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Öykü, öteki türler arasında ezilmediyse, bunun nedenleri 
olmalı, diye düşünmüştüm. Başlangıçta iyi bir şiir okuru olma-
ya çalışmış, asıl ilgi alanımı romanla kuşatmışken, öykünün 
arada sıkışmadan, benim için zamanla bu denli öne geçmesi-
nin nedeni yalnızca görev değildi. On beş yıl boyunca öyküy-
le içli dışlı olmak için görevin bütün zehrini alacak göz kamaş-
tırıcı bir cevheri olmalıydı öykünün. Şiire yakın, ama şiirsellik-
ten korkması gereken; düzyazı, ama romanın dün   yasına uzak. 
Bu iki uca değip kaçan, ikisinin arasında, sıç    rayan fasulye.

Öykünün en can alıcı noktası, düğümü, yakalanınca bü 
tün sırlarını ortaya döken özelliği nedir? Zor sorudur bu. 
Öykü üstüne derin düşünmek de yetmez doğru yanıtı yakala-
maya. Öte yandan, doğrusu da olmaz bunun. Değil mi ki 
eleştirinin yetkinliği yıllanmış öznellikle çıkar ortaya, birden 
çok can alıcı nokta, alımlayanı şaşırtmaya da başlar.

Belki pek çokları için de öyledir: öykünün canevinde ay  
rıntılar yaşar. Yazınsal bir metnin varoluş nedeni dildir el     bette, 
ama dili öğelerüstü saymak da gerekmez mi artık. Öte  ki bü-
tün öğeler ve işlevler dil varsa var, yoksa yok, diye  bi  liyorsak, 
dille yapılan bir kurmacanın dünyası kendini hemen ayırt et-
meye başlar, ama sonunda gene de yazara sık sık, Olmuyor, 
dedirten, o dilin nasıl kullanılacağı ve neyi kullanacağıdır. Ay-
rıntılar, bu ikisinin bireşimini ger  çekleştirmek için, kendileri 
de düpedüz yazınsal öğeler olan, eşi bulunmaz ede  biyat ge-
reçleridir.

Nedir ayrıntıları yazara ait kılan? İnsana değgin oluşları 

Öykünün Zamanları
(Önsöz)
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değil, çünkü onları bizden önce belki milyonlarca yazar da 
keşfederek edebiyatı bugüne getirdi. Demek insanı anlatan 
sayısız edebiyat yapıtı, bizden önceki binlerce yıl boyunca 
yazılmıştır. Ne anlatmıştır onlar? İnsanın acılarını, hüzünleri-
ni, sevinçlerini, mutluluklarını, mutsuzluklarını, aşklarını, do-
ğumunu, ölümünü mü? Sappho’nun, İ.Ö. VI. yüzyılda söy  le 
diği, 

Birden karşıma çıksan,
soluğum kesilir –
dilim tutulur;

ince bir alev dolanır
derimin altında;
gözlerim kararır

sözlerini, bugün biz de aynı duyguyla yazıyorsak, nesi söylenip 
yazılmamıştır insanın binlerce yıldan beri? Sonra da Sha   ke                                                                            
s  peare’in yüzyıllar önce yazdığı çatışmalar... Dosto  yevski’nin, 
Faulkner’ın ve bugün hâlâ okuduğumuz öteki bü             tün romancı-
ların, insanın karşı karşıya geldiği sorunlar kar    şısında gösterdi-
ği tepkilerden ve davranış biçimlerinden açığa çıkarmadıkları 
var mı? Olmasaydı, edebiyat kendini yad  sımaya başlayıp baş-
ka bir şeye dönüşmeye başlamıştı çok     tan. Üstelik onu hemen 
yanına çağıran popüler yazı bi  çim  lerinin etkinliği varken.

