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SunuĢ 
 

 
Coğrafyası olan bir yazar Osman ġahin. Torosların çocuğuydu, öyle de kaldı. 
 
Yeryüzünün o yerine beden verdi kalemi, dili, Türkçesiyle. Yazısının dil 

sevgisiyle nasıl ıĢıldadığını anlatmak zor. Kaynakların dili, Torosların Türkçesidir.  
 
Onun uzayı YaĢar Kemal‟den baĢkaydı ama. 
YaĢar Kemal geleceği oyup uzamını evrensel düzlüklere yayarken Osman 

ġahin‟inki bir daha gelmeyecek olana vedanın git git daralan, küçülen, yiten 
uzamıydı.  

 
Sarsıcı öyküler yazdı. 
 
Dokunduğu her Ģeyde son kez dokunulmuĢ olmanın yetimliği, kimsesizliği 

kaldı. Biraz sonra yitip gidecek insanların son kez sesleniĢleri, gülüĢleri, öfkeleri 
duyuldu. Artık bir daha kimse onlardan söz etmeyecek. Onları anlatmayacak. O 
yaĢamın gürültüsü, sevinci, sesi, doğası, tutkusu, öyküsü artık kapandı. 

  
Osman ġahin‟in bilge eli gökçe örtüyü çekti Torosların üzerine. 
Ormanın... Suyun... TaĢın...  
 
TaĢı nereden aldıysa oraya bıraktı. O taĢ bırakıldığı yerde unutulacak mı? 
 
Yazı duvarında Ģu kabartma, resim, zamanın en gizli ve derin düĢünceleri, 

bütün bunlar çağdaĢımız, ustamız Osman ġahin‟in bize verdiği armağanlar…  
 
Gerçi o vermeyi sürdürecek ama ne yaparsa yapsın anlattığı dünyanın bir 

dahası olmayacak.  
 
Ġyi ki Osman ġahin vardı, yazdı da bildik diyeceğiz, gördük, duyduk, yaĢadık 

ve arttık çoğaldık… 
 
Uzun yaĢamalar, yaĢamınca yazılar, yazılarınca tanlar, ıĢıltılar, mutluluklar 

dilemekten baĢkası gelmiyor elimden. Bir de kuru mu kuru teĢekkür etmekten… 

  
 
 
         Zeki Z. Kırmızı  

   Mayıs 2017 
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8 Mayıs 2017, Pazartesi, 16.30 
 

Otobüse seğirten, başında benim uçuk mavi yazlık kasketimi taşıyan bu adam o, 
rastlantıya bak, dedi içim içime. Osman Şahin. Bir yıl boyunca 145 öyküsünü 

okuduğun ve yapıtı hakkında uzun mu uzun, yorucu bir çalışmayı daha birkaç gün 
önce bitirdiğin kişi. Aynı kentte, bölgede, sokakta, durakta yaşadığın büyük yazar. 

Bir cesaret, yaklaşıp sordum ona, Osman ġahin misiniz?  
Güler yüzlü, dost yazar, ağabeyim hemen öpülesi elini uzattı. Benim. Ayaküzeri kısa 

söyleşi ve soru: Acaba hakkınızda yaptığım çalıĢmaya göz atmak ister misiniz? 
Seve seve. Eklemeyi unutmadı: Yarın son kitabım satıĢa çıkacak. Adını bir an 

anımsamaya çalışır gibi duraladı: EĢkıya Kuza. BaĢyapıtım. 
Bu yazı EĢkıya Kuza‟sız kalacak. Ama olsun. En kısa zamanda okuyacak, EĢkıya 

Kuza‟yla yazımı sınayacak, kendimi yanlışlayacağım. 
Daha nice büyük yapıtlara, sevgili ağabeyim. 

Onun da, benim de otobüsümüz geldi.  
Kalabalığa karıştık. 
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YOL AYRIMINDA 
 
Döndü dolaştı işte 
Yol vardı ayrılığa. 
 
Yineleyeyim sana 
Bir ağaç ki güzelliğin 
Ölüm konmaz dalına. 
 
Yeşil bakacaksın hep 
Yaşlı bir defne gibi 
Damarların kurusa da. 
 
Bilirsin 
Sana olduğumdan da öte 
Zorunluyum ben kavgaya. 
 
Mutluluk acı sonla taçlanıyorsa 
Ben yanlış oturmuşum yaşamaya. 
 
Ve yapyalın yüreğim artık yine 
Ot bitmez kepirliğe konmuş bir oba. 
 
Töre Türkmen töresi, göç durmaz 
Gider bulur yeni bir konalga. 
 
 
 
(Tahsin Saraç, Bir Sevgiyi Görüntüleme, 1980) 
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Öndeyi 
 
YaklaĢık 1 yıl boyunca bir yandan da Osman ġahin okudum. Tüm yapıtı 

denebilir. Onu Bekir Yıldız‟ın toplu okumasının arkasına özellikle koydum. 
KarĢılaĢtırmak istedim. Benzerliklerinden çok, ayrıĢan yönlerine odaklanmayı 
amaçlıyorum ve daha önemli geliyor bana böylesi. Osman ġahin 77 yaĢında, güleç, 
sevecen, ülke çilekeĢlerinden bir bilge aydınımız. Fotoğraflarına bakıyorum. 
Arkasındaki yaĢam yakın tarihimizin yükünü sırtlamıĢ, zaman zaman kırılmıĢ, 
kopmuĢ ama bir yandan da yüceldikçe yücelmiĢ bir yaĢam. Türkmen 
alçakgönüllülüğü, dinginliği, coĢkusu, Toros doruğunun arı, sert, yalçın yüceliğiyle 
katıĢmıĢ… Mitin yüce yamacından kente vurmuĢ bir yansıma, öykü onunkisi. Bir 
Cumhuriyet çocuğu… Hiç kimse Osman ġahin ve benzerleri denli; Cumhuriyet bir 
çocuğun elinden nasıl tutar, arkasında durur, korur, besler, büyütür, öğretir, 
yaĢamaya ve topluma katar, yurttaĢ kılar ve çağdaĢlık; uygarlık bilincine taĢır, 
bilemez. Onun kuĢağının tanıklığı, Cumhuriyet‟in has belgeselidir. 

Mersin doğumlu (1940, Arslanköy) yazarımız Torosların çocuğu. Diyarbakır 
Dicle Köy Enstitüsü serüvenini Ölümün Süt DiĢleri‟nde canlı, etkileyici bir dille 
anlatıyor. Malatya, Elazığ, Tunceli, MaraĢ yöresinde halk derlemeleri, gözlemler 
yaptığı, bunları not ettiği biliniyor. 1978‟de 142‟den tutuklandı ve 1,5 yıl cezaevinde 
yattı. Kırmızı Yel ile TRT Öykü Büyük Ödülü (1970), Ağız Ġçinde Dil Gibi ile Nevzat 
Üstün Öykü Ödülü (1980), Selam AteĢleri ile Ömer Seyfettin Öykü Ödülü (1992) ve 
Sait Faik Abasıyanık Öykü Ödülü (1993), MahĢer ile Yunus Nadi Öykü Ödülü 
(1998), Ölüm Oyunları ile yine Yunus Nadi Öykü Ödülü (2003) aldı. Sinemaya ve 
halkbilimine katkılarından ötürü de ödüllendirildi. 23 öyküsü filme çekildi.  

YaĢamı hakkında birçok kaynaktan bilgi edinilebileceği için kısacık özetle 
geçiĢtiriyorum hakkında kiĢisel bilgileri. Meraklısı bunun için baĢka yere bakmalı. 
Onun tanıklık ettiği Ģeye neredeyse eĢzamanlı tanıklık etmiĢ (azıcık eksiğiyle, 
ağabeyim sayılır) biri olarak topluma kaç koldan sardığını kestirmem zor değil. 
Aydın, yazar, köy enstitülü, öğretmen, örgütçü (sendikacılık: TÖS), devrimci, 
aydınlanmacı, sinemacı, halkbilimci ve kim bilir daha neler. Arka arkaya 
sıraladığımız bu nitemlerden nasıl bir yaĢamöyküsü çıkacağını, ülkenin geçen 
yüzyılının ikinci yarısına tanıklık etmiĢ herhangi biri, ben de içinde olmak üzere 
kestirmekte hiç zorluk çekmez. 

Kendi okuma yöntemimle Osman ġahin nasıl okunur, yeniden okunur sorusu 
baĢlangıç aĢamasında beni duralatıyor. Birçok soru kafamı kurcalıyor ve üstlenme 
konusunda yüreksiz kılıyor. Çünkü böyle bir insanı anlamaya çalıĢırken elimizde 
istemesek de iki ölçeklendirme aygıtı oluyor ve iki ölçek bambaĢka sınamalara yol 
açıyor. Oysa ben onun yapıtına sorular sormakla yetinmeli, yapıta bir konum, 
yerlem atamalı, bir yaklaĢım önermeliyim ve hepi topu bu olmalı yapacağım...  

Örneğin, yerel/evrensel ikiliği (dikotomisi) Osman ġahin‟e uygulanabilir mi? Bu 
soru doğru, yerinde, anlamlı bir soru mu ve geriye kalan yazarlarımız bu sorudan 
bağıĢık kalır mı? 

Yazarın izleksel seçim ve siyaseti hangi çıpaya vurulabilir ve Osman ġahin‟i 
gerçekçilik kavramıyla yeniden iliĢkilendirebilir miyiz ve nasıl? 
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Bir yapıçözümü zorlayacak, gerektirecek özgün bakıĢaçısı oluĢturabildi mi 
yazarımız? 

Halkçıllık (popülarite) ve toplumun değiĢik altyapıları, bağlamları içinde 
yankılanma biçimi, düzeyi yapıta nitelik olarak geri döner mi ve ġahin özelinde 
olağanüstü uyarlamalar (özellikle sinemaya) yazarı yazara rağmen baĢka yere 
taĢımıĢ olabilir mi? Yazar kendini halkçıl bağlam içerisinde kendiyle bağdaĢık bir 
yere/zamana oturtabildi mi?  

Ya algı? Türk okur Osman ġahin‟i nasıl okudu? Yorumladı? YeĢilçam (ya da 
bağımsız) sinemamız, ġahin yapıtına ne düzeyde bağlı kaldı ya da çarpıttı? 

Çarpıcı öykülem dili hangi toplumsal gücüllüğe (dinamik) denk geldi? Bekir 
Yıldız‟la yetmeyen neydi ki Osman ġahin arkadan (yanı sıra,  daha doğru) 
okunabildi ve günümüze dek taĢınabildi?  

YaĢar Kemal‟le ve Köy Yazını‟mızla nasıl bir alıĢveriĢ ya da hesaplaĢma içinde 
oldu? 

Tüm bu ve benzeri soruların altından kalkabilir miyim bilmiyorum ama eğer 
yazıyı sürdüreceksem peĢine düĢeceğim sorular bunlar ya da benzerleri olabilir. 
Yazınımızın toplumbilimi, coğrafyası, bana göre tarihi, vb. yazık ki yok. Çok çok, 
kaba saba akımlar, beylik yargılarla yürüyen bir anlatı eleĢtirimiz (!) var. Burun 
kıvırmakla tapınmak arasında doğru ölçeği tutturamamanın yarılgınları (Ģizofren) 
olduğumuz açık. Belki de durum çok daha kötü. Hiçlikte ve hiçlikten 
konumlandığımız yerimizde; değilmiĢ, yokmuĢ, olmamıĢ havamıza öfkeli, hınçlıyım. 
Belki yanlıĢlanabilir bir yargı olarak peĢin peĢin söyleyeyim: Osman ġahin 
görmezden gelinmiĢ, önemsenmemiĢtir (çünkü irdelenmemiĢtir). Hakkında kitap 
oylumunda tek çalıĢma; anı, yaĢamöyküsü türünde M. Şehmus Güzel‟in kitabı. 
(Öykücülüğümüzün Toros Zirvesi: Osman ġahin, Kaynak y., 2013, İstanbul.) 
Akademik bir çalıĢma var mı bilemiyorum. Ayrıca kendisiyle ilgili bilgisunar sitesi 
önemli bir kaynak olarak belirtilmeli: www.osmansahin.com/  

Benimse bu yazıda bir yazı içi yöntem ve biçim bulmam gerektiği açık ve ivedi. 
Ne yapmalıyım? 
Belki de kafamda arı oğulu gibi uğuldayan kanatlanmıĢ soruları indirgemeli, 

birkaç ana soruya odaklanmalıyım. Osman ġahin üzerine yazı yazmak için kendi 
nedenimi bulmalıyım.  

Onun hakkında neden yazmalıyım ya da yazıyorum? 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.osmansahin.com/
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Ara bilgi: 
 
Bekir Yıldız 1933 doğumlu. Osman ġahin ondan 7 yıl sonra doğdu. Urfa 

doğumlu Bekir Yıldız Almanya‟ya göçmen iĢçi olarak gitti, yurda döndükten sonra 
basım yayıncılık ve yazarlık yaptı, 65 yaĢında (1998) öldü. Kara Vagon‟la (1968) 
May Edebiyat Ödülü (1969), Kaçakçı ġahan‟la (1970) Sait Faik Abasıyanık Öykü 
Ödülü (1971) aldı. Ġlk kitabı ReĢo Ağa‟yı 1968‟de yayınladı. Osman ġahin‟in Kırmızı 
Yel‟i ise 1971 tarihli. Yani Yıldız‟ın ilk kitabından 3 yıl sonra... 80‟lerden sonra kent 
ve kiĢisel anlatılarına, roman türüne ağırlık verdi. Güneydoğu öykülerinden önemli 
film uyarlamaları yapıldı. AĢağıda bir liste yaptım ve Bekir Yıldız ile Osman ġahin 
yapıtlarını zamandizini içine yerleĢtirdim. Yazarların birbirlerinin yazdıklarından 
haberlenme düzeyini belirlemeye çalıĢtım. Ġtalikler Bekir Yıldız yapıtları. BaĢta R 
(roman), Ö (öykü), Rö (Röportaj), D (Deneme), M (Masal) kısaltması.  
 

R:   Türk‟ler Almanyada (1966) 
Ö:   ReĢo Ağa (1968) 
Ö:   Kara Vagon (1969)  
Ö:   Kaçakçı ġahan (1970)  
Ö:   Sahipsizler (1971) 
Ö:   Kırmızı Yel (1971) 
Ö:   Evlilik ġirketi (1972) 
Rö: Harran (1972) 
Rö: Harran-Berlin (1972) 
Ö:   Beyaz Türkü (1973) 
Rö: Alman Ekmeği (1974) 
Rö: Ġnsan Posası Güneydoğu Zindanı (1974) 
Ö:   Acenta Mirza (1974)  
Ö:  Dünyadan Bir Atlı Geçti (1975) 
Ö:  Demir Bebek (1977) 
M:  Arılar Ordusu (1979) 
M:  Ölümsüz Kavak (1979) 
R:  Halkalı Köle (1980) 
Ö:  Ağız Ġçinde Dil Gibi (1980) 
Ö:  ġahinler Vadisi (1981) 
Ö: MahĢerin Ġnsanları (1982) 
Ö.  Acı Duman (1983) 
R:  Aile SavaĢları (1984) 
Rö:Yaman Göç (1984) 
Ö:  Bozkır Gelini (1985) 
R:  Ve Zalim Ve ĠnanmıĢ Ve Kerbela (1987) 
Ö: Kolları Bağlı Doğan (1988) 
R:  Darbe (1989) 
Ö:  Ay Bazen Mavidir (1989) 
Ö:  Selam AteĢleri (1993) 
Ö:  MahĢer (1998), 
Ö:  Ölüm Oyunları (2002) 
D:  YaĢar Kemal: GeniĢ Bir nehrin AkıĢı (2004) 
Ö: Sonuncu Ġz (2007) 
Ö: Darağacı Avı (2010) 
Ö: Ölümün Süt DiĢleri (2012) 
Ö: Mor Cepken (2016) 
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 Listeye Ģöyle bir göz attığımızda, Osman ġahin‟in yapıtlarının büyük 
bölümünü (ama en önemlileri değil) Bekir Yıldız‟ın son romanından (1989) sonra 
yayınladığı; her iki yazarda da öykünün belirgin biçimde öne çıktığı; Osman ġahin‟in 
ilk öykü kitabı Kırmızı Yel (1971) yayınlandığında Bekir Yıldız‟ın iki önemli çıkıĢını 
birkaç yıl önce yaptığını (1968-71 arasında dört öykü kitabı); yine ġahin‟in 1989‟a 
dek oldukça aralıklı kitap yayımladığını söyleyebiliriz. Her iki yazar da YeĢilçam için 
zengin maden yatağıydı, sinema dünyasıyla etkin iĢbirliği de yaptılar. Sanırım ġahin 
bu konuda daha öndedir. 

 
* 
KuĢkusuz ilk usa takılan soru, Osman ġahin‟in Bekir Yıldız‟la nasıl karĢılaĢtığı 

ve iliĢkilendiği. Gerçekten yazmak istediği Ģey için Yıldız bir esin kaynağı oldu mu? 
Yoksa kendi tasarlarını anlığında (zihin) oluĢturmuĢ, ne yapmak, nasıl yazmak, neyi 
yazmak istediğini Yıldız‟ı bilmeden, okumadan önce çatmıĢ belirlemiĢ miydi? 
Sorular Ģimdiden birbirini kovalamaya baĢladı sürü sepet. Bekir Yıldız‟ın kendi 
özyaĢam deneyimi ve öykülerinin coğrafyasına, insanlarına tanıklığı daha çok 
çocukluk dönemine, anılarına iniyor olmalı. Ve bana göre aktarımsal. Ġkinci elden 
duyumlar, tanıklıklarla yakaladı öyküsünün tınısı ve dizemini (ritim). Oysa ġahin 
sanki çocukluk coğrafyasıyla bağını (kentli bir yaĢama erkenden geçmiĢ olmasına 
karĢın) pek koparmadı ve öykü evrenine tanıklığı daha az dolayımlı. Yine anlatıların, 
aktarımların ciddi bir payı olsa bile tüm bunları kuĢatan ortaklaĢmacı (anonim) bir 
toplumun yaĢam deneyimi özyaĢamına eĢlik etmiĢ olmalı… KuĢkusuz her iki ve 
benzer diğer yazarlar için kiĢisel deneyim ve özyaĢamöyküleme ipine tutunup 
kuyuya inemeyeceğimiz açık ve meselemiz de bu değil. Yerel, bölgesel anlatıları 
üstlenme ve yeni anlatma yordamlarıyla yazıya geçirme anlayıĢlarına ve buradaki 
ayrıma bakmalıyız. Dediklerimden daha Ģimdiden iki baĢlık zaten belirginleĢti. Ġlki 
coğrafya, ikincisi öykülerin etkileriyle bu etkiye yolaçan uygulamalar (yazı teknikleri) 
arasındaki bağdeğerler ve her iki yazarın yoğurdu yeme biçimi. Anlatma 
uygulayımının dayandığı asal ve ikincil bileĢenler nedir ve nasıl sıralanmıĢlardır? 
Öte yandan Osman ġahin‟i okuma giriĢiminde önerilen yapay bağlam ya da örnek 
(model), onun Bekir Yıldız‟la iliĢkisiyle sınırlı tutulursa örnekleme (modelleme) 
giriĢimi çıkmaza saplanabilir. Çemberin giderek geniĢletilmesi, YaĢar Kemal‟in 
gerçekten egemen (dominant) belirleyici öğe (eleman) olarak birçok nedenle 
bağlama katıĢ(tırıl)ması, ayrıca Anadolu kırsalı anlatılarının (kentin köye bakıĢı, köy 
romanı, vb.) karĢılaĢtırmalı olarak dikkate alınması kaçınılmazdır. Bu türden 
çalıĢmaları akademinin (!) çoktan yürütmüĢ olması gerekir (ve yapılmıĢsa da bilgim 
yok).  
 

 
 
 
 
 
 
 



Zeki Z. Kırmızı 

E-Kitap 2 

9 

 

 

 

GiriĢ ve Yöntem 
 
Yazın çalıĢmalarımda ilk kez böylesi büyük bir veri yığınıyla baĢ etmem 

gerekiyor ve genelde tek bir soruyu ereklerken Osman ġahin yapıtı birden çok 
soruyu tetiklediği için kendimce ve rastgele geliĢtirdiğim bir yöntembilimi uygulama 
zorunluluğu duydum. Burada kiĢisel kaygılarımı ve uygulamaya çalıĢtığım yöntemi 
biraz açıklamak istiyorum. Yöntemi yöntemsizlik olarak niteleyebilirdim belki de ve 
yanlıĢ olmazdı. 

Tüm öykülerini birkaç kez elden geçirdim ve daha önce hemen hiç 
yapmadığım bir Ģey yaptım, yazarın diline de öykünerek öyküleri tek tek özetledim. 
Özet sözcüğü tam oturmadıysa da bunu söyleyebilirim. (EK 1) 

Ardından özellikle yazarın kendi bilgisunar (internet web) sayfası baĢta olmak 
üzere Osman ġahin kaynaklarına yöneldim. Aslında 60 sonlarından baĢlayarak 
kendi kaynaklarımda tarama yaptığımı söyleyemem, buna (süreli yayın taramasına) 
gerek de duymadım. Konuyla ilgili çıkarımım Ģöyle: Osman ġahin kendisi hakkında 
en iyi kaynakları bir araya getirmiĢ olmalı. Yanılabilirim kuĢkusuz, çünkü bir yazar 
hakkında yine en çok kendisi yanılabilir (kiĢisel görüĢüm). Kendisini yerleĢtirdiği, 
içinde doğru bulduğu açı ötekilerin (yayıncı, toplum, okur, eleĢtirici, yakın çevre, vb.) 
açılarıyla en azından bire bir örtüĢmez. Yine de genel durumun içler acısı görüntüsü 
(sefilliği, periĢanlığı da diyebilirdim) elde avuçta önemli sayılabilecek çok az Ģeyin 
olduğunun kanıtı. Yazarımız ne yapsın! M. ġehmus Güzel‟in Osman ġahin 
hakkında yayınlanmıĢ kitabı (2013) dıĢında kitap oylumlu bir irdeleme var mı 
bilmiyorum. HarcanmıĢ, yeri tartıĢılamamıĢ sayısız yazarımızdan biri de, 
yineliyorum, Osman ġahin‟dir ve yargımız biliyoruz kimseyi irkiltmeyecektir. Bir 
kulağının üzerinde yatmaktan bıkarsan öteki kulağın boĢa mı duruyor, döner onun 
üzerinde yatarsın. 

DeğiĢik türde, yoğunluk yeğinlikte, bilgiverir, açımlar, yorumlar yazı yığınını 
gözden geçirdim. Evet, tüm bu yığın içinden, yapıtı da arkamıza alırsak bir resim 
çıkıyor. Özellikle titizce yürütülmüĢ söyleĢiler ve yazarımızın açıksözlü, yalın 
içtenliği yazara iliĢkin birçok Ģeyin açığa çıkmasını sağlıyor. Bunları derledim, 
baĢlıklar altında biriktirdim, bir yazı ve dünya görüĢü kesiti almaya çabaladım. (Ek 
3) 

Okuma geçmiĢim boyunca ülkemizde bir yazın toplumbiliminin (Bkz. Escarpit, 
Beck, Moretti, vb.) olmayıĢının yarattığı boĢluğun sancısını çektim. Toplumbilimi 
çabalarını küçümseyecek değilim ama kuram çatmak, gerçeği üstten giydirmek 
eğilimimizi biraz Osmanlı geleneğimize bağlıyorum, bilim ekini (kültür) 30‟lu yılların 
onca Üniversite yapılandırma çabasına ve yabancı hocaların eĢsiz katkısına karĢın 
(medrese, tekke) yatkınlıklarımıza yenildi. Bilim için ölçmeyi (metric çalıĢma) kaĢla 
göz arasında atladık ve hemen arsız, belki piĢkin bir tutumla çıplağa biçtiğimiz donu 
giydirmeye sıvadık kollarımızı. Emeksiz bilim de olmazdı, nasıl Ģiir olmayacaksa. 
Yazın toplumbilimi yok da, uzlaĢılmıĢ, ölçütlenmiĢ, dengelenmiĢ bir yazın tarihimiz, 
bir karĢılaĢtırmalı yazın tasarımız mı var? Bunlar olmayınca toplumbilimi, ekinbilimi, 
insanbilimi olur mu? Özür dilerim, bırakalım tüm bunları, tarihten ne anlıyoruz, ünlü 
tarihçilerle kuĢatılmıĢlığımızın tam da ortalık yerinde. Gele gele en son „resmi tarih‟ 
diye içler acısı bir kavrama gelebildik, yay yayabildiğin yere dek. Sorun 
adlandırmada (resmi tarih) değil, uygulamasında, geçerken belirteyim. Bir 
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zamanların Yordam‟ında, Ahmet Ġnam mıydı yapan, tam anımsayamıyorum, 
yazıçözümün müziksel, matematiksel örnekleri yayınlanmıĢtı (Fi tarihinde). Ama 
yazın toplumbilimi kiĢilerle değil, kurumlarla yapılır. Ha, Ģimdi geldik, kurum 
meselesine. Ama taĢtan taĢa sekerken akarsuya yuvarlanmak an meselesi… 
Kesiyorum. 

Kaba saba da olsa bir örnek (model) çıkarmak istedim. Yazarın ve yazısının 
toplum içindeki yerini saptama olanağım yok. Aslında yakınsar bir çalıĢmayı 
yapabilirdim. Tüm yapıtların baskılarını listeler, yaklaĢık bir baskı sayısıyla Osman 
ġahin‟in toplumda yankılanması hakkında genel, nicel bir çıkarımda bulunabilirdim. 
Okuru baĢına kaç Osman ġahin kitabı düĢmüĢtür ortalama. Bu okurun özellikleri 
nelerdir? ġimdi atacağım. Örneğin 15 yapıtı var desek, bunların ortalama 3 baskı ve 
her baskının 2000 bastığını düĢünsek üstünkörü hesap 90 bin okumadır (Tüm 
baskılar satılmıĢ, tükenmiĢtir varsayımıyla.) Okuru baĢına ortalama 5 kitap desek 
(daha çok olmalı, çünkü Osman ġahin gibi yazarların tutkulu, bağımlı okurları 
vardır) 18 bin değiĢik okurdan söz ettiğimiz açık. Bu okurlar zaman içinde nasıl 
dağılır derseniz (ġöyle düĢünelim, 1970‟lerden baĢlayan yayınlanıĢları gözönünde 
tutulursa tüm yapıt içerisine yaklaĢık 3 kuĢak giriyor, 4 diyebiliriz, çizge 80‟lerde 
doruk yapıyor, sinema etkeniyle birlikte), özellikle 70-90 arasında kümelenen bir 
okur kitlesi belki 10 bini kucaklayabilir. Bunu yazın toplumbilimi baĢlığı altına 
girebilecek bir örnek olarak koyuyorum ve toplum olarak kendimizi tanımanın önemli 
bir yordamını imlemiĢ oluyorum. Çünkü ölçülemeyen yoktur, ölçülen var mıdır, 
diyenlere dirençle söylüyorum bunu, Husserl‟den, belki Kant‟tan gelen bir çizgiyle 
ters açılanıp. 

Ne yaptım? Osman ġahin ölçeğinde bir çözümsel çalıĢmanın üstesinden 
gelmemi kimse ummamalı. Bir kurum değilim, kendi çapımda bir yaklaĢım denedim, 
coğrafyadan, öyküsel çözüm ve dökümlerden fiziksel yazı varlığını (stok, yığın, 
veritabanı) ortaya çıkarmaya çalıĢtım (öyküsel kuĢkusuz). Ġlkel bir karelem (matris) 
çattım. Yapı, biçim, biçem, izlek vb. yi iliĢkilendirdim ama düzayak (düzlemsel), 
yatay, dikey bir bağlamdan ötesine geçemedim. Belki çapraz bağlar, hatta üç-dört 
boyutlu (zamanı düğümleyen oylumsal bağlam iliĢkileri) kurulabilirdi ve zamanın 
tinine daha yaklaĢılabilirdi. Ġyi olurdu çünkü yazarı ve yapıtı çağı (yerel-evrensel) 
içinde kavramanın baĢka da yolu yok. Örneğin 1980‟lerde bir eleĢtiri yazısından 
ötürü tutuklanmıĢ Osman ġahin, bir yanıyla Güneydoğu ağalık-beylik düzeninin 
çıplak tanıklığını yapan, öte yanıyla Toros yörüklerinin geleneklerini içinde 
barındıran ama aynı zamanda ulus tasarının olanaklarıyla kentlileĢmiĢ ve böylelikle 
üç ya da daha çok ekinsel bireĢimi sırtlamıĢ, tümüyle de ayrı ayrı dertli ama 
kendince yordam tutturmuĢ biri…  

Belki sorulabilir. Tüm bu sabırla, emekle yürütülen uğraĢa elde edilecek 
sonuçlar düĢünüldüğünde değer mi(ydi)? Sezgilerimiz (hele hele göksel, Tanrısal 
esinlerimiz), ökeliğimiz (dâhilik) kestirmeden bizi bu sonuçlara taĢımaz mı(ydı)? 
Sonuçta varacağımız yer aynı yer değil mi(ydi)? Neden çalıya dolanalım ki? [Çalıya 
dolanmamanın bedelinin ne olduğunu, örneğin önüne gelen sözde siyasal 
gündemle (BaĢkanlık seçimi) ülke yakın gelecekte öğrenecek, iĢte bundan hiç 
kuĢkum yok.] 

Dediklerime bağlı olarak küçük çaplı bir sayısal veri alanını, yorumuma katkı 
sağlayacak biçimde oluĢturdum. (Ek 2) 
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ĠĢ yapıtla (yazarla) sınırlanabilse, yapıtı yapıt açıklamaya yetseydi 
çerçevelenmiĢ ve yalıtık bir yapıt çözümlemesi yeterli olabilirdi. Ama yapıtı 
yerleĢtireceğimiz yerin doğru olabilmesi için uzamsal, zamansal, yani bağlamsal bir 
çözümleme de yapılmalı, bu arkalığın (fon) önüne yerleĢtirilmeliydi sanatçı ve 
yaratısı. Bu da birçok bilimsel sıkıdüzenin (disiplin) sürece katıĢması demek… 
KarĢılaĢtırmalı yazınbilim, ekinsel tarih, toplumbilim, tinbilim, vb. Bunları yazıyorum, 
burada yaptığımı değil, yapılması gerekeni imlemek istiyorum çünkü. Özne 
sorunuyla ise (Kim yapacak?) Ģimdilik ilgilenmiyorum. Ama tüm bu konular önemli 
ve düĢünülmeli. KarmaĢa (kaos) niteliği yer, tüketir, nitelik çünkü usla (bilinçle) 
yükselen yapıdır, karmaĢadan çıkıĢtır (Exodus).  

Çözümlemeyi birkaç sorudan yola çıkarak genel bir değerlendirme ve 
arkasından yorumla bitireceğim. Birkaç uyarı yaparak giriĢi kapatıyorum. 

Yazımız salt doğruluk savında değil, çünkü doğru da henüz tartıĢmalı, en 
azından bağlamsal (paradigmatik). Daha çok yöntemsel bir örnek oluĢturmakla 
ilgili... Ayrıca yanlĢ anlamalara kapalı, açık bir iki soruyu düzgün, anlamlı biçimde 
sorabilmek amacım açısından yeterli olacaktır. Osman ġahin ve yapıtı için ortaya 
çıkan yargıların öznel değer yüklemelerinden bağımsız olmalarına çaba 
harcayacağım kuĢkusuz ve bu yanlıĢ yapmayacağım anlamına gelmeyecek yazık 
ki. Genel sonuçlarla daha ilgili olduğumu söyleyebilirim. Sonuç bölümünde 
değineceğimi biliyorum, yine de değinmeden geçemem. Yazarlarımızın 
yapıtlarından çok toplumsal kimlikleri öne çıktı genelde. Bu nedenle yazınsal ölçütle 
kiĢisel ölçütler sıkça birbirine karıĢtırıldı. Bu açmazlarımızdan biriydi. Ama yüreği 
doğru yerde, yoksul insanların, halk çoğunluğunun yanında duran ve çarpan Osman 
ġahin‟i yalnızca bu nedenle bile sevgiyle, içtenlikle peĢin peĢin ululuyor, 
selamlıyorum. 

 
Saptamalar 
 
BaĢlık altında yukarıda çözümleme olarak adlandırdığım çalıĢmayı sunacağım. 

Yapıt ölçeğinde somuttan soyuta, yazar-lık ölçeğinde ise genelden özele bir çizgiye 
bağlı kalabilirsem iyi olacak…  
 

1. YAPIT 
 

Önce yapıt derken Osman ġahin öykülerini düĢündüğümü belirtmem gerek. 
Yazarın baĢka türde yapıtları çözümlemeye alınmadı. Veri ve çıkardığım sayısal 
sonuçlar yaklaĢıktır, sapmalar söz konusu olabilir. Daha kesin verilerle daha doğru 
sonuçlar alınabilir. 

 Coğrafya 

Coğrafyadan baĢlayabiliriz. Bekir Yıldız‟ın ilk dönem öykülerinde coğrafyası 
güneydoğudur (Urfa ve dolayı). Bu coğrafyanın doğası, toplumsal yapısı, üretim 
biçimleri, gelenek ve güncel yorumları gerçekten kapalı ve kendine özgüdür. Ulus 
devlet içinde olumsuz anlamda özerk bir konumu var bölgenin. Ġnsan iliĢkileri devlet 
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dolayımından çok yerel güçler, odaklar üzerinden biçimlenir. Günlük yaĢam kıt 
kaynaklara bağlı olarak yasaları zorlayan, onay dıĢı süreçlerle iĢler ve gestus 
genellikle doğrudandır. YaĢar Kemal‟in coğrafyası ise herkesin bildiği üzre Adana, 
Çukurova‟dan Toroslara açılan bir coğrafyadır. Osman ġahin için biraz daha batıya 
kaymak, denizle Toroslar arasında Mersin‟e çıkmak gerek. Batıya doğru aslında 
ulusal dizgenin içine girdiğimizi düĢünmemiz gerekir ama daha çok yerleĢik (kentli) 
toplum için böyledir bu. Toros yaylalarında konaklanmıĢ Türkmenler için devletle 
iliĢki yine dolayımlı, uzak denebilir. Yazarın kiĢisel coğrafyası son anısal 
anlatılarında öne çıkıyor ama. Ġlk önemli anlatılarının coğrafyası Bekir Yıldız‟inkiyle 
sıkça örtüĢüyor. ġahin‟in doğu, güneydoğu deneyimi olduğunu (öğretmenlik) 
yukarıda belirtmiĢtik. Öyküsünün ağırlıklı coğrafyası doğduğu bölge ve atalarının 
coğrafyası değil yalnızca.  

Öykülerde yeryüzeyi (topografi) örüntü bileĢenleri içinde ağırlıklı öğe dağ, 
ırmak, dere, orman, makilik, mağara, obruk, kayalık sayılabilir. YerleĢme türü 
olaraksa kırsal yerleĢmeler (köy, oba, çadır) öne çıkıyor. Kapalı uzam açık doğa 
uzamlarına göre oldukça sınırlıdır. Ağanın konağı (betimlenmemiĢ olay yeri), köylü 
evi (tek gözlü yalın uzam, ahır), harman yeri, tarla, yaylak barınakları (kulübe, çadır, 
mağara), kasabada savcı, doktor ev uzamları (banyo, vb. olarak sınırlı, duraylı), 
kentte kamu uzamları (tutukevi) sayılabilir. Az sayıda öyküde kente geçtikçe kırsal 
açık uzam yerini kamusal kapalı uzama bırakıyor. Öykünün insan göletine ayrı 
baĢlıkta gireceğiz ya hayvanlar geçitinde ağırlıklı yeri at tutuyor ama sürüyü, 
koyunu, keçiyi, inekleri, öküzü, kurdu, köstebeği, köpeği sıralayabiliriz. Kedi 
anımsamıyorum. Ama uçarlardan yarasa, doğan, küçük kuĢlar (Sığırcık? Serçe?) 
yer alıyor. Öykülerin bitki örtüsü daha çok Toroslara özgüdür. Çam, sedir, ardıç, 
çalılık… 

 

Harita 1. Osman ġahin yazı coğrafyası 

         
 
 
Yukarıdaki haritada öykülerin yaklaĢık % 90‟ının geçtiği bölgeyi karalaĢtırılmıĢ 

olarak görüyoruz. 
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AĢağıdaki tablo ve grafik kır-kent dağılımını göstermektedir (G1).  

Grafik 1. Öykülerde toplumsal çevre 

 
Kırsal öykülerin coğrafyasal dağılımı ise diğer almaĢıklarla birlikte izleyen 

grafiktedir (G2): Doğu (% 1), Güneydoğu öyküleri (% 22), Güney Toros öyküleri (% 
32), Tanımsız (% 7), Kent (% 7), Diğer (% 33). 

 Grafk 2. Öykülerin coğrafyasal dağılımı 

 

 Toplum 
 

Kırsal 
90% 

Kent 
10% 

YERLEġĠM 

Güneydoğu 
22% 

Doğu 
1% 

Güney 
32% 

Batı 
(Kent) 

7% 

Tanımsız 
5% 

Diğer 
33% 

COĞRAFYA 

YERLEġĠM 
ÖYKÜ 
SAYISI 

Kırsal 131 

Kentsel 14 

TOPLAM 145 

COĞRAFYA 
ÖYKÜ 
SAYISI 

Güneydoğu 32 

Doğu 1 

Güney 46 

Batı (Kent) 11 

Tanımsız 7 

Diğer 48 

TOPLAM 145 
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  Osman ġahin‟in insanları bölgenin (coğrafyanın) insanları… Ulusal 
karakterlerden çok bölgesel, yerel kiĢiler, tiplemeler tek ya da topluluk olarak 
öykülerde öne çıkar.  

Güneydoğu, Doğu öykülerinde ağa, bey, aĢiret önderi, yanaĢma, köylü, ırgat, 
muhtar, kadın, çocuk (daha çok yokluklarıyla) yer alır ve öykü ana kiĢileri (karakter) 
olarak birey ağır basar. 

Güney (Toros) öykülerinde köylü, göçer, yörük, kadın, çocuk yine birey olarak 
öndedir.  

Bu tiplere sıradıĢı kiĢiler katılır: eĢkıya, demirci, çalgı çengici, anlatıcı, yaĢlı, 
sağaltıcı, düĢman, mühendis, doktor, savcı, çocuk gelin, kör, niĢancı, kiralık 
öldürümcü, vb. Öte yandan yerelin sınırlarını kente zorlayan öğrenci, tüccar, adi ve 
siyasi tutuklu görülür (80 sonrası öykülerde).  Bu insanların coğrafya içinde devinimi 
at, kamyon, trenledir. 

Ağırlıklı üretim biçimi tarımdır ve kavga, çatıĢmalar geleneksel düĢmanlık ya 
da ağa-köylü çıkar ve paylaĢım nedenlidir. Ormancılık, hayvancılık, eĢkıyalık, vb. 
ikincildir.  

Toplumun kendini dıĢavurma biçimi sözeldir. Fiziksel ses öykülerin iletiĢim 
ortamını oluĢturur. DıĢ ses önceldir.  

Kadının sesleniĢi güçlü, yönetici, kavrayıcıdır. Erkek sesi ise açık alanlarda, 
bağırtkan, savaĢçıl sestir. Kadın karĢısında sakınımlı, öfkeli, sevdalı, uzlaĢıcıdır 
sırasıyla. Kadın ayrıca doğrudan ya da dolaylı olarak dert, belâ kaynağıdır ve bu 
kadının eksikliğinden çok erkeklerarası yarıĢmadan ve kadına dönük isteğin 
yüksekliğinden kaynaklanır. 

Ġnsan iliĢkilerinde yanlıĢ anlamalar seyrektir. Genelde tutumlar açıktır ve tipler 
düĢünceleriyle bağdaĢıktır (temsil düzeyleri yüksektir). Kararsız düĢünce süreçleri, 
ikircimli durumlar, eylemin elini tutan karmaĢa, belirsizliği çoğaltan öyküler de 
yabana atılamaz ve bunlar Osman ġahin‟in en önemli öyküleridir belki de. Ama bu 
tür öykülerde evrensel kalıplar ve anlatıların etkisinden söz edebiliriz. 

Ġnsanla insan arasında iliĢki somut, nesnel, edimseldir. Algı temelli, tepkesel 
ve doğrudandır. Araya varlıklar, nesneler, dolayımlar çok az girer ve girenler de iki 
yanı birbirlerine karĢı tutumlarında tümleyen nesnelerdir (tümleç), silah gibi. 

ÇatıĢmasız kadın erkek iliĢkilerinde örtük bir eĢitlik yaklaĢımı sezinlenir, 
özellikle yörük anlatılarında böyledir.  

Değerler ve bunların dizilimi, toplumsal iliĢkileri yönetme biçiminde yerel 
yalınlık, öncelikler, doğrudanlık, söz temelli sözleĢme (Örn, Maharık adlı öykü, 
2007), sertlik (Neye göre?), somut yaĢantı ve deneyimler (üreme, çiftleĢme, 
iyelenme, yok etme, isyan, kıyım, vb.) öne çıkmaktadır. Önemli olan yazarın kendini 
bu değerler evreni dolayında nasıl konumlandırdığıdır. Çekinik, çiftyanlı, 
özyanıltmalı bir yazar (anlatıcı) tutumundan söz etmek çok da yanlıĢ olmayacaktır. 

Kırsal toplum çözümlemesine iliĢkin vereceğim tablo ve grafik toplumun baskın 
türüne ve egemenlik iliĢkilerine yöneliktir. Tanımsız diliminin yüksekliği öykülerin 
büyük bölümünün kırsal ve yerel değerlerin dıĢında olduğunu değil, öykü 
metinlerinde toplumsal iliĢkilere dönük belirteçlerin yer almadığını gösterir. 
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             Grafik 3. Öykülerde kırsal düzen 

 

 Zaman 

Anlatıcı zamanının güncel zaman olduğunu düĢünmemek için bir neden yok. 
Öykülerin (anlatıların) yerleĢtiği zaman içinse doğrudan verileri kullandım, ayrıca 
örtük ya da açık, içeriden ve dıĢarıdan ipuçlarıyla anlatıyı kendimce bir zamana 
yerleĢtirdim. ġu söylenebilir, 70‟lere değin tarım toplumu niteliğini birçok toplumsal 
gösterge açısından sürdüren ülkemizde öykülerin % 95‟leri aĢan bir oranı 20. 
yüzyıla sakınımsız yerleĢtirilebilir. Biz 50‟li yıllarda doğanların çocukluk, ilkgençlik 
anılarında eĢkıya, ağalık, aĢiret ve kan davaları, jandarma baskısı, kaçakçılık, 
toprak sorunları, „ezilen doğu‟, kız kaçırma, çocuk gelin, vb. olgular yer alır. Türkiye 
50‟lerde yığınsal biçimde kentlere göçtü ama özellikle Güneydoğu‟da yaĢam ve 
üretim biçimi ulusal pazarca (kapitalizm) 80‟lerin sonuna değin çözülemedi, yerel 
gelenek ve adalet (töre) etkisi bambaĢka boyutlarda varlığını günümüzde bile 
sürdürmektedir denebilir ama ikincilleĢmiĢ olarak. Osman ġahin‟in öyküsünün 
zamanı 20.yüzyıl demek kuĢkusuz yetmez. Zamanın hızlıca bükülüp kıvrılması, 
kopması, içinde yer alan kiĢileri zamanla ters köĢeye yatırmaktadır. Bu üç ana 
boyutta izlenebilir.  

Yazarın ters köĢeye yatması görünürde dramatik bir çeliĢki olarak 
yaĢanmamıĢ, hatta öykülerde de yankılanmamıĢtır. Bu ters köĢede baskın duygu ya 
da tını özlem, hatta geçmiĢ iyi zamanlar özlemidir (nostalji). Bunu yine açıklanabilir 
birçok nedenle itiraf edilmeyen bir geçmiĢ yüceltimi, umutsuz da olsa 
taçlandırmaktadır. Bu konulara döneceğim. 

Zaman ikinci ana kiĢi (tip, karakter) olarak yerel toplumun egemenini ve 
köylüyü de ters köĢeye yatırmıĢtır. 
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Yerel egemen, egemenlik aygıtlarının ve egemenlik nesnesi bağıl kitlenin 
çözülüĢüne tanıklık etmekte, süreci engelleyememekte, egemenliğini geçmiĢ 
dönemlerdeki görkemiyle (Görkem sözcüğünü lütfen geniĢ anlamlarıyla düĢünün!) 
sürdürememekte, zamana, ulusal erkten nice pay alsa da, anlayamadığı görünmez 
bir yıkım süreci nedeniyle ayak uyduramamaktadır. Ġkiye bölünmüĢtür. Sonunda salt 
kendinin egemeni olmaktansa kentin tüccarı olmak, bir parçası… Ya da onurlu ve 
yapayalnız, bırakılmıĢ (terkedilmiĢ) yıkıntıya dönüĢmek… 

Yukarıda çıtlattım. Yönetilen yerel ve bağıl toplum, yerel yöneticinin tüm dik 
durma çabalarına karĢın geniĢleyen halkalar biçiminde zaman gölünde saçılarak 
makinalı tarım çiftliklerinde ırgatlaĢma, kent kıyılarında iĢlik, fabrika vb. yerlerde 
iĢçileĢme yolunda zamana ayak uydurma (uyduramama) sürecini ve acılarını 
yaĢadı. Sürecin („kentleĢme‟) tüm yüzyıla yayılan birkaç kuĢağa ve geçiĢ dönemi 
kiĢilerine genelde mutluluk yaĢatmadığı söylenebilir. Ama bu süreçten siyasal erk 
sağan birileri ötelerde (ulusal çevrende) vardı, güçlenip palazlandılar, yerel 
dizgelerle günübirlik siyaset gereklerine uygun strateji ve taktik uyguladılar. 
Girmeyeceğim. 

Öykülerin geniĢ bağlamlar içerisinde okunması Cumhuriyet Dönemini koyuyor 
önümüze. Hatta Ģunu: Cumhuriyet tasarı bölgeyi eklemleyememiĢ, değerler 
dizgesini yurttaĢlık hukuku çerçevesinde tümleyememiĢtir. Böylece baskın 
azgeliĢmiĢ kapitalizm düzeni (rejim) ve onun ilkel temsil yapıları soyutlama gücünün 
yetersiz kalıĢı nedeniyle bölgede „geleneksel topluluk (kollektivite)‟ değerlerine 
karıĢamamıĢtır. Durum baĢlıca üç yazarımızın yazı kaynağıdır: YaĢar Kemal, Bekir 
Yıldız, Osman ġahin. Üç ayrı yaklaĢım, siyaset, taktikten söz ettiğimi anlayan 
anlayacaktır. Sözü çok uzatmadan grafiğimize geçebiliriz. Öykülerin zaman içinde 
kümelenmesi (%) bize tarım toplumundan sanayileĢmeye geçiĢ ipuçlarını veriyor. 
Öyküler ağırlıklı olarak 60‟lardan geriye yüzyıl baĢına odaklı (% 40). Ġkinci bir dönem 
çalkantılı 60-80 arası (% 4) 1980-2000 arasını ise % 8 olarak saptadık. Yazarımız 
yazısını sürdürdüğü için 2000 sonrası anlatı zamanlı öyküleri de var (% 1).  

Grafik 4. Öykülerde tarihsel zaman 
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Anlatı zamanı konusunda coğrafyayla doğrudan ilgili bir çatıĢkıya da 
(anakroni) değineyim: genel zamanla yerel zaman açılı, hatta karĢıt yönlü akıyor 
kırsal kökenli Doğu/ Güneydoğu öykülerinde. Bir soru buradan filizlenebilir. Bu ters 
ve kesiĢimsiz iki akıĢın zorlama eĢzamanlılığı, eĢyerliliği içinden dramatik çatıĢma 
olanaklı mı? Dramanın olanaksızlığı, zorunlu iki sonuca mı gebe kaçınılmazca: 
Yapıntı tragedya ya da içler acısı komedya? Çünkü onlar da zeminsizlikten ötürü 
kendileri olamaz belki. Bunu da tartıĢmamız gerekecek. 

 

 Biçim 

SayısallaĢtırılabilir biçim öğesi olarak birçok Ģey yapılabilirdi. Özellikle sözcük 
seçimi ve dağılımları, türleri, nesne/nitem/eylem ağırlıkları, tümce çatı eğilimleri, 
düz/devrik tümce, tümcede vurgu, sesçil tınlama (ses öğeleri çözümlemesi), gizli 
açık uyaklama ve sözel gelenek aktarımları, yerel dil kullanımları ve yazı evrimi 
içinde kapladıkları yer, dizem yapıları, imge türü/dağılımı/iĢlevselliği, etkin/edilgin 
anlatım çatısı, kurgu kalıpları, gerilim kurma düzenekleri, anlatıcının yeri, 
uzaklanımı, görü alanı çapı, kapsama/kavrama düzeyi, egemenlik yetki ve yeterliliği, 
vb. sayısal ortamlarda veri tabanına iĢlenebilir, bir örnek (model) gerçeğe oldukça 
yakın oluĢturulabilirdi. KuĢkusuz yukarıda belirttiğim gibi kurumsal çabalardır bunlar, 
yararsız değildir, yaklaĢım, bakıĢ, ağırbaĢlılık, bilimsellik düzeyini yükseltir, yazın 
çevrelerini kördöğüĢünden, körün tuttuğu yerden kurtarır ve ayrıca yazar emeğini 
taçlandırmak olur (ki toplumsal bir görevdir de). Ben yine bir örnek vermekle 
sınırlayarak kendimi iki üç saptamayla yetinecek, belki ileride yoruma (aĢırı 
yoruma?) asılacağım. 

Ġlk saptamam tek baĢına bizi anlamlı bir yere taĢıyamayacak bir biçim (seçim) 
özelliğiyle ilgili. Burada bir soruya dönük sezgisel bir yaklaĢım söz konusudur. 
Acaba öykülerin yapısal gerek ya da zorunlulukları öykünün uzunluğu kısalığını 
belirlemiĢ olabilir mi, bunun için somut veri var mı? Bu sorunun peĢine düĢmeyecek, 
saptamayı imlemekle yetineceğim. 145 öykünün yaklaĢık 17‟si uzun denebilecek, 
sayfa sayısı 30‟ları aĢan öyküler (%12). Yazarın kabul düzeyi, özgüveni, yazı 
ustalığı ile öykülerin uzunluğu arasında doğru orantı olduğunu, son verimlerinde 
roman uzunluğu arayıĢlarının dikkati çektiğini söyleyebilirim. Ġleride yazarın 
yatağında dingin akan bir yazı tutumunun olgun özgürceliğini öykü uzunluğuna 
yansıttığı konusunda düĢüncemi açmak isterim. (Umarım.) Kimi söyleĢilerinde 
roman tasarılarından söz ettiğini anımsıyorum. Uzun öykülerden üç ya da dördü 
kendi içinde bölümlenmiĢtir. Ayrıca beĢ öykü öbeği ayrı adlanmıĢ bir dizi öyküden 
oluĢuyor: Kolları Bağlı Doğan (1988) 9 öykü; MahĢer‟de (1998) 8 öykü; Ölüm 
Oyunları‟nda (2002) Osman Ağa öyküleri: Avcı, Yoluma Giderken, Yeşil Süvari; 
Sonuncu Ġz‟de (2007) Lusik, Fatma, Seyyit, İsmil; Ölümün Süt DiĢleri‟nde (2012) 9 
öykü. Ġlkinde öykülerin ortak örgesi anlatıcı kadın ve anlatma edimi, ikincisinde aynı 
kiĢi, aynı biçimbirim üzerinde baĢkalaĢmıĢ üç çeĢitleme; üçüncüsünde ise zaman 
içinde kendini dört değiĢik durum içinde bulan tek kiĢi öykü öbeklenmesini sağlayan 
öğe. 
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 Grafik 5. Öykülerin uzunluğu 

                                                                    

 
 
 
 
Öykülerin anlatıcısına baktığımızda yazarın az ve belli türde öykülerde 

anlatıcısıyla örtüĢtüğünü, kendisini gizlemediğini (% 7), 14 öyküde ben anlatıcıyı 
yeğlediğini (% 10), öykülerin büyükçe bir bölümünde (% 85) üçüncü tekil dolayımı 
yeğlediğini söyleyebiliriz. Üçüncü tekil anlatıcılı öykülerde anlatıcının genelde 
egemen ve üstte bir anlatıcı olduğunu düĢünebiliriz. Anlatısının tam egemenidir ama 
uzak geleneksel anlatıcı da değildir. Öykünün nesne, iliĢki ve eylem kiplerini 
kucaklayacak ıraklıktan, yer yer odaklanarak (zooming) eylemcil tekniği öne çıkarır. 
Sinemanın vurgu ve görüntüleme uslamlamasını (çekim planı mantığını) bire bir 
öykülerinde kullanmaktadır neredeyse. Genel çekimler güldürü öğesini (gag), yakın 
çekimler ise (el, göğüs, baĢ, yüz, vb.) yaklaĢtıkça artan, giderek tiksinti verecek 
kerte nesneye sıvıĢan drama öğesini imler. Yazarın doğrudan varlığını içinde 
gezdirdiği öyküler, anı(msama), geçmiĢ zaman özlemi, güzelleme, yüceltme (kadın-
ana, doğa, yaĢam biçimi), hayıflanma (çağdaĢ yaĢam, teknoloji, kirlenme) 
öyküleridir ve yazarın kendisine borcunu ödemesi, yaĢamıyla yüzleĢmesi, dünya 
karĢısında öz eğilimlerini belirtmesiyle ilgilidirler. Çok kiĢisel, sanırım yazarın da 
içinde olduğu ve yazar bakıĢı açısından algılanan evren hakkında en içten, sahici 
anlatılardır bunlar. Zaten öyküler arasında dolgu maddesi, harç ya da çimento iĢlevi 
görürler, hatta Ģu bile söylenebilir: Pusuladır onlar. Osman ġahin dünyasının 
durallayıcıları (sabitleyici), baĢvuru yerleri, ortaları ya da geometrik noktaları. Yazı 
evreni bu sahici özlerden açılır ve kapanır. Yazı bedenini saran büyük kuĢak 
anlatılar… 

Ben anlatımına yönelme tikel, doğrudan deneyimleri ve dehĢeti öznel vurguyla 
anlatma gereksinimiyle ilgili olabilir. 

Uzun 
12% 

Kısa 
88% 

UZUNLUK 

UZUNLUK 
ÖYKÜ 
SAYISI 

Uzun 17 

Kısa 128 

TOPLAM 145 



Zeki Z. Kırmızı 

E-Kitap 2 

19 

 

 

 

Grafik 1. Öykülerde anlatıcı konumu 

 
 
Öyküleri bir baĢka açıdan daha kümelemeye çabaladım. Acaba öykülerde, 

öyküyü sürükleyen temel öğe (karakter) nedir? Tek kiĢiler ve iliĢkileri mi (% 85) 
kurguyu yönetiyor, yoksa genelde kitle(sellik) mi ima ediliyor? Kitle (% 14) toplumsal 
çözüm çağrıĢımlarıyla mı yer alıyor öykülerde? Toplumsal dramatik çatıĢmalarda 
kitlesel çözüm öykülere giydirilmiĢ, zorlama, düĢçül çözümler mi, yoksa isyan 
geleneğinin tarihsel somutluklarıyla ilgili saptamalar mı?  

Birey omurgalı öyküler baskın Osman ġahin‟de ve yazı siyasetinin hem 
kaynağında (çıkıĢ), hem de varıĢ noktasında bu tutum belirleyici bana göre. Bu 
anlamda bireyci bir yazar demeden önce biraz daha düĢünmemiz gerekir. Çünkü 
mitle (epope), sözlü gelenekle olan iliĢkisi, geçmiĢ anlatıların kitleyi yiğitte 
(kahraman, hero) billurlaĢtıran, ak kara belirteçlerinde simgeleyen ve uzun 
zamanlara yayıldıkça bir dizi indirgemeyle iyiden kalıplaĢan kalıtını incelikle 
devraldığını gösteriyor bize ve temsil yüklü anlatı kiĢileri (ağa/köylü, ezen/ezilen, 
devlet/köylü, kent/köy, vb.) arkalarındaki kitlenin gölgesiyle de devinen imge-tip 
olmanın ötesinde birer simge-tip de aynı zamanda... Ġvecen değiliz.  

