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Öncelikle merhaba. Yazar, hikâyeci, öğretmen, akademisyen… Bunlara 
bir de editörlük eklendi sanırım. Yunus Emre Özsaray kendisini nasıl 
tanımlar? Bunlar birbirini tamamlıyor mu yoksa eksiltiyor mu? 

Merhaba. Bunlar birbirini tamamlıyor bence. Yola çıktığımızda sade-
ce okur vasfımız vardı. Okudukça yazma arzusu, yazdıkça da yazmak 
meselesi üzerinde düşünme ihtiyacı duymaya başlıyorsunuz. Her ne 
kadar okul sıralarında eğitim alarak belli vasıflar kazanıyor olsak da 
asıl yetişmemizi belli mecralara borçluyuz. Dergiler de bu mecralar-
dan birisi. Dergilerin girdiği bir evde büyüdüm diyebilirim. Çocuklu-
ğumdan beri dergi okumayı severdim. Üniversite yıllarına geldiğim-
de de ilk dergicilik tecrübemi Ankara’da Kaçak Çay isimli bir dergi ile 
yaşadım. Sonrasında hep dergilerde oldum. Akademik çalışmalarım 
da bu okuma yazma işinin bir sonucu oldu. Hiçbirini birbirinden 
ayırmıyorum bana göre bunlar birbirini besleyen süreçlerdir. 

Kaçak Çay’da çıkan “Kaybolan” adlı ilk öykünüz 2005 tarihini taşıyor. 
Daha öncesinde ne(ler) oldu? Aradan sekiz yıl geçtikten sonra ilk kitabı-
nız Kefendeki Misket geldi. Daha sonra Mecnun’un Şehri Terk Edişi 
(2016) ve Noksanlar (2020) çıktı. İlk öyküden bugüne Yunus Emre Öz-
saray’da değişen veya aynı kalan ne(ler) oldu? Öykü dünyanızın etkilen-
diği yazarlar ve başka sanat dalları var mı? 

Evet, ilk kez Ankara’da Kaçak Çay isimli bir dergi ile yola çıktım. Ön-
cesinde kendi hâlinde okuyup yazan, yazdıklarını da kimseyle pay-
laşmayan bir gençtim. Çocukluk zamanlarında defterler tutar, şiirler 
yazardım. Merhum Âkif İnan’ın Hicret ve Tenha Sözler kitapları lise 
yıllarımda elime geçmişti. O kitapların sayfa boşluklarına Âkif İnan 
gibi şiirler yazdığımı, Necip Fazıl’ın Çile’deki şiirlerini taklit etmeye 
çalıştığımı hatırlıyorum. Ortaokul yıllarımda Rasim Özdenören’in 
Çözülme kitabını okumuş çok etkilenmiştim. Kaçak Çay dergisi Bü-
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lent Ata editörlüğünde çıkıyordu. Ben de 
o yıllarda yazdıklarımı dergilere gönder-
meye başlamıştım. Ama iyi bir edebiyat 
dergisi hangisidir bilmiyordum. Seba-
hattin Aydın beni Bülent Ata ile tanış-
tırınca Kaçak Çay ile de tanışmış oldum. 
İlk defa dergi bürosuna geldiğim günün 
ertesinde Rasim Özdenören ile tanıştı-
rılmak üzere evine gittik. 2004 olması 
gerekiyor. O zamanlar nitelikli okuma-
larım yoktu. Ne okuyorsun diye sordu-
ğunda ciddi bir cevap verememiştim. O 
da bazı tavsiyelerde bulunmuştu. Hatı-
rımda kalan; yazmak değil okumak Al-
lah’ın emridir sözü olmuştu. Sonrasında 
kendisiyle iletişimim bir süre devam etti. 
O arada Amerikan Beat kuşağını Jack Ke-
rouac, Richard Brautigan, William Bur-
roughs, tabi ki Fante ve Bukowski nere-
deyse tamamımı okumuştum. Tavsiye 
ettiği kitaplar oldu. 50 kuşağını, Joyce, 
Kafka, Dostoyevski ve hepsinden önce 
Faulkner’ı tavsiye etmişti. Hepsini ciddi-
yetle okudum ve bu okumaların bir bakiyesi olarak ilk kitap geldi. Kefendeki 
Misket çıktığında iletisi fazlaca kapalı gibi eleştiriler olmuştu. Joyce ve Kafka 
okumalarının etkisi olsa gerek diye düşünüyorum. Ardından Mecnun’un Şehri 
Terk Edişi ve son olarak Noksanlar. “İlk öyküden bugüne ne değişti, aynı kalan 
ne oldu?” aslında buna okurun cevap vermesi gerekir ama kendi adıma dili 
daha gündelik dile yaklaştırdığımı söyleyebilirim, değişmeyen ise hikâyelerin 
dilindeki katmanlılık. Ben sokakta rastlayacağımız, evimizde yaşadığımız bir 
olayın dramatik sahnelerle aktarılmasından yana değilim. Bana göre metnin 
iletisi anlatısının sınırlarından taşacak bir yoğunlukta olmalı ki kısa hikâye 
denilen tür de böyle bir şey zaten. Birkaç yüz kelime içerisinde bir roman yo-
ğunluğunu işlemeniz gerekiyor. 