Anton Çehov, gene kendinden önceki büyük yazarların 
yaptığı gibi, insana değgin ayrıntıların araştırıcısı ve hayatı 
yalınlığı içinde arayan bir söz büyücüsü olarak, hiç kuşku yok 
ki Gogol’ün anlatım biçiminden el almış ve bu kez kısa öykü-
yü kendinden sonraki yüzyıllar içinde de el üstünde tutulacak 
bir yazınsal türe dönüştürmüştü. 1950 Kuşağı öykücüleri de 
insanın iç dünyasının bunaltısına ve korkusuna eğilip o karan-
lık mağaralarda çıplak gözle görülmeyenleri görmüş, gördük-
lerini yazdıkça çok etkili olmuştu. Vüs’at O. Bener’in “İlki” 
öyküsünde hem öykü kişilerinin davranışları ve konuşmaları, 
hem de öykünün atmosferini ve mekânını tamamlayan nesne-
lerin metin içinde yer alış biçimi, öykünün ayrıntıların gizilgü-
cünden çıktığını çarpıcı biçimde gösterir.
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İnsana değin yanına gelince; öykücülüğümüz öteden beri 
insanın hayatla kurduğu ilişki içinde yaşamış, son zamanlarda 
iç dünyasının derinliklerine daha yakın bulunmuşken, ona ay-
rıca birtakım sorumluluklar yüklenmesi hep yer            siz olmuştur. 
Orhan Kemal’in sokakta yaşayan öykülerinden çok sonra, di-
lerseniz en genç öykücülerimizden Emrah Serbes’in öykülerini 
okuyun; bu kez de öykücülüğümüzde hem de pek yazılmamış 
ergen genç dünyasının çılgınlığının nasıl anlatıldığını görecek-
siniz. Arada Füruzan’ın benzersiz duyarlığıyla öyküye yalın bir 
dille kazandırdıkları var, ama bu yalınlık Füruzan gibi has ya-
zarlarda hiçbir zaman ortak dil olarak ortaya çıkmaz, tersine, 
onda yalınlığın çoğalttığı anlam, kapalılığın neden sonra keşfe-
dilen anlamlarından daha etkilidir. 

Öykü, elbette bir soyutlama içinde, romandan her zaman 
daha yoğundur. Sözgelimi iki yüz sayfalık bir romanın yoğun-
luğu ile aynı hacmi bulan onar sayfalık yirmi öykünün oluş-
turduğu bütünün yoğunluğu karşılaştırılabilir mi? Yazınsal 
yazının verdiği doğrudan anlamların dışında, sahip olduğu 
öteki anlamları da taşıyabilme yetisi, öykünün yapısal özelliği-
nin çimentosudur. Yeni kuşağın en kendi halinde olup en 
başkalarına benzemezleri arasında aklıma ilk gelen ya   zarlardan 
olan Murat Yalçın, sanırım dili aynı zamanda ken   disini yazan 
bir yapıtaşı olarak yarattığı için, ne yazsa ay   nı dille yazacakmış 
gibidir. Onun dili, öykünün olanaklarının pek de kolay tüketi-
lebilir olmadığını gösterir. Üstelik doğal dilden bambaşka ol-
makla yetinmeyip bazen tuhaf, ironik kılıklara da girer bu dil. 
Faruk Duman’ın dile verdiği önemse, sanırım yıllardır aradığı-
mızı hem de büyük bir yaratıcılıkla ortaya çıkardığı için örnek 
alınmalı.

Öykü öyle zengin bir ada yaratmış durumda ki edebiya-
tımızda, anakaranın gövdesinden ayrılmış bir ada oluşu onu 
çevresinden yalıtlayabiliyor ve bu da içindeki zenginliklerin 
tam anlamıyla görülememesine neden oluyor.

Öteki pek çok büyük edebiyatta hep kışı yaşanırken, bi      
zim edebiyatımızda öykünün zamanı niçin hep bahardır? 
Öykünün dilencileri olarak çıkıp ötekileri dolaşalım: yakın 
çevremizde öykünün bizimkinden daha çok sevilip sayıldığı, 
bunun doğrudan yayımlanan dergilere ve kitaplara yansıdığı, 



karşılıklarını okurun ilgisinde ve tartışmalarda bulduğu bir 
başka ülke edebiyatı var mı? Çok uzaklarda, Birleşik Amerika 
ile Latin Amerika’da var elbette, bizdeki gibi, her yerden öy-
kücülerin çıktığı edebiyatlarda. Öykünün gözden düşüp ro-
manın başat bir tür olarak hem edebiyatı yerinden oynattığı, 
hem toplumsal hayat içinde hep öne çıktığı, hem de piyasayı 
canlandırdığı ülkelerdeyse, edebiyatın asıl sorunu gündemde 
kalmak, herkesin ilgisine mazhar olmaktır artık. Fransa’da, 
İngiltere’de ve öteki Avrupa ülkelerinde edebiyatı aşağı kaydı-
ran bir zeminin oluşması, öykünün ve şiirin, demek daha 
yüksek düzeyde yaratıcılığın karanlık odalarının kilitli kalma-
sından değil mi?

