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Sunuş
Değerli okurlar,

Erdem’in 65. sayısı ile karşınızdayız. Bu özel sayıda, 25-26 Kasım 2011 tarihinde
Ardahan’da yapılmış olan bir sempozyumun bildirilerine yer veriyoruz. Ardahan
Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “Küçürek Öykü
Sempozyumu”, Atatürk Kültür Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleşmişti. Bu sempozyumda sunulan bildirilerden yaptığımız bir seçkiyi dikkatinize sunuyoruz, derli toplu
bir okuma için. “Küçürek Öykü” dosyamız, bu alt türün tanımı üzerine bir düşünme
denemesiyle başlıyor ve on bildiri metnini içeriyor.
22 Kasım 2013 günü kurumumuz çok önemli bir etkinliğe imza attı. Düzenlenen
“Bilimsel Dergi Editörleri Çalıştayı”nda, yayıncılık alanında karşılaşılan sorunlar ve
çözüm önerileri enine boyuna tartışıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde
gerçekleşen bu çalıştayda ortaya konan tablodan hareketle kendimize yeni bir yol
haritası çizdik.
Erdem’de yeni bir dönemin başlamakta olduğunu böylelikle müjdelemiş olalım. Bundan
böyle sayfalarımızda nesnellik, bilimsellik ve eleştirellik ölçütlerini hakkıyla yerine
getiren nitelikli çalışmalar yer alacak. Çok daha önemlisi okunası metinler yayımlamayı
arzu ediyoruz. Bilim insanlarından bu nitelikleri haiz yazılar beklediğimizi şimdiden
hatırlatalım.
Uzun sözün kısası, 2014 yılında Erdem bünyesinde birçok yeniliği hayata geçirmeyi
hedefliyoruz. Ufkumuz açık olsun.
İyi okumalar,
Leyla Burcu DÜNDAR
Yayın Yönetmeni

Kısa Kısa [Küçürek] Öykünün Tanımı,
İmkânları ve Sorunları*
Firdevs CANBAZ YUMUŞAK **

ÖZ
20. yüzyılın sonlarında edebiyat dünyasında yerini alan kısa kısa
[küçürek] öykü, öykünün bir alt türü olarak görülmektedir. Ancak,
isimlendirilmesinde ve tanımlanmasında anlaşmazlıklara ve farklılıklara rastlanmaktadır. Küçürek öykünün modern hayatın hızının neden
olduğu bir ihtiyaçla yazıldığı ve okur tarafından bu nedenle tercih
edildiği gündeme gelmektedir. Bu makalede öncelikle tanım,
adlandırma sorunları ve küçürek öykünün nasıl bir motivasyonla
yazıldığı üzerinde durulmuştur. Daha sonra da küçürek öykünün
özellikle şiir ile benzerliklerine ve problemli ilişkileri bağlamında ortaya
çıkan sorunlara değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öykü, kısa kısa öykü, küçürek öykü, şiir ve öykü
ilişkisi

Giriş

K

ısa kısa [küçürek] öykü, öykünün bir alt türüdür. Küçürek öykünün
tanımına, imkânlarına ve sorunlarına geçmeden önce, bu tür öyküleri
isimlendirmede yaşanan sorunlar üzerinde durmak ve sonrasında,
küçürek öykünün yakın ilişki içinde olduğu öykü türü hakkında bazı önemli
kuramsal bilgileri hatırlatmakta yarar vardır.
Öykünün farklı dillerdeki karşılığı yanlış anlaşılmalara neden olabilmektedir.
Bu konuya M. Kayahan Özgül, şu şekilde açıklık getirmektedir: “Hikâye formu
oluşurken, “story” genel adı içinden kendine özel bir alan belirler ve böylece
“short story” (kurzgeschichte) nâmını alır. “Short story” nâmı Türkçe’ye “kısa
*

Bu yazının ilk hâli daha önce bir e-dergide çıktı. ‘’Küçerek öykü’’ dosyasını tamamlayan kuşatıcı
bir makale hâline gelen bu son şeklini, bir çeşit ihtiyaçtan dolayı yeniden yayımlama gereği
duyduk.

**

Yrd. Doç. Dr.,TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü /
ANKARA
cfirdevs@etu.edu.tr
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hikâye” diye çevrilse de aslında bu adlandırmanın, nihayet formunu kazanmış
“hikâye”den daha kısa ve daha başka bir form için kullanılmaması gerektiği;
çünkü, bizzat “hikâye” kavramından yine aynı adda “hikâye” formunun
doğuşu bir karışıklığa meydan verir görünse de, artık fiktif ürünlerin genel adı
olarak “hikâye”yi kullanmadığımız için, form adı olarak kullanışımız problem
yaratmayacaktır. Üstelik böyle kullanmaz isek doğacak bir problem var.
İngilizce konuşan milletler “short story” dendiğinde “hikâye”yi anladıklarından, uzun ve kısa hikâye için kullandıkları terimler de “short-short story”
ve “long-short story” olur. “Short-short story”den “kısa-kısa hikâye” veya
“minik hikâye” değil –bizde “hikâye” yerine ikamesi için uğraşılan- “kısa
hikâye” anlaşıldığında bu problem de aşılacaktır” (Özgül 2000: 34).
Öykü, başlı başına edebî bir tür olarak kabul edildiğinden bu yana, onu
diğer edebî türlerden ayıran özellikler belirlenmeye çalışılmış, sınırları çizilmiş
ancak yine de öyküye özgü olduğu düşünülen özellikler hep tartışıla gelmiştir.
H.E.Bates, öykü yazarının bir atın ölümünden genç bir kızın aşkına,
kurgulanmamış bir betimlemeden, olaylardan örülmüş bir anlatıya, hatta bir
şiirden bir röportaja kadar her şeyin öykü olabileceğini, bu esneklikten dolayı
da öykünün yazınsal bir tür olarak tanımlanamayacağını söyler (Bates 2001:
7). Bates, “öykü tanımı gereği ele avuca gelmez bir türdür” diyerek, öykünün
sınırlarının çizilmesinin mümkün olmadığını, hayatın içindeki her şeyin öyküye
konu ve malzeme olabileceğini ve yazılan her yeni öykü ile türün yeni bir
biçim kazanacağını belirtir (Bates 2001: 9).
Öykü türünün kuralları olduğunu ilk kez söyleyen ve bu düşüncelerini
formülleştiren ise, öykünün kurucusu olarak da bilenen Edgar Allan Poe’dur.
Poe, türün kuramsal sınırlarını çizdiği “Kompozisyon Felsefesi” (1846) adlı
makalesinde “öyküye düzyazı olarak kompoze edilmiş bir şiir gözüyle
baktığını” söyler ve öykünün olmazsa olmaz kurallarını şöyle ifade eder:
1. Okuyucuda ‘tek bir etki’ yaratacak,
2. Bu ‘tek etki’nin güçlü bir şekilde sağlanabilmesi için öykü bir oturuşta
okunabilecek kısalıkta olacak,
3. Öyküde şiirsel bir dil kullanılacak; öyle ki öyküde kullanılan dil, öyküden
tek bir kelime çıkarıldığında dahi öykünün gücünden bir şeyler kaybettiği
yoğun bir dil olacak.
Poe, “Kompozisyon Felsefesi”nde “Kuzgun” şiirini bu kurallar çerçevesinde
çözümleyerek şiirini nasıl inşa ettiğini anlatır ve kuramını şiir üzerinden
göstermiş olur (Poe 2004).
Klasik örneklerinde asıl olan anlatmakken bugün özellikle modern öykünün
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özellikle de şiire yaklaşan, küçürek öykünün anlatmaktan çok ima etmeye
yöneldiği fark edilir. Dolayısıyla henüz öykünün tanımı, kuralları ve sınırları
konusunda bile pek çok problem söz konusu iken küçürek öykünün hâlâ inşa
edilmekte olan bir tür olduğunu bile söylemek mümkündür.
Modern öykü Avrupa’da Edgar Allan Poe ile başlarken bizde modern Türk
öyküsünün ilk örneklerini, 1892’de yayımladığı Küçük Şeyler adlı kitabında
Sami Paşazade Sezaî (1860-1936) kaleme almıştır. Kitap öncelikle
“Mukaddime”si ile dikkat çeker. Sezaî, mukaddimede küçük şeylerin de
öyküsünün yazılabileceğini söyleyerek modern bir çıkış yapar: “Dünyada bir
zerre yoktur ki güzel yazılmak şartıyla bir mevzu-i mühim addedilmesin.
Âlem-i şemsin ahvalini tasvir etmekle bir hurdebînî böceğin kalbini teşrih
eylemek edebiyatça müsavidir. En mufassal, en mükemmel kitaplarda bazı
küçük şeylerin edebiyatça ehemmiyeti pek büyüktür” (Kerman 1986: 1).
Sezaî’nin bu öyküleri Poe’nun öykü için vazgeçilmez olduğunu düşündüğü
noktalarda, uzunluk, tek etki yaratma, dolayısıyla bu yönde bir kurgu ve
şiirsel üslûba yaklaşma noktasında Türk öykü tarihinde bir ilktir. Ayrıca Sezaî
modern öykünün gereklerinden küçük şeylerin öyküsünü yazmak bir yana, ilgi
çekici bir diyalogla giriş yapmak, “son”ları yükselen bir gerilimle kurgulamak,
çözümü ertelemek ve öyküyü çarpıcı bir sonla bitirmek gibi modern öykünün
gereklerini Küçük Şeyler’de yerine getirmiştir.
Ömer Seyfettin, Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal, Refik Halit
Karay, Sabahattin Ali, öykünün Türk edebiyatında bir edebî tür olarak
yerleşmesinde yoğun emek sarf etmişlerdir. Bugün geldiğimiz noktada
“hikâye anlatma” tarzında klasik yapıda öyküler yazmaya devam eden
yazarlar olduğu gibi, daha çok ima yoluyla anlatan, imgesel bir dil kullanarak
daha kısa metinler kuran yani küçürek öyküler yazanlar da vardır.
Küçürek öykünün dünya edebiyatında önde gelen isimleri Julio Cortázar,
Dino Buzzati, Franz Kafka, Eduardo Galeano, Max Jacob iken Türk
edebiyatında küçürek öykü denildiğinde Ferit Edgü, Sevim Burak, Necati
Tosuner, Refik Algan, Hulki Aktunç, Hürriyet Yaşar, Taner Karakoç, Cemal
Şakar, Mehmet Harmancı ve Haydar Ergülen ilk akla gelen isimlerdir. Ancak
elbette bu isimlerin dışında başka öykücüler de vardır.
Kısa Kısa [Küçürek] Öykünün Tanımı ve Bir “İhtiyaç” Olarak Küçürek Öykü
Dünya edebiyatında “flash fiction”, “short-short story”, “anlık kurmaca”
olarak tanımlanan küçürek öykü, Türk edebiyatında minimal öykü, çok kısa
öykü, öykücük, kısa kısa öykü, kıpkısa öykü, sımsıkı öykü, kısa kurmaca, minik
öykü, mini öykü, küçük ölçekli kurmaca, mesel gibi isimlerle adlandırılmıştır
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(Korkmaz 2007: 32). Prof.Dr. Ramazan Korkmaz, bu nitelikteki öyküyü
tanımlamak için yeni bir kelime türetmiş ve bu tür öyküleri “küçürek öykü”
olarak adlandırmıştır. Bu tanım da son derece işlevsel olması dolayısıyla artık
yaygın olarak kullanılmaktadır.
Küçürek öyküyü bir çığlık olarak tanımlayan Ramazan Korkmaz’ın, küçürek
öykünün uzunluğu ile ilgili verdiği sınır da makûldür: “250 veya 500 sözcük,
çığlığı nağmeye dönüştürmek için yeterli süreyi hazırlayan bir anlatım örgüsü
oluşturur. Bu bakımdan 100 sözcüğü geçmeyecek anlatıları ancak küçürek
öykü diye adlandırabiliriz” (Korkmaz 2007: 33).
Küçürek öykü, yazarı tarafından baştan mı kısa kurgulanmıştır yoksa öyküde
anlatılanın bir ihtiyacı olarak kendiliğinden mi kısadır? Bu soru yazar ve
eleştirmenlerin tartıştığı bir sorudur. Robert Kelly, “Bütün bu özellikler
gösteriyor ki ‘kısa’ sözcüğü bu kurmaca türü için yanlış bir tanımlamadır. Söz
ettiğimiz ‘kurmaca’ tıpkı bir sözcükteki vurgu, ya da hukuktaki bir yasa gibi ne
uzundur ne de kısa; kendi kendine yeterlidir” (Kelly 1997: 122) derken metnin
kendisinin aslında ne kısa ne uzun olduğunu, bu isimlendirmenin, öykü
merkeze alınarak yapıldığına dikkat çekiyor.
Küçürek öykünün nasıl bir motivasyonla yazıldığı konusunda bazı ortak
fikirler var. Ramazan Korkmaz’a göre küçürek öykü yazarı, sıradan ama yoğun
ve özgün yaşantıları daha çok simgesel düzeyde bize anlatır. Bunun nedeni
yazara göre, zamane insanının zaman yoksulu olmasıdır: “Temelde
görselleşen bir dünyada ve süre / hız faktörlerinin kıskacında yaşamaya
çalışan 20.yüzyıl insanı, zaman yoksuludur; uzun romanlar okumaya vakti
yoktur. Dolayısıyla bu gereksinimi giderecek ‘fast food’ tarzı bir anlatı türü,
geçmiş deneyimleri de arkasına alarak kendiliğinden gündeme gelir” (Korkmaz
2007: 35).
Hayatın hızıyla insanların “uzun” metinler okumak konusunda isteksizleştiğini düşünen eleştirmenlerin sayısı az değildir. Lydia Davis de benzeri bir
açıklamada bulunur: “Artık insanların dikkatlerinin iyice dağıldığı bir gerçek;
para kazanmak ve diğer insanlarla olan ilişkilerini gözden geçirip düzenlemek
gibi kendileri için hayati önem taşıyan konular dışında hiçbir konuya uzun
süre konsantre olamıyorlar. Üstelik artık sükûnetini muhafaza edebilmek
eskisinden çok daha zor” (Davis 1997: 112).
Ramazan Korkmaz, küçürek öykünün belirleyici özellikleri olarak şunları
sayıyor: “Küçürek öykü, vazetmez, nasihatte bulunmaz, karakter geliştirmez,
okuyucuyu bir yere taşımaz vb. Ancak bazı değişmez hakikatleri sezdirir,
insanları onlarla aniden yüzleştirerek şok uyarmalar yapar” (Korkmaz 2007:
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33). Türk edebiyatında küçürek öykü dendiğinde akla gelen ilk isimlerden
Ferit Edgü, bu tür öyküleri “yalnızca bir ânın saptaması olan öykücükler”
(Edgü 1997: 38) olarak tanımlıyor. Hem öykü hem de küçürek öykü yazarı
Necati Tosuner ise küçürek öyküyü “Neredeyse, tanımı kendisinden uzun.”
diyerek tanımlıyor.
Küçürek öykü hacmi dolayısıyla hiçbir şeyi uzun uzun anlatmaz. Bunun için
de anlatılmaya değer olanın en vurucu, en çarpıcı, en can alıcı anını seçer;
tıpkı bir fotoğraf karesi gibi. Öyküde bile çoğu zaman karakter gelişimi
görülmezken küçürek öyküden böyle bir şey beklemek mümkün değildir.
Küçürek öykü hayatın kısacık bir anına ışık tutar. Küçürek öyküyü “anlık
kurmacalar” olarak tanımlayan Charles Baxter, “Bu öyküler şiir ile kurmaca,
öykü ile taslak, kehanet ile anımsama, kişisel ile kalabalık arasında”dır (Baxter
1997: 90) diyor. Bu tanımlar aslında küçürek öykünün imkânlarını ve
sorunlarını da beraberinde taşıyor.
Küçürek Öykünün İmkânları ve Sorunları
Küçürek öykü türünde pek çok ürün vermiş olan Ferit Edgü’ye göre küçürek
öykü, yazara anlatımda kolaylık sağlar ve okuyucuyu yazmaya heveslendirir:
“Minimal öykü, az ve sıradan sözcüklerden oluşur. Başı ve sonu yoktur. Başı
ve sonu okura bırakır. Okurun düş gücüne. Bu açıdan, kışkırtıcıdır. Okuru
düşlemeye çağırır. Ve bir adım ötesi, yazmaya” (Edgü 1997: 38). Edgü, az
sözcükle, kendi ifadesiyle “bunca yoksul, yoksun bir dille” neden öykü yazdığı
sorusunu ise şöyle cevaplıyor: “İnsanoğlunun düş gücünü harekete geçirmek,
yaratıcılık diye kendisine sunulan, yan yana geldiklerinde hiçbir şey
anlatmayan, roman, öykü, anlatı diye nitelenen laf salatalarından okuru
kuşkuya düşürmek için. Ve sanatın pek öyle ulaşılamayacak tepelerde
olmadığını, evlerde, odalarda, sokaklarda dolaştığını göstermek ve katılımı
için için sağlamak için” (Edgü 1997: 39).
Ferit Edgü’nün ifadelerinde küçürek öykünün, kısa, yalın ve belki de bu
nedenlerden okuyucu için okuması ve anlaşılması kolay bir tür olduğuna
yönelik bir vurgu vardır. Son cümle ile yazar yine, bu tür öykülerin okuyucuyu
yazmaya yüreklendirdiğini ifade eder. Bu durum her ne kadar Ferit Edgü
tarafından olumlu gösterilse de, bu konuda aksini düşünenler de vardır.
Necip Tosun, öykünün bir türevi olduğunu düşündüğü küçürek öykünün,
öykü için kimi sakıncaları bünyesinde barındırdığına dikkat çeker. Yazarlıktan
kaçış “hatta yazarlığın sıfırlanması” olarak tanımladığı sorunla Tosun, küçürek
öykülerde yeteneksizliği ve eksikliği gizlemenin belli oranda mümkün
olduğunu düşünür. Bu nedenle küçürek öykünün, öyküye yeni bir anlatım
olanağı sunduğunu kabul ederken, “onun içini boşaltıp, değersizleştirip

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

BAŞKANLIĞI

6
sıradanlaştırıyor mu” sorusuna da yanıt bulmamız gerektiğini hatırlatır:
“Çünkü susma, boşluk, silme, indirgeme yaklaşımı beraberinde öykü sanatını
yoksullaştırabilir de” (Tosun 2007: 92).
Öte yandan bu tür öykülerin hacimleri dolayısıyla okuyucuyu oyalayamamak ve dolayısıyla beğeni kazanmak için kusursuz olmak gibi bir zorunluluklarının olduğu da düşünülebilir. Küçürek öykü kısadır ve okurun beklentisini karşılayamadığında okur hemen bir başka küçürek öyküye geçer ve
diğerini kolaylıkla unutabilir. Yani küçürek öyküde başarısız olma ihtimali ve
tehlikesi daha yüksektir. İyisi muhakkak akılda kalır ve kötüsü kolaylıkla
unutulur.
Aynı zamanda küçürek öyküleri de olan Türk edebiyatının önemli
kalemlerinden ve öykücülerinden Rasim Özdenören, küçürek öykünün kendi
işlevinin ne olduğunu anlamaya çalışmak gerektiğini söyleyerek türün kötü
örnekleri üzerinden türü mahkûm etmemek gerektiğine dikkat çeker:
“Bu örneklere bakarak türü kökten mahrum etmek doğru olmaz. Şimdi
minimal öykü için de aynı şey söz konusu. Görebildiğim kadarıyla salt
edebiyat ürünü olarak dışlaşmak istiyor. Bu işlevini yerine getirebildiği
ölçüde ona bir değer atfetmek zorundayız. Bu arayışın hakkını veren
ürünler edebiyat tarihinde yeri alacaktır. Taklitlerse her zaman olduğu
gibi edebiyat mezarlığına gömüle-cektir” (Özdenören 2007: 115).

Küçürek öyküde yazar pek çok şeyi uzun uzun anlatmak zorunda değildir.
Okuyucunun zaten bildiği bir şeyleri ima ederek geçer ve pek çok ayrıntıyı
anlatmaz; öyküde eksik bırakılan noktaları okurun tamamlamasını bekler. Bu
bakımdan küçürek öykülerde okura da çok iş düştüğünü söylemek gerekir.
Küçürek öykülerde yazar, şiirde olduğu gibi çoğu zaman imgeler kurar ve
onların gücünden faydalanarak hikâyesini anlatır: “Anlık kısa kısa öykülerde,
ayrıntıların yerini hepimize tanıdık gelen imgeler alır. Evet, tamam, der okur:
[…] Bize boşu boşuna ayrıntıları anlatmayın, onlara ihtiyacımız yok. Bizim
ihtiyacımız olan şaşırtıcılık, konuya hemen girilmesi, kıssadan hissenin hemen
çıkarılması, bir şeyin beklenmedik bir anda kırılıvermesi ya da onarılması”
(Baxter 1997: 112).
Modern öykülerde öyküye bir diyalogla girmek metnin okunurluğunu artırır.
Küçürek öykülerde de benzeri bir kullanım sıkça görülür: “Kısa kısa öyküde
diyalog tekniği Ferit Edgü için de önemli bir yer tutuyor. ‘Yaşam Öyküsü I’,
‘Gece Bekçisi’, Rastlantı’, ‘Zaman’, ‘Keşke’, ‘Kısa’ ve ‘Yanıt’ adlı öykülerde
diyaloglar kişilerle ilgili uzun betimlemelerin yerini tutacak nitelikte söylemsel
bir işlev üstleniyor. Uzun satırlar yerine kısa kısa konuşmalar aracılığıyla
öyküdeki kişilerin ilişkisine ve onların kendi gerçeklerine ulaşıyor” (Öztokat
1997: 44).
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Öykü dilinin şiirsel olması gerekliliği de Poe’nun, öykü için belirlediği
kurallar arasındadır. Dolayısıyla iyi bir öyküden bir kelimenin bile çıkarılması
öykünün yapısını bozar. Gerçekten de öykü, kısa olması nedeniyle yoğun ve
imgesel anlatımı bakımından şiire yakın durur. Poe’dan sonra pek çok yazar
ve eleştirmen de öykü ve şiir arasında bu yönde bir ilişki olduğunu
doğrulamıştır. Bu zorunlu değil ama iyi bir öykü için gerekli bir özelliktir.
Özellikle ben-anlatıcının dilinden yazılmış öyküler ile konuşanın şairin kendisi
olduğunu düşündüren şiirler arasında daha çok benzerlik vardır. İkisi de
doğrudan bir şey anlatmaz ve daha çok deneyimlerin aktarımı hissini
uyandırır. Necip Tosun, Hayat ve Öykü adlı kitabında “‘şiirsellik’ öykünün
elbette olmazsa olmaz gereklerinden değildir. […] Kısaca öykücü değil,
malzemenin kendisi şiirselliği dayatmalıdır” (Tosun 1999: 42) der. Ayrıca şiir
ile öyküyü dil bakımından karşılaştırarak şu sonuca varır: “Öykü nihayetinde
bir anlatıma yaslandığı için, dil ile aralarındaki ‘gerilim’in şiddeti şiire nazaran
daha düşüktür” (Tosun 1999: 42).
Julia Cortázar da “Öykü ile Yakın Çevresi Üstüne” adlı yazısında “bu tür
öykünün de şiirin de kaynağı aynıdır” (44) diyerek daha yazılma
motivasyonlarından bu iki türü birbiriyle ilişkilendirir. Şiir çevirmekteki
zorlukların öykünün tasarruflu dil yapısından dolayı onun için de söz konusu
olduğunu ve bu noktada da benzediklerini ifade eder: “Deneyimlerim bana,
size aktardığım türden öykülerin bir anlamda düzyazı yapısı olmadığını
söylüyor. Ne zaman öykülerimden birinin çevirisini elden geçirme işini
üstlendiysem (ya da bir zamanlar Poe örneğinde olduğu gibi, başka birinin
öyküsünü çevirmeye çalıştıysam) bir şey beni çok etkilemiştir. Öykünün
etkinliği ve anlamının şiirdeki birtakım değerlere bir başka deyişle, gerilim,
dizem, iç vuruş, beklenenin ölçüleri içinde karşılaşılan beklenmedik,
kaçınılmaz bir kayba uğramadan değiştirilemeyecek ölümcül bağımsızlık gibi
değerlere yaslanması” (44).
Bu durumda yine hacmi ve bu hacmin zorunlu kıldığı imgesel anlatım
dolayısıyla küçürek öykünün şiirle daha da yakından bir ilişki kurduğu açıktır.
“Hem minimal öykülerde hem de şiirlerde ‘çarpıcı dil’, ‘masal, fıkra ve
anekdot yapısı’, ‘imgesellik, mecazilik’ ve ‘anlatmaktan çok sezdirme ya da
ima etme’ gibi ortak anlatım teknikleri kullanılır” (Sağlık 2007: 60). Bunu
sadece eleştirmenler değil bizzat küçürek öykü yazarları da söyler. Hulki
Aktunç, küçürek öykü ile ilgili bir soruşturmada “Şiir ezberlenir, evet, ama bir
imza gününde bir okurum ‘Algılar Efendisi’ni ezberinden ‘anlatmıştı’…
Heyecanlandım. Daha sonra kıpkısa öykü yazarken, aklımda hep o okurum
olacaktı” (Aktunç 2007: 90) diyerek bu iki tür arasındaki yakınlığa dikkat
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çekiyor. Küçürek öykünün, “Öykünün, romandan çok şiire yakın durduğunun
bir kanıtı” olduğunu düşünen Necati Tosuner’e göre de (Tosuner 1997: 40)
küçürek öykü şiirseldir ve belki de bu yüzden “Yere bakan.. yürek yakandır”
(Tosuner 1997: 40).
Bu tür metinlerde imza meselesinin etkisini de küçümsememek
gerekmektedir. Hasan Boynukara, “Hemingway, altı kelimelik kısa öyküsü için
‘yazdığım en iyi öykü’ dermiş ancak bu öykü önemini ve etkisini Hemingway
imzasına borçludur. Aynı şey Edgü için de geçerlidir” (Boynukara 2007: 38)
derken tam da bu soruna parmak basmaktadır. Bazı küçürek öyküler o kadar
“basit”tir ve okuyucuda “bunu ben de yazabilirim” hissi uyandırır ki, kimi
zaman editörler de altındaki imzaya bakarak öyküleri yayımlayıp
yayımlamayacaklarına karar veriyor olabilirler. Yani Ferit Edgü’nün bazı
küçürek öyküleri başka bir imza ile acaba yayımlanabilir miydi diye düşünmek
zorundayız.
Öyle ki bu ilişki kimi zaman türlerin birbirine karışması gibi sorunları da
doğurur. Mesela Orhan Veli’nin “Güzel Havalar”, “Cımbızlı Şiir”, “Mahzun
Durmak”, “Çok Şükür”, “Yalnızlık Şiiri”, “Sokakta Giderken” adlı şiirleri, altında
Orhan Veli imzası olmasa pekâlâ küçürek öykü olarak da okunabilecek
şiirlerdir. Şaban Sağlık da bu sorunla ilgili olarak şunları söylüyor: “Edgar
Allan Poe’dan Faulkner’e kadar öykü yazarları en güzel öykülerin teknik
açıdan romandan çok şiire yakın düştüğüne inanmışlardır. Daha da
artırabileceğimiz bu ortak özellikler, şiirle öyküyü (özellikle minimal öyküyü)
hep birbirine yaklaştırmıştır. Bu yüzden de bazı şiir ve minimal öykülerin öykü
mü, şiir mi, yoksa birer aforizma mı oldukları sorusu hep sorulur olmuştur”
(Sağlık 2007: 57).
Rasim Özdenören, küçürek öykü ile şiirin arasındaki ilişkide sözcük
ekonomisine ve dikkat çekerek her ikisinin de gelip kelimeye dayandığını
işaret eder: “[M]inimal öykünün kendisi artık şiir gibi tümüyle kelimeye
dayanmaya başladı. Şiirin kelimeye dayandığını C.Süreya 50’li yıllarda II.Yeni
dolayımında söylemişti. Şimdi minimal öykü de sanki şiirin bu tecrübesini
yaşıyor denebilir. Olaya, öykünün yeni bir evresi olarak bakabiliriz. Edebi
türlerin birbirine karıştığı yolundaki iddia son 40-50 yıldan beri ileri sürülüyor”
(Özdenören 2007: 115).
Sonuç
Küçürek öykü hâlâ oluşum aşamasında bir öykü türüdür. H.E.Bates’in dediği
gibi küçürek öykünün, öykünün bir türevi olduğunu, şiir ve öykü arasında
durduğunu ve bu arada kalmışlığın neden olduğu bazı sorunları bünyesinde
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barındırdığını dile getirebiliriz. Bu türde yazılmış iyi metinler zamanın
şaşırmayan süzgecinden geçtikten sonra gün yüzüne çıkacaktır.
Bu makalede küçürek öykü türündeki öykülerin isimlendirilmesinden,
tanımlanmasına, nasıl bir ihtiyaçla ya da motivasyonla yazıldıklarına ve bu tür
öykülerin sağladıkları imkânlara ve diğer edebî türlerle yakınlıklarına ve kimi
zaman bu yakınlıktan doğan sorunlara dikkat çekilmeye çalışılmıştır.
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ABSTRACT
Description, Opportunities and Problems of Short Short Story
Short short story, placed in the literary world at the end of the 20th
century occurs as a story in itself or a kind of sub-genres of story.
However disputes and differences can be found on its nomenclature
and identification. It comes up that short short story is written by
necessity, caused by the speed of modern life and it is preferred by
reader for this reason.In this article first of all definition, naming
issues, and motivation type of writing a short story are emphasized.
Then, with the similarities of poetry and short stories and issues
which arise in the context of their problematic relationships are
mentioned.

Key words: Story, mini fiction, short short story, the relation of
poem and story

Küçürek Öykü, Kısa Kısa Öykü mü, Anlatı mı?
Osman GÜNDÜZ *

ÖZ
Günümüzde türler arasındaki sınırlar erimekte, türsel farklılıklar giderek
ortadan kalkmaktadır. Söz gelişi roman kullandığı belgelerle tarihin
alanına girmekte; öykü şiire, şiir form bakımından öyküye
yaklaşmaktadır. Aynı anlayışın sonucu olarak anılar, geziler, mektuplar
roman ve öykü biçiminde yazılmakta, hatta deneme ve köşe yazıları da
öykü adı ile yayımlanmaktadır. Tüm bu arayışlar ve çabalar, kurmaca
metin yazarlarını ortak bir yazı türü altında buluşmaya doğru
götürmektedir. Bu ortak türün adı anlatıdır.
Bu yazıda, yazınsal türlerin özellikle öykünün öteki kurmaca türlerle
kimi zaman da öğretici metinlerle karıştığı, küçürek öykünün ise
sadece bugüne özgü olmadığı, geçmişte farklı adlar altında ve
formlarda yazıldığı, günümüzde ise giderek tür özelliğini kaybederek
anlatıya dönüşeceği düşüncesi kanıtlanmaya çalışılacaktır.

Anahtar sözcükler: Kısa öykü, kısa kısa öykü, küçürek öykü, anlatı

S

osyal alanlarda ama daha çok yazınsal metinlerde eskiden beri
tartışılagelen tür ayrımları ve adlandırmaları, edebiyat tarihçilerinin
önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır. 19. yüzyıldan başlayarak
ayrışmaya başlayan yazınsal türler, farklı adlar altında varlıklarını
sürdürmelerine rağmen, sorun henüz çözülmüş değildir. Özellikle türler
arasındaki geçişlerden kaynaklanan söz konusu tartışmalar artarak devam
etmektedir. Nitekim günümüzde türler arasındaki sınırlar erimekte ve türsel
farklılıklar giderek ortadan kalkmaktadır. Söz gelişi roman birtakım belgeler
kullanarak tarihin alanına girmekte; öykü, imgesel anlatımı ve sözcüklerin
dizilişi bakımından şiire, şiir form bakımından öyküye yaklaşmakta; anılar,
geziler, mektuplar roman ve öykü biçiminde yazılmakta, hatta deneme ve
köşe yazıları da öykü adı ile yayımlanmaktadır. Özellikle anlatma esasına
bağlı kısa kurmaca metinler olarak nitelediğimiz öykü ve öykünün alt
*
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türlerinde sıklıkla görülen bu arayışlar, kurmaca metin yazarlarını ortak bir
yazı türü altında buluşmaya doğru götürmektedir. Bu ortak türün adı
anlatıdır.
Öykünün alt türlerinden kısa kısa öykü, küçürek öykü gibi kısa kurmaca
metinlerin anlatıya dönüşmelerinin nedenlerini sorgulamadan önce ortak
özellikleri üzerinde kısaca durmak istiyorum. Bilindiği gibi öykü, okurda şok
etkisi uyandıran ve tek bir etki bırakan büyük ölçüde üç birlik kuralına bağlı,
bir seferde okunabilecek uzunlukta, yoğunlaştırılmış kurgusal metinler olarak
tanımlanmaktadır.
Amerikan edebiyatında “short-short story” (kısa kısa öykü), Fransızcada
nouvelle, nouvelette terimi ile tanımlanan bu türü çekici kılan hususlardan
biri de, tanımsız olması, ya da ortak bir ad altında toplanamamasıdır. Söz
gelişi “kısa öykü”, “kısa kısa öykü”, “küçürek öykü”, “çok çok kısa öykü”,
“mini kurmaca”, “patlangaç”, “minik öykü”, “mini öykü”, “küçük öykü”, “kısa
kurmaca”, “kısa anlatı”, “minimal öykü”, “mikro kurmaca”, “anlık kurmaca”,
“yeni öykü”, “bireysiz öykü”, “öykücük”, “kıpkısa öykü”, “sımsıkı öykü”,
“küçük ölçekli kurmaca”, (Korkmaz 2011b:12, 15) bu alt türe verilen adlardan
birkaçı. Ancak söz konusu türü tanımlanamaz sözcüğüyle niteleyenler olduğu
gibi görece yeni bir sanat, bir sigara içimi öyküler, avuç içi öyküler, bir
dakikalık öyküler.. söz gruplarıyla tanımlamayı parodileştirenler de var.
Bir türün bu kadar çok ada sahip olması, eleştirmenlerin tür konusunda
zihinlerinin henüz berraklaşmadığını göstermesinin yanında, türün sınırları ve
ayırıcı vasıfları ile ilgili kuşkuları da bünyesinde taşımaktadır.
Ne var ki sınırları ve içeriği üzerinde henüz anlaşmaya varılamamış bu
anlatılara hangi ad verilirse verilsin bu türün yoğunluğu, şiirselliği ve şaşırtıcı
bir ögeye sahip olması bakımından günümüzde ilgi gördüğü kesin.
Esasında “başı ve sonu okurun düş gücüne bırakılmış” (Edgü 1997: 38)
öykücükler başarılarını tıpkı şiir gibi biraz da sezdirmeyi esas alan sıkı ve
yoğunlaştırılmış dokularına biraz da metni bir zekâ oyunu hâline dönüştüren
kurgularına borçludurlar.
Öykü genel adı altında kümelenen oldukça kısa ve yoğunlaştırılmış bu alt
türlerin ilgi görmesinde herhalde günümüz yazarlarının kural tanımazlığı ya da
bilinen kuralların dışına çıkma çabaları yanında, şiirin labirentlerinde
kaybolmaktan korkan, roman gibi uzun anlatıları da okumaya pek fazla
zamanı olmayan yorgun, sabırsız ve zamanı kısıtlı okurunun da etkili olduğu
yadsınamaz. Bu hususta kendisi de bir öykücü olan bir eleştirmenin görüşleri
şöyle:
“Televizyon ve sinemayla büyüyen bizler, betimleyici açıklamalara
gittikçe daha az gereksinim duymaya başladık. (…) Kısa kurmaca,
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sinemadan, sinemanın bize sunduğu anlık görüntüleri (coup d’oeil)
kullanmayı öğrendi. Sinemaya çizgi film izlemeye giden her zeki çocuğun
farkına vardığı gibi, daha sonra gösterime girecek filmlerin kısa tanımları,
doksan dakikalık filmin kendisinden daha ilgi çekicidir. İşte bu önemsizmiş
gibi görünüp insanı sonradan şaşırtan anlık, kaygı verici, tüylerinizi diken
diken eden ve sinirlerinizi geren bu tür kısa kurmaca kapsamındadır” (Kelly
1997: 121-122).

Bu konuda görüş bildirenlerden kimileri kısa kısa öyküyü çağımız
sanatçılarının çığlığı, mutlak tükenişin öyküsü olarak nitelerken (Korkmaz
2011a: 624), kimileri bu alt türü, on gram pamuk değil, on gram demir
(Tosuner 1997: 40) sözleriyle, kimileri kısa, yalın, yoğun.. (Kökden 1997:16)
sıfatlarıyla tanımlıyor. Kimileri öykü ile şiirin kesiştiği noktada bulunduğu
(Salman-Hakyemez 1997: 11), kimileri de bu metinlerin bizi bilgi yoğunluğu
içinde sarsan / bunaltan ve bilgiyi değersizleştiren / sıradanlaştıran internete/
bilgisayara karşı bir tepki olduğu görüşündedir (Baxter 1997: 90).
Betimlemeden uzak, ben-yazar anlatımına dayalı, bir olay ya da durum
anlatımından ziyade biçime takılıp kalmak (Akçay 2000: 96-97); dilin
sözcüksel çağrışımına ve yan anlamına sırt çevirip sadece an’ı aktarmak, asıl
dikkati son cümleye hatta son sözcüğe çekmek; kimi zaman da zorunlu
olmayan parçaların metinden ustaca atılması anlamına gelen “silinti”
cümleciklerle (Kelly 1997: 122) sonu okurun yorumuna açık olarak bırakmak..
türün en etkileyici özelliklerinden biri. Bu metinlerin bir başka çekiciliği, şiir,
drama, kurmaca ile anlatı, öykü ile taslak, nükte ile mesel, aforizma ile
özdeyiş ya da atasözü gibi farklı türlerle dirsek teması içinde olmalarıdır.
Kısa kısa öykülerin ülkemizdeki öncülerinden olan Ferit Edgü, türün
kurmaca metinler arasındaki yerini belirlerken öteki türlere post-modern
anlatılara özgü kuşkucu bir bakış açısıyla ve alaycı bir üslupla yaklaşır ve
öykülerinin yazılış amacını şöyle açıklar:
“İnsanoğlunun düş gücünü harekete geçirmek, yaratıcılık diye kendisine
sunulan, yan yana geldiklerinde hiçbir şey anlatmayan, roman, öykü, anlatı
diye nitelenen laf salatalarından okuru kuşkuya düşürmek için. Ve sanatın
pek öyle ulaşılamayacak tepelerde olmadığını, evlerde, odalarda, sokaklarda
dolaştığını göstermek ve katılımı için için sağlamak için.” (Edgü 1997: 39)
Kısa kısa öykünün boyutlarına gelince bu hususta da görüş birliği henüz
oluşmamış, oluşacağa da benzemiyor. Söz gelişi Hemingway, Poe, Faulkner
gibilerinin 2.000-3.000 arasını “short story”, 2.000’in altındakilere “short
short story”, 30.000-50.000 arasındakileri ise “novelette” terimiyle karşıladık-
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larını biliyoruz. Ortak ve yaygın olan görüş ise 6.000-8.000 sözcük arası.
Öyleyse anlatmaya dayalı kurmaca metinlerin alt sınırı nasıl belirlenecek? Bu
gün iki yüz elli ile beş yüz sözcük arasındaki metinleri pek çok edebiyat
eleştirmeni kısa öykü olarak adlandırma eğiliminde. Ama bu kadarını bile
fazla bulanlar var. Kimileri ise küçürek öykü adıyla üst sınırı 100, alt sınırı ise
15-30 sözcükle sınırlamaktadır (Korkmaz 2011b: 14). Ne var ki öyküyü
cetvelle, sayfa sayısıyla ya da bir tartı aletiyle ölçmek doğru mu?
Sorunun bir başka cephesi ve asıl üzerinde durmak istediğim konu, türlerin
iç içe geçiyor ya da birbirine karışıyor olması. Bu konu ile ilgili pek çok örnek
vermek mümkün. Görüşlerimi türün sınırlarını zorlayan metinleriyle dikkatleri
üzerine çeken bir yazarın öyküleriyle desteklemek istiyorum. Bu kişi, anılarını
öyküleştiren deneme tarzındaki öykücükleriyle tanıdığımız Oktay Akbal’dır.
Bilindiği gibi Akbal, en fazla eleştiriyi konularını anılarından alan ve deneme
tarzına yaklaşan öyküler yazdığından dolayı almıştır. Esasında onun bu tavrı,
henüz oluşumunu tamamlamamış, öneri düzeyinde kalan bir arayışın
sonucudur. Yazar, ilk dönem öykülerinden itibaren kurmaca kişisinin
öykülerdeki konumuna ve ruhsal durumuna paralel olarak üslûpta da deneme
tarzının serbest anlatımına yaklaştığını sezdirir. Sanat kaygısından uzak, içten
geldiği gibi, yalın ve yoğun bir anlatım. Okuyanları sıkmadan, sabırlarını
zorlamadan onları öyküye katan, ben ögesinin ağır bastığı bir anlatım biçimi
bu.
Her öykünün bir deneme, her başarılı deneme(nin) de öyküye yakın
olduğuna inanan Akbal, anlatma esasına bağlı bazı türler arasındaki ayırıma
da karşı çıkar. Şu açıklama kendisine ait:
“Öykücükler’ dedim bu kitapta yer alan yazılara. Ben türlerin ayrımına
inanmıyorum, öykü, roman, deneme, öykücük. Ne ad verirseniz verin.
Elimde olsa 'yazılar' derdim hepsine, siz öykü sayın, anı sayın! Bunlar da
öykücük işte, ne yapalım. Severseniz okursunuz, benimsersiniz. İlle de
okuduğumuz şeyi 'bu hangi türde acaba' diye tanımlamak mı gerek? Yazı
işte, yazı! Bir gün tüm kitaplarımı bir dizide toplarlarsa şöyle yazsınlar
başına: Yazılar” (Akbal 1996: Adam Öykü 4).

Akbal’ın öykücülüğündeki değişimi daha iyi anlayabilmek için şu açıklamayı
da dikkate almakta yarar var. Bir masa başı söyleşisinde öykülerinin, özellikle
Yalnızlık Bana Yasak’tan itibaren yazdıklarının öykü ile deneme karması bir
yazı olduğunu; okurları(nı) sıkmadan, bıktırmadan” birlikte düşünmeye
yönelttiğini söyler. (Bikriye, Ağt 1990) Hatta daha ileri gider, “hepsinde bir
öykü çekirdeği var” diyerek denemelerini de öykü olarak niteler. (Akbal
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27.10.1988) Ancak kimi eleştirmenler, Akbal’ın bu yaklaşım tarzını çelişki
olarak değerlendirirler. Söz gelişi Lunapark kitabını esas alan Emin Özdemir,
daha önce köşe yazısı olarak okuduğu ama bu kitapta öykü etiketiyle
karşısına çıkan metinleri bir türe oturtamamanın sıkıntısını yaşadığını
söylemektedir. Özdemir’e göre Akbal bu yazılarında deneyim dünyasıyla
imgelemsel dünyayı kaynaştırdığı ve dokusunda düş gücü ile yaşanılan somut
gerçekleri barındırdığı için (Özdemir 1983: 64-65) birçok yazınsal türün sınırını
da zorlamaktadır.
Akbal’ın öykücük adını verdiği bu yazılara ister öykümsü deneme, ister
deneme yanı ağır basan öykü diyelim sonunda bunları öykü ile deneme
arasında ama daha çok öyküye yakın bir tür olarak kabul etmek gerekecek.
Demirtaş Ceyhun’un tespitiyle Oktay Akbal’ın olgunluk çağı diyebileceğimiz
ikinci dönem öyküleri öykü türü ile ilgili bilgilerimizi temelden sarsıyor.
“Kâh öyküye benziyor, kâh denemeye, kâh gezi notuna, kâh anıya, kâh
günceye benziyor. Kimi zaman da, bakıyorsunuz, ne öykü, ne deneme, ne
gezi notu, ne anı, ne de günce. Sanki hepsi birden. Kendine özgü bir şey yani.
Yeni bir şey. Yeni bir yazın türü belki de…” (Ceyhun, 1997: 30-31).
Bu konuda Orhan Duru, Akbal’dan biraz daha cesur bir adım atar ve yazılan
her şeyin adı(nın) öykü olabil(eceğini) savunur (Duru, 1997: 36).
Türlerin birbirine yaklaştığı ya da karıştığını görüşünü savunanlardan biri de
kısa öykü yazarı Ayfer Tunç. Ona göre günümüz edebiyatında türlerin
birbirine karışması ya da birbirlerinin alanlarına nüfuz etmeleri, tanımlamayı
da güçleştirmektedir. Tunç şöyle sürdürüyor kaygılarını:
“Şiir ile öykü, öykü ile roman, roman ile deneme elbette genel hatlarıyla
birbirinden ayrılabilir, ama öyle metinler var ki, bütün bu anlatı türleri bir
arada örülmüş. Öylesi metinler ki bunlar, öykünün bittiği yerde roman
başlar gibi olurken araya sanki şiir giriyor, tam biterken yeniden öykü boy
gösteriyor. Bu nedenle öykünün herhangi bir karşılığını aramak bana
giderek zor geliyor” (Tunç, 2000: 264).

Ne ki Akbal gibilerin zıddına, kurmaca nitelikli metinlerini deneme adı
altında yayımlamayı tercih edenler de var. Söz gelişi Ferit Edgü, bilinen bir
olayı farklı üsluplarla kaleme aldığı Yazmak Eylemi adlı kitabında deneme
adıyla sunduğu metinler, kurmaca ile didaktik metin arasındaki farkın ya da
ayırımın ne kadar göreceli olduğunu göstermektedir:
Ayrıntı
“Bir dükkân. Antikacı. Nişantaşı, Emlak caddesinde. Vitrinlerden biri
caddeye bakıyor. Vitrindeki nesneler: Bir Beykoz gülabdan, bir Sevr tabak
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(taklit), bir kaplumbağa kabuğu işlemeli bir kutu. Kapağı kapalı. (Küçük bir
mücevher kutusu olabilir.) Bir eski yazı levha. Kimin kaleminden çıktığı
belli değil. İmzasız. Yazı talik. Bir gümüş kahve ibriği. Üzerindeki
kabartmalar, ev ve servi.
İçeri girildiğinde, oldukça dar bir dükkân. Derinlik: yaklaşık 3,5 m. En:
yaklaşık 4,5 m. Duvarlarda vitrinler var. Vitrinlerde çeşitli nesneler. Çin,
Osmanlı, Japon, Fransız kaynaklı ya da taklit. Vazolar, tabaklar (geç dönem
bir İznik tabak dikkati çekiyor), bakır, gümüş tepsiler, hatta oyma kutular.
Duvarda iki kavukluk. Birkaç hat. Birkaç resim. Bir görünüm. Bir cami
kapısı. Bir deniz görünümü. Sonra birkaç gravür, eski İstanbul ve Osmanlı
kadın erkek giysilerini yansıtan.
Bir köşede oturan, içeri girildiğinde handiyse görülmeyecek kadar küçük
bir genç kız. 1.60 boy. Sıska. Esmer. Gür kaşlı. Giyimi özensiz.
Kapı açılırken zil çalıyor. İçeri 1.70-75 boylarında genç bir erkek giriyor.
Kız yerinden kalkıyor. Kız yerinden kalkmasa, içeri giren onu göremeyecek.
-Buyrun, diyor kız.
-Buranın patronu nerde? Diye soruyor içeri giren. (Buranın sahibinin bu
kız olamayacağını ilk bakışta anlamış.)
-Ne yapacaksınız? Bir isteğiniz varsa bana söyleyin, diyor kız. Korkulu.
Girenin, böyle bir dükkânın olağan müşterilerinden olmadığını ve dükkâna
giriş nedeninin bir antika satın almak olmadığını anlamış.
-Bir emriniz varsa…
-Patronu göster bana!
Genç adam buyruk verir gibi konuşuyor. Sesi çok genç. Hemen hemen
çocuksu. Bu buyrukçu ton, bu sese yakışmıyor. Kız,
-Patron burda yok diyor.
-Nerde? diyor genç adam.
-Mersin’de diyor kız.
-Burayı kim açıp kapıyor? Diyor genç adam. Çevresine bakınıyor.
Tabaklar, çanaklar, kutular, eski yazılar, resimler. Yaşamında ilk kez
görüyor sanki bu tür eşyayı. Nerde olduğunu anlamamış bir bakış var
gözlerinde.
-Ben, diyor kız. Karşısındakinin kendinden daha genç olduğunu gördü,
ama gene de korkusu sürüyor.
-Öyleyse yarın açmayacaksın dükkânı, diyor genç adam.
-Niçin? Diyor genç kız.
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-Örgütün buyruğu, diyor genç adam.
Kız sormuyor:
-Hangi örgütün? Niçin?
Korkuyor.
-Peki, diyor.
-Kimseye de bir şey söylemeyeceksin, diyor genç adam. Kız,
-Peki, diyor.
Genç adam çıkarken, tam kapının eşiğinde duralıyor.
-Ne satıyorsunuz burda? diye soruyor. Genç kız, geniş bir el devinimiyle,
tüm dükkânı gösteriyor (Korkusu artık geçti):
-Bunları.
-Kim alıyor bunları? diyor genç adam.
-Koleksiyoncular, meraklılar, zenginler, diyor kız.
-Tamam, diyor genç adam, yarın dükkânı açmayacaksın. Tamam mı?
-Tamam, diyor genç kız.” (Edgü 2001: 17-18).