Küçük oranda hayvanlar da öykü karakteri olarak görünür. (% 2)  
Aslında öykü ana kiĢilerinin bireyler ya da kitle olmasından çok her iki türde 

kiĢinin öteki kiĢiyi taĢıma biçimi, yordamı önemli sayılmalı. Bireyler çatıĢması 
biçiminde geliĢen öyküde toplumsal (ya da kitlesel) gönderme ya da kitle olasılığı, 
çağrıĢımı var mı, yoksa tersine kitle eksenli öykülerde kurguyu ilerleten enerji, güç 
yine bireysel istem mi (irade)? Bu sorulmaya ve irdelenmeye değer baĢlı baĢına bir 
konu. Çünkü ana (asal) kiĢi türü toplumun genel yapılanıĢıyla (sınıf, vb.) birlikte ele 
alınmak zorunda ve birçok ipucu taĢıyabilir. Hatta daha kötüsü bugünde birinin 
geçmiĢte olayı çaprazlama algısında gidimlenmeler, olan biteni (öyküyü) bir yere 
oturtma ve hakkıyla anlama giriĢimlerini fena halde ketler. Uzak, dehĢeti içerse de 
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zarar veremezlik konumundan düĢlemsel bir oyalama olarak da getirilebilir güne. 
Duvarımıza paramparça elin dokuduğu kilimi asmak zararsız olmakla da kalmaz, 
insanı tarihli de kılar, kökenli, bireĢimli.  

Grafik 7. Öykülerde karakter tipi 

 
 
Bu baĢlık altında öyküleri çok kabaca kurmaca yaklaĢımı, tutumu açısından da 

görmek istedim. KuĢkusuz baĢka ve daha doğru altbaĢlıklarla karelem (matris) 
oluĢturulabilir ve çok daha anlamlı sonuçlara varmak olası. Mitsel (epik) anlatı 
özelliğini sürdüren öyküleri (% 13), aslında gerçekçi imge düzenlerine karĢın, bu 
baĢlık altında neden kümelendirdiğimi açıklamam uygun olurdu. Tek tek öykülere 
bakmak zor geldiğinden kısaca Ģunu söyleyebilirim. Osman ġahin, çocukluk 
çağında, anne sütü gibi köy anlatılarından beslenmiĢ biri. Sözlü epopelerin her 
anlatımda (versiyon) değiĢkeye uğramasına karĢın (anlatıcı özelliği anlatıyı çeĢniler) 
keskin karĢıtlıklar üzerinde yürümesi zorunluluğu vardır çünkü bu anlatıların 
toplumsal (dokusal, süreğen, koruyucu, hatta genetik) iĢlevleri baskındır. 
Sandığımız gibi bunlar zorunsuz üst-ekin, bardaktan taĢan artı keyif nesnesi (sanat 
ürünü) olmaktan bir fazladır. Ama bu konu bir üst bağlamda yeniden tartıĢmaya 
alınmalıdır, belirteyim. Sonuçta, toplumsal bellekte tutu(n/l)mak için karĢıtlık, oran, 
yalınlık vb. asal özelliklerle, ama yetmez, toplumun değer dizgesini gözetir 
(dolayısıyla yeniden üretir) dengeler ve saygınlık çevrenleriyle biçimlenirler. Konu 
enerji alıĢveriĢiyle yakından ilgilidir. En az enerji harcayarak en yüksek pekiĢme 
nitemine varmaktır topluluk („biz‟) amacı. Uzatmadan bir soruyla keselim konuyu: 
Öykülerin bir dip okuması; evrik, geçiĢli toplum değerleri içre zamana yayılmıĢ bir 
toplumdan diğerine çapraz atkılı, atlamalı, sapmalı, elalmalı, bağlı, iniĢli-çıkıĢlı-
kesintili-sürekli, vb. açık ya da gömük aktarımı ya da kalıtı açığa çıkarmamızı sağlar 
mı? Epik gerçekçi anlatının yeraltısuyu, dip akıntısı ya da tersi söz konusu olabilir 
mi?  Yani 125 gerçekçi öykü günümüz anamalcı evreninin gerçekçilikten anladığı 
Ģeyi bire bir karĢılar mı? Osman ġahin‟in özgün bir yazarlık olayı (fenomen) olması 
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ve onun ülkede algılanma biçimlerinin „gerçekçilik‟ kavramıyla kurduğu iliĢkiye 
epeyce borçlu olduğunu düĢünmek zorundayız.   

Grafik 8. Öykülerde yazınsal tutum 

 
Durum bizi „gerçekçilik‟ baĢlığı altında altbaĢlıklara taĢıyor. Böyle bir Ģeyi 

denemek istedim çünkü gerçekçilik genel, soyut bir kavram. Artık kimse gerçekçiliği 
kurgusuz düĢünemiyor ya da dıĢ gerçekliğin birebir yansıtılması olarak. Lukacs‟ın 
meseleye getirdiği açıklık üzerinden çok zamanlar da geçti. Kavram didik didik 
edildi. Günümüzde 40‟lara takılı kalmıĢ gerçekçilik anlayıĢları olsa bile bunu 
entelektüel sığlığımıza bağlamak güç olmasa gerek. EleĢtirimiz canlı, bilinçli 
diyemesek de durum yaratıcılarımız, yazarlarımız için daha da kötü ne yazık ki. 
(Üzgünüm yarım yüzyılın okuru olarak bunu söyleyebildiğim için.) Osman ġahin 
örneğinde yine el yordamıyla ve kavramsal sınırları belirsiz 4 altbaĢlıkta 
öbeklendirdim öyküleri. Doğalcı gerçekçilik eğilimleri öne çıkan öyküler (% 6), 
söylemsel bir altyapı üzerinde kurgulanan gerçekçi öyküler (% 16), eleĢtirel bir 
yaklaĢımı sergileyen gerçekçi öyküler (% 10) ve çoğunluğu oluĢturan toplumsal 
gerçekçi öyküler (% 68). Doğalcılık (natüralizm) öykülerde dikkate değer bir tutum 
değil. AnıĢtıranlar da akımın tipik özelliklerini taĢıyor denemez. Ama Ģu söylenebilir 
belki. Genel olarak Osman ġahin öykülerinde kurgu tartıĢmaya kapalı biçimde 
nedensellikle (determinizm) iliĢkili. Böyle bakıldığında doğalcılığın hakkı 
verilemiyorsa gerekçesi yazarın teknik (kurgu) anlayıĢı: Gerilim, sahne, hızlandırma, 
dizem (ritim). Burada göndermem doğrudan Eisenstein‟a, daha da çok Pudovkin‟e. 
Belki konu yazıda özgürlük-zorunluluk eytiĢmesinin kendisi ve Eric Kandel gibi 
nörofizyologlar usumuzu baĢımıza getiremiyorsa (biyokimya) daha ne denebilir? 
Ayrıca belirteyim ki Zola için bile saltık doğalcılık (natüralizm) olanaksızdı. 

Osman ġahin öykülerine en az uyan gerçekçi tutum ise eleştirel gerçekçilik ve 
bu baĢlığı çok zorladığımı söyleyebilirim. YaĢama sadık kalma konusunda 
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DüĢsel 1 

Gerçekçi 125 

TOPLAM 145 



Zeki Z. Kırmızı 

E-Kitap 2 

22 

 

 

 

baĢlangıç seçimi Osman ġahin‟i, geri dönüĢümlü, çift akaklı, tersinmeli, yergisel, 
kendini tartıĢan bir dil ve kurgu anlayıĢına uzak tutmuĢ diyebilirim. Bundan eleĢtirel 
yaklaĢımın gerçeğe sadakati dıĢladığı gibi bir sonuç çıkmasın, tersinedir durum. 
Ama ulusal dil ya da ekin yazıya çıkma aĢamalarında derlemle, dökümle (envanter) 
daha çok uğraĢtığından, daha ileri, yerleĢik ekinsel dizgelerde dilin kendine 
aynalanması, boĢluklarını yoklaması (eleĢtiri/özeleĢtiri) düzenekleri seyrek ve 
tansıksıdır (mucizevi). Öte yandan okuru Osman ġahin‟i belli bir gerçekçilik 
çizgisine zorlamıĢ hatta oturtmuĢtur. Söylemsel gerçekçilik ise coğrafyanın 
geleneksel anlatı kalıplarına güncel örgeler (motif), özellikler yüklenerek 
uygulanmıĢtır. BaĢlıca örgeler aĢk, eĢkıya, demirci, vb. dir.  

Genel olarak söylendiğinde Osman ġahin öyküleri yaĢam, dirim alanı 
öyküleridir. Metafiziği yoktur çünkü bir tür döküm çalıĢmasıdır. Son onyıllarda 
metafizik yazınımızın gündemindedir ama bu kez de yeni (!) metafizik yazınımızın 
üzerine bastığı bir yeryüzü yok. Oysa metafiziği üzerine basılan yerden, topraktan, 
dünyadan yükseltmek gerekir. Ölüm, acı, aĢk; çıplak, tikel, bireyden bireye, somut 
yaĢanmıyor onda. Tüm tikel yapılar bir sargı, koza içerisinde güdümlenmiĢtir. 
Yazardan aĢırı bir duyarlık, uyanıklık gerektiren bir içinde olmalıktan söz ediyoruz. 
Ġki karĢıt tutum arasında geçiĢ biçimleri az denenmiĢtir yazınımızda. 

Toplumsal gerçekçi öyküleri ise bir eğri üzerine yazılmıĢ öyküler olarak amaçla 
bağlı görüyor, birileri gibi yanlıĢ bulmuyor, yadırgamıyorum. Sanıldığından daha çok 
bir sanat yapıtından beklenebilecek yaĢama gücü verme iĢlevi taĢır toplumsal 
gerçekçilik. Neden sanat, diye sormanın yeri değil.  

Grafik 9. Öykülerde gerçekçilik biçemi 

 
 

 Ġçerik 

Ġçerik baĢlı baĢına ve çok kapsamlı, bağımsız bir çözümleme konusu. Yine 
oldukça yüzeysel bir sınıflandırma yaptığımı ve yanlıĢ payının kabul edilebilir 
sınırları zorladığını belirtmeliyim ama bunu da (sapmayı) ölçebilmiĢ değilim. 
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Kendimce, ana ve egemen izleklere göre bir bölümleme yaptım. Amacım 
hangi izleklerin Osman ġahin öyküsünü belirlediğini, yönettiğini saptamaktı. Ġzlek ve 
yan izlekler konusu yazın çözümlemelerini birçok açıdan ilgilendirir. Bunu görmeden 
herhangi bir ayrıt üzerinden izlek çözümlemesi yapılması yanlıĢ kanı ve 
varsayımlara yol açabilir. Çünkü izlek yapıtın (somut oradaki varlığın) kendi içinden 
biçimlenmez ve orada sonsuzca kalmaz. Bir uzlaĢmayla sürece yayılır, süreç 
derken anladığım ise yazarın anlığından (zihin) okurun anlığına ve halkayı ters 
çevirdiğimizde her ikisinin de gündelik yaĢam uygulayımından (pratik) birbirine akan 
bir Ģey (bir oluĢ)… Yükleme (Ģarj) iĢleminden söz ediyorum aslında. Yazar 
kafasında uç veren ana ve yan izlek imgelerini somutlaĢtırırken sapmalarla (ayrım) 
ilerler, yapıtta don(durul)muĢ izlek huzursuz izlektir, saatli bomba gibi patlamaya 
yatkın, eğilimli durur. Okur ise kendi öteki evreninden izlek kuruculuğuna yazarla 
ilgili kanısından, beklentisinden, umusundan yola çıkarak kollarını sıvamıĢtır çoktan. 
Yazarla, yapıtla çatıĢarak dayatmalı, didiĢmeli bir alver baĢlar. Yazar kiĢiyle okur 
kiĢi sürecin sonunda örtüĢmediğinden (özdeĢ ya da eĢ küme olanaksız olduğundan) 
izlek okurun elinde sürüklenmiĢ, çekilmiĢ, yeniden biçimlenmiĢtir ama yaĢam 
sürdükçe biçimlenme de sürecek, hep bir eĢlikçi giriĢim olacaktır. Aslında okuma, 
okurun yapıta ve yazara izlek dayatmasıdır (egemenlik, erk). Hemence söyleyelim 
A‟dan Z‟ye yaratım süreci bir erkleĢme süreci olsa da bitimsiz, tüketilemez oyun 
güdüsüyle ve alver eĢitlemesiyle aynı zamanda demokratikleĢmeye bakan ve yatkın 
bir süreçtir. Yöneten/yönetilen ikilemini çözmek temel içgüdüsüdür. Bu dediklerimi 
Levinas bağlamında gözden geçirmek iyi olabilir deyip yukarıdaki soruya döneyim. 
Öyleyse izlek meselesi daha iĢin baĢında yazardan, yapıttan, okurdan diye üçe 
bölünüyor. Çözümleme bu izleksel açıları ayrı ayrı örnekleyip (modelleme) sonra 
genel izlek (içerik) baĢlığında bireĢimlemeye giden yolu açmalı önümüzde. Demek 
yazarın önerdiği, yapıtın taĢıdığı, okurun yeniden bireĢimlediği üçayaklı bir izleksel 
eytiĢmedir anlamamız gereken. Yapabilmenin yolu ise yazar, yapıt, okur 
deneyiminin ölçümlü (metric) dizgeye değiĢik bilimsel sıkıdüzenlerle (disiplin) 
bağlanabilmesi. Bunu tam burada benden uman düĢkırıklığına uğrayacaktır. Olması 
gerekenden söz ediyorum. 

Tek tek baĢlıkları irdelemeyeceğim, çizge aĢağıda durumu gösteriyor zaten. Ġlk 
bakıĢta dikkati çekecek Ģey, 145 öyküde bireylerarası çatıĢma izleğinin ağırlıklı payı 
(% 12), devlet-insan çatıĢmasının önemli yeri (% 10), isyan örgesinin (% 4), kadın 
(% 14), ölüm (% 19), tutukluluk (% 6), insan-doğa çatıĢması (% 7) izleklerinin 
payları. Öyküler birden çok izleği ve örgeyi (motif) taĢıyabiliyor, örneğin kadın izlekli 
öykü, aynı zamanda sevda ya da Ģiddet, demirci izlekleriyle örtüĢüyor. Toplam 100 
değil. Her yüzdeleme ayıklanmıĢ izleğin toplam öykü (145) içindeki payını 
gösteriyor. Genel öykü ırasal kesiti (profil) az çok ortaya çıkıyor. Kesiti oluĢturan 
özelliklerin büyük bölümü doğrudan betim (somut), diğerleriyse çıkarımla (Örneğin, 
uzam, mekân özelliği…) ilgilidir. Genel ve yanlıĢlanabilir bir görü olarak öykülerde 
Ģiddet ölçeği yüksekliğinden aldığımız etkiyle ters oranlı biçimde namus, cinsellik, 
özellikle (kör)inanç izleklerinin sınırlı kalmasından söz edebiliriz. Ama kesiti asıl 
biçimleyen izlek kendini değiĢik biçimlerde ama doğrudan, somut olarak dıĢavuran 
çatıĢmalardır: Birey-birey, birey-toplum, birey-devlet (temsil), birey-yerel egemen, 
birey-doğa, birey-uygarlık (teknoloji). 
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Grafik 2. Öykülerde izleksel dağılım (Ad., %) 
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 Alt izlek olarak kimi baĢlıkları ayırdım. ġiddeti gösteren öyküler (27 öykü) 
daha çok insandan insana uygulanan Ģiddet öyküleridir (27 öykü içerisinde % 48‟i). 
Yine alt izleklerin de geçiĢimli olduğunu belirtmekte yarar var.  

Grafik 3. Öykülerde Ģiddet çözümlemesi (Ad., %) 

 

AĢk (sevda) izleği 14 öyküde belirir. Bunların % 43‟ü (6) ölümlü, % 50‟si (7) 
kavuĢmasız, kötü biten, % 7‟si ise (1) iyi biten öykülerdir.  

Grafik 4. Öykülerde sevda çözümlemesi (Ad., %) 
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19 öykü genelinde kadın tiplemesine baktığımızda ise kurban edilen kadının 
payının 7 öyküde  (% 37), sevdalı kadının 4 öyküde (% 21), isyancı, yörük, çocuk ve 
anlatıcı kadının 2‟Ģer öyküde (% 11‟er payla) öne çıktığını belirtebiliriz. KuĢkusuz 
kadın imgesi hemen tüm öykülerde ikincil örge, izlek olarak yer almaktadır. Ama 
öykülerde kurucu bileĢen olma özelliği dikkate alınmıĢtır yüzdeleme yapılırken. 
Öykülerin genelinde kadının saygın (anlatıcı kadın, ana kadın), yüce bir yerde 
tutulduğu, Ģiddetin doğrudan ya da dolaylı olarak uygulandığı kurban kadın 
konusunda öykünün Ģiddet göstergesiyle (endeks) iliĢkili olarak değiĢik 
yorumlanabilecek biçimlerde duyarlıkla ele alındığını düĢünebiliriz. Kadın gizilgüç 
olarak eĢitlik, saygınlık bağlamı içinde algılanır. NesneleĢmiĢ kadın imgesine karĢı 
yazarın genel tutumu isyandır, denebilir. Bu nedenle öykünün gerçekçilik siyaseti 
örtbas etmeyi değil göstermeyi benimsemektedir. 

 

Grafik 5. Öykülerde kadın tipi çözümlemesi (Ad., %) 
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Son olarak Osman ġahin‟in yazı tarihinin baĢlangıç ve bugün geldiği yerde 
ülkemizde kırsal yaĢam alanı ile yazı etkinliğinin taraflarını iliĢkilendiren bir gösterim 
(diyagram, Ģema, Ģekil, her ne ise) hazırladım kendimce. Elimde somut veri 
olmadığı için kendi kiĢisel gözlemlerimi (tanıklık) girdi olarak kullandım. Bana göre 
1970 ve 2010‟da yazar, okur, yayıncı, toplum kümelerinin kırsal yaĢamla ilinti, 
bağıntı, örtüĢme düzeyleri aĢağıdaki gibi. 1970 yılında kırsal yaĢam örüntüsünün 
toplumdaki etkisi oldukça yüksek. Yazarın ve okurun (her ikisi de yazarlık ve okurluk 
niteliklerinden ötürü kentlidir) kırla somut iliĢkileri sınırlı da olsa sürmektedir. 
Yayıncılık sektörünün kırsal ayağından (ya da kaynağından) söz edemeyiz. Bir 
kentsel uğraĢtır yayıncılık özünde. 

ġekil 1. Öykülere yansıyan kır-kent iliĢkilenme düzeyi 

(1970: KENTLEġME ĠÇĠNDE) 
 

  
 
 
2000‟li yıllarda en geniĢ anlamda kırsal yaĢamın ulusal yaĢam içerisinde 

ağırlığı azalmıĢ, etkisizleĢmiĢtir. Toplumun küçük bir bölümü (?) kırsal nüfusu 
oluĢtururken yazarın kırsal yaĢamla bağı silik, geçmiĢe özgü ve anısaldır. Yazar 
kentlidir, kentte yarıĢmakta, geçinmekte, yazın etkinliğini sürdürmektedir. Okur da 
artık kentlidir, kent yaĢayanıdır, kentsel süreçlerin girdisi ve çıktısıdır. Yayıncılık 
sektörünün anamalcı dönüĢümü kent ve piyasanın saltık egemenliğini 
perçinlemiĢtir. Artık dört ayaklı yazınsal yapı kentsel ekinin (kültür) iliĢkiler ağı 
içerisinde konumlanmakta, her birinin kırsal yaĢamla iliĢkileri birey düzleminde 
okurdan çok yazar açısından kökenlere, en azından yarım yüzyıllık geçmiĢe giderek 
zayıflayan ve artık etkisiz bir bağla bağlanabilmektedir. (Aslında yok sayılabilir.) 

Yazın bağlamında dört yanlı iliĢkiler ağı kentsel bir çevrim içre tanımlanırsa 
yanlıĢ olmayacaktır. Yazarın genelde esinleri, kaynakları, kiĢileri ve kurguları 
kentlidir ve yazılan roman, öykü yeni çerçeveler içinde biçimlenmektedir. 
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Osman ġahin özelinde kırsal kaynaklarını imgeleminde canlı bir biçimde ileri 
yaĢına karĢın koruyan yazarların neredeyse ilkgençlik çağlarından baĢlayarak 
kentsel düzgülenim (coding) içinde anlatmak zorunda kalmaları çatıĢkılı bir sonuca 
yol açıyor. Bu çatıĢmanın değiĢik örneklerini, biçimlerini izlemeye çalıĢacağım. 
Önemli buluyorum. Osman ġahin‟in üstesinden bir biçimde geldiği yarılma Bekir 
Yıldız‟ı ikiye böldü diyebilirim. Sorunu „değerler dizgesi‟ içine kilitlemek, dar alanda 
bataklaĢmayı, tıkanmayı getirdi. Oysa ġahin (yerel) duygusunu korumaya aldı ama 
yararcı (pragmatik, gerçekçi) bir tutumu bırakmadı. Hatta eskil kaynaklarını kente 
uyumlu,  kent istemine uygun gerece dönüĢtürdü, uyarladı. Bunu olumsuz bir yargı 
olarak dile getirmediğimi belirtmek isterim. Ayak uydurmak, yine de anlatmak için 
yaĢamak gerekiyordu. Kır istesek de istemesek de kendi baĢına öykü üretme 
(anlatma) gücünü çoktan yitirmiĢti. ġimdi kent için yerel tat olarak, çeĢni olarak kır 
metalaĢabilirdi. Yazarın siyaseti metaya karĢı değil, metayla biçimlenecekti. 

ġekil 2. Öykülere yansıyan kır-kent iliĢkilenme düzeyi 

2010: KENTLEġME ĠÇĠNDE  
 

 
 
Somuttan soyuta yürüyen çözümlememizi yazara taĢıdığımızı düĢünebiliriz 

artık. Ama önce kaba çözümlememiz ıĢığında yapıtın üzerinden geçelim. 

  Ara sonuçlar 
 
1970‟lerin birinci yarısında yayınlanan ilk kitapları Kırmızı Yel (1971) ve 

Acenta Mirza‟da (1974) Türkiye Güneydoğu‟sundan sıcak gözlemlerini öyküleĢtiren 
Osman ġahin‟in önünde Bekir Yıldız, yazınımızda patlayan 5 kitabıyla durmaktadır. 
Bunları bildiğini varsaymak zorundayız yazmaya yekindiği gençlik yıllarında (25-30 
yaĢlarında). Onun Siverek‟teki (yanılmıyorsam) öğretmenliği sırasında Bucak Aşireti 
üzerinden kan davalarına tanıklığı geleceğin yazarını mayaladı sanki. O yıllarda 
Bekir Yıldız‟ı okuduğunda ne düĢünmüĢ olabilir? Küçük ama önemli bir soru. 
Osman ġahin‟i görsem (ki ġubat 2017 günlerinden birinde onu Kadıköy‟de Altıyol‟a 
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çıkarken gördüm, yanımdan geçti ilginç bir rastlantıyla ve bilemezdi onun hakkında 
düĢünen birinin yanından bir gölge gibi geçtiğini) soracağım sorulardan biri bu 
olurdu: YerleĢik yazın derebeyliğini silkeleyen, dağıtan Bekir Yıldız‟ın Güneydoğu 
çıkıĢı henüz tazeyken (ReĢo Ağa, 1968; Kara Vagon, 1969; Kaçakçı ġahan, 
1970), BilbaĢar‟ın Doğu anlatıları Cemo (1966), Memo (1970) henüz 
gündemdeyken ona yetmeyen neydi? Nasıl bir boĢluk, eksiklik duygusuyla, bir de 
ben anlatmalıyım „Olay‟ı, diye düĢünebildi? Çünkü tam o sırada buna yeltenmek 
büyük cesaretti. Yazının kaynağında biriciklik tutkusu yatar ve bir de böyle‟dir yazı. 
Osman ġahin, bir de böyle, bir de benden okuyun, deme cesaretini kendinde nasıl 
görebildi? Daha iyisini, doğrusunu, güzelini yapacağını nasıl umdu, yazma nedenini 
hangi ayrıktan, kaynaktan, kökenden yükseltti? 12 Mart 1971 asker darbesi ülkenin 
yükselen siyasallaĢma düzeyini kırmak, Türkiye‟yi 40 ortalarından beri oturtulduğu 
raya yeniden çekmek içindi ve Yıldız‟la ġahin‟in zaman içindeki konumları, 
kendilerini içinde buldukları uzamları (mekân) ister istemez değiĢikti. Aynı gerçeği 
yazıya geçirme kaygıları onları örtüĢtürmedi doğal olarak. Siyasetin doruk yaptığı 
yer ve zamanda toprak meselesi üzerinde yürütülen feodalite kırsalının dehĢeti 
(aynı zamanda devrimci bağlaĢıklar konusuna uzanır öteki ucu) Yıldız‟ın yapıtında 
serimleniyor, siyasal tartıĢma ve gündem genelde derinleĢtiriliyordu. Dolayısıyla 
Bekir Yıldız‟ın derdi asla Güneydoğu‟nun değer dizgesinde hatırlı, anlamlı sayılanın 
hakkını teslim etmek olmadı. O Ģiddeti sinematografik, yani gör(üntü)sel bir dile 
yansıtırken aĢılması gerekeni siyasal bilince taĢıyordu, bir yandan sanat üzerinde 
siyaset yapmaktı kaygısı ve yazarı aydın olarak sorumlu görüyordu. Dediklerimin 
birçoğu Osman ġahin için de söylenebilir ama zemin, yer kaymıĢtır. 70‟den önce 
doruk yapmıĢ sivil siyasetler bıçakla kesildi ve siyaset yapmak dizgeli devlet 
Ģiddetiyle yüzleĢti. Aydının (yazar) bu yeni durum ya da konumda yazısını nasıl 
sürdüreceği önemli bir soruydu. Yapıt siyasetle, siyasal gündemle yüzeyde ve dipte 
iki akaklı olarak nasıl iliĢkilenecekti ve deneyimsiz, fazla açılıp saçılmıĢ, kabak 
çiçeği gibi uç vermiĢ 60‟lı yılların yazarı nasıl tepki verecekti kendini içinde 
bulunduğu bu yeni duruma? Bunları yazmamın nedeni bıçak sırtındaki yürüyüĢüdür 
Osman ġahin‟in. Önceki köy yazını kuĢağı yazarları yaptıklarıyla bağdaĢıktılar, 
çeliĢkilerin doğru yanında olmanın rahatlığı içindeydiler ve fiziksel/tinsel anlamda 
çok acı çekmelerini önlemedi bu durum. ġöyle: ĠnanmıĢ devrimciyi düĢünün, acıyı, 
iĢkenceyi küçümser, hatta tüm baskılar onun haklılığının doğru oranlı gerekçesidir. 
Ya 70 sonrası, hele 80 sonrası yazarları için durum nedir? 80 sonrası yazarı için 
durum yine çeliĢkisizdir, balondan ilk attığı ağırlık davasıydı, böylece gerekçeye de 
gerek kalmadığı gibi gerekçesiz yazın kavramı gecikmedi, arkadan sökün etti. Buna 
karĢın asıl sancıyla kıvranan, iki büklüm kıvranan yazar soyu 70-80 arası soydur. 
Onlar bütüne asılmakla yapıtaĢlarını (teknik bezekler, çarpıcı imgeler, alt ya da üst 
diller falan) kutsayıp (fetiĢizm) gizlenmek seçeneği arasında gerilekaldılar. Osman 
ġahin zaman zaman darbeler altında yalpalasa da bıçak sırtı dengesini yitirmemiĢ, 
yapıtının tümü açısından bakıldığında düĢünü koruyabilmiĢtir. Aslında bu 
yazdıklarım yorum bölümünün içerikleri, Ģimdi değinmek zorunda kalıĢım yukarıdaki 
soru. Osman ġahin ne yaparak Bekir Yıldız‟a rağmen yazmayı göze aldı? 

Öyküsünün coğrafyası yazdıkça batıya doğru kaymıĢtır denebilir. Ama hemen 
hiçbir zaman anlatısının sahici uzamı ve zamanı kentsel uzam ve zaman 
olmamıĢtır. Onun öyküleri genelde kentsiz ya da kentleri betimsizdir. Buna karĢın 
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kırsal doğa betimlemeleri canlı, çarpıcı, sahicidir ama sınırlıdır da. Somuttan (kır) 
soyuta (kent) anlatı evriminde ġahin‟in belleği uzamı (anlatısal alan) kır ufku içinde 
imlemiĢ, saklamıĢ, taĢımıĢtır. Oysa yazarımız neredeyse 20‟li yaĢlarından (1960) 
baĢlayarak hep irili ufaklı kentsel uzamlarda ve güncelin zamanı içinde, hatta onun 
pençesinde (Kolları Bağlı Doğan, 1988) yaĢamıĢtır. 

Ġlk kitabında özellikle yoğun biçimde baĢvurduğu yerel ağız konusunda Ģöyle 
bir ayrım doğru olur mu bilemiyorum. Bekir Yıldız‟ın da coğrafya anlatılarında yerel 
ağız, özellikle Urfa Ağzı sesletim (fonetik) açısından öne çıkmıĢtı. Osman ġahin 
yerel sesletimden çok sözcüklere, deyilere baĢvuruyor ve yerel halk dili sözcüklerini 
kullanma oranı giderek tüm yapıtı boyunca düĢüyor. Bundan biç(i/e)msel olarak 
sonuç çıkarılabilir. Anlatıcı konumu dikkate alındığında yerel (bölgesel) yazar ulusal 
bir görüngeye (perspektif) oturmaktadır yazdıkça. Çap büyüdükçe yerel söyleyiĢ, 
anlatım ve ağız (diyelekt) anıĢtırmalı örnek olmaktan öteye gitmeyecek kerte azalır.  

Yine ilk kitabında yerel toplumsal yapı değerlerinin çözülüĢünden doğan ve 
özellikle kendisini uzam/yer değiĢikliklerinde (karakter kendi yaĢam alanının dıĢında 
seyrettiğinde) görünür kılan ekinsel (kültürel) çatıĢmalar Osman ġahin‟in yakasını 
iyice kentiçre yazı çizgisindeyken bile bırakmaz. Buradan YaĢar Kemal‟e özgü bir 
tragedya çıkarmasa da ana izleklerinden biri olarak sonuna dek peĢini 
bırakmamıĢtır. Ġlginçtir, 20. yüzyıl Japon Yazını da ekinsel dönüĢüm konusunda 
travmatiktir ve iyi olurdu karĢılaĢtırmalı bir değerlendirme yapabilmek. Ama baĢlı 
baĢına bir inceleme konusudur bu. (Tanizaki, MiĢima örneklerine bakılabilir.) 

Öykülerin ağırlıklı bölümü çatıĢma eksenlidir ve karĢıt tipoloji (tekil ya da çoğul, 
somut ya da soyut, insan ve kuĢatan dünya, kadın ve erkek, geleneksel/çağdaĢ, 
vb.) gerilime dayanan kurgu içerisinde yüzleĢme anlarına bağlanır, odaklanır. 
Gerilimi gevĢek anlatılar ise üstanlatıcının (yazar) izlenimleri, düĢlemleriyle ilgili 
olanlarıdır ve birer çıpa, duraylılaĢtırma iĢlevi görürler. Çıpa, çünkü Osman ġahin bu 
anlatılarıyla kendi yerini (duraylık, tutunma, sabitlenme noktasını) gözden geçirir, 
pekiĢtirir. (KirlenmemiĢtir, arı durudur, saftır, dingindir, bağlıdır, yani sadık, arkadan 
vurmamıĢ, ihanet etmemiĢtir; bir zamanların yörük çocuğudur yine.)  

Zamansız ya da zamanını yitirmiĢ tragedyanın bir anlamı, etkisi olabilir mi 
sorusunu yine ileride irdelemeyi umuyorum. Buradaki sorun iki karĢıt nedenle 
tragedyanın yersizliği (zeminsizliği), dramanın ise zamansızlığı. Karelemi çapraz 
iliĢkilendirdiğimizde her ikisinden de eksik ve tersine artık (fazla, taĢkın) bir tragedya 
ve drama ile yüzleĢiyoruz. Durum bizi sahicilik ya da daha hafif bir deyimle 
gerçekçilik kavramıyla karĢı karĢıya getiriyor. Bekir Yıldız bu çapraz çizgi 
baskı(n/s)ından kurtulmak için yazısını harcadı diyebiliriz. Osman ġahin ise ya 
beriden ya ileriden yazdı ve yazarlık tutumunu parmağıyla ayrıca imledi. Seçmecilik 
(eklektizm) gibi bir konuya belki dizgenin içinde yeralma yordamına göz attığımızda 
gireceğiz. ġimdilik biçim bağlamında Ģunu söyleyebiliriz (ki tartıĢılabilir): Osman 
ġahin öyküleri genel olarak ya zamanaĢırı ya yeraĢırıdır. Ġlginçtir bundan, anlatı 
anlayıĢının saflığı, yalınlığından ötürü olsa gerek, yerinel (alegori), hatta usaĢar, 
abartılı (grotesk) anlatı çıkmamıĢtır. 

Doğa betimleri (tasvir), canlı, kıvrak, döngüsel, somut, yalın, neredeyse 
dokunumsaldır. Doğrudan deneyimlenmiĢ, iç içe yaĢanmıĢ doğanın betimi artık 
(fazladan) sesi ve sözü kaldırmamıĢ, yazar çocukluk yurdu olan doğaya saf bakıĢını 
(doğrudanlığını) korumuĢtur. Oysa yazma uygulaması kent uzamında gerçekleĢen 
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yazar, anlatısı için kentsel uzamı hemen hiç kullanmamıĢ, betimine soyunmamıĢtır 
bile. Kent öyküsü yazmamıĢtır çünkü. Doğa betimlerinde dil deneyiminin doğayı 
yansılar, devinimine ayak uydurur özelliğine dikkati çekmem gerekiyor. TaĢkın 
ırmak betimi dili de taĢırıyor sanki. Ama hemen belirtmeli, dil öykünün hiçbir anı ve 
yerinde dizgininden boĢalmıyor. Denetimli kalıyor. Osman ġahin‟in dil denetimi sıkı, 
yalın, yoğun, bilinçlidir. Bu içyazıdenetimi biçeminde (üslup) ilk bakıĢta 
ayrımsanamayacak bir iĢlevselciliği (enstrumentalizm) yankılar. Gerek betimleme 
(sınırlıdır), gerekse konuĢmalarında (diyalog) öykünün kurgusunu yeden, tümleyen 
bir iĢlevsellik belirgindir (tipik). Yazının parçası tümünü sürükleyen büyü etkisi asla 
yapmıyor, alıp baĢını gitmiyor, kurguyu yolundan alıkoymuyor. Yazı kendini titizce 
büyü-le-mi-yor. Osman ġahin‟da büyü (Ģamanik etki) tümcül kurgusal etkiden 
çıkarılıyor. Olayörgüsüyle ilgilidir. ĠĢlevselciliğin kurgunun önemli bir yapı(sal) gereci 
olduğu açık. Bunu, etkiyi (efekt) ve okur üzerinde izi çoğaltma uygulaması (teknik) 
olarak yorumlayacağım. ĠĢlem ise kolayca saptanabileceği gibi dizemle (ritim) 
yakından ilgilidir. Doğa bulaĢığı anlatının doğa döngüleriyle dönen, yinelenen 
dizeme iliĢ(kilen)memesi garip olurdu. Gerilim konusuna dikkat, deyip geçiyorum. 

Osman ġahin‟in yerel ve evrensel yazından aldığı etkinin sınırlı ama güçlü 
olduğu kanısındayım. BaĢlangıçta amaçsız ve doğrudan üstlenilen bu etkinin zaman 
içerisinde tartıĢıldığını gösterir bir belirti yok. Ġlk etkiler her zaman çok güçlüdür. 
Ama gerçekten rastlantının olumlu olumsuz sonuçları vardır. Önce indirgemeler, 
örnek Jack London. ABD‟li bu büyük yazarı Demir Ökçe (özgün dilde 1908) ya da 
Uçurum Ġnsanları‟yla (1903), Martin Eden‟iyle (1909) ya da doğa öyküleriyle daha 
iĢin baĢında üçe bölebiliriz. Toplumculuğunun arkasındaki ödünsüz bireyciyi birçok 
gerekçeye, açıklamaya bağlayabiliriz ayrıca. Ama benim de gençliğimde yaĢadığım 
Ģey güçlü bir indirgemedir. London toplumcu gerçekçi yazının (aynı Ģey Gorki, 
Caudwell, Steinbeck, vb. için de geçerli) örneği olarak indirgendi mi yazın güme gitti 
demektir. Bir yandan Osman ġahin‟in bu etkileri nasıl (öz)eleĢtiri süzgecinden 
geçirdiğini ve özümsediğini anlamak gibi bir sorunum(uz) var. Kalıp yargıların bizi 
taĢıdığını sanırız, oysa taĢınmıyor aslında düĢüyoruz. Bu kuĢkusuz sözünü ettiğimiz 
yazarlara da haksızlık olur. ABD‟li yazarlardan ileri yaĢlarında dizgenin (Hollywood, 
vb.) çarklarına teslim olmamıĢı Caudwell‟den baĢlayarak çok azdır. London, 
Hemingway, vb. yaĢamlarına son verdiler. ġahin öncülerini bir söyleĢisinde sayıyor. 
Neden diye ayrı ayrı sormak gerekiyor kuĢkusuz.  

YaĢar Kemal‟den sonra gerçeklikle mit arasındaki geçiĢleri öykülemek kolay 
olmamalı. Mitsel kalıbın öykünün hangi (yazı) düzeyine oturtulduğu ve olayın kalıba 
nasıl uydurulduğu önemli bir sorudur. Kalıp bir tür ilkörnek (arketip) etkisi yaratır 
özellikle geleneksel, eĢbiçimli (homojenik) toplumlarda. Tabii ki baĢka yerden, 
buradan baktığımızda öyle (eĢbiçimli) görünen, demek istiyorum. ÖzdeĢ, eĢbiçimli, 
dolayısıyla zamansız/uzamsız toplum yoktur. Kendi içinde çeliĢiktir sözce. Sorun 
yeni topluma (anamalcılığa evrik) eski don (söylem) biçmekte, bu iliĢkiyi kandırıcı 
(ikna edici) bir kurguya dönüĢtürmekte. Öyleyse Ģöyle sormalıyız: yeni zorlayıcı iliĢki 
biçimleri mitsel kalıplarla (Ģablon) yitiksiz somutlaĢtırılabilir, dıĢa vurulabilir mi? Öte 
yandan toplumun bilinç eĢiği altında mitsel düzgülerin (kod) derin etkileme gücü 
kolayından gözardı edilebilir mi? Çünkü bilincin alt ve gölgeli eĢikleriyle 
oynanabiliyor ve (hedef) kitle güdümlenebiliyor bu yolla. Konunun toplumbilimsel 
arkalığı Türk yazını açısından irdelenmeyi bekliyor sanki. Toplumsal ve varsayımlı 
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ilkörnekle bağ toplumun içdönüĢüm yeteneği, (gizil)gücüyle de iliĢkilidir ve yazarı 
besleyen yerel, evrensel kaynaklarla yazarın varlığının yüzleĢmesi (kesiĢim alanı) 
eyleme çıkar, sanat uygulaması olarak somutlaĢır, yani yaratmanın siyaseti doğar. 
ġu demek: Sanatçı miti yaĢadığı gün için nasıl araçsallaĢtırıyor? Soru önemli. Bu 
sorudan sanat (yazarlık) siyaseti, poetika denen Ģey çıkacak. Mitle, kendini bir 
biçimde bilen toplumla iliĢkilenme yordamı yeni yapılandırma giriĢimine dayanaktır. 
Osman ġahin kesiĢme, yüzleĢme alanıyla ilgili olarak duralamıĢ, yapıtını orada 
kapamıĢtır. (Zorunda kalmıĢtır.) Miti, mityıkıcı belgelikle (arĢivle) birlikte düĢünmek 
zorundayız, çünkü mit yalnızca örnek (model) kalıp değil ve soyutlama giriĢimi bir 
yere dek yaĢamı açıklayabilir, elaltına getirir. Mitsel „demirci‟ karakteri ilginçtir bu 
bağlamda. 

Kadın (Ana), doğa mit baĢlığı altında kümelenen karakterlerden biridir bir 
yanıyla. Dolayısıyla toplum kendi mitosunu ezip çiğneme, parçalama eğilimine 
karmaĢık bir tinsellikle kapılıyor. (Bir tür çıldırı, sapma, yoldan çıkma.) Toplum mitini 
kırarak (Buna, aĢağılayarak, kutundan sıyrılmak için kan dökerek, diyebiliriz.) ilerler, 
yaĢamını sürdürür. Geri dönülemeyecek yuva arkadadır, özleminin, altınçağının 
diyarı; öte yandan bukağıdır gündeliğe geçmiĢin kat(manlar)ı. Uygulamada ise 
kabaca elin tersiyle mit yadsınır, yalan da buradan uçlanır. 

Osman ġahin kadını soyutlayıp kutsamıĢ, korumuĢ, yapıtı boyunca kadın 
örneğine aĢırı duyarlı kalmıĢtır. Çağcıl yaĢamda kadının herkesten biri olması, 
erkek bilincinde yüceltilirken aĢağılanan geleneksel kadın örgesinden, imgesinden 
kurtulmasının nece önemli olduğunu bilen bilir. Kadını önce kadından (erkeğin kadın 
anlatısı ve kadının kendini anlamasından) kurtarmak gerektiği açık… Kapalı olansa 
kim kurtaracak sorusu. Kim yeni kurtarıcı erk adayı? Öyleyse Kimse‟den 
(anonymus) baĢlamak belki en iyisi... Yazar, olmayan bir dünyayı mı konu etmeli 
peki? Benzer Ģeyleri doğa kavramı için de söyleyebiliriz. Durum bizi yazgı 
kavramına ister istemez taĢıyor. GeçmiĢe ve geleceğe uzanma oranında yazgıcı 
anlayıĢ derinleĢir. Uzanmayı sığınma olarak, hatta siyaset olarak da 
yorumlayabiliriz. YaĢam içeriğini yaĢadığı güne iliĢtiren, güncelden kotaran kiĢi 
yazgıyı seçimine, kararına daha çok bağlar ve aslında siler. Sildiği aynı zamanda 
anlatıdır (öykü). TarihsizleĢme de diyebilirdik buna. Öykünün yazgıyla, bazen 
kaçınılmazca yaĢanan ya da yaĢanacak olanla doğrudan bağı olmalı. Benim 
açımdan önemli olan Osman ġahin‟de tragedya üzerinden yazgıcıl yapıların ağırlığı, 
yeri ve kendi poetikası içindeki belirleyiciliği. Yazgıyı kendi yazgım ve ötekilerin 
yazgısı diye ayrıca anlar, süzeriz. Ötekilerin yazgısından arınma (katharsis) 
gelebilir. Acaba yazgısız öykü olmaz ya da tersi bir yargı (öyküsüz yazgı) 
kaçınılmaz mı? Öyküyü yazgısız sürdürmenin koĢulu ne? ÇağdaĢ yazın yazgıyı 
anlatıyla özdeĢlikten kurtarmak için nasıl yazı uygulamalarına baĢvurmalı? Bu 
kaygıyı hangi türden yazar taĢır? 

Aktöreyi (etik) devreye almanınsa tam sırası... Yeni soru Ģu: Toplumsal 
çözülmeye, çürümeye edilgin ya da etkin tanıklık yapılabilir. Bile isteye ya da 
bilinçsizce… Tanıklığın ve biçiminin sanatçılıkla ilgisi var mı, sanatçı (yazar) 
tutumundan görev üstlenir mi? Okur için tanıklık konusunda geçerli bir ölçütten söz 
edebilir miyiz? Yazar ne yaparsa tanıklık ettiğini, tanıklığının etkin ya da edilgin 
olduğunu düĢünmeliyiz? Daha önemlisi, koĢul mu? Tanıklık yazının koĢulu mu? 
Kim, nesiyle, ne düzeyde tanıklık yapmıĢ olacak, ayrı bir soru olarak ekleniyor. Belki 
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de sınırları belirli alanlardan söz etmiyoruz, açılar, konumlar, yerler, iliĢkiler belirliyor 
olmalı tanıklığın sahiciliğini. Evet, sahicilik sözcüğünü kullandım özellikle.  

Yapıt özelinde, kuĢbakıĢı bakacak olursak, Bekir Yıldız‟ın sert Güneydoğu 
gerçeğine gençlik yılları tanıklığı olarak 70‟lerde baĢlayan Osman ġahin‟in vurgulu 
öykü serüveni, coğrafyasını batıya kaydırarak ve tragedya duygusunu, mitsel 
kaynakları yorumlayıp öne çıkararak sürmüĢ; yerel ve somut çatıĢmaların baskın 
olduğu içerik 80‟lerin ikinci yarısında genelleĢmiĢ (devletle çatıĢma, Kolları Bağlı 
Doğan, 1988); doğa öykülerinin büyük dünya yazarlarından açık etkiler taĢıyan 
öyküler zamanla azalmıĢ, daha çok anlatıcı yazarın kent kaçkını özleminin dile 
geldiği doğa anlatılarına yerini bırakmıĢ; 80 baĢlarında (Acı Duman, 1983) yine 
yerel, bireysel, ilkel (arkaik, primitif) çatıĢmalara geri dönüĢle yurtsama izleği 
(çocukluk coğrafyasına özlem), yazarın kent yerleĢiğine dönüĢmesiyle koĢutlu 
olarak ve artan oranlı uç vermeye baĢlamıĢ, kent ve kentsel yaĢam, getirileriyle 
birlikte olumsuz yanıyla da yansıtılmıĢ (kentleĢme=yozlaĢma); çatıĢmaların çarpıcı, 
görsel, doruk sahneye dönük (Shakespeare), sahneyi (tiyatro) görsel etkiyle 
(sinema) pekleyen bir kurgu anlayıĢı yazı uygulamasını ilkörneklere (arketip) dönük 
olarak biçimlendirmeye baĢlamıĢ (Beyaz Öküz, 1983); seyrek de olsa karayergi 
uçvermiĢ (Acı Duman, 1983), kentsel uzam kapalı tutukluluk (hapishane, hücre) 
uzamı olarak olumsuz yansı(tıl)mıĢ (Kolları Bağlı Doğan, 1988), soyut kurumsal 
erkle (devlet) çatıĢmada yazar çatıĢmanın anlatılaĢması konusunda bocalamıĢ 
(siyaset kavramı burada eĢik kavram çünkü); Marquez‟in Kırmızı Pazartesi‟nde 
(1981) anlattığı, Orhan Kemal‟de de örneklerini gördüğümüz, yazgısını yaĢayacak 
insan izleğini yansılayan etkilenimler baĢarıyla öykülenmiĢ (Memedi Lezgo, 1988), 
yine 80 sonlarında ve özellikle 90‟lardan sonra cinsel çağrıĢımları açık öyküler 
görünmüĢ (Demirdeki Damar, 1989, MahĢer, 1993, Selam AteĢleri, 1998); mitsel 
kalıp 90‟ların öykülerini genelde omurgalamıĢ; eĢkıya, demirci, aĢk, düĢmanlık vb. 
eskil örgeler yetkin, olgun ve yaratacağı etkiler konusunda bilinçli, duyarlı bir yazarın 
çarpıcı biçemiyle yapısal öğelere kavuĢmuĢ; dünya etkileri (Shakespeare, London, 
Kafka, Kurosava, vb.) artık sorunsuz ve doğal biçimde üstlenilmiĢ; yazarımız ikinci 
aĢım eĢiğinde, yani öyküyle roman arasında gidip gelen beĢikle sallanır olmuĢ, ikisi 
de olamayan bir ikircimli biçimle çalkanmıĢ (MahĢer, 1993, vb.); sinema boylu 
boyunca öykünün gündemine girmiĢ (ana belirleyici öğe: Topal Kosak, 1998); 
öykünün sinemanın gücü karĢısında bağımsızlığını koruması 98‟lerden sonra hep 
sorun olmuĢ, 2000‟li yıllar sinema ödününde spagetti western çizgisini dayatmıĢ; 
Türkçenin darbeli matkap etkisi ustalıkla kullanılırken YeĢilçam‟ın görsel poetikasına 
bile baĢvurulabilmiĢ  (YeĢil Süvari, 2002); mit yaldızlanmıĢ, görsel doruk yazıdan 
yemeye baĢlamıĢ (Çukan, 2002); 2000‟lerin sonuna doğru üstanlatıcının 
kaynaklarına (altın çağ) özlemi iyice artmıĢ, ama öte yandan Osman ġahin 
öykülerinde örneğin erotizm, kıskançlık, cinsellik gibi konularda daha rahat, usta bir 
çizgiye gelmiĢ (Klarnetçi, 2007); 2010‟lar, miti ve tragedyayı etkileyici bir dille 
zorlayan öykülerle (Darağacı Avı, 2010) açılmıĢ; yazınsal düzey olarak doruğa 
ulaĢılmıĢ (Çatal Celal, 2010); artık ulusal yazar konumunun benimsendiği anlatıcı 
tutumu yerleĢikleĢmiĢ; romana çıkamayan yazarımız (tabii ki gerekli değil) anıya da 
çıkamamıĢ (Ölümün Süt DiĢleri, 2012); sinemada sıkça rastlanan eski yapıtları 
yeniden yorumlama (restorasyon) çalıĢmaları yapılmıĢ, törel anlatılara uzaktan belki 
son bir kez bakılmıĢtır (Mor Cepken, 2016).  



Zeki Z. Kırmızı 

E-Kitap 2 

34 

 

 

 

2.YAZAR 
 
Yapıta kuĢbakıĢıyla baktıktan sonra Ģimdi kısaca yazara (yazar üzerinden 

yapıta) göz atalım. Yaratmaktan (yazmak) ikinci yaratıcı eylem okumaya (yeniden 
yazmak) tüm bir süreç hem fiziksel, hem tinsel bir süreç ve tüm bilimsel yordamların 
da konusu olabilir. Ülkemizde yapı(t)çözümde atlanan sayısız yordamdan (disiplin) 
birkaçını imleyelim. Toplumbilimi, toplumsal tinbilimi, tinbilimi, üretim-tüketim 
ekonomileri, yayım-basım teknoloji ve yapıları, tarih (özel/genel), dilbilimi, 
iletiĢimbilimi, yazınbilimleri, vb. Yapıta ve yapıtla iliĢkili varlıklara (insan, nesne, 
ortam, iliĢki biçimleri) bakarken süreci (geçici olarak elbette) kapayan yapının 
örgütlenmesinde temel girdiler (öğe) çokyönlü, akaklı, boyutlu bağçiftleri oluĢturur. 
Ben kabaca ve yüzeysel birkaç örnek üzerinde duracağım Osman ġahin özelinde. 
Örneğin yukarıda iki gösterim (diyagram) yazarın ilk kitaplarını yayınladığı 70 
baĢları ile yapıtını olgunluğa taĢıdığı 2000 baĢları ülke koĢullarına dört öğeli iliĢki 
açısından bir yaklaĢım sunmaktadır. Asıl soru Osman ġahin‟in anlatısında belirgin 
izleğin (geri tarımsal, yarı feodal toplumda insan iliĢkileri) toplumsal koĢullarının 30 
yıllık dönemde nasıl dönüĢtüğü. Genel çerçeve (sarı zemin) ülkenin egemen 
kapitalistleĢme sürecini imlemektedir. 30 yıl kentleĢme ve gecekondulaĢma, tarımda 
makinalaĢma, açığa çıkan tarımsal emeğin kentlerde ucuz iĢgücü olarak 
yığınaklaĢması açısından nicel birikimden çoğunu göstermez. 50‟lerde baĢlayan 
göç ve kentleĢme sürmektedir nedenleri baĢka olsa da. Birikim örnekçesinin 
dayandığı ekonomipolitik değiĢmedi, elkoyma (gasp) ve el değiĢtirme (sınıf) 
kavgaları arttı (Bkz. Harvey). Yani tarımsal yapı çözülürken kentleĢme kör topal 
yürümektedir hâlâ. Çizimin odağına ise öğeleri amacımız açısından iliĢkilendiren ve 
yazarın izlek ambarı olan kırsal yaşamı koydum. Benim anlatmak istediğim 30 yıllık 
dönemde yayıncılık etkinliğini öğeleri açısından kırsal yaĢama iliĢtiren ıraklanma. 
Çünkü buradan toplumbilimi ve daha sayısız Ģey gelecektir. Yazar, fiziksel olarak 
hangi uzamda yaĢarsa yaĢasın, yazarlığını kentin sağladığı olanaklara borçludur. 
Yazdığının yayınlanması, ortamlarla (medya) buluĢması gerekir. Üstelik 70‟lerde (ve 
aslında bugün de) geçimi için seçtiği öncelikli yaĢama kaynağı yazmak değildir 
(ayracalar bir yana). Bana göre yayıncılık da iĢ alanı (sektör) olarak anamalcı 
düzenin baĢlangıçta zorunsuz, giderek daha sıkı parçası olarak çalıĢmaktadır ve 
20.yüzyıl baĢına, hatta 19.yüzyıl ikinci yarısına değin uzanır temel yapısal niteliği. 
Ġmparatorlukta yayıncılığın yapıldığı birkaç büyük kent vardı, Ġstanbul, Ġzmir, 
Selanik, Belki Bursa. Tabii Kahire vb. uzak eyaletler sayılmazsa… Dolayısıyla 
yazardan çok daha önce yayıncılık kentsel uğraĢ olarak saptanmalı. Yazar, kent 
uğraĢı olan yayıncılık üzerinden yazarlığını gerçekleĢtirir. Kırsal izleklere bağlı 
yazarlar için de durum değiĢmez. Yerel sanatçıyı arkada bırakıp aĢmanın koĢulu 
ulusal yayım ortamlarına eriĢimdir ki 70‟lere oranla 2000‟ler büyük türlülük ve açılım 
sergilemiĢ, yayıncılık önemli ölçüde sürece katılan tüm kiĢisel etkenler açısından 
bireysel çırpınıĢları (kapris) „meta‟ üretimi ve ürem (kâr) önünde dizçöktürmüĢtür. 
Alan (sektör) olarak emeğin (çalıĢanlar) kırsal kökenleriyle bağından söz edebiliriz 
ama bu da gerek yayıncılığın yapısal dönüĢümü, gerekse hızlı kentleĢme ve onca 
kuĢaktan sonra artık söz konusu değil. Yazarın 70‟lerde bireysel olarak bir ayağının 
kırsalda olması yazarlığının kentli önkoĢulunu belirlemese de yazısına (yapıt) ciddi 
yansımaları olduğunu bir kenara yazalım. Okur ise toplumun sınırlı bir kesimi olarak 
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tıpkı yazar gibi 70‟lerde kırsal anı ve çağrıĢımların izlerini, etkilerini güçlü bir biçimde 
taĢırken 2000‟lerde artık kentlidir (kırsal ortamlarda yaĢıyor olsa bile). Ġki çizim 
arasında ise genelde toplumun tarım toplumundan sanayi (kent) toplumuna 
dönüĢümündeki hızlı ve büyük nicel geçiĢi göstermek istedim. Sonuçta 30 yıl 
içerisinde toplumun önemli bir bölümü kentleĢmiĢ (!), buna karĢılık yazar-yayıncı-
okur üçgeninde değiĢim kentleĢme oranında olmamıĢtır. Genel çerçeve için 
Türkiye‟nin kentleĢmiĢten çok kentlere yığılmıĢ bir toplum olduğunu, kent yaĢamının 
3 kuĢak öncesinden baĢlayarak ve giderek azalan oranlı kırsal yaĢam değerleriyle 
zorlandığını, kentlerin kırsallaĢtırıldığını ama bunun olanaksız bir dayatma olduğunu 
belirtmeden geçmeyelim. Sonuç olarak 2000‟lerde yazın toplumbiliminden söz 
edeceksek altlık olarak kenti kullanacağız. Böyle olunca da kitabın ürün, mal (meta) 
iĢlevinin artan ağırlığı çözümlemenin önemli bir parçası olacak çünkü çift yönlü 
çevrimiçi (interaktif) etkileĢim yazarı ve okuru da yeniden biçimlemektedir. KuĢkusuz 
Osman ġahin özelinde bir yazıntoplumbilimi çözümlemesi, gerçekten çekici bir 
doktora konusudur, yapamam ama böyle bir sorgulamanın nasıl da ufuk açıcı 
olabileceğini kestirmek zor olmasa gerek. Toplumun yerleĢik devingesi (dinamik) ve 
duralgası (statik), sınıfsal bağlamı içerisinde oyuncuların (aktör, karakter) davranıĢı 
nasıl bireĢimleniyor, iliĢkileniyor ve süreç gerçekten kararlı, kusursuz, saltık mı? 

