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 ● On yılların emeği dört öykü kitabınız, 
Mustafa’nın Karesi ve Gönüller Küçül-
dü adlı iki kitapta toplandı. Kitaplarını-
zın yeni basımları niçin ayrı kitaplar bi-
çiminde değil de toplu öyküler biçiminde 
yayımlandı? Öykü kitaplarının hacmi 
düşünüldüğünde bu durumun okuru 
zorlayacak bir tarafı yok mu? Ve elbette 

“toplu basım” meselesine yaklaşımınızı 
da öğrenmek isterim…

Bu kitaplardan ilki 1979’da, dör-
düncüsü 2002’de yayımlandı. Basımları 
bitmişti, sahaflardan aranır olmuşlardı, 
basılmaları gerekiyordu. Fakat Çark-
suyu adı altında yayımladığım beş ki-
tap dışında kitap düşüncem pek olmadı. 
Gecikme benden. Gayretsizliğimden.  
Toplu Öyküleri Hüseyin Su önerdi. Ciltle-
rin adı içlerindeki kitaplardan olsun iste-
di. Kitapları da söyledi. İkişerli oldukları 
anlaşılmaz diye düşündüm, fakat ilk ki-
tabımın adını sevmem, ondan kurtulmak 
için bir fırsat doğmuştu, ben de ilk kita-
bın ilk hikâyesiyle dördüncü kitabın son 
hikâyesini önerdim, Hüseyin Bey kabul 
etti ama gönülsüz. İlk cilt benim istediğim 
gibi çıktı, ikincisi de öyle çıkacaktı, bak-
tım gönülsüzlüğü taşıyamıyorum, matbaa 
öncesi, bir ani kararla Hüseyin Bey’i din-
ledim. Hacimli sayılmazlar bence. Üçer 
yüz sayfa. Doksan dokuz öykü. Öykü 
başına düşen ortalama altı sayfa. Zorla-
nılacak bir sayı değil. Ama önemli olan, 
okurla kontak kurmaktır zaten. Kurula-
mamışsa öykünüz iki sayfa da olsa nafile. 
Ağırlaşır. Şimdiye kadar böyle bir izlenim 
almadım. Hatta peş peşe okunabilmeleri 

öykülerin lehine oldu. Ait oldukları bir 
dünyaları vardı, benim de dünyamdı, o 
görüldü. Görüldük. “Seni şimdi daha iyi 
tanıdık, anladık” diyenler çıktı, itirafları 
başka nasıl okunurdu ki!
 ● Öykü, deneme, inceleme, anı, oyun, 

masal, biyografi gibi birbirinden farklı 
birçok türde nitelikli eserler verdiniz. Di-
ğer türlerdeki veriminize rağmen daha 
çok “öykücü” kimliğinizle tanınıyorsu-
nuz. Eser verdiğiniz türler içinde kendi-
nizi en fazla ait hissettiğiniz tür hangi-
sidir?

Evet, şiirle roman dışında hemen 
bütün türlerde kendimi yokladım. Şiiri 
denemem, şiirden korkarım. Romanımın 
olmayışı korktuğumdan değil. Tabiat-
larımız farklı. İstesem yazarım. Roman 
buyurgandır, okura tepeden bakar. Ben 
aşağıdan alırım. Edebiyatın da bu olduğu-
na inanırım. Hep mi böyleyim? Hayır, bir 
yanım böyle; öyküyü bu yanımla yazarım. 
Ama alçaktan uçarak roman yazılmaz. Ro-
man bilgiçlik bekler yazardan. Ben bilgiç 
yanımı denemeyle, incelemeyle vb. ile tat-
min ediyorum şimdi. Romana ihtiyaç duy-
muyorum. Duyduğumda geçerim masa 
başına; ama yazacağım, ele avuca gelir, 
nihayetinde 120 sayfa kadar bir şey olur 
yine. Öykü gibi. Evet, “öykücü” olarak bi-
liniyorum, bunda yanlış yok; ne yazarsam 
yazayım işin içine öyküyü sokuyorum 
çünkü. Hele ki denemede mutlaka! Baş-
langıçta hep öykü yazdım, didaktik yazı-
larım azdır, çoğalma 2000’li yıllarda olur. 
Yani yazarlığımın yuvarlak hesap otuzun-
cu yılında. Dergilerden kabul görmediğim 

oman buyurgandır, okura tepeden bakar. Ben aşağıdan alırım. 
Edebiyatın da bu olduğuna inanırım.

R
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o ilk yıllarda bir gün “ahval ve şerait”ten 
yakınıyorum Şükran Kurdakul’a, dedi ki: 

“Dergilerde görünmek istiyorsan deneme 
yaz, hiç nazlanmadan basıyorlar.” Ancak 
gençlikte verilir cevabım oldu: “Deneme 
kolay. Ama öyküm görülmedikçe ne ya-
zarım ne de gönderirim.” Öyle de yaptım. 
Adnan Özer E dergisine çağırdığında va-
kit tamam idi, kaprisi bıraktım, “Öykü 
Noktası” yazılarına başladım -ki onlar 
Öykü Yazmak içindeler şimdi. Hece süre-
cinde ise deneme, hatta düz yazı (nesir an-
lamında “düzyazı” değil) öykünün önüne 
geçer, hiç mi hiç dert etmem.
 ● Öykücü olmaya nasıl karar verdiniz, 

öykü anlayışınızı etkileyen, öykücülüğü-
nüz üzerinde etkisi olan yazarlar kimler 
oldu, hangi yapıtlardan daha çok etki-
lendiniz?

