mekâ-
nın ayrıntılandırılmasıyla birçok öyküsünde ve güncelerinde 
nirengi noktası olagelmiştir. Tezer Özlü’nün ise öykülerinde yer 
yer Demir Özlü’nün kişilerinden daha da karamsar karakterlere 
yer verdiğini görüyoruz. Tezer Özlü’de mekân duygusu güçlüdür. 

“Café Boulevard”, bu bağlamda örnek bir öyküdür denilebilir. Eski 
Bahçe’de yer alan öykülerin birkaçında anı havası esiyor. Hakkın-
da birçok yazı ve bir de kitap yayımlanan Hayalet Oğuz’a yer ver-
diği aynı başlıklı metin -öyküler arasında kendisine yer bulsa da-, 
dilin ve zaman kipinin kullanım biçimiyle tastamam bir anma 
yazısıdır. Burada şunu da belirtmeli: Eski Bahçe’ye (1978) yazarın 
vefatından sonra başka metinleri de eklenerek toplu öyküleri Eski 
Bahçe Eski Sevgi (1987) adıyla yayımlandı, kitabın yeni baskıları 
da bu başlık altında yapılıyor. Yaşadığı dönemde öykülerini ya-
yımlatabilse Hayalet Oğuz’u kitaba dâhil eder miydi, kestirmesi 
güç. “Café Boulevard” ise birkaç açıdan ilginç bir öykü. Öncelikle 
öyküyle anı arasında salınan bir metin. İki türün özelliklerinin 
bir arada kullanımıyla farklı bir etkiye (elbette okurun alımlayı-
şına göre) sahip. Tastamam öykü kıvamında açılıyor “Café Bou-
levard”. Hatta -başta değindiğim gibi- apaçık bir Demir Özlü etki-
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si hissediliyor. Doğrudan kentin (İstanbul’un) topografyasına referansla 
başlayan bir öykü. Bir Demir Özlü öyküsünün girişi olduğu söylense, hiç 
de yadırgamazdık:

“Park Otelin bitiminden bir yokuş aşağıya kıvrılır. Burada kentimizin en 
büyük yapıları yanında küçük, gecekonduyu andıran bakkal ve manav 
dükkânları yan yana dizilidir.” 1

Sonraki cümlelerde tarihselliği ve gündelik yaşantıdaki varlığıyla öne çı-
kan yapılar özellikle belirtilir. O zamanki adıyla Federal Almanya Cumhu-
riyeti konsolosluk yapısı ve pembe rengiyle öne çıkarılan bir cami. Demir 
Özlü’nün İstanbul öykülerinde, caminin yerini kiliseler alır daha çok. Hem 
mimari özellikleri hem de öykü kişisinde yarattığı gerilimle. Kısa bir öykü 

“Café Boulevard”. Yine de kısalığı içinde yoğun, dikkat isteyen bir anlatı. 
Denilebilir ki okuru, öykünün sınırları belirli küçük dünyasına (yine de 
bir dünyadır bu), dil kullanımı ve dikkatle seçilmiş ayrıntılarıyla bir anda 
gönderebilir. Tezer Özlü ile Demir Özlü arasındaki fark da ikinci sayfada 
kapanmamak üzere ortaya çıkıyor. Başlangıçta, dıştan (Gümüşsuyu’ndan 
Taksim Meydanı’na) âdeta bir kameranın kadrajından izletiyormuşçasına 
betimliyor yazar mahalleyi. Burada anlatıcı yerine doğrudan Tezer Özlü 
demek bence daha anlamlı çünkü baştaki kurmaca duygusu dıştan içe 
(mekânın içine) geçildiğinde yazarın bire bir gözlemlerine, tanıklığına 
ve giderek adı verilmeyen dostlarıyla öyküye katılımına dönüşüyor. 1972 
ve 1973 yazının anlatıldığı da öyküde okurdan gizlenmiyor. Demir Öz-
lü’nün kafelerin başını çektiği mekânları betimlediği veya öykünün mer-
kezine yerleştirdiği öykülerde, kurmaca duygusu hiç eksilmez ve anlatılan 
mekânlar bir anıya dönüştürülmez. Tezer Özlü, farklı bir yol izlemiş. Öy-
künün girişinde Café Boulevard’a açılan yolları, yürürken yollarda gördü-
ğü insanları ve yapıları anlatırken mahalleye dair sosyolojik göndermeler-
de bulunmuş. Anlattıkları, biraz böyle Yeşilçam’ın salon filmlerindekine 
benzer bir dünyayı hatırlatıyor. Oysa Tezer Özlü’nün edebî dünyası, böyle 
romanesk ve insanda yeğin hisler uyandıran masalımsı atmosferden ne 
kadar uzak.  Geçen yüzyılın başından kalma büyük taş binalarda oturan, 
uşaklı hizmetçili insanlar, apartman önlerinde şoförüyle emre amade 
Amerikan otomobilleri, hatta yoldaki boyacı sandığında boyanmayı bek-
leyen çoğunlukla yumuşak deriden yapılma yine Amerikan ayakkabıları. 
Hem sosyolojik hem de demografik verileri sabırla elimize tutuşturuyor 
Tezer Özlü. Okura gösterilen bunca ayrıntının rastgele seçilmediği, anla-
tım biçimi öyküden anıya doğru geçiş yapılırken görülecektir. Gümüşsu-
yu, Taksim Meydanı ve nihayet Elmadağ’a açılan Cumhuriyet Caddesi’ni 