Ne yapmalı? Süreci genel ya da özel odaklı (amaçlı) olarak toplumbilimine 
nesne yapmalı, öncelikle. Yazarın ve yapıtın yazar ve yapıtın örtüĢen ayrıĢan 
yaĢam süreleri içerisindeki toplumsal imleri saptanıp bir veri tabanına 
dönüĢtürülmeli. Yazı fiziksel bir ortamdır. Dil, sözcükler çok uygun çözümleme alanı, 
nesnesidir. Metin geliĢmiĢ yazılımlarla çözümlenebiliyor. Osman ġahin‟in yazarlık 
yaĢamına yansıyan dil tutumu (anlatıcı, uzam, zaman, nitem, ad, eylem, tümce, 
vb.), izlek, biçimsel özellikler zaman ekseninde dağıtılarak okurun yüzeysel algısına 
ilk bakıĢta çarpmayan değiĢim öğeleri ayrıĢtırılabilir. Öte yandan basımdan çıkan 
kitabın okurun eline ulaĢana değin geçirdiği tüm süreç ölçülebilir, sayısallaĢtırılabilir, 
hatta yazar-yayıncı, sözleĢme, dağıtım (ağı), tanıtım, pazarlama, satıĢ ve sürece 
katılan bireylerin ortak konuları olan nesneyle (kitap) ilgili tutumları belirlenebilir. Bu 
tür çalıĢma bize yazar (dolayısıyla yapıt) odaklı olarak yazarla okurun birbirine göre 
konumlanma ve üçüncü kiĢilerin bu konuĢlanmayı algılama (gözlem, yargı, 
paylaĢım, onay, vb.) özellikleri hakkında eĢsiz bilgi kaynağıdır. Hangi alıcı (okur) 
Osman ġahin‟i hangi gerekçeyle okumaktadır? Okur kesitleri (profil) çıkarma gibi 
artık olanaklı toplumbilimsel çalıĢmaların nasıl olup da günümüzde yapılmadığını 
anlamak zor. (Zor mu sahiden?) ġunu öğrenmek zorundayız? Kim okuyor? Ne 
okuyor? Gerçekten okunuyor mu? Yazar ya da okur, yazar ya da okuru ne düzeyde, 
biçimde, konumda görüyor, algılıyor? Yazarla okuru buluĢturan çizgi yaratıcı bir 
etkileĢime açık mı, yoksa saplantılı, kör, bağımlılık yaratan, uyuĢturucu bir bağ mı? 

Tüm bu sorular (yani toplumbilimi) yazınımızda özellikle 60 sonrası rüzgârlar 
estiren Köy Yazını, YaĢar Kemal, Bekir Yıldız ve Osman ġahin için haydi haydi 
yapılmalıydı. Çünkü yazarlığın çağıyla iliĢkilenme biçiminden doğru ya da yanlıĢ 
siyaset çıkar. Doğru siyaset toplumsal (sınıfsal) iliĢkilerin kaçınılmaz eğilimlerini 
yakalamaya, kavramaya odaklı siyasettir, yanlıĢ ise eğilimleri gözardı etme, yerleĢik 
yapıları geleceğe yamama, değerler dizgesi ile yapma (edimsellik, ifa, faillik) dizgesi 
arasında yapısal bağlantıyı çözme, tutunma, tutunmaktan kimlik çıkarma siyasetidir. 
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Yani bir yanda öğrenme vardır, öte yanda (zaten) öğrendim… Yani açık-kapalı 
yapıt, siyaset…  

Neyi amaçladığımı az çok imledikten sonra konuyla ilgili diğer alanlara, 
baĢlıklara hiç girmeyeceğim. Yazarımıza yoğunlaĢacağım Ģimdi. 

Birçok toplumcu yazarımız gibi geçimini uzunca bir süre (sinemayla iliĢkilendiği 
zamana dek en azından) yazarlık dıĢından sağlayan (kamu çalıĢanı: öğretmenlik) 
Osman ġahin önceki kuĢak yazarlarına (örneğin Orhan Kemal, Aziz Nesin, vb.) 
göre daha Ģanslı, çünkü onlar geçim için ayrıca yazmak zorunda kaldılar ve 
yazılarından ödün verdiler. Osman ġahin yazısından ödün vermek zorunda kalmadı 
pek. (Bkz. Aziz Nesin, Ah Biz Ödlek Aydınlar, 1985) Türkiye aydını olarak payını 
aldı o da. Ezildi, tutuklandı, hırpalandı. Ama tıpkı Bekir Yıldız gibi, ilk parlak çıkıĢı 
belli (?) bir okur kitlesince benimsendi. Kendi okurunu yarattı ve bunun rahatlığı 
(Osman ġahin damgası) yazarımızı benzerlerine oranla özgürleĢtirdi, denebilir. Asıl 
sorumuzsa Ģu: Yaratılan okur kitlesinin yazardan beklentisi nasıl geri döndü ve 
yapıtı biçimlendirdi? Yazarla birlikte okurun (çarpık) kentleĢme süresinde kırsaldan 
kopuĢu ortak bir duygudaĢlık ve paylaĢım alanı yarattı mı? 

 
*** 
AĢağıda yazarımızın öz söylemlerinden yola çıkarak yaklaĢımlarını, yazı 

tutumunu özetlemeye çalıĢacağız. Özetten yazar tutumuna iliĢkin sınır çizgisi 
çıkacak mı, Ģimdiden bilemiyoruz. 

 
ÖzyaĢam Dönemeçleri 
 
Torosların yörük köylerinden çıkan Osman ġahin Dicle Köy Enstitüsü‟nü 

bitirdikten sonra Siverek dolayında Bucak AĢireti‟ne bağlı Kalemli Köyü‟ne öğretmen 
olarak atanmıĢ, Sonra Gazi Eğitim‟i bitirmiĢ, Malatya‟da lise öğretmenliği sırasında 
Malatya, Elazig, Tunceli, MaraĢ yöresinde 33 köyü kapsayan halkbilimi (folklor) 
araĢtırmaları yapmıĢtır (Adam Öykü, 1999). 1978 yılında yazdığı bir kitap elestirisi 
yüzünden 1982‟de 18 ay hapis cezasina çarptırılmıĢ, cezasını 1983‟de ġile ve 
Yalova cezaevlerinde tamamlamıĢtır.  Tutukluyken Firar (1984, Şerif Gören) filminin 
öyküsünü yazmıĢ, gözlemlerini Kolları Bağlı Doğan‟da (1988) öyküleĢtirmiĢtir. 

Güneydoğu‟yla ilgili ilk öykü kitabı “Kırmızı Yel‟de (1971) aşırı bir yoksulluk, 
saflık, dinsel baskı ve topraksızlığın” anlatıldığını 1998 söyleĢisinde F. Andaç‟a 
söylüyor. Bölgedeki toplumsal değiĢime ( „kabuk değişimi‟ diyor) Acenta Mirza‟da 
(1974) biraz yaklaĢtığını, örneğin Gömlek öyküsünde köylülerin örgütlenip ağa 
topraklarını ele geçirdiklerini (G. Yıldız‟la söyleşi, 2003); tarımda makinalaĢmanın 
iĢsizliği ve kente göçü, gecekondulaĢmayı arttırdığı ve ağalık yapısının 
çözüldüğünü; Acenta Mirza‟yla birlikte Ağız Ġçinde Dil Gibi‟de (1980) öykü 
tiplemelerinin çoğunda belirgin bir demokratik ruh sezilebileceğini, ilk kitaplarından 
sonra “gücünü olayın çarpıcılığından alan, olayın ardından giden” öyküler ve Bekir 
Yıldız etkisi (Bkz. Adnan Binyazar) eleĢtirilerinden çok yararlandığını, bu tür 
eleĢtirilerin öykü uzamı olarakToroslar‟a yönlenmesinde etkili olduğunu, o günden 
sonra Torosları ve ova insanlarını anlattığını, Acı Duman‟da (1983) “doğu, 
güneydoğu ve Toros kültürlerinin oluşturduğu gizemli, suskun bir ruhu”  yakalamayı 
amaçladığını; kitap içinde yer alan Sarı Sessizlik öyküsüne düştüğü “Bu öyküdeki 
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olaylar ve kişiler gerçek değil kurmacadır” notunun gerçekte tam tersinin sözkonusu 
olduğunu; Kolları Bağlı Doğan‟ın (1988) öfke ürünü bir kitap sayılabileceğini; 
MahĢer‟deki (1998) öyküsü Gölgemin Gölgesi‟ni “hem Toros doğasının içinde, 
hem kendi yüreğinin içinde yaptığı bir anılara gezinin anlatımı” olarak kendini “en 
çok kattığı, doyuma ulaştığı”, “elli yıl önceki çocukluk adımlarıyla yüzleştiği, 
çocukluk izlerini yerden toplamaya çalıştığı” öyküsü olarak gördüğünü; genelde 
Selam AteĢleri (1991), MahĢer (1998) ve Ölüm Oyunları‟ndaki (2002) öykülerin 
Toros insanının ince sızısı olarak görülmesi gerektiğini; yine MahĢer‟de (1998) 
eĢkıya karĢısında kadına çağdaĢ bir Şehrazad misyonu yüklediğini, ustalık 
gerektiren zincirleme anlatımı denediğini, bunun senfonik çaba gerektirdiğini, kitapta 
biraz da kendi ustalığını sınadığını; DiĢler öyküsünün kaynağının Osmanlı Saray 
Bahname‟lerine dayandığını belirtiyor.   (F. Andaç‟la söyleşi, 1998) Duvarlar adını 
verdiği birbirine bağlı dört uzun öyküden oluĢan ve kenti anlatan bir dosyası 
olduğunu, ayrıca çocukluğunu, köyünü ve çevresini eksen alan anı romanı „Eğri 
Yağmur Taneleri‟ adlı bir roman çalıĢması olduğunu Erdal Atıcı‟ya 2008 yılında 
söylüyor. Duvarlar tasarısı ortaya çıkmamıĢ görünüyor, Eğri Yağmur Taneleri‟nin ise 
ad değiĢikliğiyle Ölümün Süt DiĢleri‟nde (2012) gerçekleĢtiği açık. Yazarımızın 
aldığı ve kiĢisel bilgisunar sayfasında yayınlanmıĢ (güncel olmayabilir) ödülleri ise 
aĢağıda: 

 1971 TRT Büyük Öykü Ödülü (Kırmızı YeL öyküsüyle) 

 1980 Nevzat Üstün Öykü Ödülü (Ağız Ġçinde Dil Gibi kitabıyla) 

 1992 Stockholm International Humanizm Ödülü ( İsveçceye çevrilen “Den 
Röda Vinden” kitabıyla) 

 1992 Ömer Seyfettin Öykü Ödülü (Selam AteĢleri öyküsüyle) 

 1994 Sait Faik Öykü Ödülü (Selam AteĢleri kitabıyla) 

 1997 Ankara Film Festivali - Aziz Nesin Emek Ödülü 

 1998 Yunus Nadi Öykü Ödülü (MahĢer kitabıyla) 

 1999 Truva Folklor Derneği "Yılın Edebiyat Ödülü " 

 1999 Antalya Film Festivali-Yaşam Boyu Onur Ödülü 

 2003 Yunus Nadi Öykü Ödülü (Ölüm Oyunları kitabıyla) 

 2007 MTO, MESIAD & İçel Sanat Kulübü "Kraliçe ABA" Ödülü 

 2007 Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü 

 2008 Söke Kültür Sanat Onur Ödülü 

 2009 8. İzmir Öykü Günleri Onur  Konuğu  

 2009 Mersin Kenti Edebiyat Ödülü 

 2011 SİYAD Onur Ödülü 

 
Sinema 
 
Herkes bilir, sinemamızın en verimli yazarlarından biridir Osman ġahin ve 

katkısı öyle böyle değildir. Önce yapıtlarını verirken (15 film) sonra doğrudan film 
öyküsü (senaryo) yazdığını (7 film) biliyoruz. 18 öyküsünden film öyküsü (senaryo) 
çalıĢmalarını yine kendisinin yaptığını belirtiyor. Sinemadan iki ödülü var, emek ve 
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onur ödülleri. Ama haksızlık denebilir mi bilmem, film öyküsü (senaryo) ödülü yok. 
Yine kendi bilgisunar sayfasından listeyi aktarıyorum: 

 
Eserlerinden Uyarlanan Filmler: 

 YAĞMURDAN SONRA, 2008, Yönetmen: Faruk Turgut  

 KURġUN ADRES SORMAZ, 1992, Yönetmen: Bilge Olgaç 

 AġKIN KESĠġME NOKTASI, 1990, Yönetmen: Bilge Olgaç 

 GÖMLEK, 1988, Yönetmen: Bilge Olgaç 

 ZĠNCĠR, 1987, Yönetmen: Korhan Yurtsever 

 GÜLÜġAN, 1985, Yönetmen: Bilge Olgaç 

 KERĠZ, 1985, Yönetmen: Kartal Tibet 

 AYNA, 1984, Yönetmen: Erden Kiral 

 FĠRAR, 1984, Yönetmen: Serif Goren 

 DERMAN, 1983, Yönetmen: ġerif Gören 

 TOMRUK, 1982, Yönetmen: ġerif Gören 

 ADAK, 1979, Yönetmen: Atif Yilmaz 

 KĠBAR FEYZO, 1978, Yönetmen: Atıf Yılmaz 

 FIRAT'IN CĠNLERĠ, 1977, Yönetmen: Korhan Yurtsever 

 KIZGIN TOPRAK, 1973, Yönetmen: Feyzi Tuna 

Senaryolar: 

 AVCI,1997, Yönetmen: Erden Kiral 

 ZĠLLER, 1994, Yönetmen: Eser Zorlu 

 DÖNÜġ, 1988, Yönetmen: Faruk Turgut 

 ĠPEKÇE, 1987, Yönetmen: Bilge Olgaç 

 SU, 1986, Yönetmen: Erdoğan Kar 

 KAN, 1985, Yönetmen: ġerif Gören 

 KURBAĞALAR, 1985, Yönetmen: ġerif Gören 

Yazarımızın sinemaya verdiği gerçekten dev emeğin karĢılığını aldığını 
düĢünemeyiz, zaten kendisi de düĢünmüyor ama bunu öfkelenmeden büyük bir 
incelikle belirtiyor Osman ġahin. 2008‟de Dünya Kitap Eki için yaptığı bir söyleĢide, 
sinema hakkında düĢüncelerini dile getirirken, ilginç bir Ģey söylüyor. DeğiĢtirmeden 
alıntılıyorum önemi nedeniyle: “Ben öykü yazarken, yazdığım öykünün bir gün filme 
çekileceğini hiç düşünmem, düşünmedim.36 yıl önce ilk öykü kitabım „Kırmızı Yel‟ 
için de sevgili Yılmaz Güney aynı şeyleri sormuştu bana. Öyküyü, öykü kurallarına 
göre yazmaya çalışırım. Film öyküleri farklıdır. Pek çok sarkmalar, olay ve görüntü 
yüklü ayrıntılar ister. Ayrıca öykülerimdeki görsellik bizim edebiyatımızda pek çok 
değerli yazarın öykülerinde ve romanlarında da vardır. Orhan Kemal, Yaşar Kemal, 
Fakir Baykurt, Necati Cumalı, Erdal Öz gibi…” Öyküsünü sinemanın dilinden 
titizlikle ayırmak gereğini duyduğu açık, belli ki bu türden görüĢler dile getirilmiĢ… 
Ġncelikli serzeniĢi ise yazın-sinema iliĢkileri konusunda, sinemaya bunca emek 
vermiĢ olmasına, sinema üzerine ayrıca düĢünmüĢ olmasına, özgün film öyküsü 
yazmasına karĢın değiĢik ortamlarda görüĢünün hemen hiç alınmaması…  
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Sinema konusunda Yılmaz Güney‟e (1937-1984) olan gönül borcunu altını 
çizerek belirtiyor. Ġlk tanıĢması Yılmaz Güney‟in Kırmızı Yel‟deki (1971) bir öykünün 
film yapmak üzere peĢine düĢmüĢ olması. TanıĢıyorlar Bekir Yıldız aracılığıyla ama 
film Güney‟in baĢına gelenler yüzünden gerçekleĢmiyor. (2008) Yılmaz Güney‟in 
söylediği aynen Ģu: “Babam, senin canlı bir gözlem gücün var. Çok iyi detay 
veriyorsun. O kadar ki, kamerayı eline alıp senaryoya, yazılı bir metne gerek 
görmeden çekeceğim geliyor. Sen aslında sinemacısın babam. İşin en güzel yanı 
da bu sinemacı olduğunun farkında olmaman.”  Yazın öyküsü ile bir film öyküsü 
arasındaki ayrımı da Yılmaz Güney‟den öğrendiğini açıksözlülükle dile getiriyor 
(2008).  

Osman ġahin‟in sinemayla iliĢkisi konusunda, filmlerin çok azını izlemiĢ 
olmama karĢın ileriki sayfalarda yazabilmeyi umuyorum. 

 
Yazı Kaynakları 
 
ġimdi, yine kendi anlatımlarına bakarak yazarımızın yaratma kaynaklarına göz 

atalım. Kendisi, yapıtının asal kaynağının ne olduğunu çok da iyi özetlemiĢ zaten: 
“Doğa gücüyle insan gücü arasında böylece şekillenmiş çocukluğum. Bu gibi 
ortamlarda gelenekler, görenekler her şeydir. Ailenin, köyün kimliği ve 
özgünlüğüdür. Ve o koşullar ister istemez insanı kavgacı, öfkeli yapardı. Ayrıca 
„sözlü halk anlatım geleneğini‟ sürdüren masal anaları, şifacı kadınlar vardı. Biz 
onlara Beyanalar derdik. Dedem Korkut‟tan, Yunus Emre‟den, Mevlana‟dan, Pir 
Sultan Abdal‟dan, Karacaoğlan‟dan, Dadaloğlu‟ndan öyküler anlatırlar, ağıt 
söylerlerdi. Bu şamanik kadınların anlatımlarında sözcükler daha bir sözcükleşir, 
kalın, gür seslere bürünürdü. Örneğin, „Güneş birden kükrer gibi doğdu‟ sözü 
onlarındır. İşte benim öykülerimdeki gerçeklik ve doğa duygusu buradan, 
özyaşamımdan geliyor...” Aynı söyleĢide Ģunları da ekliyor: “Doğa belirleyicidir; 
insan huyunu suyunu ondan alır. Toroslar yalnızca temiz hava, orman, çiçek 
değildir. Her canlıya yaşamı, korkuyu ve ölümü öğretir. Diş ve pençe yasası geçerli 
olduğu için acımasız ve öldürücüdür doğa. Akla hayale gelmeyen zorluklar, 
kalleşlikler, pusular, avlanırken av oluverme durumu, yaşam ve ölüm korkusuyla 
birbirlerine saldıran yüzlerce canlının yaşadığı yerlerdir Toros doğası.” (F. Andaç‟la 
söyleşi, 1998) Adam Öykü Dergisi‟ndeki yazısında kaynaklarına yeniden değiniyor: 
“Kırsal kesim, köylü kesim deyip geçmemeli: Dünya insanlığının malı sayılan 
destanları, masalları, folkloru, ağıtları, ilkin yalın biçimde onlar yaratmışlar, sonra da 
insanlığın ortak belleği görevini üstlenerek kuşaktan kuşağa aktarmışlardır. Ayrıca, 
çağdaş bir yazarın ulaşabileceği zengin anlatı düzeyleri vardır halk edebiyatında. 
Onlar, yoğunlaştırılmış eylemleri, yaşama biçimlerini binlerce yıldan beri süzerek 
günümüze katılabilmeyi başarmışlardır. Bugün modern sanatın kullandığı imgeler 
ve simgeler, halk sanatından seçkinlerce alınmış imgeler ve simgelerdir. Onların 
yarattıkları kültürleri daha gerçekçi, yalın ve canlı bulunduğumu söylemeliyim 
(…)Yazar, halk anlatım geleneğinden yararlanırken, kayıt edici, yineleyici, aktarıcı 
olmaktan ısrarla kaçınmalıdır. Dün ile bugünün bilincine kendi yaratıcı sezgilerini de 
katarak, yapıtlarını evrensel boyutlara ulaştırabilmenin yollarını aramalıdır. Kendi 
kültürüne, kendi insanına dayanmayan bir sanat yapıtının havada kalacağına 
inanıyorum” (1999).  
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Köylülerden çok eĢkıya öyküsü dinlediğini; (1998); çalıĢmalarında 
kadınlarımızı öncelediğini (Buket Şahin‟le söyleşi, 2003); doğduğu bölgede, 
Toroslarda Türkmen köyü olan Arslanköy‟ün tüm yapıtındaki ağırlıklı yerini, öykü 
yazmaya yöneliĢinde ikinci nedenin 1950 yılında, on yaĢındayken, Diyarbakır Dicle 
Köy Enstitüsü‟ne girmek olduğunu; çok kitap okuduğunu; Güneydoğu‟daki doğrudan 
tanıklığından etkilendiğini ve gerçeğin anlatma, yazma yönündeki zorlayıcı baskısını 
üzerinde derinden duyumsadığını; bölge insanının sesi olmaya çalıĢtığını, egemen 
yazgıcılık çizgisine karĢı us bayrağını yükseltmek istediğini; duyduğu her Ģeyi bir 
kenara yazmasında gençlik yıllarındaki yalnızlığının da payı olduğunu;  [“O yıllar 
Güneydoğu‟da, bölücülük - Kürtçülük yoktu. Feodalizmin iki ayağı Ağa – Şeyh 
ağırlığı vardı. Topraksız marabalar, toprak reformu nedir bilmiyorlardı. Yol, su, 
elektrik, sağlık ocağı, makineleşme, kitle iletişim araçları yoktu. Bütün bunlar 
öykülerimde enine boyuna işlenmiştir. Bugün yol, su, elektrik, Tv., cep telefonu, 
okul, sağlık ocağı, var ama iş yok, ekmek yok, toprak reformu yok. Devletin 
milyarlarca liraya yaptırdığı dev barajlar, sulama kanalları, toprak ağalarını zengin 
ediyor. Aşırı bölücülük, emperyalizmin parmağı, Kürtçülük dev boyutlarda vardır. O 
bölgenin sorunları 1957 / 58 yılından bu yana bin kat artmıştır.” (Erdal Atıcı‟yla 
söyleşi, 2008)]; YaĢar Kemal‟in ardılı olarak kendisini karınca kararınca ağıtlarla 
birlikte „sözlü halk anlatım geleneği‟ içinde saydığını; Kürt „dengbej‟lerinden 
etkilendiğini; Malatya Lisesi öğretmenliği döneminde yakın bölgede halkbilimi 
çalıĢmalarının yapıtının biçimlenmesindeki yerini (1999) belirtiyor. 

Dünya yazınından etkilendiği yazarları, kimi yazarların yapıtlarını da imleyerek  
sayıyor Osman ġahin: Erskine Caudwell,  John Steinbeck (Bilinmeyen Bir 
Tanrıya, Fareler ve Ġnsanlar), Jack London (YaĢamak Hırsı, VahĢetin Çağrısı, 
AteĢ Yakmak), William Faulkner,  Jorge Amado,  Dostoyevski, Tolstoy, Anton 
Çehov, Maksim Gorki, Mihail ġolohov, Cengiz Aytmatov, Panait Istrati, Nicos 
Kazancakis, Rainer Maria Rilke,  Franz Kafka, Stefan Zweig, Elias Canetti, James 
Joyce, Virginia Woolf, Samuel Beckett, Doris Lessing (1998, 1999, 2008). 

Türk yazınından ise; Ömer Seyfettin, Nazım Hikmet, Sebahattin Ali, Sait Faik, 
Samim Kocagöz, Mahmut Makal (Bizim Köy), Orhan Kemal (Babaevi, Avare 
Yıllar, Cemile), YaĢar Kemal (Ġnce Memed), Kemal Tahir (Köyün Kamburu), 
Oktay Akbal, Fakir Baykurt, Kemal BilbaĢar, Ceyhun Atuf Kansu, Ahmet Arif, Cahit 
Külebi, Mehmet BaĢaran, (Cemo, Memo), Talip Apaydın, Fikret Otyam (Oy Fırat 
Asi Fırat), Bekir Yıldız adlarını belirtiyor (1998, 1999, 2008). 

Kaynakları içinde ressam olarak Nuri Ġyem, Nedim Günsür, Turgut Zaim, Bedri 
Rahmi Eyüboğlu; sinemacı olarak Ömer Lütfü Akad, Yılmaz Güney çizgisini 
vurguluyor (1998).  

YaĢar Kemal için anneannesinin, Türkmen kadınlarının kullandığı sözcükleri 
kullanarak çok büyük bir roman dili yarattığını dönüp dönüp dile getirmekten 
vazgeçmiyor (2002). 

 
Yazı Tutumu (Siyaseti) 
 
“Kökleri bizim olan, bize dayanan yerel-ulusal kültürlerden evrensele açılan bir 

gelenekten yanayım. Ulusal kültürleri evrensel kültürlere açılan yaratıcılığın ilk 
hareket noktası, ilk beşiği olarak görürüm.” (Feridun Andaç‟la söyleşi, 1998).  
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Önce yazacağı öykünün konusunu seçmektedir. Onun için konu önemlidir 
(1998). Öte yandan konu ne olursa olsun, yazar için önemli olan „bakış açısı‟dır 
(1998).  

Dile, kurguya özen göstermeye, „olay‟ öyküsünden kaçınmaya çalıĢmıĢtır 
(1998) Onun için sözcükler öykünün „kanı, canı, eti‟. Sözcüklerin içini görmeye 
çalıĢtığını söylüyor: “Sesleri, renkleri birbiriyle sıkıca örüp kenetleyerek gizli iplik ve 
düğümlerden oluşan öykü kumaşını ağır ağır örmeye çalışırım.” (1998) 

“Her yapıtımda bir önceki yapıtımdaki anlatım dilinden daha farklı, daha işlek, 
pırıltılı, yeterince fırınlanmış, damıtılmış, adeta dilden dil yaratılmış anlatım biçimleri 
bulmaya çalışıyorum. Bu da ister istemez bir sözcük ve dil tutkunu yapıyor beni. 
Ayrıca öykülerimde yer alan karakterlerin, tiplerin, öykü içindeki konumlarına, kültür 
düzeylerine göre psikolojik boyutlar da katmaya çalışıyorum.” (1998) 

Konu kaygısını ustalaĢtıkça nasıl aĢtığını Ģöyle anlatıyor: “Öykücülüğüm ilk 
yıllarında hangi konuları yazacağım kaygısı, vurucu olma kaygısı biraz ağır basardı 
bende. Öyküleme yeteneğimi geliştirdikçe bu tavrımın yanlışlığından kaçındım. Öz 
ve biçim ilişkisinin yanı sıra dili, anlatımı nasıl kullanacağım, nasıl öyküleyeceğim, 
yerel konulardan evrensel boyutlara nasıl ulaşabileceğim gibi kaygılar yüzünden, 
öykü sanatının asıl sorunları iyice ne çıktı bende.” (Adam Öykü Dergisi, 1999) 

Yazarımız en büyük Ģansı olarak kendini, yaĢama sıfırdan baĢlayıĢını 
görmektedir. Çünkü  "...Bir yazar yaşadıkları kadar yazardır, duruşu kadar 
yazardır.” (Güler Yıldız‟la söyleşi, 2003) “Ben hep Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu 
Anadolu'yu, Çukurova'yı ve Torosları yazdım. Dünyanın her tarafında da bu 
böyledir. Bir yazar neyi iyi biliyorsa onu yazmak zorundadır. Yani bu okura saygıdır. 
Eğer yazar bilmediği bir şeyi anlatırsa, yüzüne gözüne bulaştırır. Yani ben şimdi 
kutupları bilmeyen bir yazar olarak, kutupları iyi anlatamam.” (Aslı Örnek‟le söyleşi, 
2002). Doğası varsıl Toroslar, Çukurova, öykülerine doğa betimleri, öykü uzamları 
olarak yansımıĢtır (1998) Ona göre öykü gerçeği olduğu gibi yansıtmaz. Ġki tür 
gerçek var, görünen gerçek ve öykünün kendi iç gerçeği. Ġki gerçeği de yazar 
dikkate almalı.(1998) 

Osman ġahin için insanların kiĢilikleri „yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgide‟ 
belirlenir  (2002). Canlıların yaĢamında korkunun yeri büyüktür, yaĢamsal bir 
duygudur korku. YaĢamak için korku denen duygunun kesinlikle bilinmesi gerek 
yazara göre (1998). 

Kendisini „doğa, yalınlık, şiir, coşku‟ nedeniyle Sait Faik öykü duyarlılığının 
parçası saymaktadır (Sunay Akın‟la söyleşi, 1994) 

Öykülerinde „feodal değerlerin eleştirisini‟ yapmaktadır (2003). Yazdığı 
yörelerin gerçeği kanlı olduğu için öyküleri kan kokmaktadır. Okurun duygularını 
gözeterek öykülerini tatlandırmadığını belirterek “Benim için okurlardan önce 
gerçeğe saygı gelir...", diyor (1998). “Birçok öykümde ağır toplumsal haksızlıkları, 
çarpıtılmış din anlayışının elinde heder olmuş insanları, çekilmez hale getirilen 
yaşamın bireyler üzerinde yaptığı ağır psikolojik yaraları, kolay, anlaşılır bir dille 
yazmaya, okurlarımın zevklerine seslenerek, onların iç dünyalarını zenginleştirmeye 
çalıştım.” (1998). Sosyalist gerçekçi yazarların bir yanlıĢına değinir, genellikle yerel 
ve çarpık gelenek, görenek, töre ve adetleri Ġslam‟la iliĢkilendirme saplantısı taĢırbu 
yazarlar: “İnsanı özellikle kadını ezen, aşağılayan bu töresel birikim, İslâm‟ın da 
karşı olduğu bir şey olmasına rağmen bunları İslâm kaynaklı göstermek ya kötü 
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niyetin ya da cehaletin eseridir..." (1998) Onu yazma konusunda asıl yönlendiren 
Ģeyi ise kendisi Ģöyle dillendiriyor: “Ama işin gerçeğini söylemek gerekirse, beni 
yazmaya asıl motive eden, beni ateşleyip hareketlendiren asıl güç, büyük kentlere 
gelince, yani, „farkı fark edince‟, içinden çıktığım kırsal kesim insanlarının, 
gerçeklerinin hor görülmesi, köklü kültürlere sahip olmalarına karşın, onların 
kültürlerinin önemsiz ve yok sayılması olmuştur. Bu düşünce, zaman içinde, derin 
sınıfsal öfkeler yaratmış, toplumcu gerçekçi bir çizgiye yönelmeme neden olmuştur.” 
(1999). 

 
Ana Ġzlekleri  
 
Tahsin Yücel, Milliyet Kitap‟ta 2007 yılında Osman ġahin‟in yazı evrenini ve 

izleklerini çarpıcı biçimde özetliyor: “Osman Şahin öykülerinde okurlarını Doğu, 
Güneydoğu, Çukurova ve Toros insanlarının gizemli dünyalarına götürür. İnsanın 
soyunun özünde varolan kötülüğü, ölüm temasını, korkuyu, çarpıtılmış cinsellikleri, 
kıtlığı, umutsuzluğu, efsaneleşmiş aşkları, teknoloji ile gelen değişimin insana 
yaptığı etkileri, eski şaman ve pagan kültürlerin izlerini yoğun psikolojik bir derinlikle 
çoşkulu, renkli, doğurgan, şiirsel bir anlatımla yazar. (…) İşin ilginç yanı, kısa öykü 
ustası Osman Şahin okurunu bir roman evreninin içinde yaşattı hep. "Kırmızı 
Yel"den "Mahşer"e, Şahin'in öykülerinin neredeyse tümü, özleri bakımından 
birbirlerine çok yakın ortamlar içinde, insanın insanla, gelenekle, doğayla ilişkilerini 
yansıttı bize; bunu da, arada bir 'dair'lere, 'ait'lere yer verdiği olsa bile, Çukurova'nın, 
Güney Doğu Anadolu'nun dupduru ve dopdolu dilinden, havasından, suyundan, 
toprağından süzülmüş, yalınlığı ölçüsünde şiirsel bir anlatımla gerçekleştirdi.” 

 Bir yerde Ģöyle diyor: “Ölümü bir oyun haline getirmiş Anadolu insanı. 
Öldürme mitosu diye bir olgu var yani. Öldürmek "tak" diye tetiğe çökmek değil; 
acısını çıkara çıkara, onu korkuta korkuta, öleceğini hissettire hissettire... Bu bir 
oyundur.” (Güler Yıldız‟la söyleşi, 2003). 

 Türk Yazını‟nda Fırat‟ı öykü olarak ilk yazanlardan olduğunu söylüyor (2003). 
Müziği öykü kiĢisi (karakter) olarak iĢlemiĢtir (Örnek: Bozkırda Vivaldi, Ay 

Bazen Mavidir, 1989). (Feridun Andaç‟la söyleşi, 1999) 
 

 Rastgele bir izlek dizinlemesi yaparsak ilk elde aĢağıdaki baĢlıklar çıkar: 

 Kötülük 

 Ölüm, öldürüm 

 Korku 

 Cinsel şiddet 

 Kıtlık 

 Umutsuzluk 

 Efsane aşklar 

 Teknolojinin olumsuz etkileri 

 Şaman, Pagan etkiler 

 Doğa-insan-gelenek ilişkileri 

 Fırat 

 Mağara  
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 Kırsal dönüşüm 

 Toros yörük yaşamı 

 Kadın 

 Eşkiya 

 Demirci 

 Çoban  

 Orman 

 Kan davası, öç 

 Ağa-köylü çatışması 

 Çukurova 

 Kentleşme 

 Cezaevi 

 İşkence 

 
KarĢılaĢtırmalar 
 
"Kırmızı Yel" adlı öykü kitabım çıktığı zaman çok eleştiri aldım. Adnan 

Binyazar, eleştirisinde: "Osman Şahin Güneydoğu‟yu yazıyor. Orada Bekir Yıldız 
var, orayı Yıldız‟a bırakmalıdır. Osman Şahin Torosları, o dağların gizemini yazsın," 
demişti. İkinci kitabımda büyük ninem Deli Hatice‟yi anlattım. Kendi topraklarımı 
anlatımımda dilimin şiirleştiğini yazmıştı. Binyazar‟ı çok sevdiğim için bir de Bekir 
Yıldız ismi nedeniyle yavaş yavaş Toroslara döndüm. İkinci kitabımda sekiz 
öykünün dördü Doğu‟yu, dördü de Torosları anlattı. Daha sonrakilerde Doğu 
öyküleri azaldı.” (Feridun Andaç‟la söyleşi, 1998) 
 

Yazınımız Hakkında DüĢünceleri 
 
1998 yılında (yaklaĢık 20 yıl önce, 58 yaĢında) yazarımız, Feridun Andaç‟a; 

“Ülkemizde sanatçıların öfkeli olması, kurulu düzeni eleştirmeleri gerek,” diyor. Öfke 
sözcüğü üzerinde durmak gerektiği açık. Yine aynı söyleĢide seçkinci kimi çevreleri 
eleĢtirerek, tüm dünyada gelenekselden, mitos ve destandan yararlanma 
önemliyken, bunun dıĢlanması, küçümsenmesini yanlıĢ bulduğunu söylüyor. Ona 
göre Hilmi Yavuz bu gerçeği görmüĢ biridir. (Hilmi Yavuz‟un gördüğü gerçek soru 
imini hak ediyor bana kalırsa.) 

2003‟de (Güler Yıldız‟la söyleşi) bunalım edebiyatı yapıldığını, yazarın kiĢisel 
bunalımlarını anlattığını, bunalım yazını gerekmekle birlikte sanatın insan için 
olduğunu, yazının duygu, aĢk iĢi olduğunu ama seks olmadığını özenle ve açıklıkla 
dile getiriyor. Ona göre kendi coğrafyasından utanan bir kuĢak yetiĢti. Öykülerinin 
yazınsal değeri ve dili tartıĢılmamakta, görmezden gelinmektedir. 2008‟de Erdal 
Atıcı‟ya “bunalımın ocağını kimse sorgulamıyor. Bana kalırsa bunalım, kapitalizmin 
pisliğinden başka bir şey değil,” diyerek kanısını 5 yıl sonra da yineliyor. 

2004‟de yaptığı söyleĢide (Sennur Sezer‟le) 70 kuĢağı yazınımız içinde 
kendisine en yakın, benzeyen yazar olarak Ümit Kaftancıoğlu‟nu gösteriyor. 

2007‟de Erdal Atıcı‟yla söyleĢisinde aynen Ģunu söylüyor: “İstanbul ağırlıklı 
edebiyat türleri övülüyor, öneriliyor. Emekçiler, Anadolu coğrafyasında yaşayan 
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insanlar, işçiler, köylüler, fabrikalar, deniz emekçileri pek yazılmıyor, yazılanlar da 
göz ardı ediliyor.”  

2008‟de Adil Okay‟a; 80‟lerden beri küreselleĢmenin bir sonucu olarak, 
emekçilerin, iĢçinin, köylünün dramlarının pek yazılmadığını, yazılanları da 
medyanın görmezden geldiğini, parayla eleĢtiri yazdırıldığını, Sait Faik‟in dediği gibi 
insanı sevmekle baĢlamanın doğru olduğunu ama hangi insanı sevmek sorusunun 
da önemli olduğunu, bunalımdan sözetmekle yetinilemeyeceğini, bunalımı üreten 
ortamı, nedenlerini yazmak gerektiğini, söylüyor. 

YaĢar Kemal üzerinde çok düĢündüğünü ve çalıĢtığını değiĢik yerlerde, her 
fırsatta belirtiyor. 

Anladığımızca kentli bireyci bunalım yazınına öfkelidir Osman ġahin. Kırsal 
gerçeğin yazınımızdan sürgün edilmesine de.  

 
Yazını Hakkında DüĢünce ve Yorumlar 
 
Andaç, Osman ġahin‟le söyleĢisinde (1998) Ģöyle bir saptama yapıyor 

(yazarın yüzüne, doğrudan): “Hiçbir zaman dönemin, günün, eğilimlerin yazarı 
olmadınız. Bir coğrafyadan yola çıktınız, bir yere doğru ilerliyorsunuz.” Özellikle, 
coğrafyaya odaklanmayı cımbızlıyorum. Sunay Akın‟da (2003) benzer bir Ģeyi dile 
getiriyor: “Yalnızca Türk edebiyatında değil, tüm Akdeniz edebiyatında bu 
coğrafyaya böylesine tutkulu olan ve böylesine güzel anlatan ikinci bir yazar yoktur 
desek, abartmış olmayız.” Yine aynı yılda Füsun Özbilgen‟den (Radikal Gazetesi) 
Köy Yazını akımına gizli bir eleĢtiri (hafifseme) ile yazarımız için Ģöyle bir onay 
geliyor (Özbilgen‟in, ötekileri harcaması gerekiyor muydu sizi yüceltmek için Sayın 
Osman ġahin?): “Hocamın öyküleri köylüleri anlatıyordu ama, o bir ara furyası çıkan 
ucuz köy edebiyatı, 'köylümüz başımızın tacıdır ne yaptıysa doğrudur, biz ona 
hayranız' edebiyatı değildi onun yazdıkları.” Sunay Akın‟a yeniden kulak verelim: 
“Bir modern söylemci, fakat bir müze gibi kokuyor.” Erdal Atıcı yorumunda önemli 
bir noktaya değiniyor: Osman ġahin öykücülüğünün bir özelliği kalemini bir kamera 
gibi kullanması. Bu yüzden kahramanlar canlı, parlak, ıĢıltılıdır. Öyküleri, bir filmi 
izler gibi okunur. KiĢilerin duygularına katılmak değil, anlamaya çalıĢmak öne çıkar. 

Ġzzet Harun Akçay (2007) Güneydoğu‟ya odaklı Kırmızı Yel‟in okunmasının 
zorunlu olduğunu yazmıĢ. Özellikle „yerel şiveyle bezeli dil, ilk kitap olmasına karşın, 
çok yetkin ve yer yer, öykülerin bütünlüğü içinde şiirsel.‟ Öykülerde, yerel sözcük ve 
deyiĢlerle harmanlaĢmıĢ, arı, akıcı, anlaĢılır Türkçe‟nin özellikle dikkatini çektiğini 
belirtiyor. Ekliyor: Öykülerin temelinde uzlaĢmaz feodal ağa-yoksul köylü çeliĢkisi 
var. Ağır, ciddi, haklı ve doğru bir eleĢtiri sergileniyor. 

Bedri Aydoğan bildirisinde (2008) iki öykü coğrafyasını vurguluyor: Güneydoğu 
Anadolu ve Çukurova-Toroslar. Çukurova‟nın tamamı değil, Mersin‟den Antalya‟ya 
uzanan Batı kesimi özellikle. Çukurova dağı ve ovasıyla öykülere girer. Dağ biraz 
daha ağırlıklıdır. “Osman Şahin‟in öykülerinde doğa önemli bir mekândır. İnsanı 
ferahlatır, mutlu eder.” Ve, “Osman Şahin asıl Toroslar‟da yaşayan insanı, onun 
yaşamını, kültürünü ve özellikle dramını anlatır.” Aydoğan yine ilginç bir saptama 
yapıyor: “Görüldüğü gibi Yörükler bilgelerini, şeyhlerini de yaratıyorlar. Ancak her iki 
öyküde de bu kişiler olumlu tutum gösterirler.” Ona göre Osman ġahin öyküleri 
yörük yaĢamıyla ilgili zengin gereç sunarlar. “Onun öyküleri de Yörüklerin 
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yaşamından tarihe bırakılan son izler olabilir.” Buna karĢın asıl amacı bireyi 
anlatmaktır: “O yöre ve kültür içinde insanın duygu dünyasını, daha çok 
çıkmazlarını, dramını ele alır. Bunun yanında kimi öykülerde coğrafyanın etkisi, 
topraksızlık, işsizlikten kaynaklanan sorunlar ele alınır. Bu öykülerde de insan asıl 
yerinden koptuğu için sıkıntıya düşer.” Bir Aydoğan gözlemi daha: “Osman Şahin‟in 
öykülerinde insanlar bulundukları yerden şikâyetçi değillerdir. Büyük bir geçim 
sıkıntısı görülmez.” Ġnsan asıl yerinden koptuğu için sıkıntıya düĢer. Anlatı zamanı 
konusunda saptaması ise Ģöyle: “Osman Şahin öykülerinde  tarih  belirtilmez. 
Doğanın zamanı işler. Yakın dönem de, uzak destansı dönem de vardır. Osman 
Şahin göçer yaşamının artık sona erdiğini görür. Bu yüzden bu coğrafyada bireysel 
geçmişini arar.”  

Adil Okay (2008), yazarın “bu yaşta bile (68) medya tekellerine boyun 
eğmediğini, postmodernizme eleştirel yaklaştığını, küreselleşme diye aklanmaya 
çalışılan emperyalizme karşı tavır alışını, heyecanını” vurguluyor. Çok ilginç bir 
saptaması da Ģu: “Lirik gücü ve şairsel içgüdüleri birçok bakımdan Rilke'yi 
anımsatır.” Okay‟a göre Osman ġahin yazını, köy romancılığı kapsamına girse bile 
artık ortadan kalkmıĢ olan „Köy Romanı‟ türüne indirgenemez: “Psikolojik derinliğe 
inmekteki ustalığı nedeniyle Şahin, eserleri bu konuda yeterli olmayan birçok yazarı 
geride bırakmıştır.” Ülke ekonomik yapısının yarı-feodal olduğu dönemde yazmaya 
baĢlamıĢ, kapitalizmin geliĢmesine tanık olmuĢtur. 

Ġsmail Mert BaĢat‟ın Osman ġahin‟e uyarladığı Adorno‟ya iliĢkin Eagleton 
yorumu ilginç: “En esaslı siyasi eser, siyaset hakkında tamamen  suskun kalandır.” 
ġahin gerçekçiliğindeki ayrıcalığı imleyen BaĢat, bunu gerekçelendirirken epeyce 
yapay bir kuramsal gerekçeyi yedekliyor: “Osman Şahin‟in gerçekçilik konusundaki 
ayrıcalığı, toplumsal ile zihinsel arasındaki sarkacı, doğrusal bir gel-git hareketinde 
sıkıştırmayışıdır. Onu, aynen hayatın kendisinde olduğu gibi, toplumdaki ve 
bireydeki çatışkıların zengin ve hareketli birlikteliği içinde ve onlarla ilişki ağları kura 
kura, helezonlaşan salınımlar içinde çalıştırmasıdır. Bu salınımlar hayatın diyalektik 
akışkanlarına tekabül ettiği içindir ki, Osman Şahin öyküleri, bazen masalsı, bazen 
destansı dile yaslandığında bile canlı-kanlı, sahici bir hayatın içinde kalmayı 
başarır.” Güncel siyasete yamanmayıĢını; “Osman Şahin, öykülerinde sınıflar 
gerçeğini ve insanların bu gerçeklik içinde konumlanışlarını diline dolamaz. Onun 
yerine öykülerini insan tutum ve davranışlarının içinden ve bu tutumların 
değişebilirliğini göstererek akıtır. Bu akış sırasında, görünür gerçeklerde sağladığı 
yarılmalar arasından, okurun sınıflar gerçeğine doğru yol almasına olanak 
sağlamakla yetinir. Siyaset konusunda suskun kalırken, sözcük aralarında nefes 
alan, metne yedirilmiş bir politik tutumun sahibi olur,” biçiminde yorumlar. BaĢat‟a 
göre yazarımızın öykü kuruluĢu kesinlikler değil olasılıklar üzerindendir. Okur, 
öykülerdeki insanların iyi ya da kötü olmadıklarını, bu niteliklerin koĢullardan 
kökenlendiğini anlar. „Kahraman‟ karakteri yoktur. Öykülerde içerik biçim, biçim de 
içerikleĢir. Onda gerçekte olay değil, süreçler vardır, bu nedenle yanıt vermez, soru 
sorarlar. 

Bu bölümle ilgili bir özet aĢağıda... Yazarı anlamak için Ģu noktalara 
odaklanmak iyi olabilir: 
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 Ortada özyaşam gereci olarak kır (ve onun kendini üretimi), kent (ve onun 
kendini üretimi) ve kentleĢme süreci (çözülmüĢ ve kapitalistleĢen tarım, kırsal 
yaĢam) var. Bir de bu üçlemeye karĢılık gelen yazarın baĢka yer ve zamanlarda 
eĢanlı ya da ardıĢmalı konumlanıĢı var. Ayrıca özyaĢam tanıklığını (bir nedenle) dile 
getirme isteği. Sorularımızsa Ģöyle: Yazarı süreç ve konular konusunda belli 
anlamlandırma ve imgeleme siyasetine iten nedenler, değerleme dizgesi, geçmiĢ 
(tarih) duygusu nasıl bireĢimleniyor? Bir açı kaçınılmaz mı ve kaçınılmazsa yazar 
kendisini hangi açıya yerleĢtiriyor ve sürece, karĢı-açıya oradan bakıyor? Bundan 
bir doğrulama (onama) kipi çıkarılmalı mı? 

 Bir yazarın, anlatı uzamıyla (coğrafya), anlatıcı uzamıyla, kendi yaĢam 
(etkileĢim içre) uzamıyla ilgili üçlü uzay kurgusu (belki bağıntısı demeliydik) okuru 
(kitle) ne ölçüde içine alıp kendisine uzam açmasına izin veriyor? Yoksa uzam bir 
ıraklaĢtırma poetikası olarak mı devrede ve bu yüzden mi yapıtın uzaktan belirsiz 
sözveri (vaad) olma çekiciliğini (büyü) güçlü, etkili kılıyor? Kentin öğütülmüĢ ya da 
öğütülmekte olan dünkü köylüsü (kırsal kökenli toplum ki içinde yazarından okuruna 
değiĢik insanlar yer alıyor) yeni kent koĢullarında olanaksız isyanının düĢlemsel 
karĢılığıyla (anısal yer/zaman) teselli mi ediliyor? 

 Yazarın eĢitlikçi toplum düĢü (bu yönde hemen hemen hiç göndermesi yok 
aslında, söyleĢilerinde birkaç Ģey dıĢında) içtenlikli, saf (naif). Gerçekçilik, 
dıĢarıdakini algıya gelmiĢ biçimiyle yansılamak değil, içine imge koymaksa (katmak, 
dayatmak, dürtmek, sokuĢturmak, vb. ne derseniz deyin) bu saflığa burukluk, hüzün 
de katıĢıyor. Zaten Osman ġahin‟i yazar yapan Ģey, sanırım kendi kanısının tersine, 
yansıtma konusunda dıĢ dünyaya bağlılığından (sadakat) çok, güçlü imgelemi, 
gerçeği kazıması.   

  Öte yandan genelde yaĢam, toplum ve siyasetle ilgili kendini oturttuğu yerle 
çeliĢmemiz hiç gerekmiyor. Hepimiz aynı Ģeyleri söyleyebilir, bana göre çok da 
yanılmayız. Zaten birbirinden ayrılması gereken Ģeyleri karıĢtırmaktan doğuyor 
sancımız. Neden, öğe (kiĢi, çevre, sıra, doğa), amaç, süreç, yargı, koĢul, bağlam, 
değer, vb. öykü biriminde biniĢip kakıĢsa, kesiĢse de ve öykü bu kesiĢim alanından 
üç (ya da dört) boyutlu olarak filizleniyor olsa da tek baĢına ayrı ulamlara, sınıflara, 
varlıklara, türlere özgü varlıklar, tüm sayılanlar ve sayamadıklarımız... Bu varlıkları 
iliĢkilendirirken bir varlığın özırasını ve bağdaĢık mantığını diğerlerine uygulamaya 
kalktık mı önce anlatı kiĢisi, arkasından anlatıcı kiĢi ve en arkada üstanlatıcı, yani 
yazar boĢa düĢebilir. Osman ġahin‟de kabul edilebilir ve zamanları aĢacak 
klasikleşme adayı bir yerleĢimden (öykü habitusu ya da fasiyesi, yaĢam alanı) söz 
edebilir miyiz?  

 Yukarıdaki soruyu yazarın geçici (güncel) etkiyle süreli, kalıcı etkiyi yapıtı 
açısından nasıl yorumladığına bağlayabiliriz. Osman ġahin‟in seslendiği okur hangi 
zaman(lar)ın okuru? 

 Yazın çevresinin dıĢlayıcı tutumunda yazarımızın da belirttiği gibi gerçekten 
tam da bize özgü bir darkafalılık, anlamayı yadsıma dayancı, direnci var, belli. Ama 
soru Ģu: Her dıĢlama giriĢimi bir değeri harcıyor diyebilir miyiz? 
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 Peki, bir soru daha: Yazar okurlarının artı 1‟i mi? Olmak zorunda mı? Yazarı 
okurundan ayıran Ģey kiĢisel yaĢamından süzdüğü ve okurunun imgelemine 
dirençsiz iliĢtirdiği, hatta okurunu tetikleyip anımsamasına yol açtığı özimgelemi mi? 
Belki bu da yetmez. Üstüne yapı çatma becerisi, imgenin yapı içindeki yerinin 
ön(sel)tasarımı gerek. Ressam resmini anlığında (zihin) önceden çözmüĢtür. Ana 
imge değiĢik iliĢkiler içinde konuĢlandırılmıĢ, sayısız kez denenmiĢtir bile. 

 Hayır, öyküm sinemaya borçlu değil, sinemam öyküme borçlu, diyor. 
EleĢtiriyi, hatta suçlamaları baĢtan kesmek istiyor. Öykümü sinematografik anlık ve 
görsel etkilere (efekt) indirgeyemezsiniz, demeye getiriyor. Bir yazar için gerçekten 
her iki alana da bulaĢmıĢsa ve önceliği (geleceğe yatırım açısından) yazı ise önemli 
bir savunma sayılmalıdır bu. Ya yapıt ve onun görsel imge çağrıĢımı? Sinemada 
kabul edilebilir, belki de zorunlu imgenin yazıda karĢılığı var mı, yoksa doğaları 
tümden baĢka mı? Ġmgeyi de (molekül olarak düĢünürsek) bileĢenlerine ayırıp 
çözümlemek gerek aslında. Aynı imge içeriği (açık-kapalı biçiminde ikili saymaca 
düzeni) değiĢik gereç, dıĢavurum biçimlerinde geçerli, ortaktır. Onları sinemanın, 
resmin, yazının imgesi yapan Ģey nedir (soralım o zaman?) 

 Saramago‟nun çözdüğü Ģeyde YaĢar Kemal ve Osman ġahin takıldı diyebilir 
miyiz? Ki değerli yazarlarımızın önemli yapıtları Saramago‟yu önceler.  Yazıya 
(yapıt) katıĢan değerleme dizgesinin izini nasıl sürmeliyiz? Okuru nerede, nasıl 
uyarmalı, ıraklandırmalı yazar? ÖzdeĢleĢmeyi yalnızca bir uygulayım aygıtı olarak 
kullanabilir miyiz? Yazarın (yapıtın, anlatının) zamanla il(g/iĢk)isinin doğrusu var mı? 
Anlatının zamanı geçmiĢte, Ģimdi ya da gelecekte iĢleyebilir. Yazarın Ģimdisi, 
anlatının zamanıyla nasıl örgülenecek, yazar beni zamana (haliyle uzama da) nasıl 
yükleyecektir (Ģarj)? Elinin altında ne türden aygıtlar (aparat), ölçütler, deneyim ve 
biriktirilmiĢ tutumlar (dolayısıyla siyasetler) bulacaktır, bulmalıdır? Yazarın doğruluk 
derdi olmalı mı? Doğruyu nasıl bir uzam/zaman içine, üstelik devingen (ya da 
dondurulmuĢ) olarak kendi üzerinden salacak, üstelik okurunu buna kandıracaktır? 
Çünkü yazarın yazarlığının bir koĢulu da kendini yapıtından ve hatta okurundan 
ayırmak, soyutlamaktır. Çünkü aynı aynıya dönmez, yönelmez, baksa da görmez 
aynı aynıyı. Yapıt ve yaratım aynıdan kotarılmıĢ başka imasıyla ilgilidir en azından. 
Aynı kendini başkasız ayrımsamaz. 

 Osman ġahin ve yapıtının halkçıl güncel ekinle (güncel popüler kültür) ciddi 
vuruĢturulması ve aklanması (geri kazanılması) gerekir. EleĢtirinin önemli iĢlerinden 
biri olmalıydı bu. Çünkü halkçıl gündelik ekin Osman ġahin‟i belki yutmaya ve 
sindirmeye yatkın, hazırdı, pusudaydı, yazarın da tek tük bu yönde arzusu olmuĢtur 
ama yapıt genelde meze olmamıĢ, sıyrılmıĢ, kurtulmuĢtur. Bunda Osman ġahin‟in 
dil ve yazı tutumu, tutarlığının ödünsüz çizgisinin payı var derim. Sokağın ağzına 
bakmamıĢtır ama onda kentin sokağı uzam olarak zaten yoktur. Doğa, dağ 
(Toroslar) ve sınırsız mavi gök dilin arık, duru kalmasını sağlamıĢ olmalı. 
Yazarımızın yazıyla ilgili soylu, onurlu bir duruĢu olduğunu ayrıca unutmamalıyız. 
Köy kökenlidir ama kentli yazarlarımızın birçoğunun özgünlük peĢinde sokağa 
verdiği ödünü asla vermemiĢ, karĢı da çıkmıĢtır. Burada „sokak‟ derken neyi 
anladığımı tartıĢmayacağım. Ucuz, hazcıl, sığ bir dıĢavurma biçiminden söz 
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ediyorum gerçekte. Nedenlemek, açıklamak asla aklamak değildir, bu da 
karıĢtırdığımız Ģeylerden biridir. 

 Ġyi sinemacılar (Güney, Akad, Yılmaz, Kıral, vb.) YeĢilçam‟la iliĢkileri 
açısından Osman ġahin‟in Ģansı olmuĢtur. Ama bu Ģans onu sınırlamıĢtır da bir 
yandan. Osman ġahin usta sinemacıların gözünden (objektif) bakabilmiĢ, elbette 
tersi de olmuĢtur. BaĢlı baĢına doktora konusudur yazın-sinema iliĢkileri açısından 
Osman ġahin örneği. Var mı bilemiyorum bu konuda bilimsel (akademik) 
çalıĢmalar? ABD‟de en baĢından beri (100 yıllık) yazar-sinema iliĢkisi ıĢık tutabilir 
örneğimize. Huzursuzluk da, ortada bir yerde uzlaĢma da sözkonusu. Yazar, 
baĢlangıçtaki yapıta bağlı kalma tutumunu giderek esnetmek zorunda kalmıĢtır 
genelde. Sinemanın baĢka bir dil olduğunu, mantığının değiĢik çalıĢtığını anladıkça 
kuĢkusuz. Ama bu içinin ezilmesini yine de önlememiĢtir. Çünkü sinemanın insan, 
nesne, ortam, aktarım vb. olanak ve düĢlem tetikleme düzeneği bambaĢkadır 
sözcüklerinkinden… 

 Yazınımız eleĢtirel gerçekçi çizgiyi 80‟lerden sonra kentli kadın yazarlarımızın 
yazı atağıyla yakalamaya yaklaĢmıĢtır denebilir kabaca. Çok sürmedi kısa sürede 
ne o kadın, ne eleĢtiri kaldı. Daha öncesinde eleĢtirel yaklaĢımların gerçekçilikle bir 
ilgisi olduğunu ise sanmıyorum. Oralara gelemedik, geldiğimizde ise artık ora ora 
değildi. 