Ferit Edgü söz konusu kitabının ön sözünde anlatılarının okurları
tarafından kurmaca olarak algılanabileceğini söyleyerek tür ile ilgili
değerlendirmeyi okurun seçimine ve yargısına bırakır.
“Kuşkusuz bu alıştırma ya da deneme, gerçekliğin sayısız anlatım yolları
olduğunu belgelemeyi amaçlıyor.
Söz konusu olayı değişik üsluplarla yazarken, kişiler yaratmak, ya da bir
öykü veya bir roman yapısı düşlemedim. Eğer okuyucu kitabı bitirdiğinde
böylesi bir duyguya kapılırsa, bu yazarın amacı dışında gerçekleşmiş
demektir.
‘Üslup kişinin kendisidir’ Sözü doğruysa, her üslubun da bir kişiyi yarattığı
varsayılabilir” (Edgü 2001: 8).
Akbal’ın ve Edgü’nün türle ilgili birbirine zıt gibi görünen görüşlerine
bakarak şu soru sorulabilir: Sanatçı, neden anılarını ya da denemelerini öykü
adıyla yayımlar? Ya da tam tersi sanatçı öykülerini neden deneme olarak
niteler? Bu sorunun ilk akla gelen cevabı herhâlde sanatçı yazdıklarının
hesabını vermekten korktuğu ya da kendi kimliğini, iç dünyasını gizleme
endişesi taşıdığı zamanlarda kurmacanın arkasına gizlenir yargısında
toplanmaktadır.
Esasında haklıdır sanatçı. Eğer eserini öykü olarak niteliyorsa mutlaka bir
bildiği, vermek istediği bir mesajı ya da bir amacı olmalı. Edebiyat
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tarihçisine/eleştirmene düşen ise sanatçıyı ve eserini kendi şablonuna göre
değerlendirmek değil sanatçının beyanını esas almaktır.
Kısa kısa öykü, eski türlerin yeni biçimde canlandırılışı olarak da
düşünülebilir. Eski çağlarda şiir biçimi ve diliyle aktarılan uzun ya da kısa
öykü örnekleri bulunduğu gibi bugün de özellikle bundan yüzyıl önce
Nerval’ın Baudelaire’in Rimbaud’nun denedikleri şiiri anımsatan düzyazı şiirler
de türün sınırları içinde değerlendirilebilecek niteliktedirler.
Ülkemizde ise benzerleri farklı adlar altında geçmişte de vardı, günümüzde
de var; belki gelecekte de olacaktır. Kendilerine özgü formal özelliklere sahip
olsalar da özlerinde bilgece yargılar taşıyan kısa metinler, geçmişte Sadi’nin
Gülistan’ında kıssalar, Mevlânâ’nın Divan’ında meseller ve öykümsü anlatılar, nükteler adıyla okurlarıyla buluşmuştu ve çoğu kez kurmaca bir kişinin
insana özgü çeşitli durumlar karşısındaki düşüncelerini yansıtmaktaydılar.
Aynı şekilde yüz yıl öncesinin fantezileri, mensureleri de bana göre kısa kısa
öykü niteliğinde. Günümüzde yayımlansaydılar herhâlde onlara kısa kısa
öykü, ya da küçürek öykü adını verecektik. Ama yazıldığı dönemlerde öykü ile
ilgili ölçüler ve tanımlar farklı olduğu için sanatçı edebiyat tarihçisinin hışmını
çekmemek için eserine başka bir ad vermek zorunda kalıyordu. Bu tür için bir
örnek vermekle yetineceğim. İkinci Meşrutiyet sonrası eser vermeye başlayan
ünlü öykücü Selahaddin Enis’in aşağıya aldığım fantezisi, türlerin iç içeliği ile
ilgili görüşlerimizi destekleyecektir:
Süprüntü Arabası
“Sokaktan ağır ağır geçen, kaldırımlar üzerinde istemeyerek sürüklenen
bir tekerlek sesi… Bütün kulaklar bu sese aşinadır, hepimiz onun ne
olduğunu görmeden ve bakmadan tanırız.
Çehresi karışık bir ip yumağına benzeyen bizim süprüntücü; onun
kulakları düşük, başı aşağıda, burnu kaldırımlar üzerinde, kaburgaları
sayılabilir atıl ve lagar (zayıf cılız) kır beygiri ve bir zengin karnına benzeyen
kocaman sandığıyla süprüntü arabası ve bu ameli mahalle mahalle teşyi’
eden (birinin peşine takılıp giden, takip eden) sekiz on sokak köpeği, bir
küme sinek bulutu…
Bu mütevazı alay, haftanın muayyen günlerinde, etrafa ağır ve ekşi
kokular neşrederek mahallemize de gelir, sokaklarımızdan geçer. Kemik
kırıntıları, ezik domatesler, ekşimiş yemek artıkları, küflenmiş ayakkabı
parçaları; hülasa bir evin bütün mündefiatı (yaralardan yayılan cerahat,
irin) bu sandığın içerisindedir.
Ben bu sandığın düşmanıyım. O bizim kapının önünde her durdukça ve
durduğu zaman her kapağı açıldıkça bana ‘Senin kalbin benden temiz
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değil, benden temiz değil!...’ demek ister. Ve dikkat ederim o, bu küstah
ifadesini her kapı önünde daima tekrar eder durur…” (Atabeyoğlu 1336:
28, 30).

Yazar bu metninde kurmaca bir kişinin dikkatiyle ve onun bakış açısından
çöp arabasını kişileştirerek aslında zamanımızın aşağılanan, ezilmiş, itilmiş
insanını bir yandan da toplumda saygı gören nicelerinin dış görünüşlerinin
arkasında kötülükleri ve çirkinlikleri gizlediklerini anlatıyor.
Başka cepheden bakılınca kısa öykü ve benzeri alt türler, günümüzde eskiye
oranla zengin bir çeşitliliği yansıtmaktadırlar. Bunda metne bilgi, yorum,
çağrışım gibi kendinden bir şeyler ekleyen donanımlı okur kadar, hayat
deneyimlerinin zenginliği; metinler arası, türler arası, sözcük dizgeleri arası,
hatta kültürler arası bağlantıların, ilişkilerin yoğunluğu gibi etkileşimler, sinemadan, görsel ürünlerden ve öteki sanat dallarından kurmaca oluşturmada
bir malzeme olarak yararlanma düşüncesi, her şeyden önemlisi yazarların ve
okurların kurguda alışılmadık uygulamalara yer veren, kalıpları kırıp
parçalayan cesur ve gözü pek tutumları, öykü türü üzerinde akla gelmedik
uygulamalara yol açmakta, sonuçta öykü ve öyküden türetilmiş söz
gruplarıyla adlandırılanlar yanında “recit” karşılığı olan “anlatı” sözcüğü de
yaygınlaşmaktadır.
Sonuç olarak, birincisi kısa kurgusal metinler sadece günümüze özgü değil.
İkincisi sanatçı, eserinin türünü belirlemede özgürdür. Söz gelişi bizim kısa
kısa öykü, küçürek öykü diye adlandırdığımız anlatılara bakalım: Bunların
derinliklerinde bir öykü var. Hem de okurda şok etkisi yapacak nitelikte.
Metinde bir olay ya da durum anlatılmakta. Kısa olduğu kadar kısa. Ama o,
bu çeşit metinlerine “anlatı” adını vermiş. Oysa edebiyat eleştirmeni ısrarla
onların kısa kısa öykü ya da küçürek öykü olduğunu savunuyor. Aynı durum
kimi şiirler için de söz konusu. Mesela Halim Şefik Güzelson’un şu dörtlüğüne
bir bakalım:
“Dünyaya bu gelişimi saymayın,
Bu bir prova.
Beni bir de ikinci gelişimde görün!
Ayakta alkışlayacaksınız!”

Dört dizeden ya da şakuli dizilmiş dört cümleden oluşan bu metinde, ironik
bir üslupla kurmaca kişinin özlemleri ile hayatın gerçekleri arasındaki zıtlık,
düş kırıklıkları, geri dönülmez hayat yolculuğunda yapılan yanlışlıklar ve daha
pek çok şey, kısaca insan denilen ölümlünün trajedisi anlatılmıyor mu?
Aynı dikkatle şimdi de Sadık Yalsızuçanlar’ın şu öykücüklerini inceleyelim:

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI

20
Kuş uykusu/25,
“Geçmekte olanı çekip götüreni gördü.
Senin en eski aslınım dedi.
Kaç yıl önceki?
Çok eski.
Bin yıl mı?
Daha eski.
Bir milyon?
Çok daha eski.
Kaçıncı âdemden söz ediyorsun?” (Yalsızuçanlar 1996: 129).
Gökyüzü
“Kandil gibi donuk yüzüne yaklaştığımda, güneşlenmek üzere dışarı
süzülen yılan, korkunun hafif dokunuşuyla dilini çıkarıp tısslıyordu. Gurbet
türlerinin en çetiniyle gidenlerin yeni bir cenneti getirmek üzere,
kaybolduklarına inanılan mevsimde, gökten sütten beyaz bir kartal inerek
yılanı kaptı, uçup gitti. O zaman yüreğindeki niyeti onayladığını anladın. O
zaman gerçeği söyledin. “ (Yalsızuçanlar 1996:12).

Yukarıdaki üç örnekten ilkinde bir öykü kurgusu, ikinci ve üçüncü örnekte
ise şiire özgü imgesel ve lirik bir anlatım dikkati çekiyor. Üstelik ikinci öykü
şiire özgü bir tarzda şakuli olarak düzenlenmiş. Ama ortak yanları, türlerinin
dışına çıkmış olmaları. Şiirin bünyesinde öykü, öykünün bünyesinde şiire
özgü unsurlar var. Hepsi de büyük oranda yaklaştıkları / benzeştikleri türün
özelliklerini yansıtıyorlar.
Kısa kısa öykü, küçürek öykü vb. diye adlandırmaya çalıştığımız öykünün
tüm alt türlerini tanımlamak için iki yol var: İlki ve en çok deneneni, bir
edebiyat tarihçisinin buraya kadar söylenenleri, içinde barındırdığı izleğe
(tema), uzama (mekân), süreme (zaman), metnin oylumuna, dil birliklerinin
dizilişine, biçimine, kullanılan simgelere, içeriğine, kurgusuna, düşünsel
eğilimine, yazıldığı dönemin ortak zevkine ve hatta yazarın cinsiyetine göre
birtakım türsel ayrılıklar belirleyerek alt kümelere ayırmak ve farklı adlar
altında gruplandırmak; ikincisi ve olması gereken ise tanımı biraz
genelleştirerek anlatı adı ile tek bir ad altında toplamaktır. Bugüne kadar
edebiyat tarihçilerinin adlandırma ve türsel ayırımlar belirleme yolundaki
çabaları, adını andığım bu türe ait kuramsal bilgileri artırmaktan ve işi zora
sokmaktan başka biz okurlara ne kazandırdı?
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Buraya kadar anlattıklarımı şöyle sonlandırmak istiyorum: Küçürek öykü, ya
da kısa kısa öykü, çok kısa öykü, öykücük artık adı ne olursa olsun, içinde
olay barındıran, çarpıcı sonlarıyla okuru anlık sarsıntıya uğratan
yoğunlaştırılmış metinler için, sadece günümüz insanının/ sanatçısının ürettiği
bir tür olduğunu söylemek biraz abartılı olacaktır.
Söz konusu alt türler geçmişte dönemin zevkine ve sanat anlayışına uygun
olarak farklı adlar altında yayımlandı.
Geçmişte farklı adlar almışlardı, bugün de farklı adlar altında varlıklarını
sürdürmektedirler. Sanırım geleceğin sanatçısı tüm bu adları bir kenara
atacak ve sadece anlatı genel başlığı altında eser vermeğe devam edecektir.
Yeter ki edebiyat tarihçisi bir takım kurallarla sanatçının düşlerini
sınırlamasın, ufkunu kapatmasın.
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ABSTRACT
Is it Short Short Story, mini fiction or Narrative?
In today’s world, the borders between genres become more and
more vague and the generic differences become less detectable by
time. For example, novel enters in the field of history by the
documents it uses; story moves to poetry and poetry moves to story
by form. As a result of the same intelligence, memories, travel reports,
letters are written in the form of novel and story, in addition even
essays and column writings are published by the title of story. All
these searches and efforts, lead fictional text writers to come together
under a common textual genre. The name of this common genre is
narrative.
In this text, the thoughts such as; textual genres- especially storyblend with other fictional writings and sometimes with instructional
texts, short story is not unique to today but existed in past under
different names and in different forms, in today’s world short story will
lose its characteristics and will become narrative; will be tried to be
proven.
Key words: Short story, mini fiction, Short short story, narrative
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Kelile ve Dimne'den Küçürek Öyküye
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ÖZ
Öykünün öyküsü Kelile ve Dimne’yle başlamaktadır. Doğunun bu anlatı
ekseninde hayvan sembolizmi yoğunlaştırılmış bir dille birlikte
kullanılmaktadır. Küçürek öykünün atmosferini oluşturan simgesellik,
yoğunlaştırma ve muğlak metin yaratma geleneğinin başlangıcı Kelile
ve Dimne dir.
Anlatının derin yapısını semboller üzerine kurma anlayışı da buradan
gelmektedir. Öykünün anlatı ekseni Gülistan ve Bostan la daha da
kısaltılmıştır. Aynı anlayış Mevlânâ’nın Mesnevî’sindeki kristalize
öykülerle anlatım paktını daraltarak ve hikmet burcunda olgunlaşarak
devam eder.
Fıkralar, küçürek öyküye nüktenin çifte tekniğini sokarak bir başka
zenginliği yaşatır. Bütün bunların yanı sıra başlangıcından itibaren
küçürek öykünün oluşumunda gizli bir dil şeklinde ve dip bir akıntı
olarak hayretin önemli bir yeri vardır. Yeni bir tür olarak gördüğümüz
küçürek öykü geçmişin öykü geleneğinden bir hayli yük taşımaktadır.

Anahtar Sözcükler: Küçürek öykü, Kelile ve Dimne, Gülistan ve
Bostan

A

nlatma esasına bağlı edebi türler içerisinde üzerinde en çok
konuşulanlardan birisi de küçürek öyküdür. Küçürek öykü, sanayi
toplumunun yorgun düşürdüğü uzun soluklu türlerin aksine
ayrıntılardan kaçınan bir yapıya sahiptir. Bir bakıma cep öyküdür. Bunun için
yeterli zamana sahip olamayan modern insanın kaşla göz arasında
okuyabileceği kısalıktadır. Bu kısalığını Kelile ve Dimne’den beri şekillenen
Gülistan ve Bostan, mesel, fıkra, fabl, şiir vb. gibi edebi metinlerin
dünyasından arınarak elde etmiştir. Küçürek öykünün iz düşümü yukarıda
saydığımız metinlerin dünyasında takip edilebilir.
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Küçürek öykü, diğer metinlerin doruk noktasına yakın kısmıdır. Ancak diğer
türler, doruk noktasını adım adım kurarken; küçürek öykü, zirveye en yakın
yerden işe başlayarak bir iki adımda okuyucusunu büyük bir zihinsel kanama
ve duygusal anaforla baş başa bırakır.
Anlatma geleneğimizin oluşumunda Kelile ve Dimne’den gelen bir dip akıntı
söz konusudur. Kelile ve Dimne epigraf niteliğindeki cümlelerin oluşturduğu
merkezlerden oluşmaktadır. Her hikâye, insan hayatının merkezini oluşturan
bu kristalize cümlelerin etrafında dönmektedir.
Anlatma geleneğimize şekillendiren bu önemli eserin epigraf cümleleri
küçürek öyküdeki gibi okuyucunun bilinçaltını yönlendiren kışkırtıcı sözcük
veya ibâre şeklindedir. Ancak bu merkez, küçürek öyküde metnin derin
yapısında gizlenebileceği gibi; şuurlu bir biçimde ortadan da kaldırılabilir.
Kelile ve Dimne’de bu merkez, metnin dışında olmasına rağmen metni
yönlendirici bir karaktere sahiptir. Birinci fasıldaki bütün öyküler, faslın
başındaki “Dedikoduculara, sır ifşâ edenlere, söz götürüp getirenlere asla
inanmamalı, dinlememelidir” (Beydeba 1972: 1) merkez nitelikli bu ibâre
üzerine kurulmuştur. Bu ibare, yazarın hareket ettiği ve varmak istediği yerdir.
Öykünün bütün sistemi, merkezi konumdaki bu ibâre tarafından
oluşturulmaktadır. On birinci faslın başındaki; “İnsan ancak istidâdının elverdiği işlerde muvaffak olur. Binâenaleyh vazîfe, ehil ve erbâbına tevcih edilmelidir” (Beydeba 1972: 271) ibâresi üzerine kurulu beş hikâye bulunmaktadır:
“Heveskâr Yabancı”, “Tamahkâr Kuş”, “İki Kadınlı Adam”, “Hünerli Avcı”,
“Taklitçi Karga” (271-280). Anlatıcıların sık sık değiştiği dokuz sayfaya beş
hikâye sıkıştırılmıştır. Ağacın tohumu gibi merkezi fonksiyon yüklenen epigraf
cümle, her hikâyenin gizli omurgasını oluşturmakta ve hikâyeden hikâyeye dal
budak salmaktadır. Bir bakıma epigraf ifade her hikâyede gizli bir dil olarak
sıkıştırılmıştır. Bu beş hikâyenin konusu; anladığı işleri terk ederek başka
hayallerin arkası sıra koşan insanların düştüğü gülünç ve acıklı durumu
anlatır. İki kadına sahip olayım derken sakalını yitiren erkeğin düştüğü gülünç
durumla, İbranice öğrenmek adına ana dilini unutan Frenkistanlı fırıncı ve
kekliğin yürüyüşünü taklit etmeye çalışırken kendi yürüyüşünü unutan taklitçi
karga bunlardan bir kaçıdır. Kelile ve Dimne, kendisinden sonraki bir çok
anlatıya muhtelif özelliklerini taşımıştır. Örneğin; edebi metinlerin bir merkez
etrafında şekillenmesine önemli bir katkısı olmuştur. Daha sonraki yıllarda bu
merkezin şekillenmesini aşağıdaki şekilde görmekteyiz.
1. Merkezin edebi metnin dışında kurulması,
2. Merkezin edebi metnin içinde kurulması,
3. Merkezin edebi metnin derin yapısında kurulması,
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4. Merkezsizlik.
Bu merkez, Kelile ve Dimne’de metnin dışında ve epigraf şeklindeyken;
küçürek öyküde, metnin derin yapısında olabileceği gibi ortadan da
kaldırılabilir. Şiir, küçürek öykü ve postmoderin roman gibi günümüz
metinlerinde, metnin merkezini ortadan kaldırarak okuyucuyu metnin
labirentlerinde çözümsüzlükle baş başa bırakmak veya metni anlaşılmaz
kılmak bir modadır.

Kelile ve Dimne’de hayvan sembollerinin yaygın bir dil şeklindeki kullanımı
da kendisinden sonraki anlatıların dünyasında yeni bir dilin gelişmesine vesile
olacaktır. Doğunun bu anlatı ekseninde hayvan sembolleri yoğunlaştırılmış
bir dille birlikte kullanılmaktadır. Küçürek öykünün atmosferini oluşturan
simgesellik ve yoğunlaştırma geleneğinin başlangıcı Kelile ve Dimne’ye
dayanmaktadır. Bu dil, kendisini en çok La Fontaine’nin Fabl’larında
gösterecektir.
Sadi’nin Bostan ve Gülistan isimli eserlerinde topladığı nitelikli öyküleri
gerek okuyucuya bıraktıkları boşlukları gerekse de yoğunlukları itibariyle
küçürek öyküye daha çok yakındır. İslami epistemolojinin biçimlendirdiği
öyküler adalet ve insaf, ihsan ve cömertlik, aşk ve sarhoşluk, huzur ve huşu,
teslim, kanaat, terbiye, rıza ve tevekkül, tövbe ve inabe eksenli temalar
etrafında şekillenmektedir. Kelile ve Dimne’nin aksine metnin merkezi
konumundaki epigraf nitelikli ibareler metnin içine kaydırılmıştır. Bir bakıma
her anlatı kendi merkezini doğurmaktadır.
Hikâye
“Bir hırsız bir dilenciye şöyle dedi: ‘Utanmaz mısın ki bir arpa ağırlığında
gümüş için her alçağa avuç açıyorsun?’
Dilenci şöyle cevap verdi:
‘Bir habbe gümüş için el uzatmak bir buçuk denk için el kestirmekten
daha iyidir” (Sâdî-i Şîrazî 1975: 424).

Bu hikâyedeki son cümle, metinde varılmak istenilen sonuç olmasının yanı
sıra; aynı zamanda, bu metnin merkezidir. Hikâyedeki her unsur bu merkezin
oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Ancak Ramazan Korkmaz’ın belirttiği gibi:
“Küçürek öykülerin bir hikmeti nakletme, bir düşünceyi vülgarize ederek
anlaşılır kılma (Sâdî’nin veya Mevlânâ’nın Mesnevî’sindeki meseller biçimiyle),
birilerine ders verme gibi görünür amacı ve işlevi yoktur” (2007: 32). Bu
anlamda Sâdî’nin eseriyle küçürek öykü arasındaki benzerlik ilişkisi daha çok
rafine özellikler taşımalarındandır. Evrensel anlatı geleneğinin daraltılması ve
küçürek öykünün boşluğu sevme anlayışına Sâdî’nin önemli katkıları
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olmuştur. Küçürek öykü boşluğu sever ve küçürek öyküde aslolan anlatılmayanlardır. “Minimalizm, sanat yapıtında boşluğu somutlaştırma çabasıdır.
Boşluk içinse şu matematiksel ama yine de biraz kaypak yakıştırmayı
kullanacağım: Boşluk, her şeyin yerine geçebilecek biçimsel bir değişkendir”
(Orhan 2007: 62). Bu boşluğu, okuyucunun muhayyilesi tamamlayacaktır. Bu
konuda Sâdî’nin eseriyle ilgili sözleri de kayda değerdir:
“Eserim âdeta hurmaya benzer. Üstü tatlı bir madde ile kaplıdır, üzerinden
tatlısı alınınca içinden çekirdek çıkar” (1975: 23). Sâdî, “merkezi fonksiyon
yüklenen bu çekirdek ibare” (Aktaş1991: 51) ile öykünün diğer anlatı alanının
arasını mümkün olduğunca boşaltarak okuyucunun muhayyilesini devreye
sokmaktadır.
Küçürek öykünün kilometre taşlarından birisi de Mevlânâ’nın Mesnevî’sindeki öykülerdir. Bu tür öykülerde ders alma ve ders çıkarma motifi önemli bir
yer tutmaktadır. İnsanlığın evrensel tecrübesi kısa metrajlı bir olayın çıkarımı
niteliğindeki sonuçlarla verilmiştir. Şaşırtmadan daha çok yoğunlaştırma ve
evrensel nitelikli çıkarımlar Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden küçürek öyküye
uzanan önemli bir dildir. Ancak kompozisyon düşüncesinin önemli bir
biçimde hüküm sürdüğü bu öyküler, daha çok hikmet burcunda yazılmıştır ve
küçürek öyküden rutinleşmiş olan bu kompozisyon düşüncesiyle ayrılırlar.
Küçürek öykü, geleneksel öykünün üstündeki yorgun düşen kalıpları atarak ve
eksilterek yolunu bulmaya çalışır. Bir bakıma da geleneksel öykünün
dünyasından yapılmış ekonomik bir kaçıştır. Mevlânâ’nın öykülerinde diyalog
egemen bir unsurdur; sıkı ve boşlukları dolduran bir yapısı vardır. “Mesel
anlatıcısı kısa da olsa bir öykü anlatır, muhatabıyla konuşur, onu ikna
etmeye, ısrarla bir yere götürmeye çalışır. Küçürek öykü yazarının anlatmaya
ve söylemeye zamanı olmadığı gibi iknâ etmeye tahammülü de yoktur”
(Korkmaz vd. 2011: 79). Küçürek öyküde sebep olmadığı gibi sonuç da
yoktur. Bunu en güzel şekliyle Isabell Allende’nin cümlelerinde buluyoruz.
“Birisi kıyıda yürür, kıyıda yürür, otuz sayfa sonra yine kıyıda yürüyordur. Bu
modern öykü. Ben bir köpek balığının gelmesini ve o kişiyi yemesini isterim.
Minimalist edebiyatta köpekbalığı yoktur” (Allende 1997: 70). Küçürek
öyküde köpekbalığı yoktur ama ortada eti sebepsiz yere doğranan insancıklar
vardır. Sebep ve sonuç, okuyucunun anlama kapasitesine bırakılmıştır. Şaban
Sağlık’ın küçürek öykünün bu yapı özelliğiyle ilgili tespitleri kayda değerdir:
“Minimal öykülerde öykünün sadece ortası mevcuttur. Yazar, öykünün
başını ve sonunu okura bıraktığını söyler ve bunu Tanrı’nın yaşamı insanlara
bırakmasına benzetir. Nasıl ki doğmak ve ölmek kişinin elinde değil, sadece
nasıl yaşayacağı bir anlamda iradesine bağlıysa, yazar da öykünün başını ve
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sonunu irade dışı olarak görür ve öykü dışında tutar” (Sağlık 2007: 55).
Fıkralar güldürme, düşündürme, şaşırtma, öğretme ve ilgiyi çekme
eylemlerini küçük boyutlu metinler aracılığıyla gerçekleştiren metinlerdir. Bu
geleneğin küçürek öyküyü etkilememesi mümkün değildir. Nükte teknik-lerini
kullanarak okuyucuyu güldürürken düşündüren ve düşündürürken şaşırtan bu
yoğunlaştırılmış metinlerin dünyasından küçürek öyküye akan gizli bir kanal
vardır. Örneğin Nasrettin Hoca’ya ait aşağıdaki fıkra, küçürek öyküye uygun
bir tarzdadır.
Âşık Olmak
Herkes Hoca’ya bir şey sorar ya…Arkadaşlarından biri de
Hocamıza gençliğini hatırlatmak için soruverir:
“Hocam, hiç âşık oldunuz mu ?
Soru Hoca’nın hoşuna gider, ama özel hayatının uluorta açıklanmasını
da istemez.
“Vallahi, bir keresinde tam oluyordum, üstüme geldiler!..”
(Sakaoğlu 2005: 42).

Özellikle son cümle, küçürek öykünün son cümlesi gibi okuyucunun
muhayyilesinde bir boşluk yaratarak şok etkisi yapmaktadır. Aslında ilgili
soruya cevap vermekten kaçınmak isteyen Hoca, bu yolla özel hayatına dair
bilgi vermekten tereyağından kıl çekercesine kurtulur. Hoca, bu ifadesiyle
yatay giden cümle yapısına dikey bir bindirme yapmaktadır. Bu bindirme
vasıtasıyla mantığın beklediği alışılmış cümle düzeninin yerine bir başka
cümleyi koyunca okuyucu sarsılmaktadır. Aynı zamanda “Nasrettin Hoca,
beklentileri yıkarak mizah gücünün yardımıyla çevresine yeni bir bakış açısı
kazandırmayı hedeflemiş ve toplum gerçeği ne olursa olsun olup biten her
şeye espri ile yaklaşmayı tercih etmiştir” (Şenocak 2007: 80). Fıkralara ait
düzenin daha çok soru cevap yöntemiyle yürüdüğünü görmekteyiz. Soru,
günlük hayatın sıradan bir konusu üzerinedir; cevapsa, genel beklentiyi yıkan
ve onun boşluğunu vurgulayan nükte üzerine kurulmuştur. Bunun için
okuyucu şaşırmakla kalmaz; nükteyle birlikte büyük bir doyuma ulaşır.
Halbuki küçürek öyküde soru cevap yoktur, sorgulama vardır. Küçürek öykü,
insan tekinin var oluşunu sorgular. Bunu, yaşamın muğlaklığını ve
anlamlı/anlamsızlığını anlık çakmalarla ortaya koyarak yapar. Bir bakıma
resmin iki parçasını iki ayrı yere koyarak yapmaya çalışır. Bu parçalardan birisi
yazarın, diğeri ise okuyucunun bilinçaltındadır. Yazarın sıkı dikişlerle ve
eksilterek ortaya koyduğu metni anlamak ve anlamlandırmak okuyucunun
işidir. Küçürek öykü, okuyucunun bilinçaltını tahrik ettiği sürece anlam arayışı
devam edecektir.
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Küçürek öykü pusludur. Adlar ve sanlar silinerek evrenselleşmiştir. Anlatılan
insanın ve insanlığın halidir. “Fıkralarsa yerel, ulusal ve uluslararası tipleşmiş
belli şahıslar üzerine kuruludur. Sözgelimi, Nasrettin Hoca uluslararası
yayılımda bir fıkra tipi iken, Bektaşi, Bekri Mustafa, ulusal; Emin Ağa (Adana),
Cıcık Emmi (Ceyhan), Meclis (Çıldır), Teyo Pehlivan (Erzurum) ise yöresel fıkra
tipleridir” (Korkmaz vd. 2011: 103). Fıkra, bir sorunu çözme biçimidir.
“Fıkralar ortak bir gülme neticesinde ders verir, hicveder ve eleştirir”
(Korkmaz vd. 2011: 104). Küçürek öykü, bir sorunu geliştirmediği gibi mutlak
bir sonuca bağlamak zorunda da değildir. “Karakterin yaşamındaki bir
bunalımı aydınlatmakla” (Blodget 1996: 65) ilgili olabileceği gibi;
çözümsüzlüğü de gösterebilir. Çünkü çözümsüzlük, çoğu durumlarda çağdaş
insanın en büyük gerçeğidir.
Şiir, küçürek öykünün kan kardeşidir. Bu akrabalık, mensur şiiri de yakından
ilgilendirecek düzeydedir. Kristalize etmek, yoğunlaştırmak, atarak eksiltmek
(sözcük ekonomisi), ima etmek, çağrışımlara açık olmak gibi özellikler hem
şiire hem de küçürek öyküye egemen olan özelliklerdendir. “Öykünün üç
önemli belirleyici özelliğinin kısalık, yoğunluk ve birlik olduğunu vurgulayan
Miller ve Slote yoğunluk özelliğinin öyküyü şiire yaklaştıran en önemli işaret
olduğunu belirtmektedirler” (Erden 2002: 320). Hem öykü hem de şiirde
yoğunlaştırarak bırakma (ipi gerdikten sonra ansızın bırakma) anlayışı
egemendir. Bu işlemin ereği Climax’la birlikte okuyucuyu metnin doruk
noktasında derin bir haz içerisinde bırakmaktır. Şiirin ve öykünün doruk
noktasından yuvarlanmak düşüş değil anlaşılmaz bir derecede yanmaktır.
Orhan Veli’nin “Anlatamıyorum” şiirinin son kıtası bu yoğunlaşmayı ve
yanmayı göstermesi bakımından önemlidir.
Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum (1992: 55).

Birinci tekil şahıs konumundaki özne, bildik bir yere doğru yaklaşarak her
şeyi söylemek istemektedir. Aslında bu, küçürek öyküde yoğunlaştırılmış dilin
en açık bir ifadesi olan boşluğa çığlık bırakma şeklidir. Merkeze epeyce
yaklaştığından emin olan özne, tam haykıracakken hiçbir zaman ve hiçbir
yerde bu çığlığı atamayacağını anlamanın büyük boşluğuna düşmektedir.
Özne, modern insanın kuşatılmışlığını, aynı zamanda; diller içerisinde yaşamasına rağmen kendisini anlatamayışının ya da anlatacak bir dil bulamayışının umarsızlığını okuyucunun anlama gücüne bırakarak bir kez daha kendi
gerçeğiyle baş başa kalmaktadır. Dip zıtlık diyebileceğimiz bu yöntem, metnin
son mısra veya cümlesinin önceki mısralara veya cümlelere çarparak
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okuyucunun genel beklentisini bozması şeklinde yapılır. Böylece metnin
alışılmış anlam alanı genişletilir ya da bilinçli bir yıkıma tabi tutulur. Örneğin;
“Her şeyi söylemek mümkün / hiçbir şey anlatamıyorum” zıtlığının bir arada
kullanılması gibi. Böylece varoluşun özündeki çelişki, sözün dünyası
aracılığıyla ortaya konulmaktadır. Küçürek öyküdeki gibi amaç, insanın
yaşadığı bu çelişkiyi bir biçimde ortaya koymaktır. Murat Yalçın’ın “Sevgi ile
Korkut” öyküsü de bu anlamda kayda değerdir.
“Bir çay,” diyerek beş yüz bin lira uzattım garsona. Yüzüme bakmadan,
bir hışımla çekip aldı elimdeki parayı,
Olmuyor böyle ama, bir çay için… Sabahtan beri bu dördüncü! Hep
beş yüz, bir…
Kem küm ettim, “Dördüncü kişi olduğumu bilmiyordum…” diyebildim.
İçimdeki saçmalığa boyun eğerek üste çıkmaya çalıştım. Bir ara, taş
duvarın önünde oturan bir çifte takıldı gözüm: Adam, elini kadının dizine
koymuş gözlerinin içinde bir şeyler arıyordu. Kadın, adamın ensesini
dolduran saçları parmaklarına sarıp kıvırıyordu, dalgın dalgın duvara
bakarken.
Az kalsın geri dönüp oturacaktım; aklıma garson geldi…
-İçimde bir mahzen kapısı çarpıldı sanki!” (1996: 139).

Anlatıcı konumundaki kahraman, hiçbir yerdedir. Yurtsuzluğu anlamsız ve
saçma derecededir. Sonrasında gözüne birbirlerini fark eden kendi dışındaki
erkek ve kadının dünyası takılır. Onlar, kopuşun ve tahammülsüzlüğün kol
gezdiği bu dünyada fark ederek birbirlerine sığınmışlardır. Bir bakıma acıyı ve
yalnızlığı birbirlerini fark ederek gidermeye çalışırlar. Kendi dışındaki bu yeni
hayat tarzını fark eden özne, tam bu hayat tarzına yönelecekken garsona
verdiği beş yüz lirasını hatırlayarak hayatın bütün anlamlarını silen rutinleşmiş
eski kalıplarına yeniden dönmek zorunda kalır. Mahzen, bilinçaltının göz ardı
edilmiş ülkesidir. Özneyi, kendi yurduna davet etmektedir. Ancak hayatın
dağdağası içindeki özne, var olmaktansa yuvarlanmayı tercih eder. Son
kertede özneye, bilinçaltının yüzüne kapanan kapısının önünde çığlık
atmaktan başka bir şey kalmamıştır. Bu çığlık, öznenin bütün kayıplarının
birikimlendiği yüklü bir çığlıktır. Araftaki özne, aradalığını bütün insanlık adına
evrensel bir çığlığa dönüştürür.
Bütün bunlara rağmen şiirle küçürek öykü arasında ayrıştırıcı noktalar
vardır. Şiirde amaç şiirselliktir; öykünün böyle bir mecburiyeti yoktur. Şaban
Sağlık’ın belirttiği gibi: “Öyküde şiirsellik olur ama şiirin kendisi olmaz. Öykü
şiirselliği reddetmez ama şiiri reddeder” (Korkmaz vd. 2011: 86). Şiirde uzun
yılların biçimlendirdiği bir form endişesi vardır, yeni bir tür olan küçürek
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öykünün böyle bir kaygısı yoktur. Şiirde dil, daha çok duyurucu, öyküde ise
düşündürücü ve ima edici karakteriyle ön plana çıkar. Şiirin kavgası dilledir,
bunun için sonsuz sayıda diller eğirir; küçürek öykü ise mümkün olduğu kadar
dilden ve dilin egemen bir figür olmasından kaçar. Onda herhangi bir şeyi dile
gitmek çok da önemli değildir, insanın var oluşunu sorgulamak önemlidir.
Düzyazı şiir de lirik dokusunun sığlığı ve dilde poetik fonksiyonu ön plana
çıkarmasıyla küçürek öyküden ayrılır.
Sonuç
Çağdaş Türk edebiyatının yeni edebi türlerinden birisi olan küçürek öykü
kendi geleneğini kuruncaya kadar diğer edebi türlerin içerisinde gizli bir dil
şeklinde epeyce bir süre yolculuğuna devam etmiştir. Anlatım paktı dar bir
alanda çalışan küçürek öykü yazarları şiir, fıkra, fabl, mesel vb. gibi edebi
türlerden yoğunlaştırma, nükteli anlatım, eksilterek anlatma, ima etme ve
boşluklar yaratma şeklindeki anlatım tarzlarını alarak küçürek öykünün
dünyasına taşımışlardır. Bunun dışında geleneksel metinlerin dünyasında
önemli bir yer tutan merkez düşüncesini yıkarak okuyucuyu düşünmeye
zorlayan veya dip zıtlık yöntemiyle okuyucuyu şok ederek çözümsüzlüğü
göstermeye çalışan merkezsiz metinler yazmışlardır.
Küçürek öykü günümüzde anlatının üstünü çizerek yürümektedir. Onun bu
aykırı tavrı, gerçeküstücülük ve postmodernizm gibi edebiyat akımlarından ve
İkinci Yeni şiir hareketinden beslendiğini göstermektedir. Günümüz
edebiyatında gittikçe dal budak salan küçürek öyküyü şiirde iktidarsız
olanların sığınağı olmaktan kurtarmak için yapılacak şey insanın ve bilgi
kaynaklarının merkeze alındığı nokta vuruşlar yapmaktır. Tasavvuf başta
olmak üzere yüzlerce yılda oluşturduğumuz birikimlerimizin küçürek öykünün
yeni bir tür olarak yükselmesine büyük katkısı olacağı kanaatindeyiz.
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ABSTRACT
A Diachronic Transition :
From Kelile ve Dimne to Short Short Story
The short story of the short story starts with Kelile ve Dimne. In that
narrative scale of the east, the animal symbolism is used with an
intensive language. The beginning of the tradition of the figurativeness,
intensification and of creating vague text consisting the atmosphere of
the short short story is Kelile and Dimne.
The understanding of establishing the deep structure of the narration
on the symbols is also connected with this. The narrative scale of the
short story is more shortened with Gülistan and Bostan. The same
understanding continues by limiting the narration pact with the
crystallized short stories in Mevlana’s masnavi and by ripening at the
wisdom horoscope.
Jokes add another richness by introducing the double technique of the
wit into the short short story. In addition to all of these, amazement has
an important place since the beginning in the form of a secret language
and as an undercurrent in the formation of the short short story. The
short short story that we consider as a new genre carries too much
burden of the story tradition of the past.
Key Words: Short short story, Kelile ve Dimne, Gülistan ve Bostan

Mevlânâ’nın Mesnevî’sindeki Meseller ile Küçürek
Öyküler Arasındaki İlişki
Kamuran ERONAT *

ÖZ
Küçürek öykü kısa, öz ve damıtılmış niteliği ile her ne kadar günümüz
insanının ihtiyacına binaen edebiyatta yerini alsa da, bu türün Türk
kültüründeki ilk izlerine yüzyıllar öncesinde rastlanmaktadır. Bu
bağlamda Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin “küçürek öykü” tanımına oldukça
paralel bir durum arz etmesi dikkat edilmesi gereken bir özelliktir.
Az sözle çok şeyin anlatıldığı, kısa, etkin ve şok uyarıların etkileyici
bir biçimde kullanıldığı küçürek öyküler; sembolik, samimi ve içten
söylemleri ile Mevlânâ’nın Mesnevî’sindeki mesellere yaklaşmaktadır.
Felsefi söylem ve ucu açık nitelikli yapısıyla da Mevlânâ’nın mevcut
eserine yaklaşım gösteren bu öykü çeşidinin, doğrudan mesaj iletme
ve halkı eğitme yönünde bir iddiası olmadığı için Mesnevî’deki
mesellerden bu küçük nitelikleriyle ayrı tutulabilmektedir. Fakat genel
anlamda; olay kurgusu, sezdirme yöntemine başvurulması, örtük
anlatımın bilinçli ve yoğun bir şekilde ele alınması, sembol ve imge
tercihlerindeki orijinallik, Mevlânâ Mesnevî’sindeki meselleri küçürek
öykülere yaklaştırmaktadır.
Netice itibariyle bugünün küçürek öyküsünün modern insanın
dramı üzerine konumlandığı dikkate alınırsa, Mevlânâ Mesnevî’sindeki
mesellerin de insani öze odaklandığını ve onun evrensel problematiği
ile ilgilendiği görülebilmekte; zengin birikimi ve kültürel dokusu ile
küçürek öyküye iyi, orijinal ve güzel bir model oluşturduğu düşüncesini güçlendirmektedir.
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amıtılmış ve adeta zekâ imbiğinden geçirilmiş niteliği ile geniş
çağrışımlara yelken açan küçürek öykü, Türk edebiyatında asırlardan
beri süregelen bir anlatımın en zengin ve özgün özelliği olarak varlığını
korumaktadır. Doğru ve etkin kelimelerin bir bileşkesi olarak ortaya çıkan bu
kısa nesir türü, kâinatın en derin varlığı olan insanı ele alan durumu ile adeta
sosyal ve felsefî bir anlatım türünün en çarpıcı aktarımı olarak kendisini
gösterir. Sözün gücü, kuşkusuz bu anlatı çeşidinde daha farklı bir boyut
kazanmaktadır. Bu türün ortaya çıkması her ne kadar 19.yüzyılın ikinci yarısı
olarak kabul edilse de bu öykü çeşidi; Türk edebiyatında Dede Korkut
Hikâyeleri’nden başlayan devinimi ve 13. yüzyıldaki Mevlânâ Celâleddin-i
Rûmî’nin Mesnevî’sinde süregelen zenginliği ile yüzyıllardan beri kültürümüzdeki yerini muhafaza etmektedir.
Bu kısa ve etkin anlatım çeşidi, gücünü, sözün samimi, içten ve vurucu
noktasındaki etkisinden almakta ve seçilen her kelimenin bir hayat deneyimi
içeren özelliği ile ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Bu yapı taşları ile örülen
küçürek öykülerin geniş çağrışımlar uyandırması, geçen zamanla birlikte
değerinden bir şey kaybetmemesi, elbette içeriğinde saklı tutulan cevherin
orijinalliğine bağlı olmakla beraber, bu türü kullanan düşünür ve ediplerin
sanat gücüyle de doğrudan ilişkili olduğu unutulmamalıdır. Türk edebiyatı bu
çerçevede zengin bir birikime sahiptir. Nitekim 13. yüzyıldan beri Mesnevî ile
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî bu türün dünyaca ünlü temsilcilerinden biridir.
Büyük düşünürün hayat karşısındaki duruşu, yaşama mânâ katan bakışındaki
derinliği ve kalemine etki eden kültür birikimi ile Mesnevî, küçürek öykünün
en nadide örneği olarak edebiyatımızdaki yerini ilk günkü değeri ile
korumaktadır.

Mesnevî dikkatli bir şekilde okunduğunda eserdeki mesellerin nesir
sahasındaki anlatım tekniklerinin birçok özelliğine de sahip olduğu görülmektedir. Çatışma unsurunun meselin hemen başında oluşu, sembol değeri
yüksek unsurlardaki seçiciliğin gösterime sunulması, karakterlerin kendi
özellikleri çerçevesinde zaman zaman karşılıklı diyalog yöntemi ile
konuşturulmaları, ani ve etkin uyarıcılarda bulunulması ve özellikle de “merak
unsurunun doruğa ulaştırıldığı” (Korkmaz-Deveci 2011: 29) mesellerin
sayısının çarpıcı orandaki fazlalığı, Mevlânâ’nın bu türün en iyi kullanıcısı
olduğu gerçeğini bir kez daha yansıtmaktadır. Tabii ki bu çerçevede
Mesnevî’deki hikâyelere kendisinin dingin yapısı ve hikemî niteliğindeki
sözlerinin derin etkisinin, ayrıcalıklı ve farklı bir unsur olarak damgasını
vurduğu da unutulmamalıdır.
Mevlânâ’nın Mesnevî’sindeki mesellerin “evrensel bir kapsayıcılıkları”nın
(Korkmaz-Deveci 2011:78) olması ve yüzyıllardır gerek Türk gerekse dünya
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edebiyatına büyük bir değer katması, onun “insanî öz”ü yakalamasındaki
başarısına bağlıdır. Kâinatın en zengin değerini “kısa ve yoğunlaştırılmış”
(Korkmaz-Deveci 2011: 79) meselleri ile sürekli merceğine alan Mevlânâ
Celâleddin-i Rûmî, anlatım gücündeki zenginliklerle, yelpazesi son derece
geniş portrelere projeksiyonlarını yöneltmiş ve bu özgün çalışmasındaki
başarısıyla da bugünkü “küçürek öykülere çok yakın” (Korkmaz-Deveci 2011:
79) nitelik taşıyan Mesnevî’sini yüzyıllar öncesinden kültürümüze
nakşetmiştir. Sadece yazıldığı döneme değil, tüm zamanlara hitap eden ve
her biri bir diğerinden farklılık ve orijinallik içeren bu mesellerden şu örnekleri
dikkatlere sunabiliriz:
“Bölüştürmede terbiyesizlik etti diye
arslanın kurdu cezalandırması
3210.

Arslan, kurdun başını kopardı. Tâ ki iki
baş maksada mâni olmasın.
“Ey koca kurt! Padişahın huzurunda ölü
gibi olmadığın için azaba lâyık oldun.”
Sonra tilkiye bakıp, “Bölüştürme işini iyi
bir şekilde sen yap” dedi.
Tilki secde edip dedi ki, “Bu semiz öküz,
padişahın kuşluk yemeği olsun.”
“Bu keçi de öğleye talihli şah için
yahnilik olsun.”
“Bu temiz tavşan da şaha güzel bir
akşam yemeği olmaya lâyıktır”
Arslan, “Ey tilki! Çok adilâne davrandın.
Böyle güzel bölüştürmeyi kimden öğrendin.”
“Ey büyük üstat! Söyle kimdir?” deyince tilki,
“Ey hayvanların şahı! Kurdun hâlinden” dedi.
Bunun üzerine arslan, “İşini hatasız yaptın.
Bu üç avı sana ihsan ettim, var git.”
“Ey tilki! Sen bize sadık oldun. Seni
incitmemiz reva değildir.”
“Biz senin olduk. Bütün avlar da senin.
ayağını açıkça gök üzerine koy.”
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“Kurdun hâlinden ibret almışsın.
Yanımda sen tilki değil arslansın” dedi.
Tilki o zaman, “Arslan, kurttan sonra
bana hitap etti” diye sayısız şükürler etti.
“Önce bunu bana emretseydi canımın
kurtarılmasına imkân var mıydı?” dedi.
O hâlde Allah’a şükürler olsun ki, bize geçmiş
ümmetlerden daha fazla değer verdi.
Zira Hakk’ın kahır ve adaletinin, eski
ümmetleri nasıl kahrettiğini işittik.
Tâ ki, o kurtların hâlleriyle biz, tilki gibi
terbiyemizi koruyabiliriz.
Bu sebepten vasfımızı Hz. Peygamber,
“Rahmet edilmiş ümmet” diye söyledi.
Evvelki kurtların tüy ve kemikleri sonra
gelen hisse alanlara nasihat oldu.
3230.