1 Tezer Özlü, Eski Bahçe Eski Sevgi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1993, s. 37.
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bir üçgen olarak kabul edebilirsek öykünün âdeta başkahramanı olan ka-
fede (yegâne kahramanı da diyebiliriz, zira mekânın içinde onlarca göste-
rişli figüran arzıendam eder), tüm bu verilerin daha elle tutulur örnekle-
rini göreceğiz.

Aslına bakılırsa yazarın toplumsal belleğe dair önemli bir eksikliği; bir za-
manlar karmakarışık, biraz yapay ama bir o kadar renkli bir kitleyi içinde 
toplayan bir mekânı öyküleştirerek ortaya koyduğu söylenebilir. O dö-
nemde şehrin tek (en azından ilk akla gelen) merkeziydi Taksim, Beyoğ-
lu.  Zaman içinde nüfus arttıkça başka semtler aynı veya benzeri etkileri 
yaratarak merkez konumundan pay aldı, hâlen de alıyor. Şimdi bakışımı-
zı dışarıya çevirelim: Örneğin Fransız edebiyatında; kentin kültürel tari-
hinde az çok öne çıkan kafelere, sinemalara, tiyatro salonlarına verilen 
yer ne kadar geniştir. Sartre’ın yıllarca oturduğu bir iki kafeyle ilgili bilgi 
toplamak isterseniz bunun için başvurulacak tek yol anı kitapları değildir. 
Edebiyatımızda ise söz gelimi Küllük gibi edebiyatçıların toplandığı yer-
leri anı kitaplarında, günlüklerde okuyabilirsiniz ama kaç yazarın aklına 
onları birer öykü kahramanı yapmak gelmiştir? Tezer Özlü, “Café Boule-
vard”da; bize Avrupai yaşam tarzının takipçisi küçük burjuvaların, yazar-
ların, aylakların, yerli hippilerin, fotoroman oyuncularının, çalışıp para 
kazanan ve bu parayı şehrin merkezindeki bir kafede harcarken ilk gönül 
ilişkilerinin tohumlarını da atan genç kadınların ve erkeklerin panorama-
sını çiziyor. İstanbul; 1980’lerde -bilemiyorum 12 Eylül’ün getirdiği bun-
gunluğun bunda bir etkisi var mı- Café Boulevard gibi gösterişli kafelerin 
âdeta bir merkeze dönüşüp belli açılardan elit, bohem vs. kitleleri bir ara-
ya topladığı önceki onyıllara kıyasla daha durgundu. Günümüzde Beyoğ-
lu, sosyokültürel açıdan başka bir gerçekliğe yol alırken Beşiktaş-Kadıköy, 
insanların toplandığı yeni merkezler oldu. Bugün önünden geçilip gidilen 
bu mekânların da ileride öyküsü yazılır mı? Yazılsa da Café Boulevard’da-
ki tılsımın yakalanabilmesi kolay gözükmüyor. Tılsım derken bizatihi 
mekâna gönderme yapmıyorum. İnsanların yiyip içtiği, sohbet ettiği, sos-
yalleştiği bir mekânın edebî metne dönüştürülmesine imkân sağlayacak 
kaynakların görece yoksunluğunu kastediyorum. Tezer Özlü’nün öykü 
boyunca mekânı olumladığını söylemek de mümkün görünmüyor. Zira 
çaylar bayat, dondurmalar bile ekşimiş bir hâlde sunulur. Garsonların ye-
niçeri cepkenlerini andıran gömleklerle servis yapmaları; Batı’nın kahve 
kültürünü devşirme girişiminde bir sentez arayışını değil, biraz da turist 
çekebilmek için göze alınmış bir tökezlemeyi ima ediyor gibidir. Mekânın 
içi tıka basa eşyayla doldurulmuştur. Kalorifer yanarken kullanılmayan 
çini sobalar da mekânın imajına ‘katkı’ sağlar. Bir turistik eşya mağaza-
sında görüp görebilecekleriniz ve daha fazlası mekâna tıkıştırılmıştır. Ya-
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zar ve arkadaşları; Café Boulevard’da az çok sıkılırlar, başka yerlere gitmek 
isterler ama dönüp dolaşıp aynı yere dönerler. Yurtdışına çıkma hayalle-
ri kuranları vardır aralarında, gidemeyenler Güney’e gidip tatil yapmaya 