 Yazarımız kaynaklarına usta-çırak çerçevesinde son derece saygılı bir 
Anadolu ırası sunar. Değerlidir bu. Alçakgönüllüktür. Ama zor bir görev tam buradan 
çıkar: Yazar ama daha çok eleĢtiri Osman ġahin‟i ayrı, baĢka yapan Ģeyi bulup 
çıkarmak zorunda(dır bugün de). 

 Bir de Ģunu yapmak zorunda Türk yazınbilimi ve eleĢtirisi. Osman ġahin‟i 
elemek, elek üstünde kalanı (kuĢkusuz alta geçenleri de) karĢılaĢtırmalı görünür 
kılmak. Yazın geçmiĢimizde (tarih diyemiyorum, üzgünüm) yerlemini enlemi boylamı 
ile belirlemek ve alanı zamana (geleceğe) açmak. Gelecek Osman ġahin‟i nasıl 
okur, okumalı, okuyacaktır? 

 Köyü (kırsal yaĢam, tarım her ne diyeceksek ve onunla gelen sorunsalı, 
toplumsal, ekonomik, siyasal çerçeveler içerisinde) nesnesi yapan yazın giriĢimi ve 
akımların ta Karabibik‟ten baĢlayan (1890, Nabizade Nazım) geleneğine yalnızca 
yazınsal gerekçelerle değil baĢka birçok nedenle çok saygı duyan biriyim ve Ģu 
kibirli küçük kentli yazarın burun kıvırmasının arkasında (üstelik fiziksel olarak da 
arkası köylüdür hepimizin olduğu gibi) nasıl psikotik yarılmalar olduğunu anlamak 
zor değil…  Soldan göründüklerinde bile tepeden bakıĢın yüzeysel eleĢtirisinde 
tuhaflık var ve konuyu irdeleme olanağını ileride bulmayı umuyorum. TartıĢmanın 
kökü toplumcu gerçekçilik (sosyalist realizm) tartıĢmalarına dek gidiyor. Batı dizgesi 
nasıl „Doğu Bloku, Demirperde‟ yaftası konusunda ısrarlı ve tutarlı ise toplumcu 
gerçekçilik konusunda da yazın erk odaklarımız aynı ısrar ve tutarlılığı ĢaĢmazca 
gösterdiler. Köy yazınımız gerçekçi değil, kalıplar, ideal tiplemeler, yapay 
kurmacalar ile sahte bir direniĢ çağrısıdır, deyip geçiverdiler bir çırpıda onca 
emeğin, çabanın, yaratının üzerinden. Ġyi de bunu diyenlere neden sorulmadı, 
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kaygınız gerçek (!) gerçekçilik mi, diye. Böyle bir Ģey yok kuĢkusuz. Gerçekçilik 
tartıĢmalı bir kavram ama bugün bile kavram sıkı bir eleĢtiriden geçmiĢ değil. 
Herkes (Yazar, eleĢtirmen, okur) rastgele kullanıyor ve amacına bükmek istedikçe 
baĢına bir nitem koyup öteki gerçekçilikten ayırıyor bellediğini. KördöğüĢüydü, yani 
bir yere götürmeyen boĢ küme. Yapısalcı, metinci yorumların bir yeniden 
değerlemesi iyi olabilir ama yetmez. Gereken, yazmanın (sanatın) varlıkbilimsel 
gerekçesidir ama saltık bir varlıkbilim bence olanaksızdır. Varlık adıyla, iliĢkilenerek 
gelir. Ne yaptık böylece. Bilmeye getirdik (çağırdık), seçtik (ya da seçmedik). 
KuĢkusuz daha da çoğu… Bildikçe bildik (bilebildik), seçtikçe seçtik (seçebildik). Bu 
Köy Yazını vb. savurmalara karĢı benim en genel çerçevelerim. Yetineceğim. 

 Osman ġahin öyküsündeki tutarsız tutarlılığı anlatabilmeyi 
(kavramlaĢtırabilmeyi) isterdim. Tutarsızlığı dördüncü boyuttan çıkarırken 
(Dördüncü boyut derken anladığımı belirteyim hemence: zamana göreleĢmiĢ uzam 
ya da uzama göreleĢmiĢ zaman. Ya da Ģöyle: zamana yayılan ve yayıldıkça 
dönüĢen uzam ve tersi… Einstein‟ı düĢünüyorum.)  öykünün kendi varlığı dıĢından 
varlıklanmasını anlatmaya çalıĢıyorum. Öykü dıĢarıdan öykülenir. (Okur da bunun 
bir halkasını oluĢturur.) Klasik ve yerleĢik içdenge, tutarlılık, altın oran yapıtı 
yaĢamdan bağımsız, saltık kılma varsayımıyla ilgilidir ve eleĢtirel tarihsel 
çalıĢmalarda örnekleme (modelleme) açısından çok da önemlidir. Yapıt aynı 
zamanda kendi zamanında (çağiçi) da anlaĢılmalıdır. Ama bir kez ortaya çıktıktan 
sonra bağımsız, kendi (gelecek) yaĢamını zamanlar. Zamanın içinde çalkanır. Ġçkin 
tutarlılık zamana salınmıĢ yapıtta yeniden tartıĢmaya açılır. Yeni zaman, yeni uzam 
ve bunların yeni kavranma biçimleri yapıtı yeniden yazar ya da bırakır, salar. Bu 
yapıtaltı, yapıt, yapıtüstü olarak üç bağlı iliĢkilenme (kombinasyon) demek. Saltık 
tutarlılık, göreli tutarsızlığın kaynağına dönüĢür (Tersinden sözetmiyoruz, çünkü 
yapıt geçmiĢin ve geleceğin zamanından devĢirilemez, uzlaĢma, bir an, geçici 
donmayla ilgili olduğundan...) Tutarsız tutarlılık ya da tutarlı tutarsızlık derken bir 
uca (içdenge) yığılmıĢ, kalanından, öteki uçtan yaralanmıĢ, boĢalmıĢ yapıtı 
düĢünüyoruz. Ama bir değer yargısı, nitem kullanmadık, kullanmıyoruz (çünkü 
yanlıĢ olur). Öyleyse yaralı, boĢ alt kümeli yapıt olanaklıdır, hatta belki de 
kaçınılmazdır. En büyük yapıtın boĢluğu da onca büyüktür, diyorum. Açmazı, 
çeliĢkisi, uçurumu derindir. BoĢluk (hiçlik) nasıl taĢınır ve sapmaya, kusura, 
dıĢlanmaya nasıl direnebilir yapıt? Ne yaptığı ya da yapabildiği için açığını, 
buradan, bu yerden, zamandan kapar, örter? Bu soru da önemli, hem genelde, hem 
Osman ġahin özelinde. Halkçıl (popüler) çukura düĢmeyiĢi yazarın boĢluğunu yapı 
öğesine dönüĢtürebildiğinin, Ģimdi/buradanın uzamını zamana bırakma cesareti 
gösterebildiğinin kanıtı. Usumdan geçense boĢluğun kurucu (estetik) iĢlevini en iyi 
kavramıĢ iki sanat uygulaması: Mimarlık ve yontu. Hemen ekleyelim, kusursuz 
tasarımlanmıĢ boĢ (dolu) uzama yalnızca yaklaĢılır, boĢluk denenebilir. BoĢun 
doluyla oyunu (eytiĢmesi) süreğendir, bitmez ve olmayanbu uzam ve zamanla hep 
ilgiliyiz. ġahin‟in de önemli sanatçılar gibi öykülerinde kusursuz ve dural (statik) bir 
çözümü kotardığını söylemiyoruz. (Ġyi ki söylemiyoruz, çünkü böylesi baĢtan 
yitirtecek denli sıkıcı olurdu.) 

 ġahin‟in kaynaklarından esinlenerek kendi kiĢisel alanına uyarladığı izlekleri 
var ve onu iki uçlu bir düĢünce ya da tasarın (proje) yönlendirdiğini söyleyebiliriz. 
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Biri YaĢar Kemal‟de olduğu gibi evrensel „tragedya‟ duygusu ve oradaki (trajik 
an‟daki) insanı kıskıvrak ele geçirme gücü. Osman ġahin ve birçok çağdaĢ sanatçı 
kök(ensel) çatıĢmalar ve seçimler yolunda yürüyen, olmak/olmamak, 
sürmek/sürmemek, vb. açık/gizli ana izleklerin değerini çok iyi kavramıĢ, sezinlemiĢ 
insanlardır. Türümüzün üç beĢ tane asal öyküsü (anlatısı) vardır ve Shakespeare‟in 
kalemi bunlardan sapmamıĢtır. Euripides‟in, Sophokles‟in, Ibsen‟in de… Dram 
trajediyi kiĢiye, koĢula bağlamıĢtır ama silmemiĢtir. En son anda o seçimi yapması 
ve sonuçlarını üstlenmesi gereken kiĢinin öyküsü (Sartre, Camus) güncel dramanın 
halkçıl (popüler) çözümünde yozlaĢmıĢ, bitmez tükenmez bir gevezelikle 
uyuĢturma, kaçma iĢlevi üstlenmiĢtir. Sezgileri güçlü sanatçı güncel dramanın 
yüreğinde yatan o son anın, son bakıĢın ölümcül gölgesini duyumsamıĢ, yapıtını 
trajedi duygusuyla imalama gereği duymuĢtur. Osman ġahin‟de beslenme 
alanından kaynaklanan böyle bir tragedya algısının güçlü olduğu kanısındayım. 
Bunu yerel, dramatik çatıĢmalara sorunsuz, doğal biçimde uygulayabilme 
becerisinden anlıyorum. Ġkinci uçta ise eylemini yitiren küçün kentli anlatıcının 
bıkkın, tekdüze, edilgin, kimliksizleĢen dilinin somut, yerel, bilinçaltında közü içten 
içe yanmasını sürdüren arkaik anı ve yaĢantılarının saf, dolayımsız, mitsel, çarpıcı 
ve eylemli Ģiddetinin Ģoklayıcı etkisi var. Kızgın genç yazar uyuĢmuĢ, uydumcu 
kitleye öfkeyle saldırır (Bernhard). Bu iyi yorum… Öte yandan havayı iyi koklayan 
yağmacıları da unutmayalım. Osman ġahin, kendisi söylüyor zaten, öfkeli ve 
geçiĢtirilmeye, uyuĢturulmaya, susmaya tepkili olduğunu. O gösterecektir! Görmek 
istemeyene görmesini sağlayana dek gösterecek… Sorun Ģurada: Bu ısrar 
gösterileni (Olay) fetiĢlemez, bu olasılığı da içermez mi? Bir görükayması (paralaks) 
kaçınılmaz mı, değil mi? ÖzeleĢtiri yapılmıĢ mıdır, yapma gereği var mıdır? 

 Bunlar yaklaĢım sağlamak için, tartıĢma alanı oluĢturmak için sorulmuĢ 
öylesine sorular. Çoğaltılabilir, sonu gelmez. Yeterince kıĢkırtmıĢtır diye umuyorum. 
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3.BĠÇEM 
 
Bu bölümde ayrıntılı bir biçem çözümlemesi yapmayacak, yazarın yazı tutumu 

(poetika) ile bunun yazı dilindeki yansımasını kendimce anlamaya çalıĢacak, 
irdeleyecek, somutlaĢmıĢ biçemin öngörülmüĢle gerçekleĢmiĢ arasındaki tam 
örtüĢme ya da aralığına değineceğim. Yukarıda bu baĢlık altına girecek kimi 
konulara yer yer değindiğimi sanıyorum.  

Yazarlık için gözlemlerini not eden 20‟li yaĢlarının Osman ġahin‟i, tıpkı YaĢar 
Kemal gibi sözlü halk anlatı geleneğinden kökenlenen bir dil ve öyküleme tutumunu 
(anlatma siyaseti) güçlü biçimde taĢıyordu içinde. Hemen her söyleĢisinde sözü 
buna vurgu yaparak açmaktadır. Ana(kadın) ya da dile varlık borcu desek yanlıĢ 
olmayacak. Büyük ananın dili yazarımızın ilk Türkçe kullanma kılavuzu olmuĢ. 
Buradan ne aldığını, öykülerini okuyan anlayacaktır. Buna iliĢkin birkaç saptama 
yapabiliriz. 

KentleĢme ve çağcıl yaĢam anadil(in)den bir sapma olarak içsel bir 
huzursuzluğa yol açmıĢtır yazarımızda zamanla. Dilin kirlendiğini, kirletildiğini 
düĢünmüĢtür. Çünkü dilin neyi yankıladığı, yansıladığıyla da ilgilidir konu. Nasıl 
yaĢamak, nasıl bir dille yaĢamakla doğrudan bağlantılıdır ve Osman ġahin bu 
yarılmanın sancısıyla kıvranmıĢ biridir. Yazısı (poetikası) bir teze dönüĢür bu 
nedenle, hatta bir savunmaya, dahası direniĢe. Yerküreden Anadolu, Anadolu‟dan 
Toroslar, Toroslardan doğa anlatıları ve onların dili asla silinmemeli, silinemez. 
YaĢar Kemal gibi kendisini umarsız, geleceksiz bir izleğe (yıkıma) bağlamıĢ 
yazarımızın tek ve yanıltıcı çıkıĢı (tesellisi sözcüğü yetmezdi), yani kurtuluĢu, 
devraldığı mit söyleminden mit sağmak, çıkarmak olabilirdi (Ġnce Memed). Osman 
ġahin‟in yazarlık yazgısı geniĢ oylumlu, uzun erimli, soluklu bir mite yetmedi ve 
bunun anlaĢılabilir nedenleri, gerekçeleri var. En büyük engel zaten böyle yeni bir 
mit giriĢiminin hemen önünde duruyor olmasıydı. 20.yüzyılın Homeros‟u YaĢar 
Kemal, miti (ilkörneği, arketipi) yeniledi, uyarladı ve toplum yankıladı değiĢik 
nedenlerle bu yeni çeĢitlemeyi (varyasyon), sürümü (versiyon).  Ama Osman 
ġahin‟in önüne gelen doğa epopelerinden çok etkilendiğini, bunu hayranlıkla, 
saygıyla izlediğini düĢünebiliriz. O gerçekçi bir yaklaĢımı benimsedi. Coğrafya 
(Toroslar) enginlik, sonsuzluk duygusu için yetse de Osman ġahin bir YaĢar Kemal 
gibi coğrafyasına ıraklanmadı (mesafelenmedi), kiĢisel, dramatik ayrıntıların 
duygusal baskısından, kiĢisel gönül borcundan, geçmiĢ yaĢam deneyimlerine birebir 
iliĢkilenmekten vazgeçemedi. Epik (yapıt tasarı) için zamanlar, yerler yetmedi ona. 
Daha kendisi doğrudan yaĢantılarken o dilin altı eridi, çözüldü, dağıldı ve epik 
yönseme (çıkıĢ, isyan, kurtuluĢ, kuruluĢ, vb.), köken açımlaması yerini birden 
yurtsuzluğa bıraktı, yani dramaya. Birey bireyin önüne dikildi ve yiğitlik (tümümüzün, 
birliğimizin öyküsü) paçalardan aktı gitti. Ġnsanlar kendilerini istemedikleri yerlerde, 
zamanlarda, istemedikleri Ģeyleri yaparken buldu. Komik (uyumsuzluk, gülünçlük) 
epiği deldi. Dramatik öğe sanatçı adayı için öyle kaçınılmaz ve çekicileĢti ki tüm 
olayları atlayıp da tümünden tekparça, bütün (yekpare) bir epope (destan, mit) 
çıkarmak olanaksızlaĢtı. Epope çağını kaçırmıĢtı. Geriye bir hüzün kalıyor, dip 
belleğin çağcıl izleklerle yalan yanlıĢ çakıĢtığı ve yanlıĢlandığı bir yanılsama. Daha 
kötüsü bu geçiĢ süreci, dağılma öyle hızlı yaĢandı ki drama hüznü aĢırtıverdi, 
duygusal batak yarattı (arabesk). Ve epopenin günceli yankılaması ancak bir kez 
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olurdu (YaĢar Kemal). YaĢar Kemal‟in de kuĢkusuz bir yazı dramı (duraysızlık 
noktası) vardır, gelecekte bunu inceleme olanağım olsun isterim. 

Öte yandan piyasa, kırı ve dilini çoktan kemirmeye baĢlamıĢtı (50‟ler). Kırın 
halk ozanları orda burda kürsü bulsa, ses duyursa da bir büyük devir kapanmıĢtır ve 
soralım, güneĢin altında yeni bir Ģey yoksa eğer (tartıĢılabilir), hangi devir, hangi dil 
kapanmıĢ sayılabilir? Demek epik dönecektir, YaĢar Kemal‟le gelen bir daha 
gelecektir. Osman ġahin, vb. yazarlarımız bu yolda öncüler, yol açıcılardır ve yolu 
döĢüyorlar durma. 

Halk anlatılarının epik sağlamlığı artık taĢıyamayan uygulamalarında hangi dil 
kullanım biçimleri Osman ġahin öykülerine kaynak oldu? Bunun için dil anlatım 
gizilgücünün (potansiyel) içeriklenme biçimlerinin (anlambirim) bile ötesine geçmek, 
içeriğin dil üzerinden gestusuna (dıĢavurumuna, edalanmasına) bakmak gerekiyor. 
Metinçözüm teknik bir yordam kuĢkusuz, uzmanlık alanı. Yazarın kendini içinde 
bulduğu dille ilk hesaplaĢması, vereceği ilk karar önemli, belirleyiciydi. Büyük 
örnekler önündeydi. Yazarımız yeni yeni (60 açılımı) yazın, sinema (görsel) dil 
arayıĢlarının etkilerini de bilerek ya da bilmeden bireĢimlemekte, özümlemektedir. 
Tanıklığı çağının özgül dehşet tanıklığıdır ve bunun dili üzerinde düĢünmektedir. Ya 
kucağından çıktığı, zamanı ve uzamı tikelden kurtarıp soyutlayan, genelleĢtirmelere 
yatkın çevrimsel (doğayı yansılayan) ve geleneksel dili kullanacak ya da Olayı 
yakalamak, saptamak için dili taneleyecek, somutlaĢtıracak, fiziksel etkisini 
çoğaltacak, dile yakından bakacaktır. (Sinema uğraĢından önce bu dile hazırlamıĢtır 
kendisini Osman ġahin: Yakın plan, kurgu.) Bunun dilde billurlaĢan iki sonucu 
olacaktır. Ġlki, geniĢ yüzeylerde engin yataklar, yüzeyler (pasajlar) açma tasarından 
vazgeçmesi, ikincisi ise kesintili, kısa, odakçıl, eylemcil, parçalı, dizemli dil 
kullanımı. Bireye ve çatıĢmalarına odaklanan öykü kesintili sahneleri ve kurguyu 
önceler, öngerektirir. DıĢarısı, evren kiĢisel bakıĢın, algının açılımı olarak kesintili, 
kopuktur ve bilinç algı parçalarını kendince tümler, anlamlandırır. Öte yandan her 
algı ayrı konumdan yürüdüğü için baĢka baĢka tümleĢtirmeler dramatik çatıĢmalara 
ve (yaĢamsal) siyasetlere yol açar. Dünya A‟dan çıkıp Z‟de kapanan eskil epik 
(kapalı) evren değildir. ÇatlamıĢtır ve soy (kabile, klan, aĢiret) tümlüğünü 
koruyamaz. Kurgu (sinemasal iĢleviyle) yazarın önüne üstesinden gelinmesi 
gereken bir konu olarak düĢer. Destansı anlatının kuĢatıcı, sarıp sarmalayan 
oylumlu, geniĢ açılı ve tek çekimli, sabırlı dili yerini iĢlevli, zorunlu, kılçıksız, amaçlı 
dile bırakır. Sahne ve onların yatay-dikey diziliminden söz ediyorum.  

ġahin‟e dönersek, temel biçem özelliklerini Ģöyle sıralayabiliriz. Türkmen yörük 
Türkçesine sevgiyle, soyca bağlılık onun dilinin Türkmen olsun olmasın Türkçe 
konuĢan herkeste kolayından yankılanmasını sağlıyor. Yerel koĢulu karĢılama 
yeteneği yüksek, uyarlı, bükümlü bu dil doğrudanlığıyla bir eĢit(iliĢki)ler dili gibi 
çalıĢıyor (Toros öykülerinde özellikle). Sözcükler daha az dolayımlıdır, eğretileme 
seyrektir, dil varlığı (nesne) ya da durumu genelde bire bir karĢılar. Okur sözcüklerin 
sağlam adımlarla, pekinik, yerli (otokton), boĢluksuz yürüyüĢünden hoĢnuttur. 
Okuma anının önünden gelen sözcük arkada yürüĢüyünü sürdürmektedir. Sözcük 
ağırlıklı, varlıklı, yerinde, doğru, iĢlevli durmaktadır. Süssüz, dolayımsız, duru, fizik 
(varlık) etkilidir. Gösterme, tanıklık, görünür kılma niyeti sözü yalın kılmıĢ, yazar 
aydını ve aydın yazarı aynı kiĢide desteklemiĢtir. Yazar dilini bile(yle)rken bir dizi 
seçim yapmıĢtır. BaĢta neye tanıklık ettiğine iliĢkin bir seçimdir yaptığı. DeğiĢecek, 
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değiĢmeli bilinci taĢıdığı için durana değil devinene yönelmiĢ, yazısını bu ilk seçimle 
kiplemiĢ, dilin eylem kipinde daha çok yoğunlaĢmıĢ, ardarda bu seçimlerden ötürü 
türeyimsel değil doğrudan eylem (fiil) sözcükleri devinimin omurgasını çatmıĢtır. 
Bunun doğurduğu sonuç ise eylemi izlemek, eylemin içinden sürüklenmek, 
eylemektir kuĢkusuz, özellikle de okur açısından. ÖzdeĢleĢmenin biraz berisindeyiz 
ama çok da ırağında değil, hatta eylemle koĢutlu devinir okuma eylemimiz. Tam 
burada bir çeliĢkiden (anakroni?)söz etmeli miyiz? Daha kapalı, geçimlik kır 
ekonomisi ve yaĢamının günlük ya da kısa-uzun dönemli çevriminde 
(tarım/hayvancılık döngülerine sıkı sıkıya bağlı) toplumsal iliĢkinin daha yalın hali ve 
yavaĢlığı ġahin‟in yaptığının tersi bir öykü dizemi, akıĢ hızıyla yansıtılmamalı mıydı? 
Osman ġahin‟in eylemcil öykü hızı öykülediği güney-güneydoğu toplumsal yaĢam 
hızıyla ne ölçüde örtüĢüyor? Tümüyle teknik bir konu bu ve tek doğrusu olmayan bir 
soru. Zamanın tinsel algı ve yaĢantılanması sorunun bir boyutu iken sanatçının 
ironisi, yaĢamla kiĢisel yüzleĢmesi ve beklentisi baĢka çapraz iliĢki ve kurgulara yol 
açabilirdi. Örneğin kasıtla metnin zamanına karıĢma, ters(in)leme, doğal akıĢı, 
eğilimi zorlama, vb. poetik bir tutum, yazı siyaseti olabilir. Köyün yavaĢ, ağır 
seyreden zamanına (olayına) ġahin kentin devingen kavrama biçimini uygulamayı 
yeğledi ve doğan sonucun sıradıĢı ve etkili olabileceğini sezinledi demeyeceğim, 
çünkü bunu biliyordu, sinemadan birkaç örnekle ama daha önemlisi Bekir Yıldız 
önünde eĢsiz bir örnekti. Oysa YaĢar Kemal‟in yazı evreni anlatı evrenine ayak 
uydurur, dilin zamanı öykünün zamanıyla eĢlenik, uygun adım yürür. BaĢka ve 
kavrayıĢımızı aĢan bir evrenle iliĢkiliyizdir onda ve araç (dil, biçem) okurluğumuzun 
önceliğine dönüĢür. Dilin kendi araçsallığını, kendi içinden yaprak yaprak çoğalarak 
yamaçlar, ormanlar, düzlükler, dağlara vurması, gözün (bakıĢ) ufuk içinde kapsanan 
tüm ve çevrensel varlığı görünülemesi (manzaralama), yataklaması, 
kalıcılaĢtırması, vb. anlatmanın (Homerosoğullarının iĢlevidir bir bakıma) anlatılanı 
solladığını, öne geçtiğini düĢündürtür. Aslında üst bağlam türün varkalma, 
ortaklaĢma, artma, barıĢma, vb. insancıl (hümanizma) amaçlarla da ayrıca 
biçimlenmiĢtir. Burada önemli olan ve anlatmaya çalıĢtığım Ģey Osman ġahin‟i 
biçemiyle YaĢar Kemal‟den koparıp Bekir Yıldız‟a yaklaĢtıran seçim(i)dir. Osman 
ġahin, Yıldız‟a göre daha bilinçli, yordamcıl (stratejik) bir seçim yapmıĢ, biçemi 
amacına eklemleyebilmiĢtir. Elinin rahatladığı ve ustalaĢtığı, yordamcıl kaygılara 
boĢ verebileceği bir zaman da gelecektir ve çoktan gelmiĢtir. (Kendisi bunu bir 
yerde söylüyor.) Daha sonraki bölümde irdelemek üzere bu konuyu geçiyorum, 
çünkü Ģimdi kendini dayatan soru, yazı etkisi, gücü ve niteliğinin bu yordamsal (ve 
haliyle bir dizi taktiksel) evrime nasıl iliĢtiği sorusudur. Gergin, çok bileĢenli yazı 
yordamı etki etkenini (faktör) ya da katsayısını yükseltmiĢtir de. Zaman içerisinde 
kabuller, onaylar, savaĢı gereksiz kılıp boĢa çıkardıkça gergin biçem yerini gevĢek, 
özdeğerli (öznel demiyorum) ve kiĢisel anlatılara bırakmakta gecikmemiĢ, 
patlamanın (booming?) olsa olsa artçı sarsıntılarının son yemiĢleri devĢirilmiĢtir 
ağaçtan. 

Eylem odaklı tümce, anlatma ve konuĢmanın yatağında akarken okuru hiç 
yadırgatmaz. Dile amaç konumu (gösterilen Ģey, fetiĢ) yüklemez Osman ġahin, dilin 
araçsallığına yapsa da önemli yatırımını. Elaltında bir aracı yazı aralığında(n) 
göstermek istemez, aracın imleme (gösterme) etkisine yüklenir. Çünkü okurunu da 
eylem dizisi içinde sıraya koyar. Yerel ağız bu yazı siyasetine bir yere değin destek 
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verir, okurun (öteki) merakını kıĢkırtır ama bir yandan da aynı okura bir süre sonra 
hedef ĢaĢırtması gibi gelir, yormaya baĢlar. Osman ġahin‟in yordamcıl taktik anlağı 
(zekâ) tam yerinde ve zamanında dili yazıda kullanma siyasetine karıĢır ve yazı 
egemenlik alanını (territory) ulus, hatta evren ölçeğinde kurmanın öncelikle yerel 
dille hesaplaĢma gerektirdiğini, yerel ağzın ayartıcı, kıĢkırtıcı gücünün sınırlılığını 
kavrayıĢa getirir. Bununla birlikte kavradığı ikinci Ģey, aynı soruyu ve seçimi içerik 
düzleminde yapmasının gerekip gerekmediği ya da kurucu bileĢenlerarası 
zamanlama siyasetidir. Yerel içerik, yerel dil kullanımıyla eĢanlı düĢünülmesi ve 
çözülmesi (üzerinden atlanması) gereken bir konu mu? 70‟lerden baĢlayan dünya 
yazını;  özgünlük, saflık aranıĢıydı ve bana göre, ikinci Doğuculuk (oryantalizm) 
salgını, sömürgeci anamalcılığın (emperyalist kapitalizm) pazar üzerinden küreyi 
birörnekleme saldırısına bir tepkiydi. Ve bu tepki olumlu, olumsuz bir dizi yönseme 
içerisinde evrensel yapıtlar verdi. Okurun elinde neredeyse yazın imparatorluk 
odaklarının (Batı) ölçütleri ve onayından baĢka yargı gücü kalmadı. Onlar bıkkın 
kendi kitlelerine özgün, yerel dünya örneklerini (New Age bir belirtisidir)  birçok 
gerekçeyle bolca pazarladılar.  Ayrı bir konu kuĢkusuz... Bizim açımızdan önemi ise, 
sinemada ve yazında üçüncü dünya yoksul ülkelerinde (biz de içinde) 60‟lardan bu 
yana yaĢanan sanat üretim süreçlerinin ana özellikleri. Bu bir tür halkçıl (popülist) 
tepkinin yükselmesi ve yereli önceleyen atılımdı ve at izi elbette it izine karıĢtı. 
(Bugün da siyaset dünyasında olduğu gibi: 2017 yılındayız.) Halkçıllıkla devrimcilik, 
folklor ile sanat, yerel ile evrensel, gelenek ile yokülke (ütopya), vb. birbirinin yerine 
geçmeye, kullanılmaya baĢlandı. Geleneksel değer kalıpları yeni yaĢamların 
üzerine oturtuldu ve çoğu da eğreti kaldı. Kavramlar sözün gerçek anlamında 
yağmalandı. 80‟lerden sonra ise yerelin kendisi baĢlı baĢına (en anlamlı) 
göstergeye dönüĢtürüldü, içkin değer olarak yüceltildi. Buradan doğan imge 
siyasetine girmemeye çalıĢacağım. Her yerel, her ayrıntı, her ayrıt yalnızca böyle 
oluĢundan gerekçelendi (ardçağcılık, çokkültürcülük, vb.) Osman ġahin gibi bir 
yazarın (genelde yazarlarımızın) dikkati bu tuzağa karĢı az çok donanımlı, 
dikkatliydi. Köy yazınımızın yazarları tuzağı ayrımsadılar, bana göre sert, onurluca 
ve umutsuzca tepki gösterdiler ve silindiler. Buna karĢılık taktiği yordamlarının 
(strateji) önüne Ģu ya da bu nedenle geçiren, geçirmek zorunda kalmıĢ yazarlarımız 
çeliĢik duygu ve etkileri sanırım bir arada yaĢamak zorunda kaldılar. Onların da 
yazgısı git git tikelleĢmek, gündemsizleĢmek oldu. Dikkat rica ediyorum sevgili 
okurum (her kimsen) senden. Bu yargı verili, sunulmuĢ gündemi haklı, önsel, saltık 
girdi gibi gösteriyorsa bu yazının hakkı için hemen atla üzerinden. Osman ġahin için 
hiçbir Ģey diyememiĢim demektir. Bakın, çiğ güncel siyasetin gündem yaratma, 
gündemle alıklaĢtırma becerisine, ne demek istediğimi anlayın. Yazarın gündem 
belirlediği bir dünya enderdir, yazarın kendi gündemine bağlı yapıt verme hakkı 
düĢlemdir (fantezi). Parlatma, sunma, tüketme (yeme) ve silme. Gündem derken bu 
zinciri göz önüne getirmek gerek. Sanat da tüketiciye dönük tüketme eyleminin 
nesnesi ve nesne üretme süreci olarak geçerlileĢiyor. Bağlı olarak değerler dizgesi 
(sistem) tarihsiz ve rastsal düzgülerle (kod) imleniyor, hemen arkasından çözülmek 
üzere (deĢifre). Değil mi efendim, sırada tüketilmeyi bekleyen yeni ürünler var. 
Güncel (yeni) sanatlar evreninde yerli (otantik) ürünün doğasındaki yavaĢlık, 
döngüsel ve ağır akan zaman hızla baskılanır, hızla zorlanır, yani hızlandırılır. 
(Çekici, egzantrik ürün, üretim bantı, vb.)  Konumuz anlatı, yazı sanatları ise yazar; 
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üzerinden yazmaktan basmaya, baskıdan satıĢa, satıĢtan okumaya uzun çevrimin 
hem altyapısı (sıkıĢtırılmıĢ düzgüleme, zip coding) yeni, gizli üretim/tüketim 
sarmalına uyarlanır ve sanatçı üretimin fiziksel süreçlerine (teknolojiler, pazarlama 
ayinleri, araya giren uzmanlıklar, vb.) ayak uydurmak zorunda bırakılır, hem de 
ortamı (medya) daha güçlü baĢka sanatsal anlatımlara taĢıtılır, yamandırılır, onlar 
üzerinden yeniden halkcıllaĢtırılır (re-popülarizasyon). Osman ġahin yapıtını 
piyasadan korumuĢ, yüzde yüz metalaĢmasını önlemiĢ, duyarlı bir yazarımız... Ama 
bir konu var: Sinema. Sinema yazı sanatlarından bambaĢka... Yalnızca üretim 
sürecinin fiziksel girdi çıktısı açısından bile böyle. Sinemanın üretim biçimleri, 
donatıları, ortaklaĢmacı, paylaĢımcı alanları (kollektivite), seyirci kitlesi ve kitleye 
sunulma biçimleri, tüketilme ortamları roman, öyküden değiĢik bir baĢka deneyimle 
ilgili. Ġki sanat dalı arasında iĢbirliğini destekliyor, öneriyor, yeni bireĢimlerin peĢine 
düĢüyorsak doku, yordam, yapı, süreç ayrımlarını göze almak zorundayız ve hemen 
belirteyim, iĢte Osman ġahin bunu kavramıĢ biridir. (Anlatımlarından anlaĢılıyor.) 
Ama iki sanat yapısı arasında sözleĢme ve temsil yetkileri, uzlaĢma 
biçimlendirmeleri (format) vb. karmaĢık süreci, diyelim ki tek kiĢi (birey) olan öykü 
yazarının denetimi dıĢına çıkarıyor. Yazar çünkü yazardır. Öteki toplu (kollektif) 
giriĢimin (yani sinema tasarının) tüm bileĢenlerine egemen olması beklenemez, 
üstelik bunu sinema tasarının önemli parçası olan insan bile (yönetmen, senaryocu, 
çekimci, ıĢıkçı, oyuncu, vb.) gerçekleĢtiremez. Orkestraları da örnek olarak 
verebilirdik.  

Sinematografik yazı Osman ġahin veriminde doruk yapar ve öyle bir an gelir ki 
kalemini görüntü uslamlaması (sinema mantığı) yönetir gibidir. Yalnızca görsel 
imgeden söz etmiyorum, bir üstünden, sahneden söz ediyorum. Sahne sinemaya 
sungu, armağan gibi durur yazının içinde (Yılmaz Güney ve arkasından birçok 
yönetmen bunu hemen ayrımsamıĢtır.) ve yer yer öykünün çıkıntısı, uyumsuz 
balkonu gibi. Önceki ve sonraki ġahin‟i özler okur, çünkü bir akım, bir etki, bir 
iyiniyet giriĢimi dönemidir olan biten. Yazarımız bir fırsatı değerlendirmiĢ, 
yararlanmıĢ değildir, olay onun ayağına gelmiĢtir ve baĢka etkilerle birlikte yazısına 
sıvanmıĢ, bulaĢmıĢ ama ne zaman ki yazısı kendinden bağımsız olarak da var 
olabilmiĢ, o andan baĢlayarak yazdığını yine kendi olgun, güngörmüĢ, özgüvenli eli 
yazmaya baĢlamıĢtır. GeçiĢ döneminde öykü değerini yitirmiĢ falan değildir ayrıca. 
Dilin anlatım yeteneği iĢleve yoğunlaĢmıĢ, sanki beyazperdeden okunan seyirlik bir 
anlatı duygusu vermiĢtir. Sanatlararası paylaĢımlar yalnızca ödünlenmeler değil 
kuĢkusuz, kazanımlar üzerinden de yürür. Osman ġahin‟in neredeyse fiziksel etki 
yaratan (müzikal) yüksek akıĢlı (debi) dili de sinemaya artan/azalan oranlarda 
borçludur ve güzeldir. ġu olabilirdi: Yazı sinemayı, sinema yazıyı paçalarından 
aĢağıya çekebilirdi ama sınırlı ölçeklerde de olsa tersi gerçekleĢti. Bana kalırsa 
Osman ġahin‟in yazarlığı sinemaya çok Ģey borçlu değildir, olsa olsa yaygın 
okunmasına katkıda bulunmuĢtur. Buna karĢılık Türk (YeĢilçam) Sineması sahiden 
Osman ġahin‟e hem de çokyönlü olarak borçludur. 

Olan Ģu. Metinde sözcüklerin ama daha çok tümcenin akıĢ hızını sağlayan 
öğelere baktığımızda daha ilk öykülerden baĢlayarak Osman ġahin‟de gerilim 
kurma yeteneğini ayrımsıyoruz. (Bu onu gerilim türlerine taĢıyabilirdi ve çok da 
baĢarılı olabilirdi bu alanlarda ama bunun için anlatısını eninde sonunda kente 
yöneltmesi gerekirdi.) Tümdengelimsel kurgu kavrayıĢı onu sahne tasarımına 
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yönlendirmiĢ olmalı. YaĢam arka arkaya dizilen sayısız sahneden oluĢuyor, önce bu 
sahneleri indirgemeli, sonra oyun (tiyatro) sahnesinin güdümlenmesinden kurtulup 
sahneyi sözcüklerle yaratabilmeli. Sahne anlatı sanatlarında oyundan nasıl 
ayrılabilir? Osman ġahin sahnesini nasıl oluĢturdu? Benim anladığım kadarıyla 
sınırı belirsiz uzamı nesnelerle doldurup betimleme yapmadı, böylelikle olayı 
baĢlatan ve sürdüren devinimi kesintiye uğratmak istemedi. Ama buna karĢılık 
dıĢarıyı (dünya uzamı) böldü, daralttı (yakın plan). Okurun varsayımına yükledi 
uzamı tasarlama iĢini. Yeterince anlıksal (zihinsel) ipucu taĢıyan okurları olmuĢtur 
ġahin‟in. Peki, devinimi destekleyen, besleyen anlatı öğeleri nelerdi, olayın 
dolayımsız dıĢavurumunu sağlayan Ģey? KonuĢma (diyalog), dizem (dolu-boĢ ses 
dizilerinin yarattığı ritim), döngüler, anlatıcı vurgusu, akıĢkanlık, yalın eylem kipi. Bir 
benzetmeyle bölümü kapatacağım. Öykü ırmağı dağlık bölgede, çırpıntılı ve belli bir 
düzenle, dizemle (ritim) akmaktadır. Dilin yatayda düzlüğe yayıldığı ve kesintisiz 
aktığı az görülür. Suyun geçtiği yer olayın yeridir, çağlayandır, dolambaçtır, 
köpüklüdür, gölleĢir, taĢkınlaĢır, ama her koĢulda akarsudur ve akıĢı yinelenmelidir, 
her anıyla dolu ve eylemli, devingen, öngörülebilir… Dil su denli kavranabilir, 
yordamlı, amaçlı, iĢlevli, yapılı, denetimlidir. TaĢkın, sel vb. ile bozulmaz, dağılmaz 
bu köklü dil düzeni. Ayrık akıĢlar, taĢkınlar da daha uzun dönemler içerisinde 
döngüseldir. Irmak okurun beklentisini karĢılar, yeni deneyimler, yeni topografiler 
denemez. Yazarı ve okuru birbirine örter, kilitler, koĢullandırır. Çok etkileyici, parlak 
bir yazıdır, yazarı ve okuru ötesine tetikler. Ben Osman ġahin‟in dil (su) akıĢ düzeni 
(debi, rejim) konusunda dilbilgisel bir yordam geliĢtirdiği, bunda sinematografiden 
esinlendiği kanısındayım. Her sahne kendi içinde yığıĢımlı (kümülatif) bir dil 
zamanlamasıyla kendi duvarına çarpıp öteki sahneye bu çarpmanın etkisini 
eklemleyerek yeni ve daha yüksek bir sahneyi yığmaya yolaçıyor. Tümce 
uzunluklarının sahne boyunca tasarımı, sözcüklerin türel ağırlığının kayan odağı, 
sonu içinde taĢıyan baĢlangıcın öyküye verdiği gerilim ve bunun sahnelerde içkin, 
küçük gergileri, atkı ve çözgüleri, yapmanın anlatmayı önceleyen anlatı koĢulları, 
vb. bir tür doğasız doğa biçemi sağlıyor. Demek istediğim Osman ġahin doğasız 
(betimsiz) değildir, yüzeyden okuma bu izlenimi veriyor olsa da. Onun doğası 
(düzlükler, engin görünümler) olaya, söze, kiĢiye içkindir. Olay, söz, kiĢiyle birlikte 
doğa da kımıldar, varlaĢır. DıĢarıda, edilginleĢerek bakılan, ayrı ve uzak, sınırsız 
varlık değildir. Doğa içeride (Ben‟in içinde), yasalarını ve yargısını (hüküm)  yürütür. 
Bu da Köy Yazını‟nın üstesinden pek gelemediği Ģeydir. Bekir Yıldız neredeyse 
tümden doğasızdır. YaĢar Kemal ise daha geniĢ bağlamlı bir büyük bireĢimdir 
(sentez). Doğa ve olay onda uzam ve zamanı zorlayan geniĢliklerde yeniden 
bireĢimlenir.  

Dilin canlılığı, fiziksel etki gücü taĢıması hem anlatılan Olay‟ın öyleliliğiyle 
ilgilidir, yazarın öyle anlatmayı yordamsal (stratejik) seçimiyle, hem de 
bataklaĢmaya yüz tutmuĢ kırsal (köy) anlatıların tıkandığı yerin açılmasıyla… Çünkü 
kent(leĢmen)in ufkunda yaratılmıĢ anlatım biçimi, kent dili, (yeni tarihsel) toplumu 
tümlüğü içinde kavrama yeteneğinde değildir henüz. Ve anlatının dıĢında kalan, 
sürgün edilmiĢ yaĢamlar, olaylar, izlekler, deneyimler var. Bekir Yıldız yolu yeniden 
göstermiĢ, ama kendi deneyimini aĢma giriĢiminde tökezlemiĢtir (onunla birlikte 
yazınımız da). Osman ġahin diline kent tatlandırıcısı karıĢtırmama konusunda daha 
sakınımlı, özenli olmuĢ, çapraz uygulamalarında kentin kavrayıĢı, anlağı (zekâ) 
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köyü (gelenek, tarımsal iliĢkiler, vb.) yeniden göstermiĢ, dil çağdaĢ görüntü 
estetiğiyle iĢlenmiĢtir. Köyle kentin sınırından kotarılmıĢ bir dilsel çıkartma diyebiliriz 
Osman ġahin öyküleri için. Dil (siyaseti) ikili ırada, bir uçtan ötekine ulanır. Son 
yapıtlarında gerilim düĢmesi ya da yitimi aradalığından öyküsünü yükseltmiĢ 
yazarımızın üstanlatıcı ve anlatıcı konumunun yıpranması, aĢılması ile ilgili olmalı. 
Yıpranma ya da aĢınmayı olgunlaĢma, eski poetik kaygının yerini baĢka ve sanırım 
oldukça geç arayıĢlara bırakması olarak yorumlamalıyız.  

Öykülerde kiĢilerin tinselliğinin, tinbilimsel varsıllıklarının nedenini ise belki 
Ģöyle açıklayabiliriz. Nesnesini (olay) yakından ama aralıkla bakıĢı içine alan 
anlatıcının ırasal bakıĢı son derece devingendir ve kiĢisine dokunacak kerte 
yaklaĢır. Hemen hızla uzaklaĢır. KiĢilerin bedenleri tinsel iç yaĢantılarının anlık 
tepkilerini yansıtır, anlatıcının bu ayrıntıyı yakalayıp yüze çıkarması kabuktan tini 
çıkarması sonucunu doğurur. Öte yandan dramatik anla trajik an arasında 
beklenmedik yer değiĢtirmeler karar ya da kararsızlık geçiĢleri için dolaylı iç aktarım 
(monolog) uygulamasını zorunlu kılmaktadır. Öykü çizgesinin doruk yaptığı anlarda 
bu eĢik atlaması ya da sıçrama özellikle belirgin.  

Belki biçem belirleyici ve biçemden belirlenen anlatı duygu tınısı (pathos) 
üzerine de bir Ģeyler söylemek gerekir. Sert, kıran kırana seyreden ve olayı 
çırılçıplak gerçekliğiyle ortalık yere seren Osman ġahin öykülerinde duygu 
katmanından söz etmenin yersiz olacağı düĢünülebilir belki ama yanlıĢ olacaktır bu. 
Böyle, hem de özgün bir katman vardır. Tam da olayın kesinliği, çiğliği içinden 
oradanın ürküsü, kıyıcı dıĢlayıcılığı olasıyken, bu çiğ gerçekliği kuĢatıp kozalayan, 
yüklenip taĢıyan, aĢan bir halk ekini katmanı (kadın, doğum, tarım, hayvan, ağaç, 
aĢk, ölüm, dağ, mağara, sürü, çadır, eĢkıya, savaĢ, vb.), bir alt (yerel) yaĢam 
tümcüllüğü (unanimizm), bir ortak sapa bağlı soy anısı ve anımsamanın iç burkan 
çağırma gücü, uyumun ve bağdaĢımın, aynı dilden ve eylemden olmanın tanıĢlığı 
ve umutsuzca biz bizeliği, hısımlığı, doğa uzantısı gibi görünen insanın büyük epik 
birikim (zaman, tarih) önündeki yalın kabartması, iĢte tüm bunlar ve benzerleri 
ġahin öykülerinin duygu hiyeroglifini, katmanını oluĢturuyor bana göre… 
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4.YORUM  
 
YaklaĢık 4 aydır sürdürdüğüm Osman ġahin yazımın bu sonuç bölümünde 

hem dağılmıĢ yazımı toparlayacağım, hem de dokunulmadık, eksik bir Ģeyler 
kaldıysa kendimce onları dile getirecek, çağdaĢım ve ağabeyim yazarımıza kiĢisel 
borcumu böyle teĢekkür ederek ödeyeceğim. 

Burada söylemem gereken birçok konuya yukarıda değindiğimi sanıyorum. 
Belki birçok Ģeyi yineleyebilirim. Kusuruma bakılmasın. 

 
* 
Yazarımızın yazma gerekçesine odaklanmak, yaklaĢmak istiyorum önce. 

KuĢkusuz yalnızca bir yaklaĢma giriĢimi olarak kalacaktır bu. Türkiye Cumhuriyeti 
40‟ların toplumsal devingesi (dinamik) içerisinden yeni bir anamal (sermaye) birikimi 
örneği oluĢturabilirdi, arayıĢlar içerisindeydi. Büyük savaĢ toplumun elini, değiĢme 
eğilimini tutukladı ve dıĢ dünyanın baskısı ülkeyi kalkınma (!) örneği konusunda 
kaçınılmaz bir seçime (!) doğru sürükledi. Altyapı, ağır sanayi ve ulusal ölçekli 
yatırımlara karĢın nüfus ağırlığı açısından toplum tarım toplumuydu (Bkz. 
Hobsbawm; Kısa 20. Yüzyıl, Everest yayınları, 2006, İstanbul). Ülkenin uluslararası 
yeni bağlamda oturtulduğu yer kabaca, ulusal ölçekli temel sanayi yatırımlarından 
ve bunu destekleyecek altyapılardan vazgeçip dıĢa bağımlı bir üretim yapısına 
geçmek, tarımda öngörüsüz makineleĢmek (motorlaĢmak), bir anda çığ gibi 
niteliksiz iĢgücünü açığa çıkarmak ve denetimsiz iĢgücü göçüne yol açmak oldu. 
Hızlı göç kırsal yapıda çözülmeyi ve kent çevresinde kondulaĢmayla kendini 
gösteren sağlıksız kentleĢmeyi biçimlendirdi. Uzamın bölünüp dağılması zamanın 
çözünüp yeniden bireĢimlenmesiyle koĢutlu, atbaĢı yürümediği, zaman uzamı 
yakalayamadığı ya da uzam zamandan kaydığı için toplum (p)aratoplum olarak 
asılakaldı arada. Geçiş toplumu demiyorum çünkü geçiĢin eĢlenik uzam/zaman 
seyri içinde, oranla doğal (!) denebilecek bir evrimi yine de sözkonusudur. Burada 
böyle bir Ģey yok. Toplum kendi içgücüyle (dinamik) çözümler üretmedi, dıĢarıdan 
çözüm dayatmalarıyla yerinden edildi (sürgün). Yani köyden gerçekte anamalcı kent 
çıkmadı. Ġnsanlardan, öykülerinden söz ediyoruz gerçekte. Yazarları (sanatçıları) 
canlı, doğrudan yaĢanan çarpık gidiĢle yüzleĢmeye zorlayan ve onları seçimleriyle 
sımsıkı bağlanmıĢ olarak konumlandıran tanıklıktan... Kesintili ve düzensiz (kaotik) 
sıçramalar bunca kısa sürede gerçekleĢmeseydi belleğimizde geçmiĢi eleme 
iĢlemini (tasfiye) düzgün biçimde bitirecek, usumuz anılarımızda takılı kalmayacak, 
eĢelenmeyecekti. Ya da tersinden, uzam zamana, zaman da uzama yayılarak 
esnete esnete birbirlerini geniĢletebilseydi gelecek Ģimdinin fırsatı denli, ancak bu 
denli (kısa us) bir gelecek olarak düĢlenmeyecek, vurguncu elkoyma iĢtahı (rant, 
gasp, vb.) böyle kabaramayacaktı. Yazarlarımızın (sanatçılarımız diye düĢünün) üç 
usundan biri arkada kalmıĢtır, ikincisi önden ve arkadan kopmuĢ, Ģimdinin içeriksiz 
içeriğine saplanmıĢtır, üçüncüsü beklentili, sözverili (vaadli) bir pazarla doğrudan ya 
da dolaylı olarak iĢbirliğine yatmıĢtır. Ġyi de bir dördüncü us daha var ki sıralanan bu 
soyut örnekçeleri anlama ama aynı zamanda aĢma kaygısı içinde bireĢimlemeye 
(sentez), olandan değil olanaktan esinlenmeye çabalamıĢtır karınca kararınca. Bu 
us dürüst, onurlu, eleĢtirel, göze alan, pes etmeyen, anlamaktan vazgeçmeyen, 
olabilir ve yapılabilirden el alan geleceği geçmiĢte, geçmiĢi gelecekte tasarlayabilen, 
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geçmiĢi ve geleceği Ģimdide tüketmeden üretip bireĢimleyen ve eleĢtirel (kritik) 
olması gereken ustur. Çizilen bu kesit (profil) de bir örneklerden bir örnektir, 
kendimizi yanıltmayalım. Tüm bu örnekler somutun içinde belirir, kesiĢir, kümelenir, 
örtüĢür, ayrıĢır ve bundan alaca siyasetler (sanat, vb.) üretirler. Sanatçıyı diğer 
insanlardan ayıran bir özellik daha var ve olmalı. Yakın geçmiĢ ve geleceğe, 
bunların kesiĢim kümesi Ģimdiye ki(li)tlenmeyi yadsır o. ġimdiyi Ģimdiden anlamaya, 
örgütlemeye kalkmaz, daha büyük öyküyü hep yedekler, yedekledikçe büyütür, taĢır 
sırtında (Sisyphos). Tüm zamanları, tüm uzamları umutsuzca ve umutla yokladığı 
için sanatçıdır. Az ya da çok, Ģöyle ya da böyle sanatçıdır, çünkü sanatçı 
olanaksızdır (imkânsız). Sanatçı içinden daha sanatçı çıkarmaktan baĢka Ģey 
yapmaz. Konu uzar gider, uzatmayacağım. 

Kırsal yaĢamı konu alan yazarımızı yukarıdaki kaba bağlam içerisine nasıl 
yerleĢtireceğiz? Kendisinin kendisiyle ilgili yerleĢtirmesi bir yaklaĢımdır, onunla ilgili 
egemen anlatının yerleĢtirmesi bir baĢka yaklaĢımdır, aracıların gidimli yerleĢtirmesi 
de söz konusudur ve okurun önüne ge(le/tirile)ni kavrama koĢulları da bambaĢka bir 
yaklaĢımı, yerleĢtirme niyetini sergiler. Öte yandan yaklaĢımlar birbirinden 
bağımsız, kopuk da değildir ve birbirlerini kendi aralarında biçimlendirir, öyle ki tutan 
her elin niyeti çoğu kez ya geride kalır, ya ileriye, öne düĢmüĢtür. 

Cumhuriyetin köylüye bakıĢında kuşku ilk durumdur. Daha sonra Sovyet 
Devrimi‟nin ve Cumhuriyet aydınlarının Devrime bakıĢının getirdiği („ĠĢçi-köylü 
bağlaĢımı‟-Lenin) belli düĢünce çevrelerinde bir kurmaca, yeni söyleme etkisiz de 
olsa yansımıĢtır. 40 kuĢağı gerçek köylü tiplemesi konusunda epeyce ter dökmüĢtür 
ama yakın geçmiĢin kalıplarını kırmak kolay değildir. Soğuk savaĢ devrim 
çözümlemelerini kalıplamıĢ, yerli bedene yabancı donlar biçilebilmiĢtir. Bu arada 
tarım dönüĢüm içerisindedir. Feodal yapı eklemlenmesi, büyük tarımsal üretim 
biçimleri, göç, 50‟leri izleyen yıllarda önce acı kırsal yaĢam tanıklığını, 60‟lardan 
sonra ise köyde direniĢ anlatılarını geciktirmedi. Haksızlığa uğrayan köylü 
umutsuzca baĢkaldırmakta, direnmektedir. Geleneksel örgeler (ana kadın, 
öğretmen, vb.) direniĢin örnek tiplemeleri (stereotip) olarak önde yeralır. Oysa 
günün öyküsü (TĠP, 15-16 Haziran, vb.) köyün sınırları içerisine sığmıyordu ve 
öykünün bir de arkası vardı. Bu yazarlar arkasını da merak ettiler, ideal tiplemelerini 
yola sürdüler ve onların kentteki, hatta Avrupa‟daki serüvenlerini öykülediler. (Fakir 
Baykurt, Bekir Yıldız örneğin.) Yetmediğini düĢünüyorum, yetmeyiĢi bu yazarların 
köy anlatısıyla kısırlaĢmaları, körleĢmeleri değil, toplumun öykü seçimi ve 
öncelikleriyle ilgiliydi. 70‟lerden, hele 80‟lerden sonra gerçekliğe bakmak, gerçekliği 
anlamaya çalıĢmak daha zorlaĢtı. Değerli yazarlarımızın elini boĢaltan bu yıldırıcı 
durum oldu. Okur, yazarını ilerletemedi. Dikkat: Okur yetmezliği diye bir kavram 
öneriyorum. Okurca kırım ya da… O yazar ufukta silindi gitti. Bu dramatik erimeye 
yer yer baĢkaldıran kiĢisel çıkıĢlar bu yazının konusu.  