12 Mart döneminde bir süre tutuklu 
kaldım. TÖS (Türkiye Öğretmenler Sen-
dikası) üyesiydim. Adapazarı şube yöne-

timindeydim. Öteden beri de tiyatroyla 
haşir neşirim, oynuyorum, yönetiyorum. 
Tutukluluğumda hissettim: Dernekçilik, 
sendikacılık, particilik bana göre değil, 
zaten öğrenciliğim sırasında, 1965’te gir-
diğim TİP’ten iki üç ay içinde ayrılmıştım. 
Madrabazlığın adı siyaset olmuş bizde. 
Böylesine bir daha hiç uğramadım. O tu-
tukluluk döneminde insana güvenimi de 
yitirdim. Kabuğuma çekildim. Dayıoğlum 
Selimiye’ye gelmiş -düşünün mahkemede 
aleyhime konuşuyor.- Lanet olsun! Tiyat-
ro insanla oluyor, grup sanatı, tiyatroyu 
bıraktım. Lisans tezim Tiyatro Yönünden 
Haldun Taner idi, o iki yıl içinde beş altı 
kez görüştük, bir sözünü hatırlayıp öykü-
yü seçtim. Fakat denemişliğim yok. Yeni 
öykünün de Türkolojide öğrendiklerim-
den farklı olacağını hissediyorum, kim-
den, nereden başlayayım, içerdeyim de, 
Parasız Yatılı henüz çıkmış, Neclâ her pa-
zartesi, her perşembe ziyaretime geliyor, 
nişanlıyız henüz, ondan istedim, getirdi. 
Ranza tepelerinde öykünün esrarına ver-
dim kendimi. Salındım, açığı kapatmak 
için okudum da okudum. Sabahattin Ali 
elbette. Sait Faik’ten özellikle ilk üç ki-
tap: Semaver, Sarnıç, Şahmerdan. Fakat 
Esendal hepsinin önüne geçer. Sanatı / 
öyküyü bir başıma çözmekte zorlandığım 
oldu, Plehanof’a rastladım, sonra Kagan, 
Prof. Moissej Kagan, eseri: Güzellik Bili-
mi Olarak Estetik ve Sanat -Aziz Çalışlar 
çevirisi. Bunlarla rastlaştık. Başucumda-
dırlar.
 ● Bir malzemenin, yaşantının, fikrin 

öykü olacağını nasıl sezer ya da karar 
verirsiniz? Sizde öykünün oluşma süre-
cinin nasıl geliştiğini açıklar mısınız?

Bir şey, herhangi bir şey, öyle an 
olur, zihnimi, yüreğimi titretir, sarsar, işte 
öykü oradadır. Bu, hissettiğinizdir. Soyut-
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tur. Bunun okura da hissettirilmesi gerekir. 
Öykü bazen malzemesiyle gelir, size sadece 
yazmak düşer. Bazen çıplak yahut yarı çıp-
lak gelir, siz giydirirsiniz; fakat malzemeyi 
doğru seçtiğinizde bile hissettiğinizin his-
settirilemediğini görüp sil baştan yaptığınız 
olur. Öykü soyuttan somuta dönüşecektir 
atölye çalışmasıyla, dönüşümü uzar mı uzar. 
Böylesini gün yüzüne hemen çıkarmam. 
Bekletirim, zaman zaman döner okurum. 
Silerim, değiştiririm, bıraktığımı tekrar alı-
rım falan. Oynarım. Sanki ben bir ustayım, 
öykü de örsümde kundura.
 ● Öykü yaşamdan, içinden geçtiği dün-

yadan etkilenen, ona dokunan da bir tür. 
Dünyanın, hayatın değişmesine koşut ola-
rak sizin öykü anlayışınızda zaman içinde 
çok büyük kırılmalar, farklı yönsemeler 
oldu mu?

Elbette. İlki 1982 mayısında, 
Adapazarı’nda bir Sait Faik toplantısında 
oldu. Günlük hayatı benzer yaşadığım, 
hatta toplumsal duyarlıklarımızı da ya-
kın bildiğim kimi insanlar, eczacı, doktor, 
avukat olmakla kendilerini kent soylu gö-
rürlermiş, tanıştıkları, ulaşabildikleri Cum-
huriyet yazarlarıyla görüşmüşler, bizim 
Ada taşramıza davet etmişler, umuyorum 
ki benden de bir konuşma isterler. İsteme-
diler. On yıllık öykücülüğüm, Sait Faik’le 
hemşeriliğim onların önemi yanında bir 
kıymet değilmiş. Kabul. Ama iki Adapazar-
lı daha es geçilmişti: Faik Baysal’la Kerim 
Korcan. Ustamız ölümünün yirmi sekizinci 
yılında Ada’da anılacak, hemşerisi yazarlar 
hatırlanmayacak hiç olur mu! Kendileriyle 
görüştüm, Adapazarı’na çağırdım, toplantı 
günü Kerim Korcan’la gittik, Oktay Ak-
bal, Salim Şengil, Tahsin Yücel çağrılmış 
konuşmacı olarak, izleyiciler arasında da 
Osman Şahin, Fikret Madaralı, Reha Öz... 
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Günün hamallığını yüklenen lisenin mü-
düranımı ile frapan edebiyat memuresi 
İl Halk Kütüphanesinin salon kapısında 
karşıladılar; iki Adapazarlıdan “bî-haber” 
olduklarını ima ile “Adapazarlı romancı 
Kerim Korcan” dedim, ekledim: “Sardu-
van yazarı da yolda.” Hanımlar, Kerim 
Korcan’ı da masaya almak istediler, Ke-
rim abi, olmaz dedi, bidaha, bidaha, fakat 
ben hatırlanmıyorum. Yokum. Pazarlık 
uzadı da uzadı, Kerim Korcan “Necati 
de konuşursa…” şartını koydu, nihayet 
lütfettiler. Gördüm ki sınıflar vardı, sınıf 
içinde de farklılıklar. Bunlar da merkez-
taşra aksında yer almıştılar. Taşra üstüne 
ilk sözüm o gün dediklerimdir, sonraki-
lerle birlikte Paytonun F’si’ndedir hepsi. 
Yirmi bir yazı. Biri hariç taşra dergile-
rinde çıktı hepsi. Yarıdan fazlası Burhan 
Günel’in dergisi Karşı’da -Ankara da taş-