Kefendeki Misket imgesel ve simgesel boyutta birbirlerine eklemlenen hikâye-
lerden oluşuyor. Tahir’in etrafında dönen hikâyeler ve metinler arası bağlarla 
örülü kitabı, roman veya novella gibi okumak da mümkün. Benzer durum Mec-
nun’un Şehri Terk Edişi için de geçerli. Sahi Kefendeki Misket ve Mecnun’un 
Şehri Terk Edişi proje kitaplar mıydı? Siz bir tercihte bulunmasanız dahi biçim-
selliği gözetip gözetmediğinizi merak ettiğim için soruyorum: Novella mı demeli, 
yoksa öykü mü? 

Kefendeki Misket, insanın kendini tanıma çabasıydı. Bütün hikâyelerde kendi-
sine ayna olacak bir karakterle karşılaşıyordu kahramanımız Tahir. Bu karşı-
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laşma kimi zaman bir doktorla oluyordu, 
kimi zaman sanayide çalışırken karşılaş-
tığı bir ustayla, bazen çay ocağında gör-
düğü bir ihtiyarla. Onlarda güzel, temiz 
kalabilen yönleri görmeye çalışıyor, çir-
kinliklerden kaçıyordu. Böyle olunca hâ-
liyle hem parçalı hem de bütün bir hikâye 
çıkıyor ortaya. Parçalı çünkü her karşılaş-
manın kendince bir hikâyesi var. Bütün 
çünkü hepsi aynı amaca hizmet ediyor.  
Mecnun’un Şehri Terk Edişi ise kendini ta-
nıyan kahramanın kentini tanıma gay-
reti ki nihayetinde kent insan yani çevre 
insan ilişkisini kurcalıyor. Bir türün ka-
lıbına sokmaktansa bence tematik yapıya 
odaklanmak daha iyi olabilir. 

Öykülerinizde tema, mekân, zaman, ka-
rakterler bağlamında bir zenginlik okurun 
dikkatini çekmekte. Kefendeki Misket’ten 
Noksanlar’a Yunus Emre Özsaray hikâye-
lerinde belirgin bir özellik var ki her hikâ-
yenin görünen yüzünde olup bitenler bir de arka planda olup bit(e)meyenler… Bu 
çerçevede hikâyelerinizin anlatı tekniği, tematik yönelimi ve kurgusal düzlemin-
de belirleyici olan nedir? 

Az sözle çok şey anlatma kaygısı diyebilirim. Bütün anlatı imkânlarını bu esa-
sa mebni kullanmaya çalışıyorum. Kurgu için de belirleyici olan bu temel ka-
ide oluyor. Tematik yönelim ise sürekli değişiyor. Olabildiğince katmanlı bir 
metin olmasına çalışıyorum. 

Kefendeki Misket ve Mecnun’un Şehri Terk Edişi’nde; metafizik gerilimlerle, 
tasavvufi imge ve metaforlarla sürekli gerçekliği, gerçeklik algısını kurcalayan 
bir anlatıcı/özne bilinci karşımıza çıkıyor. Her hikâye sağlam alt metinlerle örülü. 
Noksanlar’da “Rüya görmek pek çok şeyin yanında biraz da bilinçaltının temiz-
lenmesi, kurmaca biraz da uyanıkken rüya görme gayreti değil midir?” diyen bir 
anlatıcı var. Hayatın gerçekliği ile kurmaca gerçeklik sürekli sorgulanıyor. Bu iki-
si arasında nasıl bir ilişki var? 

“İnsanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar.” diyen bir Peygamberin ümmeti-
yiz. Bu yüzden yaşadıklarımızı rüya olarak görmekte bir beis yok diye düşünü-
yorum. Zaman her an yeni rüyalar doğuruyor ve her an eski rüyalar hatıramız-
da yer ediyor. Biz kalemi elimize aldığımızda bu defa hatıralarımızda kalan rü-
yaları yeniden kurmaya, onlar üzerinden yeni rüyalar anlatmaya çalışıyoruz. 
Th. Ribot’un Yaratıcı Muhayyele isimli çalışmasına Necip Fazıl atıfta bulunur. 
Mustafa Şekip Tunç çevirisidir. Ben de merak edip bakmıştım ki orada da iki 
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esasa vurgu yapar: Bunlardan birisi te-
cezzi, diğeri ise tedai. Tecezzi yaşananları 
cüzlere ayırmak, tedai ise bu cüzlerden 
arta kalanları çağrışımlarla yeniden kur-
mak. Bu zaviyeden çağrışımlar kurmaca-
nın inşasında önemli bir rol üstleniyor 
ki ister Saussure olsun isterse öğrencisi 
Bally olsun, sanatın dilinde çağrışımlara 
ayrı bir önem atfederler. Nuran Kutlu gibi 

“Edebiyat bir connotatif sistemdir.” diyen 
dil bilimciler var.  Elbette çağrışımların 
toplumsallığı meselesi ayrı bir öneme 
sahip ama dikkatli, kazı yapmak isteyen 
okuru metnin bağlamı doğru mesajlara 
ulaştıracaktır.

Noksanlar, bir dönem hikâyelerini barın-
dırıyor. 90’lardan geriye kalan çocukluk 
hatıraları, noksanlıklar, bilinçaltı, hâtı-
ralar, unutulanlar, yitirilenler, eksik ka-
lanlar veya bırakılanlar… Aslında Türki-
ye’nin 90’lardan günümüze geçirdiği bazı 

dönüşümlere ışık tutuyor bu kitaptaki hikâyeleriniz. Doktora çalışmanızda da bu 
dönemdeki Türk hikâyeciliğine mercek tuttunuz. Akademik hayatınız ile hikâye-
leriniz arasında nasıl bir etkileme/etkilenme oldu?

Akademik çalışmalarımı besleyen, beni o alana yönelten hikâyelerim, hikâye 
türüne olan ilgim oldu diyebilirim. Ben yazdığım gibi okuyan, okuduğum gibi 
de yazmaya çalışan birisiyim. Çağrışımlarla yazmaya çalışıyorum, okurken de 
çağrışımlarla okuyorum ve bu beni farklı okumalara sevk ediyor. O yüzden 
beni yormayan, ötesini düşündürmeyen, farklı okumalara kapı açmayan ama 
diyelim okusam duygulandıracak metinlerden hoşlanmıyorum. Sokağa çıktı-
ğımızda zaten bizi üzecek fazlasıyla durum var, aile dramları, geçim kaygıları 
gibi meseleler haberlerle bize ulaşıyor. Yazar bir sanatçı olarak kalemi eline 
alıyorsa bize farklı bir haber iletme şekli olmalı onun. Bu haberi okuduğumuz-
da bir çırpıda okuyup geçmemeliyiz. Üzerine düşünmeliyiz. Belki bir cümlesi-
ni okumak, anlamlandırmak için birkaç makale okumalıyız. Dolayısıyla ben 
hikâyeyi okuyucuyu kültürel anlamda donatacak bir tür olarak görüyorum 
ki buna sebep de sanırım Ulysses ile erken karşılaşmam oldu. Ne diyordu Joy-
ce: “İçine o kadar çok bilmece, bulmaca ve zekâ oyunu koydum ki, profesörler 
yüzyıllarca ne demek istediğimi tartışacaklar, insanın ölümsüzlüğü garantile-
mesinin tek yolu da budur.” Bu çerçeveden bakınca insanın hem bulmaca yaz-
ması hem de çözebilmesi için iki vasfını -hem yazarlık hem çözerlik- bir araya 
getirmesi gerekiyor. 
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Hikâye üzerine akademik çalış-
malar yaptınız, yapmaya de-
vam ediyorsunuz. Türkiye’nin 
1980-2000 yılları arasında 
geçirdiği toplumsal değişimi 
hikâyeler üzerinden anlama-
ya ve anlamlandırmaya çalış-
tığınız Hikâyeden Öyküye 
Toplumsal Değişim (2019) 
esasen doktora çalışmanıza 
dayanıyor. 80 darbesinin Türk 
hikâyesini apolitikleştirdiğini 
söyleyebilir miyiz? Bu dönemi 
2000’den sonraki toplumsal 
verilerle karşılaştırdığımızda 
genel anlamda hikâye söylemi 
nasıl bir dönüşüm geçiriyor?