Cumhuriyet‟in görüngesi (perspektif) yetmezlik duygusu, bezginliği yarattıkça 
(konu elbette tartıĢılabilir enine boyuna) köylülük için yeni anlatısal ağırlık noktaları, 
odakları (tarihsel, yazınsal, vb.) gereksinimi doğdu kuĢkusuz. Aslında bu arayıĢın 
arkasında Cumhuriyet‟in tarihine karĢı baĢka bir tarih (geçmiĢ), baĢka bir baĢvuru 
düzlemi (referans) sürmek, yani siyaset vardı anlaĢılacağı üzre. Ağalık 50‟lerden 
sonra gericileĢen temsille tümleĢti, temsilin içine resmen alındı ama eĢelendikçe 
yakın geçmiĢten avuçlanabilir yeni kırsal saplar da çıkarıldı. Dersim, Doğu ya da 
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köylü ayaklanmaları lastik gibi oraya buraya çekildi. Zamanın altında kalan zamana 
zorlandı. Oysa bunlardan bir Ģey çıkmazdı, bu zaman o zaman değildi, olamazdı. 
Zamanında bile zaman değildiler belki. ġimdi zamanı ve uzamı böylesi indirgemek 
en çiğden siyasetti. (Çokkültürcülük, altkimlikler, diyalog, vb.) Aydınlanmaya dönük 
yüzüyle Köy Yazını iĢlevsizleĢtikçe (yeni zamanların yeni sorunlaĢtırma biçimlerine 
yanıt veremedikçe) kaynaklarını kırsal yaĢamdan devĢiren yazar (adayı) bocaladı 
gerçekte. YaĢar Kemal bir üst dilden (epope) aĢtı bu yerellik tuzağını. Yereldeki 
evrenseli tuttu, yakaladı. (Ne pahasına, diye sormalıyız.) Orhan Kemal vb. köylünün 
iĢçileĢmesi ve kente tutunmasının acı tanıklığını yaptı. Sanırım en büyük yazı 
tasarlarımızdan biriydi, somutlaĢması ayrı konu. Bocalayan, ne özdeĢleĢen, ne de 
özgürleĢebilen (kopuĢ anlamında) yazarımızsa anlatıma (dile), göstergeye yeni bir 
içerik yükledi. Zamanın bildik yüzeyinden balık gibi sıçrayan, görünüp yiten, 
beliriĢinde (zamansızlığında) sarsıcı, etkili, Ģoklayıcı bir gizilgücü içeren, okurunu da 
zamansızlığa, yersizliğe zorlayarak yerleĢik zamanından ve yerinden oynatan 
kıĢkırtıcı, ayartıcı, uyarıcı, hatta öfkeli bir darbeli dil delicisi (matkap) sanatı... Bir tür 
Ģiddet poetikası. Kimi yazarlarımız Ģiddet dilini öne çıkarma konusunda ipin ucunu 
kaçırmıĢlar, Ģiddeti Ģiddete bağlayıp yazıyı unutmuĢlarsa da birkaç seçkin, özgün ve 
çağına duyarlı yazarımız (Örneğin Bekir Yıldız, Osman ġahin)  yeni dil deneyimini 
baĢarıyla uyguladılar ve kalın örtü altında saklananı sağırlaĢmıĢ, duyarsızlaĢmıĢ, 
sindirilmiĢ algıya yeniden göstermeyi baĢarabildiler. (BaĢaramayanlara bir örnek: 
2012 Nobel Yazın Ödülü alan Çinli Mo Yan. TartıĢmayacağım, ayrıca hakkında 
2016‟da yazdım.) Sinemanın temel yapısal öğesi dönüĢtürülerek yazıda kullanıldı. 
Yazının ucuna taĢınmıĢ uslamlama (mantık), zamanın anda, uzamın noktada 
yoğunlaĢması demek. Yine tümcül, eytiĢmeli kavrayıĢtan vazgeçilmiyorsa, eleĢtiri 
aygıtımız sağlamlığını koruyacaksa, yapılacak Ģey etkili (efektif) sahneyi 
yaratmak(la yetinmek) değil, dizmekti. Hangi sırada, yatay ve dikey, hatta verevine, 
nasıl dizmek? Bu sorunun yanıtı sahneye takılmak tökezlemekle, kavrayıĢı daha 
geniĢ bağlamlara taĢımak arasındaki ayrımı bize verecek mi? Zor bir görev 
kuĢkusuz, sanatçı için özellikle. GelmiĢ geçmiĢ tüm sahne uygulamalarını (anlatıdan 
söz ediyoruz tabii) yeniden bireĢimlemek, her sahnenin (anlatı biriminin) –e yönelik 
(öteki sahne) aĢkınlık eğilimini gözetmek, bütünsellik duygusunu kımıldatmak. 
Çağıran tümlük, yokluktan (hiç) baĢka Ģey değil, söylemeye bile gerek yok. O 
geleceğe, oraya buradan atanmıĢ tümdür. 

Sorumuz Ģuraya geldi. Bütününü, anlam taĢıma yeteneğini yitiren toplum için 
nasıl bir yazım uygulaması gerek ve geçerli? Okuru tokatlamak, seslenilen insanı 
(okur, vb.) tesellisiz bırakmak, yerinelenmeyecek, gönül almasız son sözle yazı 
(metin) çatmak, sözün sanatını tümcelerin itiĢip kakıĢmasından çıkarmak ve yazıyı 
tarla gibi sürmek, ekmek ve aynı tarladan özellikle edim, eylem biçmek. Gizli bir 
enküçükleme (minimalizasyon) biçemde en az bileĢenle en yüksek verim 
(ergonomi, daha genelde yararcılık, iĢlevselcilik) bir dil tutumu olarak 
yankılanmaktadır. Öyle ki tinbilimi gitmez, ıramaz, gelir, yakınsar. Bu ilkbakıĢta 
ĢaĢırtabilir bizi. Oysa iç dıĢarıda(n) yaĢanır. Eylem kipi tüm içeriği göstermesiz 
üstlenmiĢtir. Tümleç gizli, yarıgizlidir. Tinbilimi doğrudan yansımalı olarak 
konuĢmada (diyalog), bedenin konuĢlanmasında, düĢüncenin yalınlığında olmadık 
bir gerçeklikle yüze çıkar. Tin kemiktir (Zizek) demeyeceğim ama dıĢavurmuĢ 
bedendir tin. Çıplak, görünür, gözönünde, açıktadır. Bilinçaltı dağda mağara, 
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insanda eĢkıya, Toroslarda ormandır. Ağaç, kaya, arkeolojik kalıntı, kuyu, at, 
obadır. Etkin, genelde görünmese de karıĢan (müdahil) anlatıcı her sözcüğü ötekine 
zorlar, fiziksel bir itme çekmeden yine de sonuçta karmaĢa (kaos) çıkmaz ama. 
Çünkü yazarın elini dizginleyen sıkıdüzen siyaseti, sahneleri dizerek varacağı yerin 
neliği, bilincidir. Yörüngesiz sözcük, tümce, bölümce, öykü yoktur neredeyse Osman 
ġahin‟de. Bu sıkıdüzen okuru da soluk soluğa bırakır. Yoksa içerik olaydan (biçim, 
dıĢ) mı geliyor? Eğer durup, geriye yaslanıp soluklanırsak, usumuzda bu soruyu 
çevirir dururuz. Olaydan içerik gelir mi? Olaydan, (Ģeyi) anlar mıyız (kavramak 
anlamında)? Yukarıda dikkati çektiğim yordam (strateji) yeni durumda sahne ve 
olaya (kör)düğümlenmeyi, kapa(kla)nmayı çözebilir. Sahne (olay) bağımsız, tek 
göründüğü yerde düĢürülmelidir. Yalnızca yazarın çabası (yazarın arkasındaki 
yazar silsilesine karĢın) bu sorunu çözemez. Okurun da arkasında biriktirdiği tüm 
okurları seferber etmesi, tek, saltık sahneden kaçması gerek. O zaman aynı sahne 
gelecek, bu kez doğru ölçekler içerisinde yerine yerleĢecektir. Sahneden söz 
etmiĢken tipleme konusunda da birkaç Ģey söylemenin yeri, zamanıdır. Öykü 
kiĢisinin kiĢiden (kendi) sınıfa geniĢ bir yelpazede temsil edici gizilgücü bilinir. Yazar 
sahne, olay, kiĢi, öztemsil; bir dizi indirgemeyle gösterime saplanabilir. 
GenelleĢtirmeler tıkanır ve kiĢiden kendinden çoğu çıkarılamaz. YaĢamın rastlansal, 
inançlı kavranılıĢıyla ilgili bakıĢ açısıdır bu. Bir de kiĢi –i gösterir: Öteki, topluluk, 
sınıf, ulus, vb. Durum hemence kullanılan teknikte yankılanır. Yine bir tuzak 
(sinematografik handikap) söz konusudur. Osman ġahin kendi mitini kıracak, 
sahnesini yeniden tartıĢacak gücü, zamanı bulacak mı bilmiyorum. Yazısından bu 
yaratıcı anlağı taĢıdığını çıkarmak zor değil. Ama genelde yazar kendini zamana 
yayarak kendinden yerken yazarın dıĢında kalanlar da yazarı tüketir, yerler. En kötü 
yeme biçimi yazarı yazara (kendine) gömmektir. Yazar akla karayı seçer ama bazen 
geçtir, çok geçtir, duvarlar aĢılamayacak kerte yükselmiĢtir çoktan. Görev arkadan 
gelenlerindir haliyle. Her sanatçı için geçerlidir örnek. 

Bu tür yazı serüveninde doruk imgesi (altın vuruĢ) geçerli, yer yer belirleyicidir. 
Hem birim anlatı doruklara sarar, çevresinde örgülenir, hem de poetik anlamda son 
darbe, vuruĢ, yazıyı örgütler. Oysa doruk düĢüncesi olmazlığıyla, olanaksızlığıyla 
insanlaĢır, öyküye gelir. Yazı kusuru (doruksuzluğu) ilerletir. Sonsuzluk düĢüncesini 
çok geveler, ama katlanamayız da gerçekte. Nasıl yorulmaz, nasıl bıkmaz, nasıl 
umutsuzluktan bir kez daha umut çıkarırız? Kayadan nasıl sıkıp da suyunu 
çıkarırız? 

Öyleyse, bu kaba çerçeve içerisinde Osman ġahin aynı zamanda etkinliğinin, 
edimselliğinin (faillik) birçok öğesiyle aynı zamanda toplumbilimsel irdelemenin de 
konusudur. Toplumu okumanın has araçlarından biridir yapıtı. Örneğin YaĢar 
Kemal‟den daha çok toplumbilimidir, bağlamı onca geniĢ olmasa da. (Sorun burada 
zaten.) Ama arkaik, yerli yapılara, deneylik alanlara sıkıĢtırılmıĢlığın kolaylığı ve 
güçlükleriyle baĢetmesi gerekmiĢtir bu toplumbiliminin. Nesne kolay elegelirliğiyle 
(odakçıl çekimiyle) bütünsel kurguyu (anlamayı) zorlaĢtırmıĢtır. Olgu 
yanlıĢlanabileceği sınıra taĢınamamıĢtır. Bir insandan elbette beklenecek Ģey 
değildir bu. Sanatçının (yazarın) sahici olmak gibi bir derdi de vardır. Bazen ölçeği 
küçültmek, ayıklanmıĢ en az veriyle sonuca gitmek gerek ve kaçınılmaz olabilir. Bir 
yazarın yazısıyla arasına nelerin girdiğini, girebileceğini anlamak isteyen Aziz 
Nesin‟i okusun. (Ah Biz Ödlek Aydınlar örneğin, 1984).  
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Artık toparlıyorum. Franco Moretti (Burjuvazi, Çev. Eren Buğralılar, İletişim 
yayınları, 2017, İstanbul.) Karl Marx‟tan aktarıyor: “Burjuva egemenliğini bir yığın 
simgesel düzenbazlığın ardına gizlemek yerine, bütün toplumu kendisi hakkındaki 
gerçekle yüzleşmeye zorlar.” Bugün bunu aynı yalın içerikle, dolayımsız dile getirir 
miydi Marx, bilemiyorum. Ama Türkiye gibi geri tarım toplumlarında (80‟lere dek) 
baĢka ve çeliĢik toplum türleri geçiĢmeli olduğundan, ayrıca geçmiĢin simgesel 
dıĢavurumlarının kırsalı biçimlendirme gücünün zayıflığından, vb. ötürü ne 
sermayenin temsilleri çıkara odaklı yüzleĢmeyi sağlayabildiler, ne de eĢitlikçi 
sanatçı, aydın çevreler geçmiĢe özgü yerel, bölgesel söylem, simge ve ritleri 
kolayından harcadılar. Hatta sermayeye karĢı yerel kucak (ana) bir sığınak, direniĢ 
odağı gibi de algılandı. (Devrimci müziğimiz olmadı. Yeni, güncel içerikleri en çok 
tarihdıĢı, eskil biçimlerle somutlaĢtırabildik, Onuncu Yıl Marşı, hatta Osmanlı asker 
müziği devrimci gençlik eylemlerinin dıĢavurumu olarak bugün de kullanılıyor, halk 
müziğimiz, Köroğlu‟muz, Pir Sultan‟ımız, vb. dönüp dönüp medet umduğumuz 
isyan, direniĢ söylemleridir.) Tabii ki paranın iki yüzü var ve konuya salt güncel 
(konjonktürel) çerçeler içerisinde yaklaĢamayız. Osman ġahin çağdaĢ bir sanat 
diline aracılık etmiĢtir. Yalnızca elinin altındaki dilsel gerecin hakkını vermemiĢ, 
ülkesinin yeniden biçimlendirilen dünya içindeki yerini, konumunu, tartıĢmalarını da, 
bedel ödeyecek kerte üstlenmiĢtir. Dolayısıyla çağcıllık (modernite, rasyonalite) 
içerisinde, çizgisindedir, onun tartıĢma geleneğine bağlanmıĢtır. Ama hızlı ve 
sıkıĢtırılmıĢ tarih nedeniyle hepimizin çeliĢkisini o da yaĢamıĢtır. Yeni düzene 
direniĢi yeni biçimler içerisinde anlatıya dönüĢtürürken eskil, arkaik yığınağa 
baĢvurmuĢ; anamalcı gibi olmamanın, anamalcı düzenin girdisi çıktısı olmayı 
yadsımanın seçeneği olarak geriye kalan kırsal değerleri iĢlemeye, çoğu kez de 
üstlenmeye iteklenmiĢtir birçoğumuz gibi. Aslında bu tek baĢına ne kötüdür, ne 
sanat giriĢimiyle çeliĢir. Sanat elaltında gereci bambaĢka ölçütlerle yeniden 
düzenler, bireĢime katar ve gerecin eski yeni oluĢu, düĢüngüsel görevi (ideolojik 
misyonu), tarihselliği, vb. ikincildir. Sanat önce sanatçının duruĢuyla ilgilidir. Böyle 
olması ne yazık ki geçiĢe özgü çeliĢkiyi gidermiyor. Sınırlı, eskil yığınak çoğu kez de 
içerik, izlek, yapı ataklarını ketleyebilmiĢ, sınırlılık sınırlılığı pekiĢtirmiĢtir. Yordamını 
bilince çıkarmıĢ sanatçı durumu ayrımsadığında genelde susmayı yeğler. 
Söylediğini yapabileceği en iyi biçimde söylemiĢtir zaten. Benim Moretti (Marx) 
üzerinden dokunmak istediğim ise yazarımızın açmazıyla ilgili. Anamalcı 
sermayemiz daha yeni yeni sanatçı takımını oluĢturuyor, yine de gerici simge 
yapılarına karĢı koyduğu, bir öneride bulunduğu yok aslında. KiĢilik (karakter) 
yoksulu çünkü. Kendi yazarını bile ayazda bırakmaya dünden yatkın, geri biçimlerle 
(form) iĢbirliğine her dem hazır ve nazır, ekinsiz (kültürsüz) bir sermaye bence 
bugün de. (Müzeler kurtarmaz.) Dediklerimin 2017‟de neleri kapsadığını biliyorum, 
merak etmeyin. ġimdi bir Moretti alıntısı daha yapabilirim aynı kitaptan: “Yüzyıl (19.) 
ortasında kapitalizm o kadar güçlü hale gelmişti ki, sadece onunla doğrudan içli dışlı 
olanların ilgi alanı olmaktan çıkmıştı; herkes için bir anlam ifade etmesi ve bu 
bakımdan „varlığını haklı göstermesi‟ lazımdı. Ancak burjuva sınıfının bu haklılığı 
sağlayacak kültürel ağırlığı çok azdı. Dolayısıyla bunun yerine bir feodal-Hristiyan 
déjà-là „seferber‟ edildi ve üst sınıfların iktidarına karşı çıkmayı zorlaştıran ortak bir 
simgesellik inşa edildi. Victorya dönemi hegemonyasının sırrı budur: daha zayıf bir 
burjuva kimliği ve daha güçlü bir toplumsal kontrol.” (134) Böyleyken sanatçılarımız 
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iki kez açıkta kalıyor (değerler, izlekler, örgeler, biçimler, vb. açısından) ama yazık 
ki ikinci adımda yanlıĢ giderilmiĢ, artı eksiyi götürmüĢ olmuyor. Okur olarak 
yazarımızın acı çektiğini, olması gerektiği yere gözlerini dikmiĢ, olmaması gereken 
yerde özlemli kalakaldığını gördüm yakın zamanlara değin birçok örnekte. Artık 
günümüzde bu tartıĢmalar yok ve yersizleĢti. Sanatçılarımızın büyük bölümünün 
gazı çıkarıldı, Ģimdi mıĢıl mıĢıl, uyaroğlu yazıp çizeduruyorlar. Yukarıda sözünü 
ettiğim çeliĢkiyi Osman ġahin gibi yaĢayan tipik sanatçılarımızdan biri de Yılmaz 
Güney‟dir. Hemen belirtmek isterim ki Osman ġahin çeliĢkili durumundan ötürü bir 
çöküntü (travma) yaĢamıĢ olmadığı gibi, yaptığını alın açıklığıyla savunmuĢtur. 
Bence de yapması gereken buydu. Konu gelip toplumun kimlik dönüĢümlerine, 
sınıfsallaĢma düzeyine, sınıf (erk) yapıları içerisinde aydın, organik aydın (Gramsci) 
varlığına dayanıyor. Belki de sanatçımızın dramasının hakkını verebilmek için 
ülkemizde gizli açık erk (iktidar) yapıları içinde düĢüngüsel (ideolojik) aygıtları ve 
topluma yansıma biçimlerini çözümlemek gerekiyor. Eğer sınıf ve çıkar (bilinç) 
özdeĢlik (yanılsamasını bile) oluĢturamazsa, altyapı buna geçit vermemiĢse, 
toplumsal doku ile toplumun kendini anlatımı (sanat bir yoludur bunun) ve anlatıcısı 
aykırı düĢebilir ve söylediğimiz budur: Türkiye‟de düĢmüĢtür. Öte yandan yine 
belirtiyorum, bu saptama bir Ģeyi (Ģimdi, buradaki Ģeyi) ne yanlıĢlar, ne doğrular 
(değer yüklemesi yapar). Böyle bir Ģey yok. 

Moretti‟ye bir daha kısaca dönmek isterim. ġahin hakkında düĢünürken sıcağı 
sıcağına okuduğum kitapta Victoria Dönemi‟nin gizini açarken Moretti, bizler için 
nasıl bir tartıĢma baĢlattığını usundan geçirmemiĢtir sanırım. Sanatçının içerikle 
iliĢkilenmesi, dönemine verdiği tepki yazınbiliminin alanını aĢan bir çalıĢma 
gerektiriyor. “Modern kapitalizmi „tarihsel örtülere‟ saran déjà-là olarak Gotik,” (136) 
sözünü Türk yazınının kır anlatılarına ne ölçüde uygulayabilir, böyle bir çözümleme 
kotarabiliriz? Genellikle kırı anlatan yazarlarımızın toplumsal konumlarını bildiğimize 
göre Moretti‟nin sorgulamasına takılmak doğru olabilir mi? Özellikle üst-ben 
anlatıcılı ġahin öykülerinin böyle ama yine de çiftyönlü okunmalarında büyük yarar 
var gerçekten ve Ģu sözce, bizim tartıĢma gündemimiz içinde yer alabilir mi, 
eklemeden edemiyorum: “Eski metafizik ile yeni nakit bağı arasındaki tuhaf 
kucaklaşma.‟ (171) 

Yinelememek için ayrıntıya girmeyeceğim ama tartıĢmayı yazarımızın uzam 
zaman poetikası üzerinden yürütmek de zor olmayacaktır. Öykülerin uzam/zaman 
siyaseti, yazarınki ve okurunki, anlatıcınınki, tüm bunların kapsar kümesi olan 
toplumunki, nasıl örtüĢüp ayrıĢıyor? Sonuçta genel anlatı yapısının omurunda bir 
kayma olduğu, zamanın yerin alanına, yerin de zamanın içkin alanına taĢtığı, 
bulaĢtığı, eĢleniği zamanı ya da yeri atladığı, ıskaladığı, gözardı ettiği, vb. açık. 
Yineliyorum, bu ne doğru, ne yanlıĢtır. Hatta ileri giderek diyebilirim ki Hollywood 
Western türünün (ama ondan da çok Ġtalyan Spagetti Western‟inin) çekim gücü, 
büyüsünün kaynağı da tam budur. Daha sonraları anımsıyorum, film odaklanarak 
Ģiddeti gösterdi, Ģiddet bir araç olmaktan çıktı ve kendinde estetik nesneye, 
gösterilensiz gösterene dönüĢtü (simgelikten bile düĢürüldü). Peckinpah öncülerden 
biriydi. TartıĢmalı bir kavramı kullandım: büyü. Leone‟ninki daha çok indirgeme, 
stilizasyondu. Dolayısıyla göndermesiz anlatı göstermeye bağlanan, gösterenin 
göstergeye biricik içerik olduğu anlatıdır (Beckett) ve karĢılıksız kalıĢından gerilim 
yüklenir, hiç değilse üstlenir. Bunun anlamı, kurgu tekniği olarak görmezden 
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gelinemeyeceğidir büyünün. Bir yöntemdir. Öncülüğü Yıldız, ġahin‟in yaptığı çıkıĢ, 
biraz böyledir. Ġmge boĢa düĢer. Köy Yazınımızın imgesi ise yarı-kurmaca, yarı-
sanal ya da ayakları yerden kesik, dilek kipli bir gönderilene bağlanmıĢtı ve sanırım 
ġahin gibi yaĢadığı dünyaya acı tanıklık yapmıĢ yazarlarımız kümenin sanal 
varlıklarla (öğe, eleman) yarı yarıya da olsa doldurulmasına kızgın ya da 
öfkeliydiler. Daha yalın, daha doğrudan ve daha yanıltısız, aldatmasız ve daha 
cesur olmak istediler. (12 Mart, 12 Eylül‟den geçtiler.) Çünkü imgenin bir yarısı 
çürüktü (gerçekte yoktu) ve sanat yanıltıyordu bu yüzden. KuĢkusuz doğaldı böyle 
olması, imgenin toplumca (toplumun sanatçısı, siyasetçisi, bilimcisi vb. tarafından) 
doğru, açımlayıcı yerine oturtulmasıydı öncelikli sanatçı görevi. O kendini ve 
toplumu kandırmamalıydı. Toplum silkelenmeli, yanılsamalar kulesinden çıkıp 
kendine yakıĢtıramadığı daha ilkel sorunlarıyla yüzleĢebilmeliydi. Yılmaz Güney 
böyle bir çıkıĢ, dönüĢümdü. Öte yandan Bekir Yıldız denli ileri gitmedi Osman 
ġahin. Yalnızca baĢka türlü de yapılabileceğini, yapılması gerektiğini gösterdi. 
Sınırını doğru çizince tasarı (proje) onu özyıkıma taĢımadı. Kenti bildi, kentli olarak 
yaĢadı, derin özlemi, çeliĢkisinin üstesinden bilgece gelebildi, gelemese de yazma 
nedenini yitirmedi. ġarkısını en azından son kiĢi için bir kez daha mırıldanmaktan 
vazgeçmedi: Son kiĢi kendisiydi, kendisinin anısıydı. Bunu kuĢkusuz Bekir Yıldız 
için de dilerdim, Ģarkısı sürsün, dinmesin, eksilmesin… Öte yandan yazı bundan ne 
yitirir, ne kazanırdı, bunu söylemek Ģimdi olanaksız. 

Öyleyse öykülerin kararlılığının, sağlamlığının, bunca tuzağa, çeliĢkiye karĢın 
kaynağı nedir diye sorulabilir. Önemli bir soru. Gerçekten Osman ġahin‟de dille 
yakından iliĢkili inanılmaz bir tutarlılılık, bağdaĢıklık, esnemezlik, sağlamlık var, 
hatta varlıklılık desek yanlıĢ olmaz. Bu yazınımızda baĢarı göstergesi sayılmalıdır 
bir kere. Yukarıda uzun açıklamalar yetmediyse buna kaynak olarak önce miti, 
sonra devinimi gösterebilirim yeniden. Mit uzak geçmiĢten devĢirilmiĢ genelgeçer 
kalıptır ve kendimizi içinde buluruz ayrımsayamadan ve çağdaĢ öyküye, romana 
doğrultu, kuĢatıcı birlik duygusu, amaç verir. Bastığımız toprak gerçekten sağlamdır, 
bunu derinden duyumsarız. Öykü zaten her yeni örneğinde kalıpla iliĢkilenen 
anlatıdır (bana göre). Dilin dengeli, koĢulu, uyumlu kullanımından, bilincinden söz 
etmeme gerek bile yok. Yazarımız çocukluğundan, obasından dili almıĢ, sıkı sıkıya 
yapıĢmıĢ sapına. Asla yere düĢürmemiĢ, çünkü sevmiĢ, saygı duymuĢ, ekmek gibi 
öpmüĢ baĢına koymuĢ, böyle bir dil tutkusu. Dile yönelik bu tutkunun dili 
aĢırtmaması, çoğaltmaması olanaksızdı. Öyle oldu. YaĢar Kemal eĢsiz bir örnektir 
ayrıca. Sağlamlığı müzik duygusuna da bağlayabiliriz. Müzikal yapı sesin (edimin) 
zamanda akıĢını yönetir ve Osman ġahin kafasındaki ezgiyle oturur yazmaya. 
Kendi benzer bir Ģeyi söylüyor bir yerde. Konunun kendisi için önemini vurguluyor, 
kafasında olgunlaĢtırdıktan sonra yazdığını söylüyor. Saydığım bu nitelikler 
öykülerin çatı sağlamlığı, omurgalılığı için yeterli sanırım ama yalnızca bunlar 
olmadığını belirtmek isterim. Betime sınırlı ve çarpıcı yalınlıkta iĢlev yükleyen 
Osman ġahin‟in devingen, hedefine yürüyen eylemcil öykü kurgusu pürüzü, kılçığı, 
artığı ayıklıyor. Öykü çoğu kez (kuĢkusuz ayraca durumlar var az da olsa) kendini 
arıtarak ve genelde hızlanarak akıyor dil vadisinde. (Kendini arıtan yazı ġahin için 
kullanılabilir sözcedir.) Bu dil öykünün görünmeyen dibinde ilkörneği (arketip) 
kımıldatıyor ve ileri giderek söylüyorum beden tini değil, aslında dıĢarının tini 
içerinin bedenini ivmeleyip görünüre çıkarıyor. Sinemanın en büyük etkisinin 
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görünen tinbilimi anlamında bu olduğunu düĢünmeden edemiyorum. Birkaç büyük 
yazarda bunu gözlemlemiĢ, etkisinde kalmıĢtım. Orhan Kemal en büyük tinbilimsiz 
tinbilimcilerden biridir örneğin. Bunu önemsediğimi belirtmem gerek. Gerisi 
(tinçözüm) aygıtsallıkla, teknikle, karıĢmayla (müdahale) ilgili. Tin görünendir.  

 
* 
Belki „tragedya‟ kavramı üzerinde biraz daha durmak, Osman ġahin‟in trajik ve 

dramatik öğeyle iliĢkisini sorgulamak; öykülerinde birincil ve ikincil yapı kurucu 
öğelerini ayrıĢtırmak, çözümlemek; betimleme konusunda siyasetini gözden 
geçirmek; yapıtının insan ve anlattığı toplumu kavrama biçimini birçok disiplinle 
eĢanlı ve karĢılaĢtırmalı olarak gözden geçirmek, birey-toplum eytiĢmesinde 
temsiller düzeneğini imlemek ve aksama varsa nedenini anlamaya çalıĢmak; Bekir 
Yıldız, YaĢar Kemal, Osman ġahin‟de kırı en genel anlamda estetik nesneye 
dönüĢtürmenin ayrı yordam ve biçimlerini gözlemlemek; yazarımızın yazıda 
yansıyan yaĢam siyasetini süzmek, vb., daha bir dizi baĢlık açılabilirdi. Ben yazının 
burasında bu baĢlıkları kasıtla açmayarak açmıĢ olduğumu düĢünüyor ya da 
kendimi kandırmak istiyorum. Çünkü herhangi bir yazar gibi Osman ġahin için de 
gerçek, onun hakkında henüz söylenememiĢ olanla ilgilidir. 

 
 
 
KİŞİSEL SON NOT: 
Bana uzaktan Hasan Özkılıç‟ı anıştıran Çatal Celal‟in (2010) Osman Şahin 

okurluğumun başyapıtı olduğunu, yazınımızın öykü seçkilerine girmesi gereken 
olmazsa olmazlardan olduğunu belirterek kapatayım bitmek tükenmek bilmeyen 
işbu yazımı. Öyle bir Osman Şahin öyküsü ki yazarımız hem kendisidir sonuna dek, 
hem de kendisinden başka ve artmıştır Çatal Celal öyküsünde. 

Bu arada Hasan Özkılıç 1951 doğumlu, ilk kitabı KıĢ Boranı‟nı 1998‟de 
yayınlamış önemli yazarlarımızdan biridir. 
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DĠKKAT: Öykü adı yanındaki + imi kendi beğeni değerlendirme düzeyimi gösterir. 

 
KIRMIZI YEL (1971): 
Ġlk kitap. Kısa Fırat öyküleri. Ağa köylü çatıĢmaları ve genelde ölümle 

sonuçlanma. Bekir Yıldız‟ın ilk öykülerinde olduğu gibi olay öncelikli... YaĢar 
Kemal‟de olay dili yükseltir. Bu iki yazarda ise dil olayı yükseltiyor. Ġrdeleme konusu. 

 
Kırmızı Yel  
Yerel ağız (diyelekt): Urfa. Kıtlık, Ģıh ve çocuk kurban etme.  
 
Opoletli KardaĢ+ 
Kente inen BeĢir Ağa‟ya sokakta gülen gençlerden birini, ağa tabancasını 

çekip öldürür. Derdini Ģöyle anlatır: “Ula ben Ağayım, diyorum size. Bu memlekette 
hiç adam da mı vurmayak yani. Nedir, n‟olmiş?” (25) Mardin bölgesi. Yerel renkler: 
dil, varlık, nesne.  

Sözcük: Köfü, Lorke, Parzo, Takka, Muhannet, Heng, Şalşepik, Maraba, 
Tapıclamak, Kinayi…  

DeyiĢ: “…Güneşin halatlaşan ışıkları büzdü.” (19) “At, kendini geri-beri sınadı”, 
“Yolunuz düzele”. (21)  

 
Bedvanlı Zülfo 
Fırat. Toprağına göz dikilen Bedvanlı Zülfo‟nun öyküsü. Ana oğul köylerini terk 

etmek zorunda kalır. “Suçumuzun adı nedir Ağam? Huyunda delik mi açmışık?..” 
(28) Zülfo‟nun anası Bağdo Kadın: “Ağaysa ağa, ne yapalım Fettah Emmi?.. 
Önünde Fırat‟a köprü mü durak? Güneş hepimizin üstünden bir geçmiyor mu?” (32) 

Yerel anlatımlar: “Havalar sapçık gibi sarı kuruya kesti.” (34) “Huyu 
çaparlanmıştı.” (35)  

 
Kurt Avı 
Beçikan AĢireti‟nin ağasının oğlu PaĢo çiĢini tutamaz, altına kaçırır. ġıha gider. 

Kurt postudur gereken. Köycek kurt avına çıkılır. Kurt murt derken iki aĢiret birbirine 
girer. “Kaçan kurda, ölen marabalarından daha çok üzüldüler…” (45)  

 
Fareler 
Urfa dolayı. “Bu hayat bizde can ciğer komadı Beğim.” (46) Kıtlık ve Meho 

Ağa‟nın köylünün hasat payına gözünü dikmesi. Ürüne musallat fare avı karĢılığı 
ağanın Feyzo‟yla çatıĢması ve „müsadere‟. Ağa ölür. “İşte o zaman, ben de çekip 
Ağamı vurmuşam Beğim… Kör Şeytan, o ölmüştür, ben yaşamışam… Kara yazı…” 
(55)  

Sözcük: Zoyka.  
DeyiĢ: “Nizamımız bu Beğim”. (50) 
  
Odun 
Selle Fırat‟ın sürüklediği odun, ağaç toplama öyküsü. Bir çam kütüğü için 

Remo ile Genco kapıĢır. “ „Bu odun bana olmuştur,‟ diye haykırdı. „Baltamı 
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vurmuşam.‟” (60) Onlar uzlaĢsa da kıyıda kadınlar noktayı koyar, kütüğü bağlayan 
halatı Fado Ana bir balta vuruĢuyla keser.  

Deyim: “Yerre giresiler?..” (61) „Sellerin kütültüsü‟, “Gözün önüne aka da 
hapan kalasın vicdansız.” (62) 

 
Fırat‟ın Cinleri+ 
Fırat kıyısında doğum. Doğuramayan kadın (Yağda) sabuklar ve cinlendiğini 

düĢünen eri AlpaĢa, Vakkas Ağa‟sından medet umar: Yanıt: “Öte başı bir avrat değil 
mi? Üzülme. Her bir belaya çaresi de eş gelmiştir.” (68) Ama cindar da iĢe yaramaz. 
Yağda kudurmuĢtur. Herkese saldırır. Fırat‟ın cinleri basmıĢtır onu ve cinlerin Fırat‟a 
atılması Ģart. Yağda da birlikte atılır. 

Sözcük: Apar.  
Deyim: Erinin sidiğini kapmak (64). 
  
Nüfus Sayımı 
Sayıma gelen memuru karĢılayan muhtar köye giren açlık kıranını ve 

çocuklarının ölümünü yana yakıla anlatır. 
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ACENTA MĠRZA (1974): 
 
Bebek+ 
Toroslar. Hasta bebesini at sırtında kasabaya götüren baba. 
Bekir Yıldız‟ın benzer birkaç öyküsü var. Dil yazınsallığa çekilmiĢ gibi. Dizem 

(tartım, ritim).  
Sözcük: Büllük, küren küren.   
 
Deli Hatice 
Birinin (ana kadın) ağzından sesleniĢ, anlatı. Kiraz ağacına sesleniyor kadın. 

Birinci dünya savaĢında üç oğlunu güney cephesinde (Kanal) yitiren ananın ağıdı: 
“Neden susan, a toprak? Oğullarım nerende? Hangi ucun taşların altında?” (99) 

DeyiĢ: “Ot yelmik topladım.” (94) 
 
Musallim ile KuĢde+ 
Koca (Musallim) uzaktan gelir. Karı (KuĢde) bana dokunma, beni kirlettiler, 

diye basar çığlığı. Bir sayfada bu dramatik sahne aktarılır (sesli monologla): 
“„Cello‟dur ha,‟ diye bağırdı. „Uşaklarıdır birlik olup tepeme çökenler. Boğazıma orak 
takıp ırzıma geçenler…‟” (101) At binen Musallim Cello‟yu öldürmeye koĢar. KuĢde 
yayan yapıldak kar tipide atın peĢinden fırlar. Ama Musallim‟in yolu ĢaĢar. Öfkesi 
KuĢde‟ye döner: “ „Kavlinden geçenin hayrı kimedir,‟ dedi Kuşde. „Yoksama 
öldürmeye değmez mi bellemişsen sen beni? Bağışlayıp emanetine almaya razı 
değilem ben. Anlamıysan mı?‟” (106) Öyleyse mezarın kaz, Cello‟yu öldürüp gelene 
dek, diye yola düzülür Musallim yine. Toprağı kazmaya çabalayan KuĢde: “‟Şahit 
durasın toprağım,‟ dedi içinden. „Şahit durasın!.. Daha ben nedem? Kadın 
doğmuşaam, altım taş olmuş. Yaşamışaam, üstüm tokmak… Ey ben nedem, 
nedem şimdi? Sebep olanlar utana.‟” (108) KuĢde, boyunca kazdığı mezarının 
baĢında bekledi. 

Bu zamana dek (1974) yazdığı en uzun öykü Osman ġahin‟in. Sonu, kapanıĢı 
yok. Trajedi. Kadınlık yazgısı. Bekir Yıldız‟a yakınsar nokta. Yazınsal atılım. 

Çök Abuzer+ 
Urfa ağzı. Köyün delisi Çök Abuzer‟in kadınlara, çocuklara maskara ediliĢi. 

Temsil sahneler oynatılıyor Abuzer‟e. BaĢçavuĢ oluyor, köy basıyor. KarĢılığında 
köylü tütün veriyor bir içimlik. Ama köy basmayı oynarken kazayla bir çocuğun baĢı 
yarılınca Deli Abuzer tütünü içmekten vazgeçip çocuğun yarasına basıyor. 

Ġnsancalık (Hümanizma). 
 
Zala Kadın 
Ölüm döĢeğinde gençliklerinde sözleĢip buluĢamadığı yavuklusuna vedaya 

giden yaĢlı Zala‟nın öyküyü ve gerçeği anlatıĢı: “ „Boşuna küşüm çektin Kerim, 
boşuna. Günahımı aldın sen benim. O günü geliyordum sana ben, duydun muuu? 
Hani, sözleştiğimiz yere, Uluçam‟ın dibine (…) Yoksa öldün mü, Kerim?.. 
Dediklerimi duymadan mı öldün yoksa?..‟” (123)  

 
Sarı Öküz 
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Sarı öküzün ağzından yazılmıĢ yaĢamöyküsü. (Bkz. Mo Yan: YaĢam ve Ölüm 
Yorgunu, özgün dilde: 2006). “Sonra o iki adam kanlı bıçaklarını ağızlarına aldılar. 
Ne o?.. Bana doğru gelmeye başladılar.” (130) 

 
ReĢim+ 
Harman sonu ġemo Ağa ürünü paylaĢmaya ciple gelir ve tayfasıyla. Köylüye 

söz vermiĢtir kıt zamanda paylarını yüksek tutmaya. Ama sözünde durmayacak, 
köylü sessiz, tepkisiz kalacaktır. 

Sözcük: Timin (darı). 
 
Acenta Mirza 
Çözülen ağalık düzeninde iki ağa örneği: Satıp savıp batıya (kente) göçen, 

köyü köylüyü (maraba) arkada bırakan, ticarete bulaĢan Latif Ağa ve 
sorumluluklarını bırakamayan, köye geleneğe bağlı Mirza Ağa. Birbirlerine mektup 
yazarlar. “Sat gitsin köyünü. Acıma.” (145) “Fırla gel… İnşallah Mağirus‟un 
güneydoğu acentalığı da, senin hissene düşer. Mirza Ağa iken „Acenta Mirza‟ 
olursun…” (147) 

Sözcük: Buğuz.  
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AĞIZ ĠÇĠNDE DĠL GĠBĠ (1980): 
 
Ağzıkörler  
Toroslar. Ana oğul, ormandan odun devĢirirken kolcuların vurduğu kocanın-

babanın gömüldüğü yerdeki kemiklerini almak için dağa çıkarlar. Kadın yolboyu 
kocası Memed‟i anar, sayıklar: “Tam sekiz yıldır uğramadım yurduna. Ama şu 
yüreğimin çanı, göğsümün gürültüsü hep senden yana vurdu, hep seni diye öttü. 
Bunca yıldır derdini tuttum senin Memed, bunca yıldır…” (15) 

 
Obruk Bekçisi + 
Toroslar. Kar tipi ayazda obruk içinde tutsak kalan Yusuf Dede donmak 

üzereyken köylüler yetiĢir. Doğa-insan öyküsü. Jack London benzetimli.  Güzel bir 
öykü. Yazarlığı kanıtlayan öykülerden… 

Sözcük: Obruk.  
 
Tomruk + 
Göksü Nehri‟nde yukarıda ormandan kesilen tomrukları aĢağıya fabrikaya 

süren Nedim‟in insan-doğa, insan-insan savaĢının öyküsü. Kereste Fabrikası sahibi 
tüccar Mahmut Bey, Nedim‟in yaĢam kavgasını ucuza kapatmaya kalkar. Yine 
yazarlık kanıtlayan öykülerden. “Zordu, bela işti Göksü‟da dökme tomruk 
taşımacılığı…” (29) Halatları baltalayan Nedim hakkını vermeyen tüccarın 
havuzladığı tomrukları denize salar. 

 
Irgat Erleri+ 
Uzun öykü (2.). Çukurova. Çukurova‟nın betimi, çalıĢma mevsimi boyunca... 

Pamuk ırgatlarının göçü… Irgat çadırlarını içine alan firez yangını. Çadırda 
çocuklar, yaĢlılar vardır ve yangını gören, tarlada pamuk toplayan ırgatlar kadınlı 
erkekli koĢmaya baĢlarlar. “-Düşünmediler ki, bu yanacak firezin ucunda mal var, 
can var?/ -Niye düşünsünler? Umurlarındaydık sanki.” (44) Çiftlik ağası çocukları 
ölmüĢ köylüye yas zamanı bile bırakmaz. Ahlanıp vahlanıp arkasından, hadi iĢbaĢı, 
der Boran Ağa. Kadere boyun eğen ırgatlar iĢi bırakamaz, düzlüğe çadır kurarlar. 
Ekim sonu çadırları toplar, dönüĢe hazırlanırlar. Ama eksik, ama gedik… Gözü 
arkada, yabanda çocuğunun mezarındadır Mahse‟nin, kocası EĢber‟in: “İçi yarı 
yarıya su ile dolu kırık testiyi tuttu, usulca Şiro çocuğun gömütünün ayakucuna 
koydu.” (52)  “Kış geçti. Badem dalları çiçeklendi, dağlar mosmor menevişlendi. Her 
yan taptaze bahar kokmaya başladı.” (54) Ertesi yıl Mahse çocuğunu gömdüğü yeri 
aradı, bulamadı. 

 
Namus Eri 
KızkardeĢleri yüzünden karısı Zalha‟yı boĢayan Piro, köyü terketmek zorunda 

kalan ve Mersin‟e yerleĢen Topal ġemo ve kızlarıyla ilgili, özellikle Zalha‟nın kötü 
yola düĢtüğü haberleriyle tutuĢur. Çevre, köylüsü, yakınları namusunu (!) akla, diye 
baskı yapar. Silahını kuĢanır, yola çıkar bilmediği yere doğru, onurunu 
kurtarmaya… “Kısa, kalın, küt boylu, çopur çalı yüzlüydü Piro. Koyu yeşil gözleri 
kanlanmış bulanıktı. Vaktiyle Zalha‟nın ördüğü nakışlı, dizleme çorabını çekmişti 
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karakıllı şalvarının üstüne. Şapkasının altından yağlı uzun saçları sarkmış alnını 
örtüyordu. Gür kara bıyıkları ise çopur yüzüne hayli büyük düşüyordu.” (62) 

 
Özlü Hamurlar+ 
Deli yağmur altında babasını orman kolcularının vurduğu kaçak; ölü anasına 

seslenir, sızlanır, umutsuz, kararmıĢ, dertop... “Kar yağdı soğuk oldu, sebebi bizi 
buldu, kurak vurdu, sebebi bizi buldu. Karakol, nezaret bizden geçti. Gözyaşı, zülüm 
beşiğimiz oldu. Kaçak bizde arandı. Tüfek bizde arandı. Ateşi yakanlar başkası, 
dumanı bizden soruldu. Ağaya, beye nefret doluyum. Şıha nefret doluyum. Onlardır 
künyemize zulmün adını yazanlar.” (66) 

Ġsyan genelleĢir, egemenlere döner. Osman ġahin‟in yazı(yla) direniĢinde 
dönüĢüm. Dil yerel bukağısından sıyrılmaktadır. Yazı siyaseti yenileniyor gibi. Kısa 
öykü. DireniĢ odakları, isyan ateĢleri. Denemeler, eskizler. 

 
HemĢeri 
“Garibiz diye yüzümüze susulur. Kapılar örtük, yüzler bize yabancı, seninse 

derdini çözmeye dilin lâl bilgi lisanımız Kürtçe‟dir çünkü. Kürtçe konuşsan 
anlamazlar, dertli dilini illaki Türkçe çözeceksin. Fukaralığın Türkçesi olurmuş da 
Kürtçesi olmazmış gibi. Hökümet çare bulmuyor, bize toprak vermiyor. Aç olana aş, 
çıplak olana aba, işsiz olana iş bulmuyor. O zaman bu hökümet necidir? Kimin neyi, 
nesidir? Yoksa zalimin, ağanın, beyin hısımı yoldaşı mıdır?” (70) 

Çoluk çocuk aç, iĢsiz kalmıĢ anlatıcı köylü, hısım akrabasından iĢ dilenir 
kentte, halini dillendirir olanca açıklığıyla. Kısa öykü. DireniĢ odakları, isyan ateĢleri. 
Denemeler, taslaklar (eskiz). 

 
Ağız Ġçinde Dil Gibi 
“Benim olsaydın ey toprak, benim…” (75) 
“Tıpkı ağız içinde dil gibisin. Nasıl ki dilsiz insan olmazsa, topraksız da 

olunmaz. Ey ömrümü yedirdiğim dağlar! Ey yeryüzünün karakızı, taşlısı, çakıllısı!.. 
sana geldim, sana verdim adımı, senin olsun.” (75) Kısa metin. ġiirsel sesleniĢ. 
Topraksız köylü toprağa seslenir, özlemini diller. Toprak isteriz. Denemeler, 
taslaklar (eskiz). 

 
Gömlek 
ġıho Ağa‟nın el koyduğu hazine arazilerini iĢgal edip eken köylüler. Jandarma 

(ağanın arkasında) ve çatıĢma. Vurulan ağa. Dilden dile geçer isyan bayrağı. Pulan 
Ağası Behram‟ın etekleri tutuĢur. Kendi ırgatları, marabalarını da sarmıĢtır isyan 
ateĢi. “Ne günlere kaldık yarabbi!.. Nerde o eski günler?.. Ulam ulam kapıma 
gelirlerdi. Az mı at sürerdim üstünüze?” (81) Ne yapmalıydı Behram Ağa? Köylüyü 
ve elebaĢı Eno‟yu ele geçirmeliydi en iyisi. Eno‟yu soyuna geçirmeli, kan kardeĢ 
yapmalıydı (arkasına almak). Köylü ve Eno aldatıldığını anlar. Bir süre sonra ağanın 
kanadı altına giren Eno‟ya kapısında köpek gibi davranmaya baĢlar ağa. Sopa 
olarak kullanır. Köyün aklı baĢında yaĢlıları Eno‟yu uyarırlar. Eno tüm köyü haberler, 
ağanın kapısına dayanır gece vakti, ağanın armağanı gömleği çıkarır fırlatır yüzüne 
kapıdaki ĢaĢkın ağanın. Uzun öykü. (3.) GeliĢtirilmiĢ isyan. DireniĢ anlatısı sürüyor. 
Birlik, dayanıĢma örneği.  
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Ġzmir Bekir 
Cepheden cepheye savrulan MaraĢlı bir gazinin ömrüne övgü. 1978‟de ölen 

gazi için düĢülen son tümce: “Yaşasaydı doksan üçüne basacaktı.” (99) 
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ACI DUMAN (1983): 
Yazar, anasına sunmuĢ bu kitabını. 
 
Ocağına DüĢmek+ 
Kanlısı üç Azrailin kovaladığı Ġsako, Seyfo‟nun evine sığınır. Töre evine 

sığınanı koruma kuralını iĢletir. Seyfo Ġsako‟yu teslim etmez, kovalayan üç davalı da 
töre buyruğuna boyun eğer. Seyfo, kaçak gittikten sonra, evine alıp koruduğu 
adamın kısa bir süre önce amucasını öldürdüğünü söyler soran karısına, hayıflanıp.  

Canlı, güçlü anlatımlı töre öyküsü.   
Öyküde yerel, bireysel çatıĢmaya dönüĢ mü? 
 
Ustağmet Çeliği 
Demircilik miti. ġahin‟in birkaç demirci öyküsü vardır. Ġlki bu. 
Ġncirlik‟ten kalkan askeri uçak Toroslarda düĢer. Köylüler koĢturur. Ama 

Amerikalılar nice iz varsa temizler, kaldırırlar. Uçağın çeliği ise köyün demircisi 
Ustağmet‟e nasip olur. Demir nal olur, çan olur. “O çanlar aşiret sürülerinin 
boynunda ses dövdü, çın çın öttü. O sesleri Toros‟un yalın havasına karıştı. Hâlâ da 
karışır.” (123) “Yedi sekiz ay öncesinin mavi Toros göklerini sarsan, inim inim 
inleten, yıllar önce Vietnam‟ı bombalayan o korsan yüzlü çelik yumağı uçak, 
Ustağmet‟in elinde basit, üreten devrine döner.” (123)  

 
Makam TaĢları 
Seferberlik zamanı. Toros köyleri. Zaptiyeler. Asker salmaları. Ġlk gelen ölüm 

kağıdı Osman‟ın. Arap Halil‟le Hüseyin (baba oğul), Bulduk Bekir‟le Bulduk Ġsmail ve 
ötekiler Musul‟da, SarıkamıĢ‟ta yiter giderler. Havva Ana yakar ağıtlarını. Sonunda 
oğlu Sadık‟ı yolcular askere. Ölenlere makam taşları dizilir yol kenarlarında, gelen 
geçen taĢ atar, büyütür üst üste. Sonra büyük yapım iĢi. Yol. Ne Havva Ana 
makamı kalmıĢtır, ne ötekiler… Holding gelir, Toros‟u düzler. 

 
Acı Duman++ 
Karda tapanda tütünsüz kalmıĢ yoksul Hido‟nun kıvrantısı. Dama çıkar. 

KomĢusu; konuĢmadığı, düĢman bellediği NeĢo damda sardığı tütünü içiyor. “Vay 
başı kesilesice!.. Ulan bu kışta kıyamette nerde buldu bunca tütünü?” (141) “Şu 
hırponun yediği boka bak!...” (142) DüĢmanlık, gurur hele beri dursun, Hido içinden 
yumuĢadıkça yumuĢar. Karısı Gevri Kadını komĢuluk hakkına yollar. Önünde diz 
çöken komĢusu NeĢo‟yu sevindirmez çünkü komĢusunun tütün sandığı „ottu, 
yoncaydı, samandı” (148) Ama NeĢo ile karısını komĢusu önünde utanmaktan 
kurtaracak beklenmedik bir Ģey olur: Zeynar kirli çıkı, sakladığı yerden bir mendil 
has tütün çıkarır getirir kocasına ve de komĢusuna. 

Sözcük: Kofi. 
 
Yörük Ana 
GeçmiĢ zaman güzellemesi. 
Yitirilen eski zamanlara güzelleme. Önemli bir geçiĢ noktası Osman ġahin için. 

40‟lı yaĢlarındadır. 
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Yörük anaya sesleniĢ: “En güzel renkleri sen açardın Ana.” (151) Artık ana, 
baba, kilim yoktur. Bir Sürek Fakı‟mız vardı. Acep Ģimdi nerede? “Ah o ormanlar!” 
(155) Ve bakın oğulun dediğine, yediği herzeye: “Yıl be yıl hepsine yol verdik, sattık 
Ana. Koyunlara, kilimlere sıra geldi. Onları da sattık. Duygularımızı, türkülerimizi, 
onurumuzu, kızlarımızı, insanlığımızı, aşkımızı, sevgimizi de sattık. Her şey alınıp, 
satılan mal oldu. Çoğumuz demiri tanımadan araba sahibi oldu. Şimdi ne zamandır 
ömürlerimiz o dönen tekerlerin üstünde. Bir durduğumuz yerde bir daha duramaz 
olduk. Bugün burada, yarın oradayız. Ne yapalım; kıçımıza benzin değdi bir kere…” 
(157) 

 
Kanın Masalı+ 
PeĢine düĢmüĢ kanlısı, düĢmanından, celladından bağevine kendini karısı 

Besra‟yla kitlemiĢ Kazo‟nun ölümü bekleyiĢi ve korkusunun öyküsü: “En ufak bir 
umut da yok ki dursun bu kan, dinsin. Yok. bu kan durmaz, bu kan susmaz. Susarsa 
iki yönlü susar ki, onun da çaresi ölümdür. İki ağızlı iki başlı ölüm.” (160) “Kural 
başlamıştı artık. Kanın kuralıydı bu.” (163) “İşte o gün bugündür Battal, Kazo‟nun 
peşindeydi. Kazo bu nedenle korkuyordu.” (165) Kapı çalınır: Tak tak tak. Rüzgar 
mı? Değil. “Ula kimsen? İsmin cismin nedir?/ Ben düşmanın Battal!..” (168) Battal 
düĢmanı Kazo‟yu vurmak yerine onunla konuĢmak ister. Niye ki? “Vurmadım çünkü 
korktuğunu anladım Kazo.” (171) Vurmadı çünkü az önce Kazo‟nun karısına, kapı 
arkasından dediklerini duydu Battal. DüĢmanımdır ama merttir, doğrudur, akıllıdır 
ha. Battal kendini öğüp göklere çıkaran candüĢmanı Kâzo‟ya der ki, „Ver elini!‟ (173) 

 
Kör GülüĢan++ 
Atlı yiğit (Mestan) GülüĢan‟ı evinin önünden aparır, katar terkine, götürür… 

Öteki karılarının yanına: “Kız Cenneeet! Kız Zekiyeee!.. Nerdesiniz?” (176) 
Ayrımsar anlarlar ki GülüĢan, sabi, kördür de. Üzerlerine kuma gelen karılar 
zamana yayarlar kıskançlıklarını. Kör kıza ayakyoluna giden ip çekerler ve ipler 
ordan oraya çoğalır. Mestan duyar eski karılarının mızıldanmalarını. Bir gün evire 
çevire döver onları, GülüĢan adını verip. GülüĢan‟ı üzüme götüren ipi kuyuya yönlü 
çevirirler. GülüĢan ip ağrı gider bilisiz. Kuyunun kapağı çekilmiĢtir çoktan: “Uz uz 
yürür gider Gülüşan…” (184) 

 
Kanlı Garo 
Tarladan taĢ toplayıcılar. Elinde balyozu Kanlı Garo dev bir ırgat. Bücür Ģantiye 

çavuĢu en çok da Garo‟yla uğraĢıyor. “Kimi taşlar sıcakta çürümüş, vuruşu 
karşılayamadan dağılıveriyor. Ama ak damarlı sarı benizli taşlar yok mu? Çok 
çetin.” (190) Basit bir ırgattır o. TaĢ ırgatı. Sineye çeker. 

 
Zaman Suçlusu++ 
Yolu karĢıya geçerken otoyolda bir arabanın altında canını kente veren yörük 

anasına seslenir anlatıcı. “Yürümeseydin keşke şu duygusuz sağır yolu karşıya. 
Senin olmayana adım atmasaydın da, şu sahipsiz fukara canını bu denli 
vermeseydin ele.” (194) Ananın gençliğinin geniĢ göğüslü atları, dağları, türküleri 
yok artık. “Her şey duygusuz bir hıza, bir dilsize kesmiş şimdi.” (194) Ölümün de 
gürültülü yolu dolduran canavarın umuru değil. Suçlu sen çıkacaksın: “Aç, görgüsüz 
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arabalar. Her gölgede, her gürültüde hızları kat kat artacak. Kurşun hızında yol 
verecekler birbirlerine. Kükreyen motorlar benzin yiyip soluyacak. Namlular gibi gaz 
kusmaktan kararmış arka borularıyla geçip gidecekler üstünden.” (197) KeĢke 
dağlarda kalsaydın ana, dağlarda… 

 
Sarı Sessizlik+ 
Bir dipnot: Bu öyküdeki olaylar ve kişiler gerçek değil, kurmacadır. (Bu dipnotu 

daha sonra tersiyle açıklar bir söyleĢide yazarımız.) 
Güneydoğu‟da mayınlı sınır köyü... Cipin sürükleyerek getirdiği ölü için kimlik 

saptaması yapılacak: „Mevta vaaar!‟ (201) Kadın koĢagelir kapanır ölünün üstüne 
ama sorulduğunda sahiplenmez oğlunu. Dikilir, bıçağıyla kara saçlarını keser, 
buyruk verenin yüzüne çarpar. Ölü kucağındadır az sonra: “Gözleri de açıktı. 
Çarpan güneşe karşı korkusuzca bakıyordu. Sıcaktan, tozdan da yakınmıyordu hiç. 
Ölüydü ya, ölüler yakınmazlar pek…” (204) 

 
Beyaz Öküz+++ 
Gencecik, evli barklı maraba Keto‟nun karısı Zeli‟ye musallattır ağanın oğlu 

(Küçük Ağa). Nereye dönse onun bakıĢı. “Zeli Zeli olsun da ne desin bu adama 
şimdi?” (206) Zeli kararsız, ikircimli, hoĢuna da gitmiyor değil. Küçük Ağa 
armağanlar bırakadurur yamacına. ĠĢkillenen kocasına anlatmak zorunda kalır: „Ne 
olmuştur Küçük Ağa‟ya?‟/ „Bana bakiy.‟ (207) Keto, Küçük Ağa‟ya tuzak kuracak. 
Kurdu. Cercis Ağa‟dan, oğlu yanındayken, Palu‟ya gitmeye izinlenir gece vakti. Ama 
silahlanmıĢ evde bekler Küçük Ağa‟nın avdetini. Gecikmez o: “İçinde pestil, ceviz 
içi, kuru üzüm ve dut kurusu olan çıkını Zeli‟ye verdi.” (214) Keto fırsatı kollar, elinde 
bağ bıçağıyla arkadan saldırır, öldürür Küçük Ağa‟yı. Ya leĢ? Beyaz Öküzün yattığı 
yerin altı. Kazıp ölüyü gömer oraya Keto. Beyaz Öküz üzerinde. Aradan zamanlar 
geçecek, Küçük Ağa‟nın derdi yeri göğü tutacak ama imi timi bulunmayacaktır. Köy, 
yitikle ilgili efsaneler, destanlar yaratmada gecikmez. Ama Zeli‟nin uykuları çoktan 
kaçtı. Zeli değiĢti. Beyaz Öküz‟e bakamaz oldu. Ev dediğin mezardı. Küçük Ağa‟nın 
imgesi yerleĢir gözlerinin üzerine, onsuz edemez olur bedeni bile. Keto Zeli‟den 
iyiden iyiye huylanmıĢtır, güvensizdir. Karılığı yoktur artık. Usu baĢında değildir. 
Nedir bu hal? Yoksa bu karı?.. Neden bu kadar üzülmüĢtür ölüye. Yoksa gönlü mü 
vardı? Gözünü bir açtı baktı, Zeli Beyaz Öküz‟e sarılmıĢ sever, okĢar. “Ruhumu 
sürmüşem sana. Seni içime manzara yapmışam. İçimin seyri sana dönmüş. 
Yüreğimin ötüşü senden yana. Ah gök altında olaydık, el ele vereydik dağ bayır 
gezeydik. Başımıza ak bulutlar konaydı. Kuşlar kanat çırpa çırpa uçaydı. Ruhumu 
sürmüşem sana. Ruhumu…” (232) Gözlerine inanamaz Keto. Kaptığı gibi bıçağını, 
Beyaz Öküz‟ü biçer. 
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KOLLARI BAĞLI DOĞAN (1988): 
Yazarın sunuĢu var. SunuĢta annesinin 80‟lerin hıĢmına uğramıĢ tutuklulara 

gönderme yapan anlatısını aktarır. Yakalanan doğan kuĢu tutukluyken bile boyun 
eğmez, uzanan ele saldırır. Ona özgürlükten baĢkası yar olmaz. Yazarın annesi 
açık açık söyler: “Bir insan düşündüğünü yazdı çizdi diye içeri atılır mı?” (11) O. 
ġahin yapıtını içerideki „kolları bağlı doğan‟lara adamıĢtır. Bir eleĢtiri yazısından 
ötürü 1.5-2 yıllık tutsaklık öyküsüne, kiĢisel deneyimlerine dayanmıĢtır öykülerde.  