Oysa öykü, değil mi ki ayrıntılar ve yoğunlaşmış dilin ya-
rattığı bir sanat olarak bilişsel yetisi daha yüksek bir alımlama 
etkinliği gerektirir ve sevildiği yerlerdeki okur, önce edebiyat 
tutkusuyla kendini tanımlar, orada edebiyat önce niteliğiyle 
yaşamayı sürdürür. Biz de öyle miyiz, kuşkusunu dile getiriyor-
sak eğer, hiç kuşkumuz olmasın ki, öyleyiz. Belki niteliğimiz 
hâlâ olması gereken düzeyde değil, edebiyatımız sorunlarını 
aş    makta yeterince becerikli ve araştırıcı olamıyor, ama popüler 
ilgiler de kabardıklarında bile tıknefes kalıyor, çabuk sönümle-
nen dalgalar yaratıyorsa, bizim edebiyatımız, yazarı ve okuruy-
la, hâlâ niteliğin yanında durmaktadır.

On beş yıldan beri nabzını dinlemeye çalıştığım öykücü-
lüğümüz, eski kuşaklarla birlikte ölen alyuvarların yerine yeni 
kuşaklarca tazelerinin şırınga edildiği bir kan basıncıyla yaşı-
yor. Yeterince meraklı, araştırıcı mı? Asıl ve belki en önemli 
sorunu tam bu noktada yaşıyor ve oradan nereye sıç   rayacağını 
bilemediği için tozlanıyor. Silkinmek için yeri dar ve kararsız-
lıktan kurtulamıyor. Oysa öykü, doğası gereği tan   rıtanımazdır 
ya da tek tanrılı edebiyatın keskin gözlü de  likanlısı. Nereye 
kanatlanacağını bilecek kadar bilinçli ve gözü pek bir savaşçı.

Şimdi bulunduğu yer, yarın çıkacağı yerden her zaman 
daha aşağıda olacak...
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Edebiyatımızda öykünün kaynakları

Türk edebiyatında öykü, öteden beri zengin bir an
  latı geleneğine dayanır. Yalnızca Batılı (çağdaş) anlamda 
ilk öykü örneklerinin yazıldığı Tanzimat döneminden 
değil, Türk anlatı geleneğinin yazılı ve sözlü kaynakla-
rından da beslenmiştir. Öykünün kaynaklarını ya    zılı 
ede           biyatın başlangıcına götürenler, edebiyatımızda öy-
künün birikiminin ne denli eski ve zengin olduğunu 
an       latır. Sözlü halk edebiyatının ardından, yazılı halk hi   
kâyeleri de öyküyü besleyen kaynaklar arasında anılabi-
lir. Değil mi ki öykü, romanın parçalı ve hâlâ tamamlan-
ması olanaksız kısıtlarının yanında, uzun, kesintisiz ve 
güçlü bir tarihe sahiptir, nedenleri arasında geçmişin 
için   den çıkmış olması kadar, kaynaklarını geçmiş içinde 
arama olgunluğu da vardır. Öte yandan, bunu öykünün 
izcilerinin kılavuzlarında yazılı bir söz olmaktan çıkarıp 
kapsamlı biçimde açıklamak da elbette gerekir. 

Tam bu arada, Dede Korkut Kitabı’nın hem konusu 
ve içeriği, hem de anlatım biçimleri bakımından öykü-
cülüğümüze bir temel oluşturduğu söylenebilir. Öykü-
cülüğümüzün kaynaklarını saptama kaygısı, Dede Kor
kut Kitabı’nın da öne çıkarılmasına neden oldu, ama 
giderek onun da tarihsel bir kalıt olarak, günümüzün 
genç kuşak yazarlarının ilgi alanının çok uzağında  kal-

ÖYKÜCÜLÜĞÜMÜZÜN 
KISA TARİHİ
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dığını belirtebiliriz. Dolayısıyla halk hikâyelerinin ve 
Dede Korkut öykülerinin yeni öykücülüğümüz üstün-
deki etkilerinin sınırlı olduğu kabul edilmelidir.