radır.- Ötekiler Adapazarı’nda, Bursa’da, 
Trabzon’da. Berlin Duvarı’nın yıkılışıyla 
kırılmaya uğradı çok kişi. Yaşadıklarım 
antrenman olmuş demek, ben hafif atlat-
tım. Hariç tuttuğum tek yazı bir İstanbul 
dergisindeydi, Çağ, postmodern çağ. Post-
modernizm dünya egemenleri için kulla-
nılıyor, sevmem ama getirdikleriyle dilin 
imkânları arttı. Onları kendi hayat görü-
şümle buluşturarak kullanıyorum. Bu da 
bir kırılma. Dil kırılması. Öncekinden de 
hayli hafif.
 ● Öykülerinizi nasıl yazarsınız, ritüelle-

riniz var mıdır, öyküleriniz bir oturuşta 
biter mi, yoksa tekrar tekrar yazmayı, 
üzerinde çalışmayı sürdürür müsünüz? 

Ritüellerim galiba yok. Yazarken 
masadan sık sık kalktığımın, çay içtiği-
min, abur cubur yediğimin farkındayım 
bir. Sonra şiir kitaplarını karıştırıyor, or-
dan burdan okuyorum. Bunlar çıplak, yarı 
çıplak gelen öykülerde oluyor. Malzeme-
siyle gelen öyküler fazla zaman almıyor. 
Ama bir oturuşta bitirdiğim öyküm hiç 
olmadı.
 ● Öyküleriniz üzerine yazılan olumlu 

ya da olumsuz eleştirilerden etkilenir 
misiniz? Eleştirinin özellikle öykü bağla-
mında öykücüler üzerinde nasıl bir etkisi 
vardır? 

Geç övüldüğümü ama hak ettiğimden 
fazla övüldüğümü düşünüyorum. Olum-
suz eleştiri de almadım. Ama aldığım iki 
uyarı var ki unutulur gibi değil. Aldım, 
giyindim, o yanım o günden beri kont-
rolüm altındadır. Uyarılardan biri Tanıl 
Bora’ya ait. Merkeze Paytonun F’si’ndeki 
yüksek sesle yüklenişimde beni haklı 
bulmuş, ama “bu taşra özcülüğü taşra şo-
venizmine de dönüşebilir” uyarsında da 
bulunmuştu. Diğeri, Cemile Sümeyra’ya 
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ait. Öykülerimde yer yer erkek egemen 
dil tespit etmişti. Şaşırdım. Zihnim bu 
konuda gayet net. Erkeği önceleyen biri 
değilim. Cemile Hanım’ı aradım, “Keş-
ke örneklendirseydiniz, yaptığımı görür, 
yapmam gerekeni tereddütsüz bulurdum.” 
dedim. Sonra kendi öykülerime kendim 
eğildim eril dil açısından. Bunun edebi-
yat genelindeki hâlini konuşmak isteyen-
lerle Adapazarı’nda bir araya geldik, bir 
panel gerçekleştirdik. Eleştirisiz olmaz. 
Öykücüler eleştiriyi romancılardan sakin 
karşılıyorlar bence. Öykücüler kendi ara-
larında bile atışmıyorlar, eleştirmeni niçin 
küstürsünler!
 ● Öykü kitaplarınız arasında sizin için 

daha özel, daha kıymetli olan bir eseriniz 
var mıdır, yoksa hepsine eşit mesafede 
mi durursunuz? 

Beş öykü kitabım var. İlki Gramofon-
lar, Radyolar, Teypler. İçinde bugün beni 
utandıran bir öykü yok. Hatta yüzümün 
akı öyküler var. “Oruç satmak”, “Park” 
mesela. Sevdiklerim var: “Mustafa’nın 
Karesi”, “Domates” mesela. Bu kitaptan 
iki öykü, birinin de izni yeni alındı ettiler 
üç öykü, antolojilere girdi. Ama o öyküle-
ri bugün öyle yazmam. Ayrı tuttuğum tek 
öykü kitabım budur. Ötekileri birbirinden 
ayırmam. Fakat Zamansız’da cüretkâr öy-
küler var. Tarifinin dışına çıkarlar.
 ● Bir yandan öykü yazarken öte yandan 

öykü üzerine düşünmeyi, yazmayı da 
sürdürüyorsunuz. “Öykü Yazmak” adlı 
yapıtınız, öykü ve öykü kuramı üzerine 
yazılmış yazılar toplamından oluşuyor. 

“Öykü ve Diyalog, Öykü Kişisi, Tasvir, 
İmge, Çatışma” gibi esaslı meseleler 
üzerine oldukça değerli saptamalarda 
bulunuyorsunuz. Bu özgün ve nitelikli 
yapıtınız bilmiyorum öykü dünyasından 

beklediğiniz karşılığı gördü mü? Tam da 
bu bağlamda genç öykücülerimizin öy-
küye kuramsal açıdan da yaklaştıklarını, 
bunun istenilen bir düzeyde olduğunu 
söyleyebilir miyiz? 

Öykü Yazmak için dediklerinize se-
vindim. Teşekkür ederim. O yazılar E’de 
yayımlanırken de sevilmişti. Şehrimde 
öyküye heveslenenlerin de elinde bu kitap 
var. Diyeceğim, ihtiyaç sahipleri ilgilendi 
kitapla. Hatta kitabevi sitelerinde en çok 
satılan kitabım da bu. Ama Zamansız’ın 
ikinci baskısı oldu, bunun olmadı. Genç-
lerin öyküye kuramla yaklaştıklarını çı-
karabilir miyiz buradan? Hayır. Daha da 
yaklaşmaları lazım. Öykünün değil sade-
ce, resmin de, müziğin de, tiyatronun ve 
diğerlerinin de kuramlarıyla ilgilenmeli-
ler. Sanat müşterek çünkü.