 
Kolları Bağlı Doğan + 
ġahin‟in en uzun öykülerinden (4.) biri. 70 sayfaya yakın. 
Kentte, büyükkentteyiz. Dağ, köy, yörük evreni uzaktır. Caddede polis 

koltuklar, atar arabaya anlatıcı beni. Doğrusu emniyete, sorguya yürüyen süreçte 
anlatının alabildiğine nesnel, yansıtmalı gerçekçiliğiyle bu düzeyde ilk 
karĢılaĢıyorum okur olarak. Yoksa öykü roman yazınımızın yarısı „hapishane 
anlatıları‟ndan oluĢur. Sorgucun kafa yapısını ele veren konuĢmalardan birinde, 
polis, hangi Almanya‟da çalıĢtın, diye sormakla kalmıyor, iğrenç, kıĢkırtıcı bir kötü 
niyetle, Niye Doğu Almanya‟da çalıĢmadın, diye sorabiliyor. Evrensel yöntem, yani 
aĢağılamanın (Bkz. Amery, Nesin, Bauchau, Levi, vb.) baĢarılı bir yorumunu yapıyor 
ġahin. Öte yandan koğuĢ yaĢamı. DayanıĢma, özveri örnekleri. “İnsanın insana 
yaptığına bakın siz. Bunca kin, bunca düşmanlık niçin böyle? Ne adına ve kim, nasıl 
üretiyor? „Görevliler‟e, hangi aşağılık eğitimle bu zulüm ve düşmanlık öğretiliyor? 
İnsana zulüm etmenin adı ne zamandan beri „görev‟ oluyordu?” (40) Aziz Nesin‟in 
1991‟lerde tamamladığı „Korkuyorsun‟ öyküsündeki birçok örge ġahin‟de yer 
alıyor: “Bol sanık bulmak, bulunan her sanığı suçlu yapmaya kalkışmak, durmadan 
işkence yapmak çağdışı yönetimlerin uyguladıkları düz bir polis mantığıdır.” (68)  

 
 
GüneĢi Kazanmak 
Biz anlatımı. (Bizin arkasında ben-anlatıcı). 
KoğuĢta açlık grevi... Dayağın kalkması, havalandırma süresinin arttırılması. 

Açlığa en az dayanan ġiĢman‟ın komaya girmesi, yönetimi ödüne zorlar. “Ve orada 
bizi kucaklamaya hazırlanan, Güneş‟in dönen kocaman sarı tekerine el salladık…” 
(82) 

 
Muvakkat KoğuĢu 
Üçüncü kiĢi anlatısı. Öykü bir kiĢi üzerinden yürütülüyor. “Yorgundu.” (83) 

Geçiciler KoğuĢuna yeni gelen tutuklunun içine girdiği dayanılmaz koĢullara verdiği 
tepki anlatılıyor. “Ve bütün bunlar, savaş halindeki bir ülkenin tutsak edilmiş 
kampında geçmiyordu. Para babalarının çılgınca eğlendiği, kayak yaptığı, boyalı 
basında, medyada dedikodularıyla yer aldığı, sağlıklarına sağlık kattıkları güzelim 
Uludağ otellerinin hemen birkaç yüz metre aşağısında, bursa Hapishane‟sinin ünlü 
Muvakkat Koğuşu‟nda oluyordu; ve hemen her gün yaşanıyor, tekrarlanıyordu. Yıl 
1984‟tü.” (92) 

 
Sev 
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AY BAZEN MAVĠDĠR (1989): 
 
Bozkırda Vivaldi 
Anlatıcının aktarımından ötürü anısal öykü... Dicle Köy Enstitüsü (olasılıkla) 

genç müzik öğretmeni aracılığıyla halktan yaĢlı kör kavalcının (halk sanatçısı, ki 
kavalında Mezopotamyanın tüm serüveni dile geliyor) öğrencilerle konser 
izlencesinde buluĢmalarının duygusal anlatımı. 

 
Çan 
Kurt avı. Köylüler tutsak kurtu nasıl cezalandırsın? Tümüne zarar vermiĢ 

neredeyse. Obanın bilgesi, yaĢlısı Öksüz Musa‟ya soralım. Karar: boynuna koyun 
çanı asın, salın. Kurtun cezası gerçekten ağırdır. Nereye gitse çan sesiyle… Artık 
anlatıcı kurtun bakıĢ açısı içindedir (Jack London). Çanlı kurt ne düĢmanlarına (av) 
ne dostlarına yaranabilir. Sonunda acı biter kurtun öyküsü, kendi sürüsünce 
parçalanır. Kıssa niteliğinde Çan‟ın bir halk öyküsü tadı var.  

 
 
 
Ay Bazen Mavidir 
“Dün çocukluğumu görmeye gittim yurduma. Dün onun konuğu oldum, 

anılarımla konuştum. Otlar tanıdı beni, yollar tanıdı. Uzunca bir söyleşiye girdim 
onlarla.” (161) Öykünün giriĢi böyle. Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu masallarının 
halkın genetiğine katıĢtığı çocukluk. Yazar-anlatıcı çocukluğunun izinde KüppeĢ 
Dağı‟na da çıkar: “Ağır, kalın, mavi çinke taşıyla örülmüş üç burçlu bir de kalesi 
vardır dağın.” (164) Anasının ölümü daha dün gibi, gözünün önündedir. O ki 
ağzında Yunus Emre, Dedem Korkut dillenirdi. Ve çocukluktan çıkıĢ… “Üstüm 
başım yağmur ve anı kokuyordu (...) Ve çocukluk renklerimle kokularımı bulutlara 
bırakarak hızla uzaklaştım oradan; şimdiki solukların koktuğu yarınlı zamanlara 
doğru…” (170)  

Yazarımız bu kitap yayınlandığında 49 yaĢındadır. 
 
KötüĢ Hasan 
Dağda, kayalık mağara önünde köylülerin tükürüp ilenerek geçtiği ardıç 

ağacı… Ġyi de nedir bu öfke? Efsaneye göre KötüĢ Hasan‟ın adam astığı ağaçtır o. 
EĢkiyanın… “Kötüş Hasan eşkıyasıyla ilgili anlatılarda yaptığı kıyımlar, adam 
öldürmeler, çadır yakmalar o denli çoktur ki.” (174) Yolları, soygunları Bitli DurmuĢ 
aĢiretine düĢer bir gün. KarĢılarına çıka çıka bir kadın çıkar: “Bolkar‟ın poyrazından 
yüzü yanmış, çürümüş elma derisine dönmüş kadının yaşı başı belirsizdir.” (180) 
Aradan zamanlar geçmiĢtir. KötüĢ Hasan‟ın tek korkacağı kiĢi ise köyün az dıĢında 
yerleĢik Sert Kerim olmalı. PeĢindedir KötüĢ‟ün. Nursuz, yalnız, ters bir adam.  Evli, 
iki kız babası. Ama rastlantı bu ya dikçe bakan biri Sert Kerim‟in KötüĢ Hasan‟ın ta 
kendi olduğunu açıklar ortalık yerde millete. Köylü düĢündükçe köyün baĢına 
musallat karanlıkta kalmıĢ olayları bir bir anımsar. Her Ģey yerli yerine oturur. Araya 
sokulan V. bölüm Sert Kerim‟in köye nasıl geldiğini (patlayan tüfek, dökülen çil çil 
altın, vb.) anlatır. Köylü susakalır. Sert Kerim (KötüĢ Hasan) baĢına geleceği 
ürküyle bekler. Köyün çocukları artık korkmadan kapısının önüne birikir, öyle susup 
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bakasuçlarlar. “Ömrünce dağ oyuklarında, aşıtlarda yaşamış, gizlenmenin, zulmün 
insanı Kötüş Hasan, her an öldürüleceği korkusuna yenik düşmüş, ölümü 
beklemekten bıkmış, toprağa yüzü yokmuş ya da kendisini toprağa sunmuş da, 
toprak onu kabul etmemiş gibi gitmiş, kendisi gibi soğuk, duygusuz sulara atmış, o 
sularla bütünleşmiş, o sularda bulabilmişti ölümü…” (207)  

Uzun anlatı (5.) ters mi tepiyor? BölümlenmiĢ (6 bölüm) öykü uzata çekile, 
dağılmıĢ kalmıĢ… 

 
Demirdeki Damar 
Yanılmıyorsam üçüncü demirci öyküsü… Gece çalıĢan demirci Rüstem Usta 

ve geceyi yalazlayan alev… Ayrıca nalbant. KomĢusu evli Simber, demircinin 
kendisine âĢık olduğunu, çekiçle umutsuz sevdasını biçimlediğini sezilerdi. Üstelik 
kocası Sinan da bilmez değildi: “Simber‟le ne denli çok yatar, beraber olursa, onun 
da o denli kendinin olacağı kanısı vardı içinde. Erkeklik organıyla karısının rahminde 
geceleri sonu gelmez bir yarışa çıkardı bu yüzden. Böylece her yıl döller, hamile 
bırakırdı onu.” (212) Bir dolu çocuğundan birini kayırır, cebine daha çok üzüm 
koyardı Rüstem Usta. Niye ki? 

 
Adı Berdan 
Bolkarlardan yürüyüp Çukurova‟yı sulayıp geçen Berdan suyuna güzelleme. 

YaĢam döner, söz döner, Ģiir döner. 
Otopsi + 
Yakın dönem, güncel siyasete belirsizce gönderme yapan ilk öykü. Ulusal 

ölçekte siyasal gündem… 
Köye gelen savcı, tabip, ölen ve bir hafta önce gömülen genç kadına otopsi 

yapacak ama ne olduğunu anlayan baba torununa sarılmıĢ, mezarından çıkarılan 
cesede bakıp durur. Torunun bir Ģey anlamayan bakıĢı ve daha dün gibi: 
Jandarmanın baskını, üstelik babası hapisteyken evlerine yapılan baskında direnen 
tekmelenen, canından olan gebe anası ve Ģimdi ölü anasına yapılan… 

 
ArkadaĢ 
Harmanı baĢında Halil düĢmanını tetikte bekler gecenin bir vakti. Kıpırtı, gölge 

ve ateĢ… Gün ağardığında avının kan izlerini gözler. Korkudan köye dönemez, 
saklanır. Ah, Ekrem can yoldaĢım, yanımda olsa, der komĢu köyden askerlik 
arkadaĢını anarak. Ekrem‟e gitmeli en iyisi, karanlıkta sine sine, gider. Ekrem 
ateĢler içinde yanmaktadır. Ne oldu? Halil akĢamı anlatır Ekrem‟e. ġöyle Ģöyle oldu. 
Ekrem; için rahat olsun, var git köyüne evine, harmanını düĢmanına terketme, der 
savar Halil‟i. Çok geçmez Ekrem‟in küçük oğlan dayanır kapıya. Ekrem ölmüĢtür. 
“Döne kadın yüzünü duvara vererek, elleriyle duvarı döverek hıçkıra hıçkıra 
ağlamaya başladı: „Duymuştu senin Yörüklerle başının dertte olduğunu… duymuştu 
da, o gece senin yardımına geliyordu. Yanlışlıkla vurduğun Yörükler değil, 
arkadaşındı senin!..” (235) 

 
GüneĢle KonuĢan Adam 
Ölüm öngününde yaĢlı adam gence yakınır: “Artık hayatın benden bıkıp 

usanması yakın.” (240) 
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SELAM ATEġLERĠ (1991): 
1993 Sait Faik Hikaye armağanı.  
 
Selam AteĢleri 
Toros güzellemesi. Efsaneleri: Demirci öyküsü. 
Torosların gelmiĢ geçmiĢ en ünlü nalbantı Bercis Usta‟nın Simber tutkusunun 

öyküsü. Bu öykü daha önceki (Ay Bazen Mavidir, 1989) Demirdeki Damar‟a 
göndermeli. Simber‟in obasında nal çakarken Simber‟e vurulan demirci, aylar 
zamanlar sonra dayanamaz döner Simber‟in yurduna. Ama Bedirhan Ağa‟nın 
gelinidir Simber ve demirciyle kaçan gelininin ardına atlılar salar. Bercis Usta taĢ ve 
sopalarla öldürülür, Simber‟i aĢireti aĢağılar: “Onca aşağılanıp dövülmesine karşın 
önüne düşürmedi başını Simber. Yediği tokat ve yumruklarla şişip yarı yarıya 
kapanmış olan gözlerinde güçlü bir gurur parlıyordu yine de; kadın olmanın, 
sevmenin gururu.” (24) Kar kümesinin üstüne çıkarıp, ilmeği boynuna geçirip ağacın 
dalına bağladılar ve istediler ki kar eridikçe yavaĢ yavaĢ can versin Simber. 

 
Bayan Ali+ 
Temizlik hastası, çalıĢkan, oğluyla yaĢayan Zekiye Kadın oğluna tutkundur. 

Belaları savuĢturur, kol kanat gerer, kız gibi yetiĢtirir Ali‟yi. Ali de kendini erkekten 
çok kız gibi duyumsar. Köyün yakıĢıklı delikanlısına kayar gönlü. ArkadaĢları 
arasında olmayan erkekliğiyle ĢiĢinir. Anasının beklenmedik ölümüyle köylü üzerine 
varır, artık evlen, diye. Köylü Ali‟ye yakıĢık kız peĢine düĢmüĢken Ali‟nin kız kurusu 
Gökçen‟i kapıp kaçtığı duyulur. Ama mağarada üstüne düĢeni yapamaz. Ali‟nin adı 
Bayan Ali olur, köye maskaradır. Ama bu da geçer. Ali ne içine döner, ne kendine 
kıyar. BambaĢka bir Ali‟dir hem. Bıyık Ali‟dir. Anasının saklı altınlarını bulmuĢ, iki 
boğaya yatırmıĢ, yaĢamı boğalarına karıĢmıĢtır. Boğalar Ali‟nin yapamadığını yapar, 
köyde aĢırmadık inek bırakmazlar: “Boğaların görkemli görünümleriyle, kendi 
görünümünü birleştirerek kendi erkeksi güçsüzliğini örtmeye çalışan Ali de, inekleri 
kendisi döllemiş gibi kabarır, bıyıklarını burar, gümüş saplı kırbacını köylülerin 
sırtına vurarak boğaların gücü aracılığıyla bir erkeklik dersi vermeye başlardı onlara: 
„Ne sandınız ya? O ineklerin yerinde siz olsanız, siz de iki büklüm olurdunuz…” (56) 

 
Gömücüler 
Türkücü KırıĢ Hacı hastadır. Anlatıcı aynı köyden mezarcı Ejder, ölüm 

döĢeğinde ziyaretine gider. Bir süre sonra mezar toprağı çöker. Rakip mezarcı 
Pabuç Memet kötüye yorar, dedikodusunu yapmaya baĢlar. Ama sıra ona da gelir. 
ġimdi Pabuç Memet ölümcül hastadır. Ejder yanına gider, ölüm yatağına. 
VedalaĢırlar. 

 
DeğiĢim 
Hadımlı Hoca Konya‟dan düĢmüĢ buralara, gözleri görmez. Köye egemendir, 

her Ģey ondan sorulur edilir. Birgün jeologlar gelir köye. Sondajlar köyü sallar 
deprem gibi. Hadımlı Hoca, ya sabır, bir iki derken çıkar ilenir yabanın adamlarına: 
“Ağaca toprağa bu zulüm yeter.” (76) Köylü, Ģeyhlerini koltuklayıp götürür. Arkada, 
“Toprak için için köpürdü inledi. Karnında açığa çıkan yılan eğrisi ağaç kökleri 
kapkara göründü. Dev kepçeler…” (77) 
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Güvercin Artık Dönmeyecek 
Uzun (6.), üç bölümlü Ģiddet öyküsü… 
Bostana bekçi kalan Meço‟ya yemeği yeğeni getirir. Yalnızdır ve cinsel açlığını 

hayvanlar, bitkilerle yatıĢtırır. Geceden korkar. (1.bölüm Zolavari bir karakter 
betimidir. Meço suça yatkındır, gecenin kurdu, gündüzün sapkınıdır.) Küçük AyĢe 
arkadaĢı Güvercin‟le sefertasında yemeğini getirir dayısına o gün. Güvercin kızı 
gözüne kestiren, iyiden azmıĢ Meço bir bahane çocuğun ırzına geçer, öldürür: “İş 
işten geçmiş, derin bir utanç, korku, telaş yakmaya başlamıştı içini. Bu işin altından 
nasıl kalkacaktı şimdi? Cinsel istek duyduğunda gözü hiçbir şey görmeyen bu güçlü 
adam, şimdi, yaptığı kötülüğün altından nasıl kalkacağını düşünüyor, ama bir çare 
bulamıyordu.” (90) Kızı parçalayıp her parçasını ayrı gömer. Köpeğinin 
davranıĢlarında gariplikten tedirgin olur, köpeği MiniĢ‟i de öldürür gömer. Ġzleyen 
günler köylü seferber olur. Yiten Güvercin‟i beraber ararlar, soruĢtururlar. Postacı 
Kadir köye posta getirirken derede kanlı giyitler bulur ve kahvede söyler köylülere. 
Ġz ardına düĢülür. Çizme izi hele bellidir ve Meço‟ya çizmesini giyip köye gelmesini 
bildirirler. Baskı, dayak altında Meço suçunu söyler, kazdığı yerleri tek tek gösterir. 
Her duralaması bedenin gömülen bir parçası demek. 

 
Kayalara VurmuĢ Suretin 
Toroslarda kayalık ve eskil kabartmalı mağara Cafer‟in sığınağıydı. 

Kabartmadaki bir kadına vurgundu özellikle. Anası ölüp de üvey ana insafına kalmıĢ 
Cafer kabartmadaki kadının kucağına sığardı. “…ölen anasının hayalini, çizgileri 
belirsiz olmuş, sisler içinde kalmış gölgeler örneği gözünün önüne getirirdi.” (119) 

 
Köstebek+ 
Kazıp kendine seçenek çıkıĢlar, tüneller açan köstebeğin korkusu Kafka 

öyküsünü anımsatıyor. ġahin‟in hayvan öyküsü… Ġlki kurttu (Kırmızı Yel: Kurt Avı, 
1971)  Ama boyuna: “Korku sürüsü onun bedeninde koşup akıyordu.” (124) Yılan 
yerüstünden, Ģahin gökten… Korkusu onu en çok korktuğu yere, güne çıkardı. 
CanhıraĢ yeni bir yuva kazmaya baĢladı yine. 

 
Kilimdeki Kadın 
Yörük kadına güzelleme. “Artık herkes kilimin içinde, kilimi dokuyan 

kadınımızın yerindedir şimdi. Herkes kilimin içinde bir geziye çıkabilir, şiir okumak 
isteyenler o kilime bakabilir, kenarlarına dizilmiş sapsarı güneş çiçeklerini 
koklayabilir, nakış tarlasından çiçek buketleri derleyebilir, çayını yudumlayabilir, 
bakışlarıyla bulutların hatırını sorabilir; her şey, hem uzak hem yakın hem de 
birazcık anıdın kilimin içinde şimdi…” (130) 

 
 
 
 
 
 

 



Zeki Z. Kırmızı 

E-Kitap 2 

83 

 

 

 

MAHġER (1998)  
7 yıl sonra gelen öykü kitabı. MahĢer öyküleri Yıldız Cıbıroğlu‟na sunulmuĢtur. 

MahĢer 1001 gece masalları gibi, kutu içinde kutu anlatısıdır (Şehrazad). 
 
Gölgemin Gölgesi+ 
Torosların yüreğine yolculuk. Güzelleme. Büyükkent yaĢarı yazarımız 59 

yaĢındadır. “Yürüdükçe orman sevgisi kabarıyor içimde.” (11) “Yıllardır ayrı kaldığım 
„yurtyeri‟mi görmek için, sabahtan beri yoldayım. Çocukluk köklerime bir an önce 
kavuşabilmemin coşkusu sinmiş adımlarıma.” (11) Renkler, cıvıltılar, iniltiler, 
yaprağın, yelin sesi, bulutun dokunuĢu, soluyan dağ, atan yürek. Gün bozkıra 
dolanırken „çok yaşlı, gölge bir insan karaltısı‟ seslenir. “Kimdi bu adam?” (17) Tek 
dediği: „Gözünü buluttan ayırma‟. Demek bulutu okuyan bir gökyüzü falcısı o. Birden 
yiter. Çocukluğunun güneĢi ve rüzgârıyla bir baĢınadır anlatıcı öğlen vakti. ĠĢte 
yurtyeri, obam. Bir çığırtı bağırtı. Ġnsan sıcağı. Sessizlik sonra, birden… Nerede 
insan sesleri, çadırlar, sürü, çoban? Yurtyeri ıssız, virandır. Sessizlik direngen, kara. 
Yitik ablanın yüzü. Kül. Sığırkuyruğuotu. “Eşelediğim kül yığını değil de, 
çocukluğumun tarihi aslında.” (25) Demek, yurtyerim diyebileceğim Ģey, ayağım 
nereye bastıysa orası, der içinden. (Bkz. Kurosava, DüĢler, 1990.) 

 
DiĢler 
Eski Toros kervancılarının anlatılarından, (Bahname) diye bir açıklama konmuĢ 

öykü giriĢine. Birinci kervancı (Kusuri) ikinci kervancıya Cennan‟a vardıklarında 
baĢından geçen garip, tutkulu bir aĢk serüvenini anlatıyor. Hamamda bir muhabbet 
tellalı onu bir kadına götürür. Parolayla kabul edilir: Lulu, Dudu, Mussınnatim. 
Perdenin arkasına kara kedi süzülür, dünya kadınlığının özeti çıkar. Çılgın aĢk 
gecikmez. “Onun için sevişmek, tapınmaktan farksızdı. Her sevişme için ayrı giysiler 
giyiyor, yüzü değişiyordu. Birinde, örümcek ağına benzeyen ince mi ince bir tülle 
örtmüştü bedenini. Bir başka sevişmemizde, açık mavi ipekten giysiler giymişti. 
Dudaklarından musikiye benzeyen uzun kasideler dökülüyordu. Yine bir başka 
sevişmemizde, tepeden tırnağa taze süt kokuyordu bedeni.” (38-9) Peruza, 
büyüleyici kadın, kervancıdan hiçbir Ģey kabul etmez. Israr edilince de bir diĢini 
ister. DiĢini veren kervancı ayrılırken „dünyanın varılabilecek sınırına varmış 
olmanın‟ sevinciyle dönüĢe yatırır düĢüncesini. Aylar, yıllar geçer. Ve yine yaĢam 
yolu Peruza‟nın ülkesine düĢer, soluk soluğadır kervancımız, gider bulur Peruza‟yı. 
Kadın ilgisiz sorar: „Kimsin sen?‟ Bir küçük keseyi kervancının önüne boĢaltır, bak 
bakalım, der, kendi diĢini tanıyabilecek misin? Ġkinci kervancı kahkahayı basınca 
öyküsünü anlatan Kusuri alınır ama ötekinin yüzüne bakınca anlar durumu: Onun 
da ağzında bir diĢi eksikti. 

 
MahĢer: Issızlıkta Ġki KiĢi 
Genç karı koca (Huma ve Civan) yola düĢmüĢlerdir. Keçiyolu, orman, dal 

uçlarında rüzgar. „Soluklanalım biraz.‟ Kadın köçektir ve düğüne gittiklerini anlarız. 
Civan dertli, hastadır. Yolda belde iyice çökeyazar ve Huma tasalıdır durumdan. 
Dağ dik, gece bastırmıĢ… Yürek vurgunu gecikmez yoklamakta Civan‟ı. Yığılır kalır. 
Huma ne yapsa boĢtur: “Çünkü geleceğin uykusuna çoktan çekilmiştir Civan.” (63) 
Umarsız Huma mağarada kocasının ölü bedenine yaslanıp kıvrıldı kaldı. “Uykusu, 
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derin akıntı örneği dibe doğru çekti götürdü onu. Artık gözlerinin içine en ağır korku 
bile giremezdi.” (67) 

 
MahĢer: Gecenin Sahipleri 
MahĢer sürmektedir. Ġrkilir, yekinir Huma. „Bu sesler de neyin nesi?‟ Takılarını 

toplar saklar ilk.  Mağaranın giriĢinde karaltılar, gecenin sahipleri. Üç adamdan 
topallayanı Bezci Çetesi‟ni anımsatır Huma‟ya. Öyle ya. ġahin açı değiĢtirir, 
çeteden, içlerinden birini nasıl yitirdiklerinden söz eder. Kısa bir aradan sonra yine 
Huma‟nın gözündeyiz.  Çete ateĢ yakınca korkudan ölüp dirilir. Sonunda görülür. 
Huma çareyi delilikte, cinli saçmalamada bulur. Abuk konuĢmaya, devinmeye 
baĢlar. Anlatır da anlatır. Masalcı ana gibi eĢkıyalara Kalo‟nun Atı ile Ölü Ananın 
Oğlu Süldür‟ün öyküsünü anlatmaya vardırır iĢi. 1001 Gece‟nin ġehrazad‟ı gibi…  

 
MahĢer: Kalo‟nun Atı ile Ölü Ananın Oğlu Süldür 
ġehrazad‟ın eĢkıyaya anlattığı (anlattıkça kendini kurtardığı) öykü: Yörenin 

büyük ġeyhi Kalo‟nun „bakla kırı renginde, ince bilekli, beyaz tırnaklı, kuğu boyunlu, 
güzeller güzeli‟ bir de atı vardır. Ata sınır yoktur. Hindistan‟ın kutsal ineği gibi canı 
ne isterse yapar. Öte yandan kasaba aĢiret kavgaları yüzünden kan gölü.  
Bunlardan biri eĢkıya Süldür‟ü tutar, düĢmanına salar. Süldür sahiden düĢman 
baĢına, nefretlik biri. Ölümün ikizi. ĠĢi yüzüne bulaĢtıran Süldür kaçmaya davranıp 
ġeyh Kalo‟nun atına atlar, mahmuzlar. Deliye dönen Kalo kasabayı peĢine salsa da 
„fayda etmez‟. Duralayan soluklanan Huma, iyi de, baltayı taĢa vurmuĢ olmasın. 
SarıĢın eĢkıyanın yüzü kıprak, kendini dinlemiĢ Huma‟dan. Huma‟ysa fırsatı 
kaçıracak değil. Hemen ikinci öyküsüne baĢlar. 

 
MahĢer: Kara Torba 
Bozon demircisi Amer‟in öyküsüdür dile gelen Huma ağzında bu kez. Bu 

ġahin‟in sanırım beĢinci demirci öyküsü. Bozon ağalarına demir döğen Amer… 
Demirle kömürün dilinden kimse onun gibi anlamaz.  Öyleyken asıl iĢi eĢkıya 
avcılığıdır. Tetikçi… Günün biri Amer‟in oğlu arkadaĢıyla bir adam görür, öldü 
ölecek. Su, ekmek verirler. Zeynel onlara hiçbir Ģey söylemez, susmalarını 
tembihler. BaĢka bir gün Amer‟e üç atlı gelir, ağaların dileğini iletirler. Amer 
Musa‟yla birlikte, güya çocukların sakladıkları Zeynel‟i elleriyle koymuĢ gibi 
değirmende bulurlar. Ona yalan söyler, ağa kızı Hilal‟e kavuĢacağını, ağaların 
insafa geldiklerini söyler, yola düĢerler Zeynel‟i yanlarına katıp. Yolda ensesinden 
biçerler. Çocuklar ana babalarının ihanetlerine fena halde içerlemiĢ, üzülmüĢlerdir. 
Kısa süre sonra Hilal‟in amcaoğluyla düğünü yapılır ama Ģu köpek nereden çıktı, 
ağzında kulağı kesik kafayla? Çocuklar korktular, ne olup bitti anlayamadılar 
oncalıklarıyla. “Amer, eksiksiz, şimşek hızıyla yapar gelirdi görevi.” (119)  

 
MahĢer: Hoyran 
Huma aralıksız anlatmayı sürdürür. Bir yörük ağası atını Bozonlar‟ın kapısına 

bağlar. Beli, adamın derdi büyük. Ağırladığı Hoyran, karılarına saldırmıĢtır. Öcü 
alınsın diler. Ağalar oturur düĢünürler. Bu iĢi yapsa yapsa kim yapar. Amer yapar. 
Amer‟e yollanan ulak görevi bildirir ya Amer‟in içi rahat değil. Bastığı evde Hoyran‟ı 
bulmak yerine karĢısına bildik Memedali çıkar. Eski can dostu… Oturup rakının 
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dibine vururlar. Bozon Ağalarının önünde Amer neden görevi yerine getirmediğini 
tane tane açıklar. BaĢkasını bulun. Ġyi de Bozon ağalarının iradesi ne olacak. Göz 
mü yumacaklar çiğnenmesine. Öyleyse Amer ölecek! BaĢına geleceği kestiren 
Amer imini timini sildi, çekti dağlara gitti. Huma‟nın anlattığı bu öyküyle üç eĢkıya 
iyiden küçük dillerini yuttular handiyse. “Uysal birer kaplana dönüşmüşlerdi.” (131) 
ġafak söküyordu.  

 
MahĢer: Altın DiĢli Keçiler 
Artık Huma bağlantısı, göndermesi yoktur. Doğrudan öykü anlatılır. AĢiretlerin 

anlatageldiği bir öykü bu. Çirkin çoban Kosak bigün keçilerinden birinin ağzını altınla 
kaplanmıĢ gördü. Tüm sürünün diĢleri altınla kaplıydı. Yatırıp dizine diĢlere 
sıvanmıĢ altın tozunu bıçağıyla sıvadı Kosak. Sonra altının derdine düĢtü. 
Torbasında altını kasabada sarrafa sattı. Sevdalısı Bolca‟ya da ağzından kaçırdı, o 
da babalığı amcası Veysi Amcaya… Herkes define peĢine düĢtü ya Kosak köylüyü 
götünün donanmasına sardı her nedense. YanlıĢ yerler verdi, millet nice sonra 
anladı kendileriyle dalga geçildiğini. “Yahu şaka yaptım diyorum, inanmıyorsunuz.” 
(141) Kosak‟ın suyuna gidip kandırmaya az uğraĢmadılar. Yalancı çoban gibi artık 
doğrusuna da kimse inanmayınca, oyunu sürdürmekten baĢka seçenek mi var? 
Kosak‟a bir tuzak kurulur. Jandarma gibisinden birileri (eĢkıya) gelir Kosak‟a eziyet 
ederler doğruyu (hazinenin yeri) söylesin diye. Tuzlu su iĢkencesi yapar, sonra da 
öldü diye dere kenarında bırakıp giderler.  

 
MahĢer: Topal Kosak 
Kosak‟ın öyküsü sürer, çünkü aslında ölmedi. Davar sahibi Züllüler, Kosak‟ı 

bitkin bulurlar dere kıyısında. Ġki aylık sağaltım ardından Kosak ayağa kalktı ya 
topaldı artık. Ama haberler kötüdür. Bulca baĢka birine varmıĢ… Kosak için için 
kinlenir, öcünü alacak. Bulca‟dan baĢlar, kapısında armağanlarını yüzüne fırlatır. 
Bununla yetinmez. Bir zaman sonra Bulca‟nın evini basar, kocasını öldürür, onun 
ırzına geçer. Sonra onu döven eĢkıyalara döner. Rastlantı bu ya akrabası Alime 
kadına gittiğinde kendisini döven eĢkıya da haraca gelir. YaĢlı kadın kılığında 
Kosak, öldürmeden önce onları öldürmeye andiçmiĢ Kosak‟ın kendisi olduğunu 
söyler. Sonra öldürür haydutları. Namı sürer. Dağlara çekilir. 

 
MahĢer: GüneĢin Sarı Eli 
Gün ıĢır. Huma gözlerini açar. Bütün bunlar düĢ müydü diye geçirir içinden. 

Ġzlere, kocasının ölüsüne bakar. Öte yandan basıp giden eĢkıyalar bu kadının kendi 
öykülerini nasıl, nereden bilip de yüzlerine vurduğunu anlayamazlar. 

Huma kocasının üzerini Ģalıyla örter, sonra mağaranın ağzını topladığı taĢlarla 
örtekor. 
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ÖLÜM OYUNLARI (2002)  
 
2003 Yunus Nadi Öykü Ödülü. Western (spagetti!) öyküleri… Stilizasyon. 

Kalıp, kliĢe. Güne ödündür Ölüm Oyunları. 
 
Ölüm Oyunu 
Öykü karakterleri üzerinden bölümlenmiĢ: Ġdris, Lebe, Ġdris-Lebe, diye. 
Ġdris peĢindeki üç kiĢiden kaçıyor. Böyle düĢmanından kaçıĢ öyküsü daha 

önce de var ġahin‟de. Acı Duman (1983, Ocağına Düşmek). “ „Ula duur! Ne diye 
kanını bizden esirgiysen? Yılan kıvrağı pezevenk.‟” (11) Babasının katili Hamit‟i 
ormanda kıstırıp vurmuĢ, yetinmemiĢ ayağından çürüyene dek ağaca asmıĢtı Ġdris. 
Lebe ise ipi elinde kendini asacak dal arayan biri ırmak boyunda. Bulur dalı, halatı 
aĢırtır, ilmeği geçirir boynuna ama çürük dal kırılır, Lebe yerde. Ulan der, „yaşamak 
istiyorum yaşayamıyorum, ölmek istiyorum, ölemiyorum.‟ (18) Dönelim Ġdris‟e. 
Kaçma kovalama sürüyor, ama kaçan da kovalayanlar da bitmiĢ… Ġdris nehre vardı 
da salcı ve sal nerde? Nasıl geçecek Ģimdi karĢıya? Lebe‟yi görür. Silah zoruyla 
Lebe‟nin sırtında geçecektir karĢıya. Lebe dünden razı... Geçerken boğulup 
kalacaktır suda. Ġstediği zaten bu… Sırıta sırıta, sırtında Ġdris, derinleĢen suda yol 
alır. Birazdan boğulup kalacaklar. 

 
Avcı 
Bu ve izleyen üç öykü için düĢtüğü giriĢ notunda ġahin, Çolak Osman Ağa 

Öyküleri‟nden söz ediyor. Çolak Osman Ağa dedesi aynı zamanda. Toros 
yörüklerinin en çok anlattığı öykülerdir bunlar dediğine bakılırsa. 

Erden Kıral‟ın aynı adla 1998‟de film yaptığı senaryoyu Osman ġahin yazmıĢ. 
“Karısı Zala terkisindeydi Osman Bey‟in.” (29) Zala AvĢar Yörüklerinden 

Rüstem Ağa‟nın kızı. Osman Ağa ise at yetiĢtiricisi. ġimdi yolaldığı aygır: Beyaz 
Bulut. Yollarını yitirmiĢ, ormanda aranırken karĢılarına Çingene kadın çıkar. Her ikisi 
için fal bakar. Dedikleri giz, ürkünç… Derken at tökezler ve bir dizi burkulur. Ġner, 
soluklanırlarken bir avcı çıkagelir. KonuĢması alttandır. Onlara altınlarını bu yörede 
çukura gömen eĢkıyaların öyküsünü anlatır. ġimdi altının yerini bir o biliyor ve 
yanındaki ip kuyuya inmek için. Ama tek baĢına olasız. Osman Bey avcının 
tuzağına kolayından düĢtü bile. Zala‟nın tüm uyarıları, direncine karĢın kuyubaĢını 
bulurlar. Osman Bey ayna elinde kuyunun karanlık dibini görmeye çabalarken 
arkadan yediği darbeyle yıkılır, avcı ellerini kollarını bağlayarak yuvarlar onu 
kuyuya. Avcı, bekleyen Zala‟nın yanına döner ve sırnaĢır. Bir boğuĢmadır gider. 
“Avcı zorla yıktı, altına aldı Zala‟yı. Çöktü üstüne.” (48) Zala‟nın kadınlığı ağır bir 
darbe yemiĢtir. YavaĢ yavaĢ usunu baĢına toplar ve „Ben şimdi kime aitim‟ diye 
sorar avcıya. Mertçe kapıĢsınlar, kim üste çıkarsa Zala onun olmalı. Avcıyı kandırır, 
bununla kalmaz kuyuya inip bağını çözmeye de razı eder. Zala kuyuya baktığında 
aĢağıda önyargılarına tutsak iki zavallı erkekten çoğunu görmez. Yapacağı tek Ģey 
vardır: Ġpi çözüp salar. Ardından çekip gider. Osman Ağa‟nın durumu kavraması 
zordur kuĢkusuz: Ne bu Ģimdi? Ne yapsalar kuyunun dibinden kurtulamazlar. 
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Yoluma Giderken 
Osman Ağa, Zala terkisinde, atlı, Bolkar yolundadır yine. Yağmura yakalanınca 

çoban ateĢine yanaĢır. YanaĢır da hoĢbeĢ derken Zala‟yla çobanın bakıĢları kesiĢir. 
Osman Ağa kasıntı, kibirli, yaĢlı bey yukarıdan atıp tutmaktadır. “Evlendiği günden 
beri kocasına karşı sevgisi, yakınlığı yoktu içinde. Hiç olmamıştı. Yalnızca kocası 
olduğu için saygı duyuyordu Osman Ağa‟ya.” (67) Gece Osman Ağa uyur ya bu 
ikisinin gözünde zerre uyku yoktur. Zala‟nın kalktığını gören çoban kalkar, uyuyan 
Osman Ağa‟nın ellerine çoban düğümü atar. Zala‟ya döner, Zala bir iki nazlanır ama 
hemen ardından çöküĢürler. Uyanan ağa biraz ileride sarmaĢ dolaĢ çifti görür, 
sesini çıkarmadan ateĢte ellerini yakma pahasına ipi çözer. Önce çobanı, sonra 
çobanı arkalayan Zala‟yı vurur. AvĢar yurduna, Zala‟nın köyüne varır. BekleĢenler 
Zala‟nın ölüsünü görüp, Osman Ağanın anlatısına dayarlar kulaklarını. Obanın 
defterinden bir anda silerler Zala‟yı ve ağanın gönlü hoĢ olsun diye Zala‟nın benzeri 
küçük kızkardeĢini katarlar yanına ağanın. 

 
YeĢil Süvari 
Öykü yine ormanda, terkisinde karısı Zala‟yla yol alan Osman Ağa‟yla açılır. 

Yine bir çobandır yollarının çatalı. Zala‟nın güzelliği çobanı baĢtan çıkardı bile. Dev 
çoban bekletmedi, iki de tokat aĢketti ağanın suratına: “„Ulan bu çiçeğe konacak arı 
sen olamazsın‟” (80) Dikkat: “Ellerini kollarını arkasına bükerek, iple bileklerinden 
sıkıca sarıp bağladı. Sonra her türlü yasağa karşı duyduğu, hiçbir ölçüye sığmayan 
bir kudurganlıkla, kirletmek, ezmek, parçalamak için saldırdı Zala‟ya. Fistanını, 
bluzunu yırttı, paramparça etti. Yırtıkların arasından Zala‟nın kadınlığının içine 
dalarak, aylardır kadınsız kalmış bedeninin cinsel açlığını doyurmaya çalıştı.” (80) 
ġahin daha önceki öykülerinde tecavüz sahnelerini hiç böyle canlı anlatmadı, bir 
kenar notu olarak belirteyim. Osman Ağa elleri bağlı tanıklık eder ama öyle hırslanır 
ki ellerini yaka yaka ipten kurtulur. Çobanı vurur, Zala‟yı kaldırır, hadi gidelim der 
ama Zala „Beni de vur‟, diye tutturur. AĢağılanmıĢ, kirlenmiĢtir. Yüzü kalmamıĢtır. 
Dikkat: “ „Sesi hınçla doluydu./ „Hayıır! Erkekliğiniz batsın. Adam beni kendine zorla 
kadın yaptı. Canıma yerleşti. Ağzımı öyle sıkıca örttü ki, havasızlıktan az kalsın 
ölecektim. Beni zorla yere yatırdı. Sürüdü. Üstüme çam yarması gibi abandı. 
Direnince de vurdu, ısırmadık yerimi bırakmadı. Bak şu kollarımla göğsümdeki 
morluklara, diş izlerine. Bunca olan bitenden sonra kocam olarak beni sen 
affedebilirsin, ama ben kendimi affedemem. Ölmem gerek, anlıyor musun? Öldür 
beni…‟” (83) Anlatı tekniği açısından yanlıĢ ya da ardniyetli bir anlatı. Belirteyim. 
Osman Ağa suçu yok diye karısını öldürmeyince Zala dalar ormanın bağrına. 
Atlanan Osman Ağa da ardından… Bir daha haber alınmaz ikisinden. Zala‟nın ağıdı 
kalır AvĢar yörüklerinin dilinde. “Ve, „gece gündüz ormanda at koşturan, harıl harıl 
karısını arayan kim? Ağaçları, kuşları uykusundan uyandıran, bağrının üstünde 
sürünen yılanla dost olan kim?‟” (85) Tahtacılar, orman köylüleri zaman zaman Yeşil 
Süvariyi gördüklerini anlatırlar. Osman ġahin bu anlatıları örnekler. 

 
Çukan 
Kalıp, kliĢe. Yazık ki piyasa ödünüdür Ölüm Oyunları. 
Bir jandarma komutanının ağzından, ben anlatısıyla eĢkıya Çukan‟ın, Sabri 

değil Sebri Çukan‟ın öyküsü. Mert bir eĢkıyadır, dobradır ve kumandana kıyamaz, 
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uyarır ikide bir. Ama teslim olmaya gelince, asla. Nice sıkıĢtırsalar, kuĢatsalar da 
her kezinde kaçıp kurtulmuĢtur.  Ağabeyi Haçin‟in öldürülmesinden sonra dağa 
çıkan Çukan‟a kumandan düĢmanı Battal Ağa‟yla birlikte bir tuzak kurar. Çukan‟ın 
köyü ġokin‟de yalandan bir düğün tasarlar. Çukan‟ın bir huyu müziğe, oyuna 
dayanamaması. Gecenin bir vakti gelir düğüne. Ortaya çıkar, halaya durur. Battal 
Ağa‟nın içi içini yer durur, kumandanı zorlar, hadi vur, hadi yakala. Bakar ki oluru 
yok, ceketini soyar, Çukan‟ın karĢısında o da halaya durur. “İki ezeli düşman, 
aralarında sessiz bir anlaşma yapmışlar gibi, birbirlerini alttan alta süzerek, karşılıklı 
oynamaya başladılar." (113) Ağa pes etse de Çukan sürdürür oyunu. Tam 
kumandan düdüğü çalacakken yığılır kalır toprağın üzerine. Kalp krizi geçirmiĢtir.  
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SONUNCU ĠZ (2007)  
 
Sonuncu Ġz + 
Anlatıcı yazar zamanın içinde kendini konumlandırmaya, anlamlandırmaya 

çalıĢıyor. Yazarımız yine Bolkarları tırmanmaktadır. (Bu elbette ünlü Almanların 
(Goethe, Heidegger) dağ (Alpler) ya da coĢumcuların kır tutkusunu anımsatıyor 
insana. “Zamanla bağlantım koptu.” (11) Onu kimse davet etmedi buraya. Daha 
önce de bir iki öyküsünde bu yürüyüĢü yaptığını, bir görünüp bir yiten biriyle dağ 
baĢında söyleĢtiğini anımsıyoruz. YaĢamını iliĢtirdiği en önemli içerik Bolkarlar ve 
Türkmen (Yörük) geleneği. Dorukların duru, arı havası yaĢamı yeniliyor. „Hey, 
dağlar,‟ diye ünlüyor ve yankılanıyor sesi. “Nasıl olsa sesime karşı duracak kimse 
yoktu.” (16) Kartallar süzülüyor. Volkan gölünde yıkanıyorlar. Gözlerinin önünde atlı 
bir yiğit beliriyor. Arkasından obadan Borul kız. Ak Çoban araya girecek, Borul Kız 
onun niĢanlısı çünkü. Kavgada yenilir çoban. Ama bu öykü obalarda dönecek, 
bugün böyleyken yarın öyleleĢecek, anlatıladuracak. “Kendime geldiğimde, bir 
zaman çarpmasına yakalanmış gibi olmuştum (…) Ne çadırlar vardı görünürde, ne 
sürüler, ne de insanlar… Her şey şimdiki zamana dönüşmüş, taşlar soğumuş, 
yosunlar kararmıştı.” (23)   

  
Kar Avcısı ++ 
ġubat sabahı. Kar bastırmıĢ. Tam av zamanı. Çamlık. Dikenli koyak. Avköpeği 

Uçar buyruğa dörtgöz, dörtkulak. Ama kar fırtınası bastırır. Avcı-anlatıcı Çürükkaya 
kovuğuna güçbela atar kendini. “Bir ânı bir anına uymaz Toros‟un.” (29) Büyük 
mağara. Çıra. Duvarda resimler. Latince yazılar. DönüĢ yolu. “İki sigara içimi” Sulu 
Ġn‟de dinlenme. Köy. 

 
Maharık 
Sözcük: Maharık (Ar.): Bez ya da deri üzerine yazılmış, altı mühürlü anlaşma. 
Öykü 70‟li yıllarda yaĢanmıĢ, gerçek bir olaydan esinli.  
Badıllar‟la ġıhlar aĢiretlerinin egemenlik sürdüğü ġamıran Köyü ve kanı yerde 

bırakmayacak bitmez tükenmez dava. Otlak ve mera kavgaları... Ölüm ölümü 
izledikçe barıĢ düĢüncesi peydahlanır bir gün. Ġki ağa (Abdin ve ġuayip Ağa) evden 
çıkar yaĢlı dut ağacının duldasında buluĢurlar. Ve Maharık‟ı çatarlar ama 
ayrıldıklarında ikisinde de sinsi bir yüz: Nasılsa dayanamaz, bozar Maharık‟ı öteki: 
“Maharık‟taki yazılar emrimizdir. Bundan böyle şamiran‟da düşman-düşmanlık 
yoktur.” (43) Kuraklık ve yağmurun geliĢinin anlatısı, John Steinbeck, YaĢar Kemal 
denli güzeldir (44-45) “Tek Tek Dağları‟nın üstündeki kükürt sarısı bulutlarda 
boğuntulu, uzun şimşekli bir gökgürültüsü başladı. Kuru, serin bir yel, koyun 
ağıllarının tozunu savurdu. Ardından alıştırma yaparmış gibi damlalar düşmeye 
başladı. Toprak koktu. Fısıltılı, ipince bir kıvılcım yağmuru, kahve gibi incelmiş, 
kavrulmuş toprağın yüzüne düşünce cısırdadı. Damlalar hızlandı. Kalın damlalı, 
aceleci bir sağanağa dönüştü. Gökyüzü artık Şamiran‟dan yanaydı.” (44). Kuraklığı 
savuĢturmuĢ oldu köy. Her Ģey yolunda seyrederken, „bir gün talihsiz bir olay oldu.‟ 
(45) Badılların çobanı Çepo ile ġıhların çobanı Moses birbirine girdi ve Maharık 
bozuldu. Moses‟in canını alan Çepo, Abdin Ağa‟ya gidip kusurunu dillendirir. 
Öfkelenen ağa ileri gelenleri toplar, sorar: Ne yapmalı? Sonunda bir oyunda anlaĢır, 
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ġıhlar‟ı ayartıp kendilerinden birini vurmasını sağlamaya karar verirler. Kurban 
olarak seçilen Çepo‟dur. Çepo olmayınca bu kez aĢiretin en yaĢlısı Beyyo Dede‟yi 
sürerler namlu ucuna. Ama namlu kendi namlularıdır. Suçu ġıhlar‟a atacaklar. 
Yalancı tanıklarla jandarmaya öteki aĢiretin adını verirler. ġuayip ağa ve aĢireti 
oynanan oyunu anladıklarında artık geçtir. Ve hiç olmayacak Ģey olur: Moses dirilir, 
yani aslında Çepo onu öldürememiĢ, yaralamıĢtır. Maharık asıl Ģimdi bozulur. 

 
Lusik (Birinci BaĢlangıç) 
Osman ġahin‟in Ermeni Sorununa dönük ilk öyküsü... Lusik‟in ağzından 

geçmiĢ anlatılır. Tenekeci Onnik‟i, babasını anlatır Lusik. MuĢ dolayında barıĢ içinde 
köyünde yaĢayan Ermeniler arasında en zengini Boğos Ağa‟ydı. Keresteci Boğos 
Ağa. Seferberlik yılları. Boğos Ağa Van bölgesinde Ermeni gençleri örgütlüyor. Çar 
Ermenileri, komitacılar, TaĢnak süvari alayı derken PadiĢah Ermenileri‟nde huzur 
kalmadı. Kuçulu Ermeniler ikiye bölünmüĢtür. “Yüzler, bakışlar değişti. Kuşku, 
güvensizlik arttı.” (76) Cinayetler artıyor. Türk ve Rus Ermenileri birleĢmiĢ, Van‟da 
büyük bir ayaklanma baĢlatmıĢ… En iyisi, buralardan göçetmek: Diyarbakır-Lice 
dolaylarına. Göç yolları tutuldu. Etliye sütlüye karıĢmayan Ermeniler çoluk çocuk 
göçte… Her yandan göç kolları buluĢuyor, ayrılıyor. Tam konak yerine 
çökülmüĢken, Kürtçe, Türkçe konuĢan haydutlar basar kafileyi. Soyup soğana 
çevirir, erkekleri ayırıp öldürürler. Ölülerin gömülmesine bile izin vermezler. 
Kadınları alıp götürürler. Bir köprüde Lusik yorgunluktan düĢer kalır, ayrımsanmaz. 
Uzun zaman sonra aksakallı, sarıklı biri gelir, Lusik‟i sırtına alır götürür. 

  
Fatma (Ġkinci BaĢlangıç) 
Lusik‟in ikinci yaĢamı (ikinci baĢlangıç) baĢlar. “Kimim, neyim, nerdeyim?” (90) 

Kurtarıcısı yaĢlı Türk köylü (Sabri Efendi) yaralarını iyileĢtirir, Lusik‟e bakar. Lusik‟e 
Türkçeyi, namaz kılmayı öğretir, bir Müslüman gibi yaĢamayı. Adı Fatma‟dır artık. 
Anasıyla babasını, ablasını merak eder durur. Öldüler mi? Caro Köyü‟nü bir haber 
çalkalar. Çoban toplu gömüt bulmuĢtur. Ama Müslüman kadın cesetleridir bunlar. 
“Ermeni, Türk, Kürt ne fark ederdi? Ölüm işte oradaydı. Ölümün milliyeti var mıydı? 
Böyle kine, düşmanlığa lanet olsundu. Bu kin insan kiniydi. İnsan kini kadar korkunç 
olanı yoktur.” (99) 

 
Seyyit 
Sabri Efendi‟nin aklı kıt, zararsız oğlu Seyyit‟le evlenmesi kararlaĢtırılır eski 

adıyla Lusik, yeni adıyla Fatma‟nın. “Beni oğluyla başgöz etmekmiş niyeti meğer.” 
(102) Lusik çocuk tinli Seyyit‟le gerdeğe girer ya seviĢmezler. Fatma elverse de 
yarım akıllı Seyyit oralı olmaz.  Bir gün yazgısı köy düğününde gelir onu bulur 
alnından mıhlayan bir kurĢun olarak: “Aylar süren evliliğim, böylece sona erdi. 
„Barav‟ –dul- kaldım.” (108) 

 
Ġsmil 
Dul kalıĢına köylü üzülür ya kızoğlankızdır Fatma. Seferberlik erkeklerin 

köküne kibrit suyu ekmiĢti. Sabri Efendi günün biri Ismil adlı yaĢlı, varsıl bir adam 
getirir eve ve Fatma‟yı satar ona. Hastalıklı, tiksinti verici bir adam. Evine gelen bir 
bohçacı ordan burdan laflarken Kerili bir baĢka tanıdığından söz eder öte köylerde 
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yaĢayan. Ablasıdır Lusik‟in. Onun da serüveni baĢkadır. Yağmurda haydutlardan 
kaçmıĢtır. Onu da Topal Alibaz kurtarmıĢ, korumuĢ, karısı yapmıĢtır. 