Akıllı kimseye firavunların ve Ad kavminin
hâlini işitmek kibiri bıraktırır.
İbret sahibi işin gerçeğini anlar. Yoksa
hâli başkaları için ibret olur.’’
(Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî 2011: 131-132)

Görüldüğü üzere bu mesel, derinlikli, alegorik ve çok yönlü ders veren
özelliği ile belirginleşir. Hikâyede arslan simgesi ile devlet yönetimindeki erke
işaret edilmektedir. “Arslan kurdun başını kopardı. Tâ ki iki baş maksada
mâni olmasın” sözü ile iki başlı bir devlet yönetiminin bekasının kötü olacağı
gerçeğinin altı çizilmekte ve haddini bilmeyen kişilerin sonunun hüsranla
neticeleneceği dile getirilmektedir. Tilki burada mantığı ve itidalli özelliği ile
ön plana çıkmaktadır. Yerini ve safını iyi etüt eder. Liderini zora sokacak
çıkışlar yapmadığı gibi, sadakatini ve saygısını önderinden esirgemez. Bu
arada tilkinin gücün ve güçlünün ne anlama geldiğini idrak etmesi de
önemlidir. Bu idrak onu hem hayatta tutar hem de bir paye almasına olanak
tanır. Tilki, paylaşımda protokolün kural ve kanunlarını da iyi bildiğinden
önderinin güvenini tazeler. Nitekim arslan “Ey tilki! Sen bize sadık oldun. Seni
incitmemiz reva değildir” sözü, bu durumu desteklemektedir. Yine, “biz senin
olduk” ifadesi ile sonuçlanan durum ile de, yönetimdeki güç birliğine yönelik
memnuniyete işaret edilmektedir.
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“Kurdun hâlinden ibret almışsın. Yanımda sen tilki değil arslansın” sözü,
gücün akılla birleşmesi sonucu bir anlam kazanacağını, hatalardan ders
alanların gücünden uzaklaşmayacağı, tecrübelerin de yaşam serüveninde
önemli bir öğe olduğu ısrarla hatırlatılmaktadır. Tabii ki meselde tilkinin
sağlamış olduğu avantajda şans faktörünün de belirgin bir şekilde etkin
olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Nitekim eserde; “Tilki o zaman, “Arslan,
kurttan sonra hitap etti” diye sayısız şükürler etti” sözü, bu durumu özetler
niteliktedir. Zamanın da şans faktöründeki özelliğine atıfta bulunulan
meselde “O hâlde Allah’a şükürler olsun ki, bize geçmiş ümmetlerden daha
fazla değer verdi” sözü ile de içinde bulunulan zamanın nimetinin değerlendirilmesi gerektiğine; “rahmet edilmiş ümmet” tanımıyla da Hz. Peygamber
öncesi yaptıkları hatalardan ötürü helak edilmiş toplulukların hatalarının
unutulmamasına özenle işaret edilir. Böylece “başı koparılan kurt” hatalar
içerisindeki kitlelerin temsili noktasında anlam kazanır. Tarih sahnesinde bu
konumdaki kişi ve kavimlerin adı sıkça anılır. Firavunların, Ad kavminin
isimleri zikredilmekle beraber, Lût ve Pompei’de bulunanlar, tarih sahnesinde
kötü yere sahip olan kitleler olarak hatırlanır. Netice itibariyle ibretlik
olaylardan ders çıkarılması gerektiğine, “rahmet edilmiş ümmet” olmanın
manasının yeterince ve özünce bilinmesine ısrarla vurgu yapılmaktadır.
Mevlânâ, burada sözün değerini ve doğru kelimeleri bir araya getirmiş,
gerek devlet yönetiminde gerekse ümmet çerçevesinde kişi ve toplumların
kendi değerini ve yerlerini iyi etüt etmeleri noktasına işaret etmiştir. İbret
alınması gereken gelişmelerden yeterince ders çıkarılmasının iyi ve düzgün bir
insan olma yolundaki öneme dikkat çekilen meselde, kibrin insan özünü
zedeleyen tehlikeli ve yok edici bir özellik olduğu da vurgulanır. Başkalarına
ibret olmamak için dikkat edilmesi gerektiğine atıfta bulunulan hikâyede,
cehaletin, geriliğin ve aç gözlülüğün egemen olduğu Asr-ı Saadet’ten önceki
günlerin talihsizliği dile getirilerek geçmiş, dün ve bugün üçgeninde, kâinatın
en değerli varlığı olan insanın artık olması gerektiği noktayı kendince, akıl,
mantık ve terbiye çerçevesinde bulması gereği son bölümde hatırlatılır.

Mesnevî’deki mesellerde hikâyenin henüz başında özenle seçilen ve sembol
değeri yüksek ölçekle beliren simge, kişi ve kavramların; oluşturulan çatışma
zeminine hareketlilik ve böylelikle esere farklı ve etkileyici bir form
kazandırmış olduğu görülebilmektedir. Nitekim burada ele alınan durumların
“...basit, kuru mev'izalar” (Ayan 1991) olmadığı, her birinin bir yaşam
tecrübesini damıtan, felsefi derinlikli anlatılar olduğu ortadadır.
Yaşamla iç içe olan bu anlatımlar, kuşkusuz küçürek öykünün ilk yapı taşları
olarak da yıllarca bilinip değerlendirilecek ve her okunuşta farklı, özgün ve
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derin çağrışımlar uyandıracaktır. Mevlânâ’nın bu özellikli mesellerinden bir
diğeri ise şöyle dile getirilir:
“Birisinin, bir fakihin kocaman sarığını
çalıp kaçması üzerine fakihin ona
“Kaptığın nedir? Bir bak da sonra götür!”
diye bağırması
Bir fakih, bir sürü eski püskü parçaları
toplayıp kendince bir sarık yapmıştı.
1600.

Görünüşte gayet büyük olup meclislerde
baş köşeye oturtulsun istiyordu.
Sarığın içinde parça parça pılı pırtılar doluydu;
dışındansa pek güzel görünüyordu.
Dışı, cennet elbiseleri gibi güzel, içiyse
münafığın kalbi gibi haraptı!
Parça parça eski bezler, sarığın içinde
gizlenmişti!
Bir sabah vakti, bir şeyler elde etmek
ümidiyle bu heyetle medreseye gitti.
Bir hırsız da karanlık bir yolda sanatını
icra etmek için hazır bekliyordu.
Ansızın fakihin sarığını kapıp işini
bitirmek için koşmaya koyuldu.
Fakihse onun arkasından bağırıyordu:
“Hele bir destarı çöz de sonra koşmaya bak!
Böyle sevinç içinde uçar gibi gidiyorsun
ama, önce elindeki metaa bak da sonra
ona candan bağlan!
Onu elinle bir açıp hâlini tetkik et; ondan
sonra istersen götür, sana helâl ettim!”

1610.

Hırsız, sabırsızlanıp sarığı açınca yol
üzerine sayısız bez parçaları dökülüverdi!
Şaşırmış vaziyette, o işe yaramaz destardan
elinde sadece bir arşın eski bir bez parçası kaldı!
Onu da hırsız yere çalıp, “A hilekâr beni
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işimden alıkoydun!” deyince;
Fakih, “Gerçi sana hile yaptım ama, boşuna
mücadele etmemen için de nasihatte bulundum” dedi. ’’
(Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî 2011: 459-460)

Belirtildiği üzere burada sembolik bir anlatım söz konusudur. Sarık imgesi,
taşıdığı mânâ itibarıyla meselde “batık imaj” (Wellek vd. 1983: 271) konumundadır. Nitekim bu nesne eserdeki hikâyenin gerek olay örgüsüne gerekse
tematik kurgusuna; “felsefî konular için uygun” (Wellek vd. 1983: 274) bir
zemin hazırlamaktadır.

Mesnevî’de mevcut olan bu meselde öncelikle dış görünüşün kimseyi
yanıltmaması gereğine işaret olunur. Güzel bir destarla çepeçevre sarılan
sarığın içinde parça parça eski bezler bulunmakta bunlar, güzel bir görünümün, gizli ve gizemli yapı taşları olarak belirginlik kazanmaktadır. Sarığa heyet
denilmesi de yine dikkat edilmesi gereken bir diğer özelliktir. “Bir sabah vakti,
bir şeyler elde etmek ümidiyle bu heyetle medreseye gitti” sözü, heyetin de
bir niteliğe sahip olması gereğinin altını çizmektedir. Burada her kalabalığın
bir anlam ve güç ifade etmediği, çoğunluğun önemli olduğu fakat her şey
olmadığı gerçeği imgelenmektedir.
Güzel görünümlü sarığın aniden çalınması üzerine fakihin hırsıza; “Hele bir
destarı çöz de sonra koşmaya bak!” sözü ile seslenmesi, dışarıdan cazip
görülen ve peşinden gidilen kitlenin veya onun liderinin, niteliksiz ve içi boş
olabileceğini belirtmektedir. Nitekim hırsız sarığı açınca yol üzerine sayısız
bez parçaları dökülüverir. Hırsız bu durum karşısında hayal kırıklığına
uğramış, yanılmış ve kendisinin fakihe yönelik sözündeki ifadesiyle; “beni
işimden alıkoydun” sitemini yaparak şaşkınlığını gizleyememiş olması önem
arz etmektedir. Buradaki hırsız bir birey olabilir; ancak genel anlamda
yanılgılara düşebilen kitleleri simgelemektedir. Toplum bazen düşüncede, dış
görünümde iyi ve cazip gibi görülen yanlış akımların peşinden sürüklenebilir.
Doğruya yönelmesi için acele etmemesi, temkinli olması gerekir. İçi boş ve
anlam içermeyen ve kısa vadede çekicilik arz eden unsurların uzun vadede bir
işe yaramayacağı bu meselde çarpıcı bir şekilde “fakih-hırsız” ilişkisi çerçevesinde dile getirilmektedir. Belirli bir forma ve ilkeye bağlı olmayan ve değer
gibi görülen unsurların çözülüp anlamını ve kıymetini yitireceği herkesçe
bilinmesi gereken bir gerçektir. Mevlânâ burada bunu işlemek istemiş ve
çatışma unsurunu tematik güç ve karşı güç ekseninde, kişi, kavram ve
simgelerle anlatımına estetik ve etkin bir boyut katarak sergilemiştir.
Meselde yine, aceleciliğin ve doyumsuzluğun bir yerde tıkanıklığa neden
olacağı, yangından mal kaçırırcasına yapılan hamlelerden sonuç alınamaya-
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cağı ifade edilmekle beraber; hak edilmeyen ve harama yönelik olarak hırs
yapılarak gerçekleşen davranışların bir sonuca ulaşamayacağı, hile ve zorbalıkla ele geçirilen malın kıymetinin olamayacağı ve hayır getiremeyeceği
belirtilmektedir.
Eserde çaldığı sarıktan bir sonuç elde edemeyen hırsızın fakihe yönelik
olarak; “A hilekâr beni işimden alıkoydun!” ifadesini kullanması, “Yavuz hırsız
ev sahibini bastırır” sözünü de hatırlatmaktadır. Burada yüzsüzlüğün sınır
tanımadığı gerçeğine atıfta bulunulur.
Simge değerlerle Mesnevî’sinde çağrışımları yüksek anlatıları tercih eden
Mevlânâ’nın bu meselde sarığı kuşatan destara, küçük çocuklarını sarmalayıp
koruyan bir aile reisi izlenimini de verdiğini belirtebiliriz. Destar burada, adeta
yaşama hazır olmayan küçük çocukları bir arada tutan bir baba gibidir. Hayat
sahnesinde onun aradan çekilmesi ile çocuklar hikâyede dağılan bez
parçacıkları gibi yaprak dökümü misali darmadağın olabilirler. Ön tekerleğin
çıkmasını, destarın çözülüşüne mana kazandırdığımızda babanın, bir başka
deyişle aile reisinin koruyup kollayan niteliğine benzediğini belirtebiliriz.
Eserde, fakihin ağzından “Onu elinle bir açıp hâlini tetkik et; ondan sonra
istersen götür, sana helâl ettim!” şeklinde çıkan ifade, olumsuz duruma
rağmen ve belli oranda gerçekleşen bir mağduriyete binaen bile; “hoşgörü”
unsurunun toplum dinamiğinde ne kadar önemli bir davranış olduğu
gerçeğini göstermekle beraber; “ava giden avlanır” sözünü de hatırlatmaktadır. Burada yine fakihin; “elinle tetkik et” ifadesinde de bir yumuşak
eda hissedilir. Ateşten eli yanmasın diye uyarılan çocuğun elinin, yanan
ateşte yanması neticesinde hızlı ve etkin bir uyarılmaya uğradığı bilinen bir
durumdur. Bu perspektiften bakacak olursak fakihin mevcut uyarıda hırsızın
elini kullanmasını istemesi, bu çerçevede oluşan ve ileride daha etkili can
sızlamalarına neden olabilecek yıkımların önüne geçmek arzusuna dayandırılabilinir. Mevcut olan bu meselde, toplumsal eleştiriye de yer verilmekte,
kitlesel olarak yapılan yanlışlıklara ironi çerçevesinde değinilmektedir.
Hikâyenin başında; “Görünüşte gayet büyük olup meclislerde baş köşeye
oturtulsun istiyordu” şeklinde sarığın büyüklüğünden kaynaklanan etkileyici
gücüne yapılan atıf; bizlere ünlü Türk mizah kahramanı Nasreddin Hoca’nın
“Ye kürküm ye’’ fıkrasını hatırlatması açısından da önem taşımaktadır.
Netice itibariyle küçük öyküyü, “ele avuca sığmaz bir türdür” (Bates 2001: 9)
şeklinde tanımlayan Bates’in ifadesi ile Mevlânâ’nın Mesnevî’sindeki
mesellerin özelliği örtüşmekte, modern kısa öykülerin bir başka deyişle
küçürek öykülerin temelinin Türk kültürüne böylece yüzyıllar öncesinden
atıldığı görülmektedir.
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Ünlü düşünür Mevlânâ’nın bir diğer meseli ise karşımıza şu ifadelerle
çıkmaktadır:
“Bir köylünün, gecenin karanlığında
kendi öküzü zannıyla arslanı okşaması
Birisi öküzünü ahıra koymuştu.
Arslan onu yiyip yerine oturdu.
510. Köylü gecenin karanlığında öküzü
için ahıra gitti.
Arslanın her tarafına elini sürüp önünü
ardını, altını üstünü baştan başa okşadı
Arslan, “Şimdi aydınlık olsaydı korkudan
ödün patlar, hâlini görürdün!”
“Ey ham kişi! Gece vakti beni öküz sandın da
böyle küstahça elini sürüyorsun” diyordu.
Hak Teâlâ der ki, “Ey mağrur kör! Tur
dağını benim adım parçaladı.”
O kitabımda buyurdum ki, “Dağa indirmiş
olsa idim kitabı, dağ çatlar, parçalanır, erir
yok olur giderdi.”
Eğer kitabı biz dağa indirseydik o yer,
parça parça olup dağılırdı.
Sen bunu babandan, annenden işittin;
gaflet senin bilmene mâni oldu.
Canın taklitsiz, buna vâkıf olsa, hâtif gibi
senin de nişanın olmazdı.
Şu tehdit hikâyesini dinle de, taklit belâsının
ne olduğunu bil.’’
(Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî 2011: 174)

Belirtildiği üzere bu kısa meselde öncelikle, “anlık aydınlanmalar, şok uyarı
ve etkiler esas” (Korkmaz 2007:468) alınır. Kör cehalet ancak karanlıkta yol
alır. Eserde köylü tiplemesi ile karşımıza çıkan kişinin öngörüsüzlüğü ve
cehaleti neticesinde ölçüsüz bir cesaretle hareket ettiği görülmekte, gerçeği
iyi etüt edemeyip adeta uçurumun kenarında gezindiği resmedilmektedir.
Arslanın, “şimdi aydınlık olsaydı korkudan ödün patlar, hâlini görürdün!”
çıkışı ise otoritenin zorlanmasına yönelik bir tepkidir. Ama bu otoritenin
sahibi olan erk, yapılan saygısızlığı bir anlamda bilinçsizlik olarak değerlen-
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dirdiği için ceza mekanizmasına hemen başvurmamış, sabırlı ve hoşgörülü
davranmıştır. Arslan bir anlamda gücün kendisine verdiği kayıtsızlığı ve güveni
simgeler. Otoriteye karşı bilinçsizce yapılan hatalara bazen göz yumulabilineceği ve affedilebilineceği gerçeği dikkatlere sunulmakta, bu durumun kasıt
taşıdığı unsurunun hissedildiği anlarında ise hoşgörünün ortadan kalkabileceği hatırlatılmaktadır.
Hikâyenin ikinci bölümünde ise, Hz. Musa Peygamber’e Allah’ın Tur Dağı
aracılığı ile mesaj gönderme durumu anlatılmaktadır. Nitekim eserde, “Tur
dağını benim adım parçaladı” ifadesi önemli bir uyarıdır. Eğer o dağa,
“indirmiş olsa idim kitabı, dağ çatlar, parçalanır, erir yok olur giderdi” sözü,
idrake yönelik ve dikkate alınması gereken ciddi bir uyarıdır. İnsanoğluna
yüklenen görev ve misyonlar vardır. Bu yükümlülükler gaflete neden olmayacak şekilde açık ve anlamlıdır. Bunun için bilinçli olmak, bunlar bilinmiyor ise
bilenlerden işitip aydınlanmak gerekir. Mesnevî’deki bu hikâyenin sonunda
ise her gücün, erkin insanları feraha kavuşturamayabileceği, bunların bazen
mevcut sınırlı güçlerine güvenip insanın yok oluşuna neden olabileceği ve
merhametlerinin tutarlı olamayabileceği hatırlatılırken; mutlak güç ve şefkatin
Hak Teâlâ’da olduğu, bu noktada güç, erk ve hüküm ekseninde taklit
belasından da uzakta olmak gerektiğinin insanlara hayırlı olacağı anlatılmaktadır. Diğer bir çarpıcı mesel ise şu şekilde ifade bulmaktadır:
“Bâtıl sözün kötü kişilerin kalbinde
makbul oluşu
Bir şaşıya eğer, “Ay birdir” desen, sana
“Birlik mevzuunda şaşırmadasın” der.
Alay ederek birisi, “Ay iki tanedir” dese
o kötü adam bu sözü tasdik eder.
Yalancıların, her nefeste söyledikleri
yalandır. “Pis şeyler, pislere aittir” sözü
kâfidir.
Gönlü geniş olanların eli de geniş olur.
Kör gözlüler taşlık yerde sürçer, düşerler.’’
(Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî 2011: 259)

Bu kısa hikâyede ise, olaylara negatif ve ters bakan, toplumu yanıltan ve
daima yalan söyleyip fitne çıkaranların makbul birey olamayacaklarına, gönlü
geniş olanların feraha ulaşacaklarına, kör gözlülerin ise taşlık yerde sürçüp
düşeceklerine yönelik bir bildik kanı anlatılmaktadır.
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Ruhları karanlık kişilerin hayatta daima aydınlık yapıdaki insanların saçtığı
ışıktan rahatsız oldukları her daim dile getirilmiştir. Bu kişiler gerçeği maniple
etmek için daima didinirler. Bu nitelikte ruh yapısına sahip olanlar, hayatın
manasını çözememiş, yaşama bir anlam yükleyememiş ve dünya düzeninin
sevgiye dayalı olduğu gerçeğini görememişlerdir. Gerçekleri ve doğruları
inkâra meyledenler ve bu duruma ayna tutanlar, öncelikle kendilerinin zarar
göreceklerini de idrak edemezler. Hikâyede bâtılın ancak kötü yüreklerde
yeşerebileceği ve bunun da süresinin kısa olacağı gerçeği dillendirilmektedir.
“Güneş balçıkla sıvanmaz” sözü bu hikâye ile birebir örtüşmektedir. İnsanların bazen, “duyduklarına gördüklerinden daha çok inanır” (Korkmaz-Deveci
2011:65) olmaları, gerçeklerin ortaya çıkıp aydınlanmasında en belirgin engellerden biri olarak bilinir. Bu çerçevede yalanın yalancılarda olduğu olgusu,
“pis şeyler, pislere aittir” sözünü kapsamına almakta, kötülerin bunlardan
nemalandığı vurgulanmaktadır.
Yine bu hikâyede, “bir şeyin şüyuu vukuundan beterdir” ifadesine atıfta
bulunulur. Yalan bir sözün, bir inanışın gerçeğin önüne geçip toplumu
yanılttığı ve kitleleri arkasına aldığı yaşanmış bir tecrübedir. Abartıya ve
olağan dışılığa daima merak duyan insanlar, buna önderlik edenlerin çoğu
zaman tuzağına düşebilmektedir. Oysa gönlü geniş kişiler bu olumsuzluklardan uzaktakilerdir. Zenginliğin paylaşılarak artacağını bilenler aynı zamanda
iyi insanlardır. “Veren el alan elden üstündür” sözü nitekim bu durumu
yeterince özetlemektedir. Eserde doğruluktan yana saf tutanların sırtlarının
yere gelmeyeceği; batılın ve yalanın ömrünün kısa olduğu gerçeği, bu
durumdan kısa süreli menfaat temin edenlerin, bozguncu ve kalpleri mühürlü
olduğu için idrak yoksunu kişiler olduğu bildirilmekte, dünya düzeninin doğru
ve güzel insanların sayesinde kurulduğu ve devamının ancak bu nitelikteki
değerlerin varlığı ile mümkün olacağı anlatılmaktadır.
Sonuç
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Mesnevî-i Şerîf’i, küçürek öykü kapsamında
gerek teknik gerekse tematik yapı bakımından oldukça benzer özellikler
taşıdığı bu kısa mesel seçkilerinde de görülebilmektedir.

Mesnevî’deki ironik söylemlerin fazlalığı, verilmek istenen mesajların
derinlerdeki saklılığı, her okunduğunda yeni ve zengin çağrışımlara olan
açıklığı, anlatımlardaki doğru, etkin ve çarpıcı kelimelerin seçiciliği, manzum
niteliği ve her şeyden önemlisi eserin bütün zamanlara hitap eden
evrenselliği, Mesnevî’yi küçürek öykü tanımı çerçevesinde son derece özgün
ve vazgeçilmez bir referans özelliği konumunda tutmaktadır.
Mevlânâ, bu yapıtında elbette kâinatın en zengin ve değerli varlığı olan
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insanı ele almaktadır. Küçürek öyküden farklı olarak, mesaj verme, eğitme
gibi özelliklere bağlı kalınan eserde, mevcut türün diğer nitelik ve ilkelerine
paralel bir durum arz ettiği görülmektedir.

Mesnevî’de, kurgudaki çatışma objelerinin iyi seçilmesi, etkin ve hızlı
çağrışımlara sebep veren sembol ve imgelerin tercihindeki orijinallik dikkatleri
çekmektedir. Sezdirme yöntemi ile okuyucuya hitap eden Mevlânâ bu
çerçevede, modern öykünün ilk adımını atmış; sosyal ve felsefi ifadelerle de
hikâyelere taşıdığı değeri katmıştır. Mesellerin henüz başında hissedilen
çarpıcı etki, sürükleyiciliği daima diri tutmuştur. Derin gözlem ve zekânın bir
bileşkesi sonucu vücut bulan meseller, adeta zamana meydan okurcasına ve
Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’yi her daim hatırlatırcasına her okunduğunda
yeniden anlam kazanmış ve bu özelliği ile gerek Türk gerekse dünya
edebiyatındaki gerçek değerini ve yerini muhafaza ederek gelecek nesillere
ulaşacağını ispat etmiştir.
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ABSTRACT
The Relationship Between the Proverbs in Mevlana’s Mesnevi and
Short Stories
Although short short story with its condensed and brief quality has its
own place in our literature as a result of the needs of modern people,
the first traces of this genre in Turkish culture was observed centuries
ago. In this context, it is significant that Mevlana’s Mesnevi goes
considerably parallel with the definition of short short story.
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Short short stories, telling more with less words, using brief,
effective and stunning remarks, get close to the proverbs in Mevlana’s Mesnevi. With its philosophical discourse and open ended
structure approaching to Mevlana’s Mesnevi, this kind of story has no
direct claim to give messages and to educate people. Therefore it can
be distinguished from the proverbs in Mevlana’s Mesnevi. However,
the proverbs in Mevlana’s Mesnevi and short short stories generally
share such common points as setting the plot, having implication,
consciously and extensively using covert narration method and
preferring to make use of original symbols and images.
In conclusion, it is considered that today’s short short stories are
built on the tragedy of modern people as the proverbs in Mevlana’s
Mesnevi focuse on the humanity and deal with its global problems;
and strengthen the thought that the proverbs with their rich and
cultural background set a good and an orijinal example for short short
stories.

Key Words: Mesnevi, proverb, short short story, philosophical,
symbol.

Cemal Şakar’ın Hikâyât Adlı Eserindeki Küçürek
Öykülerin Kur’an Kıssaları İle İlişkisi
Bahtiyar ASLAN *

ÖZ
Küçürek öykü, edebiyatımızda yeni olmasına rağmen giderek gerek
okur, gerekse de yazarlar nezdinde rağbet kazanmaya devam eden bir
türdür. Türe gösterilen rağbet, özellikle ve doğal olarak yazarlar
tarafından onun imkânlarının araştırılması, genişletilmesi anlamına da
gelmektedir. Küçürek öykü, dünya literatüründe “flash fiction”, “shortshort story”, “sudden fiction”, “yıldırım kurmaca” veya “hızlı kurgu”
(fast fiction), “cılız kurgu” (skinny fiction), “mini kurgu”, “çabuk kurgu”
(quick fiction) ve “bir sigara içimi öyküler” (smoke-long stories)
şeklinde tanımlanır. Türk edebiyatında ise küçürek öyküye karşılık
olarak “çok kısa öykü”, “minimal öykü”, “öykücük”, “kısa kısa öykü”,
“kıpkısa öykü”, “kısa kurmaca” gibi tanımlamalar kullanılmıştır.
(Korkmaz-Deveci 2011: 12) Küçürek öykü, anlatımda kelime tasarrufuna işaret eder. Günümüz Türk öykücülüğünün tanınmış isimlerinden biri olan Cemal Şakar’ın Hikâyât’ı, Kur’an kıssalarından ve âyetlerinden hareketle kaleme alınan küçürek öyküleri içeren bir eserdir.
Şakar’ın bu çalışması küçürek öykü türü için yeni bir durumdur. Bu
çalışmada Şakar’ın Hikâyât adlı eserinde yer alan ve arka planında
Kur’an kıssaları bulunan küçürek öyküleri konu edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Küçürek öykü, Kur’an kıssaları, Cemal Şakar,
Hikâyât

1. Kutsal ve Sanat İlişkisi

K

utsal ve sanat arasındaki ilişki tartışılmaz bir gerçeklik olarak karşımızda
duruyor. Kutsal ve sanat kavramları etrafında ya da kutsal sanat
tamlaması çerçevesinde yürütülen tartışmalar, bu ilişkinin var olup
olmadığını sorgulamaya ya da tespite yönelik değildir. Bu tartışmalar daha
çok bu ilişkinin niteliği ve boyutlarını merkeze alan tartışmalardır. Gerçekte
kutsalın ve sanatın -ayrı ayrı- insan tabiatı ve hayatının her alanına hitap
*
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etmek gibi bir iddiası da vardır. Her iki müessese de hayatı kuşatıcı olmak
iddiasındadır. Bu noktada kutsal ve sanat etrafında yürütülen tartışmalar,
belki söz konusu ilişkinin kutsalın mı yoksa sanatın mı kuşatıcılığından
kaynaklandığı üzerinde yoğunlaştırılabilir. Fakat böyle bir ilişkinin varlığını
sorgulamak mümkün görünmüyor. Turan Koç, din ve sanat söz konusu
olduğunda sanatın dinin çok önemli bir dili olduğunun, sanatı olmayan bir
dinin bir yerde dilsiz kalacağının rahatlıkla söylenebileceğini ileri sürer. (2010:
29-33) Yazar, başka bir çalışmasında İslâm dini özelinde sanat ve kutsal
ilişkisini ve ayrımını şöyle belirler: “İslâm’da tarih boyunca din, din olarak,
sanat da sanat olarak birbiriyle ilişkili ama yine de bağımsız kurumlar olarak
görevlerini icra etmişlerdir. Yani sanat, sanat olduğunun sürekli bilincinde
olmuş, asla dinin yerini almaya veya onun karşısına bir muhalefet unsuru gibi
dikilmeye yeltenmemiştir” (Koç 2009: 15).
Kutsal ve sanat kavramları etrafında yürütülen tartışmaların üzerinde
durduğu hususlardan biri de, kutsalın ve sanatın insan hayatındaki yeridir. Bu
tartışmanın gerisinde Batı’da özellikle modern estetik kuramlarının din ve
sanatla ilgili olarak “dinî-dünyevî” ikilemine sık vurgu yapmaları vardır. Bu
ikilemi merkeze alan estetik anlayış, çok tabii olarak sanatı dünyevî yani
seküler alana konumlandıracak ve yine çok tabii olarak kutsalı da dinî/uhrevî
alana oturtarak ikisi arasına belirgin bir mesafe koyacaktır. Koç, bu
tartışmaya İslâm özelinde dâhil olur. Ona göre İslâm’da dinî-dünyevî
ayrımının olmaması din-sanat ilişkisi tabirini de yersizleştirmektedir. Koç,
devamında kutsal ve sanat ilişkisini İslâm dini çerçevesinde şu şekilde
belirler:
“Elbette din sanat değildir ama duyarak, düşünerek ve zevk alarak
yaşamak bir sanattır. Bu da İslâm’ın “ihsan” boyutunu, yani imanın
güzellik, incelik ve derin algılayışla ilgili yönünü bütün boyutlarıyla hayata
geçirerek “muhsinlerden” biri olmakla mümkündür. Bu bağlamda İslâm
estetiğini, metafizikle ilgisini asla kesmeyen bir estetik olarak görmek
durumundayız. Bu estetiğin derinliği, ruha işleyen gücü ve modern estetiklerden farkı, dolayısıyla önemi onun bu özelliğinden kaynaklanmaktadır.
İslâm estetiği “mânâ” ile “sûret”in mükemmel bir uyumunu sergiler, bu
uyuma yaslanır ve bunu duyurmaya çalışır” (2009: 15).

Farklı şekillerde de olsa din-sanat ilişkisinin başka dinlerde de bir gerçeklik
olarak varlığını devam ettirdiğini görüyoruz. Kutsal ve sanat hatta ideoloji ve
sanat ilişkisi üzerine yürütülen tartışmalarının gidip dayanacağı yer son
kertede din olmaktadır. Çünkü dinle ilişkisi araştırılan kavramlar özünde dinin
merkezinde yer alan inanmayı barındırmaktadır. İdeoloji de, kutsal da
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inanmayı hatta daha da ötesi adanmayı öngörür. Dolayısıyla din ayrımı
gözetmeksizin, inanmanın da bir estetiğinin yani sanatsal boyutunun olduğunu / olması gerektiğini söyleyebiliriz.
“Her dinin kendi müminleri veya etkili olduğu kültür içinde yetişen
sanatçılar üzerinde, dolayısıyla sanat üzerinde belli bir etkiye sahip olduğu
açıkça bilinen bir husustur. Dinin bu etkisi sanatın hem muhtevası, hem
de formu üzerinde gerçekleşebildiği gibi; bazı sanatların diğerlerinden
daha önemli görülerek diğer sanat türlerinin ikinci planda tutulmasına yol
açan bir şekilde olabilir. Nitekim İslâm ve Yahudilik, teolojik anlayışlarına
uygun olarak sanat anlayışlarında büyük ölçüde antropomorfizme (teşbihi
bir ulûhiyet anlayışı) dayanan eski Yunan sanat anlayışına hiçbir şekilde
iltifat etmemişlerdir” (Koç 2009: 19-20).

Kutsal ve sanat ilişkisini perçinleyen gerçeklerden biri de her ikisinin de
ontolojik bir tarafının olmasıdır. Sanat, bireyin evrene dair algı ve çıkarımlarını derinleştiren yani bir bakıma insan ve evren ilişkisini yeniden boyutlandıran bir şeydir. Bu yolla kalıcı değerlere ulaşmayı da hedeflemektedir
aslında. Dolayısıyla dinin insan ontolojisine dair söylem ve hedefleriyle,
sanatın söylem ve hedeflerinin hiç değilse ontolojik alanda örtüştüğünü
söylemek mümkün gözüküyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus, sanatın
kalıcı değerler inşa etmediği fakat kalıcı değerlere ulaşmayı hedeflediği
hususudur. Çünkü sanatçı güzelliği yaratan değil -hiç değilse İslâm sanat
anlayışı dairesinde- keşfeden adamdır. Yani kalıcı değerler Tanrı tarafından
yaratılmıştır. Beşir Ayvazoğlu’nun da vurguladığı gibi, “Sanat varlıkta
immanent olan trancendent (müteal, aşkın) güzelliğin araştırılma-sından
başka bir şey değildir. Dolayısıyla güzel bir resim yapmakla güzele ulaşılmaz.
Çünkü güzellik aslında objektif bir nitelik değildir. Bunlar birer işaret olarak bir
değere sahiptir aslında. Güzelliğe ulaşmak için bu işaretlerden hareket
edilebilir” (1995: 103).
Kutsal ve sanat ilişkisiyle ilgili olarak üzerinde durulması gereken
konulardan birisi de kutsal metinlerin de söz sanatlarını kullandıkları
gerçeğidir. Kur’an, bu anlamda bir sanat eseri gibi okunmaya müsait olmasa
da söz sanatlarına sıkça başvuran bir anlatım özelliğine sahiptir. Kur’an’ın
sanatsal boyutuna dair bir dizi akademik çalışmanın yapıldığını biliyoruz. 1 Bu
Bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır: Yahya Atak, Kur’an’da Mecaz-ı
Mürseller, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Isparta
1997.; Selçuk Saka, “Kur’an’da Tarid Yoluyla Anlatım”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, C. 33, s. 113-128.; Rahman Harbi, Kur’an’ın Anlaşılmasında Teşbihî Dil, Rize Üniversitesi
1

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Rize 2010.; Hayati Aydın, “Kur’an’da Anlamı Güçlü
Kılan Üç Unsur; Teşhis-İntak, Ses-Anlam Uyumu, İstiare, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl:
2003, S. 16, s., 103-114.
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çalışmaların Kur’an’ın doğru anlaşılmasına yönelik olduğu ve katkı sağladığı
muhakkaktır. Ancak konumuz açısından en önemli olan sorun tam da bu
noktada belirginleşmektedir. Çünkü Kur’an’ın i’cazî boyutu, karşımızda
aşılması mümkün olmayan bir çeviri sorunu olarak durmaktadır.
“Kur’an ne biçim, ne de içerik yönünden herhangi bir sanat eserine
“model” olabilecek bir kitaptır. Çünkü Kur’an bildiğimiz anlamda bir sanat
eseri değildir. Her şeyden önce, Kur’an’ın dil ve üslûbu onu görsel düzeye
taşımaya izin vermediği gibi, bu üslûp bir anlatı dizisi içermediğinden,
ondan sanata dönüştürülebilecek bir terkip ve telif ilkesi de çıkarılamaz.
Kaldı ki âyet ve sûrelerinin güzelliği (i’caz) her zaman için Kur’an’ın taklit
edilemezliğinin bir delili olarak görülmüştür” (Koç 2009: 57-58).

Çağımızda artık bilimsel bir mesele olarak ele alınan ve adına bir bilim dalı
ihdas edilmiş olan çeviriyi, Berke Vardar şöyle tarif eder:
“Bir dilde (kaynak dil) düzenlenmiş bildirileri anlam ve biçem bakımından eşdeğerlik sağlayarak bir başka dile (erek dil) aktarma işlemi; bu işlemin gerçekleşmesiyle ortaya çıkan ürün. Çeviri eyleminin başarılı olabilmesi için dil içi ve dil dışı bağlamları, düzanlamın yanı sıra yananlamı göz
önünde bulundurmak gerekir. Kimi durumlarda insansal çeviri/özdevimli
çeviri, dil içi çeviri/diller arası çeviri, sözlü çeviri/yazılı çeviri gibi ayrımlar
yapılır” (1998: 63).

Berke Vardar’ın tarifinde vurgunun “anlam” ve “biçeme” yapıldığına dikkat
çekmek isterim. Özellikle biçem noktasında Kur’an’ın i’cazî boyutunun taklit
edilemezliğine yukarıda temas etmiştik. Dolayısıyla Kur’an tercümeleri ile ilgili
tartışmaların merkezinde anlam ve biçem sorununun yer aldığını söylemek,
bir tespitten çok zorunluluktur. Şüphesiz tercümeler Kur’an’ın taklit edilemez
güzelliğini (i’cazî boyutunu) indirgeyen çalışmalardır ve taklit edilemezlik ön
kabulü dolayısıyla özellikle biçem aktarımında ciddi sorunlar meydana
gelmektedir. Bu noktada sanatçının devreye girmesi, gerek biçem aktarımı
konusunda, gerekse anlam-biçem uyumu noktasında doğan sorunların
asgariye inmesine katkı sağlayacaktır. Günümüz hikâyecilerinden Cemal
Şakar’ın Hikâyât adlı eserinde yaptığı da tam olarak budur.
2. Kur’an’daki Kıssalar
Kur’an’daki kıssaların hacmi konusunda farklı görüşler vardır. Bazı bilim
adamları Kur’an’ın üçte birinin, bazıları yarısının, bazıları da üçte ikisinin
kıssalardan oluştuğunu ileri sürerler. Ancak genel görüş Hz. Muhammed
dönemiyle ilgili kıssaların çıkarıldığında, geriye 1650 ayetlik bir kıssalar
yekûnu kaldığı yönündedir. (Kaya 2002: 31-58) Kur’an’da yaklaşık beş yüz
kadar ahkâm, yedi yüz kadar da ilimle ilgili ayet bulunduğu düşünülürse
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kıssalara verilen önem daha iyi anlaşılabilir. (Çelik 2004: 54-87)
Kur’an’da üç çeşit kıssa bulunmaktadır: Birinci tür kıssalar, peygamberlerin
haberlerini içerir ve onların kavimlerini tevhit dinine davet etmeleri,
gösterdikleri mucizeler, toplumdan aldıkları olumsuz tepkiler ve bunların
sebepleri ile ilgilidir. İkinci tür kıssalar ise, peygamberlikleri şüpheli şahısları
(Talut, Calut, Zülkarneyn) ve bazı toplumların (Ashab-ı Kehf, Ashab-ı Sebt,
Ashab-ı Uhdud) yaşadıkları olayları anlatır. Üçüncü tür ise tamamen Hz.
Muhammed döneminde Kur’an’ın nüzulü devam ederken yaşanan olaylarla
ilgilidir. (Kaya 2002: 31-58)
Kur’an kıssalarının gerçeklikleri hususunda farklı görüşler vardır. Mısır El
Ezher Üniversitesi’nde yapılan bir doktora çalışmasında Kur’an kıssaları hayal
mahsulü edebî meseller olarak kabul edilmiştir. Ancak özellikle ehl-i sünnet
çevrelerinde, anlatılanların gerçekliği hususunda bir fikir birlikteliği söz
konusudur. Fakat kıssaların zaman içinde insanların kültürel birikimlerine ve
niyetlerine göre meselleştiği de görülmüştür.
Kur’an kıssalarında olaylar bir hikâye veya roman düzeni içinde anlatılmaz.
Olayın detaylarına girmek değil, sadece bir sahnesinin anlatımı, tasviri esastır.
Olayların ayrıntısı değil, mesaj/bildirim ön plandadır. Anlatılan kıssanın
genellikle sonunda insanların olaydan çıkarması gereken derse vurgu yapılır.
Değişmeyen özelliklerden biri de insanın evrensel özellikleri üzerinde
durulmasıdır. Kıssalarda anlatılan olaylar her devirde ve her insanın, her
toplumun karşılaşabileceği genel ilkelere işaret eder. Konuya böyle
baktığımızda bir zamansızlaştırmadan söz etmek mümkün görünmektedir.
Bu noktada, her şeyden önce kıssaların büyük çoğunluğunun boyut olarak
küçürek öyküyle eşdeğer olduğunu söylemek bir gereklilik gibi duruyor
karşımızda. Kıssaların ekseriyeti bir sûre içinde ve birkaç ayetle anlatılır ve
genellikle olayı takip eden ayetler, bir takım ders ve uyarılar şeklinde devam
eder. Öte yandan bir kıssanın farklı kelime ve vurgularla başka sûrelerde
tekrarlandığı da görülür. Bu da Kur’an’ın kendine özgü anlatım metotlarındandır. Burada dikkat edilmesi gereken, her seferinde olayın başka bir
yönüne vurgu yapıldığı gerçeğidir. Bu da söz konusu kıssanın birden fazla
boyutunun olduğunu gösterir ve aslında o kısacık birkaç ayetin içinde büyük
bir öykünün hatta romanın barındığı gerçeğiyle yüz yüze gelmemiz sonucunu
doğurur. Nitekim bu kıssalardan bir kısmı mesela Yusuf kıssası, sonraki
dönemlerde Müslüman toplumlar arasında çok daha büyük boyutlu bir
anlatıya dönüşmüş, kıssanın birkaç ayetle anlatılan kısımları mesnevilerin
geniş sayfalarını dolduran anlatılara dönüşmüştür. “Kur’an kıssaları, aynı
zamanda müstakil eserler olarak da Türk Edebiyatında pek çok kez işlen-
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miştir. Hz. Âdem’den itibaren tüm peygamberlerin hayat hikâyeleri, başta
‘Kısas-ı Enbiya’lar olmak üzere pek çok esere konu olmuştur. Bununla
beraber, sadece Hz. İbrahim, Hz. Yusuf, Hz. Süleyman ve Zülkarneyn kıssaları
müstakil eserler olarak yüzyıllar içinde işlenerek belli bir tür özelliği
kazanmıştır” (Türkdoğan : 64-92). Klâsik hikâye anlatma geleneği, Kur’an’ın
kıssa anlatımı yoluyla ders verme ve model teşkil etme misyonunu edebiyata
taşımıştır. Türk edebiyatında türün en tanınmış örneğini veren Mevlana,
Mesnevî’sinde önemli bir kısmı Kur’an kıssaları olmak üzere çok sayıda
hikâye anlatır ve bu hikâyeleri hikmetli bir sona bağlamak suretiyle ders
verme amacını gerçekleştirir. Çağımıza gelindiğinde ise bu kıssaların sinema
sanatı tarafından da işlenen birer anlatıya dönüşmesi söz konusudur.
Dolayısıyla Kur’an kıssalarının da modern çağın sosyal-psikolojisinin bir
sonucu olarak olmasa bile, kendi özgün yapısı içinde, anlatım metodu
çerçevesinde “kompaktlaştırılmış”, “sıkıştırılmış” metinler olduğunu söylemek
mümkün gözükmektedir. Gerek bunların yorumlanması, daha geniş anlatılara
dönüştürülmesi, gerekse kıssaların ilkelerinden hareketle yeni metinlerin
oluşturulması doğal olarak metinlerarası bir ilişkiye de işaret eder. Kutsal ve
sanat ilişkisinin sağlanmasının yazılı türler için şimdilik başka bir yolu
gözükmemektedir.
Cemal Şakar, Hikâyât adlı eserinde Kur’an kıssalarından hareketle küçürek
öyküler kaleme almıştır. Bu öykülerin Kur’an kıssalarıyla kurduğu
metinlerarası ilişkinin bir türev ilişkisi ötesi bir öykünme olduğunu söylemek
gerek. Şakar’ın eseri iki bölümden oluşmaktadır. Eserin birinci bölümünde 36
öykü bulunmaktadır. Konumuz açısından önemli olanlar da bu bölümdeki
öykülerdir.
Şakar’ın eserindeki öykülerden birinin adı “İstiğna”dır. “İstiğna” öyküsü Hz.
Musa ve Yahudileri konu alan iki âyete dayanır.
“İstiğna
Kendilerini seçilmiş olarak görüyorlardı; imtiyaz sahibiydiler.
Onlardan olmayan birinin getirdiği haberlere karşı istiğna içindeydiler.
-Kalplerimiz zaten bilgi ile doludur, diyerek birbirlerine cesaret veriyorlar; kalplerinin üzerine kapanıyorlardı.
Kapandıkça zulmeti büyütüyorlar; elçilerin getirdikleri hoşlarına
gitmiyordu. Kimilerini yalanlamışlar, kimilerini de öldürmüşlerdi.
Üzerlerinde büyüyen zulmetin, Allah’ın onları rahmetinden çıkarmasından dolayı olduğunun farkında bile değillerdi” (Hikâyât, s. 12).
İstiğna öyküsünün işaret ettiği anlama karşılık gelen iki âyet Bakara
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sûresinin 87 ve 88. âyetleridir.
“Biz Musa’ya ilahî kelâmı bahşettik ve birbiri ardınca o’nu izleyen elçiler
gönderdik. Meryem Oğlu İsa’ya da hakikatin tüm kanıtlarını vahyettik ve
o’nu kutsal ilham ile güçlendirdik. (Ama) ne zaman bir elçi hoşunuza
gitmeyen bir şey getirdiyse küstahlıkla haddi aşarak bir kısmını öldürdünüz
ve diğerlerini yalanladınız öyle değil mi?
Ama onlar: “Kalplerimiz zaten bilgi ile dolu!” derler. Hayır, bilakis Allah,
onları hakikati kabullenmeyi reddettikleri için gözden çıkarmıştır: Zira
onlar, sadece basmakalıp birkaç şeye inanırlar.” (2/87-88).

Muhammed Esed’in tefsirinde bazı ibareler dipnotlarıyla açıklanmıştır. Bu
dipnotları âyetlerde bahsedilen kıssayı daha detaylı ortaya koymaktadır. 87.
âyetin birinci kısmında yer alan “elçiler gönderdik” ifadesinin söz konusu
dipnotlarıyla açıklaması şu şekildedir: “Lafzen “ve ondan sonra öteki (bütün)
peygamberlerin onu takip etmesini sağladık.”: Yahudilere ardarda sürekli
olarak peygamber gönderildiği gerçeğine (bkz. Taberî, Zemahşerî, Râzî, İbni
Kesîr) bir gönderme ki, bu gerçek onların elinden bilgisizlik mazeretini de
almaktadır” (Esed 1999: 24). Yine aynı âyetin son bölümünde yer alan bir
dipnotunda da şu açıklamaya yer verilmiştir: “Lâfzen “Ve bir kısmını
öldürüyorsunuz.”. Bu âyet boyunca gözlenen geçmiş zaman kipinin taktulûn
(“siz öldürüyorsunuz”) fiili ile şimdiki zaman kipine dönüşmesiyle bu konudaki
bilinçli bir niyetin ve böylece, Ahd-i Cedîd’in de (Matta xxiii, 34-35, 37 ve I
Selaniklilere Mektup ii, 15) işaret ettiği Yahudi tarihinin sürekli tekrarlanan bir
özelliğinin vurgulanması amaçlanmaktadır (Menâr I, 377).
88. âyette yer alan “Kalplerimiz zaten bilgi ile dolu!” ifadesinin açıklaması
ise başka bir dipnotunda şu şekilde verilmiştir: “Lâfzen, “kalplerimiz (bilgi)
mahfazalarıdır”. Yahudilerin, zaten sahip oldukları dinsel bilgiden dolayı
başka ilave bir öğretiye ihtiyaçları olmadığı şeklindeki böbürlenmelerine bir
işaret (İbni Abbas’dan naklen İbni Kesîr; benzer bir açıklama Taberî ve
Zemahşerî tarafından da zikredilmiştir) (Esed 1999:25).
Dikkat edilirse Cemal Şakar, iki âyetten oluşan metnin Kur’an’daki akışına
ve metin bütünlüğüne sadık kalmamıştır. Şakar, bir tasarrufta bulunarak Yahudilerin kendilerini seçilmiş olarak görmelerini öne almış ve böylece vurguyu bu gerçeğe yapmıştır. Öykünün ilk iki cümlesinde istiğna haline göndermede bulunan yazar, birinci âyetin geri kalan kısmını atlayarak ikinci âyetin
başındaki “Kalplerimiz zaten bilgi ile dolu!” ifadesini öne çıkarıyor. Böylece
yazarın bu iki âyette bahsedilen ve Yahudilerin peygamberlerle ilişkilerinin
karakteristiğini ortaya koyan olay ve durumlardan ikisini öncelediğini
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görüyoruz. Dolayısıyla yazarın, bu iki durumun/tutumun sorunun esasını
teşkil ettiğini düşündüğünü söylemek de mümkün görünüyor.
Hz. Musa ve Yahudilerle ilgili bir başka öykü de “Sâika” başlıklı öyküdür.
“Sâika
-Ey Musa! Doğrusu Allah’ı kendi gözümüzle görmedikçe sana asla
inanmayacağız, demişlerdi.
Oysa Allah’ın yardımını, ihsan ve in’amını, lütuf ve keremini âyetlerle
defalarca görmüşlerdi.
Görmüşlerdi; ama Elçinin getirdiklerini onaylamak yerine; gözleriyle
gördüklerine, elleriyle dokunduklarına inanmak daha kolaylarına geliyordu.
İnkârlarına mazeret arıyorlardı ki; tam o ân; neler oluyor diye etraflarına
bakınırken; bir yıldırım; bir ceza onları aniden; oracıkta kıskıvrak
yakalayıvermişti. (Hikâyât, s. 14).