Selim İleri, Aziz Efendi’nin 1796/97’de yazdığı Mu
        hayyelat’ın, eski hikâyeciliğimizin özelliklerini az çok 
içerdiğini belirtir. Muhayyelat’ın en önemli özelliği, an-
latılan olayların 18. yüzyıl İstanbul yaşamından seçilme-
sidir. Halk hikâyelerinden de güç alan Tanzimat sonrası 
öykücülüğü, Ahmet Mithat Efendi ile Emin Ni   hat’ta 
belirgin bir kimlik kazanmış, ama eski geleneklerden 
kur    tulamamıştır. Denebilir ki, bu yazarlar hangi toplum 
ve kültür içinde yaşadıklarının bile tam farkında olma-
dan yazmıştır. 

Yeni bir öykü anlayışının ipuçlarınıysa ilkin Sami-
paşazade Sezai ve Nabizade Nâzım verdi. Samipaşazade 
Sezai’nin (18601936) Küçük Şeyler’le kısa öykünün bir 
tür olarak ne olabileceğinin ipuçlarını verdiği düşünülür. 
Nabizade Nâzım’ın “Karabibik” (1890) adlı uzun öykü-
sü de değişimin başlangıç noktasını oluşturur. “Karabi-
bik”, konusunu Anadolu gerçekliğinden alı    şı ve yalın 
Türkçesiyle ötekilerden hemen ayrılır. “Ka    rabibik”le eski 
edebiyat geleneğinden kopuş olma  say  dı, halk hikâ  yele 
rinin çağdaş öykücülüğümüzün ge  lişimine katkılarından 
değil de, belki ancak kısıtlayıcılığından söz edilebilirdi.

Çağdaş öykücülüğümüzün başlangıcı

Öykücülüğümüzün çağdaşlık yolundaki atılımı, 
yüzünü eski edebiyata değil de Batı’ya dönen Halid Ziya 
Uşaklıgil (18661945) ile başladı. Halid Ziya Uşaklıgil, 
öykücülüğümüzün önde gelen yazarlarından sayılmaz 
belki, öyküleri katı bir gelenekselliğin sınırları içindedir, 
ama yeni öykü anlayışının başlangıcında durduğu da 
yadsınamaz. Daha yalın bir dille yazılmış öyküleri ro-
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manlarına göre yaşama daha dönük, gerçekçi anlayışta-
dır. Gündelik yaşamın çeşitli yanlarını konu eder. Biçim 
olarak klasik öykünün tüm özelliklerini taşır.

Serveti Fünun edebiyatında öykü yazarları olarak 
Mehmet Rauf (18751931), Hüseyin Cahit Yalçın 
(18741957), Ahmet Hikmet Müftüoğlu (18701927) 
gi    bi yazarlar da anılabilir. Ne ki, hiçbiri Halid Ziya Uşak
       lıgil kadar öyküye emek verip bugüne ışık tutacak öykü-
ler yazmamıştır. 

Hüseyin Rahmi Gürpınar (18641944) bu döne-
min öykücüsü olmakla birlikte, Edebiyatı Cedide akımı 
içinde yer almamıştı. Ne Edebiyatı Cedidecilerden et-
kilenmiş, ne de onları etkilemiştir. Bir başına değerlendi-
rilmesi gereken bir yazardır Hüseyin Rahmi. Dolayısıyla 
hep bağımsız kalmıştır da denebilir. Dönemin yazarları-
nın tersine, doğrudan sokağa yönelip kenar ma    halleleri, 
oralara özgü insanları anlattı. Osmanlıca’nın içinde yaşa-
dığından, belki sözcük dağarı epeyce es       kimiştir, ama 
yalın ve doğrudan bir dille yazması, onu bugün de oku-
nan bir yazar olmasını da sağlamıştır. Ala   franga özenti-
leri, köhnemiş gelenekleri, eskimiş davranış biçimlerini, 
kadınerkek ilişkilerini, evlilik ve aile kurumlarını irde-
ledi. Mizah duygusu da öykülerinde belirgindir. Bu özel-
likleriyle, Hüseyin Rahmi Gürpınar öykücülüğümüzün 
duraklarından biri, bir halk yazarı olarak nitelenebilir.