 ● “Öykü üzerine kitap sayılıdır Türkçe-
de. Telifi böyledir, çevrilmişi hemen hiç 
yoktur.” diyorsunuz 2006’da yazdığınız 
bir yazıda. Bugün bu durumun değişti-
ğini, çeşitliliği ve niteliği yüksek kuram-
sal öykü kitaplığından artık söz edilebilir 
sanırım?

“Öykü Noktası” yazılarını kitaplaş-
tırırken ön söz şart oldu, Öykü Etrafında 
adıyla yazdım, sonuna da öykü hakkında 
kaleme alınmış yirmi kitabı listelendirdim. 
Hepsi o kadardı. Sık elekten geçirsek beşe 
altıya inerlerdi. Demek el yordamıyla ya-
zılmış öykü yakınlara kadar. Bugün öyle 
değil. Bugün hem daha çok hem daha 
nitelikli kitaplar var. Necip Tosun’un iki 
kitabı: Modern Öykü Kuramı ile Öykümü-
zün Kırk Kapısı; Hakan Sazyek’in Roman 
Terimleri Sözlüğü (roman yazsın, öykücü 
için de yararlı) bir başlarına kütüphane. 
Üçü de Hece’den.
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 ● Roman ve şiirde görülen nitelik kay-
bına rağmen öykünün hep bir çıtayı tut-
turduğunu ve öykü yazarlarının bir şekilde 
has edebiyatın içinde kalmayı başardıkla-
rını gözlemliyoruz. Bu yönüyle öykünün 
has edebiyatın koruyucu türü olduğu 
değerlendirmesi için neler söylemek is-
tersiniz? 

Mizaçla ilgili bence. Roman bilgiç-
lik bekler yazardan dedim ya şöyle de 
diyebilirim: Yukardan konuşmayı, ken-
dini göstermeyi sevenler ve bilenler için 
roman gayet elverişli. Kullanılışlı. Müba-
lağalısını resimde gördüğümüze benzer 
bir piyasası var romanın. Elli, yüz, yüz 
elli bin tiraja çıkan romanlardan konuşu-
luyor artık. Romancılar arasındaki rekabet 
müthiş. İktidarı bölüşmek istemiyor hiç-
biri. Bu şartlarda sağlıklı roman zor yazı-
lır. Romancının dünyada da, Türkiye’de 
de şöhretlisi ve köşe taşı kadar kıymet-
lisi haylidir. Öykücülerin önde gidenleri 
kürenin geçmişinden bugüne bilmem iki 
elin parmaklarını geçer mi? Türkiye’de de 
ancak o kadardır. Alice Munro Nobel’le 
ödüllendirilen tek öykücü. Öyküsü de ro-
manı kadar özellikli isim de galiba yine 
tek: Hemingway. Öykü -evet- edebiyatın 
koruyucu türü bugün. Böyle kalır mı? Mi-
zaçlar zorda bırakılmazsa, dünya yeniden 
paylaşılmazsa örneğin, ya da okyanus su-
ları kıtalara yürümezse kalır. Peki, roma-
nın piyasası öyküye geçer mi? Geçer gibi 

görünmüyor ama zayıf da olsa ihtimaldir, 
ya geçerse işte o zaman yandı gülüm ke-
ten helva! İktidar bozar. Öykü de bozulur.
 ● Öykü birçok yazar için bir romana 

geçişte bir ara tür olarak görüldü. Öy-
külerimiz türe gösterdikleri bağlılıkla bu 
algıyı kırabildiler mi? Hazır, bu konuya 
girmişken sormak isterim, roman yazma-
yı düşündünüz mü? 

Maalesef, öyküyü romanın önce-
si, yazarının çıraklık karalaması olarak 
görenler var. Yahut da öyküyü vesikalık, 
romanı aynı fotoğrafın 18x24’ü… Böy-
le görenlerin giderek azaldığı da orta-
da. Yanlıştan dönülüyor. Bunda Haldun 
Taner’in, Adnan Özyalçıner’in, Tomris 
Uyar’ın sadece öykü yazmış olmalarının 
payı var bence. Onlar verili düşünceye 
rağmen roman yazmayıp öyküde ısrar 
ettiler, bunun yapılabilirliğini gösterdiler. 
Roman yazmak üstüne neler düşündüğü-
mü az önce söyledim. Tekrar etmeyeyim. 
Hikâyem Adapazarı ile Memleket Kita-
bevi roman değiller. Ama onlardaki dil 
ve üslupla roman yazmak isterim. Bu iki 
kitabım için roman diyenler oldu. Dene-
meyi çağrıştıran yanları olduğunu da ben 
görüyorum. Beni en çok sevindirenler de 
filme çekilebilir olduğunu görüp söyle-
yenler. Kusturica’nın Çingeneler Zamanı 
geliyor önüme, öyle bir film olur. “Yarı 
denemeden ziyade romandan uzak / Yarı 
denemeden ziyade filme yakın”.

nsan bir ömürde neler görüyorsa onları fazlasıyla gördüm, 
Adapazarı’nda gördüm. İlk, orta, lise. Öğretmenlik. Evlilik. Baba, 
dede olmak. Hastalık. Bunlar her ömrün ortalama rutini. Bunlar 
değil kastettiğim. Kur’an’lı, namazlı bir evde doğdum, dedemin 
anlattığı hikâyeleri dinledim. Bağımız vardı, bahçemiz vardı.

I
.
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 ● Adapazarı bir kent olmanın ötesinde 
Necati Mert’in yazarlık süreci için nasıl 
bir anlam, değer taşıyor?