Bu öyküde anlatılan hadiseyi konu alan âyet ise Bakara sûresinin 55.
âyetidir. Muhammed Esed, âyetin mealini şu şekilde verir:
“Ve (hatırlayın) (hani) “Ey Musa, doğrusu Allah’ı kendi gözümüzle görmedikçe sana asla inanmayacağız!” dediğinizde, (işte o an) siz daha (ne oluyor
diye) çevrenize bakınıp dururken ceza yıldırımı sizi yakalamıştı. (2/ 55).
Sâika, Arapçada yıldırım demektir. Muhammed Esed’in tefsirinde âyette
geçen “ceza yıldırımı” ibaresinin açıklaması şöyle yapılır: “Kur’an, bu “ceza
yıldırımı”nın (sâika) ne şekilde olduğunu anlatmaz. Lügat âlimleri bu kelimeye
çeşitli anlamlar verirler, ancak hepsi de, taşıdığı ‘ani oluş’ ve şiddet boyutu
üzerinde hemfikirdirler” (Esad 1999:16). Kur’an’ın bir kıssayı farklı sebeplerle
ve farklı yönleriyle başka başka sûrelerde zikrettiğini yukarıda söylemiştik.
Sâika meselesi örneğin Nisâ sûresinde de zikredilir:
“Tevrat’ın izleyicileri, (ey Peygamber) gökten kendilerine bir vahiy
indirmeni isterler. Onlar Musa’dan bunun daha büyüğünü istemişler ve
“Bizi Allah ile yüzyüze getir” demişlerdi de bu çarpıklıkları yüzünden onları
bir ceza yıldırımı çarpmıştı. Daha sonra (altın) buzağıya tapmaya
başlamışlardı ve hakikatin bütün kanıtları kendilerine geldikten sonra
yapmışlardı bunu! Yine de bu (günahları)nı silmiş ve Musa’ya (hakikatin)
açık kanıtını bahşetmiştik;” (4/153).

Âyetlerde, ceza yıldırımının yaklaşması yahut çarpmasının sebebi kısaca ve
net bir şekilde verilir; Hz. Musa’nın peygamberliğine inanmak istemeyenlerin
ondan kendilerini Allah ile yüzyüze getirmelerini istenmek gibi bir çarpıklığın
içine düşmeleridir. Cemal Şakar da doğal olarak aynı gerçeğe vurgu yapar.
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Fakat bundan başka ve fazla olarak Şakar, bir de söz konusu topluluğun
psikolojisini yakalamaya çalışır. Şakar’ın öyküsünde yer alan; “Oysa Allah’ın
yardımını, ihsan ve in’amını, lütuf ve keremini âyetlerle defalarca görmüşlerdi.
Görmüşlerdi; ama Elçinin getirdiklerini onaylamak yerine; gözleriyle gördüklerine, elleriyle dokunduklarına inanmak daha kolaylarına geliyordu.”
cümleleri buna yönelik cümlelerdir ve bir yorumdan ibarettir. Yazar, âyetin
gerçeğinden uzaklaşmadan küçürek öykü türünün imkânları içinde metni
yeniden yorumlamaya çalışmıştır. Yazarın Sâmiri başlıklı öyküsü de Nisâ
sûresinin 153. âyetinde de bahsedilen “altın buzağı” ile ilgilidir.
“Sâmirî
Bir boşluk bulmuştu: hem kendi sihir gücünü ortaya koyabileceği, hem
de yanındakilerin böylesi heveslerinin kabardığı bir boşluk.
Gözle görülür, elle tutulur, somut bir şeyi gönüllerinden kovamıyorlardı.
Hemen yanlarında getirdikleri altınları, ziynetleri çıkarıp ona verdiler;
ivecen davranmasını istiyorlardı.
Bütün marifetini ortaya koyarak altınları eritip döktü; güzel bir buzağı
heykeli yapıvermişti, üstelik rüzgâr estikçe ses çıkaran.
-İşte sizin tanrınız, dedi; onun da tanrısı budur, ama o geçmişini unuttu.
Büyücülerin önde geleniydi; insanların görmediği bir şeyi gördüğünü
iddia ediyordu. Böyle yapmakla onlara yardımcı oluyordu; gözle görünene,
elle tutulana inanmak daha kolaydı. Bu yüzden şimdiye kadar onlara
öğretilenlerden bir tutam alıp fırlatmıştı. İçinden gelen sese kulak vermişti.
Cesaretini toplayan bir gurup kalktı; heykeli yakıp denize saçıverdiler.
Korkmuştu.
-Bir daha bana dokunmayın, dedi.
Zaten hayatı boyunca onun da payına düşen buydu (Hikâyât, s. 21).

Yazarın bu öyküsünde göndermede bulunduğu kıssa, Taha sûresinin 88. ve
97. âyetleri arasında anlatılır. Cemal Şakar öyküsüne; “Bir boşluk bulmuştu:
hem kendi sihir gücünü ortaya koyabileceği, hem de yanındakilerin böylesi
heveslerinin kabardığı bir boşluk.” cümlesiyle başlar. Böylece kıssada
anlatıldığı gibi Hz. Musa’nın yokluğunun bir fırsat bilinmesinden söz eder.
Gerçekte olup biten her şeyin sebebi bu boşluğun bir fırsat olarak
değerlendirilmesi ve bir hevesin peşine düşülmesidir.
“Fakat (sonra onların Musa’ya anlattıklarına göre, Samirî) onlara (erimiş
altından), böğüren bir buzağı heykeli yapıp çıkardı ve bunun üzerine onlar
da (birbirlerine) “İşte sizin tanrınız da, Musa’nın tanrısı da budur; ne var ki,
o (geçmişini) unuttu” dediler.
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Peki, görmüyorlar mıydı ki, (bu heykel) onlara cevap veremez; onlara ne
zarar verebilir, ne de bir yarar sağlayabilir?
Oysa (Musa daha dönmeden) önce Harun, onlara: “Ey kavmim!”
demişti, “Bu putla çok kötü bir biçimde ayrılmaktasınız; çünkü unutmayın,
sizin rabbiniz O sınırsız rahmet sahibidir! Öyleyse, bana uyun ve emrime
itaat edin!”
[Ama] onlar: “Asla” dediler, “Musa bize dönünceye kadar ona tapınmaktan vazgeçmeyeceğiz!”
[Ve Musa döndüğünde: ] “Ey Harun!” dedi, “Bunların yoldan çıktığını
gördüğün halde, seni tutan neydi? [ Neydi, onları terk edip] beni
izlemekten [seni alıkoyan]? Yoksa [bile bile] benim emrime karşı mı geldin?
[Harun: ] “Ey anamın oğlu!” dedi, “Saçımdan sakalımdan tutma! Gerçek
şu ki, ben senin, “Bak işte, İsrailoğulları’nın arasına ayrılık soktun; sözüme
riayet etmedin!” demenden korktum.” [Musa:] “Peki, ya senin amacın
neydi, ey Sâmirî?” dedi. “Ben onların göremediği bir şeyi gördüm ve bu
yüzden, Elçi’nin öğretilerinden bir tutam aldım ve onu fırlatıp attım;
içimde bir şey böyle [yapmaya] itti beni.” [Musa:] “Git artık” dedi (ona),
“ama şunu bil ki, bundan böyle hayat boyunca “Bana dokunmayın”
demekten ibaret olacaktır senin payına düşen! [Öte dünyada ise] hiç
kuşkusuz, kaçıp kurtulamayacağın bir yazgı beklemektedir seni! Şimdi bak,
kendini her şeyinle adayarak tapındığın şu düzmece tanrına: onu nasıl
yakacağız ve sonra toza toprağa çevirip nasıl denize savuracağız! (20/8897).

Sonuç
Şakar, bu öyküleri kaleme alırken özellikle insanın kibirli yönüne, kendini
avutan, kandıran boyutuna, erteleyen tembelliğine, gerçek karşısındaki
körlüğüne vurgu yapan kıssalara eğilmiştir. Burada söz konusu ettiğimiz üç
örnekten birincisinde insanların veya bir kavmin kendilerini seçilmiş görmeleri, üstün olduklarına inanmaları işlenmektedir. Bu, çağımızda da bir olgu
olarak varlığını devam ettirmektedir. İkinci örnek olan Sâika’da ise insanın
somut olmayanın hakikatine inanma konusunda gösterdiği direniş işlenmiştir.
Bu da evrenselliğini ve zaman üstü oluşunu çağımızda da perçinleyen insanî
bir gerçektir. Sonuncu örnek olan Samirî’de ise insanın kendi hevesini
tanrılaştırmasına ve maddeye önem vermesine göndermede bulunulmuştur.
Kur’an kıssalarında anlatılan olayların işaret ettiği gerçekler evrensel ve
zaman üstü gerçeklerdir. Bu gerçekler günümüzde de farklı şekiller ve
adlandırmalarla hükümlerini sürdürmektedir. Cemal Şakar, eserinde bu
ilkelere vurgu yaparak Kur’an kıssalarını yorumlamaya çalışmıştır.
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Yazarın Hikâyât’ta yaptığı, kıssaları kendi diliyle yeniden yaratma çabasıdır.
Bunu yaparken çoğaltma yoluna gitmemiş, küçürek öykünün çerçevesi içinde
kalmaya özen göstermiştir. Şakar’ın gelenekle ayrıldığı nokta burasıdır. Yazar,
eserde önceki peygamberler devrinde yaşananları, kavimlerin ve insanların
başlarına gelenleri küçürek öykü olarak anlatmayı denemiştir. Kelimeleri
azaltarak yazması, bir anlamda yazarın Kur’an’ın anlatı metodunu, başka bir
deyişle tanrının öyküleme yöntemini insan olarak denemesi olarak
değerlendirilebilir. Bunu, Kur’an’ın tercüme dili üzerinden yapması üslup
konusunda bir değerlendirme yapmanın önünde bir engel gibi durmaktadır.
Fakat hiç olmazsa tercüme üzerinden tanrısal üsluba öykünüldüğü
söylenebilir. Yazarın böylece tercümelerde meydana gelen anlam kaybını,
anlam-biçem uyumunda meydana gelen aksamayı sanatın gücüyle
olabildiğince telafi etmeyi denediği söylenebilir.
Kaynaklar:
Ayvazoğlu, Beşir (1995), Aşk Estetiği-İslâm Sanatlarının Estetiği Üzerine Bir Deneme,
3. Baskı, İstanbul: Ötüken Yayınları.
Çelik, Ahmet (2004), “Birey ve Toplumun Islahı Açısından Kur’an Kıssaları”, Atatürk
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S. 22, s. 54–87.
Esed, Muhammed (1999), Kur’an Mesajı Meal-Tefsir, 6. Baskı, İstanbul: İşaret
Yayınları.
Kaya, Remzi (2002), “Kur’an-ı Kerim Kıssaları ve Düşündürdükleri”, Uludağ Üniversitesi
İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 11, S. 2, s. 31–58.
Koç, Turan (2010), “Kutlu Sanat Üstüne”, Siyer Edebiyat İlişkisi, Birinci Basım, s. 29–
33, İstanbul: Meridyen Kitaplığı
______________ (2009), İslâm Estetiği, İstanbul: İsam Yayınları.
Korkmaz, Ramazan- Deveci, Mutlu (2011), Türk Edebiyatında Yeni Bir Tür Küçürek
Öykü, Birinci Baskı, Ankara: Grafiker Yayınları.
Şakar, Cemal (2010), Hikâyât, 1. Baskı, İstanbul: Ferfir Yayınları.
Türkdoğan, Melike Gökcan, “Klâsik Türk Edebiyatında Kur’an Kıssalarını Konu Alan
Mesneviler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, -Prof. Dr. Turgut Karabey
Armağanı- Volume: 3, İssue: 15, s. 64–92.
Vardar, Berke (1998), Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, 2. Baskı, İstanbul: ABC
Kitabevi.

ABSTRACT
Relevance Between Shortest Stories and Kur’an’s Anecdots in Cemal
Şakar’s Hikâyât
Short short story is a new literary genre in our literature but, in time, it’s
progressively gaining currency in the consideration of the authors and
readers. The favour to this literary genre means research and expanding
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of its potential especially and naturally by authors. Short short story is
defined in the world literature as “flash fiction”, “shortest story”,
“sudden fiction”, “fast fiction” “skinny fiction”, “quick fiction” and
“smoke-long stories”. As equivalent to the short short story in Turkish
literary definitions have been used such as “küçürek öykü”, “çok kısa
öykü”, “minimal öykü”, “öykücük”, “kısa kısa öykü”, “kıpkısa öykü”, “kısa
kurmaca”. Short short story refers to the word economy in narration. A
well-known contemporary Turkish story author Cemal Şakar’s Hikâyât is
a work consisting of short short stories which takes the Qur’an’s
anecdots and verses as a starting point. This work of Şakar is a new
position for short short story genre. This article’s main subject is the
short short stories in the Şakar’s Hikâyât which includes Qur’an’s
anecdots in their background.
Keywords: Short short story, Quran’s anecdots, Cemal Şakar, Hikâyât

Orhan Duru Öyküselliğinde Sembolik
Dil ve Yinelemeler
Fatih ASLAN *

ÖZ
Öykünün özellikle küçürek öykünün sıkışan zaman ve an arasında
kalan insan hâllerine yönelmesi, bu yüzyıl işlevselliğini önceleyen
sürrealist, postmodern yapıyla doğrudan bağlantılıdır. Biçemlerin
anlatmak yerine duyumsatmaya yönelik imge düzeninde öykü şiirin
ortak yapılarına döner, dönüşür. Kısa öykü her biçimde şiiri ayakta
tutan duygu tekrarlarını ara bir tür olmanın umarsızlığıyla kullanır.
Sembolik dil ve yineleme bu duyuş metaforlarının asli unsurlarıdır.
Yoğunlaşmış yapı içerisinde bilinçli boşluklar bırakılarak okuyucuya
tuzaklar kurulur ve okurun etki alanı genişletilir. Kendince söyleme
biçimleriyle öykülerini kuran Orhan Duru da benzer bir tavır
sergilemiştir. Duru’nun kısa öykülerinde dönemin ve söylemin aklın
aynasındaki tutuklu halleri, sembolik dilin ve tekrarların lirizminde
hayat bulmuştur. Böylece küçürek öykü, şiiriyet taşıyan sosyal bir
yapılanma tercihi olarak metni kendileştiren bir özgünlüğe
kavuşmuştur.
Anahtar Kelimeler: Orhan Duru, küçürek öykü, sembolik dil,
yineleme

1. Hazırlık / Öyküden Minimal Evrene
“Hepimiz öykülerin sonunu öğrenmek isteriz;
ama yaşam hiç bitmeyen bir öyküdür.”

E

Isabel Allende

tkisi ve tepkisi tanımlan(a)mamış, kendi dünyasının belirsizliğe kayan
sınır uçlarının netleştirilemediği bir terim olarak karşımızda duran
küçürek, minimal, anlık kurmaca, kısa kısa öykü öncelikle “kısa”lık
önadını açıklayıp çevrenini çizerek işe başlamalıdır. Kısalık bu anlatı için
tek done midir ya da kısa öykünün kısa yazılmış herhangi bir öyküden ne farkı
*
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vardır, nasıl ayırt edilebilir? Biçimsel boyutta kısa yazılmış her anlatıyı bir
küçürek öykü kabul edebilir miyiz veya kısalığı belirleyen ayrıntı karşıtı
duruşun okuru tetikleyen, harekete geçiren, boş bırakılan satır aralarında
kendi düşlerinin izini sürmelerine fırsat mı tanımalıyız? Aslında kısa öykünün,
hangisinden uzak olduğundan çok hangilerine yakın olduğu mantığından
hareketle çevreni belirlenebilir. Kısa öykünün ne idüğü belirli yapısı formel
anlamda geniş bir alanda oluşur ve ayrıntılı bir tanımlandırma sahasına sahiptir. Varoluşçu, postmodern algının trajik, kapalı, yapıbozucu, metinlerarası
dünyası; türler arası bir katmanda yeryüzüne çıkarak yeniden kendini
aktarabileceği bir biçime dönüşmüştür. Bunalımdaki insan habitatının nesne
habitatıyla zoraki birlikteliği psikanalitik duruşta patlangaçlara (blaxteks)
neden olmuştur. Zorunlu değişim ve dönüşümün, yeni zamanların her tür
mantıksal yapısına uygun yeni bir tercihidir küçürek öykü…
Kendi kendisinin farkında olan bilinçli her pratik, durduğu anda hissettiği
evrenin devamlılığında kendi dünyasının ötekisini tercüme etme yolunu
seçmiştir. Hiçlikten, sessizlikten gün yüzüne çıkma serüveni, doğada var olan
insan sessizliğinden başka bir şey değildir. Sessizliğin sensizliğe dönüşmesi
ancak devinim halinde olan tek yere, dünyaya dair aynı hızda üretilebilen,
tüketilebilen bir metne ihtiyaç duymaktadır. Kısacık öyküler metroda,
otobüste mekanik dünyanın ince kalabilmiş ruhlarını tavlamak niyetindedir.
Herkesin yazma konusunda iştahını kabartan küçürek öykünün hoşgörülü
tabiatı, her mihneti kabul eden yapısı günü erte kılamayan Sisyphus’un
varisleri için rahat bir metinsel oyun alanına dönüşmüştür. Anın daha var
olmadan demode olması, heba edilmiş zamanları aşamayan modern insanı
kısacık zamanlarda tüketilen türlere yönlendirmiştir. Şiirselliğin kesafetinden
uzak modernliğin yedek akçesinde getirdiği “atık madde olan müphemliği”
(Bauman 2003: 27) bertaraf edebilecek bir metin fasılasına ihtiyaç vardır; işte
küçürek öykü bu zorunlu dinlenmenin diğer adıdır.
Kısa(ca) öykü “kurgusu yoktur, durağandır, parçalanmıştır, şekilsizdir,
genellikle yalnızca bir karakter taslağı, geçici bir anın anlatımı… öykü
anlatmaktan başka her şeydir” (Özer 1991: 1161) biçiminde tanımlanan
ancak tek ve aynı algıda çerçevelenmesi zor gözüken bir melez türdür. Sıfatlarını devam ettirmek adına sınırlı, çelişkili, yanılgılarla örülü, simgesel,
sembolik vb. şeklinde ifadeler de kullanabiliriz. Ancak ne olduğundan çok ne
olmadığından hareketle kavramı tanımlamak daha tutarlı görünmektedir.
Zaten öykünün kısalığı, çarpma ve hatırlama niyetiyle ters orantılıdır. Kendi
çevreninde etkin bir düş kurma olarak var olmaya çalışan küçürek öyküyü,
ancak asli müştereklerinden öteye geçmeyen bir biçimlemeyle, kavramsallığıyla köşeye sıkıştırarak belki ağzından bazı sırlar alabiliriz.
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Yeni dünyanın yeni değerleri, ancak yeni türlerin evreninde kendisini
anlatabilmiştir. Mutlak bir tükenişin sebebi ve sonucu olarak estetik
yoğunluklu bir etki alanı oluşturma gayesi, bu yüzyılın söyleme arzularına,
niyetlerine öncülük etmiştir. İlgisini kendisinden eksik etmeyen yeni sanatçı
tipi, bir statü parlatmasının da desteğini yanına almıştır. Dağınık yapı;
simgeselliği çağıran, her anlama açılabilir; ancak kendi dünyasında muğlâk,
yoğunlaştırılmış, kristalize edilmiş anlatım paktları oluşturarak metni bir
karnaval ve eğlenceli bir oyuna çevirmiştir. Hemingway’in en sevdiği öyküsü
olarak “Satılık bebek patikleri. Hiç kullanılmamış!”ı işaret etmesi benzer bir
çerçevede değerlendirilebilir. Oyunun türler arası, stiller, gelenekler ve tarzlar
arası bir evlilik “bir içimlik” bir yapıda kurgulanması içeriğinde zekice, havai,
eğlenceli, ironik, eleştirel, ulvi, komik, tartışmalı, rahatsız edici, tedirgin,
müphem, kestirilemez, esrarengiz, kaçamak, çelişkili, sıkıştırılmış, yüklü
(Casto 2007: 86) ve benzer değerleriyle onu kendine has kılmaktadır. Kendisinin tanımından kısa olması ancak yarattığı boşluk hissi ve okuyucu üzerinde
sempati uyandırıp özdeşleşme niyetine yakışır bir çaba olarak açıklanabilir.
Küçürek öykünün “öyküleme” ön kabulü dışında yakın akrabalarıyla arası
pek de iyi değildir. O daha çok şiirin sembolik dilinden yararlanır. Ancak şiir
gibi kendi başına buyruk bağımsız bir yapma, edim ve iradeye sahip değildir.
Şiirsel üslupta karşımıza çıkan imge, yineleme, alegori, ritim gibi materyal
yapılar doğrudan veya dolaylı kısa öykünün dehlizlerinde kendilerini arayıp
bulacak metin kâşiflerini bekler. “Şiirsel bir kurmaca”ya daha yakın duran
tavır, alışkanlık ve akışkanlığa dönüşmüş, bilinen evreni çoğu kez tekrar eden,
aynı zamanda bir okuma aboneliği, disiplini gerektiren romana göre bu
oldukça farklı bir tarzdır. Dünyayı “metinlerce açılan referanslar toplamı”ndan
(Ricoeur 2007: 47) ibaret kabul edersek bu referansların en kapsamlısı
romansa en kışkırtıcı olanı da küçürek öyküdür. Kalemin kelâmı serbest
edimin bütün nimetleriyle sınırsızca hareket ettirebilme özgürlüğü, her defasında insanı yeniden dirilten, silkeleyip şaşırtan ve yeni ve yineden arınmaya
çağıran bir illüzyon tutsaklığına doğru çekmektedir. Bireysel konfigürasyonlarını, tercihlerini üslup dediğimiz yapıda somutlayan sanatçı için maksatlı
mesajlarla örgütlenen çağrışım, kapsam alanı geniş ama bir nefeslik anlatılara
ihtiyaç duymaktadır. İşte küçürek öykü bu zamanın ve bu ihtiyacın karşılığıdır.
Küçürek öykü kendi aslını yani öyküyü aşan, ondan oluşmuş bir tür değildir.
Pek çok biçimde olduğu gibi kendini aşması, “kendi aşma sürecini belirleyen
formlarda” (Tillich 2004: 66) ortaya çıkmamış; bağımsız bir anlatı düzleminde
metinsel sıkışmışlığın girdabından bir telkin ve tercih sebebi olarak püskürmüştür. Bağımsız hareket eder gibi duran her metin zerresi saçılma ve
dağılma mı yoksa toplu ritimlerle mi hareket etme niyetinde olduğunun cevabını zamanla verecektir.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI

62
2. “Boğultu” Çağında Metin Niyetleri ve “Duru”laşma
Özgün bir deyiş yaratma, farklı bir anlatım kazanma, klişenin kalıbını kırma
niyetini gerçeküstü deneyimler, bilimkurgu ve fantezinin “humor” ağırlıklı
dünyasında gerçekleştirme niyeti dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türk
edebiyatının 1940 sonrasında etkili olmuştur. Sosyal ve siyasal kırılmaların,
trajedilerin beslediği bunalım, bunaltı, kaçış gibi temler eylemlerin baskıya
dönüşmesiyle, beyinsel otomatizmin emrine verilmiş İkinci Yeni başta olmak
üzere kendinden ve evrenden hoşnut olmayan bir güruh ortaya çıkmıştır.
“Köktenci bir başkaldırı ve gelenekle başka bir biçimde hesaplaşma” (Yaman
1998: 130) niyetindeki sanatçılar, bireysel bir karşı duruştan yana tavırlarını
koymuşlardır. Eyleme iddiasında ve niyetinde olanlar, tekil doğalarını ortak
dertler paydasında açmaya çalışan felsefî, sosyal gerçekçi bir tavra kendilerini
teslim etmişlerdir. Bir ritmin birden belirip kaybolmasını anlatan “füg” terimi
bu genel yapıya çok uygundur. Çarpıp kaçan, kaybolan hızlı bunaltı “gerek
yaratma, gerek alımlama süreçleri bakımından günümüz dünyasının
sabırsızlığına tam denk düşen” (Gümüş 1999: 337) bir tercih gibi durmaktadır.
Metinsel göndergeler eylemek ve niyet arasında, öykülemek ve öykünmek
arasında bunaltının her şeklini yaşamıştır. Öykülemenin insanı transa sokan
niyetiyle, başkalaşan ve organik bir üst yapıda yeniden oluşturulmasını
sağlayan karakteri, niyetin ona meyyal hâline gelmesinde önemli bir etkendir.
Farklı durumlar için farklı söylem/söyleme tarzları belirleyen yazın, ancak
farklılığıyla olgunlaşır. Şiirselliğin koşutluk, yineleme, önceleme, sapma gibi
dilsel tercihleri kendi alanı dışında en çok küçürek öyküde kullanılmıştır.
Gerçi Türkçenin gramer yapısına uygun eklerin alışılmadık biçimlerde
kullanılmasına, çağrışımı olumsuz olan sapma teriminin kullanılması da ayrı
bir problemdir. Aslında dilsel sapmadan çok özgün dil tercihleridir bunlar.
Minimalist bir yapılanma olmasından dolayı da sıkıştırılmış duygu ve
duyargaları boşluk estetiğinin göreceli dünyasında daha söyleme fırsatlarıyla
açma gayretinde bir metin yüklemesidir. “Sanatçının boşluğu bilinçli olarak
doldurması” (Duru 1997: 63) sıklıkla küçürek öykünün satır aralarında, tümcelerinde, kuytularında gizlenme ve var olma fırsatını yakalamıştır. Bir de buna
yüzyılın insanı boğuntu ve bunaltı arasında sallayan sürrealizm, irrealizm,
dadaizm, postmodernizm, fordizm gibi düşünce biçimlerini de eklersek kısa
öykü tercihi doğru bir nedenselliğe dayandırılmış olur.
Kısa öykü için “minimalist” ismini öneren Orhan Duru’nun bazı metinleri de
küçürek öykü kavramı çerçevesinde değerlendirilebilir. Öykü sözcüğünün
kendisini bir “özetleme ve yoğunlaştırma” (Duru 1997: 36) olarak anlayan
sanatçının tanım ve tercihleri de bu yöndedir. Gerçeğin tanımını yapmak,
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kendine saklamak yerine öykü çevrenine yerleştiren; yaşamakta olduğu
dönemin genel yapısına uygun olarak yaşamı, yaşadığını “duruca” yazma
niyeti, muhalif ve ironik bir karakter eşliğinde önem kazanmıştır. O
dönemdeki toplumsal yapı hiç benimsemediğimiz düzen bizi hem dil, hem
konu, hem anlatım özellikleri açısından ayrıksı yollara sürükledi, biz de
bundan keyif aldık, diyen yazar bir anlamda aykırı duruşunu verimli hâle nasıl
getirdiğini de açıklamış olur. Tanrı’dan insana ve sonrasında dile geçen
değişim değerleri modern zamanları artık dilin gölgesinde ve tekelinde
gerçekleştirme eğilimindedir. Bozan, kıran, kışkırtan dil değerleri kendi içine
yumulmuş paradoksal bir yapıya bürünmüştür.
Duru’nun günceli devrik cümle ve farklı bir dil algısının etkisindeki metinsel
tercihlerini, daha çok öyküden yana kullanması şiirsel bir imge ve sembol
dünyasının eşliğinde gerçekleşmiştir. Özgün bir söyleyiş özelliğini, farklı bir
anlatımla destekleyip klişenin kalıbını kırmak isteyen Duru, gerçek ve
gerçeküstü sızmalarla nesneye bilinenin ötesinde yeni değerler katma
uğraşısındadır. Uygunsuzun hayatta kalması için kentsel imgenin nefes alanı
açması sanatçının sembolik dilinde yeni kıvrılmalar, kırılmalar yaratmıştır:
“Büyük kentteyken uzun süre düşsüz kaldım. Düşsüz bir yaşam süresi bir
çeşit anlamsız bir boşluk… Yeniden düş görmeye başlayınca müthiş
sevindim. Bir çığlık gibi sevindim ve kahkahalarla gerildim” (“Düş Peşinde,
Boğultu, 518). Düş, kent, boşluk, çığlık, “düş”mek kelimeleri hem dönemin
hem minimal öykünün çağrışım dünyasında yer alan kavramlardır. Öykü
kitabının adının “Boğultu” (boğul/bunaltı) olması da devrine dair geleneksel,
bireysel sembol tercihlerinden birisidir. Metin boyunca sürekli tekrar edilen
“rüya” metnin etymon spritüeli olarak bir matris gibi diğer kavram ve değerleri
döllemekte onlara yeni anlam katmanları açmaktadır. Eseri anlaşılır kılan
yinelemelerin algılanmasıdır. Tekrar, takıntıya eşlik eden sürerlilik eylemidir.
Sanatçı bilerek ya da bilmeden okuyucuyu kendi ritmine ama sınırlı ama kısıtlı
ama üstünkörü katmak ister. Dilin standart bünyesinden sapmalar da anlatıyı
parlatmanın başka bir yoludur. Bildirişim fonksiyonundaki “kahkaha” ve
“gerilmek” eylemlerinin yan yana getirilmesi düş kurma modelleri için de
kapsamlı bir renk skalası oluşturmaktadır.
Güncelin bilince yansıyan tarafı ister istemez fantastik bir gerçeklik kurar.
Sokak adlarını toplayan, resim ve desen yapan, her şeye meraklı (Andaç
2002: 164) açık ve uyanık bir bilinç Duru’nun estetik anlamında bir toplum
topografyası oluşturmuştur. Çevresel etkiler, yazarın bireysel zihin tecrübelerine ulaşıncaya kadar domino taşı gibi birbirine çarparak ve yüklerinden
kurtularak ama aynı zamanda birbirine sebep sonuç teşkil edecek biçimde
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ilerler. Üstelik zamanı “öykünün bir karakteri” (Bates 2001: 10) kılmadan bunu
gerçekleştirir. Bilinç tetiklemesi herhangi bir iç ya da dış uyarıcının telkiniyle
gerçekleşebilir. İnsanın günlük yaşama dairliği “ötekilerin koyduğu ölçülerde
yönetilir. Öteki belirli değildir. Onların kimliği ‘kimsesizlik’ ya da ‘herkes’tir”
(Heidegger 1979: 232). Kimse veya herkes olmak taşıdığı anlam yükleri ve
sosyal yükleriyle bir ve var olmaktır.
Bilinç tetiklemesi Duru’nun evreninde farklı biçimleri çağrıştıran çok renkli
ve çok sesli bir mantıkla yürür. “Napolyon” isimli kısa öyküde tarih
sayfalarından başlayıp Napolyon kirazına ve oradan da Çehov’un Vişne
Bahçesi’ne değin uzanan kavram ortaklığı ve kesişim çizgilerinde, müphem
bir beyinsel otomatizmle sıralanmış bilinç boşalmalarına rastlarız. Sembolik
dilin kavramsal alanından çok çağrışımsal yapısından gelen bu tercih,
okuyucusuna ciddi oranda boş alan bırakarak yeterli, etkin biçimde onu
metne katar; okuru edilgenlikten kurtarıp fonksiyonel bir ruh hâline taşır. Bu
türden yapılar ilk bakışta anlamsız, eksiltilmiş, tamamlanmamış, farklı
görünse de yazar, sözcüklerle yetinerek okuru bu sözcüklerin çağrışım
dünyasına davet eder (Korkmaz-Deveci 2011: 57). Yazar bir şekilde kendini ve
metnini test ederek farklı türleri eritip yeniden üreterek simgesel anlatımı,
ironiyi, alegoriyi belirgin kılar. Tercihler kabullenilmişin dışında, yapıbozucu
labirentlere yönlendirilerek metnin muhatabı daha aksiyoner hâle getirilir.
Şaşırtma, tetikleme yinelemenin suç ortaklığıyla yapısı kısa anlama ve tahrip
alanı yüksek bir biçime dönüşmüştür: “Benden habersiz yaptılar bunları.
Uydular onlarda. Para, mark ve dolar onlarda. İleri teknoloji onlarda. Silah
sanayi onlarda. Kimyasal silahlar anlarda. Katyuşa ve Nataşalar...” (“Sefer-i
İrakeyn”, Boğultu, s.429). Irak Savaşı’nın gerçekleştiği yıllarda kaleme alınan
bu küçürek öykü, taşıdığı değer ve yargılarla ironik boyutta kapitalist
dünyaya, maddeye bir karşı duruş sergilemektedir. Sürekli etki/ivme odağında
yer alan algısından dolayı “günün güncesi yazılır gibi” (Andaç 1999: 42)
zamanın nabzı da Orhan Duru’nun metinlerinde atar. İnsan ruhunu zorlayan
uç söylemin ve fantezinin ritmi, dil tercihleri ve marjinal imgelerle desteklenmiştir.
Gerçek, bireysel bir farkındalıkla yansıtılarak insanı boğan, maddenin
hükmünde yaşatan zamanın sertlik derecesi metinsel lirizmle yumuşatılmıştır.
Modern Donkişot’lar başa çıkamadıkları yeni düzeni ancak böyle sağıltabilmektedirler. Varoluşsal tedirginliğin simgeleri alaylı ve bilinçli bir varlık
kırılmasının, deformasyonun eşliğinde insana insanlığını fısıldamaktadır:
“Kendi ‘Başka’ adını taşıyor. Bambaşka bir başka bu. Serginin her köşesinde
Başka’yı görüyoruz ve biz de başkalaşıyoruz.” (“Düşümde ve Dışımda”,
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Boğultu, s.368). Absürt bir dönüşüm süreci Kafka’nın böcekleri gibi
ötekileşen, başkalaşan bir evrende yeni evrimlerin arifesinde küçürek bir
söyleme biçiminde kendini keşfetmiştir. Kendi döneminin söylev ve slogana
dayanan siyasi tarafı ağır basan genel tercihleri içerisinde yer almayan Duru,
kentsel yalnızlığın örgütlediği bohem, arabesk, boğuntu bir biçem peşindedir:
“Kent, sanki ortası olgunlaşmış ve patlamış, kıyılarında kokuşma ve yaşama
savaşının sürüp gittiği bir çıbana benziyordu.” (“Kent”, Sarmal, s.159).
Simgesel tercihlerinde non-figüratif, soyut bir yapı seçmesi kendi, herkes,
başka, birisi, hiç gibi belgisiz adıllar ve adlandırmalarla kurgusunu oluşturması
“kısa keskin ve tiz bir içerik yoğunlaşması ve zaman-sızlık ve yurtsuzluk”
(Korkmaz 2007: 468) belirsizliğinin metinleşmesiyle yatıştırılabilir. İnsanı adı
olmayan ortam-larda yakalayan ve ona tükettiği sürece var olduğunu
söyleyen devir, okunan ama hatırlanmayan, etkisi olan fakat ezberlenmeyen
“ok gibi” metinlerle derdini anlatmıştır. Çünkü karakter yaratmaya zaman
yoktur, belirsiz olan herkes olabileceği gibi hiç kimsenin de en güçlü adayıdır.
Bir anlamda yazarın kendi gerçeğini örgütlemesi kendi özyaşam öyküsünü
paylaşmasıdır: “Dinlencede dinlenemiyorum, kimseyi dinlemiyorum ve
inliyorum. Dinlenme değil, kimi zaman işkence ve işkembe-i kübradan salvo.
Güüümmm! Can sıkıntısından patlamak üzereyim ve bunun yerine patlangaçlar, patlatıyorum.” (“Bodrium”, Boğultu, s.424). Bodrum, Bodrium hatta
Bedroom arasında çağrışımlara ve tekrarlara dayalı simgesel dil alışılmadık
bağdaştırmalarla kendine yeni yaşam alanları açmaktadır. Bir şeyler yapma
veya olma eğilimindeki kısa öykü için bu türden ifadeler “anlatısal olmaktan
çok anlatma biçimiyle ilgili ve çoğu şeyi çıkarsamaya bırakan” (Wright 1998:
26) ironik bir koşullandırmadır.
Anlık ilgi çekmeye ihtiyacı olan bir metin olan öykü, dar alanda kısa
paslaşmalarla sonuca gitmek zorundadır. Doruk noktası (climax) dönüm
noktasıyla aşağı yukarı aynı paraleldedir. Yinelenen, ima edilen ifade, insan
merkezli bir bağlantıyla öyküye dönüşür. Sonrası J. Galsworthy’nin cümlesiyle
bir insan, var olan en iyi olay örgüsüdür. İnsanın insana yüzünü döndüğü an
öykünün, öykülemenin başladığı andır. Orhan Duru öyküselliğinde isimden
içeriğe dönüşen “Karnaval, Şenlik, Garibaldi ve Garibanlar” (Boğultu, s.517)
yazara dair bütün tercih ve simgeler düzleminin açar yoğunlaşmasını bize
sunmaktadır. Karakterlerin ve yazarın öyküsü farklı bir düzlemde aynileşmiş
ortak bir ahenk ve ritme dönüşmüştür. Kararsız, değişken ve ürkek bir ritim:
“Çarşıya çıkıyorum, dolaşırken terler boşalıyor her yerimden. Gömleğim yapış
yapış. Eve dönüyorum. Pestil gibiyim. Yatağa uzandığımda ıslak kalıbım
çıkıyor çarşafa. Durmadan yıkanıyorum. Geceleri ‘nü’ uyuyorum. Çoğu kez
uyuyamıyorum.” (Beklenmedik, Boğultu, s.527). Gereksiz uzunluğun ve

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI

66
biçimsel kısalığın arasında denetle(n)meye açık bir tarz olarak duran kısa
öykü, “tek bir olayı alıp onu dramatize ederek bir anlık olayı baştan sona
dönüşüme” (Allen 1997: 40) uğratan bir tercihtir. Dönüşen tarz ve davranışlar
yeni insanın hangi statüde olacağının da cevabıdır aynı zamanda.
Standart insan geni içine düştüğü halleri ve içine düşen halleri anlatma
eğiliminde olduğu için klasik öykü tavrı, yeni zamanlarda artık kalmamıştır.
Postmodern ve sonraki dönem öyküselliği ara türler ve adı konmamış
yapılarla anlatmaya devam etmektedir. Isabel Allende’nin ifadesiyle “Edebiyat evcilleştirilemeyecek bir vahşi hayvandır. Düşler gibi yalnızca kendi
kurallarına boyun eğer.” (1997: 70). Bağımsızlığına, erkine bu kadar düşkün ve
esin kaynaklarına sadakatle bağlı bir yapının kendi değişkenlerinin de bu
derece değişken olması yerinde bir tavır gibidir. Her boyutta ve yapıda
sosyal, bireysel boğuntular yaşayan insanoğlu kendi moral değerlerini yeniden kurabilme telaşına kapılmıştır. Çünkü “Dünya en korkulu çağını yaşıyor…
Sanatçı bu gidişe ayak uyduracak ya da kendi varlığını didik didik ederek
saçmalığa, boşluğa, inançsızlığa ve umutsuzluğa kapılacaktır” (Duru 1958:
10). II. Dünya Savaşı, yokluk ve yoksulluk içinde geçen bir hayat, annenin
erken kaybı ve beraberinde baskın çevresel etkilere karşı koyamayacak
derecede nahif, çelimsiz, hastalıklı bir vücut sürrealist ve bunaltı çağının
bütün etkileriyle Orhan Duru öyküselliğinin altyapısını hazır etmiştir. Her an
kırılmaya, yırtılmaya hazır yaşam biçimselliği içinde, bunalıma bir kala
yaşamak metinsel ürpertiyi tetiklemiştir: “B vitaminleri yutuyorum. Ama
yaptıklarım etkili olmuyor. En iyisi belki büyüler yaptırmalı, fallar açtırmalıyım.
Belki de bunların hiçbirini yaptırmama gerek yok… Bunalım ayakkabımın
bağlarıyla başladı. Bir gün uyandığımda bağcıkları bağlayamadım” (Çittagong,
Boğultu, s.524). Ölümün ve bunaltının evrenin her anında ve her yerinde yanı
başında olduğunu bilmesine rağmen öykü öznesi, mekânsal boyutta renkli bir
gezintiye çıkarılır. Hindistan, İran, Benare, Katmandu, Bangladeş gibi
çağrışımsal ve sembolik değerleri zengin, fantastik değerleri baskın bölgeler
kısacık öykünün dünyasına bütün yerelliği ve dinginliğiyle dâhil edilir.
Küçürek öyküde ortam biçimleri kısalığının aksine fonksiyonel bir örgütlenmeyle vardır. Ortam, öykünün altta yatan amacıyla sıkı sıkıya bütünle(ş/n)melidir. Ortam hiçbir zaman yalnızca bir dekor değildir; döşenmiş, iliştirilmiş,
dışsal bir öğe değildir (Blodgett 1996: 77). Tam tersine aktif, dinamik,
çağrışımsal, sembolik değerler dünyasının bütün çevrenini tetikleyici bir
boyutta öykünün asli elementlerinden birisidir. İnsanın kendine özel en
büyük zevk coşkunluğu olan öyküleme niyeti, Duru’nun kısa metinlerinde
kendi yaşamsallığının etkisinde büyümüştür. Anatomik yapısındaki
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değişimlerden çevresel etkilere kadar hemen hemen her şey onu yazmaya ve
içini dökmeye iter. Boğuntu, bireysel yalnızlıktan, evrensele kimsesizliğe
kadar uzanan A.H.Tarhan çizgisine yaklaşan ironik bir sembolizme yaklaşır:
“Herkes başkalarının çizdiği alın yazısını yaşıyor ve insanlar da bunu kendi
kaderleri sanıp yuvarlanıp gidiyorlar… Bu uzay boyutundaki satrancın bir
parçasıyım ben de” (“Komplo ve Komposto”, Boğultu, s. 544). Bilimkurgu
sözcüğünü ilk kullanan ve kendi üslubunda bizdeki ilk fantastik kurguları
öyküleyen yazar, gerçeküstü imajlar, şuuraltı sıçramalar, ürkek bir nihilizmin
beraberinde edilgen tarzda bir öykü dünyası kurmuştur. Sürrealist metinlerle
büyük oranda benzerlik gösteren bu tercih dizgesi dönem şiirini ama daha
çok öykü, kısa öyküyü etkilemiştir. Herkesin yazabileceği alım ve duyumların
rahatça aktarılabileceği metinsel hoşgörü püskürtülmüş, parlatılmış sembolik
tercihlerle ve yenilenen tümce, imge, kelimelerle en baştan kurulmuştur.
Öykülerdeki dil tercihleri, yapı ve içerik ister istemez davranışsal bağlamdan
etkilenmektedir. Genel tutumu ise toplumdaki siyasal, bilimsel, iletişimsel,
endüstriyel, psikolojik ve ekonomik etkenler ve bunlardaki beklenmedik
durumlar (Erden 2002: 33) yönlendirmektedir. Yeni metin bir paratoner gibi
çevresel her tür yapı, değişimi bünyesinde toplamaktadır. Belki bu sebepten
en iyi kısa öykü, toplumsal kırılmaların ciddi etkiler yarattığı ve insanların
sosyal, siyasal yapıdan uzaklaştırılıp yalnızlaştırıldıkları dönemlerde ortaya
çıkmıştır. Alaycı tesadüflerle, göndergesi belirsiz yapılarla “yalnızların
çığlığı”na dönüşen kısa öykü, bir anlamda bu tercihleriyle dönemi için ciddi
bir muhalefettir. Kullanılan semboller, serbest bırakılmış bilinçaltının ilgili
ilgisiz, ilk bakışta saçma gibi görünen söz evrelerinde yeniden yapılandırılmıştır: “Sessizliğin öyküsünü yazayım diye düşünüyorum. Oysa üretken
değilim bugünlerde. Öykü de gelmiyor, uyku da… Şimdi buradayım ve
sessizliği duyuyorum. Gürültü, uğultu, homurtu, takırtı, böğürtü, gıcırtı, vızıltı
yok ya da çok az var” (“Sessizlik”, Boğultu, 331). Ortak sembolü “ses” olan ve
sadece biçimselliğiyle benzerlik gösteren söz dizimlerinin olumsuzlayıcı
tekrarı sosyal, dönemsel iç bulantıyı daha belirgin kılmak gibi görevler de
üstlenmiştir. Farklı olguların, farklı zamanlardaki durumlarının karşılaştırılmasıyla ortaya çıkan metinsel yapı bağdaşıklık (yüzeysel yapıda) ve bağlaşıklık
(derin anlatı yapısında) tercihleriyle yeniden karakterize edilmiştir.
Sonuç
Metinsel, iletişimsel ve düşümsel düzlem katmanlarını tetikleyen söyleme
biçimleri üst üretimde üslup dediğimiz kavramı ortaya çıkarır: “Ne
yapacaksan yapma, ne yapmayacaksan yap” (“Darağacı Arayan Adam”,
Sarmal, s.17). Geleceğe yönelik bir mit yaratma (eskatoloji) düşüncesinin
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etkisindeki bu tarz cümleler, şaşırtarak ilgi çekmeye çalışan parlatılmış
metinlerdir. Okura metni onaylamak ve reddetmek dışında bir alternatif,
özgürlük, çoğulcu bir görüş sunan küçürek öykü, Orhan Duru’nun
tercihlerinde de benzer nitelik ve tavırlarla karşımıza çıkar. Bunu yaparken
düzene, geleneğe, inanca dair değerleri alt üst eden; dinsel yapıyı yeryüzüne
indiren bir tavır söz konusudur. İlk öykülerinde Hz. İbrahim’in simgesel
kimliğinden hareketle ona dönemsel sıfatlarla bakan Duru, bu tavrını birkaç
öyküsünde sürdürmüştür: “Konuşmuyordum çoktandır İbrahim denilen
hazretle. Bırakmıştı çoktandır çöllerde dolaşmayı… gelmişti kente, yerleşmişti karısı ve çocuklarıyla küçük bir gecekonduya ve başlamıştı hademelik
yapmaya işçi sigortalarında…” (Hazret-i İbrahim, Sarmal, s.212). Kutsalı yere
ve döneme indiren, öykü öznesi kılan yazar devrik, devingen bir şiirselliğin
gölgesinde yerel insana dair yapılarla kahramanını biçimselleştirmiştir.
Güncelin humorda yeniden yapılandırılması anlatıların ortak yönlerindendir.
Çekim eklerinden, anahtar sözcüklere, söz öbeklerinden kavramlara
genişleyen yinelemeler işaret edilen noktaya dair yazarın taraflı duruşunu
belirgileştirmektedir. Zamansal, kurgusal, metinsel bir yapı ve tür bozumu;
dönemsel sapmaların refakatinde “sıcak” ve insancıl şiir kalıplarına dökülmüştür. Şiirimsi, devrik cümle yapısı, iç ahenk unsuru olarak metnin genelini
etkilemektedir.
Kısaltılmış bir düzlem olarak küçürek öykü “küçük bir alanda uzun bir
zaman süresini kaplamaya” (Friedman 1998: 42) niyetli olduğu için sıklıkla
sembolik, çağrışımsal tercihlere yönelir. Kısa anlatı, etkili kılınmak adına
kesintiye uğratılarak bünyesinde boşluklar bırakılır. Bütün amaç, bozulmayan,
değişmeyen, kirlenmeyen, renk değişmeyen bir insan ve çevre habitatına
yeniden kavuşmaktır. Yaratılışın ilk, kutsal ve temiz anları tekrar gidilemeyecek olsa da güne kaynaklık edecektir: “Adem ile Havva Uçmak’ta (Cennet’te)
buluştu ve bir bakışta tutuldular birbirine. Oysa bir şey bilmiyorlardı. Nedir
aşk ve tutku nedir ve ne yapılır bu durumda. Çocuk gibi saftılar…” (“Adem ile
Havva”, Sarmal, s.424). Gerçekleştirilemeyen arzunun eleme dönen yüzü
anlatının evreninden diğer insanlar içinde yarısaydam hâle getirilmiş bir
paylaşıma dönüşmüştür. Şiirsel söylemin “bir yalnızlık durumuna ulaşmaya
niyetlenen bir arınma biçimi” (Bloom 2008: 143) olması gibi küçürek öykü de
benzer bir niyetle ortaya çıkmış yeni bir arınma biçimi olarak sembol ve
tekrarlar düzleminde “Duru”laşmaya niyetlidir.
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ABSTRACT
Symbolic Language and Repetitions in the Narrative of
Orhan Duru
The tendency of the story, especially short short story, to the human
states that are placed in trapped time and moment is directly related
to surrealist and postmodern structure preceding this century’s
functionality. On the basis of the styles’ image order that is directed
to make feel rather than only narrating, story tends and transforms
into the common structures of poetry. Short story, by the
recklessness of being an inter-genre, uses all the way the emotional
repetitions that sustain the poem. Symbolic language and repetition
are the main elements of those perceptible metaphors. In the intense
structure, by leaving gaps deliberately, some traps are installed for the
reader and the sphere of influence for the reader is expanded. Orhan
Duru, who forms his stories by self-styled manners of discourse, has
presented a similar attitude. The prisoner-like states of the period
narration and discourse in the mirror of mind, find life in the lyricism
of symbolic language and repetitions. By this way, short short story,
as being a choice of social structure including poetic style, has gained
the originality that gives the text specificity.
Key Words: Orhan Duru, short short story, symbolic language,
repetition

Ferit Edgü’nün “Çöl” Öyküsünde Yokluğun
Felsefesi
Mitat DURMUŞ *

ÖZ
Bu çalışmada edebiyatımızda yeni bir edebî tür/tarz olarak 1950’den
sonra görülmeye başlayan ve dünya edebiyatında flash fiction, shortshort story, sudden fiction, fast fiction gibi adlarla anılan küçürek öykü
örneklerinden birisi olan Ferit Edgü’nün “Çöl” öyküsü arka plan kültürü
ile birlikte çözümlenmeye çalışılmıştır. Edebiyatımızda küçürek öykü
türünün/tarzının önde gelen isimlerinden olan Edgü ile kuşağının
minimal söyleme niçin yakınlaştıkları ve “Çöl” öyküsünde bu
yakınlaşmanın izleri gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Küçürek öykü, Ferit Edgü, yokluk