Kısa öykünün ilk ustalarından olan Ömer Seyfettin 
(18841920),  “Türkçülük” ve Milli Edebiyat akımının 
çı  kar   dığı yazarların başında gelir. Edebiyatı Cedide ya 
zar  larının ağdalı, Batı öykünmecisi diline karşı arınmış, 
yalın halk dilini savunan tutumuyla bir dönüm noktası 
oluşturdu. Hem de genç bir yazar olarak o günlerin en 
kararlı yeni dil savunucusu oluşu, Ömer Seyfettin’in 
değerini ebette çoğaltır. Onun “Türkçülük” anlayışı “Os-
manlıcılık” ve “İslamcılık”la da iç içe girerken, “kahra-
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manlık” öykülerinde aşırı milliyetçi yaklaşımlar öne 
çıkmıştır. Düşüncelerini öykücülüğüne yansıtmıştır. Kısa 
ömrüne 140 öykü sığdırdı Ömer Seyfettin. Geleneksel 
dil ve yazın anlayışlarını aşmaya çalışan tutumuyla, çağ-
daş öykücülüğümüzün başlangıcında özel bir yeri vardır. 
“Kahramanlık” öykülerinin ya da geleneksel hayatın sert 
gerçeklerini anlattığı öykülerin yanında, gündelik hayatı, 
sıradan insanları, memurları, kadınerkek ilişkilerini an-
lattığı öykülerinin çok daha önemli olduğunu da çekin-
meden belirtebiliriz.  

Neden sonra Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889
1974), hem içerik hem de biçim bakımından daha tu-
tarlı, çağdaş öyküler yazdı. Milli Savaş Hikâyeleri adlı 
ki  tabında, yenilikçi dil tutumu ve ülkenin yakın geçmi-
şinde yaşananları değerlendirme biçimiyle öykücülüğü-
müzün önemli örneklerini verdi... Yakup Kadri’nin yanı 
sıra anılabilecek dönem öykücülerinden Halide Edib 
Adıvar (18821964), öykülerinde Kurtuluş Savaşı’nda 
ya    şananları ve yeni Cumhuriyet’i yüceltti. Bu dönemin 
önemli öykücülerinden biri Reşat Nuri Güntekin’dir 
(18891956). Önceki hiçbir öykücü onun kadar insancıl 
öyküler yazmadı. Romanlarındaki insan ve hayat sevgisi 
öykülerine de yansımıştır. Ama onun öykülerinin de 
ede   biyatımızdaki yerinin romanları kadar önemli olma 
dı  ğı saptanabilir. Refik Halit Karay (18881965) da 
Mem    leket Hikâyeleri’ndeki öyküleriyle öykücülüğümü-
zün yapıtaşları arasında yer alır. Arı ve yalın Türkçesi 
yanı sıra, Anadolu gerçekliğini yansıtma kaygısıyla önem 
taşır. Anadolu’yu tanımayan aydınlara memleket ger-
çeklerini anlatma kaygısı vardır öykülerinde.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edib Adıvar, 
Reşat Nuri Güntekin ve Refik Halit Karay, Cumhuriyet 
dönemi edebiyatının ilk büyük kilometre taşları sayılır. 
Yeni bir Cumhuriyet, yeni bir ulus ve kültür kuruluşu-
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na, dönemin aynı zamanda önde gelen aydınları olarak 
katılan yazarlar arasında ilk akla gelen bu dört yazar 
(Refik Halit neden sonra katılmakla birlikte), yüklen-
dikleri sorumluluğu yapıtlarına doğrudan yansıtmaya 
çalıştı. Bütün bir Cumhuriyet dönemi edebiyatının içe-
riğini belirleyen bu yüksek toplumsal sorumluluk duy-
gusunun temelleri böylece atılmış oldu ve bu anlayış 
çevresinde yaratılan ana akım, edebiyatımızı içine alıp 
hem güçlendirdi, hem de kendisi gibi olmayanı dışarıda 
tutmaya çalıştı.

