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Ankara’da Açan Bir Çiçek: 

14 Şubat Dünya Öykü Günü

Y eryüzünde yaşayan milyarlarca 
insandan biri olarak nedir bizi 
diğerlerinden ayıran? Hem 
diğerlerinden ayrılarak farklı olmak 

hem de insanlığın bir neferi olmak olanaklı 
mıdır? Olanaklıdır tabii ki eğer içinizde 
edebiyat ateşi yanıyorsa. Edebiyat, hem insanı 
farklı kılar hem de insanlıkla kaynaştırır. Bir 
yandan kişiyi öte yandan da insanı dokur. İşte 
öykü de edebiyatın kuvvetli bir enstrümanı 
olarak hem bireyi birey yapar hem de ona 
yaşamın kapısını açar. Bu büyülü dünyanın 
yazar, okuyucu, araştırıcı ve usta kalemleri 
10-14 Şubat 2012 günleri arasında 12. Ankara 
Öykü Günleri çatısı altında buluştular. 40’ı 
aşkın yazar ve yüzlerce katılımcı öykünün 
engin sularını tanımaya çalıştılar. Bir yandan, 
genç öykücüler biz de varız derken öte 
yandan öyküye dair kuramlar ortaya koyan 
araştırmacılar dinleyenleri biraz daha ince bir 
gözle öykü okumaya davet ettiler. Hikâyeden 
öyküye uzanan tarihsel süreç içinde eski yeni 
pek çok öykücü okuyucuyla ele ele tutuştu. 

12. Ankara Öykü Günleri’nde, bu yılki “Onur 
Ödülü” Adnan Binyazar’a verildi. Etkinliğin 
onur konuğu ise Alman Yazarlar Sendikası 
Başkanı İmre Törek idi. Bu iki büyük ismin 
yanında Mustafa Şerif Onaran, Emin Özdemir, 
Hikmet Temel Akarsu, Ahmet Say, Lütfiye 
Aydın, Adnan Gerger, Attilâ Şenkon, Sezer 
Ateş Ayvaz, Çiğdem Sezer gibi pek çok usta 
yazar, 12. Ankara Öykü Günleri’nin konuğu 
oldu. Böylece genç ve usta kalemler arasında 
okuyucu önünde bir köprü kurulması sağlandı.

Tüm bu öykü karnavalının kapanışı ise ona 
yakışır şekilde 14 Şubat Dünya Öykü Günü’nün 
kutlanmasıyla yapıldı. 
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Evet, 14 Şubat Dünya nüfusunun büyük 
bir kısmı için Sevgililer Günü olsa da aynı 
zamanda Dünya Öykü Günü’dür. Aslında pek 
çok için ikisi de aynı anlama gelir. Öykü de bir 
sevgilidir. Üstelik ayrılmamacasına... 

2002 yılından bu yana kutlanan 14 Şubat 
Dünya Öykü Günü, Ankara Öykü Günleri’nin 
fikir babası Özcan Karabulut öncülüğünde 
kutlanmaya başlanmıştır. Daha sonra Aysu 
Erden’in katkılarıyla PEN tarafından resmi 
olarak tanınmıştır. Başka bir ifadeyle, 14 
Şubat Dünya Öykü Günü, Ankaralı öykücülerin 
yeşerttiği bir çiçektir. Ankara Öykü Günleri’nin 
ve 14 Şubat Dünya Öykü Günü’nün serüvenini 
daha ayrıntılı öğrenmek için http://www.
worldshortstoryday.org/tr/ adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

14 Şubat Dünya Öykü Gününüz kutlu olsun. 
Bu yazıyı bu yılki Dünya Öykü Günü Bildirisi’ni 
kaleme alan İnci Aral’ın sözleriyle bitirmek 
istiyorum:

“Öykü, şifre çözmez, uzlaşmaz. Özünü 
korumak için incelikle direnir. Kimi zaman 
yaşamsal bir tepki, kimi zaman huzursuzluk ya 
da küçücük bir mutluluktur.  Açık bırakılmış 
bir kapı, bir haklılık çığlığıdır. 

Bütün sahici ve derin öyküler, insanı yaşamın 
olmazlıkları için gücendirir ve  sınırları 
genişletme arzusu duyururlar. Her benzersiz 
öykü, insanın çileli ama görkemli varoluşuna 
karanlıkta kalanı görünür kılan bir çakımlık 
ışık düşürür. 

Işığınız sürekli,  Dünya Öykü Gününüz kutlu 
olsun!”   
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