1945 doğumluyum. 70 yıl. 
Adapazarı’ndan fakülte yıllarımda ayrı 
kaldım sadece. Askerliğim de üç buçuk ay. 
İnsan bir ömürde neler görüyorsa onları 
fazlasıyla gördüm, Adapazarı’nda gördüm. 
İlk, orta, lise. Öğretmenlik. Evlilik. Baba, 
dede olmak. Hastalık. Bunlar her ömrün 
ortalama rutini. Bunlar değil kastettiğim. 
Kur’an’lı, namazlı bir evde doğdum, de-
demin anlattığı hikâyeleri dinledim. Ba-
ğımız vardı, bahçemiz vardı. Ömrümün 
en güzel yedi sekiz yılı. Babam babasıyla 
anlaşamayıp kira evlerine çıkardı bizi. İş 
değiştirdi: Kunduracı iken fotoğrafçı oldu 

-ne alaka! Ondan sonrası anlatılır gibi de-
ğil. Üç kardeşiz, annem her birimizle yeni 
bir işe atılmak zorunda kaldı: Gömlekçi-
lik, çorap tamirciliği, örgücülük. Bizim 
evde hep bir iş odası olmuştur: Makine, 
masura, elemge, iplik çileleri… 1968’de 
mezun olup Adapazarı’na döndüm öğ-
retmen olarak, 12 Mart’a yakalandım, 
fazla yatmadım ama fazla hasar aldım. 
Salındıktan sonra idari tahkikat geçirdim, 

“bakanlık emri”yle tanıştırıldım. Okula 
gitmiyor, derslere girmiyorsun, maaşının 
üçte birini veriyorlar, yettirmeye çalışı-
yorsun. Üçte birleri de alamadım. 6435’e 
göre okuldan uzaklaştırıldım ben. Meğer 
657 çıkınca 6435 yürürlükten kalkmış, Sa-
karya Defterdarlık ödemem diyor. Maliye 
Bakanlığından yazı getirdim, 657’ye göre 
maaş verilmesi diye yazıyordu. Defter-
darlıktan “Bakanınki bir yorum, dinleme-
yiz.” dediler. Fuzuli’ye saydılar selamımı. 
Danıştaya dava açtım, kazandım, bir sarı 
zarf verdi lise müdürü, “tebellüğ ettim” 
göreve döndüm; aynı çekmeceden ikinci 
bir sarı zarfla, ama bu kez 657’ye göre 

tekrar “bakanlık emri”… Lanet olsun! Bir 
arkadaşım zihnime girdi, bakanlık emrin-
de iken öğretmenlikten istifa edip kitap 
kırtasiye işine bulaştım; 1973’ten beri de 
bu işi yapıyorum. Yazarlığım kitapçılı-
ğımdan bir yıl eskidir. Esnaflığın sıkıntı-
ları, hele kitapçılık yapıyorsanız ve solcu, 
sosyalist olarak biliniyorsanız bitmez, her 
geçen gün çoğalır, saldırı, zincir muşta, 
tehdit… Hepsini görürsünüz. Hatta bir 
gece yarısı bombalanır da dükkânınız. 
Misafirlikte olduğunuz bir gecedir, evde 
olmadığımız görülünce bizim taraf da 
telaşlanır, Neclâ’nın tarafı da, kaçırıldı-
ğımız düşünülmüş. Hangisini anlatayım? 
Polisinki, askerinki, maliyecininki… Çe-
şit çeşit. Hikâyem Adapazarı ile Memleket 
Kitabevi’nde hayatımın yetmiş, kitabevi-
min kırk küsur yılını en hurda teferruatına 
kadar anlattım. Toparlayayım: Sıkıntısı 
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çok, mutluluğu nihayet şu son on, on iki 
yılda, giderayak yakalamış bir ömür be-
nimki. Bunu Adapazarı’ndan ayrı düşü-
nemiyorum. Öykülerim de buralı. İstan-
bullu bir yazar öykülerine İstanbul’u nasıl 
alıyorsa ben de Adapazarı’nı öyle alırım. 
Ama beni Adapazarı yetiştirdi diyemem. 
Becerebilseydi bir kaşık suda boğacak-
tı. Lise ikideydim, okuldan atılayazdım. 
Öğretmen oldum, 31 Ocak 1971 günü 
mitingimiz basıldı, linç edilmekten zor 
kurtuldum. O lisede, “O Belde”yi işler-
ken bir yüzbaşı tarafından alındım, nereye 
götürüldüğüm söylenmeden götürüldüm. 
1982 mayısında merkezin taşradaki tem-
silcilerinin hışmına uğradım. Merkeze 
biat etmediğim için yayıncı bulamadım, 
üçüncü kitabımla dördüncü kitabımın 
arasına on dört yıl girdi, kendi göbeğimi 
kendim kestim, sonraki dört kitabımı da 
kendi imkânlarımla çıkardım. Recep Şük-
rü Güngör, öykülerimde “gitmek” fiilini 
sık sık kullandığımı söyledi. Doğrudur. 
Fakat gitmeyenim de. E, Adapazarı’nı an-
maktan da vazgeçmiyorum, Adapazarı’nı 
sevdiğimi sanıyorlar. Nesini seveyim? 
Burayı doğum yeri olarak ben seçmedim. 
Bolu’da doğsaydım, yahut İzmit’te, 12 
Mart’ı görmezdim. İzmitliler görmedi 
demiyorum, İzmit kaynıyor, devlet İs-
tanbul-Zonguldak çizgisinde sıkıyönetim 
ilan etti, yekparelik olsun için bizim köyü 
de kattı, yaptığına milleti inandırması 
lazım, TİP’ten üç partili ile TÖS’ten üç 
öğretmeni içeri aldı. Ne ceza yedik ne 
de beraat ettik. Eylemlerimiz sıkıyöne-

tim ilanını gerektiren eylemler değilmiş, 
askerî mahkeme dosyamızı Sakarya Ağır 
Ceza’ya gönderdi, orası da bakmayınca 
Uyuşmazlık Mahkemesinin kurulmasını 
beklemeye başladık, işte o sırada 74 affı 
çıktı, dosya düştü. Neyse… Buradan ev-
lendim. Burada iş kurdum. Depremde 
can kaybım olmadı, maddi zararım da 
katlanılmaz değildi. Gitmedim. Belki de 
gidemedim. Sevdiğimden değil. Sevdikle-
rim var Adapazarı’nda, borçlu olduklarım 
da var, ama Adapazarı ne sevdiğim ne de 
borçlandığım… Belki de çektirdikleriyle 
ödeşiyorum gitmeyerek.
 ● Yazarlıkla geçinebilmenin eskiye göre 

daha da zorlaştığına ilişkin bir yazı oku-
muştum. Gerek bir yazar gerekse de bir 
kitabevi sahibi olarak Necati Mert bu du-
ruma ilişkin neler söylemek ister?