“Çöl
Çok yerler gördüm. Dağlar, ovalar, yaylalar,
Denizler, kentler, başkentler…
Ama bugüne değin çölü görmüş değilim.
Çölü görmediğim halde, biliyorum ki, çölü görmeyen
Hiçbir şeyi görmüş sayılmaz.” (Edgü 2002: 59)

F

erit Edgü’nün “Çöl” öyküsünde söylemi üstüne topladığını düşündüğümüz izleksel iletinin “varlık- yokluk” ekseninde ilerlediği ön düşünüşünden kalkarak yazarın dilsel bir oyun içinde metnin öznesinin nasıl
yokluğa, yalnızlaşmaya ve uzamdan uzaklaşmaya evrildiğini çözümlemeye
çalışırken çalışmamıza bir epigraf ifade ile başlamak arzusunda idik. Ancak
öyle bir epigram ifade bulmalıydık ki hem çalışmanın hem de öykünün izleğini
verebilsin. Makaleyi şekillendireceğimiz kompozisyonu kurgularken metni
yeniden ve yeniden okuma sürecine tâbi tuttuk. Birbirinden ayrılamayan,
ayrıldığında meramı yakalamada dağılan bir bütünün dizgesi ile karşılaşma*
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mız, öykü metninin tamamını bir epigram ifade olarak almamıza zemin
hazırlamış oldu. Sonra bir öykü metninin tamamı nasıl olur da epigrafa
dönüşebilir sorusunun karşılığını aramaya çalıştık. Karşısında zihin
yorduğumuz, bir okur olarak bizi duraksatan bu öyküyü bildiğimiz öykülerden
farklı kılan bir yan olmalı düşüncesi ile metnin bir öykü mü, şiir mi, yoksa
felsefi bir söylem mi olduğunu tartışmak durumunda kaldık. Bunların
hiçbirisinden uzak olmayan “dar hacme sığdırılmış” bir söylemle karşı karşıya
olduğumuzu fark ettik. Küçürek öykü denilen edebiyatımızdaki bu türün
epigram ifadeye dönüşen, açımlanabilme olanakları kendi üstüne kapanmış,
kapsayıcı bir metin olduğunu gördük. Makalenin başına aldığımız epigraf ve
üzerine çözümleme yapacağımız metnin aynı metin olması, türe ilişkin
tanımlamayı kendi içinde barındırır konumdadır.
Üzerinde durduğumuz metnin adı olan “çöl” sözcüğü; “kumluk, susuz ve
ıssız geniş arazi, sahra”, gibi anlamlarıyla her şeyden önce bir olağandışılığı
çağrıştırmakta ve bu yönüyle de okuru daha baştan bir merak duygusunun
içine çekmektedir. Öykünün dış yapı özellikleri içteki yapıyı çözebilme
açısından önemli karşılandığı için öncelikle dış yapıya ait unsurları belirtmek
gerekir.
İncelemeye esas olan “Çöl” öyküsü, “öykü kipi” de denilen -di’li geçmiş
zaman ile geniş zamanda birinci tekil şahıs anlatımla kurgulanmıştır.
Öykümüzdeki anlatıcı, üç tür bakış açılı anlatıcıdan, “ben” adılını kullanan
sınırlı bakış açılı anlatıcıdır. Benöyküsel anlatıcının; yalnız tanık rolü oynayan,
olaylara karışmayan, gözlemledikleriyle yetinen, bildiklerini ve gördüklerini
kimi zaman kendi yorumlarıyla anlatan bir özellik taşıması (Kıran 1996: 154)
ve yazarın bu anlatı biçimini kullanmasında metinde anlamsal göndermeler
taşıması bakımından önemlidir. Öyküde başat rolü oynayan başka kahraman
(özne) bulunmadığından, yazar aslında, olayları onun merceğinden gördüğümüz “başkahraman benöyküsel anlatıcı” tanımına uymakla birlikte, herhangi
bir olayın içinde yer almadığı ve dönüştürücü özne olmadığı için “tanık
rolündeki benöyküsel anlatıcı” konumunda sunar.
Metinde öykü zamanını bildiren kesin bir tarih yoktur. “gördüm”/“bugüne
değin” gibi ardışıklık bildiren zaman belirteçleri öyküde yer alsa da, sözcelemin başlangıcı bilinmediğinden -sözce tamamlanmış olsa da- öykü zamanının
dilsel kodlanışı açısından işlevsiz bırakılmış gibidir. Bu bağlamda öyküdeki
anlatı kişisinin zamana tutunamayışı söz konusu olur.
Mekân ise, metnin her bir ifadesinde yer alır. Mekânı oluşturan öğeler
karşılıklı bağımlılık ilişkisi içindedir. Anlam da bir bakıma bu ilişkilerden
doğmuştur. Yazarın bir mekâna/uzama bağlı kalmaksızın, adlarını verdiği
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mekân alanları öykünün anahtar ifadesi olan “Çöl” uzamına ilişkin bir zıtlıklar
yumağının varlığına bağlı olarak öyküde yer alır. Metni kapsayan ve açımlanabilme olanaklarını kendi üzerine toplamış olan “Çöl” bir uzam alanı olmaktan daha çok felsefi göndermelere katkı sunan bir niteliğe dönüştürülmüştür.
“Çöl” bir yanıyla yanma, kavrulma, bunaltı, yabancılaşma ve yalnızlık gibi
izleksel ifadelere açımlanma olanağı tanırken, diğer yanıyla da varlığın ya da
varoluşun zıttı olarak metinde yer alır. Yazarın görme eylemi ile okuruna
sunduğu “dağlar, ovalar, yaylalar, denizler, kentler, başkentler” anlatının
gerçekleştiği mekânlar/uzamlar olmaktan ziyade fikri söylemin teksif edildiği
uzamlar olur. Bu mekân/uzam adları öykünün kendi gerçekliğinde bir mekân
adına gönderme yapmaz. Yaşanılan dünyadaki nesnelere ilişkin bir varlığa
vurgu yapar. “Çöl” de bu anlamda bir zıtlıklar kurgusu olarak “yokluğa” vurgu
yapar. “bugüne değin çölü görmüş değilim” ifadesi ile yazar adı anılan uzam
alanlarını varlık ile mahiyet ilişkisi düzleminde değerlendirir. Nesnenin ya da
varlığın var olması onun mahiyetini göstermekten uzaktır. Varlığın mahiyeti,
yokluğun sınırında sınanır. Öyküde, çöl, bir varlık olarak değil bir mahiyet
alanı olarak ele alınır. Ayrıca anlatıcının öykünün başındaki “gören”, “bilen”
konumu (Çok yerler gördüm. Dağlar, ovalar, yaylalar, Denizler, kentler, başkentler…) ile anlatı izlencesindeki ve öykünün sonundaki konumu “Çölü görmediğim halde, biliyorum ki, çölü görmeyen, Hiçbir şeyi görmüş sayılmaz”
denilerek “biliyorum ki” ifadesini de boşa çıkaran bir zıtlığa dönüşür. Bu
durum var-yok arasındaki zıtlıkla ve yokluğun felsefi söylemi ile de ilişkilidir.
Bu bağlamda öykü iki metin halkası üzerine kurulmuş olur. Birinci metin halkası “görme (gördüm)” eylemi ya da açar sözcüğü üzerine kurulmuşken, ikinci
metin “bilme (görmediğim halde, biliyorum ki)” açar sözcüğü üzerine kurulur.
Varlığın “görünür”lüğü ile yokluğun “bilinir”liği arasında kurulan bu zıtlık da
metnin örüntüsü bakımından dikkate alınmalıdır (Aktok-Bal 2010: 69).
Bu açıdan felsefede varlık kavramı ve edebiyatımızda 1940’lardan sonra
varlığını hissettiren Varoluşçuluk akımının Edgü ve kuşağı üzenindeki
etkilerine de edebi metinlerdeki görünümleri boyutundan bakmak gerekir. Çöl
öyküsü var ve yok zıtlığı üzerine kurgulandığına göre önce varlığı tanımlamak
gerekir. Bu da bizi doğrudan felsefenin alanına çeker.
1- Çöl Üstüne Ontolojik Bir Yaklaşım
Aristoteles’in ifadesiyle; “doğal olarak bilmeyi isteyen insan” (Aristoteles
1996: ) kendisini çepeçevre kuşatan varlığı, felsefe tarihi boyunca sorun
edinmiş ve sorgulamıştır. Genel anlamıyla varlık; yokluğun zıddı, varolan,
oluşa karşı değişmeden kalan, mekânda bir yer işgal eden kalıcı gerçeklik
olarak da tanımlanmaktadır. Felsefî literatürde; “varlık, bilinçten bağımsız
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olarak var olan”, diye tanımlanmaktadır (Hançerlioğlu 1989: 437). Yani, gerek
maddî, gerekse düşünsel olarak var olan her şeyi başka türlü bir “belirlenimden” bağımsız olarak tanımlayan, ne tarzda var olduklarına bakılmaksızın
insan bilincinin dışında veya ondan bağımsız, nesnel veya öznel gerçeklik mi
olduğu belli olmadan dile getirilen felsefî kavrama varlık denmektedir (BuhrKosing 1999: 456).
Felsefî açıdan varlığın var olma alanları; “dış dünyada, düşüncede ve dilde
varlık” olmak üzere üç ana kategoride ele alınmıştır. Dış dünya, özellikle
benliğin dışında ve özneden bağımsız olan nesnelerin alanıdır. Bu varlıklara
kendi başına varlık da denilmiştir. Kendi başına var olan varlıklar, düşünen
varlıktan bağımsız, salt, bulanık ve belirsizdir (Kılıç 2004: 43). Özneden
bağımsız olarak, kendi başına varlık olan “kentler, başkentler” ve fark edilen
ya da bilinilen yerler değil de görülen yerler özneden bağımsız olduğu için
öyküde yalıtık ve ilintisiz bir varlıklar/mekân alanları olarak sunulur. Dış
dünyadaki varlığın nesne olarak varlığının söz konusu olabilmesi için, düşünmenin ve bilginin konusu olması gereklidir. Düşünmeye ve bilginin konusu
olmaya başladıktan sonra varlık, belirsizlik ve bulanıklıktan kurtul-maktadır.
Bulanıklıktan kurtulan varlığın, insan düşüncesinde bir kez var olduktan sonra
kaybolup gitmesi söz konusu değildir. Bir kez zihinde var olduktan sonra artık
düşünmenin konusu olarak sürekli bir şekilde öznenin (düşünenin) karşısında
durur. Çöl, öyküde görülen ve özneden bağımsız değil, bilinen bir varlıktır.
Dolayısı ile yokluğu imlese de yok olması imkân dâhilinde değildir. Çünkü
düşünce ve bilginin konusu olmuştur. Öyküde vurgu yapılmak istenen de
düşünce ve bilginin konusuna ulaşamayan hiçbir şey görmüş sayılmaz savına
dayandırılır. Zira özneden bağımsız olan varlığın görülmesi düşünceye
yansımadığından, düşünsel olarak bir anlam ifade etmez. Hiçbir şey olur.
Wittgenstein’a göre söylersek; “Düşünülebilir olan, olanaklıdır da” (Soykan
2006: 156). Dış dünyadaki varlık, düşünmeye konu olduğu andan itibaren
ortadan kalkmakta, artık düşünmenin çeşitli tezahürleri olan algıla-ma,
duyumsama, tasarlama, hayal etme ve hatırlama aracılığıyla düşünen varlığın
yani ‘ben’in bir nesnesi haline gelmektedir. Öyküde yazarın “Çok yerler
gördüm. Dağlar, ovalar, yaylalar, / Denizler, kentler, başkentler…” şeklinde
ifade ettiği nesneler/şeyler ya da dış dünyaya ilişkin varlıklara vurgu yapan
unsurlar olması dolayısıyla “görülen” var’lar, düşünce alanında buna yazar
“bilme” diyor kendini göstermediği için “hiçliğe” açılırken, bilme eylemine
bağlı olarak düşünce alanında bir varlık niteliği kazanan çöl ise varlığı temsil
eder niteliğe dönüşmüştür. Yazar “Ama bugüne değin çölü görmüş değilim. /
Çölü görmediğim halde, biliyorum ki, çölü görmeyen / Hiçbir şeyi görmüş
sayılmaz” derken “bilme” eylemini bir kesinliğe bağlamak adına “biliyorum ki”
şeklinde ifade eder. Başlangıçta yokluğu imleyen “Çöl” bilme eylemine bağlı
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olarak yokluğun bilgisini sunduğu için var’lığı imler bir niteliğe dönüşür.
Öyküde yazar, düşüncede ve dilde olan varlıklarla dış dünyada olan varlıkları
karşıtlık düzleminde ele alır. Dış dünyadaki varlık olarak görülen “Çok yerler
gördüm. Dağlar, ovalar, yaylalar, / Denizler, kentler, başkentler…” ile bilinen
(“biliyorum ki” denilerek ifade edilen) Çöl’ü karşıtlık içinde sunar. Görmek,
bilmek anlamına gelmediğinden, bilinen görülenden üstün tutulmuştur.
2- Dil-Varlık İlişkisi Üzerine Bir Yaklaşım
Düşünme ile dış dünyada var olan arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan iki yol
vardır. Birinci yol, düşünme dış dünyayı doğrudan yansıtır. İkinci yol ise, dış
dünyanın düşünme tarafından ancak kavramlar aracılığıyla yansıtılabilmesidir. Düşünme, dış dünyada var olanı onun var oluşunu, parça ya da bütün
olarak uygun olsun ya da olmasın, yeniden kurar. Bu yeniden kurmada dış
dünyanın gerçekliğine ne kadar sadık kalınabilir? Ya da bu mümkün müdür?
(Kılıç 2004. 45) Dış dünyadaki varlığın düşüncedeki varlıkla aynileşmesi söz
konusu olamayacağından ya da dış dünyadaki varlık düşüncede yalnızca bir
tasarım / kavram olarak var olacağından varlık düşüncede yeniden var olmuş
olur. Düşüncedeki var oluş ise dile dayanır. Bu bakımdan başkalarının
düşüncelerini kavramanın yolu da ortak kavramlara sahip olmaktan geçer.
Dil, düşüncelerin ortak kodlanmasından başkaca bir şey olmasa gerek. Dış
dünyadaki varlıkların kavranması ancak dil aracılığı ile gerçekleşir. Dünyamızda olmayan nesnenin / şeyin dilimizde de karşılığının olmayışı bundandır.
Varlığın açılımlarını ortaya koyan ve onu açık hale getiren dildir. Dilin olmadığı
yerde varlığın açıklığı yoktur. Bu sebeple Wittgenstein, Tractatus’da; “Benim
dilimin sınırları, benim dünyamın sınırlarını gösterir.” (Soykan 2006: 161) der.
Düşüncede varlık’ın dış dünyadaki yansıması olan kavramlar, başkalarına
iletilme imkânını dilde bulurlar. Kavramlar dilde nesnelleşebilirler. Dolayısıyla
bilişsel her türlü etkinliğin dilde olduğu söylenebilir. Çöl öyküsünde görülen
bir varlık olarak çöl yazarın dünyasına girmemiş ya da var olmamıştır ancak
dilde yokluğun, hiçliğin, yaşamın tükendiği bir varlık olarak kendisini var
kılmaya konumlamıştır. Yazarın görülenler dünyasında çöl olmamasına
rağmen dilinde yani düşüncesini teksif ettiği söz varlığı içinde çöl vardır.
Dolayısıyla çöl öyküde bir uzama değil dilsel bir varlığa göndermede bulunur.
3- Edebi Metinlerimizde Varlık ve Varoluş Üzerine Bir Yaklaşım 1
Batı dünyasının kendine özgü atmosferi ve sorunlarının bir sonucu olarak
ortaya çıkan varoluşçuluk ise Türkiye’de 1940’larda tanınmaya başlar.
Özellikle MEB’in Tercüme dergisinde Sartre’ın “Existentialisme Bir Hümaniz1

Bu başlık altındaki yargılarımızda Mustafa Kurt’un “Varoluşçuluğun Türk Edebiyatına Girişi ve İlk
Etkileri”, Gazi Türkiyat Dergisi, Bahar, 2009/4, s.139-154) başlıklı makalesinden geniş ölçüde
yararlanılmıştır.
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madır” adlı yazısının yayımlanması bu alandaki en önemli adımlardan
birisidir. Hilmi Ziya Ülken’in varoluşçu felsefenin Türkiye’de tanınmasına
yönelik olarak İstanbul dergisinde yazdığı yazılar ve yayımladığı çeviriler,
dönemi içinde sadece adı yeni yeni duyulmaya başlayan akımın tanınmasına
yardımcı olur (Kurt 2009: 139).
Ankara’da aylık olarak yayımlanan ve Mavi Hareketi’ni oluşturan şair ve
yazarların bir araya geldiği Mavi dergisi (1 Kasım 1952-Nisan 1956) daha
sonraki yıllarda varoluşçulukla iç içe olacak pek çok yazarı bir araya toplar.
Güner Sümer, Ferit Edgü, Ahmet Oktay, Orhan Duru, Demir Özlü gibi isimler,
Attilâ İlhan’ın öncülüğünde “sosyal realizm” adını verdikleri bir eğilim içinde
görülürler. Her ne kadar Attilâ İlhan’ın öncülüğünde “sosyal realizm”i
savunsalar da yukarıda isimleri sayılan yazarların o dönemde yayımladıkları
edebî metinlerde gösterdikleri eğilimler ile derginin “sosyal realizm” tezleri
pek de örtüşmez. Öyle ki Demir Özlü, Sartre varoluşçuluğunun açık etkilerini
gösteren, bireyi ve onun bunalımlarını anlattığı öykülerini topladığı “Bunaltı”yı
bu dönemde yayımlar (Kurt 2009: 140).
Varoluşçu felsefenin Türk edebiyatında konuşulup tartışıldığı en önemli
süreli yayınlardan birisi de “a” dergisidir. Derginin 16. sayısının “Varoluş
(Existence) Filozofları ve Varoluşçuluk (Existentialisme) Özel Sayısı” olarak
çıkması varoluşçuluğun ciddi olarak ele alındığının bir göstergesidir. Aynı
yıllarda pek çok süreli yayında varoluşçuluk çok yoğun biçimde tartışılır. Yine
bu dönemde Değişim dergisi “İntihar Özel Sayısı” adlı özel bir sayı yayımlar.

Yeditepe, Yücel, Pazar Postası, Yeni İstanbul, Yeni Ufuklar, Yelken, Yordam
gibi dergilerde varoluşçuların felsefi yaklaşımları üzerine yazılar yayımlanır.
Akımla ilgili ciddi kitaplar da bu yıllarda Türkçeye çevrilir. Bu çeviri faaliyetinin
1950’den sonra birden artması ve özellikle de 1960–70 arasında akımın
hemen hemen bütün temel kitaplarının çevrilmiş olması oldukça dikkat
çekicidir (Kurt 2009: 140). Varoluş, bunalım ve intihar kavramının bu yıllarda
sıklıkla kullanılmış olması ya da Varoluşçuluk akımının bu sözlerle
özdeşleşmeye yönelmesi “yaşam alanlarının tükenmişliğine” de vurgu yapan
“Çöl” öyküsünün bir rastlantı olarak ortaya çıkmadığı gibi elbet rastlantısal
değildir. Bireyin varlık karşısındaki tavır alışları, içinde bulundukları sosyal
şartlarla da yakından ilintilidir.
Bütün dünyanın buhranlarla sarsıldığı bu dönemde şiir vadisinde Garip
üçlüsünün yaşama ve olaylara karşı takındığı umursamaz ve alaycı hatta kimi
zaman “nihilist” tutumu da aslında bu kırılmanın birer yansımasıdır. Bu tavır
bir bakıma bireyin kuşatıldığı dünyadan ironik bir üslûp kullanarak çıkışının,
zaman zaman da bilinçdışına ve bilinçaltına yönelişinin bir göstergesidir
(Durmuş 2011: 460).
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Elbette bu durumu yalnızca edebiyatla sınırlandırmak yeterli olmayacaktır.
Söz konusu olan bir zihniyet değişikliğidir. Gelenekle ve toplumun sahip
olduğu değerler/inançlar sistemiyle bir hesaplaşmayı da içeren bu değişimin
en somut örneklerini 1940’lı yılların sonu ile 1950’li yılların başlarında görmek
olanaklıdır. Sait Faik’in özellikle Alemdağ’da Var Bir Yılan ile Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın Abdullah Efendi’nin Rüyaları adlı eserleri; değişen, yalnız kalan,
bunalan, kendi kendisiyle ve toplumla hesaplaşan bireyin içinde bulunduğu
durumu ifade etmede farklı yolların arandığını gösteren metinlerdendir (Kurt
2009: 141).
Varoluşçu felsefenin söylemleri ile modernizmin getirdiklerini birlikte
karşılayan/yaşayan bireyin/yazarın evrende tek başına/yalnız olduğunun
farkına varışı, onun değerler sistemini de alt üst eder. İnançların sarsılması;
geçmişle ve değerler sistemiyle hesaplaşma ve bütün bunların bir sonucu
olarak da bir çeşit nihilizme düşme, hem toplumsal düzlemde hem de
bireysel düzlemde yalnızlaşmayı, içe kapanmayı, buhranı ve bunalımı
beraberinde getirir. Bu yılların bireyi tekilleştiren psikolojisine tanıklık eden
Özlü şöyle der:
“Nihilizmin, eski, kokuşmuş geleneklere karşı çıkışı, geleneklerle alay
edişi, öfkesi bize örnek oldu. Bu yeni dil çağdaş düşünceleri anlayabilmemize yol açmıştır. [...] Öte yandan da Sartre’ın çağdaş, Kafka’nınsa
önüne durulmaz, bizi kökten saran etkisi geliyordu. [...] Yıkıntıyı kuşağıma
yakıştırıyorum, bizim kuşak ortaklaşa bir nihilizmden yola çıktığı için, bir
kuşak davranışı yapması gerekiyordu” (1967: 66).

Yine bu dönemi ve onun psikolojik yansımasını vermesi bakımından Ahmet
Oktay’ın şu değerlendirmesi oldukça dikkate değerdir:
“Hem yasalar hem de bilgi düzeyimizin eksikliği dolayısıyla, benim
kuşağım o yıllarda Marksist terminolojiyi değil, belirgin biçimde
Varoluşçuluğun sözlüğünü kullanırdı: Seçme, özgürlük atılmışlık, hiçlik vb.
Sartre’ın en sevdiğimiz sözü ‘Cehennem başkalarıdır’ sözüydü. Koşullar,
iyimser olmamıza izin vermiyordu aslında. Kendimizi yorgun, yenilmiş,
aldatılmış ve yalnız hissediyorduk” (2003: 9).

Oktay’ın ifadelerine sinen bu “Çöl”de kalış durumu edebî metinlerin izleksel
söylemini de kendi üstüne toplar.
Varoluşçu akımın söz dağarcığında sıklıkla vurgulanan “seçme”, “özgürlük”,
“yalnızlık”, “bunalmışlık” sözcükleri giderek birbirinden kopan ve dolayısıyla
bir iletişim kesilmesine uğrayan şehirlerindeki öyküdeki gibi söylersek
başkentlerde yaşayan yazarları, şairleri “seçme”, “özgürlük”, “dünyaya
atılmışlık”, “yalnızlık” gibi sözcüklere ya da öyküden hareketle söyleyelim
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Çöl’e yakınlaştırır. Bu akımdan etkilenen öykücüler bir anlamda bu felsefenin
bazı kavramlarını edebî metnin kendine özgü kuralları içine yerleştirirler.
Özellikle Edgü ile aynı kuşaktan olan Özlü’nün ilk öykü kitabının Bunaltı adını
taşıması; Ferit Edgü’nün ilk yapıtlarının Kaçkınlar ve Bozgun adını taşıması;
Orhan Duru’nun ilk öykü kitabının Bırakılmış Biri adını taşıması da yukarda
ifade ettiğimiz gibi rastlantısal bir durum değildir. 2 Bunaltı’lmış, Bozgun’a
uğramış, Bırakılmış olan bireyi kendi yaşamlarında da içselleştiren bu dönem
yazarları, Çöl’de kalmışçasına yalnızlığı bir sığınma ve var olma alanı olarak
görmeye başlarlar. Edebiyatımızda küçürek öykü olarak adlandırdığımız
minimal söylemin bu dönem yazarlarının metinlerinde kendini bulması da
yalnızlaşmış bireyin durumunu vermesi açısından önem taşır. Çünkü yalnızlar
kendilerini dışa vururken, uzun konuşmayı sevmezler.
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Konuya ilişkin olarak Orhan Duru ile yapılan “Orhan Duru ile Söyleşi”, (Adam Öykü, S.2, OcakŞubat 1996, s. 146–147) adlı söyleşi metnine bakılabilir. Burada Orhan Duru’nun şu ifadesi bir
bakıma yukarıdaki yaklaşımı onaylar niteliktedir: “Sartre ve Camus’nün İkinci Dünya Savaşı
sonrası estirdiği ‘Varoluşçuluk’ havasını ilk bizler soluduk derinden. Demir Özlü’nün 1958 yılında
yayımladığı ilk öykü kitabının Bunaltı adını taşıması boşuna değildir. Ferit Edgü’nün ilk
yapıtlarının Kaçkınlar ve Bozgun adını taşıması da öyle. Bu yapıtlarda bir bunalım ağırlığı ve
umutsuzluk sezilir derinden. Kısacası bambaşka bir öykü anlayışı ve yeni bir söylem. İlk öykü
kitabım Bırakılmış Biri de aynı ortamda yayımlandı. […] ‘Varoluşçuluk’ dışında, geçen yüzyıl Rus
yazarları, özellikle Dostoyevski’nin etkili olduğunu, daha sonraları buna Kafka’nın eklendiğini
söyleyebiliriz.”
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ABSTRACT
Philosophy of poverty in Ferit Edgü’s story “Çöl”
This paper tries to analyse Ferit Edgü’s story “Çöl” which is one of the
examples of short stories appeared after 1950s as a new literary genre
called as flash fiction, short short story, sudden fiction, and fast plan
in the world literature through its background culture. It is also tried
to be analysed why Edgü, one of the leading figures of short short
story genre in Turkish literature and his generation approached to the
minimal discourse as well as its traces in the story, “Çöl”.
Key words: Short short story, Ferit Edgü, poverty
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Bunaltı ve Varlık Sıkıntısı:
Murathan Mungan’ın Kibrit Çöpleri
Ülkü ELİUZ *

ÖZ
Murathan Mungan, çağcıl bir mahkum algısındaki bireyin, yaşamın
yabanı ve yabancısı olarak sürekli sınırlara çarpış ve hiçbiryerdeliğini
fark edişini metinleştirir. Sınırlandırılmışlık ve parçalanmışlık karşısında
mücadele içerisinde olan Mungan bireyleri, varoluşsal açıdan bunaltı
ve varlık sıkıntısı yaşarlar. 80 küçürek öykünün yer aldığı Kibrit Çöpleri
adlı yapıtında, verilmişlikler ile çatışma yaşayan, gündelik yaşamın
gerçekleri karşısında çözülüşe maruz kalan bireyin arayışlarını anlatır.
Mungan’ın bu metinlerinde birey için dünya, tutuklayan bir sürgün yeri
hatta labirent halindedir.
Bu çalışmada, hızlı, kopuk, parçalanmış ve deneysel bir yolculuk
şeklinde kurgulanan Mungan’ın küçürek öykülerindeki yansıtıcı ve
yaratıcı imlemeler çözümlenecektir. Böylece normların baskısı veya
yerleşik kuralların bağlayıcılığı ile kısıtlanan bireyin kendiliğini arayışına
işaret edilecektir.

Anahtar kelimeler: birey, bunaltı, küçürek öykü, Murathan Mungan,
Kibrit Çöpleri.

Giriş: Varoluşçuluk ve Bunaltı

V

“Biz, o sürgün meduzalar…”
Edip Cansever

aroluşçuluk nedir? Varoluşçuluk hakkında pek çok tanım yapılmış bir
kavramdır. Hamlin’e göre bunaltı, Wylie’ye göre bunalım, Mounier’e göre
umutsuzluk, Whal’e göre başkaldırı, Lukács’a göre idealizm, Marcel’e
göre özgürlük, Benda’ya göre akıldışılık, Foulquie’ye göre saçmalık
felsefesidir. Richter ise varoluşçuluğun işlevsel bir tanımını şöyle yapar:
“Köklerinden kopmuş, temelini yitirmiş, geçmişe, tarihe güvenini kaybetmiş,
*

Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü /
TRABZON
ulku.eliuz@mynet.com
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toplumda yabancılaşmış, mutsuz, huzursuz insan varlığını dile getiren felsefe”
(Wahl 1999: 17). İnsanın “hiç ile hep arasındaki ortada” (Colette 2006: 67)
olduğu bu felsefi düşüncenin temelinde yozlaşan ve yabancılaşan insanî
temellere karşı pasif nitelikli bir tepkinin varlığı yatmaktadır.
İnsan varolan bir varlıktır; kendi özünü her an ve yeniden yaratmakta/
kurmaktadır. Bunu gerçekleştirebilmek için ise dünyaya atılması, acı çekmesi,
savaşması şarttır. İnsan varlıkla özü arasındaki dengeyi ancak bu şekilse
olanaklı kılabilir. “Varoluşçular, yaşamın anlamını keşfetmeye çalışmakta
değil, yaşamımızdan bir anlam yaratmaya çalışmakla uğraşırlar, yaşama nasıl
cevap vereceğimiz sorusuyla değil, yaşamın bir soru olmadığı cevabıyla
ilgilenirler” (Göka 1997: 142). Varoluşçuluk, insanın dünyaya fırlatılmış
bulunduğunu, dolayısıyla kendisini nasıl oluşturursa öyle olacağını; insanın
özünü kendisinin belirleyeceğini; bireysel insan varlığının sabit ya da
değişmez, özsel bir doğası bulunmadığını öne sürer.
Varoluşçuluk, insanın bireysel boyutunu kaybetmeye başladığı, yaşanan
zamanla gelenek arasındaki bağlantının koptuğu, insan denilen mahlukun
anlamsız bir varlık haline geldiği ve özünü kaybetmeye başladığı zamanlarda
ortaya çıkar. Modernizm ve onun teknolojik verileri insanın kendine, topluma
daha güvensiz, yabancı bir varlığa dönüşmesine sebep olur. Sartre’ın
deyimiyle “İnsanoğlu giderek sebepsiz, gereksiz ve anlamsız bir varlık hâline
gelir. Geçmişsiz, desteksiz, yapayalnız bir varlık. Tarih denilen arabaya
hayvanca koşulmuş savaşı ve ölümü bekleyen iğreti bir varlıktır” (Sartre 1999:
111). Yoğun bunalım ve sıkıntı hâli, insanî özün kendisini kurması için gerekli
olan iç enerjiyi sağlar. Soren Kiekeegard’ın deyimiyle “Bireyleşme ancak
yalnızlık, boğuntu, kaygı ve umutsuzluk içinde” (2001: 26) belirginleşir. Savaş
sonrası zamanlarda yaşanan bunalım, gelişen teknolojinin yaşama soktuğu
mekanik sistem, bir oluş düşüncesi ve süreci olan varoluşçuluk fikrini
besleyen en temel kaynaklardır. Gelişen ve makineleşen dünyada insan, her
gün daha da artan bir hızla makinenin egemenliğine girer; özünü, kişiliğini,
değerlerini, benliğini yitirir.
Modern Masalcı: Murathan Mungan
“Ve mutluluk bir kibrit çöpü,
artık ne kadar yanarsa...”
Edip Cansever

Bireyin eskiyen masallarının söküklerini onarmaya; unutuluşun dehlizlerinden kurtarmaya çalışan Mungan’ın bambaşka gerçeklik öğelerinin evreninde
bireysel farkındalıkların somutlandığı yapıtlarının dünyası, şimdiden geçmişe
dönük bir akışta tüm değerlerin sarsıntısı üzerinde kuruludur.
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Öyküyü bir “şimdiki zaman sanatı” (1998: 75) olarak gören Mungan, “seri
üretim teknolojisinin her şeyi hızla sil[diği]” (1998: 69) akış içerisinde bellek
yitimi tehdidi ile karşı karşıya olan topluma ve bireye yeni bir yol haritası
belirlemek ister. “Hikayeye tadını veren bir biçimde yarım kalmışlığıdır” (1998:
75) diyen yazar, insanın hep bir son isteği ve belirsizlik ürküntüsü içindeki
bunaltılarını aktarır:
“Niye hep bir kesinlik, iri harflerle yazılmış süslü bir ‘SON’ yazısı istiyoruz
hayattan? Bir ‘son bilgisi’ niye hayatın teminatı oluyor gözümüzde? (..)
Paramparçalığı ve yarınsızlığıyla öykü, belki de okura gündelik yaşamın
geçiciliğinin hüznünü duyuruyordur yeniden. Öyle, kırık dökük, öyle yarım
kalmış, öyle dağılmış, öyle tamamlanmamış bir dolu olayla, dört yana
saçılmış parça parça bir hayat yaşıyoruz. Roman, yoksul hayatımıza bir
şaşaa kazandırıyor kendi gözümüzde. Bize tamamlanmışlığın zaferini
tattırıyor. Sahte zaferini. Kendimizi, bir roman kahramanı sanmamıza
neden oluyor. Hikâye ise, katı gerçekliğiyle hayatımıza daha çok benziyor:
Parçalanmış, kırık dökük, sonunun ne olacağını bilemediğimiz, belirsiz,
ucu açık… Yarını olmayan… Galiba asıl bundan korkuyoruz. Hayatımızdan…” (1998: 76).

Bir giz hatta bilmeceye dönüşme noktasındaki Mungan metinlerinde,
okurdan yazılanlar kadar yazılmayanların da stratejik önemini farketmesi
beklenir: “Söylenmemiş sözlerin arasındaki uzaklıktaki söylenmemiş şeylerin
okurca seslendirilmesi istenen sessizliği yatar” (1996: 56). Onun eserlerinde
birey bir eşiktedir; bu eşikte ardına dönerek kendiyle ve toplumla hesaplaşır,
geçmişe son kez ve derinden bakar. Bir tür içe doğru çevrilmiş araştırıcı
gözün kendisiyle yüzleşebilme eğilimine sahip bu derinden bakış, cömert bir
yazar yüreğinin sesiyle tamamlanır: “Hayattan kaçtım, sanata sığındım. Yazıyı
evlat edindim, okurları akraba…” (1998: 75). Mungan, “hem kesin bir kopuş,
hem derin bir süreklilik için geçmişin dağınık malzemesinin ortasında tarafsız
gözlerle kendini bir yabancı gibi uzun uzadıya gözden geçir(rerek).” (1996: 15)
sanatkar ve yapıtı arasındaki derin bağıntıya okuru da dahil eder.
Tek ve Anlık: Kibrit Çöpleri
“kalbinin yerlisi değil yabanı olanlar”
Mungan

Bir şey söylemeyi değil bir şeyi belirtmeyi hedefleyen Murathan Mungan,

Kibrit Çöpleri adlı eserinde seksen küçürek öykü boyunca kendini yaşadığı
dünyada çağcıl bir mahkum olarak algılayan bireylerin, yaşadığı dünyanın
yabanı / yabancısı olarak sürekli sınırlara çarpma ve hiçbiryerdeliğini fark
edişlerini metinleştirir. “Tek bir olayın ince işlenmemiş anlatısı” ve “doruğa
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yakın ya da doruktan hemen önce başla(yan)” (Abrams 1997: 54) nitelikteki
öykülerde bireyler, şimdiye ve geçmişe aynı uzaklıktaki bir kavşaktadırlar.
Şimdinin içindeki geçmişle değil geçmişin içindeki şimdiyle hesaplaşan

Kibrit Çöpleri, “yeniden başlama gücünü” (Mungan 1998: 75) okurdan
bekleyen anlatılardır. Bu metinlerde “gerçeğin parçalanmışlığı ve
sınırlandırılmışlığına karşın oraya konulan kesitin sınırları aşılıp kameranın
ulaşabileceğinden daha geniş boyutlarda bir görüntü imle(nir)” (Cortazar
1997: 246). Mungan’ın küçürek öyküleri “bir anı gibi tanımsız ve saplantılı bir
şeyler, mavimsi ve eflatun bir atmosfer” (Eco 1996: 46) aktarıcısıdırlar.
Yansıtıcı ve yaratıcı göndergelere sahip bu imlemede, hızlı, kopuk,
parçalanmış ve deneysel bir yolculuk dikkat çeker: “Her soruşturma bir
‘arayış’tır. Her arayışa önceden arananın kendisi yol gösterir” (Çüçen 1997:
24). Eserdeki son metinde yolculuğa dönüşen arayış ve arayışla derinleşen
bunaltı, varoluşsal yolculuğun çerçevesini işaret eder:
“Yolda kalmış öyküler, yol almış öyküler, yoldan geçen öyküler, yolda
geçen öyküler, yarı yoldan dönmüş öyküler, yoldan çıkmış öyküler, yolsuz
kalmış öyküler, yolunu kaybetmiş öyküler, yolumuza çıkan öyküler,
yolumuzu kesen öyküler, anlamak, anlatmak için yolumuzu beklerler”
(“Öykü, yol, hayat” s.97).

En küçük ateş kaynağı olan kibrit çöpünün eserin ismi oluşu ve çoğulluk
imleyişi, yolun, yolculuğun ve yolcunun derinsel niteliklerine işaret eder.
Kibrit Çöpleri, tek tek ve bütün olarak anlık, şok ve uyarıcı etkisi bırakırken
varoluşsal anlamda yanan, varlık-yokluk çizgiselinde seçimler ve kararların
kuşatmasına rağmen varolan, kalabalıkta yalnızlık bunaltısının imgesidir. Bu
bunaltı, bir masal yoğunluğundadır ama klasik masal formundan kısalık ve
mutlu sonla bitme noktasında ayrılır. Ayrıca özneldir; tıpkı kibrit çöpü gibi
yanar ve biter; bütün varlığı yanma süresidir; tıpkı insan ömrü gibi. Kibrit
yanar, ışık/ateş söner ama o ateşin yerini geri döndürememenin bunaltısı alır.
Yaşanması gereken bir deneyim olan bu aşamada varlık sıkıntısı ve
sonrasında bunaltı yaşanması ise, kaçınılmaz ve zorunludur. İçsel sancıların,
gerçekleri yaşayamamanın bunaltısı içindeki bireye ait yaşamın saçmalığı
karşısındaki çaresizliğine de göndermede bulunur. İlk küçürek metin olan
“Duman İşaretleri”, tüm öykülerin yapı ve içerik yönünden tanımı halindedir:
“Kısa kesik duman işaretleri. (..)
Ben ne yapmam, ne söylemem gerektiğini yanlıca kağıt üstünde bilen
biriyim, der hikayeci. (..)
Sizden tek isteğim, hız yapmayın okurken. Göze az görünenler, hızda
çabuk kaybedilirler. (..)
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Hatırınızda kalanlarla yaşayayım daha sonra.
Bir çakım, bir an; ama ateş, ama duman. (“Duman işaretleri”s.7)

Bir nevi küçürek öykünün tanımını yapan ve çerçevesini çizen sanatkarın
yazınsal uzamı, öznel ve nesnel varlık sorgulaması sonucunda ben bilincine
varabilme çabası ile şekillenir. Dünya içinde yaşamanın kaçınılmaz bir sonucu
olan tükenişin ve “kişileşmiş deneyimin” (Giddens 2010: 251) yansıması olan
duman, “ışığa eşlik eden sıcaklık” (Frankl 1998: 7) niteliğine sahiptir; ışık gider
geride ise sıcaklığını bırakır. Ateş gider, geride duman bırakır. Bu duman
varoluşun sürekliliğini imler. Varoluşsal kaygıların imi olan tek, yanan ve
sönen ama geride dumanlar/izler bırakan Kibrit Çöpleri de, içinde bulunduğu
kutu tarafından sınırları belirlenen kuşatılmış bir varlık alanı yaşarlar:
“Bir zamandır herkes birbirini arıyor zaten. Yanlış yerde, yanlış zamanda,
eskiden burun kıvırdığımız bir oyunu seyreder gibi. (..) Arayan, aranan her
şey o sözcüğün ardında kayboldu. Başlangıçsızlığın hikayesidir bu. Hiç
karşılaşmamış olmanın, hiçbir gelecek vaat etmeyen hikayesi. Tıpkı diğer
kısa hikayeler gibi” (“Başlangıçsızlığın Hikayesi”, s.36).

Bu kuşatılmışlığı aşmanın tek yolu yanmak, sönmek ve anlık bir iz bırakarak
tükenmektir. Tıpkı insan ve insan yaşamı gibi. Dünyaya bırakılmış varlık olan
insan, kibrit çöpleri misali, kendini yaratma zorunluluğu içerisinde kuşatanengelleyen durumları aşmaya çalışır ki bu da onu bunaltır. Atılmışlığın
bunaltısı, kendiliğin keşfini hazırlayan bir süreç olarak yapıcı atılımları kapsar:
“En kısa hikaye parçasına an denir. Bazı anlar bütün yaşamımızı belirler.
‘Bütün yaşamımız’ dediğimiz de o birkaç ana bakar aslında…(..)
O an her şeyi anladım, bir anda oldu ağbi kendimde değildim, görür
görmez sevdim, bir an öleceğimi sandım, o an basiretim bağlandı, onları
birlikte gördüğüm an her şey bitmişti, bir anda elimden kaçıp gitti, o an
acil bir karar vermek gerekiyordu, yıllardır bu anı bekledim, anında sustu,
bir anda dünya başıma yıkıldı, o an dünyalar benim oldu, bir anlık bir
şeydi, o anda gidebilseydim bunlar olmayacaktı, ne biliyim bir an
dalgınlığıma geldi, kapıdan çıktığı an, arabaya bindiği an, eve girdiği an,
imzayı attığı an, tetiğe baktığı an…
Kaderi o an belli olmuştu.
Eskiden kimi halklar ölülerin göz kapaklarına paralar, taşlar koyuyorlarmış uğurlarken…
Anlar bizim göz kapaklarımızda kalanlardır.
Hayatın dizinin dibine oturup hikaye söyleyenler, bizim sanatımız
gözkapakları için anları parlatmaktır” (“An”, s.92).
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“Yaşanana dilsizleşmenin başkaldırısı” (Mungan 1996: 56) niteliğindeki
seksen küçürek metinde, an’a tutuklu bireye dayatılan tüm rollerin ve
giydirilen tüm yaptırımların bunaltısı, kendisi olamayan, ötekine bağımlı
bireylerin trajedisi ana matris halindedir. Boğunç, iç daralması, boğuntu,
sıkıntı, bungunluk gibi adlarla karşılanabilecek bunaltı, aslında değerler
dizgesinin oluşumuna yardımcı olan yapıcı bir sıkıntı hâlidir. Bu bunaltı, hem
kendinden hem başkalarından sorumlu olan bireyin toplumsal çürümüşlüğü
fark etmesi, duyarsızlık karşısındaki çaresiz kalması ve sınırlandırılmasıdır.
Normlardan kurtulmanın olanaksızlığını algılayan bireyler için yaşam
çıkmazlaşır; değişimsizlik ve edimsizlik yaşanan sıkıntıyı daha da derinleştirir.
Umudun beklentiye dönüşen içeriği, umudun eylemsizliği ile bir çıkar yol
arayışına girilir. Bu noktada olumlu-olumsuz / iyi-kötü / umutlu-umutsuz /
bilinç-bilinçsizlik bağdaşımında varlık sorgulanır. Verilmiş olanın dışına
çıkmama ve yaşanan olanaksızlıklar, içe kapanma hali olarak dışa yansır:
“Rüyamda, rüyam bir rüya değil bir aynaymış meğer. Aynaya bakar gibi
bakıyormuşum rüyama. Dolayısıyla benim rüya görmem yahut rüyanın
içinde olmam mümkün değilmiş. Çünkü zaten ona dışarıdan
bakıyormuşum. Ayna olduğu halde orada gördüğüm kendi suretim değil,
birtakım uçsuz, hiçbir yere bağlanmayan, kopuk, dağınık, üstelik hareket
halinde olan sahipsiz hikayelermiş. Benim o hikayelerdeki ben ile ben
olmayanı bulup ayırt etmem, böylelikle kendime görünmem gerekiyormuş;
(..) ama bir yerlerde mutlaka bir çıkış kapısı bulunması gerektiğini
düşünerek sakinleşmeye, sağduyulu davranmaya çalışıyormuşum. (..)
Sonra oturup bunu yazdım. Bundan sonrası sizin rüyanızdır artık,
dilediğiniz gibi kendinizce çoğaltabilir, yeniden yazabilir, aynalayabilirsiniz
onu” (“Rüya Ayna”, s.50).

Kendini maskeleme eğilimdeki birey, rüya ve ayna imgeleri aracılığıyla “hep
bir ‘dışaçıkış’ı çağrıştıran varoluş(unu)” (Wahl 1999: 20) gerçekleştirmeye yani
kendisi ile yüzleşmeye çalışır. Rüya ve ayna, kendilik oluşumunda bireyin
fiziksel/nesnel görüntüsünden öte iç beninin yansıtıldığı anlam dizgeleri ile
aynı düzlemdedir. Şimdinin olanaksızlığından kaçarak sığınılan bu iki yansıtıcı
alan, iç benliğin maskelenen alanlarının bireyden soyutlanarak aktarılışıdır.
Kendisine dışarıdan bakan ve ontolojik güvensizlik içerisindeki birey, kendi
hikayesinin olanaksızlıklarına başkaldırır. “İnsan kendi dışında vardır, kendi
dışına çıkarak var olur. Yani, ancak dışa atılarak, dışta kendini yitirerek
varlaşır” (Sartre 1999: 98). Aynadan ve rüyadan hikâyeye taşınan ve
ötekileştirilen bireysel yaşam, tanınmayan insanlığın yazınsal uzamı olarak
herkesleştirilir: “Birey kendisi olmaktan çıkar; tamamen kültür kalıplarının
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kendisine sunduğu kişilik türünü benimser ve bu yüzden kesinlikle tüm diğer
kişilere benzer ve onların kendisinden bekledikleri kişiye dönüşür” (Giddens
2010: 240). Böylece yaşamın saçmalığı karşısında kendini kandırmaya dönük
bir atılım dikkat çeker. Aynalanabilen yani herkesleşen bu hikâyeler yığını,
varlık sıkıntısını işaret eder niteliktedir. Kendi bireysel açılımları elinden
alınan, bu alınmayı kendine verilmiş gibi bir teselli ile ötelemeye çalışan birey,
bir şey yapamamanın ve çıkar yol bulamamanın bunaltısını bu şekilde aşmayı
hedefler. Aynı şekilde “Masa” adlı öyküde de masanın etrafındaki birey/
bireyler değil; masa aracılığıyla yaşanan tükeniş yansıtılır:
“Evden eve dolaşıp yerini bulamayan masanın hikayesiydi bu. Gittiği
evlere göre boyutlarını, biçimini, hatta ahşabını değiştiriyor ama bir türlü
yerini bulamıyordu. (..) Ama onu asıl ilgilendiren, etrafını çevreleyen
sandalyelerde oturan insanlardı. Sayıları, huyları, sınıfları değişse de
hikayeleri üç aşağı beş yukarı birbirine benzeyen insanlar… (..)
başlangıçtan sona bir hikayenin bütün evrelerini dinlerdi. (..) varlığının
ahşap sessizliği içinde yalnız kalmayı bildi. Yalnız yaşayıp yalnız ölen
insanların tek kişilik masası olarak kaskatı kesmiş sessizliği dinlemeyi,
hiçliği anlamlandırmayı öğrendi. (..) ‘masa da masaymış ha’ diye bir şiir
okuduğunda tıpkı bir insan gibi gülümsedi” (“Masa”, s.51).