‘gönül indirir’, birçoğu oraya da gidemez. İki yaz boyunca akşamın geç sa-
atlerine kadar orada, -adı o şekilde konulmamış olsa da- merkezin merke-
zinde oturulur. Yazar; bize bunca tantananın, karmaşanın, hareketin için-
de bir olmamışlığı anlatır. Ankara’dan söz açılır; Çankaya’daki kahvelerin 
Paris bistrolarını andırdığı övünçle dile getirilir. Oysa Café Boulevard; ba-
yat çayın içildiği, gayet sıkışık, can sıkıntısını görünürde bertaraf ederken 
esasen gündelik sıkıntıların aşılamadığı bir çekim alanıdır. Bütün bunlara 
rağmen hem konumu hem de kozmopolit yapısıyla -aslına bakılırsa belki 
biraz da olmamışlığından dolayı- bir çekim merkezidir. Günümüzde çok 
kısa sürede çoğalan kafelerin Tezer Özlü’nün yazdığı şekilde anlatılabile-
ceğine dair kuşkum olduğunu söylemiştim. Okur olarak öyküde mekâna 
dair bütün bu ayrıntıları kişilerden dinlemeyiz; öyküde adı geçen bir öykü 
kişisi bile yoktur. İnsan kalabalığıyla dolu olsa bile, kişisiz bir öykü önü-
müzdeki. Bütün bu ilginç, yavan, bohem, züppe, marjinal, maddi durumu 
iyi sayılabilecek kalabalıklar, şehrin kalbinde bir araya gelerek Café Boule-
vard’ın varlığına hizmet ederler. Burada zamanın ruhu (Zeitgeist) dediği-
miz mesele de devreye giriyor. Örneğin öykünün sonunda yazar şöyle bir 
cümle kurar:

“Bindokuzyüzyetmişüç yazında ayakkabılar daha yüksekti. Bunlara ‘Apart-
man’ denildi.”2

Bugün egzantrik bir atmosferin ikame edildiği bir mekânı böylesine çe-
şitli bir insan kalabalığıyla görüntülemek kolay görünmüyor büyük şe-
hirlerimizde. Küllük’ten Cafe Boulevard’a, oradan da günümüze gelirken 
yolda neler kaybedildi neler kazanıldı. Kahve ‘kültüründen’ kafe ‘kült’ü-
ne bu değişim, bize başta İstanbul olmak üzere şehir tarihi açısından ne 
anlatır, neyi imler? Bakış açısına göre soruya farklı yanıtlar verilecektir. 
Tüm keşmekeşine ve yazarın olumsuzlamalarına rağmen Café Boulevard; 
kahvehane ve Türkçeye uydurulmuş kafe bir tarafa, yabancı dilden gelen 

“bulvar”ın bile beğenilmediği ve bir kenara atıldığı alafrangalık rotasında 
şehre hızlı bir giriş yapmış ve dolu dolu yaşayıp kısa sürede şehrin tari-
hinden silinmiştir. Bir dönem 1950 Kuşağı’na önderlik ederek Osmanlı ge-
leneğinden gelen kıraathanelerin, kahvelerin yerine şehrin dönüşümüyle 
birlikte iyice popülerleşen pastane buluşmalarına bir nevi öncülük eden 
Attilâ İlhan da mekânın sürekli misafirlerindenmiş. 

2 Age., s. 40.
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Mekânı öyküde bırakıp biraz dışarıda soluklanalım. İnternetin sonsuz im-
kânlarından faydalanıp Café Boulevard ile alakalı bir şeyler bulabilir mi-
yim diye biraz araştırma yaptım. Mekânın sahipleriyle ilgili tek satırlık bil-
gi ile mekânın girişinde oturan birkaç kişinin fotoğrafı dışında hiçbir şey 
bulamadım. Bu da mekândan / öyküden ayrılmayı olanaksız kılıyor. Hâlâ 
orada, Tezer Özlü’nün yazdığı öykünün bağrındayız. Bir tür Nuh’un Gemi-
si diyebiliriz Café Boulevard’a. Elbette işin içinde bir yalvaç olmadığından 
bu kalabalık, toplumun her kesiminden insanın eşit oranda toplanabildiği 
bir “gemi” değildir. Birbirini izleme ve teşhir, mekânın başlıca işlevidir. Te-
zer Özlü’nün, mekânda yazar arkadaşlarıyla bir araya gelişine yaptığı vur-
gu; bunca küçük burjuvanın arasında, onları sürekli eleştiren bir yazarlar 
kuşağının üyesi olduğu hesaba katıldığında bir öz eleştiri olarak da okuna-
bilir. Tıpkı Salâh Birsel’in beş kitaplık İstanbul Seri’sinde yaptığı gibi, şeh-
rin bohemlerini, yazarlarını, gösterişçilerini, can sıkıntısından muzdarip 
ruhları bir araya toplayan mekânı öykünün merkezine taşımış; bilerek ya 
da bilmeyerek âdeta bir şehir tarihçisiymişçesine edebiyatımızın kurma-
ca alanında fazla yapılmayan bir işi gerçekleştirmiş; başrolü insana değil, 
mekâna vermiştir.