Bir sabah kocası uykusundan uyanmaz. Lusik (Fatma) ikinci kez duldur. 
“Yaşım on sekizdi ve ben hâlâ bakire bir kızdım.” (118) 

 
Klarnetçi ++ 
Uzun öykü. (6.) 
„Bir üfleme ustası, bir klarnetçi‟ Fahri‟nin betimiyle açılıyor öykü: “Dar omuzlu, 

kısa boylu, dazlak kafalı, renksiz, kuru, çilli yüzlüydü. Kirpikleri uzun, kıvırcıktı 
Zümrüt yeşili, güzel çakır gözleri vardı. Dudakları etli, pembe, ince kıvrımlıydı. 
Parmakları da ince, uzun, zarifti. Fahri ile ilk karşılaşan, onun zümrüt yeşili çakır 
gözleri ile, uzun, zarif parmaklarını görürdü.” (119) Genç, güzel, alımlı Zahide‟yle 
evliydi. Köy köy dolaĢır, düğünlere klarinet çalmaya giderdi. DönüĢlerinden birinde 
karısı daha uyurken yastıkta kara saçlar bulur Fahri, kısa kara saçlar. Karısı 
aldatıyor mu onu? Cafer‟le olmasın?  Karısını tuzaklamaya karar verir. Eve yakın bir 
toplu gömü çukuru vardır, oraya saklanacak, gözetleyecek kendi evini. DoğruymuĢ, 
karısı Cafer‟i eve almaktadır. Fahri öfkeden kudurmuĢ elindeki taĢı Cafer‟in kafasına 
geçirir ve cesedini mağaraya sürükler atar. Ormanda sabahlar ya içi alıp alıp verir. 
Eve döner bir yalan kıvırarak. “O günden sonra karı-koca birbirlerinin uzağına 
düşmüş gibi oldular. Araları sallanmaya başladı.” (132) Zahide iĢkilli ve artık her 
Ģeye kayıtsızdır. Hiçbir Ģeyle ilgilenmez olmuĢtur. KarĢılıklı birbirlerini kollamaya 
geçerler. Fahri Cafer‟in ölürken elindeki tespihi Zahide‟nin giyitliğinde bulunca 
kuĢkular derinleĢir. Demek, biliyor. Cafer‟i öldürdüğüne bin piĢmandır. Eline ne geçti 
ki? Artık düğüne neye gitmez olur. Buna karĢılık karısında bir haller… Sürekli 
dıĢarıda, orda burda… Köylünün dilinde. Fahri köyün kadınlarına bile maskara 
olmuĢtur. Fahri karabasanlar içinde kıvranırken bir gün Zahide açık mavi ipekliğiyle 
yatak odasına girer: “Biçimli, diri, sert memeleri yumuşacık geceliğini geriyordu.” 
Deliler gibi, birbirlerinin canını yakarca seviĢirler. Osman ġahin yine görsel bir 
seviĢme sahnesi çizer: “Karısının kulakmemelerini ağzına aldı. Girdi (…) Kıllı 
göğsüne sürtünen diri memelerinin tomurcuklarını hisseti bir an. Altında kıvranan 
Zahide‟nin kadınlığının kıvrımları…” (143) Yedikleri haltları karĢılıklı bildiklerini 
açıklarlar. Suçta buluĢmuĢlar iĢte. O köpek leĢ kokusuna sarınca Fahri mağaranın 
ağzında çalı çırpı yakmaya, kokuyu silmeye çabalarken Zahide durdu, “Uzun uzun 
baktı yassı, geniş kapak taşına…” (145)  

 
Acı Kahve 
Boteli Rüstem Ağa‟nın oğlu Gaffar elinde silahla büyür. SilahĢör olur. AĢiretler 

çatıĢmasında babası vurulup ölen Gaffar iki el bombasıyla OĢmalı Misbah‟ın 
katillerini yok eder kıstırıp. Kan davası kan takasıdır. “Korkulardan korku doğar 
böylece.” (152) ġahin düĢmanlık olgusunu sorgular. Öykünün bir zamanında 
düĢmanı OĢmalı Misbah‟ın anası Meyro çıkagelir, dikilir karĢısına. Meyro Ana kan 
davasına kurban verdiklerini anlatır bir bir. Gaffar‟ın da diyecekleri, ölüleri vardır. Ee, 
o zaman? “Gelişimin sebebi, barıştır.” (159) Kadın elçi, barıĢ elçisidir töreye göre. 
Acı kahve içmeye davetlidir Gaffar. Oysa davet hiledir, aldır. Tuzak çatılmıĢtır. Gizli 
haberciler, ispiyoncular haber uçurdular çoktan. Gaffar nasıl davranmalı peki? Bile 
bile ölümün üstüne mi yürüyecek? Ama canına yetmiĢ, bıkmıĢtır kana 
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susamıĢlıktan, kaçtan bucaktan. Silahını amcaoğlu Ferho‟ye verir, ağulanacağını 
bile bile davete „icabet eder‟. Kararı budur. “ „Evim misafirim Gaffar‟a mezar 
olacaktır,‟ diyorsa Misbah, ben de gider o mezara girerim arkadaş.” (170)  

 
Çatal Islık 
Eski kale yıkıntısında yaĢayan yaĢlı, çirkin Çatal Islık‟ın öyküsü. Gözleri 

„haktan sürmeli‟dir, kördür. Yörükler için „şaşmaz, yanılmaz‟dı. Obada her dert, 
küçük büyük döner onu bulurdu. Hasta kabul ederdi. Çandır çıngırak ucundaki 
yardımcısıdır, hiza niza verir dert sahiplerine. Arada bir yalnızlığa dayanamaz, dört 
yol ağızlarına götürmesini ister Çandır‟dan kendisini. Yol çatağında boĢluğa 
seslenir: “Sular donduğunda, toprak buz tuttuğunda, sağlam olanlarla, hasta olanlar, 
gençlerle yaşlılar, zenginlerle yoksullar birlikte ölecekler. Kargalar, leşlerine 
doyacaklar. Yerler yerle yeksan olacaklar. Dünya ıssızlaşacak; çünkü dünya 
haksızlıktan yoruldu…” (181) 
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DARAĞACI AVI (2010)  
 
Osman ġahin 70 yaĢındadır. Bekir Yıldız öleli 12 yıl olmuĢ, YaĢar Kemal ise 87 

yaĢındadır.  
 
Darağacı Avı + 
 
Uzun öykü. (7.) 
Öykü Ģöyle sunulmuĢ: “Dünya sinemasının dehalarından, korku filmlerinin 

unutulmaz yönetmeni Aglfred Hitchcock‟un anısına…” 
Tüfeğinin kabzası göğsünde, gözleri tetikte bekliyor Miran. Hamey gelecek mi, 

gelmeyecek mi? DüĢmanı Hamey, Halilo AĢireti‟nden. Yiğit, niĢancı… Gelen atlı 
Hamey iĢte, koca Hamey! “Boğucu alevler parladı namlunun ucundan.” (13) Ölünün 
ayaklarını üzengiden kurtardı Miran. Sonra ata bağlayıp Ardıçlı Tepe‟ye götürdü. Atı 
saldı. “Sarı pirinç düğmeler, sarı raptiye başları ve tokalarla süslü, geniş bir 
palaskası vardı ölünün. Kanlı gömleğinin uçları, palaskanın altından sıyrılmış, kanlı 
mendil parçaları gibi boşanmış sallanıyordu.” (15) Kimsenin kurĢunu kendine 
yetiĢmez diyen Hamey‟e iĢte Miran‟ın tek kurĢunu yetmiĢti. Hamey‟in leĢini yaĢlı bir 
ardıcın dalına ayaklarından, baĢ aĢağı asar.  

Ve bekler baĢucunda çürümesini, eriyip kokmasını. Yeğeni azık getirir götürür. 
Miran‟ın huzursuzluğu, korkusu, tasası arttıkça artmaktadır bir yandan. Ölünün yüzü 
biçimden biçime giriyor, haritalanıyordu. Kurda kuĢa yem, parça pinçikti.   

Bir gün yaĢlı bir Kürt görünür keçi yolunda. Ölü bekleyen Miran‟a, yaptığın 
alçaklıktır, der. Ölünün kölesi olmuĢsun. Ölü herkesindir ve herkesçe gömülür. 
Günler geçer. Miran soğumamıĢtır daha. Ama uykusu yitip gitmiĢtir. Koku onu yiyip 
bitirmektedir.  

Anası çıkagelir, ilenerek yolboyu. „Çektiğin acılar seni bir korkağa dönüştürmüş 
oğul.‟ (29)  Miran insanlıktan çıkmıĢtır. Oysa ölü kötülüğünü arkada bırakır da gider. 
Ölünün hakkı gömülmektir. Sen ölmeden ölmüĢsün oğul, diye seslenir.  Hamey‟in 
atı görünür yiter. 

En son Hamey‟in avradı Hori gelir ve ağıda durur. Döner öfkesini kusar bir 
zamanlar ona yangın Miran‟a. Miran kudurur, öcünü katmerlemek için Hori‟yi alır 
altına, ırzına geçer. “Yerden üç karış yukarıda, az ötede, ağır ağır sallanan ölünün 
gözlerinin akı iyice çıkmış, bilenmiş, garip bir baskıyla donanmıştı sanki. Koca 
gövdede canlı kalan tek gözleriydi; biraz Hori‟ye, biraz da Miran‟a bakıyor gibiydi. 
Bilinmeyen gerçeklere bakışıyla dokunur gibiydi. Sayısız vedalarla dolu bir bakıştı 
bu. Kıpırtısız, karşı konamayan süt beyazı bir aka kesmiş parlayan gözler…/ Ölünün 
parlayan gözleri ağır ağır kapandı./ Asıl şimdi ölmüş gibiydi.” (38) 

 
Sarı Yatak 
70‟li yıllarda geçen yaĢanmıĢ bir olaydan… 
Affan Ağa‟nın sarnıcından su çekmeye giden kadınlar ve suya hasret Bamedi 

Köylüleri „yeşilimsi, sarımtırak, pis kokulu suyun tadına, yıllardır içtikleri için 
alışmışlardı‟. “Bamedi‟de güneş sudan güçlüydü, su ise ekmekten önce gelirdi.” (41) 
Karakol komutanı Mardin Ömerli llçesi savcısını telefonla arıyor. Hükümet tabibi, 
baĢyazman hep beraber Bamedi Köyüne otopsiye gidecekler. O. ġahin‟de ilk kez 
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sivil kent (?) içi uzamı. Ġlçede doktorun evi. Jeep‟le yola çıkarlar, atla sürer yolculuk.  
Katil firardadır. Ve ölü gencecik bir kızdır (Pero). YaĢlı ağanın ayali, kucağındaki 
bebenin anası olduğu anlaĢılır. Ama ağa fotoğraf ve otopsi için iĢlemlere karĢıdır. El 
sürülmesini istemez. ÇatıĢmayı göze almıĢtır. Yine de koĢullu olarak otopsi yapılır. 
El yüz yıkanacak da, su nerede? Cinayet nedenini anlatır Affar Ağa. Faraç‟ın 
kaçaktan yatalak anasına getirdiği sarı yatağına Pero çocuk gibi isteklenir, Affar Ağa 
da ne yapsın, genç karısına ister yatağı. ĠĢ büyür,  silah karıĢır, Pero ağasının 
önüne geçer, kurĢunu yüreğine yer. 

Sözcük: Köfü, akıtma, hırızma. Yerel ağıza dönüĢ. Mardin, Urfa dolayı. 
 
Bey Analar: Kara Hapa 
O. ġahin yörük anasını soyutlar. “Masal analarıydı onlar. Ağızları birer anlatı 

yorgunu, söz akarı ve söz büyücüsüydüler. Adları Kara Hapa, Sultan Ana ve 
Ümmülü Ana‟ydı.” (59) Portrelerini çizer sırayla. Kara Hapa‟dan baĢlar. Seferberlik 
ağıtçısı Kara Havva‟dan el almıĢ, ölümlerden, ağıtlardan doğma büyük ağıtçı. ġahin 
ağıt törenini anlatır ayrıntılarıyla. Ele, yüze kan sürülür. Saç örgüleri çözülür, vb. 
Kadınlar eĢlikçidir. (Antropoloji). 

 
Bey Analar: Sultan Ana 
Sultan ana yakımcıydı. Uzak sesleniĢli. Uyaklı Ģiir söyler, mani düzerdi. “Sesi 

yumuşak çıkar, seferberlikle, ağır Toros kışlarını anlatırdı.” (67) Anlatıcı Sultan Ana 
öykülerine dokunur.  

 
Bey Analar: Ümmülü Ana 
Öykü anlatırken sesi kavgacı, gür çıkan, yaĢlı, iriyarı Ümmülü Ana. Gerçek, 

yaĢanmıĢ öykülerin anlatıcısı. 
“Size bugün iki „ihanet‟ öyküsü anlatacağım.” (77) Bir Ermeni çete öyküsüdür 

ilk öykü, Ermeni ihaneti. ĠĢgâl yıllarında Fransız güçlerince arkalanıp yöreye kan 
kusturdular. Kuvvacılar çatıĢmada ölülerini görünce köylüleri olan Ermeni ArĢak‟a, 
Antranik‟e ilenir, kahrolurlar. Ġçtiğimiz su, soluduğumuz hava bir değil miydi?  

Ümmülü Ana ikinci öyküyü ekler arkasına. Yine Fransız‟ın Mersin‟i iĢgal ettiği 
yıllardan bir öykü.  Köy varsılı Abdullah‟ın Kemal PaĢa ve Kuvvacılara ihanetini 
anlatır.  

 
Çatal Celal +++ 
Osman ġahin‟in baĢyapıtlarından biri, öykü sahiden. Yazı çizgisinde ilk değiĢik 

öykü. 
Ben anlatıcı (Mızrap) karısı ġehriban‟la kar toplamaya baĢlayan havaya bakar. 

Tiryaki ġehriban, karın arkası kalın, yollar kapanmadan git biraz çay, cigara al gel, 
der. Rakı düĢkünü anlatıcımız, gitmiĢken meyhanenin çağrısına dayanamaz ve 
dayısı Celal‟i demlenirken bulur. Davet edilir, canına minnet. Rakıya para nerde? 
Dayı rakıyı çektikçe gençlik aĢkı Yörük Bulca sevdası depreĢir. Anlat hele dayı! 
AlıĢveriĢlerini yapar, kasaptar köfte, küspe neyim alır, puslu karlı soğuğa katıĢırlar. 
Yalpalaya ĢakalaĢa, çiğ kıymayı susuz rakıya katık yaparak yola düĢerler. Dayı hacı 
hoca takımına verir veriĢtirir. Atatürk hayranıdır. Koca küspe çuvalına bana mısın 
demez devyerli dayı. Sevmedikleri bir komĢunun evi önünde ileri geri bağrıĢırlar. 
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Adam gamatayı basar, dayının oralı olduğu yok. Eve varırlar varmasına ama kıĢ 
kıyamette birbirlerine evlerinecek eĢlik eder dururlar. Son durak dayı evinde rakı 
üzerine viskiyi içerler. Viski diye içtikleri ardıç, mazı tohumlarından ezilerek yapılmıĢ 
bir karıĢım… Ne gam. “Celal Dayımla beyaz sessizliğin içinde bağıra çağıra Çatak 
Mahallesi‟ne doğru yürümeye başladık.” (110) 
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ÖLÜMÜN SÜT DĠġLERĠ (2012)  
 
Osman ġahin 72 yaĢında. ÖzyaĢamöyküsel öyküler barındırıyor kitap. Gerçek 

fotoğraflarla belge niteliği de kazanıyor. 
 
Kırlangıç UĢağı 
Pessoa‟dan bir alıntıyla baĢlıyor öykü: “Bir insanın gerçek boyu görüp 

yaşadıkları kadardır.”  
Ġkinci tekil kiĢiye seslenen anlatıcı Ģöyle açılıyor: “Geniş yüzlü, ela gözlüydün.” 

(7) Anlatıcının (yazar) doğrudan annesine güzelleme. “Kalçaların genişti.” (7) 
Kendini biliĢinden baĢlayarak anasına tanıklık sahnelerini sese dönüĢtüren anlatıcı 
„ana beni nerede, nasıl doğurdun?‟ diye sorar. “Anlatırdın.” (8) SavaĢ, kıtlık 
yıllarıydı. Ölümlerden döndün. “Peki ana, bana niçin „Kırlangıç Uşağı‟ diyorlardı?” 
(9) Üç, beĢ yaĢındadır. “O günden sonra nerede atılmış bir kâğıt parçası görsem…” 
(13) 

 “Gölpınar Çobanlığı” 
1950 Nisan sonu ilkokul bitti, okul da bitti, derken… Babası derler toplar oğlunu 

Yörük yurdu Gölpınar‟a, çobanlığa taĢır. DoğalaĢma, yabanlaĢma, baĢlangıca 
dönme deneyimidir bu. Orman, bitkiler, yaĢlı ardıç ağacı (Yabancımız değil, daha 
önce bu yaĢlı ardıç ağacıyla tanıĢtık.), otlar, kayalar, irili ufaklı binbir tür böcek, 
hayvan, ağlayan sarı öküz, bulut, yankı, koyak, dere, pınar, değnek, it, sürü, bit, 
pire, uyuz.  “Mor kayanın orada, çıplak ayaklarımla çiğneyerek, toza toprağa 
karıştırdığım ağır kan lekelerinin, kır bekçisi Ağzıkör amcanın kanı olacağını, 
nereden, nasıl bilebilirdim?” (23) 
 

Kır Bekçisi Ağzıkör 
Sessizliğince dürüstlüğüyle bilinir Ağzıkör amca. Orman bekçisi. Kaçakçıları 

yakaladığında onu taĢ atarak öldürürler. Cinayet, savcılık ve gömü... Anlatıcı 
yazmanın (kâtip) önünde yaĢamında ilk kez „daktilo‟ dedikleri Ģeyi görür. 

 
Kapı Aralanıyor 
Dağdaki çocuk çobanı, babası Enstitü sınavı için çağırır. Daha bir ay oldu 

olmadı dağa, çobanlığa çıkalı. Çoban „mektepli‟ mi olacak? Yalınayak baĢı kabak 
yola düĢer bir arkadaĢıyla. Suya toprağa toza sıcağa bulanarak Fındıkpınarı 
Yaylası‟na ulaĢırlar. Hallov amcaya mektubu verilir. Gece ağırlanırlar. Ertesi sabah 
bir kamyonun kasasına bindirilir, uğurlanırlar. Mersin Buğday Pazarı‟nda kendileri 
gibi dört bir yandan gelenlerle buluĢurlar. Kentle ilk karĢılaĢma ve ilk izlenimler… 
Köy Enstitüsü sınavına girerler, sonra yine kamyonla köye dönüĢ… Bu kez 
domuzlardan korumak için mısır bekçiliği yaparken alır ağabeyinden haberi: Aferin 
Osman, sınavı kazanmışsın.  

 
ġehit TaĢları 
Sınav kazanılmıĢ. Yoksul evinde Ģenlik var. Anası uğurlarken Ģöyle der: 

“Yoksuluz diye, açlıktan oklavayı yaladık diye küşüm çekme oğul.” (47) Baba, Ģehit 
düĢmüĢ üç ağabeyinin Ģehit taĢlarından Osman amcasının taĢını uğur diye atar 
heybesine Osman‟ın. Öğütler verilir. “El salladım herkese.” (49) Babasıyla yola 
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çıkar, yolda Çenesiz‟in Soğucak‟taki hanında gece konaklarlar. Mersin‟de tren 
istasyonu… Muttalip öğretmen kılavuzluğunda Diyarbakır‟a giderken  “Pencereden 
baktığımda (…) ara sıra düzlüklerde, yünleri kirlenmiş, koyun keçi sürüleri ilişiyordu 
gözüme. İster istemez bir yakınlık duyuyordum onlara.” (57) 

 
Ġkinci Doğum 
Ritsos alıntısıyla açılan öykü, Ergani Tren Ġstasyonu‟nda karĢılıyor Osman‟ı ve 

Muttalip öğretmenin sesi: Çocuklar geldik. Dicle Köy Enstitüsü... Yeni bir uzam, 
yaĢam alanı ve bir dizi giriĢ iĢlemi… Saçlar kesilir. Sırayla yığınağa gidilir, giyit 
seçilir. Çoğu çocuk ayakkabıyı ilk kez giymektedir. Hamama götürülürler. (Bütün 
bunlardan yıllar onyıllar sonra kendisini bir Ģey sananlar bu iĢleyiĢe Nazi 
yakıĢtırması da yaptılar.) Sabun ne ola? Yürüdük. “Bizi yemekhaneye götürdüler.” 
(67) Kendisine ait bir yatağı vardır. Müdür Rıza Dikmen konuĢur: “Oysa hayat 
düşünmektir. İnsanlarımız bin yıldır susturulmuştur. Bu yüzden bu ülkede soru 
soran sevilmez./ Köy Enstitüleri bu anlayışı yıkmak için kurulmuş okullardır. Köy 
Enstitülerinde soru sormayan öğrenciler sevilmez.” (72) 

 
Sabunlar + 
Yaz. Dinlence. Biriktirdiği sabunlarını köye, anasına götürecektir Osman. 

Yoklamada torbasında sabunlar dikkat çeker. Osman ağlaya ağlaya biriktirdiği 
sabunları anasına götürmek istediğini söyler. Torbadaki taĢ ise Ģehit üç amcasından 
birinin Ģehit taĢıdır. Öğretmen duygulanmıĢ, gözleri buğulanmıĢtır. Sabunu 
tanımamıĢ ana için hayıflanır. “Trenimiz Sallar Tüneli‟ne doğru kıvrıldı, kırmızı 
topraklı, bodur çalılı Maden Dağları‟na doğru sardırıp kükremeye başladı.” (77) 

 
Köye Kamyon ++ 
Trenden sonra Mersin‟de kamyona aktarma yapar Osman. Köye kamyon 

gidiyordur ya yol iz hak getire. Kara düzen bir gidiĢ… Ama Osman ġahin‟in yazdığı 
en iyi öykülerden biri de, sıcak, yaĢam dolu, sevinçli öyküsü böylece ortaya 
çıkmıĢ… 

 
 
Ölümün Süt DiĢleri + 
Sevgi öykücüsü Necati Güngör‟e sunulan öykü, Osman‟ın yaz tatilinde 

köyünde karĢılanıĢını anlatıyor.  Herkesle hoĢbeĢ, sorgu sual, ama „Hatice ablam 
nerede ana?‟ (87) Ablası ağabeylerini atlayarak kocaya kaçmıĢ, aile defterden 
silmiĢtir onu.  Ablasını görmeyi Osman‟a yasaklarlar. Urubasını giyip ay yıldızlı 
Ģapkası baĢında köyü boydan boya geçecek, köylüsüne görünecektir üniformasıyla. 
Aklıysa Hatice ablasındadır. Dayanamaz ablasına gider: „Hoş geldin balım, 
kardaşım, Sarı Osmanım.‟ (94) Ama ablası daha dün gece 7 aylıkken düĢük 
yapmıĢtır ve çamaĢır leğeninin baĢındadır, hastadır. Ölü ikizleri mezarlığa götürmek 
Osman‟a kalır. “Ağır ağır mezarlığa doğru yürüdüm…” (97) 
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MOR CEPKEN (2016)  
 
Osman ġahin 76 yaĢındadır. 
 
Mor Cepken 
BeĢ ya da altıncı demirci öyküsü… Bu öykü daha önce yazılmıĢ Zala Kadın 

(Acenta Mirza, 1974) ve Demirdeki Damar (Ay Bazen Mavidir, 1989) öykülerinin 
yeni düzenlemesidir (version).  

Çınaraltı kahvesinde köylü yarenlik ediyor. Konu Demirci Civan‟ın hastalığı… 
Öte yandan iri gözlü, yaĢlı bir kadın batıdan doğuya uz uz yürümektedir. Nereye mi? 
Hasta Civan‟ın bağevine ama insanlar çekilip gidince girer içeri. “Odanın ortasında, 
yere serilmiş mitil yatağa uzanmış, kendinden geçmiştir Civan.” (14) Civan sesinden 
tanır yaĢlı kadını: „Bulcaa!‟ Hatırlan mı, diye baĢlar Civan‟a fısıldamaya. 
Duyguluydu, hüzünlü. Kızlar Bayramında, uzak geçmiĢte obanın en güzel kızı 
kimdi? “Bu kız bendim Civan.” (17) Ya herkesin gözünü bağlamıĢ zeybek vuran 
adam kimdi? “Bu adam sendin Civan.” (18) Bulca‟nın babası Civan‟ı yüzgeri eder. 
“Ateş yanar küle girer,/ Kül savrulur yele girer.” (18) Bulca Civan‟a kaçmaya kararlı 
ya Çilli Rüstem, kahrolası, iĢe taĢ koyup Bulca‟yı kaptığı gibi kaçma mı? Olan 
olmuĢtur. Üstüne gelirler. Bulca çeyiz bohçasının dibinde morcepkeni çıkarır, giyer, 
Rüstem‟in evinin damına çıkıp yuvak taĢına oturur. Yörük kadının özgürlüğüdür mor 
cepken. “Evli kadının mor cepken giymesi ölüm gibi bir şeydi./ Mor cepken giyip 
dışarı çıkan kadının kocası evinden dışarı çıkamazdı. Boşanırsa ona kimse kız 
vermezdi.” (23) Bulca ölüm döĢeğinde anlatmayı sürdürür. Kocası her akĢam 
üstüne çıksa da payına düĢen yenilgidir. Civan‟sa sabahacek çekiçle örsünü döver 
durur, sabah susar. Ötekilerin gecesine itirazı vardır sanki. Çoluk çocuk demirciye 
sardığında çocukları kovalardı Civan ama birine eğilimliydi, ona kem söz etmez, 
bağırmazdı. O anlatadursun Civan ruhunu teslim etmiĢ, köylü, Bulca‟nın çocukları 
kapıda birikmiĢtir. “Köylüler ikiye ayrılarak saygıyla yol verdiler onlara. Ana oğulun 
ağır ağır giden arkalarından sessizce, uzun uzun baktılar.” (28)  
 

Ġkiz Körler + 
Tragedya duygusu. Anlatımıyla dikkati çeken, önemli bir Osman ġahin 

öyküsü… Benzer bir köy öyküsü daha vardır yazarın: Kör GülüĢan (Acı Duman, 
1983). 

Toroslara yaslanmıĢ Yankı Köyü. Köyün doğusunda oturan ĢiĢman kadın ve iki 
kör oğlunu anlatır öykü. Oğullar ikizdir. “Havada uçuşan, görünmeyen, düşsel 
kelebekleri kovalarmış gibi attıkları her ürkek adımdan sonra ellerini birbirine 
vurarak yürüyüşleri, birbirlerine olan uzaklıkları, yakınlıklarının da ayarıydı.” (32) 
Ġkinci bölüm kısa boylu, kamburca niĢancı Tırtarlı Avcı Ese‟yi gösterir. Köylü onu 
evermeye çalıĢsa da yalnızlığına dadanmıĢtır, istemez. Üçüncü bölümde Karaali 
oğlu Zafer‟in düĢmanlarınca katlini anlatır Ese‟ye ve öcünü alsına yatırır. Katil Yankı 
Köyü‟nde yardımcısıyla saklanmaktadır. Avcı Ese yatar pusuya, gözü iki gölgede 
bekler Karaali‟nin öcünü almak için. “…İki karaltı beliriyor dam eviyle kayalığın 
arasındaki köçük tozlu alanda.” (42) 

 
 



Zeki Z. Kırmızı 

E-Kitap 2 

99 

 

 

 

Cinayet Canlandırması ++ 
Uzun (7) öykülerden biri. Dipnotta sunumu Ģöyle: “Bu öykü, ülkemizde sayıları 

4,5 milyonu bulan 12-14 yaş arası çocuk gelinlerle, kefene dönüştürülen, öldürülen 
binlerce kadınımıza adanmıştı.” 

„Orta boylu, hafif kambur‟ tenekeci Mustafa birikimiyle Urfa ViranĢehir dıĢında 
bir konak yaptırdı kendine iĢten el etek çektikten sonra. Sıra evlenmektedir. Evlenir 
Zülal‟le. Bakalım oğul ne zaman „avdet edecek‟ yaĢamlarına. Kız olur. Ġkinci de kız 
olur. Ama üçüncüde Mustafa‟nın yüzü güler. Oğlu, Sinan doğmuĢtur.  Sinan 
pıĢpıĢlandı, büyüdü, okula gitti, baĢarılı bir öğrenci oldu ya koĢtura koĢtura karnesi 
elinde eve gittiğinde ana baba bir duvar. Okul iyi de Sinan‟ın baĢını bağlamanın 
zamanıdır. Hacıvahab‟ın kızı Zerbu‟ya çoktan göz ve gönül konulmuĢtur bile. “Yaşın 
küçüktür biliyoruz. Hem evlenir hem büyürsün, işin ne?” (48) Sinan ayak direr. Ne 
fayda! Hazırlıklar baĢlar, sürer. NakıĢçı Ġbo nakıĢlar gerdek odasını. Zerbu mu? 
“Düz, yuvarlak yüzlüydü Zerbu. On ikisinde olmasına karşın göğüsleri erken 
gelişmişti. Kumral gür saçlarının belikleri, kofusunun altından göğüslerinin üstüne 
akıp taşmıştı.” (51) Gerdek gecesi, “kızarıp bozarıyorlar, körpeliklerini ceylani bir 
bakışa, isteğe çeviremiyorlardı.” (54) Ertesi sabah Sinan eyvanda kara düĢünceli. 
Babanın ısrarlı soruları, gece bilmiĢ Zerbu‟nun Sinan‟la nasıl dalga geçtiğini 
anlamaya yeter. Kan bezi temiz kalmıĢtır. Ġzleyen günler Zerbu‟nun aklı ana baba 
evindedir. Kaçar sığınır ve Hacıvahap‟la tenekeci Mustafa birbirlerine düĢerler. Kızın 
babası, kızın sahibi değil misiniz, neden gelip almazsınız, diye suçlar oğlan yanını. 
Sonunda anlaĢırlar. Sinan gidip el etek öpüp karısını alacak, evlerine dönecekler. 
Ama iĢler çatallaĢır. Zerbu‟nun erkek kardeĢi Cemo Sinan‟ı yolda çevirir, hır çıkarır, 
sonunda olan olur. Sinan elindeki falçatayı Cemo‟nun yakıĢıklı yüzüne çalar.  Uzun 
öykü içinde Cemo baĢlığı açılır. Cemo yetiĢkin, bir gözü görmez. Evlenmek ister 
evlenemez. Cemo bir gün eve dönmez. Ara tara. “Soluk soluğa yetişen Haşim, 
başını kaldırıp bakınca dalların arasında hafif hafif sallanan Cemo‟nun cansız 
bedenini gördü.” (65) Ġki aile arasına düĢmanlık girer. “Sonra her şey hızlandı.” (66) 
Sinan karısı Zerbu‟yu evi terk etti diye boĢadı. ĠĢlediği suçtan ceza aldı, tutuklandı. 
Öfkeden, acıdan kuduran Hacıvahap Zerbu‟dan çıkardı öfkesini. Öykünün Sinan 
altbaĢlığında 4 yıl sonradayız. Hapisten çıkar Sinan. KarĢılanır. Kan davası 
pusudadır. Askere gidenecek Sinan nasıl yaĢar eder. Zerbu‟nun baĢka bir adama 
kapılandığını öğrenir. Sonra askere uğurlanır. Urfa Hudut Taburu… Acemi er Sinan 
kendini gösterir, dikkati çeker. Telsizci olmuĢtur. Sivil yaĢamında Ankara‟da santral 
memuru olur, köye dönmez. Dönmez ama ana babası peĢini bırakmaz, özledik, der 
dururlar. Sonuçta istemeye istemeye yaĢlı ana babasını görmeye köye yollanır. 
Hacıvahap‟ın oğullarından korkmaktadır. Gün eğilir, topal olur ama Sinan‟dan haber 
çıkmaz. N‟oldu ki? Kapı pürtelaĢ çalınır. “Ne ki kolları dolmadı babanın. Oğlu kanlar 
içinde yerde yatıyordu çünkü. Gözleri yuvalarından fırlamıştı. Can çekişiyor, 
babasına bakıyordu.” (78) “Mustafa, derin pişmanlıklar içindeydi.” (79) DuruĢma 
sürer. Savlar, suçlamalar, savunmalar… Faili meçhul kararı çıkar, temyiz bozar, 
canlandırma keĢfi kararı alır mahkeme. Yerel tiyatroda oynayan bir oyuncu 
canlandıracaktır Sinan‟ı. Sahne oynanır: “Baba baba! Çabuk aç kapıyı!” (83) Oyun 
etkilidir ve Mustafa oğlu diye sarıldığı oyuncuyu sıkboğaz etmektedir. “Amcaa, bırak 
yakamı! Canımı acıtıyorsun!” (84) Canını acıtmak ne ki? Kendinden geçmiĢ 
Mustafa‟nın yüreği çatlar. Ölekalır.  
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Anafarta KurĢunları 
Cephe ve göğüs göğüse savaĢın canlı betimi. 
Çanakkale savunması öyküsü... Zırhlı savaĢ gemileri denizde. “Siperler eğri 

büğrü, uçsuz bucaksızdı, ölüm koridorundan farksızdı.” (87) Deneme tadında anlatı 
Cemal Süreya‟nın Kan var bütün kelimelerin altında Ģiirinden 6 dizeyle kesilir. 
Cephe gerisi, Ġstanbul Cağaloğlu, harf dökümhaneleri ve gereken Ģey kurĢun… 
“Kurşun toplamalar günlerce, haftalarca sürdü.” (93) Canları deviren kurĢun döndü 
geldi “kitap, dergi, gazete olarak doğdular dünyaya.” (94) 
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YAġAR KEMAL: GENĠġ BĠR NEHRĠN AKIġI (2004)  
 
Osman ġahin‟in değiĢik zamanlarda değiĢik neden ve biçimlerde YaĢar Kemal 

hakkında söyledikleri, yazdıklarını derleyen bir kitap. Fotoğraflar içeriyor. 
Yazılar ve tarihleri Ģöyle: 

 Türkçenin Katıksız Kanı YaĢar Kemal, 2004? 

 GeniĢ Bir Nehrin AkıĢı: YaĢar Kemal, 1980, ABD 
Canlı tanıklarla Yaşar Kemal ve İnce Memed yurdu, öyküsü.  

 YaĢar Kemal ve Folklor, 1993, Adana 1. Uluslararası YaĢar Kemal 
Sempozyumu bildirisi. 

 Binboğalar Efsanesi 

 Yusufçuk Yusuf, 1975 Aralık Yarına Doğru Dergisi ve 2002 Mayıs 
Gösteri Dergisi YaĢar Kemal Özel Sayısı 

 Hüyükteki Nar Ağacı, Ocak 1983, Yazko Edebiyat Dergisi. 

 Çok Karınca Deveyi Öldürür 

 Sarı Sıcak 

 Dil Evim Dil Yurdum: YaĢar Kemal 

 YaĢar Kemal ve Köy Enstitüleri 

 YaĢar Kemal ve Doğa 

 Tiyatrodan sinemaya, resimden müziğe, baleye, operaya YaĢar Kemal 

 AraĢtırmacı-yazar Cezmi Yurtsever‟e yanıtımdır: Ġnce Memed, YaĢar Kemal 
Dehasının Ürünüdür, Ekim 2002, Radikal Kitap eki. 
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Kısaltmalar: 
 
GD Güneydoğu 
T Toroslar 
Y Yörük 

 
 
 

KĠTAP 
ADI 

ÖYKÜ ADI COĞRAFYA ZAMAN TOPLUM ĠZLEK TĠPLEME KAPANIġ 

K
IR

M
IZ

I 
Y

E
L

 (
1
9
7

1
) 

Kırmızı Yel Kırsal (GD) 1920-60 Ağalık Körinanç-kurban Köylü-Ģıh 
Ölüm 
(çocuk) 

Opoletli KardaĢ 
Kırsal-kent 
(GD) 

1920-60 
Ağalık-
Devlet 

Feodalite: Onur Ağa-kentli Ölüm 

Bedvanlı Zülo Kırsal (GD) 1920-60 Ağalık TopraksızlaĢtırma Ağa-köylü Göç 

Kurt Avı Kırsal (GD) 1920-60 Ağalık AĢiret çatıĢması AĢiret-aĢiret Ölüm 

Fareler Kırsal (GD) 1920-60 Ağalık Kıtlık Ağa-köylü Ölüm 

Odun Kırsal GD) 1920-60 Ağalık-köy 
Odunculuk-çıkar 
çatıĢması 

Köylü-köylü (Açık) 

Fırat‟ın Cinleri 
Kırsal-
Fırat:F 

1920-60 Ağalık Körinanç Köylü-cindar Ölüm  

Nüfus Sayımı Kırsal (GD) 1920-60 Köy Kıtlık 
Memur-
muhtar 

Ölüm 
(çocuk) -- 

 
 
 
 
 
 
 

A
C

E
N

T
A

 M
ĠR

Z
A

 

(1
9
7
4
) 

Bebek 
Kırsal-
Toroslar: T 

1910-?? Köy-Göçer Hastalık Baba-oğul (Açık) 

Deli Hatice Kırsal-T. 1920-70 Köy-Göçer SavaĢ Ana-oğullar Ölüm++ 

Musallim ile 
KuĢde 

Kırsal-Urfa 1920-60 Ağalık Kadınlık Karı-Koca (Açık) 

Çök Abuzer Kırsal-U 1920-60 Köy Delilik Deli-Köylü Olumlu 

Zala Kadın Kırsal 1920-60 Köy Sevi Kadın-Erkek Ölüm -- 

Sarı Öküz Kırsal-T 1920-60 Köy Hayvan Boğa-insan Ölüm-- 

ReĢim Kırsal 1920-60 Köy Harman üleĢim Ağa-köylü Gerilim 

Acenta Mirza Kır-kent 1950-60 
Ağalık-
Ticaret 

Ağalık çöküĢü Tüccar-ağa (Açık) 

 
 
 
 
 
 
 
 

A
Ğ

IZ
 Ġ
Ç

ĠN
D

E
  
D

ĠL
 G

ĠB
Ġ 

(1
9

8
0
) 

Ağzıkörler Kırsal-T 1920-60 Köy Yas-ölüm Ana-oğul (Açık) 

Obruk Bekçisi 
Kırsal- 
Yörük:Y 

1920-60 AĢiret 
Donmak, insan 
doğa çatıĢması 

YaĢlı adam- 
köylüler 

(Açık) 

Tomruk 
Kırsal-
Mersin 
Göksü 

1930-60 Köy-ticaret Ġsyan Köylü-tüccar 
Tüccara 
zarar 

Irgat Erleri Çukurova 1930-60 Çiftlik Yangın- Irgat-Ağa Ölüm 

Namus Eri Kırsal-GD 1950-60 
Köy-
gelenek 

Namus (cinayeti) Koca-köylü (Açık) 

Özlü hamurlar Kırsal- T. 1940-60 Köy KaçıĢ (isyan ruhu) 
Köylü- 
egemenler 

Gerilim 

HemĢeri 
Kırsal- 
(kent?) 

1940-60 Köy-kent ĠĢsizlik 
ĠĢsiz- iĢ 
istenen 
hısım 

(Açık) 

Ağız Ġçinde Dil 
Gibi 

Kırsal 1920-60 Köy Topraksızlık 
Topraksız 
köylü 

- 

Gömlek Kırsal-GD 1920-60 Köy-ağalık DireniĢ 
Toprak 
iĢgali-isyan 

Red (açık) 

Ġzmir Bekir MaraĢ-GD 
1880-
1978 

Yurt-ulus Askerlik-gazilik Gazi Bekir Onur 
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A
C

I 
D

U
M

A
N

 (
1
9

8
3
) 

Ocağına 
düĢmek 

Kırsal (GD) 1920-60 Köy-aĢiret Kan davası 
Kaçan-
kovalayan- 
ev sahibi 

Törel onur  

Ustağmet çeliği Kırsal- T. 1950-60 Köy-aĢiret Demirci öyküsü 
Demirci-
köylü 

Törel 
güzelleme 

Makam taĢları Kırsal- T. 
1910-20 
1950-70 

Köy-aĢiret 
Asker uğurlama-
savaĢ 

Ana-oğullar Törel yıkım 

Acı duman Kırsal- GD 1950-70 Köy 
KarakıĢ- 
tütünsüzlük-komĢu 

DüĢman 
komĢular 

DüĢmanlık-
dayanıĢma 

Yörük ana Kırsal- T. 1950-70 
Köy-yörük 
aĢiret 

Töreye, geleneğe 
veda- yol/oto/yıkım 

Anaya 
seslenen 
oğul 

Kırsalın 
yokoluĢu 
ağıt 

Kanın masalı Kırsal- GD 1950-70 Köy Kan davası Ġki düĢman 
Mertlik, 
dürüstlük 

Kör gülüĢan Kırsal- T. 1940-70 Köy Kumalık 
Eski eĢler-
kuma 

Öldürüm 

Kanlı garo 
Kırsal-
Diyarbakır  

1950-60 Köy Irgatlık 
TaĢkırıcı-
çavuĢ 

Eziyet 

Zaman suçlusu Kırsal- T. 1950-70 
Köy-yörük 
aĢiret 

Töreye, geleneğe 
veda- yol/oto/yıkım 

Anaya 
seslenen 
oğul 

Kırsalın 
yokoluĢu 
ağıt 

Sarı sessizlik Kırsal-GD 1950-70 Köy-sınır 
Ölünün kimlik 
saptaması 

Devlet tem.- 
köylü 

Devlet 
baskısı 

Beyaz öküz Kırsal-Doğu 1950-70 Köy-ağalık Kıskançlık-Cinayet 
Karı koca ve 
aĢık-beyaz 
öküz 

Öldürüm ve 
cinnet 

 
 
 
 
 

K
O

L
L

A
R

I 
B

A
Ğ

L
I 
D

O
Ğ

A
N

 (
1
9
8
8
) 

Kolları Bağlı 
Doğan 

Büyükkent 
(Ġstanbul) 
Ġç uzam 

1980-85 
Devlet 
kent 

Askeri baskı 
Tutuklu-
devlet 
görevlisi 

ĠĢkence 

GüneĢi 
Kazanmak 

Kent 
Cezaevi 

1980-85 Devlet DireniĢ 
Tutuklular 
Görevliler 

DireniĢ ve 
zafer 

Muvakkat 
KoğuĢu 

Kent 
Cezaevi 

1984 
Kapalı 
mekan 

Tutuklu yaĢamı: 
gözlem 

Tutuklular AĢağılanma 

Sevk 
Kent 
Cezaevi 

1980-85 
Kapalı 
mekan 

Tutuklu yaĢamı: 
gözlem 

Tutuklular AĢağılanma 

ġifreli Öter 
Keklikler 

Kırsal-
kasaba 

1980-90 
Köy-
jandarma 

Gözaltı-iĢkence 
Köylü-
jandarma 

AĢağılanma 
ve trajikomik 

Voltalar 
Kent-
cezaevi 

1980-90 
KoğuĢ-
kapalı 
mekan 

Anlatı-gözlem tutuklular Legend 

Karadenizli 
Albay 

Kent 
Cezaevi 

1980-90 
KoğuĢ-
Kapalı 
mekan 

Portreler-gözlem Tutuklular 
Cehennem 
imgesi 

Parçala Niyazi 
Kent 
Cezaevi 

1980-90 
KoğuĢ 
Kapalı 
mekan 

Portreler-gözlem Adi suçlu Yazgı 

Memedi Lezgo 
Kent 
Cezaevi 

1980-90 Ġlçe-kent Suça bulaĢmak Çaresiz katil 
Ölüm ve 
tutsaklık 

Ölüm Çiçeği 
Eno 

Kent 
Diyarbakır 

1980-90 
Kapalı 
mekan 
Cezaevi 

ĠĢkence ve öç 
Tutuklu ve 
Cezaevi 
müdürü 

Saldırı 

Cezaevi 
Üstünde 
Gökyüzü 

Kent 
Cezaevi 

1980-90 

Kapalı 
mekan 
Havalandır
ma 

Anlatı-betim 
Tutuklular 
Doğa 

Legend 
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A
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 B
A

Z
E

N
 M

A
V

ĠD
ĠR

 (
1

9
8

9
) 

Bozkırda 
Vivaldi 

Kır- Bozkır 
Diyarbakır 

1940-50 
Köy-
Enstitü 

Seçkin ve halk 
sanatı 

Öğretmen-
Kavalcı 

BuluĢma 
Yücelme 

Çan T.- Bolkar ? 
Toros-
Yörük 

Suç Ceza 
Hayvan 
öyküsü 

Kötülüğün 
bedeli 
yalnızlık 

Ay Bazen 
Mavidir 

T. 1970-90 Yörükler 
GeçmiĢ-çocukluk-
anı 

Anlatıcı-
yazar 

Yitirmek 

KötüĢ Hasan T. 1930-60 EĢkiyalık Kötülüğün bedeli 
EĢkıya-
Köylü 

Suç ceza 
miti-ölüm 
(intihar) 

Demirdeki 
Damar 

T. 20.yy. Köy Tutku, aĢk 
Karı koca 
demirci 

(Açık) 

Adı Berdan T. -Bolkar 20.yy Doğa Güzelleme Berdan suyu (Açık) 

Otopsi Köy 1970-90 Siyaset Devlet baskısı 
Dede-torun 
ölü kadın 

Ġktidar zoru 

ArkadaĢ Köy-T. 1940-70 
Köy-
yörükler 

YanlıĢlık ArkadaĢlar YanlıĢ ölüm 

GüneĢle 
KonuĢan  
Adam 

Köy (T.)- 
Kent? 

1970-80 YaĢam YaĢlılık YaĢlı adam Anlatı 

 
 

S
E

L
A

M
 A

T
E

ġ
L

E
R

Ġ 
(1

9
9
3
) 

Selam AteĢleri T. 
Eski 
çağlar 

AĢiret Kadınlık (onuru) 
Demirci- 
Kadın 
(Simber) 

Ölüm- mit. 

Bayan Ali T. 20.yy Köylüler 
Ġktidarsızlık- 
kadınlaĢma 

Kadınsı 
erkek-ana 

Erkekcil 
temsil 

Gömücüler T. 20.yy 
Köy 
toplumu 

Rekabet-dedikodu Ġki gömücü (-Ölüm) 

DeğiĢim Köy-kent 1960-80 
Köy-
yabancı 
kentliler 

ġeyhi tanımayan 
teknik 

ġeyh-
jeologlar 

DeğiĢim 

Güvercin Artık 
dönmeyecek 

Köy 1950-70 Köylüler 
Tecavüz-cinsel 
suç 

Bostan 
bekçisi-kız 
çocuğu 

Ölüm-suç 

Kayalara 
VurmuĢ Suretin 

Köy-T. 20.yy Köylüler Yetimlik 
Çocuk-tarihi 
kabartma 

Yalnızlık/ 
sığınak 

Köstebek Kırsal - Doğa Korku Köstebek 
Güvenli 
yuva yok 

Kilimdeki Kadın T.-Kırsal 20.yy Yörükler Kadın Yörük kadını 
Kilime 
iĢlenmiĢ ve 
yiten 

 
 

M
A

H
ġ

E
R

 (
1

9
9
8
) 

Gölgemin 
Gölgesi 

Toros 1980-90 Yörükler 
Yurtluk, sıla, 
çocukluk 

Anlatıcı-
yazar 

Yurtsama 

DiĢler Ortadoğu 
Eski 
çağlar 

Gezgin 
tüccarlık 

Tutku, ihanet 
Ġki tüccar- 
fahiĢe 

Kadının 
ihaneti 

MahĢer: 
Issızlıkta Ġki 
KiĢi 

T. 

Eski 
zaman 
(19-
20.yy) 

Yörük-
aĢiret-
ağalık 

Büyücü, Ģaman 
kadın 

Kadın-
EĢkiya 

Kadının 
uyanıklığı 
(fendi) 

MahĢer: 
Gecenin 
Sahipleri 

MahĢer: 
Kalo‟nun Atı ile 
Ölü Ananın 
Oğlu Süldür 

MahĢer:Kara 
Torba 

MahĢer: 
Hoyran 

MahĢer: Altın 
DiĢli Keçiler 

MahĢer: 
Topal Kosak 

MahĢer: 
GüneĢin Sarı 
Eli 
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Ö
L

Ü
M

 O
Y

U
N

L
A

R
I 

(2
0

0
2
) Ölüm Oyunu T. 20.yy 

Yörük-
aĢiret 

Kan davası 
DüĢmandan 
kaçan- 
intihar eden 

Ölüm 

Osman Ağa 
Öyküleri: 
Avcı 

T. 19-20.yy 
Yörük 
(AvĢar) 

Kadın erkek ve 
kadınlık gururu 

Karı koca ve 
öteki erkek 

Ölüm- Kayıp 

Osman Ağa 
Öyküleri: 
Yoluma 
Giderken 

Osman ağa 
Öyküleri: 
YeĢil Süvari 

Çukan T. 1920-60 Yörük EĢkıya temizliği 
EĢkıya-ağa- 
kumandan 

Ölüm 

 
 
 
 
 
 
 
 

S
O

N
U

N
C

U
 Ġ

Z
 

(2
0
0
7
) 

Sonuncu Ġz T. 2000‟ler Yörük Yurt(sama) 
Anlatıcı-
yazar-Kentli 

DüĢ ve 
gerçek 

Kar Avcısı T. 2000‟ler Yörük, oba Doğa, karma 
Anlatıcı-
yazar, kentli 

Doğa ve 
insan 

Maharık GD, Urfa 20.yy Kırsal, köy 
Kan davası, 
yanlıĢlık 

Ġki ağa  
YanlıĢlık, 
ölüm 

Lusik (Birinci 
BaĢlangıç) 

GD 1910-20 Kırsal, köy Ermeni göçü 
Anlatıcı kız, 
kurtarıcısı 

Ölüm, göç, 
köksüzlük 

Fatma (Ġkinci 
BaĢlangıç) 

GD 1910-20 Kırsal, köy Ermeni sorunu 
Anlatıcı kız, 
Fatma 

Köksüzlük, 
kimlik 

Seyyit GD 1910-30 Kırsal, köy 
Özlem, yeni 
yaĢam, töreler 

Anlatıcı kız, 
kıt zekalı 
genç 

Törel evlilik, 
mutsuzluk 

Ġsmil GD 1910-30 Kırsal, köy 
Özlem, kadınlık 
sorunu 

Anlatıcı kız, 
yaĢlı koca 

Törel evlilik, 
mutsuzluk 

Klarnetçi T. 
20.yy 
ikinci 
yarı 

Kırsal, köy Kıskançlık 
Karı, koca, 
aĢık 

Cinayet, 
ölüm 

Acı Kahve GD 20.yy  Kırsal, köy Kan davası Ġki aĢiret Onur 

Çatal Islık T. 20.yy Kırsal, köy 
Büyücülük, 
Ģamanlık 

Bilge yaĢlı Ġleni 

 
 
 
 
 
 
 
 

D
A

R
A

Ğ
A

C
I 
A

V
I 

(2
0
1
0
) 

Darağacı Avı GD 20.yy 
Kırsal, 
aĢiret 

Kan davası, öç Katil, ölü 
Ölüm, öç, 
tecavüz 

Sarı Yatak GD, Mardin 1970-80 Kırsal, ilçe Cinayet, dava 
Ağa, kamu 
temsili 

Çocuk 
kadın, 
cinayet 

Bey Analar: 
Kara Hapa 

T. 
1940-
2000 

Kırsal, oba 
Kadın ana, sözlü 
anlatı 

Kadın 
Anlatma 
(narrative)- 
anlatı 

Bey Analar: 
Sultan Ana 

Bey Analar: 
Ümmülü Ana 

Çatal Celal T. Kır, köy Kırsal Eğlence, içki Dayı-yeğen Gülmece 
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Ö
L

Ü
M

Ü
N

 S
Ü

T
 D

Ġġ
L

E
R

Ġ 

(2
0
1
2
) 

Kırlangıç  
UĢağı 

T:Arslanköy 1952 Kırsal, köy 
Kırdan kente 
(öğrenim) 

Anlatıcı-
yazar 
çocukluğu 

GeliĢim 

“Gölpınar 
Çobanlığı” 

T:Arslanköy 1952 Kırsal, köy 
Kırdan kente 
(öğrenim) 

Anlatıcı-
yazar 
çocukluğu 

GeliĢim 

Kır Bekçisi 
Ağzıkör 

T:Arslanköy 1952 Kırsal, köy 
Kırdan kente 
(öğrenim) 

Anlatıcı-
yazar 
çocukluğu 

GeliĢim 

Kapı Aralanıyor T:Arslanköy 1952 Kırsal, köy 
Kırdan kente 
(öğrenim) 

Anlatıcı-
yazar 
çocukluğu 

GeliĢim 

ġehit TaĢları T: Arslanköy 1952 Kırsal, köy 
Kırdan kente 
(öğrenim) 

Anlatıcı-
yazar 
çocukluğu 

GeliĢim 

Ġkinci Doğum 
Diyarbakır-
Ergani 

1952 Ġlçe 
Kırdan kente 
(öğrenim) 

Anlatıcı-
yazar 
çocukluğu 

GeliĢim 

Sabunlar 
Diyarbakır-
Ergani 

1952 Ġlçe 
Kırdan kente 
(öğrenim) 

Anlatıcı-
yazar 
çocukluğu 

GeliĢim 

Köye Kamyon T.Arslanköy 1952 Kırsal, köy 
Kırdan kente 
(öğrenim) 

Anlatıcı-
yazar 
çocukluğu 

GeliĢim 

Ölümün Süt 
DiĢleri 

T.Arslanköy 1952 Kırsal, köy 
Kırdan kente 
(öğrenim) 

Anlatıcı-
yazar 
çocukluğu 

GeliĢim 
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Mor Cepken T. 20.yy 
Kırsal, köy 
 

Sevda,  
Demirci, kadın-
erkek 

YaĢlı kadın, 
yaĢlı adam, 

Ölüm 
döĢeğinde 
anımsa(t)ma 

Ġkiz Körler T. 20.yy Kırsal, köy Korkunç yanlıĢlık 

Baba, 
niĢancı-avcı, 
ikizler ve 
anne 

Ġkizleri 
kurban alan 
yanlıĢ 
cinayet 

Cinayet 
Canlandırması 

GD, Urfa 1950-80 Kırsal, köy 
Çocuk evlilikler, 
gelenekler,  

Ana-Baba, 
oğul, aileler 

DüĢmanlık, 
kan davası 

Anafarta 
KurĢunları 

Çanakkale 
Ġstanbul 

1915-20 
Gelibolu 
kırsal, kent 

Ulusal direniĢ: 
cephe ve yazı 

Anlatıcı 
(genel) 

SavaĢtan 
yazıya 
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YAġAMÖYKÜSÜ  
 
Dicle Köy Enstitüsü'nü bitirdikten sonra Siverek‟e bağlı, Fırat nehri 
kenarındaki, Bucak aĢiretine bağlı Kalemli Köyü‟ne öğretmenliğine atanır.  
 
Malatya, Elazığ, Tunceli, MaraĢ yöresinde 33 köy hakkında çok geniĢ folklor 
araĢtımaları yapar. 
 
Gazi Eğitim‟den sonra Malatya Lisesi‟ndeki öğretmenliğim sırasında, 
Malatya‟ya bağlı 22 köyü içine alan geniĢ kapsamlı “halkbilim çalıĢmaları” 
yaptım. (Osman Şahin, Adam Öykü Dergisi, 1999) 
 
1983‟te ġile ve Yalova cezaevlerinde yatar. Cezaevinde iken Firar filminin 
öyküsünü yazar. Ayrica daha sonra cezaevinde gördüğü, duyduğu, yaĢadığı 
olayları Kolları Bağlı Doğan kitabında hikayeleĢtirir.  
 
1978 yılında yazdığı bir kitap eleĢtirisi yüzünden 1982 yılında 18 ay hapis 
cezasına mahkum edilir...! ġile ve Yalova cezaevlerinde yatar…  
 
"Edebiyatımızda taze kanlar" baĢlığıyla gazete ve dergilerde boy boy 
resimlerim çıktı. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
 
YAPIT 
 
Kırmızı Yel'deki öykülerde aĢırı bir yoksulluk, saflık, dinsel baskı ve 
topraksızlık görülür. O dönemde Güneydoğu'da yeterli fabrika, iĢletme yoktu. 
(Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
„Kırmızı Yel‟, mutlaka okunması gereken bir kitap. 
Ġki nedenle: 
1. Yerel Ģiveyle bezeli dil ilk kitap olmasına karĢın çok yetkin ve yer yer, 
öykülerin bütünlüğü içinde Ģiirsel. Öykülerde öyle güzel, özgün anlatımlar söz 
konusu ki, bunlardan bazılarını aktarmazsam olmaz. . (İzzet Harun Akçay, 
Cumhuriyet Kitap eki, 2007) 
 
Kırmızı Yel‟de öyküler Güneydoğu ile ilgilidir. (Bedri Aydoğan, Bildiri, 2008) 
 
ġahin'in son öykü kitabı "Sonuncu Ġz" de bu 'bütün'ün ya da bu 'büyük 
roman'ın birbirinden ilginç parçalarını içermekte. / SomutlaĢtırmak ve 
çözümlemek… Yazının birincil iĢlevlerinden biri de bu değil midir? 
 