Öykünün merkezi neden özne değil nesnedir? Bu cevap tüm soruları
yanıtlayan niteliktedir. Edip Cansever tarafından da varlık sıkıntısı ve bunalış
karşısında kurtarıcı olarak seçilen masa, günlük yaşamdaki iletişimsiz,
umursamaz ve duyarsız birliktelikleri imleyen bir nesnedir. Gündelik yaşamın
sığlığı içerisinde nesnelleşme tehdidi ile karşı karşıya kalan bireylerin, aynı
masanın etrafında aynı hikâyelerle yer alması, öznenin doğasına aykırı bir
durumdur. Herkesleşen bireylerin tekdüze ve monoton hayatı, onlara ait
nesneleri de içine alan bir bunaltı labirentine dönüşür. Masa ve etrafındaki
kişiler arasındaki bağ, nesnel boyutlu ve geçicidir. Masanın etrafında değişen
çehreler yer alır, örtüler değişir; ama hikâyeler hep birbirine benzer. Bireysel
özgürlüklerin sınırlandığı bu toplaşmalarda masa ve etrafındaki bireyler aynı
özgürlük sınırlamaları ile karşı karşıya kalırlar. Böylece yaşanan tükeniş,
öznelerin nesnelerle aynı kategoriye indirgendiği bir bitiş olur.
“Saat kulesi, onun için, yalnızca günün zaman dilimlerini göstermesi
bakımından değil, hayata ait gizli işaretler taşıdığına duyduğu inanç
nedeniyle de önemliydi. Her şehrin saat kulesinin zamanı ortaksa da
kaderi bir değildi. (..) Saat kulesinin karşısında oturmanın, zaman
konusunda ona bir marifet kazandırması gerektiğine inanırdı. Zaman
ustalığı gibi bir şey. Bu nedenle kendini günlerce, haftalarca, aylarca
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imtihan edip, saate bakmadan saatin kaç olduğunu bilmek gibi bir hüner
edindi. Gün günden yanılma payı azaldı. (..) burnumuzun dibindeki
hayatlar, küçük taşra şehirlerinde, kasabalarında yaşanan uzak hayatlar,
yanımızdan geçip giden hayatlar ancak kitaplarda rastlanabilecek
tuhaflıklar barındırır” (“Saat Kulesi”, s.86).

Kendilik değerlerine ulaşmanın engel imgeleri farklı metinlerde farklı
görüntülerle karşımıza çıkaran Mungan, yaşamı varolan yaşamın anlamı
içerisinde keşfetmeye çalışan bireyin normların kıskacında parantezlenen
yaşamını anlamlandırmak ister. Bu çabası, negatif düşüşten yani otantik
olmayan yaşama takılı kalarak yatay boyutlu bir yaşam sürmekten pozitif
düşüşe yani varlığı anlamlandırmaya, yaratmaya doğrudur:
“Adını bir ağaçtan almıştı.
‘Hayır’ dedi. ‘Adını bir kuştan almıştı.’
Uzaklaşmak ister gibi ‘Hem ağaç, hem kuş olan bir ad vardı, neydi?’ dedi
sarışın olanı. ‘Belki de oydu.’
‘Bir ağaca, bir de kuşa bölelim bu adı o zaman’ dedi esmer olanı. Birlikte
gülümsediler.
‘Gene akşam oldu yaa’ dedi bir yaş küçük olanı. ‘Gene evden çağırırlar
şimdi.’
‘Keşke sokakta ağaç, dalda kuş olsaydık. Canımız sıkılınca uçar,
yorulunca konardık.’
‘O zaman adımız ne olurdu?’ dedi, diğerinin hatırlamasına bir yardımı
olacakmış gibi.
‘Bulamadık ki bir türlü’ dedi bir yaş büyük olanı. ‘Belki evdekiler bilir.’
‘Evdekiler bir şey bilmez’ dedi. ‘Bilselerdi evde olmazlardı’” (“Ardıç”,
s.23).

Adı hem ağaç hem kuş olanı arayış, yere düşmenin çaresizliği ile bu düşüşü
anlamlandırmanın bunaltısı arasındaki sıkışmadan kaynaklanır. Yaşamın
saçmalığına başkaldıran birey, kendileştirilmeyen yaşamın anlamsızlığının
farkındadır. Fiziksel örtünme ya da kaçmaların ötesinde içe dönük bir arayışı
hedefler. Ev ve ev ile simgelenen sınırlandırılmışlık bir uyku hâli olarak
tanımlanır. Böylesi bir uyku hâli içerisinde yaşamdan soyutlananlar/evdekiler,
sorgusuz, bilinçsiz bir topluluğa dönüşürler. Gündelik yaşamda farkındalığa
ulaşamayan bu sorumsuz/sorgulamasız yaşamlar, kendilik değerlerinin
yokoluşunun ayırdında da değildirler. Bu noktada tespit edilen evde olma ve
bilmeme arasındaki eşitlenme, kimliksizliğin açılımı olan adsızlığın daha derin
bir olanaksızlık halinde yansımasıdır.
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Öykülerde birey, yaşadığı ayrılmışlığı, koparılmışlığı, bölünmüşlüğü gündelik
yaşamın belirsizliği içerisinde derinden duyumsar. Otantik olma/tam’lık hakkı
elinden alındığı için de olanakların olanaksızlığı içinde umutsuzluk, kaygı,
endişe ve bunaltı yaşar. Çıkmaza sürüklenme şeklinde belirginleşen bu
durum, dünyayı bir cehennem olarak algılamaya sebep olur. Yaşamsal
çıkmazların sonuçsuzluğu ve arayışların çaresizliği katlanılan mecburi bir
yaşamın bunaltısına dönüşür:
“Hayata katlanmak bir şey değil. Bir biçimde katlanırsın, n’olucak! Asıl
korkutucu olan ölümden sonraki hayata katlanmaktır. Bilinmezliğe
katlanmaktır. Ölümden sonra bir hayat yoksa, mesele yok! En azından
benim için bir mesele yok, çünkü istediğim bu! Ama varsa, o zaman biz de
varız demektir. Asıl katlanılmaz olan bence budur. Düşün gene biz
olacağız. Biz! Biz kendimize katlanamazken gene biz! Sonra gene ötekiler
olacak. Hani şu bildiğin ötekiler. Bana ötekilere katlanabilen birini göster!
(..) Yaşamaktan değil, katlanmaktan yorulmuşken bunca yıl, dönüp
yeniden, yeniden katlanmak! İçimi sıkıntı basıyor bunları düşündükçe!
Hiçliğe inanmak istiyorum; hiçliğin varlığına. Benim için cennet o. Ama
hiçbir şeyin olmaması. Hikayesizlik” (“Katlanmak”, s.37).

Katlanmak, kötücül, çıkışsız bir karanlıktır. Anlamlı kılacak tutunma noktası
arayışında bir hikâye sahibi olmak, pozitif düşüş yaşamaktır. Fakat bir şey
yapamamanın bunaltısı ile kendi iradesi dışındaki yaşamın bunaltısı arasında
sıkışan birey, sanrılarla örülen bir yaşama mahkum olur. Yaşamın
verilmişliği/yazgı-kader ile mücadeleden de yenik çıkar ve çaresizlik içerisinde
bozguna uğrar. Hiçbir çıkış yolu bulamamak ve dönüş bulamamak durumu
katlanılmaz hâle getirir:
“atılmış, yabancı. Kabuğuyla çekirdeği arasında ışık yılları. O dışına
çıkamayacağını anlamış, kabullenmişti. Asıl ona ulaşmaya, kabuğunu
kırmaya, çekirdeğine dokunmaya çalışanların durumu hazindi. Işık yıllarını
hesaplayamayanların…” (“Bir Yalnız”, s.15).

Olanaksızlık içerisinde çaresizlikle baş başa kalan bireyin tek çıkmazı
kendisidir; kendiliğidir. Bunu gerçekleştirmek de mümkün olmayınca sadece
katlanır. Katlanmak, yenilgiyi bozgunu kabul etmektir. Yaşayanların ölü
olduğu böylesi bir tükeniş aşamasında boğulmuş sözlerin sessizliği
egemendir. “Bastırılanın dönüşü” (Giddens 2010: 253) olan hikâye sahibi
olmak, var olmaktır. Hikâyesizlik ise, özgürlüğün kısıtlanışıdır; çaresizlik içinde
bocalamak, yaşamın öznelliğinden uzaklaşarak nesneler dünyasına çekilmektir. Bir başka metinde de bireylerarası iletişimin sıfır noktasına çekilişi bunaltı
sebebidir:
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“yaralarımızı birbirimize gösterecek kadar soyunamıyorduk henüz
birbirimizin yanında. Aramızda yükselen yılların kendimizle dünya arasında
sertleştirdiği güvensizliğin kalın duvarını kolay kolay aşacağa benzemiyorduk. İkimizin da fazlasıyla farkında olduğu, varlığından rahatsız olduğu
ama bunun için pek bir şey yapamadığı umarsız bir durumdu bu. (..)
ördüğümüz duvarın yorgunluğuyla arkasına sinip çöktüğümüz kendi
güvenli bölgemizde, ötekinin atlayıp buraya gelmesini ya da tamamen
çekip gitmesini bekliyorduk. Bazı hikayelerin başlamaması için bir an önce
bitmeleri gerekiyordu. Önceleri böyle değildi belki, önceleri böyle değildik,
ama şimdi korkuyorduk” (“Başlamaması İçin”, s.11).

Bunalan birey, yaşamın anlamsızlaştığını duyumsar ve her an her yerde
yanlılığını, kimsesizliğini duyumsar, kimseyle gerçek anlamda bir bütünleşme
yaşayamaz. Örülen duvarın yorgunluğu ile bedensel çürümenin sembolü olan
yaranın imlediği iyileşmeyen hastalıklar yaşamı kuşatır. İyileşmeyen yara ve
sonrasında da yara kabukları, bireyin tensel ıstıraplarının nasıl tinsel bir
çözülüşe dönüştüğünü gösterir. Yaralarla örülen duvar ise, olanaksızlığın
imgesidir. Duvar aracılığıyla örülen engeller, bağlantıyı keser ve iletişimsizlik
başlar. Yaşanan çözümsüzlük, bireyin kendini başkalarından soyutlaması,
tekleşmesi ile nihayete varır: “Bireyin bilinçsiz ve itiraf edilmeyen bir cevap
beklentisi içinde kendinden bir parçayı feda etmesi yani daha rahat bir
yaşama dönüş, toplumsal olanın ötesinde bir Ötekini isteme girişimidir”
(Breton 2010: 126). İletişimsizlik sonucu ortaya çıkan bu yalnızlık, geçmiş
seslerinden kurtulamayan bireyin şimdideki geçmişi anlamlandıramamasının
sonucudur:
“açmaya çalıştığı hiçbir konu konuşmamızı renklendirmiyor, tıkandığımız
yeri açmıyordu. Sessizlik bu durumu fark etmemizi sağlayacak diye ikimiz
de sürekli konuşup duruyorduk. En ilgisiz konulardan bile art arda söz
açıyorduk sırf susmamak için; susarsak o sessizliğin göstereceği şeyi
görmemek için.
Biliyorduk: soluğumuz tükenip gözlerimiz birbirine değdiğinde korktuğumuz şeye yakalanacaktık: Konuşamadıklarımıza” (“Konuşamadıklarımıza”, s.14).

Konuşamamak ve susmaya kaçış, çaresizliğin ve tükenişin göstergesidir.
Susmak ve konuşmak arasındaki kararsızlıkta korkuya kapılan ve yalnızlığa
kapanmayı tek çıkış olarak gören bireyin bunaltısı susmanın edimsizliğini
seçmesi ile labirentteki varlık sıkıntısına eşitlenir: “Bu sessizlik dilin bir an’ıdır;
susmak dilsizleşmek değildir, konuşmaktan kaçınmaktır, yani gene bir tür
konuşmadır” (Sartre 1995: 28). “Sessizliğin ardına gizlenen bilinç, çevresin-
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deki etik çözülüşün farkındadır” (Eliuz 2004: 82). Aynı sonuçsuzluk içerisinde
farklı çıkışlar arayan birey her atılımında yeniden bütün yolların kapanışına
tanık olur:
Önemli bir buluş gerçekleştirmişti. Fotoğraf makinesinin geliştirilmiş bir
modeli, dijital sinyalle beyindeki hafıza loblarından birine bağlanabiliyordu
artık. Birinin bu makineyle çektiğiniz fotoğraflarını yırttığınızda, o kişi hatıralarınızdan, hafızanızdan da anında siliniveriyordu. Bir gün yanlışlıkla kendi
fotoğrafını yırtacak oldu. Bir aynanın karşısında kilitlenmiş buldular onu. Bir
daha kendisini hiç hatırlayamadı. Buluşu, boşluğu oldu (“Buluş”, s.27).
Umutsuzluğun hiçliğe dönüşme kaygısı içerisindeki birey, an ve andaki
değişimleri kaydeden fotoğraf ile hafıza arasındaki ilişkilendirmeyi bir kaçış
alanı olarak görür ve bu değişimi gerçekleştirmek için zihinsel bir çaba
içerisinde düşünsel bir keşif/buluş icat eder. Umutsuzluk, “ölümcül hastalıktır.
Çünkü daha açık bir anlatımla bu hastalıktan ölünmesinden veya bu
hastalığın bedensel ölümle sona ermesinden çok, bu hastalığın işkencesi,
tersine can çekişmede olduğu gibi ölümle savaşmasına rağmen kişinin gene
de ölememesinden kaynaklanır” (Kierkegaard 2001: 26). Unutmak, kaçmak,
kurtulmak istenen tüm görüntüler hafızadan nesnel bir müdahele ile
çıkarılmış olur. Algılananları benzerleri ile bağıntı içinde ortaya koyar
hafızanın/belleğin kaydetmenin nesnel aracı olan fotoğrafa dönüştüğü bu an,
aslında yaşanan anları düzenlemedir. Böylece tutuklayan ve bir yitik değer
halinde varoluşa ait atılımları çerçevelendirerek görüntüye ait zaman dilimi
yok edilmek istenir:
“İçinde yaşıyor olmanın bilgisiyle ne kadar tanıdık gelirse gelsin.
‘Fotoğrafta başka çıkıyor o’ dediğimiz şeydir hayat.
Bu nedenle yaşamdan ödünç alınmış birileri, edebiyatın gerçek
kahramanlarıdır. Hayatta onların benzerlerini görmüşlüğünüz çok olabilir,
ama kendileriyle asla karşılaşmazsınız. Yaşadıkları suların sayfalarından
çıkarıldıklarında ölürler çünkü… Bizi onlardan sayfalar ayırır. Birbirimizin
duvarlarından hikayelerle geçeriz” (“Duvargeçenler”, s.96).

Niceliksel olanın sürerlilik gösteren akışını bir fotoğraf karesinde dondurur
gibi hafızanın derinleşen kaydetme ve sonrasında da geriye dönük
yüzleştirme hatta hesaplaşma mekanizmasını kontrol altına alma gayretidir.
Zamansal ve mekansal tutuklanmışlıkları bu gayret ile aşmaya çalışan bireyin
bu buluşa yöneliminin temelinde bunaltı ve varlık sıkıntısı yer alır.
Umut/umutsuzluk sınırında toplumsal rol giydirimlerinden böylece kurtulmak
istenir. Fakat sonuç algılanan her şeyin depolandığı benliğin kaybı ile
sıkıştırılan bireyin kendi görüntüsüne kilitlenmiş tutukluğudur:
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“geçici şeylerin serabı, nesnelerin basit uykusu, hiçliğin rüyası, zamanın
dipsiz anlam kuyusu, bellek denen tortu… daha nice şey sayılabilir değil
mi şu gündeliğin kavurucu yalnızlığına, var oluşun nedensiz sıkıntılarına ad
ve anlam bulmak için öyküler, olaylar, hayaller, açıklama yerine
geçebilecek bir şeyler aranır, uydurulur, yakıştırılır, söylenir hep; kendi
sözlerimizin çöplüğü şöyle üstünkörü karıştırıldığında bile, kim bilir
zaman, hayata ait tözü ışığa çıkmamış neler bulunur?(..) Her şeyin sizden
habersiz ama bu kadar sizde saklanmış olması. Her şeyin ama her şeyin
günün birinde bir şey olmamış gibi saklandıkları yerden çıkıp apansız
görünmesi” (“Hatırlamanın Serabı”, s.39).

Gündelik yaşam ve bu yaşamın tepkisiz toplum içerisinde farkındalığa
dönük bir yaşam sürmeye çalışan Mungan bireyi, kısıtlayan yaşam
çemberinin bunaltısından kurtulmak için aramaya başlar. Aradıklarını
giydirilmiş yaşamsal görünümlerinin arasında bulmak ister. Yaşamı sorgular
ve geçmişe ait tüm değerlerin sorgulanması aşamasında bilinçsiz yaşamın
kuşatmasında olduğunu fark eder. Tehditkar ortam içerisinde her şeyin ve
tüm yaşananların öznel oluşumlara kapalı olduğunun ayırdına varır. Her şeyin
görünmez olduğu, varoluşsal çıkmazlar halinde sadece nesnel varlığın
devamının mümkün olduğu bir saçma duygusuna kapılır. Bu durum yaşamın
saçmalığı karşısında yetersiz kalan bireyin kendine yabancılaşması ve kendine
ait her şeyin tekrarlanacağı endişesi ile bunalması ile sonuçlanır:
“ikimize birden gücüm kalmadı. (..) Kendi evimde uyuyamıyorum artık.
Kanepende uyumaktan da sıkıldım. Başımı yaslayabileceğim bir aşka değil,
sert bir yalnızlığa ihtiyacım var belki; sen uyanmadan çekip gidebilsem bir
gün, gideceğim; şimdiyse uyanıp salona gelmeni bekliyorum. Bir an önce
gelmeni…” (“Kanepe”, s.18).

Acziyet düzleminde buluşan ve “bir tanışıklığın sınırında deviniyor ol(an)”
(Çüçen 1997: 24) iki kişinin, bu buluşmasının kanepe ve oda ile salon
arasındaki mesafede sınırlandırılmışlığı, bir tutuklanma, kıstırılma hali gibidir.
Olanaksızlık içindeki birey umutsuz, karamsar, kaygılı, korkak bir bekleyiş
içerisindedir. Aradaki mesafenin fiziksel aşılabilirliğine rağmen tinsel uzaklığı
bu tutukluluğunun bir cezalandırılma halini almasına yol açar; tekbaşınalık,
çaresizlikle daha da onulmaz bir yaraya dönüşür:
“‘ne diyeyim geçmiş olsun, kendini fazla hırpalama, ben öğretecek
değilim: neler görüp geçirmiyor ki insan! Hayat böyle!’
Bazı boktan lafların bu kadar gerçek olması ne kadar kötü değil mi? Tıpkı
‘Hayat böyle! demek gibi. Ama ne yapalım ki hayat böyle!” (“Hayat
Böyle!”, s. 21).
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Bu zorunlu kabulleniş, tükenen değerleri işaret eder; her şeyin içi boşalır,
anlamsızlaşır. İçselleştirilemeyen yaşamı anlama/adlandırma çabası içerisindeki birey, “dünyadaki olayları kavramlarımızla, sözcüklerimizle ‘düşünmek’teki güçsüzlük” (Sartre 1965: 100) ve oyuna dönüşen yaşamın bitmeyişi
ile duygusuz bir karanlığa sürüklenir. Nihilizmin olan’ın ve olması gereken’in
tümüyle reddi özelliğinin etkisi altındaki birey, sorumluluklarını boş vermişlik
ile kapatmaya çalışır. Yokluğu tercih ediş ise böyle sözünün belirsiz
çağrışımlarında gizlenmeye çalışılır:
“Ruhumda tam yerini bulamadığım bir ıssızlıkta, sanki bir gün bana
büyük bir yanlış yaptıracak bir şey saklanıyordu. Kendimden
korkuyordum. Şimdilik rasgele günler içinde savrulduğum hayatım asıl o
büyük yanlışlıktan sonra başlayacaktı sanki. Ne olduğunu, nasıl olduğunu
hiç bilmediğim yeni bir hayatı, kuşkular, kaygılar, tedirginlikler içinde
bekliyordum. Ben ve kaderim birbirimize, o büyük çarpışmaya doğru
ilerliyorduk. Bir cam fanus kırılacak ve asıl hayat ondan sonra başlayacak,
ben kendimi bambaşka bir gerçekliğin içinde bulacaktım. (..) Neye
hazırlandığımı bilmiyordum. Aklıma en fazla birini öldürebileceğim
geliyordu. Ancak birini öldürmüş olan kişinin hayatı düşündüğün kadar
değişebilirdi” (“Hazırlık”, s.31).

Tinsel atılımlardan uzak tükenik bir halde bekleyen, beklediğinin belirsizliği
ile bunalan ve varlığını anlamlandırmaya çalışan birey, çıkmaza sürüklenir,
bozguna uğrar. Bu noktada “insanlığın öldürmeye en yatkın olduğu durumlar,
anlamsızlık duygusunun altında ezildikleri durumlar” olarak nitelenen “başarılı
saldırganlık eylemi” (Frankl 1998: 89) ön plana çıkar. Beklediği büyük değişim
onu sınırlayan tüm olumsuzlukları düzeltmelidir; fakat bu beklentinin sonucu
ile ilgili kaygıları da beraberinde getirir. Zira “her yalnızlık insanlarla doludur”
(Edgü 1984: 31). Sürgünde olan fakat sürgündeki çaresizlik ile sürgünden
kurtulabilme olanağının kapalılığı arasındaki ikilem, yanlış seçme olasılığının
kaygısıyla bunaltır. Bunaltıların çıkmazı, onulmaz bir yara hâlini alır. Birini
öldürebilme ihtimali ile imlenen hiçlik, iç sıkıntısında hiçliği yaşama olarak
netleştirilir. Hiçlik farkındalığının bunaltısına rağmen, bunaltı ve bunaltı
kaynaklarının üzerine gitmeye karar veren birey tüm mücadelesine rağmen
çaresizdir:
“Sır yoktur, dedi. Sır ertelenmiş bilgidir yalnızca. Tanrının bildiğini herkes
bilir; sadece bilmek istemez. Erteler, geciktirir, oyalar, kendinden saklar;
görmezden anlamazdan gelmek ister. En korktuğu şey ölümdür insanın,
değil mi? Oysa insanlar ölümden sonra ne olduğunu çok iyi bilirler. Yani
hiçbir şey olamayacağını. Yalnızca ölünmüş olur. Hiçlik. O kadar. İnsanlara
ağır gelen gerçeklerdir, sırlar değil. Bu yüzden gerçekleri sırlaştırırlar.
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Katlanabilmek için. Varolmaya, yaşamaya katlanabilmek için. Sırlarlar,
gerçeklerle olduğu gibi baş edilmesi gerekmez. Sırlar yorgunluk vermez
insana.
Kimsin sen? dedim. Bu öyküye nasıl sızdın?
Birilerinin içeri sızması için aralık bırakılmış kapılar değil midir öyküler,
dedi. İçine ses olarak üflenen, sayfana harf olarak düşen sır’dan bir
parçayım belki de… Al beni bir başkasına ver. Unutma, sır başkalarına
vermek içindir” (“Sır Katibi”, s.95).

Özünü yaratma ve kendi olanaklarıyla yüzleşme için gerekli ön şarta
dönüşen bunaltıdan kurtulma çabası, otantik varoluşun gerçekleriyle
yüzleşemeyen, sorumluluktan kaçan, sorumluluğunu başkalarına yükleyen
ötekileşmiş bireyin yazgısal düzene yenik düşmeme çabası ile bütünlenir.
“Ölmek, her şeyin bitmesi anlamına gelir; ama ölümü ölmek, ölümü yaşamak
demektir” (Kierkegaard 2001: 26). Sorumluluğu yerine getirememenin bunaltısına sürüklenen birey, sır sözü ile işaret edilen varoluşsal atılımları reddeder.
Sır, yükselişe dönüşen, olumlanan pozitif düşüştür; sır’ın özüne ihanet ise,
bireysel zamanı engelleyen, kısıtlayan negatif düşüştür. Yaşamsal özgürlük ve
yaratıcılık kısıtlanması ile ortaya çıkan bu durum, geçmişten şimdiye taşınan
normlara başkaldırıdır.
Sonuç
“kitabımı kör bir kuyuya atıyorum…”
Mungan

Murathan Mungan’ın bir imden hareketle kurulan küçürek öykülerinin yer
aldığı Kibrit Çöpleri adlı yapıt, verilmişlikler ile çatışma yaşayan, gündelik
yaşamın gerçekleri karşısında çözülüşe maruz kalan bireyin arayışlarının
anlatısıdır. Anlık durumları şimdi-geçmiş paralelinde sorgulayan ve çaresiz /
olanaksız / iletişimsiz yüzleşmelerin kıskacındaki Mungan bireyleri, varoluşsal
değerlerin silinişine tanıklık ederler. Onlar için dünya tutuklayan bir sürgün
yeri hatta labirent gibidir. Dünyaya yabancı ve dünyada yabancı olan bu
yersiz-yurtsuz bireyler, normların baskısı / yerleşik kuralların bağlayıcılığı ile
yaratıcılıklarının kısıtlandığını fark eder ve sessiz çığlıklar atarlar. Bu çığlık,
varoluşsal açıdan yaşanan hiçliğin iç sıkıntısından kaynaklanır. Şimdi ve
burada olmak, tüm çelişki / çatışmalarla kuşatılmak demektir. Kuşatma
altında bunaltı yaşamamak ise olanaksızdır.
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ABSTRACT
Anxiety and Existence Boredom: Murathan Murgan’s Kibrit Çöpleri
Murathan Mungan narrates always strike and being nowhere of person
who is perceived a modern convict as life’s stranger. Person of
Mungan in struggle opposing to be bordered and broken live anxiety
and existence boredom. In Kibrit Çöpleri that has 80 short short
stories he tells seeking of person who live struggle with given and is
exposed to crash. In Mungan’s this stories earth for person is
detention colony also labyrinth.
In this study reflector and creator allusion will be resolved fast,
rascal, broken and experimental in Mungan’s short short stories. So it
will be indicated that person’s seeking for himself who with press of
rules/ connectivity of settled rules.
Key words: person, anxiety, short short stories, Murathan Mungan,
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Ferit Edgü’nün Nijinski Öyküleri’nin
Metinsel Özellikleri
Cafer GARİPER *

ÖZ
İnsanın varoluş problemi üzerinde yoğunlaşan küçürek öykü, az sayıda
kelimeden kurulur. Dünya edebiyatında 20. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren yaygınlaşmaya başlar. Türk edebiyatında da özellikle
1990’ların başından itibaren çeşitli yazarların kaleminde gittikçe
örneklerinin arttığı görülür. Türk edebiyatında küçürek öykünün öne
çıkan yazarlarından biri Ferit Edgü’dür. Bu yazımızda, Edgü’nün ünlü
dans ustası Vaslav Nijinski’nin 1919’da İsviçre’de tuttuğu
günlüklerinden yola çıkarak kurguladığı Nijinski Öyküleri kitabındaki
küçürek öykülerin yenidenyazma ve metinlerarasılık çerçevesinde
metinsel özellikleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca kısa biçim
olarak küçürek öykünün diğer kısa biçim metinler arasındaki yeri
üzerinde durulacak, kimi belirlemelerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Küçürek öykü, Ferit Edgü, Nijinski Öyküleri

Giriş

B

u çalışmada, Türk edebiyatında küçürek öykünün öne çıkan yazarları
arasında anılan Ferit Edgü’nün Nijinski Öyküleri adlı kitabındaki
öykülerin biçemsel ve yapısal özellikleri yanında, kısa biçim kategorisinde konumlanan fragman (parça yazı), aforizma, düzyazı şiir ve bir alt tür
olarak küçürek öykü arasındaki kimi yakınlaşmaları belirleme uğraşında
olacağız. Kısa biçim ve ona bağlı olarak parça yazı konusunda bilinen
kuramsal tanımlamalardan yararlanarak parçalı metin özelliğindeki öykülerin
küçürek öykü türü çerçevesinde beliren değişmez özellikleri üzerinde durarak,
öykülere yüklenen işlevleri ortaya koyacağız. İşlevleri belirlerken ayrıca
Nijinski Öyküleri’ndeki metinleri metinlerarasılık, yenidenyazma, postmodern
yazı estetiğinin öne çıkan bir özelliği olan “kopuk yazı” ya da onunla
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eşdeğerde kullanılan “parçalılık” ve “süreksizlik” gibi kavramlar çerçevesinde
anlamlandırmaya çalışacağız. Yazımızda öncelikle kuramsal verileri belirleyerek, Edgü’nün söz konusu öykülerinin bir ana metni konumundaki
Nijinsky’nin Günlüğü’nün göze çarpan özelliklerini tanımlamak gerekecektir.
Dolayısıyla, böyle bir girişime bağlı olarak, Nijinsky’nin Günlüğü’ne koşut
biçimde, Edgü’nün Nijinski Öyküleri üzerinde kimi belirlemelerde bulunmamız
yerinde olacaktır.
Dünyayı anlamlandırmayı isteyen bütünlüğe kavuşturulmuş “büyük anlatı”lardan farklı olarak parça yazı bitmemiş, tamamlanmamış olanı; düşünce
sistemlerinden uzak, kopuk kopuk, çelişkili oluşuyla da düşüncenin
hareketliliğini temsil eder. Bu bağlamda parça yazı, bütünüyle kavranamayan, içinde çelişkileri ve bağlantısızlıkları barındıran dünyanın ifade biçimidir.
Aynı zamanda bu durum, büyük anlatıların yıkıldığı bir çağda sisteme
başkaldırı anlamına gelir. Lyotard, “üst-anlatıların, bütün anlatıları içerecek
bir üst-dil yaratma çabasının, anlatı tekellerinin, kısacası modernlik projesinin
yıkılmasıyla, dil oyunlarının tekilliğinin tanınması ve mikrolojilerin çoğalması
için bir fırsat “doğduğunu” (Jameson-Lyotard-Habermas 1994: 25) ifade eder.
Parça yazıya sıklıkla başvuran Roland Barthes da konu üzerinde durur. “Ona
göre parça yazı kullanımına başvurmak, türleri birbirine karıştırmak,
beklentileri sarsmaktır. Parça yazı metnin bütünlüğüyle belirlenmez, özerktir,
hiçbir parça kendinden önce gelen ya da kendisinden sonra gelecek olan
parçaya bağımlı değildir. Parça yazı içerik olarak bir ‘beklenmediklik’ bir
öngörülmemişlik düşüncesini öne çıkarır. Dolayısıyla parçada çokbiçimli bir
yazı biçimiyle yüz yüze buluruz kendimizi. Türler iç içe girer, sınırlar ortadan
kalkar” (Aktulum 2004: 40).
Kuramsal olarak bakıldığında, bir metinde parçalı, süreksiz, kopuk bir yazı
kullanımının Aristoteles’in Poetika’sından başlayarak öngördüğü bütünlük ya
da düzen düşüncesini ters yüz etmesi, dolayısıyla da metnin “bir kerede blok
hâlinde okunamaması” (Aktulum 2004: 21), böylelikle farklı konulardan
parçalar hâlinde söz etmesi anlamına geleceğini söylemeliyiz. İşlevsel olarak
bakıldığında ise, kopuk veya parçalı yazı kullanımı düşüncenin bir yansısı, düşünce için bir dayanak durumuna gelir, böylelikle ben’i yansıtır. Psikologlara
göre insan zihni bütüncül olmaktan çok parçalı yapıya sahiptir. Kimi filozof ve
psikologların bakışıyla “düşünme, geçmişten hale ve halden geleceğe doğru
uzayan bir oluştur” (Tunç 1947: XXIX ). Bilinç, zamanın içinde kopuk kopuk
ilerler. İnsan, çeşitli zaman dilimlerinde, değişik mekânlarda ve farklı durumlarda parçalılığı yaşayan bütünlüktür. Cioran’ın “kendini bir ‘parça insanı
olarak, kendisini de bir parça’ olarak” betimlemesi (Aktulum 2004: 18) bu
çerçevede anlamlıdır. Özne konuşurken ya da yazarken bilincin bu parçalı
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yapısını uçlarından birleştirerek kendini bütüncül bilgi aktarımına yönlendirir.
Çünkü insan bilinci, Henri Bergson’un tanımlamalarına benzer bir biçimde,
durmaksızın öncekinin yıkılışı, yeninin oluşumu şeklinde şimdide varlık
kazanmaktadır. İnsan bilincinin/zihninin bu işleyişi, aklın denetiminden
uzaklaştığında ya da uzaklaştırıldığında gerçeklik karşısındaki tepkisi yazıda
bir parçalılık, süreksizlik, kopukluk biçiminde kendini gösterir. Montaigne,
Pascal, Nietzsche, Barthes gibi çok sayıda yazarın kimi zaman başvurduğu
böyle bir yazma biçimi, kendi bilinçlerinin işleyişini yazı aracılığıyla ortaya
koyma şeklinde belirir.
Parçalı, süreksiz ya da kopuk yazı konusunda onca yazar ve eser arasından
Pascal’ın Düşünceler’i ile La Bruyère’in Karakterler adlı eserlerini örnek olarak
verebiliriz. Gerçekten de Pascal, Düşünceler’de Hıristiyanlık üzerine yazmak
istediği kitap hakkındaki düşüncelerini notlar hâlinde yazıya döker. Aynı
biçimde, çağdaşı olan La Bruyère’in Karakterler’i de her biri kendi içinde
başlayan ve sonlanan, ancak dağınık bir görünüm sunan, “süreksiz, kopuk
kesitlerden” oluşur (Aktulum 2004: 13). Benzer şekilde, Pascal ve La
Bruyère’in metinlerindeki uygulamalarına koşut bir biçimde, ilk bakışta blok
hâlinde baştan sona bir bütünlük taşıyormuş gibi görünen Nijinsky’nin
Günlüğü’nde de parçalı, dolaysıyla süreksiz, ayrışık ve kopuk görünümde bir
yazıdan söz edilebilinir.
Günlüğün yazarı Vaslav F. Nijinski (1889-1950), bir yazar olmanın ötesinde
20. yüzyıl dans sanatının ustalarından biridir. Polonya asıllı bir Rus olan
Nijinski, dansı bıraktıktan sonra kızı ve karısıyla 1918-1919’da İsviçre’nin
Saint-Moritz kentinde bulunduğu sırada günlük tutmaya başlar. Hayatının
yarısını akıl hastanesinde geçiren Nijinski, bir şizofrendir. Onun yazılarına,
kelimenin kökensel anlamında bir ayrıklık, bölünmüşlük düşüncesini
kapsayan bir akıl hastasının, bir şizofrenin süreksiz, kopuk, parça metinleri
olarak bakılabilir. Metindeki yazıların görünümü kişisel, dolayısıyla da zihinsel
bir bölünmüşlüğün ya da parçalanmışlığın birer dışa vurumu durumuna gelir.
Nijinski, serbest çağrışıma dayanan yazı kılgısında hatıralarıyla geleceğe
dönük planlarını, günlük olaylarla içinde bulunduğu psikolojik durumu, kimi
zaman yinelemelere ve çelişkilere düşerek, kimi zaman da bir önceki
söylediğini yalanlayarak ya da geçersiz kılarak yazar. Çoğu zaman önceki
paragrafla sonraki paragrafta ortaya koyduğu düşünce, görüş, konu, kararlılık
ve duyarlılık değişir. Bilincin serbest işleyişine geniş bir alan açan yazar,
bazen zaman ve mekân ögesini de öteler. Kimi kez aynı paragrafın içerisinde
iki, üç hatta dört farklı konu yerini alır. Söyledikleri, kendisiyle didişen,
kapana sıkışmış bir kişinin uyanık sayıklamaları gibidir. Sonuçta günlük,
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hayatının yarısını akıl hastanesinde geçiren, dünyaca tanınmış, eski bir dans
ustası şizofrenin kalem ürünüdür.
O, böyle bir günlük yazmaya girişme nedeninden yaşadığı yerlere,
tanıklıklarına, Hz. İsa’ya, kızı Kyra’ya, ruh çağırma seanslarına, Nietzsche’yle
kendi arasında kurduğu koşutluğa ve Darwin eleştirisine, insan olarak ben’in
anlatımına, delirme düşüncesine, dans seyircisine, borsaya ve paraya, eşine,
porto şarabına, yeniden paraya, yine eşine, kayın validesine, kendisini izleyen
yabancı kadına, yoksulluğa, Tanrı’ya ve daha birçok kişiye, olaya ve alana
durmadan geçen, en çok da özneyi sorunsallaştıran bir konu düzleminde
yargılarda bulunur, düşüncelerini dile getirir. Anılan konulara yazma eylemini
ve sürecini de kattığı günlüğünde Nijinski, bütünlükten uzaklaşarak, parçalı,
ayrışık, kopuk ve süreksiz bir görünüm sunan bir yazı koleksiyonu ortaya
çıkarmış olur. Nijinsky’nin Günlüğü’nün yani model metnin (ana metnin) bu
baskın özelliği, parçalı yapısı, ondan hareketle bir dizi metin yazma
serüvenine girişen Ferit Edgü’nün birer parça yazı olan küçürek öyküler
yazmasının önünü aralamış görünmektedir.

Doğu Öyküleri (1996), İşte Deniz, Maria (1999), Do Sesi (2002) gibi
kitaplarındaki küçürek öyküleriyle tanınan Edgü, Nijinski Öyküleri’nin başında
yer alan “Bu Öykülerle İlgili Birkaç Sözcük” başlıklı yazısında büyük bir dans
ustası olarak gördüğü, hatta “dans tanrısı” (Edgü 2007: 10) şeklinde
nitelendirdiği ve kendisine karşı hayranlığını gizlemediği Vaslav Nijinski’nin
öykülerine olan yakın ilgisini dile getirdikten sonra Nijinski Öyküleri’nin
ortaya çıkışını ve yazma yöntemini şöyle anlatır:
“Actes Sud Yayınevinin yayımladığı Nijinski Defterleri, sanatçının, 191819 yılları arasında, İsviçre’nin Saint-Moritz kentinde karısı ve kızıyla
birlikteyken yazdığı dört defterden oluşuyor.
Nijinski’nin bu defterleri 19 Ocak–4 Mart 1919 tarihleri arasında yazdığı
sanılıyor. Bir-buçuk ayda doldurulmuş bu sayfalar bir şizofrenin
sabuklamaları olarak da okunabilir; bir yaşamın bire bir tanıklığı olarak da.
Ben Nijinski adındaki bir dansçının içdökmeleri olarak okudum.
Onlardan seçtiğim kimi parçaları ‘aktarırken’ de resim sanatıyla ilgili bir
yöntemi kullandım.
Meraklıları bilir: Rönesans’tan günümüze, ressamlar, zaman zaman
kendilerinden önceki ustaların yapıtlarına başvurmuşlardır, kopya ederek
onların yaratma süreçlerini izleyip sanatı öğrenmek ya da yorumlayıp (bir
yapıttan yola çıkıp) kendi resmini, resimlerini yaratmak için.
Picasso, birçok konuda olduğu gibi bu konuda da olağanüstü bir
örnektir:
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Rembrandt’ın, Goya’nın, Manet’nin bir resminden yola çıkıp yüzlerce
Picasso yaratmıştır.
Yazın alanında da antikiteden bu yana, böylesi esinlenmeler eksik değil.
Dünya yazınının başyapıtları Don Kişot’lar, Gargantua’lar ve Shakespeare’in hemen hemen tüm oyunları bunların başında gelir.
Benim, Nijinski Öyküleri başlığını verdiğim bu metinlerde izlediğim yol,
ne Picasso’nun, Manet’nin Çayırda Öğle Yemeği tablosuna bakarak
yarattığı altmış küsur resim, ne de Melih Cevdet’in, Gılgamış Destanı’ndan
yola çıkarak yarattığı Ölümsüzlük Ardında Gılgamış’ta izlediği yol oldu.
Benim izlediğim yol, resim sanatı örneğini devam ettirirsem, diyebilirim ki,
merceğimi karşımdaki resmin belli bölgelerine çevirmek oldu. Bu ayrıntıları
alıp büyüttüm. Kısacası bir ayrıntı seçip onu çerçevelemekten ve onlara
birer ad vermekten başka bir şey yapmadım. Bu nedenle de onlara, gerçek
sahibinin adını verdim: Nijinski Öyküleri.” (Edgü 2007: 10-11).

Raymond Queneau’nun Exercises de Style adlı kitabından hareketle, aynı
olayı yüz bir değişik şekilde kurgulayarak Yazmak Eylemi (1980) adlı kitabını
oluşturan Edgü’nün Nijinski Öyküleri, bir metinlerarasılık ve onun alt dalı olan
ya da diğer adıyla yenidenyazma çerçevesinde, edebiyat dışında resimde ve
diğer sanatsal biçimlerdeki adıyla, bir benzerini yapma, benzerini yazma
kavramları çevresinde okunmaya elverişli duruma gelir. Çünkü yazarın
kendisinin de bildirdiği gibi o, var olan bir metinden, Vaslav Nijinski’nin
günlüklerinden yola çıkarak metinlerarasılık sürecini başlatan bir uygulamayla
kısa biçim tanımına uygun düşen bildik edebî türlerden ayrı metinler ortaya
koyar; daha doğrusu bir ana metinden alıntıladığı kesitleri küçürek öykü
biçiminde yeniden yazar. Kısa biçim tanımına uyan bu metinler, yazarın bir
durumu, duyguyu, düşünceyi, yaşanmışlığı veya olguyu ayrıntılardan
arındırarak, kısa bir zaman dilimiyle sınırlı, kelime ekonomisi uygulayarak öz
biçimde ifade ettiği metinlerdir. Bu çerçevede düzyazı alanında atasözü, özlü
söz, aforizma, fıkra, deneme, düzyazı, şiir ve küçürek öykü gibi metinler kısa
biçimler içerisinde sınıflandırılıp değerlendirilirler.
Kuşkusuz küçürek öyküleri de kapsayabilen bir uygulama şeklinde bilinen ve
genel anlamda yenidenyazma olarak adlandırılan yöntem, metinlerarası
alışverişler bağlamında gündeme gelir. Aktulum’a göre yenidenyazma şöyle
tanımlanabilir:
“Bir yazarın başka bir yazara ait bir metni, bir gönderge metnini, bir alt
metni (hypotexte) yenidenyazması, onu yeni bir durumda, yeni bir
bağlamda, yeni bir okur kitlesi için, yeni işlevlerle, yeni erklerle dönüştürmesi işlemidir. ‘Yenidenyazma genel olarak, hangi türden olursa olsun,
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önceki bir metnin, onu taklit eden, dönüştüren, açık ya da kapalı bir
biçimde ona gönderen bir başka metinde yinelenmesi olarak tanımlanır.’”
(Aktulum 2006: 158).

Littré’nin de ifade ettiği üzere yeniden yazmak, geniş anlamıyla önceden
yazılmış bir metni yeniden yazmaktır. Bir başka deyişle yenidenyazma, model
metinden hareketle yeni anlam alanları arama ve yaratma işidir (Aktulum
2006: 158). Söz konusu tanımlamalar Nijinski ve Edgü’nün eserlerini yan yana
koyduğumuzda işlerlik kazanmaya başlar.
Edgü’nün Nijinski Öyküleri iki ana bölüme ayrılır. Bunlardan “Nijinski
Öyküleri” başlığını taşıyan birinci bölüm kırk yedi küçürek öyküden kurulur.
İkinci bölümü oluşturan “Olağan Öyküler”de ise on sekiz küçürek öykü yer
alır. Bunlardan birinci bölüm Nijinsky’nin Günlüğü’nden yola çıkılarak
yazılmıştır. İkinci bölüm ise günlüklerden bağımsız kaleme alınmış küçürek
öykülerdir. Bu çalışmamızı, inceleme konumuz birinci bölümdeki küçürek
öykülerle sınırlandıracağız, ikinci bölüme ihtiyaç duydukça kimi karşılaştırmalar yapmak adına göndermede bulunacağız. 1
Edgü, Nijinski’nin Günlüğü’nden yola çıkarak, yenidenyazma işlemine uygun
bir biçimde kendi küçürek öykülerini ortaya koyarken her şeyden önce
ötekinin eserinin bir benzeri olabilecek bir yazı kılgısı gerçekleştirmek
arayışındadır. Kimi küçürek öykülerde neredeyse çeviri denebilecek kadar ana
metne/gönderge metne yaklaşan böyle bir yazı yöntemi, model aldığı
metinlerin benzerlerini ortaya koymayı amaçlar. Yazar, günlük formunda
önünde duran model metinden kimi halkaları, parçaları yeni bir yapıda edebî
dönüştürmeye başvurarak yeniden yazar. Böylelikle onları birer küçürek öykü
biçiminde okura sunar. Onun girişimi özetle, kimi zaman model metni
ayıklayarak kısaltmak; kimi kez, kendisinin de ifade ettiği gibi, günlüklerde
karşılaştığı ayrıntıları büyüterek belirginleştirmek, görünür kılmak ve
genişletmek; kimi zaman da model metinde geniş bir alana yayılmış bir
konuyu toplamak, model metnin kopukluk etkisini bütünüyle silmeyecek
biçimde düzenleyerek öyküye dönüştürmek, hatta ön söz mahiyetindeki “Bu
Öykülerle İlgili Birkaç Sözcük”te belirttiği üzere “defterlerde olmayan birkaç
metin” ekleyecektir (Edgü 2007: 11). Yazar, kimi kez de model metinden
sınırlı bir şekilde ayrılır ve bazı değişiklikler yaparak eksiltili bir metin
oluşturur. Onun model metinden hareketle yenidenyazma yoluyla ortaya
koyduğu metinler ayıklayarak kısaltma (indirgeme), genişletme, dağılmış

1

Çalışmamızda, kızının eşyaları arasından çıkan ve yayımlanan birkaç versiyonu bulunan

Nijinsky'nin Günlüğü’nün Gallimard Yayınevinin 1991 baskısından Orçun Türkay tarafından
yapılan ve Yapı Kredi Yayınlarınca 2006’da gerçekleştirilen Türkçe çevirisi esas alınmıştır.
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metin parçalarını birleştirme, model metinden ayrılma, değişikliğe gitme veya
eksiltili metin oluşturma, Nijinski’nin sesini ve söylemini ödünçleme şeklinde
karşımıza çıkar. Tüm bu işlemler yenidenyazma yönteminin doğasında beliren
uygulamalardır. Bunları örneklendirerek ele almamız yararlı olacaktır:
1. Ayıklayarak Kısaltma (İndirgeme)
Yazar, metnini oluştururken yazma yöntemi olarak önce Nijinsky’nin
Günlüğü’nden kendisini ilgilendiren, küçürek öyküye dönüştürebileceği bir
konu bulur. Bulduğu konuyu iç içe geçmiş diğer konulardan ayırır. Ardından
konu bütünlüğü olan bir öykü ortaya çıkarır. Asıl konuyla ilgisiz, ayrıntı ve
tekrar olarak gördüğü bölümleri ayıklarken model metni küçültmek, daha dar
ve özel olana indirmek işlemi olan “indirgeme/kısaltma” yöntemine başvurur.
Yeni bir metni bu ve benzeri uygulamalarla kurgular. Söz konusu metin artık
kendi içinde tutarlı, tamamlanmış bir metindir. Çünkü konu bütünlüğü
sağlanmış, küçürek öyküye uygun şekilde ayrıntıdan arındırılmış, yeni bir
kompozisyona kavuşturulmuştur.
Örnek olarak Nijinsky’nin Günlüğü’nün metinsel özelliklerine ve Edgü’nün
yazma biçimini somutlaştırmak adına çalışmamızın bu aşamasında
Nijinsky’nin Günlüğü’nden alıntıladığımız bir kesiti Edgü’nün eserinden alıntıladığımız metin parçasıyla yan yana koyarak çözümlemek yararlı olacaktır,
diye düşünüyoruz. Edgü’nün “Karım” başlıklı küçürek öyküsüne varlık
kazandıran Nijinsky’nin Günlüğü’ndeki model metin parçası şöyledir:
“Et yiyen karımı vejetaryen olmaya ikna edemedim. Bu yüzden, yemekte,
bir cevizi kaptığım gibi olağanüstü bir güçle kırdım – çünkü çok güçlüyüm,
yumruğum da sıkıdır. Bu hareketim karımı yerinden hoplattı, bunu bile bile
yaptığımı söyleyip bağırdı çağırdı. Doğruydu. Bu, ona aslında ne olduğum
konusunda bir fikir verdi. Ardından, içtiğim şarap yüzünden fenalaşmışım
gibi yaptım – sırf şu yemekten önce bir tatlıyla birlikte içtiğim kadeh
yüzünden. En sonunda, biraz sersemlemiş bir halde, kendimi sokağa
attım, biraz yürüdüm. Pestil gibiydim, dizlerim bükülüyordu – neyse ki
düşmedim. Beni izleyen A. bana eşlik etmekten mutlu görünüyordu. Sarhoşlara karşı bir düşkünlüğü olduğundan, beni gülünç bulmuştu. Aslında
nasıl biri olduğunu biliyorum. Kocasını seven bir kadın o ve dün benimle
dolaşmaya gelmesinin nedeni kocasına ayakkabı almamı istemesiydi
(Tanrı bana ilgili olmamı buyurdu), ona bugün bir çift verdim, bendekiler
bana yeter. Her ne kadar ayaklarım onunkilerden biraz daha büyük olsa
da, o pabuçlar oldu ona. Konuştuğum zaman, kadın beni anlamıyor.
Her fırsatta karıma etin zararlı bir besin olduğunu söylüyorum. Bunu
kabul ediyor ama sırf sebzeyle beslenmeyi bir türlü benimsemiyor ve bunu
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yalnızca geçici bir heves yüzünden kendisinden istediğimi sanıyor. Akşam,
şarküteri ürünleri yemeyi bırakmasını kendisine söylerken sadece onun
iyiliğini düşünüyordum. Bana şöyle dedi: ‘Senin için iyi olan şeyin benim
için de iyi olması gerekmez.’ Ona sağlıklı olduğunu bildiğimiz şeyleri
yapmamız gerektiğini söylediysem de, görüşümü ciddiye almadı. Duyarlılık
yoksunluğu aşırı düşünmesinden kaynaklanıyor. Beni terk edip
gitmesinden korkmuyorum ama bir kez daha evlenmeyi düşünmek bile
istemiyorum; çünkü ona büyük bir tutkuyla bağlıyım ve Tanrı katına
çıktığımda, beni bağışlamasını isteyeceğim kendisinden. Tanrı şu gibi
hareketlerimin üstünde pek durmaz – ne de onun et yemesinin. Tüm
paramız karımda duruyor, ona kaç kez, et yemekten vazgeçersek biraz
para biriktirebileceğimizi söyledim. Beni dinledi ama sözlerime uymadı.
Öte yandan, bana olan aşkı sağlığım konusunda kaygılandırıyor onu.
‘Hareket tarzımda hiçbir şey senin hoşuna gitmediğine göre’, dedim
ona, ‘boşanmaktan başka çaremiz yok. Sana iyi bir koca bulurum, üstelik
zengininden bir tane.’ Sonra da müthiş sabırlı biri olmama karşın,
sürdürdüğümüz yaşama artık katlanamadığımı söyledim. Öfkelendim
(Tanrı böyle buyurdu) ve o cevizi haşince, yumruğumla işte o zaman kırdım. Karım korktu, asabı bozulmuştu. Ben ise çekilip yazmaya başladım”
(Nijinski 2006: 13-14).

