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‘’Kim ne derse desin, sözcükler 
ve düşünceler dünyayı değiştirebilir.’’  
Ölü Ozanlar Derneği 

D
ünyaya gözümüzü açtığımız anda, her birimiz öykülerimizi 
günbegün yaşamaya başlarız. Kimi zaman bir Sait Faik öyküsü 
doğallığında, bazen bir Ömer Seyfettin kahramanı gibi keskin 
kenarlı, belki bir Aziz Nesin, Muzaffer İzgü gülmecesi içinde ya 

da pis bir hikayede Yaşar Kemal’in anlattığı gibi… 
Erdal Öz “Öykü”yü şöyle anlatır: “İyi bir romanı, uzun süren bir doğum sancısı 
gibi düşünürsek, öykü, onun yanında bir baş dönmesi’dir. (...) Roman okuru 
sabırlıdır. İlk on sayfa, yirmi sayfa, otuz sayfa ilgisini çekmeyebilir; okur sa-
breder. (...) Öykü’nün böyle bir şansı yoktur. Öykü, daha ilk bir iki cümlede 
okurun ilgisini çekmek zorundadır. İlk cümle çok önemlidir öyküde. Diye-
lim, okur kitaptaki ilk öyküyü okudu. Bir yürek buruntusu, bir baş dönmesi 
yaşadı. Bir öykü, bit bütündür; bir roman kadar bütündür. Okurun hemen 
ikinci öyküye geçmesi, öykünün şanssızlığıdır. Okur, daha ilk öykünün baş 
dönmesini atlatamadan ikinci öyküye geçerse, o öykü kitabına yazık olacaktır. 
Okur, okumasına ara vermelidir; kalkıp - içiyorsa- bir sigara yakmalı, gidip 
pencereden rüzgarda sallanan bir ağacı, sokağı, karşı damları, pencereleri 
seyretmeli, -içiyorsa- içkisinden bir yudum almalı, kitaplığındaki iki üç kitabın 
yerini değiştirmelidir; o ilk öykünün sarsıntısından kurtulmalıdır. İlk öykünün 
sarsıntısı kesinlikle atlatılmalıdır. Çünkü ikinci öykü, okuru yeni bir baş dön-
mesine götürecek büyülü yeni bir ortamdır...”
Suzan’ Özgün’ün öykü kitabı, AYA Kitap’tan çıktı: “Gölgede kalanlar”.  Önce 
kapaktaki fotoğrafa baktım: Bir şemsiye ve uzamış gölgesi. Tayfun Keçecioğlu 
yakalamış anı.  Belli ki gün ya doğuyor ya da batmakta! Bana akşamüstü gibi 
geldi. Ömrün de akşamı yaklaştıkça gölgelerimiz uzar, anılar birikir arkada 
salkım saçak. Yaşamı tüketme telaşı içinde, geriye bakmadan yürürken “Mer-
haba gölgedekiler”  demekse hiç aklımıza gelmez. 
Yazar, gölgedekilerin hatırını sormuş. “Bu durumlar yaşanıyor, tanıdık bu 
kahramanlar.” diye düşünerek yudum yudum okunan öyküler.  Bir kısmını 
yarışmalarda ödül aldıkları zamandan anımsadım. Hepsinin ortak noktası, 
gölgelere ışık tutar gibi yaparken, gene de okuyana loş alanlar bırakması…
 
Kolay gelsin, ey okur. 
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