Farkında değilim. Geçinmek benim 
için hep zor olmuştur çünkü. Öğretmen-
liğim topu topu yedi yıl. BAĞ-KUR’dan 
emekliyim. Eşim de edebiyat öğretmeni, 
o da emekli, benim emekli aylığım onun-
kinin yarısı. 20-25 metrekarelik bir yerde 
kitapçılık yapıyorum. Asla iş olarak gör-
medim kitapçılığı. Mecburum, sürdürüyo-
rum. Kitapçılık yaparken yazarlık olmaz, 
yazmak için zaman yaratmanız lazım. 
Kardeşimle yedi sekiz yıl birlikte yürüt-
tük işi, umdum ki yazı için zaman yarata-
bilirim onunla. Olmadı. Onun ayrılışından 
sonra hep yetişkin, yani maaşı asgarinin 
üstünde ve sigortalı biriyle çalıştım. Mas-
rafı göze aldım ki günün ilk yarısını yaz-

ir şey, herhangi bir şey, öyle an olur, zihnimi, yüreğimi titretir, sarsar, 
işte öykü oradadır.

B
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mak için kazanayım. Oysa işimin böyle 
bir lükse hakkı yok. İş benim tek başıma, 
yahut bana el ayak olacak yaşta, çok çok 
on beş, on altısında bir çocuğun getir gö-
türüyle yürüyecek bir iş. Beş yıl öncesine 
kadar böyleydi. Yani masraflı mı masraflı. 
Ve hep yazı için, edebiyat için. Diyeceğim 
yazarlıkla geçinmek ne söz! Ben daha 
cepten verdim. Beş yıldır ne değişti? Kü-
çük oğlum yanımda, dükkâna döndü, ben 
de yetişemediği yerde el ayak oluyorum 
ona. 
 ● Öykümüzün iki önemli, kurucu ismi 

Sait Faik ve Ömer Seyfettin üzerine iki 
önemli kitabınız var. Sait Faik’in bugün 
bile öykü yazarları üzerindeki belirleyici 
bir etkisinden söz edebilmemize karşın 
Ömer Seyfettin’in biraz daha geride, göl-
gede kaldığını söyleyebilir miyiz? 

Elbette. Sait Faik, öykümüzün yıl-
dızı. İlk üç kitabı, taşraya ait, sonrakiler 
İstanbul’a. Son Kuşlar’la Alemdağ’da 
Var Bir Yılan, özellikle Panco’lu öykü-
leriyle ve onların benzerleriyle ahlaken 
sorunlu bir cinselliğe girer; İstanbul için-
de İstanbul’a karşıt öykülerdir. Dönem 
değiştikçe dil de öyküleme de değişir. İlk 
döneminde Ömer Seyfettin gibi dava öy-
kücüsüdür âdeta. Nitekim kovuşturulan 
iki öyküsü de bu dönemin öykülerinden-
dir. Geçiş dönemi öykülerinde davanın 
yerini birey alır. İnsan, grubuyla, takım 
veya sınıfıyla bire bir uyum içinde de-
ğildir. Grubuyla bağdaşmayan yanları da 
vardır. Son Kuşlar’la Alemdağ’da Var Bir 
Yılan’dan 50 Kuşağı etkilenir sadece yo-
ğun olarak. Ama geçiş dönemi öyküleri 
sosyopsikolojik öykünün kapılarını açar 

-ki öykümüzün en geniş ve gür kanalıdır. 
Dil de, öyküleme de içten ve hünerlidir. 
Öykünün nakış işi olduğu bu öykülerde 

aşikâre görünür. Üçüncü dönemde dil 
sayıklamalı, düşük, kırıktır. Bir şeyi giz-
ler gibidir. Kurgu da öncekilerde çizgisel 
iken birden parçalı, sıçramalı oluverir. 
Sait Faik’in öne çıkması öyküsünün çok 
çeşitli olmasından bence. Ancak döne-
min edebiyatçılarıyla beraberliğinin payı 
es geçilmeli mi? Edebiyatçıyı geleceğe 
edebiyatçı taşır diyenler de var. Çeşitliliği 
Ömer Seyfettin’de de görüyoruz. Ne ki 
öykü dili ve yapısı değil de konular çe-
şitlidir Ömer Seyfettin’de. Bir de mizah, 
özellikle ironi çıkar çeşit olarak. Ben he-
pimizi etkilediğini hem de aynı değil fark-
lı öykülerle etkilediğini düşünürüm. Ama 
bunu söylemeyiz. Söylediğimizden söy-
lemediğimiz çıkar diye korkarız galiba. 
Sonra, Cumhuriyet kurucularının Ömer 
Seyfettin’e de, Ziya Gökalp’a da mesafeli 
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durduklarını gözlüyorum. Ziya Gökalp’ın 
külliyatı 1939’da, yani Atatürk’ten sonra 
basılır. Ömer Seyfettin’in “İlk Namaz” 
öyküsünün inkılap harfleriyle basımı da 
ancak 1963’te ve Tahir Alangu’nun him-
metiyle olur. Ömer Seyfettin’in gölge-
de kalmasının bir nedeni de döneminin 
dönemimize benzemezliği belki. Ömer 
Seyfettin’in dönemi gayet karışık, Ömer 
Seyfettin de güncelden hareket ediyor, ya-
şananları sıcağı sıcağına yazıyor. Zaman, 
kimi öykülerinin aleyhine çalışıyor bu 
yüzden.
 ● Cemal Süreya, öyküyü şiirin uzun 

saçlı kız kardeşi şeklinde tanımlanmıştı. 
Grace Paley’den hikâyenin romandan 
çok şiire yakın olduğunu okumuştum. 
Frank O’Connor da şiire en yakın şey 
hikâye olduğu için bir anlatım aracı ola-

rak hikâyeyi seçtiğini belirtiyor. Roman 
ve şiir salınımında öykü, hangi türe daha 
yakın duruyor? 