Alıntıladığımız bu model metinden hareketle Edgü’nün ortaya koyduğu
“Karım” adlı küçürek öykü ise şu şekildedir:
“Tüm paramı karıma verdim. Verirken de biraz tutumlu davranmasını
söyledim. Bu kadar et yemezsek çok para artıracağımızı söyledim. Beni
dinler gibi yapıyor, sonra da kafasının dikine gidiyor. Birçok kez sınadım,
böyle bu. Beni seviyor. Kuşku yok. Ona, ‘Yaptıklarımı sevmiyorsan,
boşanabiliriz’ dedim. Ona iyi yürekli ve zengin bir koca bulacağım ama
böyle yaşayamayacağımızı söyledim.
Sabrım taşıyor.
Masanın üstündeki cevizlerden birini aldım. Bir yumrukta dağıttım.
Karım çok korktu. Ağlamaya başladı.
Onu böyle görünce yazı masamın başına oturdum. Yazmaya başladım”
(Edgü 2007: 17).

İki kesit karşılaştırıldığında, bilincin/zihnin işleyişine bırakılmış Nijinsky’nin
Günlüğü’ndeki parçada Edgü’nün “Karım” öyküsüne varlık kazandıran model
metnin kimi birimleri bir yenidenyazma işleminden geçirilirler. Nijinski,
günlüğünden aktardığımız bölümde bütünlüğü bozar, parçalı bir yapı kullanımıyla farklı konuları iç içe sokar. Aktarılan metnin odağında karısına et

Ferit Edgü’nün Nijinski Öyküleri’nin Metinsel Özellikleri

105
yemekten vazgeçmesi önerisi bulunmaktadır. Metinde bunların yanında
anlatıcı/yazarın zaman çizgisi doğrultusunda dışarıya çıkıp yürümesi, bir
kadının kendisini izlemesi, o kadına yardımda bulunması gibi yan konular yer
alır. Edgü, yenidenyazma yoluyla üç yüz kırk dört kelimeden oluşan ve parçalı
metin tanımına uyan kesitten tek parça yetmiş yedi kelimelik, yaklaşık beşte
birlik yeni bir metin ortaya koyar. Bu da yazarın, model metni “ayıklayarak
kısaltma/indirgeme” yoluna başvurduğunu gösterir.
2. Genişletme
Genişletme, küçük bir metin biriminin daha büyük bir metne dönüştürülmesi
anlamına gelir. Yazarın ilgi alanına giren, model metinde kısaca ifade edilmiş
bir olay, olgu, yaşanmışlık, düşünce veya durum ona görünürlük kazandırmak
için genişletilir, estetik bir boyut kazandırılır. Böylelikle üslupta ve dilde yeni
ifade imkânları aranır. Yazarın model metin üzerinden değişik kurgular
araması kurmak istediği metinle ilgili bir sorgulama nesnesi durumuna gelir.
Nijinski Öyküleri’nde Ferit Edgü de kimi zaman model metni “genişletme”
yöntemine başvurur. Böyle durumlarda model metin üzerinde kimi eklemeler
ve ayrıntılar üzerinde küçük değiştirmeler yapılır. Böyle bir uygulamaya “Yaralı
Kurt” başlığını taşıyan küçürek öyküyü örnek gösterebiliriz:
“Bir akşam dağda gezinti yapmaya gittiğimde, ‘Sina Dağı’nda durdum…
Hava soğuktu, evden çok uzaklaşmıştım. Birden diz çöktüm, öyle yapmam
gerektiğini hissetmiştim. Ayrıca çabucak ellerimi karın üstüne koymam
gerektiğini hissetmiştim. Tam o anda, beni bağırtasıya bir acı duydum ve
elimi çektim. Bakışım bir yıldıza doğru kaydı, o bana iyi akşamlar demedi.
Pırıltılarını vermedi bana. Korkuya kapılıp kaçmak istediysem de kara
gömülü dizlerim yüzünden bunu yapamadım, bağırmaya başladım: Kimse
çığlıklarımı duymadı, kimse yardıma gelmedi” (Nijinsky 2006: 32).

Edgü, bu metin parçasından şöyle bir küçürek öyküye ulaşır:
“Bir defasında akşama doğru gezintiye çıktım. Çok hızlı yürüyordum.
Dağın tepesinde durdum. Sina dağının değil.
Çok uzağa gitmiştim. Üşüyordum. Soğuktan tir-tir titriyordum. Bayılacak
gibi oldum. Diz üstü çöktüm. Elimi karın üstüne koymam gerektiğini
duyumsadım. Sanki bir ses böyle dedi. Bu sese uydum. Karın üstüne
koydum elimi ve korkunç bir acı duydum. Acıdan bağırdım. Yaralı bir kurt
gibi bağırdım. Ve elimi çektim. Gökyüzündeki bir yıldıza baktım. Bana
‘Merhaba’ demedi. Bana göz kırpmadı. Korktum ve kaçmak istedim, ama
yapamadım. Çünkü dizlerim kara yapışmıştı, çekip çıkaramıyordum.
Çıkaramıyordum. Korktum ve ağlamaya başladım. Kimse duymadı ağlama-
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mı. Kimse duymadı sesimi. Kimse duymadı inildememi. Kimse duymadı
beni. Kimse koşmadı imdadıma.” (Edgü 2007: 41).

Edgü, Nijinski’nin “bir akşam dağda gezinti yapmaya gittiğimde, ‘Sina
Dağı’nda durdum…” cümlesindeki sembolik ifadeyi “Bir defasında akşama
doğru gezintiye çıktım. Çok hızlı yürüyordum. Dağın tepesinde durdum. Sina
dağının değil” şeklinde değiştirerek genişletir. Aynı şekilde “hava soğuktu”
yerine “üşüyordum. Soğuktan tir-tir titriyordum. Bayılacak gibi oldum”
cümlelerine yer verir. Metnin sonunda da onun etki alanını yaymak ve
söyleyişi daha kuvvetli hâle getirmek üzere genişletme tekniğine başvurarak
“Kimse çığlıklarımı duymadı, kimse yardıma gelmedi.” yerine “Kimse duymadı
ağlamamı. Kimse duymadı sesimi. Kimse duymadı inildememi. Kimse
duymadı beni. Kimse koşmadı imdadıma” şeklinde öznenin olay karşısındaki
etkilenişine benzer ifadelerle yaygınlık kazandırır. Bu, anlatılmak, verilmek
isteneni daha etkili şekle dönüştürme çabasının ürünü olarak anlam kazanır.
İkincil metnin öznelliği artırılarak genişletilmiş olur.
Ayrıca Edgü, “Bu Öykülerle İlgili Birkaç Sözcük”te düştüğü dipnotta belirttiği
gibi, model metinde “yer almayan birkaç metin” (Edgü 2007: 11) ekleyerek de
yenidenyazma eyleminde genişletmeye başvurur.
3. Dağılmış Metin Parçalarını Birleştirme
Yenidenyazmada başvurulan yöntemlerden biri de model metnin içerisinde
dağınık hâlde bulunan belirli bir konuya ait metin parçalarını toplayarak
birleştirmek yoluyla yeni bir metin ortaya koymaktır. Bu yöntem, genellikle
geniş ve dağınık metinlerden yola çıkılarak yapılan yenidenyazmada
başvurulan bir yoldur. Böyle bir yöntem, model metinde yer alan olayları,
olguları, duyguları ve düşünceleri düzenleyerek onlara yeni bir form
kazandırma anlamına gelir. Nijinski Öyküleri’nde Edgü de bu yola kimi zaman
başvurur. O, Nijinski’nin serbest yazma tekniğiyle günlüğün çeşitli sayfalarına
parça parça serpiştirilmiş ortak düşüncelerini, duygularını, yargılarını bir araya
getirir. Sonunda kendi içinde bütünlüğü olan metne ulaşır. Bunun için
Dostoyevski ve Budala romanını örnek verebiliriz. Nijinski, parçalı yapı
gösteren günlüğünde Dostoyevski’den ve onun Budala romanından kısaca
söz ettikten yaklaşık beş sayfa sonra tekrar aynı konuya döner. Daha geniş ve
açıklayıcı, fakat aynı zamanda çelişkili görüşler getirir. Nijinsky’nin Günlüğü’nde anlatım şu şekildedir:
“Dostoyevski’nin Budala’sını okumaya başladığımda on sekiz yaşındaydım.
Yazarın amacını çok iyi anlamıştım, (…)” (Nijinsky 2006: 46).
“Dostoyevski okumak çok daha kolaydı ve bir solukta hepsini yalayıp
yutuyordum. Yalayıp yutmak en uygun söz, çünkü Budala’yı okurken,
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Budala’nın bir budala olmadığını, iyi bir adam olduğunu anladım. Daha
gençken ve yaşamı tanımazken, ne o kitabı ne de o kişiyi anlayabiliyordum, oysa bugün hiç de yabancısı değilim artık onun, değil mi ki beni de
budala yerine koyuyorlar ve o ruh halinden hoşlandığım için öyleymişim
gibi davranıyorum. Sinir hastalığının kolayca deliliğe yol açacağını ve
bunun benim de başıma gelebileceğini biliyorum. Ama ben bir deli değilim
ve Dostoyevski’nin Budalası da budala değil” (Nijinsky 2006: 51-52).

Edgü, model metinde farklı sayfalara yayılmış, parçalı yapı gösteren
Dostoyevski ve Budala’yla ilgili metin parçalarını toplayarak bunu ikincil
metin olarak “Budala” başlığı altında şu şekilde küçürek öyküye dönüştürür:
“Gençtim, Budala’yı ilk okuduğumda. Budala’nın ‘budala’ olmadığını,
doğru dürüst biri olduğunu anlamıştım daha ilk okuyuşta. Dostoyevski’nin
Budala’sını anlayamazdım; çok gençtim. Hayat konusunda pek bir bilgim
yoktu.
Budala’yı şimdi anlıyorum; şimdi, çünkü şimdi beni bir budala olarak
görüyorlar. Görsünler. Bu onların bileceği bir şey. Ben budala olmadığımı
biliyorum. Çünkü sinirli biri değilim. Sinirli insanların çoğu delirir. Ben
sinirli değilim. Deli değilim. Budala değilim. Dostoyevski’nin Budala’sı da
budala değildi” (Edgü 2007: 55).

Böylece yazar, ayıklayarak kısaltma yoluna da başvurmuş olur. Nijinsky’nin
Günlüğü’nde farklı sayfalarda yer alan hem ilk okumada anladığını hem de
anlamadığını ifadeye yönelik çelişkiyi de ortadan kaldırır. Yenidenyazma ile
ortaya çıkan metni belirli bir anlam çevresinde bütünler.
4. Model Metinden Ayrılma, Değişikliğe Gitme ve/ya Eksiltili Metin Oluşturma
Yenidenyazmada kimi zaman model metnin anlam dünyasından kısmen veya
önemli ölçüde ayrılma, değişikliğe gitme yahut anlamda eksiltme söz konusu
olur. Bu tür uygulamalar yazarın estetik anlayışıyla ve niyetiyle ilgilidir. Nijinski
Öyküleri’nde Ferit Edgü’nün model metne geniş çerçevede bağlı kalmasına
rağmen kimi zaman ondan sınırlı olarak ayrılma, anlamda eksiltme yoluna
gittiği görülür. Yukarıda yer verdiğimiz “Yaralı Kurt”un başlangıç kısmı buna
örnek gösterilebilir. “Kan İzleri”nde eksiltili anlamla karşılaşırız. Günlükte,
“Bir kezinde, dolaşırken karın üstünde kan görmüştüm. İzleri takip ettim,
içimde öyle bir his vardı ki, birini vurmuşlardı ve o hâlâ yaşıyordu. Başka
bir yola saptım ve başka kan izleri gördüm. Korkuya kapılmama karşın, bir
uçuruma dek o izleri takip ettim ve bunun kan değil gübre olduğunu
anladım. Sonra, karda ilerlerken kayak izleri gördüm, tam kan izlerinin
yanında kesiliyorlardı. Aklıma oraya, karın içine, birinin gömülmüş
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olabileceği düşüncesi geldi, vurup öldürmüşlerdi belki de onu. Yeniden
korkuya kapıldım, geri döndüm ve koşa koşa, yola çıktığım noktaya
vardım, Tanrı O’ndan korkup korkmadığımı öğrenmek istiyordu sanki.
Yüksek sesle bağırdım: ‘Hayır, Tanrı’dan korkmuyorum: O yaşamdır, ölüm
değil.’(…)” (Nijinsky 2006: 118)

şeklinde süren metin halkası Edgü’de “Kan İzleri” başlığı altında şu şekilde
karşımıza çıkar:
“Kardaki o kan izlerini unutamıyorum. Onları izlemiştim. Beni vurulan
ama hâlâ yaşayan insana ulaştıracaklarına inanıyordum. Bir ara yitirir gibi
oldum. Başka bir yola saptım. Orda da kan izleri vardı. Korktum. Ama
gene de izlemekten alıkoyamadım kendimi, tâ ki yol uçurumla
sonuçlanana değin. Orda gördüm ki benim kan izi sandığım şey, meğer
gübreymiş. Kanlı hayvan dışkısı. Ama onlara bakışık kayak izleri vardı kar
üstünde. Yoksa yanılıyor muyum? Birileri, öldürdükleri insanı buraya değin
sürükleyip gömmüş olmasınlar?
Korktum. Elimden ne gelirdi ki? Gerisin geri, yalpalaya yalpalaya anayola
vardım. Çıktığım noktaya döndüm” (Edgü 2007: 14).

Burada Edgü’nün model metnin anlamını bütünüyle aktarmadığını, model
metindeki anlam halkasını tamamlanmadan küçürek öyküsünü sonlandırdığını, eksiltili metin kurma yoluna gittiğini görürüz. Edgü, metin halkasının
içinde yer alması gereken Tanrı’dan korkması düşüncesine yer vermez.
Bununla birlikte, yenidenyazma yoluyla ortaya konan metin, kendi içinde
tamamlanmıştır.
5. Nijinsi Öyküleri’nde Vaslav Nijinski’nin Ödünçlenen Sesi ve Söylemi

Nijinski Öyküleri’nde Edgü’nün üslubunun, sesinin ve ses tonunun değiştiği
söylenebilir. Edgü, Nijinski’yle yazar kimliği arasında bir yerde kendisini
konumlandırarak Nijinski’nin sesi ve söylemiyle kendi sesi ve söylemi
arasında bir ara ses ve söylem oluşturur. Kendi kimliğini kaybetmeden
Nijinski gibi duyma, düşünme ve konuşma çabasına girişir. Âdeta Nijinski’nin
bilincinin içinden konuşur. Bu yaklaşım, ötekinin bilincine karışarak yaratım
sürecinde onun duyumsadıklarını algılama arayışında olan Georges Poulet’nin
bilinç eleştirisindeki yaklaşımına benzemektedir (Corti 1971: 282). Bir bakıma
Yahya Kemal’in Hayyam rubailerini Türkçede yeniden söyleme denemesi gibi,
Nijinski’nin günlüklerinde anlattıklarını başka bir dilde aynı duyarlılıkla
yeniden yenidenyazma uğraşına girişir. Hayyam rubailerini yine rubai
formunda yenidenyazma yoluna giden Yahya Kemal’den farklı olarak başka
bir türde ürün ortaya koyar. Böyle bir yöntem bir tarafıyla başkasıyla
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özdeşleşme, başkasının yerine geçme girişimi olarak anlam kazanır. Bunu,
Nijinsky’nin Günlüğü ile Nijinski Öyküleri ve aynı kitapta yer alan, yazarının
Nijinsky’nin Günlüğü’nden ayrılmış olmayı da işaret eden “Olağan Öyküler”
arasında yapılacak küçük bir karşılaştırma gösterir. Önce Nijinsky’nin
Günlüğü’nden şu parçayı aktaralım:
“(…) Rus toprakları benim için çok önemlidir ve Rusya’ya bir mendirek
dikmek isterim. Gogol’ün de, tıpkı benim gibi, başka her ülkeden daha
duygu zengini olan o ülkeyi sevmiş olmasını çok iyi anlıyorum. Onların
hepsinin anası olan, hepsini seven Rusya, bir siyaset sorunu değildir.
Orada beni anlayacak birçok insan var. Rusya bana çok sevgili annemi
anımsatıyor. Doğrusu, o Polonyalıydı ama Rus ekmeğiyle beslendi, schtzi
[ekşi lahana çorbası] yedi. Rusyama karşı, onun kusurlarının hepsinden
haberdar olsam da, büyük bir aşk beslerim. İktidarı Bolşeviklere
bıraktığından, bütünüyle yanlış yunluş savaş planlarını ve savaşın daha
önce bitmemiş olmasını ona borçluyuz. Ruslar sevilmek ve aynı zamanda
iyi yönetilmek isteyen çocuklardır” (Nijinsky 2006: 30-31).

Görüldüğü gibi model metinde (günlükte) “ben” zamiriyle konuşan öznenin
kendisinden yola çıkarak Rusya’yı anlamlandırışı ve Rusları değerlendirişi yer
alır. Nijinsky’nin Günlüğü’ne benzer şekilde Ferit Edgü’nün kaleme aldığı
küçürek öykülerde de öznenin Rusya’yı ve Rusları kendi varlığıyla sınırlandırdığına tanık oluruz. Edgü’nün “Rusya” başlıklı küçürek öyküsü şu
şekildedir:
“Rusya benim anam. Anamı seviyorum. Annem Rusya’da yaşıyor. O
Polonyalı, ama Rusça konuşur. Ekmeğini Rusya’da kazandı. Ben de Rus
ekmeği ve lahana çorbasıyla beslenip büyüdüm. Etsiz lahana çorbasını
severim.
Tolstoy’um ben, çünkü onu severim. Rusya için sevgi istiyorum.
Kusurlarını biliyorum Rusya’nın. Savaş plânlarını yok etti. Rusya
Bolşeviklere izin vermeseydi savaş çoktan biterdi. Bolşevikler, Rus halkı
değil. Rus halkı bir çocuk. Onu sevmek ve yönetmek gerek” (Edgü 2007:
38).

Ferit Edgü’nün Nijinski Öyküleri’ndeki, Nijinsky’nin Günlüğü’ne bağlı
kalınmadan yazılan ve kitabın sonuna eklenen küçürek öykülerde yazar, kendi
sesine kavuşur. “Soğuk Su” öyküsünde bunu açıkça görürüz:
“Tüm şikâyetlerini bana söyleyebilirsin, demişti. Her zaman elimden
geleni yaparım.
Aradan haftalar, aylar geçti.
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Bir gün kapısını çaldım.
Hayr’ola?
Gazım bitti, dedim. Artık dayanamayacağım.
Ah! bu çok özel bir durum, dedi. Gazı bitenler için benim elimden bir
şey gelmez. Başkalarının da gelmez. Çünkü burda gazyağı yoktur. Ama
susuzsan, bir bardak suyumuz vardır, verebilirim” (Edgü 2007: 91).

Aynı kitapta yer alan bu küçürek öykü, insanın ve coğrafyanın değişmesiyle
birlikte içerik, üslup, söylem, ses ve ton yönünden yazarın Nijinski Öyküleri’nden ayrılır, diğer küçürek öyküleriyle bütünleşir. Bu da Nijinski Öyküleri’ni
yazma kılgısında Edgü’nün model metinden, Nijinsky’nin Günlüğü’nden
kopmak istemediğini, onun atmosferine, söylemine, sesine ve ses tonuna
uygun bir dil geliştirme çabası içinde olduğunu gösterir.
6. Nijinski Öyküleri’nin Diğer Kısa Biçim Metinler Arasındaki Yeri
Küçürek öykünün diğer kısa biçim metinlerle ayrıldığı noktalar yanında kimi
benzerlikler ve ilişkiler ağından söz edilebilir. Kısa biçim metinler arasında
kısa öykü, düzyazı şiir, şiir, fıkra, mesel, fabl, parça yazı, aforizma gibi ürünleri
anabiliriz. Metnin yapısı ve formundan başlayarak zaman ve mekân algısına,
imge, dil ve söyleme kadar diğer kısa biçim metinlerle küçürek öykü arasında
ilişkiler ağı kurmak mümkündür. “Damıtılmış niteliği, yoğun ve örtük söylemi
ile şiire yakın duran küçürek öykülerde; anlık aydınlanmalar, şok uyarı ve
etkiler esas alınır” (Korkmaz 2006: 476). Kimi zaman da küçürek öyküler,
içinde barındırdığı imgelerle ve yoğun anlatımla düzyazı şiire yaklaşabilir.
“Bugün mensur şiir ve küçürek öyküyle birlikte düz yazıyla şiirin sınırları
kesişmiş, iç içe geçmiş ve bulanıklaşmış görünmektedir” (Gariper 2008:
2036). “Mesel, kısa ve yoğunlaştırılmış yapısı, kişilerin temsili olmaları ve
genel nitelikleri ile öne çıkarılması açısından sembolik söylemi ile küçürek
öykülere çok yakındır” (Korkmaz- Deveci 2011: 79). İçinde bir öyküyü
barındırması ve kısa biçim olması bakımından fabllarla küçürek öykü arasında
da ilişki kurulabilir. Fakat “yoğun anlatımı, özgün imge yapısı ve kapalılığı ile
küçürek öyküler, fabllardan büyük oranda ayrılırlar” (Korkmaz- Deveci 2011:
97).
Bu kısa belirlemeler ışığında konuya yaklaştığımızda kısa biçim metinlerle

Nijinski Öyküleri arasında da ilişkiler ağı kurmak güç olmaz. Her şeyden önce
Nijinski Öyküleri, günlükten seçilmiş yaşanmışlıkları öyküleştirmesiyle hayattan kesitler sunan parça metinlerdir. Söz ekonomisine başvurulması, yoğunlaştırmaya gidilmiş olması, çağrışımlara açık yapısı, yer yer denenen şiirsel
söylem onu şiire yaklaştırır. Kimi zaman yaşanmışlıklardan çıkan bir mesaj,
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onun mesel yahut fıkrayla birlikte düşünülmesini gerektirir. Kimi kez de
başkaldırıyı yahut bir manifestoyu ifade edişiyle aforizmayla benzerlik
gösterir. Bu metinler, içinde bir öyküyü barındırmasıyla da kısa öyküyle
yakınlık kurmamızı kolaylaştırır.

Nijinski Öyküleri, birçok diğer kısa biçim metin gibi metinsel süreksizliği,
kopukluğu, parçalılığı içerir. Bu yönüyle başka bir türde ve başka bir metin
düzleminde yer alan Roland Barthes’ın Roland Barthes’ıyla koşutluk
gösterdiği söylenebilir. Parçalı yazıya uygun şekilde her bir küçürek öykü
beklenmedik, özerk, şaşırtıcı, çelişkili, düşüncenin kendi üzerinde kararsızlığı,
öngörülmemişlik gibi biçimlerde karşımıza çıkar. Kitapta yer alan küçürek
öykülerden “Kızılcık Sopası” buna örnek gösterilebilir:
“Neyle suçlanıyorum bilmiyorum, ama suçlanıyorum. Sözüm ona bir suç
işlemişim. Müfettiş bana moral verdi. Onun morali yerin dibine batsın.
Korkuyorum ondan. Çünkü bu müfettiş Pisniçevski kötü bir adam. Ama
fakir fukaranın çocuklarını sokağa attığını duymadım.
Pisniçevski, annemi çağırıp, ona beni sokağa atacağını söylemiş. Ama
beni cezasız bırakmayacağını da eklemiş. Demiş ki, onu iki hafta yanınıza
alın, sonra bakarız.
Korkunç bir acı duydum içimde.
Annem, elimden tutup çeke çeke eve götürdü. Avluda kızılcık sopasıyla
dövdü beni. Kızılcık sopasından korkmam, ama annem için korktum. Dövdü. Dövsün. Aldırmam. O beni döverken, benim ona sevgim artıyordu”
(Edgü 2007: 13).

Bu öyküde “çelişki, kararsızlık, istikrarsızlık, güvensizlik, çoklu olmak” gibi
parça metne özgü özellikleri görmek mümkündür. Pisniçevski’nin hem “kötü
adam” olması, hem onun “fakir fukaranın çocuklarını sokağa” attığını öznenin
duymamış olması, hem de özneyi sokağa atacağını söylemesi; öznenin
kızılcık sopasından korkmaması, annesi için korku duyması, annesinin onu
döverken annesine olan sevgisinin artması çelişkiler yumağı olarak karşımıza
çıkar. Bu dil oyununda beklenmedik, kurala bağlanmayan, mantık örgüsünün
dışında, yazı ediminin kendi kendini belirlediği bir söylemle karşılaşılır. Kısa
biçim metinlerin göründüğünden daha geniş anlam dünyasına sahip olma,
göründüğünden fazlasını söyleme özelliğiyle (Aktulum 2004: 20) bu küçürek
öyküde de karşılaşılır.
Edgü’nün bu parça metinleri, birbiri arasında da düzen fikriyle bağlı değildir.
Bu metin parçaları birbirleriyle yer yer çelişir. Her biri tek başına bir metindir.
Ancak böyle bir durum söz konusu küçürek öykülerin kitap bütünlüğüne
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kavuşmasına engel oluşturmaz. Bu özelliğiyle Nijinski Öyküleri, büyük anlatı
(üst-anlatı)ların güvenirliğini kaybettiğini (Lyotard 1997: 85) ifade eden ve
“gelin bütünlüğe karşı bir savaş başlatalım, gelin sunulama-yana tanıklık
edelim, farklılıkları etkin kılıp, adın onurunu kurtaralım” (Lyotard 1997: 159)
diyen Lyotard’ın postmodern metin anlayışıyla uygunluk gösterir. Artık bu
dönemde hiçbir hakikat iddiasında bulunmayan mini anlatılar, mikro anlatılar
önem kazanmaya başlamıştır. Kısa biçim ve parça yazı buna uygun görünüm
taşır. Ferit Edgü’nün Nijinski Öyküleri de bu çerçevede anlam kazanır.
6. Yazma Edimi, Amacı ve Yöntemi
Edgü’nün Nijinsky’nin Günlüğü’nden yola çıkarak ortaya koyduğu küçürek
öyküler, bir seçme sonucunun ürünüdür. O, günlükte anlatılan olay, olgu,
düşünce, duygu, etkilenme, esin gibi çok sayıda parçalı metni olduğu gibi
yenidenyazma yoluna gitmez. Eğer öyle olsaydı yazarın hareket alanı
kısıtlanmış, yenidenyazma yoluyla bütün günlüğü başka bir türde ve dilde
dönüştürmüş olacaktı. Bu da başka bir yenidenyazma olan çeviriyi veya
uyarlamayı gündeme getirecekti. Bu iki yol da yazarın yazma yöntemiyle ve
amacıyla uygunluk taşımaz. O, günlüğü oluşturan parça metinlerden kendisi
için anlam taşıyan, küçürek öykü çıkarabileceklerinin üzerinde çalışma yolunu
seçmiş görünüyor. Nitekim kendisi de kitabın başında yer alan “Bu Öykülerle
İlgili Birkaç Sözcük”te yazma yöntemini anlatırken “izlediğim yol, resim sanatı
örneğini devam ettirirsem, diyebilirim ki, merceğimi karşımdaki resmin belli
bölgelerine çevirmek oldu. Bu ayrıntıları alıp büyüttüm. Kısacası bir ayrıntı
seçip onu çerçevelemekten ve onlara birer ad vermekten başka bir şey
yapmadım” (Edgü 2007: 11) demektedir. Kitabında küçürek öyküleri model
kitap olan günlükteki anlatımlarından farklı sıralamaya gitmesi, kimi
değişikliklere başvurması da onun serbest tavrını gösterir.
Türk edebiyatında kurmaca olmayan metinlerden hareketle yenidenyazma
yoluyla edebiyat eserleri ortaya koyma çabasına fazla rastlanmaz. Ömer
Seyfettin gibi kimi yazarların tarih yazıcılarından yararlanması, Nâzım
Hikmet’in mektuplardan ve gazete yazılarından hareketle şiir yazması gibi
örneklerden söz edilebilir. Bununla birlikte Türk edebiyatında kurmaca
olmayan model metinden bütün bir öykü koleksiyonu ortaya koyma örneğine
ilk kez Edgü’nün bu eseriyle rastlandığı söylenebilir.
Burada yazarın neden yenidenyazma yöntemine başvurduğu, böyle bir
yöntemin anlamının ve işlevinin neler olduğunun üzerinde de durmak gerekir.
Nijinski’nin yazarın ilgisini çekmesi ve onun üzerinde dans sanatıyla hayranlık
uyandırmış olması yenidenyazma yoluna başvurmasında etkili olmuş
görünmektedir. Nitekim o, “Bu Öykülerle İlgili Birkaç Sözcük” başlığı altında
şunları söyler:

Ferit Edgü’nün Nijinski Öyküleri’nin Metinsel Özellikleri

113
“Nijinski bir dansçıydı, ama Nietzsche’lerin, Hölderlin’lerin, Van Gogh ve
Antonin Artaud’ların, Nerval’lerin ve kendisiyle aynı dönemde, bir başka
İsviçre tımarhanesinde yaşayıp ölen Robert Walser’in soyundan bir
sanatçıydı.
Onu sahnede görmüş olabilecek yaşta değilim. Gördüğüm, dönemin
birkaç siyah-beyaz filmi, dans sanatının, gelmiş geçmiş en büyük
efsanesini yansıtmaktan uzak filmlerdi.
Onun dansını, daha çok, gözlerimi kapayıp düşledim ve bu dansla
Rimbaud’nun (yalnız onun) şiiri arasında bir koşutluk kurdum.
Yokeden ve yücelten; karartan ve ışıldayan; susan ve gürüldeyen
insanoğlu yaşamının yoğun karanlık noktasında parıldayan ve susarken
konuşan, haykıran bir dans.
Vaslav Nijinski’nin trajik yaşamı, dans sanatıyla uzaktan yakından ilişkisi
olmayan benim, tâ gençlik yıllarımdan beri niçin ilgimi çekmiş olabilir?
İtiraf edeyim ki açıklayamıyorum.
Fransızca ilk kez 1953 yılında yayımlanan günlüğünü, 1958 ya da 59’da
Paris’te alıp okumuşum. Kezâ Françoise Reiss’in, 1957’de yayımlanan
doktora tezini de. (La vie de Nijinski, Plon Yayınevi, Paris 1957, iki cilt)
Peter Oswald’ın 1993’te yayımlanan Vaslav Nijinski, Un saut dans la
folie’sini de, yayımlanır yayımlanmaz edinip okumuşum.
Daha sonra, 1995’te Actes Sud Yayınevi, Nijinski’nin ardında bıraktığı
dört defteri bir arada yayımladı.
Böylece, Gaillimard’ın yayımladığı ‘Günlük’ün Nijinski’nin yakınları
tarafından kuşa çevrilmiş, beğenmedikleri bölümleri makaslanmış bir
metinden başka bir şey olmadığını gördüm.
Demek ki Kafka gibi, Beckett, Borges, Sartre, Camus, Bataille gibi
yazarların izini nasıl sürdümse, farkına varmadan, Nijinski’nin, bir yazar
olmayan bu dans tanrısının yazdıklarını da öylesine yakın bir ilgiyle
izlemişim” (Edgü 2007: 9-10).

Edgü’nün bu sözleri, onun, “farkına varmadan”, Nijinski’nin günlükleriyle
kırk yıla yaklaşan bağı olduğunu gösterir. Nijinski’nin büyük bir dans ustası
olmasının yanında hayatın uçlarında dolaşan bir şizofren olması da Edgü’nün
ilgisini çekmiş olmalıdır. Onun parçalı yapıya sahip günlükleri küçürek öykü
yazmaya elverişli görünmektedir. Yazarın Nijinski’nin günlüğünden yola
çıkarak küçürek öyküler yazmaya çalışması, onun yazı kılgısı kadar, Nijinski’yi
anlama, onu duyumsama ve özdeşleşme eylemi olarak da anlaşılmaya
müsaittir. Psikanalitik yaklaşımla söylersek Nijinski, iç dünyasını nasıl günlük-
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lerle dış dünyaya aktarıyor, kendisi için bir tür terapi uyguluyorsa, yazarın da
iç dünyasındaki Nijinski’yi küçürek öykülerle dış dünyaya aktardığı, bir tür
terapi uyguladığı söylenebilir. Böyle bir yazma eylemi, paradoksal düzlemde
Nijinski’yle özdeşleşme arayışı kadar, kişinin yazıya, iç dünyasında yer tutan
bir başkasını dışarıya atma, bir başkasından arınma işlevi yüklediğini de
düşündürür.
Sonuç
Buraya kadar ele aldığımız yazma etkinliği ve metinsel özelliklerden
anlaşılacağı üzere Vaslav F. Nijinski’nin parçalı, kopuk, süreksiz özellik taşıyan
günlüğü, Edgü’nün kısa biçim metinler ortaya koymasını kolaylaştırmış
görünüyor. Postmodern yazı estetiğine bağlı olarak Edgü, bu parçalı yazılardan sonunda kendi içinde bir bütünlük kuran, düzenlenmiş, Nijinski Öyküleri
adlı kısa biçim metinlerden oluşan küçürek öykü kitabına ulaşır. Bunu
yaparken de Nijinsky’nin Günlüğü’nü bir başka türde yeniden yazma ve
dönüştürme uğraşına girişerek günlükten küçürek öyküler ortaya koyar. Böyle
bir uygulama Edgü’nün kaleminde kısaltma (indirgeme), genişletme, dağılmış
metin parçalarını birleştirme, kimi kez model metinden ayrılma, değişikliğe
gitme ve/ya eksiltili metin oluşturma, Nijinski’nin sesini ve söylemini
ödünçleme şeklinde karşılığını bulur. Edgü’nün bu kısa biçim metinleri, Türk
edebiyatı açısından bakıldığında yenidenyazma, benzerini yapma yöntemiyle
yeni metinler ortaya koyma teklifi olarak da okunabilir. Konuya bu çerçevede
yaklaştığımızda Kelile ve Dimne’den, Nasrettin Hoca fıkralarına, La Fontaine’den fabllarından Sadi’nin Gülistan ve Bostan’ına, Dede Korkut’tan ve
Mevlanâ’nın Mesnevî’sine, klasik Türk edebiyatının mesnevi türünde ortaya
koyduğu metinlerden Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sine kadar çok sayıda
metin koleksiyonunun ve/ya metin halkasının yenidenyazma yoluyla modern
döneme taşınabileceği söylenebilir. Aslında böyle bir yöntem çağın ruhuna
da uygun düşer. Ayrıca küçürek öykü ve edebî türler özelinde günümüzde
küçürek öykünün tanımlanması, alanının belirlenmesi gibi, türlerin yeniden
tasnifine de ihtiyaç olduğunu belirtmeliyiz. Genelden özele doğru giderek
küçürek öykünün fıkra, aforizma, deneme, düzyazı şiirle birlikte kısa biçim
içinde değerlendirmesinin gerekeceğini ifade etmenin yanında edebi türlerin
yeniden tanımlanmasına duyulan ihtiyacı işaret etmek yerinde olacaktır.
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ABSTRACT
The Textual Characteristics of Ferit Edgü’s Nijinski Öyküleri
Short short story which centres on the problem of human’s existence
consists of limited number of words. It has became widespread in the
world literature from the second half of the 20th century. It is seen
that in Turkish literature as well, especially as from the beginning of
the 1990s, the patterns of the short short story have increased more
and more in the writings of various authors. One of the prominent
writers of the short short story in Turkish literature is Ferit Edgü. In
this article, the textual characteristics of the short short stories in his
book called Nijinski Öyküleri, which Ferit Edgü fictionalized being
inspired from the diaries that Vaslav Nijinski, a famous dancing
master, kept in Switzerland in 1919, are tried to be determined within
the context of rewriting and intertextuality. Besides, as a short form,
the place of the short short story in the other short form texts will be
emphasized and some determinations will be expressed.
Key Words: Short short story, Ferit Edgü, Nijinski Öyküleri
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Öykünün İmkânsızlığı:
Rasim Özdenören’in Öykümsüleri
M. Fatih KANTER *

ÖZ
Her çağ, kendine uygun yeni edebî türlerin oluşumuna zemin hazırlar.
Modern çağın ardından yaşanan hız ve teknoloji çağı da tüketime
dayalı bir yaşam algısının benimsenmesine yol açtığı gibi bireylerin
tüketim aracılığıyla görünür olmalarına neden olur. Tüketime ilişkin
yaşam algısının edebiyata yansıması sözcüklerin daha aza indirgenip
öykülerin daha derinlere ve metaforik anlamlara gizlenmesiyle
gerçekleşir. İşte bu tür, Batı edebiyatında “short short story” olarak
ortaya çıkarken, Türk edebiyatında Ramazan Korkmaz tarafından
“küçürek öykü” biçiminde adlandırılmıştır. Bu alanda özellikle Ferit
Edgü, türün Türk edebiyatında önemli temsilcilerinden biridir. Ferit
Edgü’nün yanı sıra öykü ile uğraşan çağdaş öykücüler de bu türde
eserler vermeye başlamışlardır.
Türk edebiyatında Mavera dergisi etrafında toplanıp Maveracılar
olarak bilinen edebî topluluğun önemli öykücülerinden Rasim
Özdenören de bu türe yakın öyküler yazmıştır. Özdenören bu eserleri
“öykümsü” olarak adlandırmıştır. Onun öykümsülerinde temel hareket
noktası yaşamda imkânsız görünenler üzerinedir. Bu makalede
Özdenören’in İmkânsız Öyküler adlı kitabındaki öykülerin izlekleri
üzerinde durulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Küçürek öykü, Rasim Özdenören, öykümsü,
imkânsızlık

Giriş

Z

amanın akışı içerisinde kendini sorgulayan her birey kendini, biraz
bunalım, biraz hüzün, biraz yalnızlık ve karmaşa içerisinde bulur.
Zamanın akışkan ve sıradan bir parçası olanların yaşamı ile bu yaşamı
dışarıdan izleyenlerin durumu elbette farklılaşma gösterir. Sorgulayan, arayan
ve anlamlandıramayan bireyler, çoğu kez arada kalmışlığı ve zaman ile mekân
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arasına sıkışan sisifik öznenin trajedisini yaşarlar. Bu arayış ve anlamlandırma
çabası, çağın ruhuyla birlikte edebi metinlere de siner. İşte tam da bu
noktada Ramazan Korkmaz ve Mutlu Deveci’nin tanımlamalarıyla “akreple
yelkovan arasına sıkışan özgür görünümlü, ama bürokrasinin kâğıttan
kelepçelere tutukladığı çağcıl mahkûmların, kendini fark ettikten sonraki
çığlığı” (Korkmaz-Deveci 2011: 13) tüketim çağının bireyini ve bu bireyin
yaşam karşısındaki tavrını anlamlandırır.
İmkânsız öykü mümkün müdür? Öykülemek midir imkânsız olan yoksa öykü
müdür? İnsan varoluşundan bu yana, nesnel zaman boyutu içerisinde
imkânsız gibi görünen birçok olayı aslında kendi öznel zamanında farklı
algılamalar aracılığıyla yaşayabilir. Fakat bunu durup resmetmeye ya da
beyan etmeye zaman yoktur. Zira tüketim çağında en çok da zamanlar
tüketilmekte ve bireyin zamanı ötekine yönelik kaygılarla ve ötekinin
tahakkümüyle elinden alınmaktadır. Öykü kişileri aracılığıyla imkânsızın
sınırlarını resmetme arzusunda olan Rasim Özdenören’in İmkânsız Öyküler
adlı kitabında kitabın başlığı ile aynı ismi taşıyan bir hikâye olmadığını da
belirtmek gerekir. Fakat kitapta yer alan seksen öykünün temel izleği, bireyin
imkânlarını zorlayan, imkânsız olarak algılanan durumların ve olayların
aslında yaşamsal daire içinde mevcut olabilme ihtimalidir.
Zamanın Sınırları ve Sınırsızlığında Şaşkın Bireyler
Rasim Özdenören’in İmkânsız Öyküler’i her ne kadar yazarın son çalışmaları
olarak bilinse de aslında içten içe hep varolan ama zamansızlığın sıkıştırdığı
dünyada sırasını bekleyen anlatılar olarak göze çarpar. Zira Mavera dergisinin
kurucularından olan Özdenören ve arkadaşlarının dergiyi adlandırma
girişimleri de bunun kanıtı niteliğindedir: “Mavera. Yani öte, yani bir şeyin
ötesinde bulunan, insan aklının ötesinde veya üstünde bulunan, Frenkçe
deyimiyle transandant (transcendent). Bu kelimenin türevi olan MAVERAÎ
(transcendental) ise, öteye mensup, öteki âlemle ilgili, deneyüstü, tabiattan
üstün, fizik ötesi gibi anlamlara gelir” (Eryarsoy 2008: 81). Modern çağ ve
dahası tüketim çağında yaşamın birey tarafından algılanışı ya da
algılanamayışı işte bu “öte yer ve öte zaman” kavramlarının sorgulanmasını
gerektirir. Bu da bireyi “aşkınlık” ve “içkinlik” sorununa doğru yönlendirir.
Fakat modern çağın insanındaki aşkınlık, sadece içsel yolculuğunun tekâmülü
değildir. Çünkü o, devrin şartları gereği hızlı yaşama çağında hem hızlı
yaşamalı hem de durup kendini dinlemeli ve zamana hükmedebilmelidir.

İmkânsız Öyküler’de yer alan öykülerin temel sorunu, zamansızlık ve
zamanların öteki tarafından (ç)alınması üzerinden kurgulanır. Fakat burada
dikkati çeken nokta, zamanın görünen boyutunun bir de farklı yansımalarının
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oluşudur. Zira fiziksel anlamda akıp giden zamanın bireyleri alıp sürükleyen
tarafının yanında varlığın içten içe akışını da kurgulayan bir zaman vardır.
John Urry’nin tespiti şöyledir;
“İnsanlar zamansaldır ve insan varoluşunun zamansal karakterinde
anlamlarını bulurlar. Varlık kendi zamansal karakterinde ve özellikle de
ölüme doğru hareket noktasında görünür kılınır. Varlık zorunlu olarak
doğum ile ölüm arasındaki hareketi ya da geleceğin, geçmişin ve şimdinin
karşılıklı uzanmasını ve açılmasını içermektedir. Ayrıca zamanın (ve
mekânın) doğasının, aralıklar ya da anlar gibi, uzlaşımsal olarak ölçüldüğü
biçimler ile karıştırılmaması gerekir. Ölçülebilir zaman-mekân, Batı
kültüründe zaman-mekân ilişkilerine empoze edilmiştir” (Urry 1999: 17).

Ölçülebilir olan zaman ve mekân arasında yaşamını devam ettiren bireyler,
ruhsal anlamda zamanı aşma denemelerinde bulunur. Mehmet Narlı’ya göre,
“Rasim Özdenören’in özellikle 80’li yılların ortalarından sonraki bütün
denemelerinde ve öykülerinde bilincin ruhsal olanla münasebetlerinin
vurgulandığını söyleyebiliriz” (Narlı 2011: 53). Fiziksel olan ile ruhsal olan
ilişkisini zaman-mekân birlikteliği içerisinde bireyi merkeze alarak irdeleyen
Özdenören, ruhsal bir arayışın işaretlerini sezdirir. Fiziksel anlamda zamanın
sınırladığı ve zamanın boyutları dışına çıkmayı görünürde imkânsızlaştıran
yapı, metafizik boyutta mümkün kılınır. Bedensel olanaksızlığı ruhsal aşkınlık
ile mümkünleştiren bireyler, dünyalık yaşamın sınırlarını da zorlarlar. İşte
Özdenören öykülerinin “imkansız”lığını sınayan bu durum, fiziksel algının
insanları nasıl yanılgıya düşürdüğü noktasına odaklanır.
Dünyalık hayat içerisinde zamanın anlamını yitirdiği bir anda fiziksel algının
imkânsız olarak tanımladığı olaylar da yaşanabilir. Bu imkânsızlıklar ise tüketim çağının doymak bilmeyen devasa arzularının ve “tüketim resitalleri”nin
arasında yitip gider. Nitekim Özdenören’e göre, “Gündelik hayatımızın
imkânsızları, imkânsız olanları, aslında bizim gündelik hayatımızın içindeyken
bile onları ıskalıyoruz. Oysa biz farkına varmasak da, olmayacak şeylerin
olması devam edip duruyor. Birinin buna dikkatini yöneltmesi gerekiyordu”
(Asım Öz, 24 Temmuz 2009). İşte bu dikkatten hareketle metinlerini
kurgulayan Özdenören, İmkânsız Öyküler’de kentin zaman yutan sokakları
arasında zamanı ölümsüzleştiren bireyleri ya da zamanı ötelerde arayan ve
varlık kaygısı taşıyan bireylerin öyküsünü anlatır.
Zamanın belirlenmiş akışı içerisinde, Martin Heidegger’in tanımlamasıyla
şimdi ve burada olan “dasein” ile zamanın aşkın ve içkin boyutunu
içselleştirmiş bireyler, İmkânsız Öyküler’de de karşımıza çıkar. Zira şimdi ve
burada olan insan, varlık sorunsalının merkezi konumundadır. “İnsan aynı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI

120
zamanda (Da) (orası/orada/ora/oralı) olandır. Çünkü varlığı böyle yükümlülüğüne alma insanın soyut değil somut bir özelliğidir. Ora (Da) dünyada ora
olmanın biçimidir, bu da varlık üzerinde sorgulamayla gerçekleşir” (Levinas
2006: 32). Şimdi ve burada iken, geçmiş ve geleceğiyle bağlantısı olan birey,
farkındalık ve arayış sürecini başlatır. Kitapta yer alan “Kuklacı” adlı öykünün
sonunda yer alan; “Kimdi kuklacı? Kuklayı değil de kuklacıyı hedefleyecek
olsam onu nerde bulacaktım? Nerde?” (Özdenören 2009: 18) ibareleri bu
“arayışın” ve yaşama ilişkin sorgulayıcı tavrın somutlaşmış hâli gibidir. Yine bu
doğrultuda kurgulanmış olan ve küçürek öykü tanımlamasına daha çok
yaklaşan “Ayak İzleri” adlı öykünün başında ise “Bilmediğin ayak izlerini
sürerek bilmediğin bir yerlere gitmek –gitmek: yani bir şeylerin ardından
sürünmek” ibareleriyle de varoluş kaygısı taşıyan bireyin ötelere/maveraya
ilişkin bir arayış macerasına yöneleceğine işaret edilir. Fakat bu arayış süreci,
kahramanı öylesine tehlikeli bir maceraya iter ki; sonunda kiminle ya da ne ile
karşılaşacağını bilemez. Varlığını sorgulayan her bireyin gerçekleştireceği
ikinci basamak arayış olacaktır. Bu arayış, ben’in özde kendisiyle buluşması
ve tanışması anlamını taşır. Nitekim aynı kaygısal süreç, “Korkak ve Öteki”
adlı öyküde de bireyin varoluşsal sancılarıyla birlikte duyurulur.
Bireyin yaşamsal süreçteki arayışlarının “zaman mekân sıkışması”na bağlı
yabancılaşma çerçevesinde duyurulduğu “Korkak ve Öteki” öyküsünde, bir
tren yolculuğunda “istasyon birliktelik” (Bauman 2011: 65) yaşayan ve birbirine dokunmaktan çekinen iki taraf, yabancılaşmanın ve kendisini ötekinden
yalıtma arzusunun toplumsal boyuta yansıyan izdüşümleridir. Nitekim
öyküde, tesadüfî karşılaşmaya dayalı zorunlu birlikteliğin aynı mekânı
paylaşma yazgısına dönüşmesi, korkan tarafın, iğrenen tarafa yaklaşır ve ona
dokunursa bütün hayatının değişeceği kaygısıyla belirginlik kazanır. Oysa
“İğrenenin durumu da az vahim değil o da karşı tarafa değmekten çekiniyor…
Onları bir araya bir yolculuk getirdi. Korkak ilk kez konuşma ihtiyacı duyuyor,
- Eh, bu yolculuk da bitiyor, dedi, kalkıp yüzümü yıkamanın zamanıdır, dedi.
Ve kalkıp tuvaletin yolunu tuttu. Kapıyı açtığında karşıdaki aynada birden
kendi yüzüyle karşılaştı, o da ne? Bu yüz üç günden beri iğrenerek seyrettiği
karşıdakinin yüzüydü.” İşte yolculuk metaforuyla birleşen ve fiziksel temasa
dayalı bir kaygıyla açığa vurulan bu varlık sorunsalı, içimizdeki korkak ve
karşısındakine dokunmaktan iğrenen bireyin varlık arayışı içerisinde karşımıza
çıkabilir. Kendini başkalarından soyutlayan bireyin kendisini bile “ötekileştirmesi” çağın bunalımlı yalnızlığına ve ötekileşme yazgısına işaret eder.
Modern sonrası çağın gereklerini yaşarken benliğinden uzaklaşan, doğallığından kopa(rıla)n bireyin ruh hali, “Korkak ve Öteki” adlı öykünün temel izleğini
oluşturur. Zira kendisiyle hesaplaşamayan bireyin dış dünyadaki gerçeklerle
de yüzleşmeye cesareti yoktur.
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Bununla birlikte arayış, tinsel anlamda kendilik değerlerini kurgulamak
isteyen her bireyin çıkış noktasıdır. Bu çıkış noktasında kentin içindeki
modern yaşamda zamansızlıktan yakınan ve bir şeyleri yitiren bireyin
“arayış”tan vazgeçmeme zorunluluğu, “Yitiriş” adlı öyküde umutsuzluğu
öteleme üzerinden yansıtılır. Bu yansıtma tarzı, aynı zamanda tasavvufi
anlayışta anlamını bulan “aramakla bulunmaz ancak arayanlar bulanlardır”
ifadesinin de bir biçimidir:
“Yitiğinin ardında koşarken umutsuzluk yaşamadı. Arama çabasını
sürdürdü. Bu boşa çıkmış teşebbüsü arayışın ve sonunda tecelli edecek
başarının, dolayısıyla sürecin bir evresi olarak gördü. Elden kaçırma ve
yitirme, hayır, kapatılmış olmakla eş anlamlı değildi.
Öyleyse sürdürmeliydi. Emekleyerek de olsa... Biliyordu ki yitik oradaydı,
bulunmayı bekliyordu” (Özdenören 2009: 138).