"Acenta Mirza"da biraz yaklaĢtım bu değiĢime. Bu değiĢimi, bölgedeki kabuk 
değiĢimini "Gömlek" adlı öykümde de vurguladım. "Gömlek", köylülerin 
örgütlenip, ağanın topraklarını nasıl iĢgal ettiklerini anlatan bir öyküydü ve 
aynı adla filmi de yapıldı. (Söyleşi, Güler Yıldız, Milliyet Kitap, 2003) 
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'Acenta Mirza'yı yazdığım dönemlerde ise makineli tarım az çok artmıĢ, 
karayolları açılmıĢ, TV radyo, basın gibi kitle iletiĢim araçları çoğalmıĢtı. Bu 
da, kırsal kesim insanına bir hareketlilik getirmiĢti. Makineli tarımın artmasına 
koĢut olarak iĢsizlik de artmıĢtı. Köyden kente göç hızlanmıĢ, 
gecekondulaĢma baĢlamıĢ, yerlerinden oynatılan insanlarda sağlıklı olmayan 
bir uyanıĢ, bir ĢaĢkınlık baĢlamıĢtı. Acenta Mirza'da yer alan 'Bedvanlı Zülfo' 
öyküsünde uyanan marabanın tam bilinçli olmasa da, ağasına baĢkaldırıĢı, 
ağasını mahkemeye veriĢi anlatılır. Yine aynı kitaba adını veren 'Acenta Mirza' 
öyküsünde ise -rahmetli Asım Bezirci, bu öykümü 'Seçme Öyküler' kitabına 
almıĢtı- artık ağalığın bittiğini, yol yakınken, 'Mirza Ağa'lığı bırakıp, kentlere 
kapağı atmak gerektiğini, 'Acenta' açarak, Mirza Ağa iken, 'Acenta Mirza' 
olmanın yollarını, isteğini, bizzat Mirza Ağa'nın ağzından dinleriz. (Söyleşi, 
Feridun Andaç, 1998) 
 
- Acenta Mirza ile Ağız Ġçinde Dil Gibi'de yer alan öykü tiplemelerinin çoğunda 
belirgin bir demokratik ruh sezilir. Kırmızı Yel ile Acenta Mirza'da yer alan 
öyküler için yazılan, eleĢtirilerin ağırlık noktası hep Ģuydu: 'Olay ağırlıklı, dile 
fazla yaslanmayan, gücünü olayın çarpıcılığından alan, olayın ardından giden' 
türdendi. Kimi eleĢtirmenler de, öykülerimi Bekir Yıldız'ın öykülerine 
benzetiyordu. Bunlar benim için çok yerinde, uyarılardı. Değerli denemeci, 
eleĢtirmen Adnan Binyazar, o yıllarda yayımlanan, Hayati Asılyazıcı'nın 
yönettiği 'Sinan Yıllığı'nda öykücülüğüm üstüne bir yazı yazdı. Adnan 
Binyazar bu yazısında, "Osman ġahin, Güneydoğu'yu Bekir Yıldız'a bırakmalı, 
kendi doğası olan Torosları yazmalı" diyordu. Adnan Binyazar'ın bu güzelim 
yazısı adeta içimden geçen düĢüncenin sesiydi. O günden sonra Torosların 
evrenini, ora insanlarının serüvenlerini yazmaya karar verdim. Dikkat edilirse, 
Kırmızı Yel'den üç yıl sonra (1974) yayımlanan Acenta Mirza'da yer alan sekiz 
öyküden dördü -Deli Hatice, Sarı Öküz, Zala Kadın, Bebek- Torosları anlatan 
öykülerdir. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
Acı Duman'da, doğu, güneydoğu ve Toros kültürlerinin oluĢturduğu canlı, 
gizemli, suskun bir ruhu yakalamayı amaçladım. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
"Sarı Sessizlik"in altına: "Bu öyküdeki olaylar ve kiĢiler gerçek değil 
kurmacadır" diye kısacık bir dipnotu düĢtüm. Oysa bu öyküdeki olaylar ve 
kiĢiler kurmaca değil, gerçekti. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
"Kolları Bağlı Doğan"da yer alan hapishane öyküleri biraz da bu öfkenin 
ürünüdür. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
Sonra Vivaldi Zülfo‟nun hâlâ Ergani‟de, kötü koĢullarda yaĢadığını öğrendim. 
Sıkıntılı günlerimdi. Ergani‟ye gidemedim, ama muhalif bir gazetenin 
Diyarbakır bürosu çalıĢanlarına anlatıp, onu haber yapmalarını rica 
ettim. (Yılmaz Odabaşı, Sevginin Herkesten Şikayeti Var, 1999) 
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"Gölgemin Gölgesi bu sözün içeriğine uygun düĢüyor. Hem Toros doğasının 
içinde, hem kendi yüreğimin içinde yaptığım bir anılara gezinin anlatımıdır 
"Gölgemin Gölgesi". Kendimi en çok kattığım, doyuma ulaĢtığım öyküdür. Elli 
yıl önceki çocukluk adımlarımla yüzleĢtiğim, çocukluk izlerimi yerden 
toplamaya çalıĢtığım bir öyküdür. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
Hiçbir zaman dönemin, günün, eğilimlerin yazarı olmadınız. Bir coğrafyadan 
yola çıktınız, bir yere doğru ilerliyorsunuz. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
"Selam AteĢleri", "MahĢer" ve "Ölüm Oyunları"ndaki öyküler Toros insanının 
ince sızısı gibi. (Söyleşi, Güler Yıldız, Milliyet Kitap, 2003) 
 
Ben bunu yepyeni bir yorumla yazmaya kalktım. EĢkıya karĢısındaki kadına, 

çağdaĢ bir "ġehrazat" misyonu yükledim. Huma kadın ilginç öyküler anlatan, 

sözün, anlatının gücünü kullanarak tecavüzden kendini 

kurtarmayı baĢaran bir kadın... 

Öykünün birbirine bağlı biçemine gelince, zincirleme anlatım bence ustalık 
isteyen bir iĢti. Tek öykü anlatımını aĢan, daha üst düzeyde, bambaĢka 
senfonik bir çaba isteyen iĢti. MahĢer'de biraz da kendi ustalığımı sınamak 
istedim. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
Huma bir zarara uğramamak için onlara öyküler anlatmayı planlar. Binbir Gece 
Masalları‟nın ġehrazat‟ıdır artık. (Bedri Aydoğan, Bildiri, 2008) 
 
"DiĢler"de anlatılan öykünün konusu Osmanlı Saray 'Bahname'lerinde 
(Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
Amer tiplemesiyle, son yıllarda ülkemiz medyasında sıkça sözü edilen kiralık 
katillerin yazgıları arasında bir koĢutluk vardır. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
ilk basımları 1980-1983 olan, Can yayınlarının 28 yıl sonra yeniden 
yayınlamaya layık bulduğu „Ağız içinde Dil gibi- Acı Duman‟ adlı öykü kitapları 
olan (Adil Okay, Cumhuriyet Kitap, 2008) 
 
“Duvarlar” adını verdiğim birbirine bağlı dört uzun öyküden oluĢan ve kenti 
anlatan bir dosyam var. Son olarak da çocukluğumu anlatan, köyümü ve 
çevremi eksen alan anı roman: “Eğri Yağmur Taneleri” var. (Söyleşi, Erdal 
Atıcı, 2008) 
 
 
YAZIN ÖDÜLLERĠ 
 
1971 TRT Büyük Öykü Ödülü (Kırmızı YEL öyküsüyle) 
1980 Nevzat Üstün Öykü Ödülü (Ağız Ġçinde Dil Gibi kitabıyla) 
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1992 Stockholm International Humanizm Ödülü ( Ġsveçceye çevrilen “Den 
Röda Vinden” kitabıyla) 
1992 Ömer Seyfettin Öykü Ödülü (Selam AteĢleri öyküsüyle) 
1994 Sait Faik Öykü Ödülü (Selam AteĢleri kitabıyla) 
1997 Ankara Film Festivali - Aziz Nesin Emek Ödülü 
1998 Yunus Nadi Öykü Ödülü (MahĢer kitabıyla) 
1999 Truva Folklor Derneği "Yılın Edebiyat Ödülü " 
1999 Antalya Film Festivali-YaĢam Boyu Onur Ödülü 
2003 Yunus Nadi Öykü Ödülü (Ölüm Oyunları kitabıyla) 
2007 MTO, MESIAD & Ġçel Sanat Kulübü "Kraliçe ABA" Ödülü 
2007 Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü 
2008 Söke Kültür Sanat Onur Ödülü 
2009 8. Ġzmir Öykü Günleri Onur  Konuğu  
2009 Mersin Kenti Edebiyat Ödülü 
2011 SĠYAD Onur Ödülü 
 
 
SĠNEMACILIK 
 
Eserlerinden Uyarlanan Filmler: 
 
YAĞMURDAN SONRA, 2008, Director: Faruk Turgut  
KURġUN ADRES SORMAZ, 1992, Director: Bilge Olgaç 
AġKIN KESĠġME NOKTASI, 1990, Director: Bilge Olgaç 
GÖMLEK, 1988, Director: Bilge Olgaç 
ZĠNCĠR, 1987, Director: Korhan Yurtsever 
GÜLÜġAN, 1985, Director: Bilge Olgaç 
KERĠZ, 1985, Director: Kartal Tibet 
AYNA, 1984, Director: Erden Kiral 
FĠRAR, 1984, Director: Serif Goren 
DERMAN, 1983, Director: ġerif Gören 
TOMRUK, 1982, Director: ġerif Gören 
ADAK, 1979, Director: Atif Yilmaz 
KĠBAR FEYZO, 1978, Director: Atıf Yılmaz 
FIRAT'IN CĠNLERĠ, 1977, Director: Korhan Yurtsever 
KIZGIN TOPRAK, 1973, Director: Feyzi Tuna 
 
Senaryolar: 
 
AVCI,1997, Director: Erden Kiral 
ZĠLLER, 1994, Director: Eser Zorlu 
DÖNÜġ, 1988, Director: Faruk Turgut 
ĠPEKÇE, 1987, Director: Bilge Olgaç 
SU, 1986, Director: Erdoğan Kar 
KAN, 1985, Director: ġerif Gören 
KURBAĞALAR, 1985, Director: ġerif Gören 
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Ben öykü yazarken, yazdığım öykünün bir gün filme çekileceğini hiç 
düĢünmem, düĢünmedim.36 yıl önce ilk öykü kitabım „Kırmızı Yel‟ için de 
sevgili Yılmaz Güney aynı Ģeyleri sormuĢtu bana. Öyküyü, öykü kurallarına 
göre yazmaya çalıĢırım. Film öyküleri farklıdır. Pek çok sarkmalar, olay ve 
görüntü yüklü ayrıntılar ister. Ayrıca öykülerimdeki görsellik bizim 
edebiyatımızda pek çok değerli yazarın öykülerinde ve romanlarında da vardır. 
Orhan Kemal, YaĢar Kemal, Fakir Baykurt, Necati Cumalı, Erdal Öz gibi… 
(Söyleşi, Filiz Leloğlu-Oskay, Dünya Kitap eki, 2008) 
 
TV kanalında „edebiyat-sinema iliĢkisi üstüne yapılan açık oturumlara 
çağrılmadım. Çağrılmadım ama ömründe tek bir senaryo sahnesi yazmamıĢ, 
bir tek film öyküsü kaleme almamıĢ, ama ağzı laf yapan bazı kiĢilerin benim en 
etkin olduğum bu konularda konuĢtuklarına tanık oldum. (Söyleşi, Filiz Leloğlu-
Oskay, Dünya Kitap eki, 2008) 
 
Osman ġahin öykücülüğünün bir özelliği de, yazarın olayları anlatırken 
kalemini  bir kamera gibi kullanmasıdır. Bu sayede okuyucu olayların içine 
karıĢır ve gözlerinin önünde canlanan kahramanları; kamera gibi izleyen 
yazarın sözcükleriyle canlı, parlak ve ıĢıltılar içinde görür. “Görüntüler, 
davranıĢlar, anlatıcı-öykücünün sözcükleriyle betimlenirken, bir destancıyı 
dinlerken değil, bir filmi izler gibisinizdir. Size düĢen öyküdeki kiĢilerin 
duygularına katılmak değil, o kiĢileri anlamaya çalıĢmaktır.” (Erdal Atıcı, 
Cumhuriyet Kitap eki, 2007) 
 
23 öyküm filme alındı. (Söyleşi, Erdal Atıcı, 2008) 
 
On sekiz öykümün senaryolarını ben yazdım. Ödüller kazandı. Ve sinema ile 
olan iliĢkim bana iki büyük onur ödülü getirdi. Birincisi, 1997 yılı, 9. Ankara 
Film Festivalinde Sinemaya yaptığım katkılardan ötürü, “Aziz Nesin Emek 
Ödülü”, diğeri ise 1999. 36. Antalya Altın Portakal Film Festivali‟nde “YaĢam 
Boyu Altın Portakal Onur Ödülü” ile onurlandırıldım. (Söyleşi, Erdal Atıcı, 2008) 
 
Yılmaz Güney‟in senaryo yazmayı öğrettiği ender öykücülerden biriyim” dedi. 
(Osman Şahin, 2008)  
 
Ertesi gün iki telgraf birden aldım; biri bizzat Yılmaz Güney‟den geliyordu, 
diğeri de Güney Flimcilik‟ten geliyordu. Telgraflarda; “Güney Flimciliğe acele 
gelin, görüĢelim.” deniliyordu. Vakit geçirmeden Ġstanbul‟un yolunu tuttum. 
Sevgili arkadaĢım Bekir Yıdız‟la birlikte Beyoğlu‟nda Ağa Camii‟nin ardındaki 
binada bulunan Güney Film‟e gittik. (Osman Şahin, 2008)  
 
“Babam, senin canlı bir gözlem gücün var. Çok iyi detay veriyorsun. O kadar 
ki, kamerayı eline alıp senaryoya, yazılı bir metne gerek görmeden çekeceğim 
geliyor. Sen aslında sinemacısın babam. ĠĢin en güzel yanı da bu sinemacı 
olduğunun farkında olmaman.” dedi. (Osman Şahin, 2008) 
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Ġçinden Yılmaz Güney, değerli eĢi FatoĢ Güney, kucağında kırk günlük küçük 
Yılmaz Güney ve sevgili Bekir Yıldız indiler. (Osman Şahin, 2008)  
 
Ama bir edebiyat öyküsü ile bir film öyküsü arasındaki farkı o zamanlar 
bilmiyordum. Yılmaz Güney, daha sonraki görüĢmemizde bana bu konuda 
yardım etti. Öyküdeki edebi anlatımdan çok resimlenebilir, görüntülenebilir 
yanını çıkartmamı söyledi. Öylede yaptım. (Osman Şahin, 2008)  
 
Kırmız Yel‟i yıllar sonra BaĢar Sabuncu‟nun senaryosundan Atıf Yılmaz Adak 
adıyla filme çekti. (Osman Şahin, 2008)  
 
ĠZLEKLERĠ 
 
Osman Sahin öykülerinde okurlarını, Doğu, Güneydoğu, Çukurova ve Toros 
insanlarının gizemli dünyalarına götürür. Insanın soyunun özünde varolan 
kötülüğü, ölüm temasını, korkuyu, çarpıtılmıĢ cinsellikleri, kıtlığı, 
umutsuzluğu, efsaneleĢmiĢ aĢkları, teknoloji ile gelen değiĢimin insana 
yaptığı etkileri, eski Ģaman ve pagan kültürlerin izlerini yoğun psikolojik bir 
derinlikle çoĢkulu, renkli, doğurgan, Ģiirsel bir anlatımla yazar.  
 
ĠĢin ilginç yanı, kısa öykü ustası Osman ġahin okurunu bir roman evreninin 
içinde yaĢattı hep. "Kırmızı Yel"den "MahĢer"e, ġahin'in öykülerinin 
neredeyse tümü, özleri bakımından birbirlerine çok yakın ortamlar içinde, 
insanın insanla, gelenekle, doğayla iliĢkilerini yansıttı bize; bunu da, arada bir 
'dair'lere, 'ait'lere yer verdiği olsa bile, Çukurova'nın, Güney Doğu 
Anadolu'nun dupduru ve dopdolu dilinden, havasından, suyundan, 
toprağından süzülmüĢ, yalınlığı ölçüsünde Ģiirsel bir anlatımla gerçekleĢtirdi. 
(Tahsin Yücel, Milliyet kitap, Aralık 2007)   
 
Ölümü bir oyun haline getirmiĢ Anadolu insanı. Öldürme mitosu diye bir olgu 
var yani. Öldürmek "tak" diye tetiğe çökmek değil; acısını çıkara çıkara, onu 
korkuta korkuta, öleceğini hissettire hissettire... Bu bir oyundur. (Söyleşi, 
Güler Yıldız, milliyet Kitap, 2003) 
 
Türk edebiyatında Fırat‟ı öykü olarak ilk yazanlardanım. (Söyleşi, Güler Yıldız, 
milliyet Kitap, 2003) 
 
"Acenta Mirza"da biraz yaklaĢtım bu değiĢime. Bu değiĢimi, bölgedeki kabuk 
değiĢimini "Gömlek" adlı öykümde de vurguladım. "Gömlek", köylülerin 
örgütlenip, ağanın topraklarını nasıl iĢgal ettiklerini anlatan bir öyküydü ve 
aynı adla filmi de yapıldı. (Söyleşi, Güler Yıldız, Milliyet Kitap, 2003) 
 
Aynı Ģeyi, yıllar önce, "Ay Bazen Mavidir"de yer alan "Bozkırda Vivaldi" 
öyküsünde de denemiĢ, müziği orada üçüncü bir öykü kiĢisi gibi iĢlemiĢtim. 
(Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
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"Selam AteĢleri", "MahĢer" ve "Ölüm Oyunları"ndaki öyküler Toros insanının 
ince sızısı gibi. (Söyleşi, Güler Yıldız, Milliyet Kitap, 2003) 
 
Yani doğa içinde ağalık beylik sökmüyor. SıkıĢan insan doğaya sığınıyor. 
Esas tehlike doğadan değil de insandan geliyor. Tüm bunlar yörüklerin 
yaĢama kuralları, dipnotları. (Söyleşi, Güler Yıldız, milliyet Kitap, 2003) 
 
Üç öykünün de temeli, özü aynı, yani orman yasası içinde sıkıĢmıĢ güzel bir 
kadın ve iki erkek... (Söyleşi, Aslı Örnek, Radikal Gazetesi, 2002) 
 
Yakın zamana ait  olay ve durumlar da iĢlenir.  (Bedri Aydoğan, Bildiri, 2008) 
 
Osman ġahin‟in pek çok öyküsünde ölüm ve ölüm korkusu iĢlenir. (Bedri 
Aydoğan, Bildiri, 2008) 
 
Yörük/  mağara / köy/ yörük yaĢamı ve kültürü/ göçerlik/ Çiftçilik: bağ bahçe/ 
Gezici zanaat / Nalbant/ Demircilik/  çobanlık (Bedri Aydoğan, Bildiri, 2008) 
 
O zaman Siverek yöresinde 200‟den fazla firari eĢkıya dolaĢırdı. Köylüler, bu 
eĢkıyaların öykülerini en ufak ayrıntısına kadar anlatırdı. (Osman Şahin, Adam 
Öykü Dergisi, 1999) 
 
YARATICI KAYNAKLARI 
 
Doğa gücüyle insan gücü arasında böylece ĢekillenmiĢ çocukluğum. Bu gibi 
ortamlarda gelenekler, görenekler her Ģeydir. Ailenin, köyün kimliği ve 
özgünlüğüdür. Ve o koĢullar ister istemez insanı kavgacı, öfkeli yapardı. 
Ayrıca „sözlü halk anlatım geleneğini‟ sürdüren masal anaları, Ģifacı kadınlar 
vardı. Biz onlara Beyanalar derdik. Dedem Korkut‟tan, Yunus Emre‟den, 
Mevlana‟dan, Pir Sultan Abdal‟dan, Karacaoğlan‟dan, Dadaloğlu‟ndan öyküler 
anlatırlar, ağıt söylerlerdi. Bu Ģamanik kadınların anlatımlarında sözcükler 
daha bir sözcükleĢir, kalın, gür seslere bürünürdü. Örneğin, „GüneĢ birden 
kükrer gibi doğdu‟ sözü onlarındır. ĠĢte benim öykülerimdeki gerçeklik ve 
doğa duygusu buradan, özyaĢamımdan geliyor...” 
 
Doğa belirleyicidir; insan huyunu suyunu ondan alır. Toroslar yalnızca temiz 
hava, orman, çiçek değildir. Her canlıya yaĢamı, korkuyu ve ölümü öğretir. DiĢ 
ve pençe yasası geçerli olduğu için acımasız ve öldürücüdür doğa. Akla 
hayale gelmeyen zorluklar, kalleĢlikler, pusular, avlanırken av oluverme 
durumu, yaĢam ve ölüm korkusuyla birbirlerine saldıran yüzlerce canlının 
yaĢadığı yerlerdir Toros doğası. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
 
Köylüler, bu eĢkıyaların öykülerini en ufak ayrıntısına kadar anlatırdı. 
Bunlardan beni en çok etkileyeni, 42 kiĢiyi öldürdükten sonra dünyanın en 
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korkak köylüsü tarafından boğazı sıkılarak öldürülen eĢkiya Ramazanı Halil 
olmuĢtur. 
 
Yalnızca Türk edebiyatında değil, tüm Akdeniz edebiyatında bu coğrafyaya 
böylesine tutkulu olan ve böylesine güzel anlatan ikinci bir yazar yoktur 
desek, abartmıĢ olmayız. (Sunay Akın, 2003) 
 
Stefan Zweig, Elias Canetti, Rainer Maria Rilke ve YaĢar Kemal  (Adil Okay, 
Cumhuriyet Kitap, 2008) 
 
Lirik gücü ve Ģairsel içgüdüleri birçok bakımdan Rilke'yi anımsatır. (Adil Okay, 
Cumhuriyet Kitap, 2008) 
 
Benim anneannemin, o topraklarda büyüyen Türkmen kadınlarının kullandığı 
sözcükleri kullanarak çok büyük bir roman dili yaratmıĢtır YaĢar 
Kemal. (Söyleşi, Aslı Örnek, Radikal Gazetesi, 2002) 
 
Anlatıcılar yaĢlı, saygın 'Bey-ana'lardan oluĢurdu. Biz onlara 'Biyana' derdik. 
(Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
Osman ġahin, Oğuz Türkçesi/Yunus Emre Türkçesi konuĢulan bir çevrede 
büyür. 
 
John Steinbeck, Jack London, Panait Ġstrati, YaĢar Kemal ve Orhan Kemal 
(Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
O aralar Kemal BilbaĢar'ın Cemo, Memo romanları ile Fikret Otyam'ın 'Oy Fırat 
Asi Fırat' röportaj yazılarının dıĢında Fırat yöresini anlatan öykü, roman, yazı 
yoktu yazınımızda. Belki de vardı da, ben ayırdında değildim. (Söyleşi, Feridun 
Andaç, 1998) 
 
KonuĢmalarının bir ucu biraz destan, masal kokardı. Bunların içinde roman 
kahramanı olabilecek pek çok insan vardı. Emir Kustarica'nun "Çingeneler 
Zamanı" filmindeki insanlara benzerlerdi. Bu insanların zihinsel yapıları Batılı 
değil, Doğulu insanların yapısına benzerdi. Doğulu bilgeler gibi düĢünürlerdi. 
Ġnsanın aklının ucundan geçmeyen ĢaĢırtıcılıkta davranıĢ ve öfke biçimleri, 
zihinsel yaratıcılıkları vardı. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
Ömer Seyfettin, Sabahattin Ali, Sait Faik, YaĢar Kemal, Orhan Kemal, Fakir 
Baykurt çizgisine, Ģiirimizde Nâzım Hikmet, Ceyhun Atuf Kansu, Ahmet Arif, 
Cahit Külebi, Mehmet Basaran cizgisine, resimde Nuri Ġyem, Nedim Günsür, 
Turgut Zaim, Bedri Rahmi Eyüboğlu, sinemada ise Ö. Lütfi Akad ile Yılmaz 
Güney'in çizgisine yakın bulurum kendimi. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
Dünya yazarlarından Anton Çehov, William Faulkner, James Joyce, 
Dostoyevski, Samuel Beckett ve Erskine Caldwell de bir zamanlar buna 
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benzer öfkeler duymuĢlardır. Bu yazarlar, kentsoylu yazarlar, seçkinler 
tarafından önceleri kabul görmemiĢler, konuları nedeni ile horlanmıĢlar, 
eleĢtirilmiĢlerdir. 
Ġnsan yazmaya kara verince, kendine yakın olanını arar. Beni yazmaya 
yüreklendiren yazarların baĢında, Mahmut Makal‟ın „Bizim Köy‟ü, YaĢar 
Kemal‟in „Ġnce Memed‟i, Orhan Kemal‟in, “Babaevi, Avare Yıllar, Cemile‟si, 
Kemal Tahir‟in „Köyün Kamburu‟, doğup büyüdüğüm Toroslar‟daki acımasız, 
sert doğa koĢullarına benzediği için beni derinden etkileyen Jack London‟un 
YaĢamak Hırsı, VahĢetin Çağrısı, AteĢ Yakmak adlı yapıtları, yine kendime 
yakın bulduğum John Steinbeck‟in “Bilinmeyen Bir Tanrıya‟, „Fareler ve 
Ġnsanlar‟ , Panait Istrati ile Erskin Caldwell‟in yapıtları vardır. 
Yazarlığımın ortalarına doğru, Tolstoy, Anton Çehov, Dostoyevski, Maksim 
Gorki,  Jorge Amado, Mihail ġolohov, William Faulkner, Franz Kafka, Nikos 
Kazancakis, Cengiz Aytmatov, Virginia Woolf,  Doris Lessing, John Steinbeck 
ve birçoklarını sayabilirim. Kendi yazarlarımızdan ise, Sabahattin Ali, Sait 
Faik, YaĢar Kemal, Orhan Kemal, Samim Kocagöz, Oktay Akbal, Talip Apaydın 
ve Bekir Yıldız‟ı söyleyebilirim. (Osman Şahin, Adam Öykü Dergisi, 1999) 
 
Bu yüzden yazdigim her öykü ve senaryoda, kadinlarimizi bu tarihsel ihmaline 
parmak basiyor, onlari öne almaya çalisiyorum. (Röportaj, Buket Şahin, 2003) 
 
Beni öykü yazmaya iten duygular birkaç yönlüdür. Ġlki Toroslarda eski pagan 
kültürlerin, zengin sözlü halk anlatım geleneklerinin, masal analarının 
yaĢadığı, Dedem korkut hikayelerinin anlatıldığı Türkmen asıllı Aslanköy‟de 
doğmuĢ olmamdır. (Söyleşi, Erdal Atıcı, 2008) 
 
Öykü yazmama ikinci neden, 1950 yılında, on yaĢında iken, Diyarbakır Dicle 
Köy Enstitüsü‟ne girmiĢ olmamdır. (Söyleşi, Erdal Atıcı, 2008)  
 
Çok kitap okurdum. (Söyleşi, Erdal Atıcı, 2008)  
 
Oralarda görüp yaĢadıklarım, akıl almaz Ģeylerdi. Bütün bunlar beni yazmaya 
itmiĢtir. Çünkü onların gerçeği benim de gerçeğimdi. Gerçekler insanı her 
zaman açık seçik yazmaya zorlar. Gerçekliğin dibinde görüntünü çoğaltan, 
okurların bilincini coĢturan pek çok aynalar vardır. Bir de, çocukluğumda, 
yaĢadığım çağda, kendi yaĢamıma, kendi payıma düĢenleri yazmaya, 
sorgulamaya, kurgulamaya çalıĢtım. (Söyleşi, Erdal Atıcı, 2008)  
 
Doğu‟nun, Güneydoğu‟nun insanları ile Toros insanlarının ölümlerini, 
doğumlarını, eĢkıyalıklarını, sefilliklerini, yenilgilerini yazarak, yaĢadığım çağa 
tanıklık etmek istedim. Onların sesi olmaya çalıĢtım. Ora insanının yazgılarına, 
yüzlerce yıldan beri egemen olan birkaç sözcük olduğunu gördüm. Bunlar 
vahiy kültürünün, „Takdiri ilahi, Cenabı Allah, ĠnĢallah, MaĢallah, öte dünya, 
cennet – cehennem, Allah izin verirse‟ gibi sözlerdi. Aslında hiçbir iĢe 
yaramayan sözlerdir bunlar. Bu sözlerde kadercilik gizlidir, akılcılık yoktur.  
(Söyleşi, Erdal Atıcı, 2008) 
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Ne duyarsam yazardım. Bunu neden yapardım bilemem. Yazar olacağım 
aklımın ucundan geçmezdi. Ama çok yalnız oluĢum yüzündendi sanırım. Bir 
de Köy Enstitüsündeki hocalarımızın: “Her Ģeyi araĢtırın, yazın” öğretisinin 
sonuçları olsa gerek bunlar. Yıllar, yıllar sonra yazar olarak ortaya çıktığımda, 
o tuttuğum notlar altın değerindeydi. 
O yıllar Güneydoğu‟da, bölücülük - Kürtçülük yoktu. Feodalizmin iki ayağı Ağa 
– ġeyh ağırlığı vardı. Topraksız marabalar, toprak reformu nedir bilmiyorlardı. 
Yol, su, elektrik, sağlık ocağı, makineleĢme, kitle iletiĢim araçları yoktu. Bütün 
bunlar öykülerimde enine boyuna iĢlenmiĢtir. Bugün yol, su, eletrik, Tv., cep 
telefonu, okul, sağlık ocağı, var ama iĢ yok, ekmek yok, toprak reformu yok. 
Devletin milyarlarca liraya yaptırdığı dev barajlar, sulama kanalları, toprak 
ağalarını zengin ediyor. AĢırı bölücülük, emperyalizmin parmağı, Kürtçülük 
dev boyutlarda vardır. O bölgenin sorunları 1957 / 58 yılından bu yana bin kat 
artmıĢtır. (Söyleşi, Erdal Atıcı, 2008) 
 
Yediyüz yildan beri devletin gemiye almadigi ögrenciler Köy Enstitüleri ile 
alinmislardir. Yine de bir farkla: Köy Enstitüleri, kendilerini kurtaracak gemiyi 
kendileri yapmislardir. Ben de o talihli ögrencilerden birisiydim. (2004) 
 
"...Osman ġahin‟in öykülerinde geniĢ ve açık mekân olarak ele alınan iki yöre 
vardır. Güneydoğu Anadolu ve Çukurova-Toroslar. Osman ġahin‟de 
Çukurova‟nın tamamı değil, daha çok Mersin‟den Antalya‟ya uzanan Batı 
kısmı ele alınır.  Çukurova ova ve dağ olmak üzere iki bölümdür. Osman 
ġahin‟de Çukurova hem ova hem dağ kısmı ile iĢlenir. Yörükler kıĢın ovada 
yazın dağda konaklarlar. Ancak onun öykülerinde dağ kısmının ağırlık 
kazandığını söylemek mümkün. Osman ġahin‟in öykülerinde Toroslar, 
Bolkarlar ve baĢka dağlar ad olarak geçer, mekan olarak seçilir. Doğanın bir 
ögesi olarak dağ çok önemli olsa da Osman ġahin asıl Toroslar‟da yaĢayan 
insanı, onun yaĢamını, kültürünü ve özellikle dramını anlatır. (Bedri Aydoğan, 
Bildiri, 2008)  
 
Görüldüğü gibi Yörükler bilgelerini, Ģeyhlerini de yaratıyorlar. Ancak her iki 
öyküde de bu kiĢiler olumlu tutum gösterirler.  (Bedri Aydoğan, Bildiri, 2008) 
 
Toroslar ve Yörükleri ele aldığımız bu bildiriyle Osman ġahin‟in öykülerinde 
Yörük yaĢamı ve kültürünün canlı bir biçimde yer aldığını göstermeye çalıĢtık. 
Edebî yapıtlar kendilerini gerçekleĢtirmeyi amaçlarlar. Sosyolojik bir belge 
değillerdir. Ancak edebi yapıtlardan yöre insanı, kültürü ve coğrafyası 
hakkında veriler ve izlenimler elde edilebilir. Bu anlamda Osman ġahin‟in 
öyküleri  zengin bir malzeme sunmaktadır. Yörüklerin yerleĢik yaĢama 
geçmeleri ile bu zengin kültür ve yaĢayıĢ biçimi belki de yok olacaktır. 
BaĢlangıçta zorla iskân edilen, buna karĢı direnen Yörükler, bugün ekonomik, 
sosyal ve coğrafi nedenlerle yaylalardan kendiliklerinden iniyorlar.  Osman 
ġahin, son öykü kitabı Sonuncu Ġz‟de Toroslar‟da geçen  çocukluğunu 
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özleyip, çocukluk günlerinin  izlerini arıyordu. Onun öyküleri de Yörüklerin 
yaĢamından tarihe bırakılan son izler olabilir. (Bedri Aydoğan, Bildiri, 2008)    

    
Ayrıca köyümüzde, seferberlikte Ģehit düĢen yüze yakın insanın ağıtlarını 
yakan bunun için de “Kara Havva, Kara Hapa” adlarında ağıtçı soydan gelen 
insanlar, aileler vardı. Onlar da her Ģeyi “ağıt” larıyla anlatırlardı. 
Deminden beri sözünü ettiğim bu “ sözlü halk anlatım geleneği” nin çağımız 
edebiyatındaki en büyük temsilcisi YaĢar Kemal‟dir. Ben de, karınca kararınca 
bu damarın son temsilcilerinden sayıyorum kendimi. Okuma yazma oranının 
artması, TV, Radyo, Sinema-video, Gazete gibi kitle iletiĢim araçlarının 
çoğalmasıyla bu geleneğin zincirleri birer birer koptu, dağıldı, yok oldu. 
Okumayı, yazmayı toplum olarak sevmediğimizden olacak, okuma yazma 
bilenlerimiz bildiklerini yazıya geçirmekten kaçındılar, günlük bile tutmadılar. 
(Osman Şahin, Adam Öykü Dergisi, 1999) 
 
Kürt „dengbejleri‟nin anlatılarını ilk kez orada, sınıf arkadaĢım Kulp‟lu 
Ramazan‟dan duyduğumu anımsıyorum. (Osman Şahin, Adam Öykü Dergisi, 
1999) 
 
Gazi Eğitim‟den sonra Malatya Lisesi‟ndeki öğretmenliğim sırasında, 
Malatya‟ya bağlı 22 köyü içine alan geniĢ kapsamlı “halkbilim çalıĢmaları” 
yaptım. (Osman Şahin, Adam Öykü Dergisi, 1999) 
 
YAZARLIK TUTUMU 
 
"...Bir yazar yaĢadıkları kadar yazardır, duruĢu kadar yazardır. Benim en 
büyük Ģansım kendimim aslında. YaĢama sıfırdan baĢlamamdır en büyük 
Ģansım... 
 
Öykülerimde feodal değerlerin eleĢtirisini veriyorum. (Söyleşi, Güler Yıldız, 
Milliyet Kitap, 2003) 
 
Onun bu yaĢta bile medya tekellerine boyun eğmediğini, postmodernizme 
eleĢtirel yaklaĢtığını, küreselleĢme diye aklanmaya çalıĢılan emperyalizme 
karĢı tavır alıĢını, heyecanını (Adil Okay, Cumhuriyet Kitap, 2008) 
 
Ġnsanların kiĢiliklerinin yaĢamla ölüm arasındaki o ince çizgide belirlendiğine 
inanıyorum. (Söyleşi, Aslı Örnek, Radikal Gazetesi, 2002) 
 
Ben hep Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu'yu, Çukurova'yı ve Torosları 
yazdım. Dünyanın her tarafında da bu böyledir. Bir yazar neyi iyi biliyorsa onu 
yazmak zorundadır. Yani bu okura saygıdır. Eğer yazar bilmediği bir Ģeyi 
anlatırsa, yüzüne gözüne bulaĢtırır. Yani ben Ģimdi kutupları bilmeyen bir 
yazar olarak, kutupları iyi anlatamam. (Söyleşi, Aslı Örnek, Radikal Gazetesi, 
2002) 
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Öykülerimdeki doğa, yalınlık, Ģiir, çosku ile Sait Faik öykü duyarlılığının bir 
parçasıyım desem, inan doğru söylemiĢolurum... (Söyleşi, Sunay Akın, Milliyet 
Sanat Dergisi, 1994) 
 
"Ne yapayım kan kokuyorsa. Yazdığım yörelerin gerçeği öyle. Okurlarımın 
duyguları incinecek diye gözümle görüp yaĢadığım acı gerçeklerin üstünü 
kremayla tatlandıramazdım. Benim için okurlardan önce gerçeğe saygı gelir..." 
(Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
Toroslarla, Çukurova'nın doğal yapısı, çeĢitli, renkli, yeĢil ve çiçeklidir. Bu 
nedenle Toroslarla, Çukurova'yı anlatan öykülerimde zengin bir doğa 
betimlemesi vardır. Ayrıca dile, kurguya özen göstermeye, elimden geldiğince 
'olay' öyküsünden kaçınmaya çalıĢtım. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
Her yapıtımda bir önceki yapıtımdaki anlatım dilinden daha farklı, daha iĢlek, 
pırıltılı, yeterince fırınlanmıĢ, damıtılmıĢ, adeta dilden dil yaratılmıĢ anlatım 
biçimleri bulmaya çalıĢıyorum. Bu da ister istemez bir sözcük ve dil tutkunu 
yapıyor beni. Ayrıca öykülerimde yer alan karakterlerin, tiplerin, öykü içindeki 
konumlarına, kültür düzeylerine göre psikolojik boyutlar da katmaya 
çalıĢıyorum. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
Korkunun bütün canlıların yaĢamında ayrıca çok özel bir önemi vardır. Korku 
yaĢamsal boyutta bir duygudur. Canlıların hayatta kalabilmeleri için korku 
denilen duyguyu kesin bilmeleri gerek. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
Birçok öykümde ağır toplumsal haksızlıkları, çarpıtılmıĢ din anlayıĢının elinde 
heder olmuĢ insanları, çekilmez hale getirilen yaĢamın bireyler üzerinde 
yaptığı ağır psikolojik yaraları, kolay, anlaĢılır bir dille yazmaya, okurlarımın 
zevklerine seslenerek, onların iç dünyalarını zenginleĢtirmeye çalıĢtım. 
(Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
Kökleri bizim olan, bize dayanan yerel-ulusal kültürlerden evrensele açılan bir 
gelenekten yanayım. Ulusal kültürleri evrensel kültürlere açılan yaratıcılığın ilk 
hareket noktası, ilk beĢiği olarak görürüm. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
Yontu ustaları yapacakları heykel için nasıl kendilerine uygun mermer 
seçerlerse, ben de yazacağım öykünün konusunu seçerim. Kimi yazarlar için 
konu pek önemli olmayabilir, ama bende önemlidir. (Söyleşi, Feridun Andaç, 
1998) 
 
Hiçbir öykü gerçeği olduğu gibi yansıtmamalı derim. Çünkü bir görünen 
gerçek vardır, bir de yazılan öykünün kendi iç gerçeği vardır. Bu iki gerçeği 
gözardı etmemek gerek. Ayrıca öykü konusu ne olursa olsun, yazar için asıl 
konuya bakıĢ açısı önemlidir. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
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Sözcükler önemlidir. Sözcükler öykünün kanı, canı, etidir. Öykü sözcüklerle 
bir anlam kazanabilir ancak. Bu yüzden her harfin ayrı bir kan grubu 
olduğuna, ayrı bir rengi, tınısı olduğuna inanırım. Sözcüklerin içini görmeye 
çalıĢırım. Sesleri, renkleri birbiriyle sıkıca örüp kenetleyerek gizli iplik ve 
düğümlerden oluĢan öykü kumaĢını ağır ağır örmeye çalıĢırım. (Söyleşi, 
Feridun Andaç, 1998) 
 
ĠĢte Köy Enstitülerine alınan yoksul, sahipsiz köy çocuklarında, anlatmaya 
çalıĢtığım bu yaban elmalarının ĢaĢmaz, köklü, sabır ve direnci yatar. Daldan 
eğme değil, kökten sürme, köĢk ya da sera çocukları değil, bozkır 
çocuklarıdırlar... 
 
Sosyalist gerçekçi yazarların, hiç alâkası olmadığı halde yerel nitelikli yanlıĢ 
ve çarpık gelenek, görenek, töre ve âdetleri Ġslâm‟la irtibatlandırma gibi bir 
saplantıları var. Ġnsanı özellikle kadını ezen, aĢağılayan bu töresel birikim, 
Ġslâm‟ın da karĢı olduğu bir Ģey olmasına rağmen bunları Ġslâm kaynaklı 
göstermek ya kötü niyetin ya da cehaletin eseridir..." 
 
Torosları konu alan öykülerinde elbette bu yöreye iliĢkin yaĢam ve kültür canlı 
biçimde yer alır. Ancak Osman ġahin‟in asıl amacı bireyi anlatmaktır. O yöre 
ve kültür içinde insanın duygu dünyasını, daha çok çıkmazlarını, dramını ele 
alır. Bunun yanında kimi öykülerde coğrafyanın etkisi, topraksızlık, iĢsizlikten 
kaynaklanan sorunlar ele alınır. Bu öykülerde de insan asıl yerinden koptuğu 
için sıkıntıya düĢer. (Bedri Aydoğan, Bildiri, 2008) 
 
Buna, insanın duyduğu bir öyküyü, bir baĢkasına anlatma isteği de 
diyebilirsiniz. (Osman Şahin, Adam Öykü Dergisi, 1999) 
 
O zaman Siverek yöresinde 200‟den fazla firari eĢkıya dolaĢırdı. Köylüler, bu 
eĢkıyaların öykülerini en ufak ayrıntısına kadar anlatırdı. (Osman Şahin, Adam 
Öykü Dergisi, 1999) 
 
Ama iĢin gerçeğini söylemek gerekirse, beni yazmaya asıl motive eden, beni 
ateĢleyip hareketlendiren asıl güç, büyük kentlere gelince, yani, „farkı fark 
edince‟, içinden çıktığım kırsal kesim insanlarının, gerçeklerinin hor 
görülmesi, köklü kültürlere sahip olmalarına karĢın, onların kültürlerinin 
önemsiz ve yok sayılması olmuĢtur. Bu düĢünce, zaman içinde, derin sınıfsal 
öfkeler yaratmıĢ, toplumcu gerçekçi bir çizgiye yönelmeme neden olmuĢtur. 
(Osman Şahin, Adam Öykü Dergisi, 1999) 
 
Kırsal kesim, köylü kesim deyip geçmemeli: Dünya insanlığının malı sayılan 
destanları, masalları, folkloru, ağıtları, ilkin yalın biçimde onlar yaratmıĢlar, 
sonra da insanlığın ortak belleği görevini üstlenerek kuĢaktan kuĢağa 
aktarmıĢlardır. Ayrıca, çağdaĢ bir yazarın ulaĢabileceği zengin anlatı düzeyleri 
vardır halk edebiyatında. Onlar, yoğunlaĢtırılmıĢ eylemleri, yaĢama biçimlerini 
binlerce yıldan beri süzerek günümüze katılabilmeyi baĢarmıĢlardır. Bugün 
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modern sanatın kullandığı imgeler ve simgeler, halk sanatından seçkinlerce 
alınmıĢ imgeler ve simgelerdir. Onların yarattıkları kültürleri daha gerçekçi, 
yalın ve canlı bulunduğumu söylemeliyim. (Osman Şahin, Adam Öykü Dergisi, 
1999) 
  
Yazar, halk anlatım geleneğinden yararlanırken, kayıt edici, yineleyici, aktarıcı 
olmaktan ısrarla kaçınmalıdır. Dün ile bugünün bilincine kendi yaratıcı 
sezgilerini de katarak, yapıtlarını evrensel boyutlara ulaĢtırabilmenin yollarını 
aramalıdır. Kendi kültürüne, kendi insanına dayanmayan bir sanat yapıtının 
havada kalacağına inanıyorum. (Osman Şahin, Adam Öykü Dergisi, 1999)   
 
Öykücülüğüm ilk yıllarında hani konuları yazacağım kaygısı, vurucu olma 
kaygısı biraz ağır basardı bende. Öyküleme yeteneğimi geliĢtirdikçe bu 
tavrımın yanlıĢlığından kaçındım. Öz ve biçim iliĢkisinin yanı sıra dili, anlatımı 
nasıl kullanacağım, nasıl öyküleyeceğim, yerel konulardan evrensel boyutlara 
nasıl ulaĢabileceğim gibi kaygılar yüzünden, öykü sanatının asıl sorunları 
iyice ne çıktı bende. (Osman Şahin, Adam Öykü Dergisi, 1999) 
 
YORUMLANMASI 
 
Bir modern söylemci, fakat bir müze gibi kokuyor." (Sunay Akın, Cumhuriyet 
Gazetesi, 2006) 
 
Temel olarak, Osman ġahin'in yapıtlarının 'Köy Romancılığı' olarak bilinen ve 
Türk edebiyatında 1940'lardan sonra baskın bir akım olarak ortaya çıkan türün 
örneklerinden olduğu söylenebilir. Öykülerinin çoğu acı çeken, kimi zaman 
sabırlı, kimi zaman baĢkaldıran kırsal kesim insanlarını konu almaktadır. 
Ancak ġahin'in yazını Ģimdi hemen hemen ortadan kalkmıĢ olan 'Köy Romanı' 
türüne indirgenemez. Psikolojik derinliğe inmekteki ustalığı nedeniyle ġahin, 
eserleri bu konuda yeterli olmayan birçok yazarı geride bırakmıĢtır. (Adil Okay, 
Cumhuriyet Kitap, 2008) 
 
Köy romancılığı, öykücülüğü tanımı onu anlatmaya yetmez bence. Zira o 
ülkenin ekonomik yapısının yarı-fodal olduğu dönemde yazmaya baĢlamıĢ, 
kapitalizmin geliĢmesine tanık olmuĢtur. Bu ekonomik geliĢmenin getirisi gibi 
götürüsüne de gözlemlemiĢ, kapitalizmin binlerce yıllık insan iliĢkilerini-
değerlerini nasıl parçaladığını, yok ettiğini anlatmıĢtır. (Adil Okay, Cumhuriyet 
Kitap, 2008) 
 
Hocamın öyküleri köylüleri anlatıyordu ama, o bir ara furyası çıkan ucuz köy 
edebiyatı, 'köylümüz baĢımızın tacıdır ne yaptıysa doğrudur, biz ona hayranız' 
edebiyatı değildi onun yazdıkları. (Füsun Özbilgen, Radikal Gazetesi, 2003) 
 
Hiçbir zaman dönemin, günün, eğilimlerin yazarı olmadınız. Bir coğrafyadan 
yola çıktınız, bir yere doğru ilerliyorsunuz. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
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O günden sonra Osman ġahin‟in kullandığı sözcüklere, sözcüklere yüklediği 
anlamlara vurulmuĢtum. (Erdal Atıcı, Cumhuriyet Kitap eki, 2007) 
 
Osman ġahin öykücülüğünün bir özelliği de, yazarın olayları anlatırken 
kalemini  bir kamera gibi kullanmasıdır. Bu sayede okuyucu olayların içine 
karıĢır ve gözlerinin önünde canlanan kahramanları; kamera gibi izleyen 
yazarın sözcükleriyle canlı, parlak ve ıĢıltılar içinde görür. “Görüntüler, 
davranıĢlar, anlatıcı-öykücünün sözcükleriyle betimlenirken, bir destancıyı 
dinlerken değil, bir filmi izler gibisinizdir. Size düĢen öyküdeki kiĢilerin 
duygularına katılmak değil, o kiĢileri anlamaya çalıĢmaktır.” (Erdal Atıcı, 
Cumhuriyet Kitap eki, 2007) 
 
Öykülerde dikkatimi öncelikle çeken, yerel sözcük ve deyiĢlerle harmanlanmıĢ 
arı, akıcı, anlaĢılır Türkçe oldu. (İzzet Harun Akçay, Cumhuriyet Kitap eki, 2007) 
 
Öykülerin temelinde uzlaĢmaz bir çeliĢki var: Feodal ağa-yoksul köylü 
çeliĢkisi. Öykülerin mekanı olan köylerde anlatılan hayat, bu çeliĢki temelinde 
Ģekilleniyor. Öykülerde sert bir toplumsal eleĢtiri var. Ağır, ciddi bir eleĢtiri. 
Ama haklı ve doğru. Bu sorun, Cumhuriyet‟in mutlak çözmesi gereken en 
temel sorunlardan biri olarak halen varlığını sürdürmektedir. (İzzet Harun 
Akçay, Cumhuriyet Kitap eki, 2007) 
 
Eagleton‟ın Adorno‟ya atfı eklenebilir: “En esaslı siyasi eser, siyaset hakkında 
tamamen  suskun kalandır.” (İsmail Mert Başat, Konuşma metni, 2009) 
 
Osman ġahin‟in gerçekçilik konusundaki ayrıcalığı, toplumsal ile zihinsel 
arasındaki sarkacı, doğrusal bir gel-git hareketinde sıkıĢtırmayıĢıdır. Onu, 
aynen hayatın kendisinde olduğu gibi, toplumdaki ve bireydeki çatıĢkıların 
zengin ve hareketli birlikteliği içinde ve onlarla iliĢki ağları kura kura, 
helezonlaĢan salınımlar içinde çalıĢtırmasıdır. Bu salınımlar hayatın diyalektik 
akıĢkanlarına tekabül ettiği içindir ki, Osman ġahin öyküleri, bazen masalsı, 
bazen destansı dile yaslandığında bile canlı-kanlı, sahici bir hayatın içinde 
kalmayı baĢarır. (İsmail Mert Başat, Konuşma metni, 2009)  
 
Osman ġahin, öykülerinde sınıflar gerçeğini ve insanların bu gerçeklik içinde 
konumlanıĢlarını diline dolamaz. Onun yerine öykülerini insan tutum ve 
davranıĢlarının içinden, ve bu tutumların değiĢebilirliğini göstererek akıtır. Bu 
akıĢ sırasında, görünür gerçeklerde sağladığı yarılmalar arasından, okurun 
sınıflar gerçeğine doğru yol almasına olanak sağlamakla yetinir. Siyaset 
konusunda suskun kalırken, sözcük aralarında nefes alan, metne yedirilmiĢ 
bir politik tutumun sahibi olur. (İsmail Mert Başat, Konuşma metni, 2009)   
 
Öykü kuruluĢları kesinlikler değil, olasılıklar üzerinedir. Böylece okur, insanın 
“iyi” ya da “kötü” olmadığını; bu sıfatların farklı insanlarda, ya da aynı 
insanda farklı zamanlarda açığa çıkan bir beliriĢ olduğunu anlar. (İsmail Mert 
Başat, Konuşma metni, 2009)    
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Bu öykülerde içerik, biçim; biçim de içerik haline getirilmiĢtir; birbirlerini 
birlikte kurmuĢlardır. (İsmail Mert Başat, Konuşma metni, 2009) 
 
Osman ġahin‟de ise olay değil, süreçler vardır: “Olmakta bulunan ve oluĢunu 
yeni yeni olmakta bulunanlarla sürdürecek olan” süreçler. Bu sayede Osman 
ġahin öyküleri yanıtlar vermez, sorular sorar. (İsmail Mert Başat, Konuşma 
metni, 2009) 
 
Osman ġahin‟de, “kahraman” karakteri yoktur. (İsmail Mert Başat, Konuşma 
metni, 2009) 
 
Öyküleri okuyunca ilk bakıĢta Osman ġahin‟in daha çok bireyin dünyasına 
yöneldiğini gördüm. O coğrafyada yaĢayanların bireysel açmazları, dertleri 
öne çıkıyordu. (Bedri Aydoğan, Bildiri, 2008) 
 
Osman ġahin‟in öykülerinde geçmiĢteki yiğitlik, aĢk destanları yanında daha 
çok Torosları geniĢ, görkemli, renkli olarak anlatmıĢ bir sanatçıdır. (Bedri 
Aydoğan, Bildiri, 2008) 
 
Torosları konu alan öykülerinde elbette bu yöreye iliĢkin yaĢam ve kültür canlı 
biçimde yer alır. Ancak Osman ġahin‟in asıl amacı bireyi anlatmaktır. O yöre 
ve kültür içinde insanın duygu dünyasını, daha çok çıkmazlarını, dramını ele 
alır. Bunun yanında kimi öykülerde coğrafyanın etkisi, topraksızlık, iĢsizlikten 
kaynaklanan sorunlar ele alınır. Bu öykülerde de insan asıl yerinden koptuğu 
için sıkıntıya düĢer. (Bedri Aydoğan, Bildiri, 2008) 
 
Osman ġahin‟in öykülerinde insanlar bulundukları yerden Ģikâyetçi 
değillerdir. Büyük bir geçim sıkıntısı görülmez. (Bedri Aydoğan, Bildiri, 2008) 
 
Osman ġahin‟in öykülerinde doğa önemli bir mekândır. Ġnsanı ferahlatır, mutlu 
eder. (Bedri Aydoğan, Bildiri, 2008) 
 
Osman ġahin öykülerinde  tarih  belirtilmez. Doğanın zamanı iĢler. Yakın 
dönem de, uzak destansı dönem de vardır. Osman ġahin göçer yaĢamının 
artık sona erdiğini görür. Bu yüzden bu coğrafyada bireysel geçmiĢini arar. 
(Bedri Aydoğan, Bildiri, 2008) 
 
 
KARġILAġTIRMALAR 
 
"Kırmızı Yel" adlı öykü kitabım çıktığı zaman çok eleĢtiri aldım. Adnan 
Binyazar, eleĢtirisinde: "Osman ġahin Güneydoğu‟yu yazıyor. Orada Bekir 
Yıldız var, orayı Yıldız‟a bırakmalıdır. Osman ġahin Torosları, o dağların 
gizemini yazsın," demiĢti. Ġkinci kitabımda büyük ninem Deli Hatice‟yi 
anlattım. Kendi topraklarımı anlatımımda dilimin ĢiirleĢtiğini yazmıĢtı. 
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Binyazar‟ı çok sevdiğim için bir de Bekir Yıldız ismi nedeniyle yavaĢ yavaĢ 
Toroslara döndüm. Ġkinci kitabımda sekiz öykünün dördü Doğu‟yu, dördü de 
Torosları anlattı. Daha sonrakilerde Doğu öyküleri azaldı. 
 
 
YAZARIN YAZINIMIZA GENEL BAKIġI 
 
Bunalım edebiyatı yapılıyor, kendi bunalımlarını anlatıyor yazar. O da gerekli 
elbet. Sanat insan içindir. Ama akĢam yattığını sabah edebiyat olarak sunmak 
bana doğru gelmiyor. Edebiyat duygu iĢidir, aĢk iĢidir, tümüyle seks değil. 
(Söyleşi, Güler Yıldız, Milliyet Kitap, 2003) 
 
Ġstanbul ağırlıklı edebiyat türleri övülüyor, öneriliyor. Emekçiler, Anadolu 
coğrafyasında yaĢayan insanlar, iĢçiler, köylüler, fabrikalar, deniz emekçileri 
pek yazılmıyor, yazılanlar da göz ardı ediliyor.” (Aktaran Erdal Atıcı, Cumhuriyet 
Kitap eki, 2007) 
 
Bunun dıĢında bir „bunalım edebiyatıdır‟ gidiyor. Bunalımın ocağını kimse 
sorgulamıyor. Bana kalırsa bunalım, kapitalizmin pisliğinden baĢka bir Ģey 
değildir. (Söyleşi, Erdal Atıcı, 2008) 
 
Anadolu‟yu anlatıyorum ama kendi coğrafyasından utanan bir kuĢak yetiĢti 
Ģimdi. Öykülerimin edebiyat değeri ve dili tartıĢılmıyor. Yalnızca görmezden 
geliniyoruz. Medyanın pompaladığı isimlere sürekli yeĢil ıĢık yakılıyor ama. 
(Söyleşi, Güler Yıldız, Milliyet Kitap, 2003) 
 
Son 25-30 yıldan beri emekçilerin, orman iĢçilerinin, balıkçıların, pamuk 
ırgatlarının, köylülerin dramları pek yazılmıyor. KüreselleĢmenin sonucudur 
bu. YazılmıĢ olan yapıtlardan da bilinçli olarak bir kısım medya söz etmiyor. 
Parayla bazı eleĢtirmenlere kitap tanıtma yazıları yazdırıyorlar. 75 milyonun 35 
milyonu köylerde yaĢıyor. Onların hikâyeleri, romanları, Ģiirleri yazılmasın mı? 
Bazı kalemĢorlar Sait Faik‟in „insanı sevmekle baĢlar her Ģey‟ sözünden yola 
çıkarlar ama hangi insanı sevdiklerini açıklamazlar. Bir bunalım edebiyatıdır 
gidiyor. Denizde boğulmak üzere olan bir insanın öyküsü yazılıyorsa ve 
denizden hiç söz edilmiyorsa eksik bir öykü olur. KiĢinin neden bunaldığından 
onu bunaltan toplumsal nedenlerden de söz edilmelidir diyorum. (Adil Okay, 
Cumhuriyet Kitap, 2008) 
 
“1970 kuĢağı yazınımız içinde benimle sevgili Ümit Kaftancıoğlu kadar 
birbirine benzeyen ikili az bulunur. (Sennur Sezer, Evrensel Gazetesi, 2004) 
 
Bunu ben kısaca öfke duymak Ģeklinde açıklayabilirim. Ülkemizde sanatçıların 
öfkeli olması, kurulu düzeni eleĢtirmeleri gerek. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
Bütün dünyada gelenekselden, mitos ve destandan yararlanma önemlidir. 
Ama bu tür anlayıĢlar nedense bazı seçkinci çevrelerce küçümseniyor. Bu 
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tavrı yanlıĢ buluyorum. Hilmi Yavuz bu gerçeği görmüĢ ve bu konuda 
aydınlatıcı, yazılar yazmıĢ, açıklamalar yapmıĢtır. (Söyleşi, Feridun Andaç, 1998) 
 
Bugüne kadar YaĢar Kemal'in yapıtları üzerine yirmiye yakın geniĢ oylumlu 
yazılar yazdım. Röportajlar yaptım. 

 
Öykü ve roman yazarı Osman ġahin, 70‟li yıllardan baĢlayarak YaĢar Kemal 
üzerinde çalıĢır. Yazdığı yazıları çeĢitli dergilerde yayınlar, sempozyumlarda 
söyler. 
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