Roman-şiir salınımında -evet- şiire 
yakın. Çünkü kelime ekonomisi öykünün 
de olmazsa olmazlarından. Düzyazının di-
ğer türleri anlatır. Öykü de anlatır. Ancak 
anlatmadığı, bıraktığı da olur. Okurundan 
gayret bekler öykü, boşluklarının doldu-
rulmasını ister. Şiir de ister bunu. Şiirin, 
kelimesi az, boşluğu geniş olduğundan 
beklediği gayret daha fazladır. Nitelikli 
okur gerektirir. Öykü için bu kadarı çok. 
Öyküye ilgi şiire ilginin önünde olmalı 
değil mi o zaman? Öykücünün de sayıca 
şairden çok. Oysa her üç kişiden dördü-
nün öykücü değil de şair olduğu bir ülke 
burası. Şiir ya kolay yahut da kolayımıza 
geliyor. Öykü şiire yakın olduğu kadar 
uzaktır da. Şöyle ki, öykü anlatır, dedik. 
Olay anlatır. Olay da kişisiz olmaz. Bir 
zamanı doldurur. Ayağı bir mekâna basar. 
Aralarındaki alışveriş de kolay algılanabi-
lir cinstendir. Yani günlük mantığa daya-
nır. Peki, şiir bir şey anlatmaz mı? Aslında 
bir şey anlatmaz, çok şey anlatır. Üstelik 
öykü ögelerini de kullanır. Ama öyküdeki 
olay belli bir olaydır. Şiirdeki ise hayatın 
şairde bıraktığı izdir. Hâliyle zaman da bir 
büyük zaman, mekân da bir büyük coğ-
rafyadır şiirde. Öykü şiire yakın diyoruz 
ya bu durumda ne kadar yakın olunabilir 
ki! Ben öyküyü tiyatroya yakın buluyo-
rum. Öykü Yazmak’taki kırk sekiz yazı-
dan birinin başlığı “Çatışma”, birininki 

“Sahne”dir. İkisi de tiyatro terimi. Öykü 
için kullanılmıyor ama kullanılmaması 
öykünün çatışmasız olduğunu göstermez 
ki! Klasik olsun, modern olsun, her öykü 
karşıtlık üstüne oturur, yan olaylar, yan 
kişiler, yan meselelerle karşıtlık yürütü-
lür. Çatışma işte bu. Bunun ağızda ezdi-



Mehmet ÖZTUNÇ

7 1Tü r k  D i l i 

rilmemesi, ciklete döndürülmemesi fakat 
gösterilmesi gerekiyor. Yani sahne kur-
mak, sahne hazırlamak. Tiyatrodaki gibi. 
Ne ki tiyatroda sahne peş peşedir, kesin-
tisiz; öyküde ise diyalog gibi, tasvir gibi, 
yani bir anlatım tekniği olarak ve yer yer 
kullanılır. İzleyiciyle kontak kurmak için 
tiyatroda ne salık veriliyorsa, aynısı öykü 
için de salık verilebilir. Dünyada ve bizde 
iyi oyun yazarları iyi öykü yazarı da de-
ğil midirler? Anton Çehov, Orhan Kemal, 
Haldun Taner…
 ● Memleket Kitabevi’nin yazarı olarak 

okur düzeyinde bir gözlem yaptığınızda 
öykü okurunun, şiir ve roman okuruna 
göre farklılaştığını söyleyebilir misiniz?

Farklılaşma bütün türlerin okurunda 
var. Okur sayısı artmakta, bu bir. Nüfus 
artışıyla doğru oranda değil. Evet değil, 
eskiden de değildi. Unutulmasın sakın, 
romanın tirajı da bugünkü kadar değildi 
eskiden. Öykü de arttı, okuru da. Beni en 
çok sevindiren, öyküdeki artıştır. Öykü 
yazdığım için elbette. Yanılıyor olabilirim. 
Mehmet Narlı’nın kulakları çınlasın! Öy-
künün yazılması da, okunması da zordur 
diye şımarttık kendimizi, belki bu şıma-
rıklıktır bana bunları söyleten. Şiirde fark-
lı bir durum var: Şiirin tirajı beş yüze ka-
dar düştü. Şiirin okunmadığını mı gösterir 
bu? İlk bakışta öyle. Ama kitabevimizin 
şiir rafında Nâzım, Hasan Hüseyin, Attila 
İlhan olurdu 70’li, 80’li yıllarda, onlar az 
eksikle yine varlar, ama yanlarına yenileri 