Yitik olanın neresi olduğu sorusu varlığını tümleyecek her insan için ayrı bir
cevap gerektirebilir. Nitekim Gasset’e göre,
“Tarih boyunca kendini nice kez yitirmiştir insan- dahası, öbür tüm
canlılardan farklı olarak, kendini yitirme, varoluşun ormanında, kendi iç
dünyasında yitme yetisi sayesinde, insan var gücüye harekete geçerek
kendi benliğini yeniden bulmaya çabalar. Kendini yitmiş duyma yeteneği
ve tedirginliği, insanoğlunun trajik yazgısı, aynı zamanda da yüce
ayrıcalığıdır” (Gasset 2011: 51).

Hem bir trajik yazgı hem de yüce bir ayrıcalık olan yitmek, bireysel
duyarlılıklar ile toplumsal duyarlılıkların çakıştığı noktada anlam kazanır.
Yitmek, sadece fiziksel anlamda varlığın yok olması anlamını içermez, o
benliğin derinliklerindeki “öz”ün de yitimini içerir. İşte bu nedenle modern
zamanlarda sıkça kullanılan “kalabalıklar içinde yalnızlık” ve “seyreltilmiş
ilişkilere maruz kalmak” ibareleri yitip gitmek sözleriyle paralellik arz eder.
Ancak Rasim Özdenören, öyküsünde yitiğin bulunmasını ısrarlı bir arzuya
dönüştürür.
Modern çağın, insanı sadece belirli ritüellerle sınırladığı ve mekâna
hapsettiği gerçeği Özdenören’in öykülerinin genel karakteristiklerinden
biridir. Modernleşmeyle birlikte kentlileşen ve kentlileştikçe de sosyal iletişim
ağları koparılan bireyin trajedisi, biraz hüzün kokan biçimde ele alınır.
Bununla birlikte zamanın sonsuz kuşatıcılığı sıradan insanların yaşamlarının
arasından olağanüstü bir şekilde hayatiyet kazanır. Kitabın ilk öyküleri olan
“Kel Satıcı” ve “Kör Kemancı”da şimdi üzerinden geçmiş ve gelecek kurgusu
sağlanır. Aşağıda “Kel Satıcı” öyküsünden bir bölüm bulunmaktadır:
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“Çolak Berber: Ah diye inledi. İşte o anda iskemlesi kaydı, yüzü sabun
köpüğü içindeki müşterisiyle birlikte aşağı doğru düşmeye başladı. Kel
satıcı düşmeyi durdurmak için zurnasını yeniden üflüyor, ötekiler düşüyor
ve bu oyun böylece sonsuzca sürüp gidiyordu. Ne birinin düşmesi son
buluyordu, ne ötekinin zurnasını üflemesi: biri zurnasını üfledikçe öteki
düşüyor, öteki düştükçe kel satıcı da anadan doğma bir zurna
virtüözüymüşçesine zurnasını öttürüyordu” (Özdenören 2009: 12).

Hayal ile gerçeğin kesiştiği noktada bireylerin sıkışmışlığı ve “arada
kalmışlığına” işaret eden ve adeta yaşamın kısır döngüsünü imleyen bu
ibareler, Özdenören’in “Kör Kemancı” öyküsünde ise zamanın akışı içerisinde varlığı ile yokluğu belirsiz olan kişiler üzerinden sorgulanır.
“Ne birinin düşmesi son buluyordu, ne ötekinin zurnasını üflemesi”
ifadelerinde gizlenen zaman algısı ve yaşamın rutinleşen tekrarı, geçmiş-angelecek arasındaki varlığın metafiziksel yönüne işaret eder. Zira “mekân gibi
zaman da net değildir, Özdenören’de. Hep aradakalmışlık vardır: Ne karanlık
ne tam aydınlık “alacakaranlık” (Sabah) hâkimdir” (Yıldırım 2011: 74). Bu
durum aslında bizi yine “mavera” adı üzerinden öteleri arzulayan aşkın birey
anlayışına yönlendirir. Bir derviş ya da veli gibi zamanın içindeki “boşluğu”
kullanabilenlerin imkânsız gibi görünen ama Özdenören’in tabiriyle gerçekte
varolan ve ıskalanan öykülerinin varlığı tartışılır.
Mümkün ile mümkünsüz arasındaki çatışma, “Baş” adlı öyküde ise ironik bir
tarzda işlenir. Öyküde, otoriter ve kuşkucu bireylerin birbirlerinin fiziki varlık
alanlarını ihlal ederken benliklerini ele geçiremeyecekleri gerçeği üzerinde
durulur. İşte tam da bu noktada mümkün ile mümkün olmayanın çatışması ya
da birbiri içine geçmişliği yaşamsal gerçeklikler ve ihtimaller üzerinden
sorgulanır: “Kitaplığındaki kitap polis tarafından yakalandı. Onu mor ve
kızılötesi bir işle meşgul oluyor sanarak işlem yapmaya koyuldular. Her şey
mümkündü. Mümkün olmayan da mümkündü.” (Özdenören 2009: 24).
Mümkün olan her şeyin aslında insanın inanması ile ilgili olduğu
felsefesinden hareketle kurgulanan öykülerde, alt katmanda yatan başka bir
sorun ise modern devrin getirdiği güvensizlik ve ontik kaygı olgusudur. Kuşku
ve korku kültürü ile kendine ve başkalarına güvenemeyen insan “Öcün
Yüreğine Saplanan Kama” adlı öykünün girişinde devir ile birlikte yerilir:
“Yaşadığımız günler son iki yüz yılın süregelen hasılasıdır (sütünü sayma!)..
insanoğlunun geçirdiği belki en çılgın zaman dilimi.. arz, insanın ayağının
altından belki her zaman kayıyordu, ama onun sarsıntısını insan hiç bu denli
somut duymamıştı..” (Özdenören 2009: 53).
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İnsanın geleceğini kendi elleriyle hazırladığı gerçeğine göndermede bulunan
yukarıdaki ibareler, varlığını bir çıkmaz olarak duyumsayan bireylere işaret
eder. Modernizmle birlikte ele alınan insanın trajik bir sona doğru gidişine de
göndermede bulunan Özdenören, geçmişin ve şimdinin aslında gelecek
olduğu veya gelecek kurduğunu işaret eder. Zamanın çok boyutlu ve
anlaşıl(a)maz yönünün kuşattığı insanın anlaşılır olan bir zaman kurgusu
içerisinden yürüme endişesi de bu trajiği hazırlamaktadır.
Sonuç
Tüketim çağının insanı zamansızlıktan şikâyet ederken, bitmek bilmeyen
tüketim arzularından vazgeçmeyi düşünmediği gibi başkaldırı yerine
kabullenmeyi ve alışmayı benimser. Zira çağın ger(ç)eği modern kentli bireyi
sürekli tüketime doğru yönlendirir. Öyle ki; modern kentli bireyi zamansızlıktan şikâyet ettiren maddelerin ve metaların tüketimi değildir. Aslında
hayallerin “meta fetişizmi” aracılığıyla tüketimi ya da tükenmişliğidir. Doymak
bilmeyen arzular ve isteklerin zamansızlıkla birleşmesiyle hayali kurulan bir
şeyi daha tüketmeye bile fırsat bulamadan başka bir hayali tüketmeye
başlanılan bir çağdayız artık.
Yaşanan çağ içerisinden okuruna yönelen Rasim Özdenören, kendi deyişiyle
“postmodern öykünün kendisini ziyaret ettiğini söylerken”, zamansızlığın
ardına sığınmış kentli, mutsuz ve yalnız insanların hayatlarında da imkânsız
olan anların aslında varolduğu gerçeğini gösterir. Çünkü öykülerin geneline
de yansıdığı üzere hayatın yüzeysel akışı içerisinde, “Korkak ve Öteki” adlı
öykünün kahramanı gibi kendisiyle yüzleşemeyen bireylerin imkânları
zorladığı ya da imkânsızın aslında hep derinlerde varolduğu gerçeği irdelenir.
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ABSTRACT
The impossibility of Story: Storyishes of Rasim Özdenören
Every age prepares the conditions necessary for the formation of its
own literary trends. The speed and technology following the modern
period is associated with consumption. The reflections of this
association is realized by the decrease in the number of words and
the conceal of stories in a deeper construct. This genre appears as
“short short story” in Western literature, whereas it is named as
“küçürek öykü” by Ramazan Korkmaz in Turkish literature. Ferit Edgü
appears as one of the representatives of this genre. In addition to
him, authors engaged in short stories have begun to produce works in
this genre.
One of the important representatives of the group known as
“Maveracılar”, gathered around Mavera journal, Rasim Özdenören is
also an author who produced works close to this genre. He named
these stories as “storyish”. His main focus in these storyishes is on
those appearing impossible. In this article, we will focus on the
themes taking place in İmkansız Öyküler, a book by Rasim Özdenören.
Key Words: Short short story, Rasim Özdenören, storyish, impossibility

Şiire Öykünen Öykü:
Necati Tosuner’in Kısa Öykülerinde
Şiirin Ayak Sesleri
Tacettin ŞİMŞEK *

ÖZ
Küçürek öykü ile şiir arasında çok yakın bir ilişki vardır. Türkiye’de şiirle
kısa öykü arasındaki kan bağını vurgulayan ve yazdıklarıyla belgeleyen
isimler arasında yakın dönem öykücüsü Necati Tosuner de bulunur.
Yazar, “çok kısa öykü” diye adlandırdığı küçürek öykünün tanımımı
yaparken “öykünün romandan çok şiire yakın durduğunun bir kanıtıdır” der. Bu düşünceyle örtüşen Tosuner’in kısa öyküleri, dize ve imge
öykünmeleriyle açıklanabilecek özellikler gösterir. Gruplandırmak
gerekirse, şiirin dizesine ve imgesine öykünür.
Bu makalede, Necati Tosuner’e ait kısa öykülerde şiirin dize ve imge
ögeleri aranacak, seçilen metinler bu gruplandırma çevresinde incelenecektir. Özetle, Tosuner’in kısa öykülerinde şiirin ayak izleri sürülecektir.

Anahtar Kelimeler: Küçürek öykü, “çok kısa öykü”, şiir-öykü ilişkisi,
Necati Tosuner.

Giriş

ö

ykü konuşmayı sever şiir susmayı. Öykü anlatır, şiir söyler. Öykü yürür,
şiir dans eder. Öykü sırları paylaşmayı sever, şiir saklamayı. Şiir,
öykünün ketum hâlidir. Küçürek öykü ise, öykünün daha az anlatanı,
ancak daha çok söyleyenidir. Bu yönüyle şiirin ketumluğuna yakın dursa da
daha konuşkandır. Örtük anlatımlı, müphem ve derindir. Anlam katmanları
olan, öykü gibi incelenebilen fakat şiir gibi çözümlenmesi gereken bir anlatım
biçimidir. Küçürek öykünün şiire göre daha gevşek dokulu olduğu da
söylenebilir.
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Küçürek öykü, eksiltili bir yapı olarak karşımıza çıkar. Ancak bu eksiltme,
metnin anlam ya da içeriğine değil, dış yapısına yani söz dizimine yöneliktir.
Ahmet Haşim’in “En güzel şiirler, manalarını kariin ruhundan alan şiirlerdir.”
(1996: 76) cümlesi, küçürek öykünün şiire yakın örneklerine de uyarlanabilir.
Şiirsel küçürek öykülerde de durum aynıdır. Metnin anlamı okurun zihninde
tamamlanır.
Tüketim toplumunun doğurduğu reklam kültürü, spot niteliğinde çarpıcı
ifadeyi getirmiştir. Az sözle çok anlam ifade ederek tüketiciyi etkilemek, ürün
pazarlama stratejileri arasında yer almaktadır. Uzun uzadıya tanıtımlar yerine,
vurucu ifadeler tercih edilmektedir. Çağdaş insanın bu alışkanlıkları edebî
metinleri de daha az konuşmaya zorlamaktadır. Bu, yeni bir okur tipi
yaratmaktadır. Öte yandan roman okuru da varlığını sürdürmektedir. Kısa
filmler giderek daha fazla ilgi görse de, uzun metrajlı filmler her zaman izleyici
bulmaktadır. Dolayısıyla roman okuru küçürek öykü okuyucusuna, sinema
izleyicisi kısa film izleyicisine dönüşmemektedir. Aksi hâlde tiyatronun yerini
skecin almış olması gerekir.
1. Küçürek Öykü ve Şiir
Küçürek öyküyü anekdotlara, fıkralara dayandıranlar (Yakın 2000: 125) olduğu
gibi; dondurulmuş anlar, yaşanmış küçük olaylar, kısa düşler, monologlar,
içsel konuşmalar ya da epizotlar biçiminde niteleyen ve bu tür öykülerde
okuyucuyu yoğunlaştırılmış anlamları ve gizleri çözmeye davet eden özgün ve
deneysel bir dil kullanıldığını kaydedenler de (Erden 2000a: 94-95) vardır.
Küçürek öykü ile şiir arasında bir akrabalıktan söz edilebilir.
Adı sonradan konulmuş olsa da, ilk örneklerine 18. yüzyılın 2. yarısında
rastlanan, 19. yüzyılda Baudelaire’le en önemli temsilcisini bulan düzyazı
şiirin, küçürek öykünün atası olduğunu söylemek mümkündür. Daha geriye
giderek klasik Türk edebiyatında secili bazı nesir örneklerinin bugünkü şiirsel
öykülerin ilk örnekleri olduğu da söylenebilir. Fazla geriye gitmeden örneğin
Halid Ziya Uşaklıgil’e, Mehmet Rauf’a ait mensureler, Yakup Kadri
Karaosmanoğlu’nun Erenlerin Bağından kitabında yer alan bazı metinler,
şiirsel ağırlıklı öykünün ilk örnekleri olarak değerlendirilebilir.
İlâve olarak Arif Nihat Asya’nın (1904-1975) Yastığımın Rüyası (1930),
Ayetler (1936), Kubbeler (1976) gibi kitaplarında yer alan bazı yazılar; Kaya
Bilgegil’in (1921-1987) 1944’te yayımlanan Cehennem Meyvası kitabının
mensureler bölümündeki metinlerden bir kısmı (Çeri Dili, Davet, Sen ve Ben,
Hazanda Boğaz, Gecenin İbadeti, Kumral Sağanak, Nida, Nereye?) şiirsel kısa
öykünün dikkat çekici ilk örnekleri olarak okunabilir. Ancak bu ayrı bir
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çalışmanın konusu olduğu için üzerinde durmayacağız. Şiirle kısa öykü
arasındaki ilişkinin altını bir kez daha çizerek bu tespitin birçok yazar ve
kuramcı tarafından paylaşıldığını kaydetmekle yetineceğiz.
İngiliz kısa öykü yazarlarından Grace Paley’e göre, “Kısa öykü romandan
daha çok şiire yakındır. Çok çok kısa olduğunda ise şiir gibi, yani yavaş yavaş
okunmalıdır” (Erden, 2002: 312).
Küçürek öykü karşılığı olarak “kısa kısalar” terimini kullanan bir başka öykü
yazarı Robert Fox da benzer bir tespitte bulunur: “Kısa kısaları şiir gibi
değerlendiririm” (Erden, 2002: 312).
Brander Mathews (1852-1929), “[kısa öykü] lirik şiir kadar bireysel ve en az
onun kadar çeşitlidir.”, Nadine Gordimer (1923-) [kısa öykü] şiire daha yakın
düşen, büyük ölçüde özelleştirilmiş ve ustalıklı bir biçimdir.”, Thomas A.
Gulleson “Modern kısa öykü yazarlarının çoğu, kullandıkları yazınsal aracın
romandan çok şiire yakın düştüğünde birleşirler.” (Salman-Hakyemez 1997:
11) cümleleriyle aynı düşünceyi ifade ederler.
Korkmaz ve Deveci’nin deyişiyle “damıtılmış niteliği, yoğun ve örtük söylemi
ile şiire yakın duran küçürek öykülerde, anlık aydınlanmalar, şok uyarı ve
etkiler esas alınır. Romantik şiir gibi kısa öykü de önemli bir an, bir algılama
anı üzerinde yoğunlaşır. (…) Bu tür öykülerdeki şiirsel tadın kaynağı, insanın
en uyanık hâliyle kurduğu rüya hâlini dile taşıması ve böylesi sezgi/algı anları
üzerine yoğunlaşmasıdır” (Korkmaz ve Deveci 2011: 13-14).
Konu ile ilgili kapsamlı çalışmalar yapan Aysu Erden, kısa öykünün niçin
kısa olduğunu Norman Friedman’dan yararlanarak iki nedene bağlar:
1. Öykünün içeriksel ve nesnel ölçüleri küçük boyutlara sahiptir.
2. Yazar, okuyucu üzerinde sanatsal bir etki yaratmak ve bu etkiyi artırmak
amacıyla kısa öykünün içeriğinin boyutlarını kasıtlı olarak küçültür (Friedman
1988: 157-158, akt: Erden, 2002: 312).
İşte bu aşamada, öykü ve şiir birbirleriyle kesişir ve şiirsellik, öykünün
sınırları içine girer. Denilebilir ki, şiirin kristalize olmuş söyleyişi, öyküyü
kışkırtır ve kendi sularına çeker.
Öykünün üç önemli belirleyici özelliğinin kısalık, yoğunluk ve birlik
olduğunu vurgulayan Miller ve Slote, yoğunluk özelliğinin öyküyü şiire
yaklaştıran en önemli gösterge olduğunu belirtirler. Onlara göre Poe’dan
Faulkner’a kadar öykü yazarları, en güzel öykülerin teknik açıdan romandan
çok, şiire yakın olduğuna inanmışlardır. Lirik şiirde de, kısa öyküde de anlam
yoğunluğu, doku zenginliği ve biçim sıklığı vardır (Miller ve Slote 1964: 509516, akt: Erden, 2002: 321).
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Erden, kısa öyküyü şiirsellik boyutuna getiren özellikleri, kişisel ses tonu,
şiirsel söyleyiş, söz dizimi, imge, söz sanatları, ses, sapma başlıkları altında
inceler. Bu özelliklere şiirsel metnin cümlesi niteliğindeki dizeyi de eklemek
yanlış olmaz.
2. Necati Tosuner’in Kısa Öykülerinde Şiir
Çağdaş Türk edebiyatında şiirle kısa öykü arasındaki kan bağını belgeleyen
yazarlar içinde Necati Tosuner (d.1944-) ayrıcalıklı bir yere sahiptir.
Biz, Tosuner’den seçilmiş birkaç metinden örnekleyerek yazarın kısa öykü
ile şiir arasında kurduğu ilişkiye dikkat çekmek istiyoruz. Tosuner, “çok kısa
öykü” diye adlandırdığı küçürek öyküyü tanımlamakla işe başlar: “Adı ne
olmalı” sorusunu cevaplandırırken “çok kısa öykü, öykücük, kıpkısa öykü,
öykümsü, kısacık öykü, en kısa öykü, öyküceğiz” gibi söz ve söz gruplarını
sıralar.
Ona göre çok kısa öyküler “Tadımlık gibi görünen doyumluk öyküler”dir.
Çok kısa öykü “Kumaş yetmediği için kısa olan değil,” hele “artan kumaşın
öyküsü hiç değil”dir. Çok kısa öykünün “Cebi yoktur, yakası da.” Çok kısa
öykü “harlı değil, cezveyi fokurdatan köz”dür. “On gram pamuk değil, on
gram demir”dir. “Okyanusu simgeleyen akvaryum kabarcığı”dır. “Yazması güç,
silmesi kolay”, “yere bakan, yürek yakan” bir anlatım biçimidir. “‘Kapalıçarşı’
değil.”dir, “belki ‘kapalı kutu’”dur. Daha da önemlisi “öykünün romandan çok
şiire yakın durduğunun bir kanıtıdır” (Tosuner 1997: 40).
Dikkat edilirse yazar, kısa öyküyü tanımlarken de şiirsel bir dil
kullanmaktadır. Bunlar, kısa öyküye ilişkin çok şey söyleyen, ancak didaktik
ve pedagojik açıdan fazla bir şey anlatmayan ifadelerdir.
Kısa öyküyü “cezveyi fokurdatan köz”, “okyanusu simgeleyen akvaryum
kabarcığı”, “yere bakan, yürek yakan”, “’kapalı kutu’” gibi söz gruplarıyla
tanımlamak, tanımlamak değil betimlemek, bu eğilimin yansımalarıdır. Tanım
cümleleri arasında dize özelliği gösteren ifadeler kadar, imge özelliği
gösterenler de vardır.
Tosuner, kısa öykülerinde kullandığı dilin kıvraklığıyla zaman zaman şiire
yaklaşır. Yalnızca Yakamoz Avına Çıkmak kitabının bir bölümüne bakıldığında,
ses, dize ve imge niteliği gösteren çok sayıda örnekle karşılaşılabilir.
Kitabın birinci bölümünde öyküden çok şiire yakın metinler yer alır: Acı
Yağmur, Gözlem, Birkaç “Çok Kısa” Öykü, Ceket Cebi, Şimdi, Şenlik, Gülücük,
Dört Ayrı Günün Çok Kısa Öyküsü (Balkon, Sardunya, Direnç, Zaman…),
Sessiz, Zafer Sükan, Vedat Günyol, Dersimiz: Deprem gibi. Bu metinleri,
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Ahmet Haşim’den ödünç alınarak dönüştürülmüş bir ifadeyle “Öykü ile şiir
arasında öyküden ziyade şiire yakın yazılar.” olarak değerlendirmek mümkündür.
Tosuner, buradaki hemen bütün öykülerinde yarattığı ritimle ve dili poetik
işlevde kullanma çabasıyla şiirsel bir anlatımın peşindedir. Söz konusu
metinler, bu dikkatle incelendiğinde dize ve imge öykünmelerine, söz sanatlarına ve standart dilden sapmalara rastlanır.
Kitaptaki “Birkaç ‘Çok Kısa’ Öykü” adlı metin, altı alt başlıkta toplanmış
küçürek öykülerden oluşur. Başlıklar dahil ortalama 11-12 sözcükten oluşan
bu metinlerde öykünün şiire yaklaştığı, hatta şiirleştiği rahatlıkla söylenebilir.
Birkaç örnek:
“Çaresiz
ve derinden yaralıyım.
Bıçağı bıraktığın yerde
tuz” (“Son söz” Yakamoz Avına Çıkmak, s.5).

Metin, “yaraya tuz basmak” deyiminin şiirsel söylem düzeyindeki karşılığıdır.
Burada acı söz duyma ya da terk edilme anlamında bir yaralanmadan söz
edildiği için, “bıçak” ve “tuz”, imgesel bir değer yüklenmiştir.
“Ve sırtım öyle orta yerde dururken
kara… Kapkara gözlükler takıyorum
insan içine çıktıkça-gizlenmek için.
Karşısı
kim kimi seviyor duvarı, dalgakıran
Ve kırılgan dalgalar
uzakta.” (“Gözlem” Yakamoz Avına Çıkmak, s.6).

Metindeki “insan içine çıktıkça gizlenmek”, “kim kimi seviyor duvarı”,
“kırılgan dalgalar” standart dilden birer sapma ve özgün buluşlar olarak şiirsel
unsurlardır.
“Seversen yürekten sev.
Koparsa,
Yürekten kopsun” (“Silgi” Yakamoz Avına Çıkmak, s.5).

metni “yürek/gönül” merkezli bir yaşama biçiminin şiirsel düzlemdeki
ifadesidir. Belki de “İnceldiği yerden kopsun” deyiminin parodisidir.
“Yürekten kopmak”, kalbini feda etmeyi temsil ettiği kadar, ayrılığı göze
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almayı da sezdirdiği için tevriyeli bir kullanımdır ve Tosuner’in şiir çizgisine
yaklaştığını düşündürür.
“Bana
beni sevmediğini söyleme.
Daha ağırını bulursan
söyle” (“Bensi” Yakamoz Avına Çıkmak, s.6).

Yazar, “sevmemek” eyleminden daha ağır bir sözcük olamayacağı ön kabulü
üzerinden bir duygu yoğunluğunu dile getirir.
“İçimdeki yangın gözlerimi yaşarttı,
Yağmura sığındım dışarıda” (“Acı Yağmur” Yakamoz Avına Çıkmak, s. 3);
“Kış balkonunda yaz kalabalığı,
Karşı cam gölgesinde yağmur” (“Verim” Yakamoz Avına Çıkmak, s.67);
“Derdimi benden alan ellerin,
Yaşanılmışın sevinci, yitirilmişin üzüncü ellerin” (“Şimdi” Yakamoz Avına

Çıkmak, s.8);
“Ilık bir karanlıktı gece,
Kendi yalnızlıklarıyla birlikte” (“Gülücük” Yakamoz Avına Çıkmak, s.10);

Karanlığa ışık düşürmeyi seven bir adam (Vedat Günyol, Yakamoz Avına
Çıkmak, s.18) ifadeleri ortalama bir şiirde dize olarak kullanılabilecek
yoğunluktadır.
Tosuner’in kısa öykülerinde bir şiirden ödünç alınmış izlenimi bırakan
imgelere rastlanır. “Unutulmuş bulut dokusu bir umut” (“Botanik” Yakamoz
Avına Çıkmak, s.6), “Istıraplar Ansiklopedisi” (“Kanıt” Yakamoz Avına Çıkmak,
s.6), “Hiç örselemeyen bir ses”, “küçük ve sessiz şimşekler” (“Gülücük”
Yakamoz Avına Çıkmak, s.10), “Uçan kuşsuz bir gökyüzü” (“Sardunya” Yakamoz
Avına Çıkmak, s.13) imge değeri taşıyan söyleyişlerdir.

Adam Öykü’de yayımlanan “Gece” adlı metinde geçen “Çömlekçinin
ocağına incir ağacı”, “duyulmayan tetik sesi”, “akan gözyaşı”, “incir ağacını
sulayan sel” (Tosuner 1997: 68) gibi söz grupları “yağmur” karşılığı olarak
kullanılmıştır.
Aynı metindeki “namlu ışıması” ve “gök yapısı makineli tüfek” ifadeleri,
yağmurun yeryüzüne doğrultulmuş bir silah olarak düşünüldüğü ve betimlendiği ilgi çekici imgelerdir. Bir şiirden kopup anlatının dünyasına misafir
olmuşlardır. Tosuner’in yağmurun yağışını değil, yağma ihtimalini de küçürek
öykünün imkânları içinde ifade ettiği görülür:

Şiire Öykünen Öykü: Necati Tosuner’in Kısa Öykülerinde Şiirin Ayak Sesleri

131
“Kim camdan bakan?
Dikkat, cam!
Camda yağmur yok. Havada bulut var.
Yağmur, belkili” (Tosuner 1997: 68).

“Camdan bakmak”, yağmura yönelik beklentiyi sezdirir. “Belkili yağmur”
şeklindeki alışılmadık bağdaştırma, yağmurun yağabileceği izlenimini dile
getirir. Camda yağmur yoktur ama havada bulut vardır. Öyleyse yağmur her
an yağabilir.
“Kim camdan bakan?” cümlesiyle çocuklara özgü dil gereçlerinden seçilmiş
“Yağmur yağıyor / Seller akıyor / Arap kızı camdan bakıyor” tekerlemesine
gönderme yapılır.
Bir başka metinde camdan bakanın öyküsü anlatılır. İçten dışa bakış dikkati
çeker. Anlatıcı, pencere önünde, tül perde ardındadır. “Balkon, yerden yalandan yüksek bir balkon”la yere yakın, belki birinci kat bir evin balkonu betimlenir. Karşıda bir balkon vardır. Kış balkonudur ama yazdan kalma eşyalarla
doludur. Üst üste yığılmış sandalyeler; kuyruğu çiçeği solmuş saksılar arasında uyuyan bir kedi, balkona ait dekoru oluşturur. Metni tamamlayan cümleler, yağmurun çocuk sesinin yerini alan bir öge olarak düşünüldüğünü ifade
eder:
“Karşı cam gölgesinde yağmur.
Çocuk sesi yok, yağmur var” (Tosuner 1997: 67).

Örnekler çoğaltılabilir. Son olarak Yakamoz Avına Çıkmak adlı kitaptan,
güncelliği de olması bakımından Dersimiz: Deprem adlı metni, sesi ve ritmiyle
şiirsel bir duyarlığın yansıması olarak paylaşmak isterim:
“Bir çadır çiz, çocuk!
Erdemli olsun, insanlardan utanmayı..
kendinden utanmayı bilsin.
Hırsız olmasın. Arsız olmasın.
Bir çadır çiz, çocuk!
Vicdanlı olsun. Ete batan kıymıktan korksun.
Bencil olmasın. Sevmeyi bilsin.
Bir çadır çiz, çocuk!
Yağmur yağarsa yağsın. Dışarıda yağsın.
Güzel yağsın.
Bir çadır çiz, çocuk!
Kar yağarsa yağsın. Kardan adam olsun.
Gözleri ağlamasın, gülsün.
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Bir çadır çiz, çocuk!
Erik ağacı olsun. Eriği tüm çocuklara yetsin.
Kardeşlik olsun.
Bir çadır çiz, çocuk!
Okul olsun. Oyun olsun. Ders olsun.
Üzünç olmasın. Sevinç olsun.” (Yakamoz Avına Çıkmak, s.10)

Sonuç
Necati Tosuner, kısa öykülerinde zaman zaman şiire yaslanan; şiirin ses,
imge, dize ve söz sanatı gibi unsurlarını düzyazının ifade düzlemine taşıyan
tavrıyla önemli bir isimdir. Kimi düzyazılarını şiirle öykünün kesiştiği noktada
kaleme alan Tosuner, öykü okurunu şiir okuruna dönüştürür.
Tosuner’in kısa öykülerinde rastlanan şiirsel unsurlar birkaç maddede
özetlenebilir.
1. Yazarın seçtiği bazı söz ve söz grupları, imge ve simge değeri taşır ve
çağrışım zenginliğine sahiptir.
2. Ses ve ritmi önceleyen, anlatımda yoğunluğu gözeten tavrıyla Necati
Tosuner, düzyazıyı şiire yaklaştırma çabası içindedir.
3. Metinlerde standart dilden sapmalara, dolayısıyla söz sanatlarına
rastlanır.
4. Anlamını ilk okuyuşta ele vermeyen örtük anlatımlar, şiirin farklı
yorumlara elverişli kapalı söyleyişiyle benzerlik gösterir.
5. Kimi devrik yapılar, yarım bırakılmış cümleler ve eksiltili ifadeler, şiire
özgü dizeleri hatırlatır.
6. Tosuner, öykü yazma serüvenini “artırmak değil, eksiltmek”, “çoğaltmak
değil, azaltmak” biçiminde tanımlar ki bu, aslında şiir yazma eyleminin
ifadesidir. Michelangelo’nun Musa heykelini ortaya çıkarma ameliyesinde
olduğu gibi. “Musa taşın içinde saklıydı” der Michelangelo, “ben taşı yonttum
sadece.” Şiir de dili yontarak söze, yani şiire ulaşma çabasıdır.
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ABSTRACT
The Story That Emulates Poetry: The Footsteps of Poetry at Necati
Tosuner’s Short Stories
There is a close relationship between short short story and poetry.
Among the names, who emphasize the proximity of blood between
poetry and short story and document that by their writings, there is
also the recent times story writer Necati Tosuner. While defining which
he called “very short story”, author says “it is the proof of proximity of
story to poetry rather than novel.” Tosuner’s short stories which
overlaps with this thought, shows features that can be explained by
verse and image emulation.To classify, they emulate poetry’s verse
and image.
In this article, poetry’s verse and image elements will be searched at
Necati Tosuner’s short stories; selected texts will be examined
according to this classification. Briefly, the footsteps of poetry at
Tosuner’s short stories will be sought.
Key Words: Short short Story, “Very Short Story”, poetry-story
relationship, Necati Tosuner
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Atatürk Kültür Merkezi’nden Haberler
Suzan GÜR *

8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi’nin
Ardından
Başkanlığımızın 24-27 Ekim 2013
tarihleri arasında gerçekleştirdiği 8.
Uluslararası Türk Kültürü Kongresi
Eskişehir’de bilim ve kültür dünyasını buluşturdu. UNESCO tarafından
“2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçilen Eskişehir, Atatürk
Kültür Merkezi Başkanlığı’nın düzenlediği, Anadolu Üniversitesi ve
Eskişehir Valiliğinin katkıda bulunduğu uluslararası bir kongreye ev
sahipliği yaptı.
Anadolu Üniversitesi, Atatürk
Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan
açılışta Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Turan Karataş, Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Gündoğan, Cumhurbaşkanı
Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna,
Kültür ve Turizm, Mili Eğitim eski Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik birer
konuşma yaptılar.
Prof. Dr. Turan Karataş, Atatürk Kültür Merkezi düşünce, sanat, edebiyat,
folklor, bilim tarihi başta olmak üzere, kültürümüzü bütün yönleriyle
incelemek, bu geniş sahada araştırmalar yapmak/yaptırmak, bilimsel
faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuş ve bu yolda 30 yılı ardında
bırakmış olan bir kurumdur vurgusuyla başladığı konuşmasında özetle şunları
söyledi:
*

Atatürk Kültür Merkezi Uzmanı.
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“Kültür, toplumların atalarından tevarüs etmiş oldukları maddi ve manevi
değerler bütünüdür. Her kültür unsurunda, nice hayatların sıcaklığı ve insaniliği
bulunur. Kültür, insan nevi kadar çeşitli, insanlık tarihi kadar kadimdir.
Teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi; kültürel mirası, çeşitlilikleri,
zenginlikleri ortaya çıkarmak için bir araç olabilecekken, küresel ölçekte
yaygınlaşan kitle iletişim araçları, neredeyse tek tip kültürü dayatmaktadır.
Dahası, birlikte bile düşünemeyeceğimiz ‘endüstri’ ve ‘kültür’ kavramlarının
yan yana anılmasına sebebiyet vermektedir. Hiçbir teknolojik uygarlığın var
edemeyeceği kültürel miras ve onun bahşettiği zenginlikler, maalesef yok
olmaya yüz tutmuştur.
Bu olumsuz gidişata mani olmak için, yani tek tipleşmeye ve pervasız
endüstrileşmeye tepki olsun diye, insanlığın kültürel mirası yaşatılsın diye,
ulusal ve milletler arası çabalar artmıştır. Bu bağlamda özellikle UNESCO’nun
çabası ve gösterdiği farklı yaklaşım dikkate değer.
Kültürel miras, sadece müzelerde ziyaret edebileceğimiz çeşitli eşyalar değil,
bizleri sürgit yenileyebilecek bir ilham kaynağıdır. Geçmiş zamanın şavkıyan
parıltısıdır. Tepeden tırnağa yıkayıp arındıran eskimeyen güzelliktir. Yerine göre
bir çift nakış, ‘biraz kına, tetikte duran bir gülüş’, belki manalı bir bakıştır. Bu
kıymetin farkına varan UNESCO, 2000’li yılların başında ‘Somut Olmayan
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni kabul etmiştir.”

Prof. Dr. Karataş, Atatürk Kültür Merkezi tarafından dört yılda bir düzenlenen bu
kongrelerin, Türk dünyasının önemli toplantılarından biri hâline geldiğini şu sözlerle
dile getirdi;
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“Kongre, çeşitli ülkelerin bilim insanlarını bir araya getirerek Türk kültürü
üzerine yapılan özgün araştırmaların, çalışmaların ortaya çıkmasına, paylaşılmasına, tartışılmasına zemin hazırlamaktadır. Buradaki sunumların ve
tartışmaların kitap halinde basılması da, yapılan etkinliğin yaygın değerini
arttırmaya yöneliktir. Elbette, aynı dünyanın ve duyarlılığın mensubu olan
insanları bir araya getirmek, tanıştırmak, buluşturmak da bu toplantıların
amaçları arasında sayılabilir.”

Kurum Başkanı Prof. Dr. Karataş, bu yılki kongrede katılımcı sayısının çokluğuna
değil, sunulacak bildirilerin bilimselliğine, özgünlüğüne, çeşitliliğine, yaygın etkisine
dikkatlerini yoğunlaştırdıklarını vurguladığı konuşmasında, “O halde, biz farklı bir
kongre yapmalıyız ve bildirilerin iyilerini seçip okunası, yararlı bir kitap ortaya
koymalıyız niyetiyle yola çıktık.” dedi.
Prof. Dr. Turan Karataş, Merkezimizin, Türk Tarih Kurumu gibi, Türk Dil Kurumu gibi
“Türk Kültür Kurumu” şahsiyetine kavuşmasını arzu ettiklerini ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kültürümüzün her alanında bilimsel değeri olan projeleri destekleyen bir
‘kültür akademisi’ hüviyetini kazanması için çalışmak gerektiğinin bilincindeyiz.
Sosyal bilimler alanındaki çeşitli enstitülerle işbirliği yaparak kültürümüzün
yaygınlaşmasına, zenginliğinin farklı iklimlerde duyurulmasına hizmet etmek
görevimizdir. Bu hassasiyetle çalıştığı sürece, Kurumumuzun kültürel sahada
sağlıklı, güvenilir bilgi üretiminin merkezi olacağına, itibarının daha da artacağına inanıyoruz.”

İçinde yaşadığımız topluma, kültürümüzün göz kamaştırıcı görkemini sunacak ve
ona değerlerini tanıtacak âlimlere, âriflere, bilgelere, aksakallılara, âkil insanlara
ihtiyaç olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karataş, Kurum olarak bir ödevlerinin de, bu
kıratta insanlara her yerde, her zaman her türlü desteği sağlamak olduğunu söyledi.
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Kültür araştırmacılarının sayısını ne kadar çoğaltırsak o denli zenginleştiklerini dile
getiren Prof. Dr. Karataş, “Edebiyat ve insanî bilimler fakülteleri, öğretmen adayları
yetiştirmek hedefinin ötesine geçip kültür araştırmacıları yetiştirmelidir. Bu konuda,
kurum olarak üzerimize düşen bir vazife varsa yerine getirmeye hazır olduğumuzu
söylemek isterim.” dedi.
Prof. Dr. Karataş bilginin çarçabuk üretilip hızla ve bilinçsizce tüketildiği bir çağda
yaşandığına dikkati çekerek şunları söyledi:
“İnternetin kolaylığı, yazılı kaynakları sanki itibarsızlaştırıyor yahut önemsiz
kılıyor. Ayrıca, bir yığın arınmamış bilgiyi dolaşıma ve kullanıma sokuyor. Şu
anda genel ağ, adeta bir bilgi çöplüğüne dönmüştür. Bu olumsuzluğun önüne
geçebilmek için, genel ağda kullanıma açık olacak bir Türk Kültürü Sözlüğü’ne
acilen ihtiyacımız vardır. Kültürümüzün bütün şahsiyet, dönem, oluşum, terim
ve kavramlarının madde madde içinde yer alacağı böyle bir sözlükten
dünyanın her bir yanındaki insanımız, güvenle, iç huzuruyla yararlanacaktır.
Her maddesi uzmanlarına yazdırılacak böyle bir sözlük hazırlamak,
Kurumumuzun öncelikli hedefleri arasındadır.”

Prof. Dr. Turan Karataş, başkanı olduğu Kurumun hedeflerini sıraladığı konuşmasında Türk kültürüne, sanatına ve edebiyatına özgün eserler kazandırmış sanatkâr ve
âlimleri ya da alanında çığır açan eserleri, büyük ödüller vererek takdir ve teşvik etmek
istediklerini söyledi. Ayrıca kurumun süreli yayını olan Erdem dergisini, uluslararası
indekslere sokmak ve daha itibarlı bir konuma getirmek için çalıştıklarını ifade etti.
Prof. Dr. Karataş, Bilge dergisini, üç ayda bir, yayın eleştiri dergisi olarak çıkarmayı
planladıklarını dile getirdiği konuşmasını, kongre katılımcılarına teşekkür ederek
tamamladı.
Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Gündoğan konuşmasında
kongrenin Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir’de ve bilhassa Anadolu Üniversitesinde yapılmasının kendisini gururlandırdığını söyledi. Prof. Dr. Gündoğan, kültürel
değerlerimize ve zenginliğimize
sahip çıkmanın temel zorunluluğumuz olduğuna vurgu yaparak
kongrenin başarılı geçmesini diledi.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr.
Derya Örs ise konuşmasında, kültürel mirasın Anadolu ile sınırlı
olmadığını dile getirerek üç gün
boyunca büyük resmin parçalarının kongre çalışmaları ile ortaya
çıkarılacağını ifade etti. Prof. Dr.
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Örs; Türk kültürünün dünyada parmakla gösterilecek büyüklükte ve az sayıda
kültürlerden birisi olduğunu vurgulayarak, “Medeniyetimizin ve kültürümüzün
büyüklüğü, kültürel mirasımızın ağırlığı altında adeta eziliyoruz. Kültürel mirasımız,
sadece Anadolu ile sınırlı değildir. Büyük bir coğrafya içinde yüzyıllar boyunca tecelli
etmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen
konuşmasında, Türk kültürünün
dünyanın en zengin kültürlerinden birisi olduğunu dile getirdi.
Prof. Dr. Mustafa İsen, günümüzün uygarlığı ve teknolojisi bir
yandan büyük imkân ve kolaylıklar sağlarken diğer yandan
da bizden önceki toplumların ya
da atalarımızın bize bıraktığı kültürel mirası koruyamama, bizden
sonraki kuşaklara aktaramama
sorununu da beraberinde getirdiğini vurguladı. Ayrıca kültürel
mirasa insanlığın ortak mirası
olarak bakılması gerektiğini ifade
eden Prof. Dr. İsen,
"Kültürel mirasın yaşamasını, gelecek kuşaklara aktarılmasını insanlığın
gelecekteki barışı ve kültürler üzerinde kurulacak sağlıklı diyalog için gerekli
görmeliyiz. Daha mutlu ve barış içinde bir dünya yaratmak için kültürel mirasın
korunması, gelecek kuşaklara açılan imkan ve fırsatları da kullanılarak
aktarılması gerekiyor. Türk kültürünün Yunus Emre'den Mevlana'ya Hacı Bektaş
Veli'ye kadar bir çok tarihi şahsiyeti ve genel karakteri, insanlığın ihtiyacı olan
barış ve diyalog süreçlerinin zenginleştirilmesine ve geliştirilmesine katkı
sağlayacak niteliktedir. Bunu uluslararası toplumla daha fazla paylaşmalıyız."
dedi.

Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna ise, kongrede, kültürel ve doğal mirasın
korunması, yaşatılması ve korunması konularının tartışılacağını ifade ederek
kongrenin Türk dünyasını ve insanlığı; iyiliğe, güzelliğe, hayra ve barışa davet eden
manevi mimarların yetiştiği Eskişehir'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.
Kültür ve Turizm, Mili Eğitim eski Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik, açılışta yaptığı
konuşmasında “Kültürün çok farklı tanımları vardır ama en basit tanımıyla kültür,
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insanın hayat ve tabiat karşısında almış olduğu tavırdır. Dolayısıyla bizim tabiatı çok
iyi okumamız gerekiyor ki, kültürel gidişatımızın doğru olduğunu tespit edelim" dedi.
Dünyada saf bir kültürün bulunmadığına vurgu yapan Doç. Dr. Hüseyin Çelik,
"Süleymaniye Camii'ni muhteşem yapan, oradaki mimari tarz ve muhteşem
işçilik. Mermerlerinin hangi ülkeden geldiği çok önemli değildir. Bu açıdan
bakarsanız yeryüzünde saf bir kültürden söz edemezsiniz. En saf kültürler
Afrika'daki kabile kültürüdür. Elbette milli bakış açısı, milli hassasiyetin olması
kaçınılmazdır. Etnik saplantı içinde olup ırkçı davranmak felakettir. Dünyaya
ırkçı bir bakış açısıyla kültürel beslenmeye tüm kapıları kapatırsanız beyninizi
küçültürsünüz. Biz yeni şartlara ayak uyduramazsak çağın gerisinde kalırız.
Kültür bir yakınlık ifadesidir. Türkiye'ye baktığınız zaman 76 milyonun
oluşturduğu İslam kültür ve medeniyeti ağırlıklı bir medeniyet vardır. Türk
milletinin oluşturduğu bir kültür ve medeniyettir ama Türk milleti sadece Türk
unsurundan oluşmamaktadır" diye konuştu.

“Kültürel Miras” konulu kongrenin oturumları 24 Ekim Perşembe günü Anadolu
Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı ve 26 Ekim Cumartesi günü
akşamına kadar, üç ayrı salonda ve eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Üç gün süren
kongrede “kültürel ve doğal miras”, “kültürel miras ve kimlik”, “kültürel mirasın
korunması”, “kültür politikaları ve yönetimi”, “kültür ekonomisi ve endüstrisi” ana
başlıkları altında 123 bilim insanı tarafından 108 bildiri sunuldu.
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Sonuç olarak, kongrede sunulan bildirilerle “kültürel miras”ın, geçmişten geleceğe
uzanan çizgide disiplinler arası bir yaklaşımla okunmaya çalışıldığı ve kongrede
amaçlanan hedefe ulaşıldığı söylenebilir. 26 Ekim Cumartesi günü 16.30'da kapanış
oturumu yapıldı. Kapanışa Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın ve
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin Macit katıldılar. Başkanlığını Prof. Uğur
Derman’ın yaptığı kapanış oturumunda Prof. Dr. Örcün Barışta, Prof. Dr. Fatma Çiçek
Derman, Prof. Dr. Canan Parla, Prof. Dr. İlyaser Zakirova, Prof. Dr. Mehmet Törenek,
Prof. Dr. Ekrem Arıkoğlu, Prof. Dr. Sabit Duman kongre ile ilgili görüşlerini ifade ettiler.
Genç neslin ilgisinin çekilip, üniversite öğrencilerinin katılımının sağlanılması gerektiği
özellikle vurgulanan kapanış oturumunda, üç ayrı salonda eşzamanlı yapılan
oturumların takip edilmesinin zorluğu dile getirildi. Bu kongreyle Türk dünyasının
büyüklüğünün ortaya serildiği belirtilerek, iki yılda bir Türk kültürüyle ilgili
sempozyumlar düzenleyip sonra uluslararası kongreler düzenlemeliyiz dendi.
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