Anadolu gerçekliğiyle tanışma ve sonrası

Bu arada Cumhuriyet’in ertesinde Anadolu ile, ye-
rel halk gerçekliğiyle yüzleşen aydınların toplumsal so-
runlarla iç içe geçme kaygıları öyküde de izdüşümünü 
yarattı. Sadri Ertem (19001943) toplumcu ve gerçekçi 
öykücülüğümüzün ilk önemli adı olarak öne çıktı. Bu-
nunla birlikte, onun da doğalcılığı aşamayan, sert anla-
tım biçimleri yüzünden etkili olduğu söylenemez. Ger-
çekçilikten ödün vermez yazarlardan Selahattin Enis’in 
(18921942), köy yaşamını anlattığı öykülerinde, Sadri 
Ertem’e göre, yazınsal değerlere daha yakın durduğu 
söylenebilir. Benzer bir gözlemciliği F. Celalettin’de 
(18951975) de görürüz. Osman Cemal Kaygılı (1890
1945), Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan sonra “halk yazarı” 
sıfatını en çok hak eden öykücülerdendir. İstanbul’un 
sıradan günlük yaşamını, halkçı bir tutumla anlatmıştır. 
Bekir Sıtkı Kunt (19051959) da, gerçekçi eğilimin dik-
kat çeken öykücülerindendi; neden sonra katı gerçekçi-
likten uzaklaşıp Memduh Şevket Esendal’ın öykü dün-
yasına benzer bir öykü anlayışına geldi. 

Nahit Sırrı Örik (18941960), uzun öykülerinde 
anlatılan yaşantılarla da diliyle de eski bir yazardır. Onu 
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hiçbir yazara benzetemeyiz; hiçbir yazarı da adamakıllı 
etkilediği söylenemez. 

Halikarnas Balıkçısı (18861973) apayrı bir dünyayı 
öyküye getirdi. Denizi ve deniz insanlarını büyük bir 
sevgiyle yazdı. Anadolucu bir düşünceyi, neden sonra 
ideolojik bir dünya tasarımına dönüştüren Mavi Anado-
lucuların öncüsüdür. Bu arada öykü dilinin yer yer bozuk, 
eski sözcüklerle dolu olduğu belirtilir, ama şiirsel diliyle 
apayrı tatlar veren, canlı bir öykü dünyası da yaratmıştır.

Ahmet Hamdi Tanpınar (19011962), kendine öz   gü 
bir söz ve kavram dünyası yaratmaya çalıştı. Düşünsel 
yoğunluğu, kararlı bir dili olan öyküler yazdı. Daha sonra, 
geçmiş ve bugün arasında kalan, uyumsuz, sıkıntılı insan-
ların öykülerini anlattı. Gerçeklikten çıkıp iç dün  yalarına 
kapanan kişiliklerin ruhsal çatışmalarını çözümledi. 

Kenan Hulusi Koray (19061943) da meraklılarınca 
unutulmamış, anlatım biçimlerine önem veren, kendine 
özgü öykücülerden biri olarak anılır. 

Çağdaş öykücülüğümüzün ustaları

Öykücülüğümüzün çağdaş atılımını önceleyen ya-
zarlar, denebilir ki, edebiyatımızda öykünün niçin bu 
denli zengin ve etkin bir tür oluşunu da açıklar. Sonra 
gelen öykü yazarlarıysa, öykücülüğümüzü modernleşti-
rip çağdaş Türk edebiyatının burçlarına çıkardı. 

Öykücülüğümüzdeki köktenci değişikliğin başında, 
ilkin Memduh Şevket Esendal (18831952) var. Onun 
da gerçek değeri onyıllar sonra anlaşılabildi. İlk iki öykü 
kitabı 1946’da, altmış üç yaşında yayımlanabildi. O yıl-
da bile açık adı yerine “M.Ş.E.” adını kullanarak. En be-
lirgin özelliği arı duru bir Türkçe’yle yazmış olmasıydı. 
Popülizmi aşan bir halkçılığı vardı. Anadolu gerçekliğini 
kentli aydının gözlemiyle yansıttı; bürokrasinin sıkıcılı-



23

ğını yerdi; kent insanını gündelik yaşantısı içinde işledi; 
kadın ve erkek arasındaki ilişkileri kadınlardan yana göz-
lemlerle anlattı; eleştirilerini yumuşak bir dille yansıttı. 
Olağanüstü bir dinginlikle kurduğu öykülerinden kısa-
cık ruhsal çözümlemeleri, anlık durumları yakalama bi-
çimi dikkat çekicidir. Tipik bir kısa öykücüdür Esendal. 
Maupassant ile Çehov arasında bir öykü anlayışı olduğu 
söylenebilir. Ayrıntılara önem veren, bir tek ayrıntıdan 
bir öykü yaşantısı çıkaran yazar tutumuyla kendinden 
sonra gelen kısa öykücülere örnek olmuş, çağdaş öykü-
cülüğümüze Sait Faik’in yanı sıra en önemli itkiyi ver-
miş, yenilikçi bir öykücüdür. 