geldi: Edip Cansever, Turgut Uyar, Ce-
mal Süreya, Asaf Halet Çelebi, Özdemir 
Asaf… Galiba şöyle: Yeni şiire değil, kı-
demliye de değil, yerleşmiş, kendini kabul 
ettirmiş şiire gidiyor okur. Şiirsever, daha 
seçici. Temkinli. Roman okurunda bu yok. 
Yine yalanlayacağım kendimi: Dış gurbet-
tekilerin okuma grafiği genellenemez ama 
bir fikir verir. İzin dönüşlerinde Kerime 
Nadir, Muazzez Tahsin, Oğuz Özdeş aldı-
lar 70’li yıllarda. Ardından Barbara Cart-
landlar geldi, 80 sonrası Orhan Kemal’le 
Kemal Tahir’e yükseldi gurbetçinin ter-
cihi. 2000’li yıllar alışverişin el ve göz 
temasından çıktığı, İnternet’e geçtiği 
yıllardır, diyeceklerim inandırıcı olmaz. 
Şu kırk küsur yılı okur paydasında şöy-
le özetlerim: Okur aldıklarının çok azını 
okurdu eskiden, şimdi hemen hiç okuma-
mazlık etmiyor. Daha sağlam bir gözlem: 
Adapazarı’nda 1972’den beri yazıyorum, 
2000’li yıllara kadar edebiyat ve öykü 
üstüne halisane sohbet ettiğim tek arka-
daşım, dostum olmadı -Neclâ hariç. Tarih, 
iktisat, politika, günlük hayat, hatta cin-
sellik üstüne konuştuk da konuştuk, hep-
sinin suyunu çıkardık; edebiyatla öykü 
hayatın dışında tutuldu hep. Şiir hafızası 
misilsiz Osman Nuri Zengin ile Felsefeci 
Prof. Dr. Hakan Poyraz’la tanıştıktan son-
ra konuşulur oldu edebiyat, öykü… 2010 
Şubat’ından beri de kültür sanat pupa yel-
ken bizim “Büyükşehir”de.
 ● Son öykü kitabınız 2011 yılında Za-

mansız adıyla yayımlandı. Yeni öyküler 

ostmodernizm dünya egemenleri için kullanılıyor, sevmem ama 
getirdikleriyle dilin imkânları arttı. Onları kendi hayat görüşümle 
buluşturarak kullanıyorum.

P
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yazmayı sürdürüyor musunuz, yeni öykü 
kitabınız okurla ne zaman buluşur? 

Öyküm ya görülmezse diye bir 
korkum yok artık. Bu yüzden Hece’de, 
Heceöykü’de düzyazılarım da oluyor. 
Başka dergilerden istekler iletildiğinde 
geri çevirmiyorum. Ayda beş yazı web-
siteme veriyorum. Açtığım dosyalar var, 
hele ki biri hayli ilerlemiş, tamamlanması 
lazım, onları bile kenara aldığım oluyor 
bu yüzden. Öykü de yazıyorum ama eski 
sıklıkta değil. Fakat daha sakin, daha doy-
muş yazdığımı düşünüyorum. Telaşsız. 
Eski öykülerimi yinelemek de istemiyo-
rum doğrusu. Peki, ne zaman çıkar? Valla 
ben yayımlatmayı beceremiyorum. Kitap-
laşması gereken kıyamet kadar yazım var 
dergilerde, bir yayıncının istemesi lazım. 
İsteyen yok. Hazırda öykü dosyam olsa, 
onun da istenmesini beklerim ben. Çev-
rilmek ihtimali var ya, o bağlıyor beni. 
Adnan Özerler, Hüseyin Sular bol değil. 
Tanıl Bora da tabii. Diyeceğim, yazmayı 
seviyorum, yazmak yetiyor bana. Kitap? 
Onu da yayıncı düşünsün. 
 ● Son yıllarda öykü yıllıklarında bir 

artış gözlemleniyor. Öykü yıllıklarını ve 
yıllıklardaki artışı nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Görmediğim yıllıklar vardır. Ama 
gördüğüm yıllıklar fazlasıyla dayanışma-
cı. Şöyle ki zihnen, fikren ve kalben ya-
kın olunan dergilerden seçiliyor öyküler. 
Böyle mi olmalı? Ben kendimi benze-
mezlerimle oldurdum. Hayatın her alanı 
için geçerli olmalı değil mi bu? Yıllıklar 
bunu uygulasa, okur da -ki o da benzerle-
riyledir- benzemezlerinin neler yazdığını 
görse kimin zararı olur? Yıllıklar ailenin 

gözden kaçmış, kaçmamış ama editörün 
dikkatini çekmiş öykülerini derli toplu 
vermekle yetiniyorlar şimdi.

 ● Aynı zamanda bir oyun yazarısınız. 
Oyun yazarlarının, yapıtlarının enikonu 
azaldığı günümüzde bu tür, yeniden eski 
canlılığına kavuşabilir, okurda eski kar-
şılığını bulabilir mi?

Oyun kitapları hakkında böyle yan-
lış bir kanı var. Gerçi bizim dükkânda 
oyunların raftaki yeri bir karışı geçmez. 
Ama 60’lı 70’li yıllarda Millî Eğitim Ba-
kanlığı yayınları arasında yer buluyordu 
oyunlar, özel yayınevlerinden de Varlık’ta 
ve de’de beş on kadar vardılar. Bugün 
sadece oyun yayınlayan bir yayınevimiz 
var: Mitos Boyut. Oyun okuru hiç olmadı 
galiba; oyun kitaplarını amatör veya pro-
fesyonel tiyatro grupları oynamak için al-
dılar sanırım, bugün de biraz böyle. Oysa 
oyun okumanın bambaşka keyfi vardır. 
Farkında olmadan sahne kurduğunuzu, 
mizansen verdiğinizi görürsünüz; öyle an 
olur, tonlu okurken, el kol sallarken ense-
lenirsiniz kendinize. Gül Allah gül. Yedi 
sekiz yıldır her ayın ilk perşembe akşamı 
bir araya geldiğimiz bir roman grubu-
muz var. İlk kez bu yıl roman dışına da 
çıkıldı. İlginçtir, Melih Cevdet Anday’ın 
İçerdekiler’i kimseyi yormadı. Romanı 
zor okuyan arkadaşlardan bile oyun hak-
kında konuşanlar oldu. Yeniden canlanır 
mı? Yeniden olmayacak bence. Ama can-
lanabileceğini gördüm. Canlan(dırıl)malı. 
Tiyatroda anlatıcı yok -pardon, antiillüz-
yonist tiyatro, yani epik hariç. Öykülemeli 
türlerde yazarın sözcüsü bir anlatıcı vardır, 
içeriği o aktarır; tiyatroda bu yok. Anlatıcı 
yok. Her şey doğrudan. Sahih. Düzelte-
yim: Doğrudan gibi. Sahih gibi.


