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Üzücü haber bugünlerde gelebilir diye 
korkuyordum. Birkaç ay önce kalp kri-
zi geçirdiğini ortak bir dostumuzdan, 
Demir Özlü’nün kadim dostu olan bir 
büyüğümden duymuştum. Yapı Kredi 
Yayınlarının yayımladığı Bütün Öykü-
ler’de yer almayan iki öyküsünü Türk 
Dili’nin eski sayılarında bulunca se-
vinmiştim. Gözden kaçmış öykülerin 
dışında Türk Dili’nde bir dönem de-
nemeler, incelemeler de kaleme aldı. 
Edebiyat tarihi boyunca kişilerin be-
timlendiği roman ve öykü pasajlarına 
karşılık Özlü’de, kentin mimari özellik-
leri alternatif betimlemeler olarak çı-
kar karşımıza. Fransa’da uç veren Yeni 
Romancıları anımsatır bu yaklaşımlar. 
Ana arterler, kenar mahalleler, kahve-
ler, son dönem öykülerindeyse karma-
şık mimarî özellikleri ve kapitalizm 
eleştirisiyle alışveriş merkezleri. En çok 
İstanbul’u anlattı, zaman zaman Paris, 
sonradan yerleştiği Stockholm, Ams-
terdam, Berlin; İstanbul’dan rol çaldı. 
Nereyi anlatırsa anlatsın birer roman 
ya da anlatı kahramanına dönüştüre-
bildi kentleri. Bilhassa çocukluğunun 
geçtiği Fatih, gençlik döneminde taşın-
dığı Feriköy, bohem sanat ortamıyla Be-
yoğlu, Ödemiş ve İzmir, belgesel değeri 
taşıyan, unutulmuş kimi ayrıntılarla 
satıraralarında gizlidir. Demir Özlü’den 
bahsederken edebiyatımızda 1950 Ku-
şağı’ndan bahsetmek benim için kaçı-
nılmaz. Özlü’nün de dâhil olduğu 1950 
Kuşağı’na borcumuz büyük. 1940 kuşa-
ğının toplumcu edebiyat atılımını ye-
terli görmediler. Öz Türkçe sözcüklerin 
ağırlık kazandığı edebî metinler yazdı-
lar. Dilde sadeleşme eğilimi çok daha 
önce başlasa da, kuşak olarak bu dili 
eserlerinin tamamına dâhil ettiler. De-
mir Özlü, İşte Senin Hayatın kitabında 
bunu şöyle anlatmış: “İstanbul’dayken 

başladığın yazınsal denemeler, o yılla-
ra kadar Türk dilinde yazılmış öykü ya 
da roman geleneğine çok aykırı düştü-
ğü için kafanın içinde ölçüp biçmeye 
çalıştığın bir sorun yumağı vardı... Ge-
leneksel olandan büyük kopuş, savru-
luş. Sizin modernizminizin toplum da-
yanakları olacak mıydı?” 

Bu soruların yanıtlarını bugün vermek 
güç değil. Edebiyat dilininin yenilen-
mesine kakıda bulunurken, toplum 
içinde bunalan, birey olma mücadele-
si veren insanları anlattılar. Varoluşçu 
edebiyatın tezahürleri en fazla Demir 
Özlü’nün eserlerinde mevcuttur di-
yebilirim. Son dönem eserlerinde bile 
Varoluşçu unsurlara rastlamak müm-
kün. Demir Özlü ve kuşak arkadaşları, 
imgelem ve çağrışımı öne çıkarırken, 
tahkiyeyi geriye çektiler ve evet, kuş-
kusuz başardılar. Ya toplumsal daya-
naklar? O dayanakların oluşması uzun 
zaman aldı. 1950 Kuşağı’nın birçok ya-
zarı, eserlerinin ikinci basımını ancak 
on yıllar sonra görebilmiştir. Gelecek-
ten gelen zaman yolcuları gibiydiler. 
Okurun onlara yetişmesi biraz zaman 
aldı. Türk edebiyatına değerli katkılar 
sunan Demir Özlü’yü, bir okuru olarak 
minnetle anıyorum.
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