Öykücülüğümüzün iki büyük adı Sabahattin Ali 
(19071948) ve Sait Faik (19061954), kendilerinden 
sonra gelen öykücüleri de çok etkiledi. Özellikle 1960’ 
lardan sonra pek çok genç öykü yazarı kendi öykü anla-
yışını bu iki büyük yazara bakarak belirlemeye, ikisinden 
birine yakın durmaya çalıştı. Şu var ki, kendi benzerleri-
ni daha çok yaratan Sabahattin Ali gibi de, Sait Faik gibi 
de olunamadı. 

Sabahattin Ali, Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay 
ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun oluşturduğu mem-
leket gerçekçiliği çizgisiyle sonra gelen yeni arayışlar 
arasında sağlam bir köprü kurdu. Kendi dönemini gele-
ceğe taşıyan bir öncü oldu. Değirmen’de (1935) yer alan 
öy   külerindeki coşkusal ve romantik anlayışını Kağnı 
(1936) ve Ses (1937) ile birlikte gerçekçilik temelinde 
yeniden kurdu. Anadolu’yu yakından tanıdıktan sonra 
ülke gerçekliğini yeni bir bakış açısı içinde almaya baş-
ladı, toplumculukla beslenen bir kaygı ve duyarlığın 
öy    külerini yazdı. Onun köy ya da kentten çok kasaba 
göz   lemlerinin gelişmiş olduğunda birleşilir. Kasabanın 
eşrafı ve bürokratı ile yoksul halktan bireyleri arasındaki 
çatışmayı, kasabalı erkek duyarlığını içeriden gözlemler-
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le anlatır. “Hanende Melek”, “Gramofon Avrat” ve “Yeni 
Dünya” öyküleri bu kasaba gerçekliğini etkileyici öykü 
kişilerinin, özellikle kadınların dünyaları içinde, yetkin-
likle yansıtır. Yurt ve insan sevgisi öykülerinin belirgin 
özelliklerindendir. Yeni Dünya (1943) kitabıyla birlikte 
sıradan insanların yaşantılarını çıkış noktası olarak aldığı, 
döneminin öykü anlayışını değişmeye zorladığı ve ken-
dinden sonra gelen öykücülere yeni bir öykü kalıtı bı-
raktığı belirtilebilir. Sabahattin Ali, geleneksel öyküleme 
biçimlerini ustaca kullanmanın yanı sıra, getirdiği ger-
çekliğin yeni oluşu ve şaşırtıcı ölçüde yalın Türkçesiyle 
de tarihsel önem kazandı. İnsancıl, hümanist özü yanı 
sıra, anlatım biçimlerindeki başarısı ve altmış yıl sonra 
bugün, ilk yazıldığı biçimlerinde değişiklik yapılmaksı-
zın kendini okutturacak denli yalın, arı duru diliyle, es-
kimemiş bir yazardır Sabahattin Ali. 

Sait Faik, edebiyatımızda öykü türünün akla gelen 
ilk adıdır. Sıradan insanların sorunlarını, mutluluklarını, 
yoksunluklarını, yaşam sevinçlerini, iç dünyalarının zen-
ginliklerini anlatmak, Sait Faik’e her şeyden önemli 
gelmiştir sanki. Varlık dergisinde yayımladığı öyküleriy-
le (1934) öykü sanatımıza yenilikçi bir yol açmıştı. 
Klasik öykü kalıplarının ve anlayışının değiştirilmesine 
öncülük etti. Öykülerinde bir konu ya da olaydan çok, 
bir küçük yaşantı parçasını, bir kişilik özelliğini ya da bir 
durumun şiirsel etkilerini çıkış noktası olarak aldı. Bu 
seçimi ona benzersiz bir anlatım zenginliği sağladı. Ka-
palı mekânların değil, dış dünyanın, doğanın ve özgür 
yaşantıların öykücüsü oldu. Sıradan insanların iç dünya-
larını, yaşantılarındaki gizli kalmış zenginlikleri, elbette 
ilkin denizi, Burgaz Ada’yı, balıkçıları, kırları, hayyanla-
rı, kent yaşamının ay    rıntılarını dile getirdi. Sait Faik de-
nince, akla ilk gelen özelliklerinden biri de bütün bu 
yaşantıları benzersiz bir hümanizmin ışığında almasıdır.
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