Hikâye apolitikleşti mi, kesinlikle hayır diyebilirim. Sadece söylemini siyasal 
zeminin rengine göre ayarlayıp, o zemin üzerinden siyasal mesajını vermeye 
devam etti. 80 darbesi sonrasında, feminizm, cinsellik, hatta içe kapanma bile 
her zamankinden daha fazla politik bir araç hâline geldi. Bunları hikâyeler-
de görebiliyoruz. Fakat baktığımız zaman söylemlerinde doğrudan bir politik 
mesaj yoktu. Mesela 2013 yılı Ağustos ayında Ferit Edgü, Adnan Özyalçıner 
gibi yazarlar başta olmak üzere pek çok yazarın Gezi Parkı olayları henüz de-
vam ederken kalemlerini ellerine alıp “Bağzı Şeyler İçin Öyküler” başlığı altın-
da anında öyküler üretmeleri öykünün hiçbir şekilde apolitikleşmediğini gör-
memiz açısından önem arz ediyor. Öykü gerektiğinde yazarın elinde mevcut 
duruma uyarlanabilen bir araç olarak görünüyor. 

Peki dijitalleşme Türk hikâyeciliğini, genç kuşakları ve hikâyenin kalıcılığını na-
sıl etkiliyor? İçinde yaşadığımız diji-modern dünyada hikâyeciyi bekleyen tehlike-
ler var mı? Bu çerçevede günümüz hikâyesi ile gözlemleriniz nelerdir? 

Hikâye anlatmak insanın hiç tükenmeyen bir ihtiyacı olarak duruyor. Sözlü 
kültürde de yazılı kültürde de içinde yaşadığımız dijital kültürde de insan hikâ-
ye anlatmaya devam edecek. Fakat bu yeni dönemde tekrardan sözlü kültür 
döneminde olduğu gibi okumaktan ziyade farklı araçlarla da olsa dinlemenin 
yükselişe geçtiğini söyleyebilirim. Bu sebepten klasik hikâye anlatıp dinleme 
esası üzerinde şekilleniyordu sözlü kültürde. Yazının hâkim olduğu modern 
zamanlara gelindiğinde yani Gutenberg Galaksisi çağında anlatılamayacak 
bir nitelikte olan yazılı metinlerin yükselişe geçtiği, işte bahsettiğimiz Joyce, 
Proust gibi yazarların Don Kişot ile ilk numunelerini sunan yazılı kültür ça-
ğının zirveleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu çağ yerini dijital çağa, podcastlere 
vs. bırakıyor. Bir Cervantes çıkıp yeni bir Don Kişot yazar mı bu çağda acaba 
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romanları yakan. Yazamaz ama seslen-
dirirse devrin Cervantes’i olur. 

Biraz da Olağan Hikâye’den konuşalım 
dilerseniz… İlk olarak adını merak ettim 
doğrusu: Niçin Olağan Öykü değil de 
Olağan Hikâye?  

“Öykü” kelimesi, Modern Türk hikâye-
ciliğinin neredeyse 150 yıllık macera-
sında 50 Kuşağı olarak anılan dönemin 
anlatıcılarını merkeze taşımak için ter-
cih edilmiş bir kelimedir kanaatimce. 
Jale Özata Dirlikyapan, Kabuğunu Kıran 
Hikâye isimli kitabında öykünün bir tür 
olarak nasıl vücut bulduğunu ayrıntıla-
rıyla anlatır. Bu yeni türün kökeninde 
Sait Faik, ardından Vüs’at O. Bener ve 
Nezihe Meriç vardır. 50 Kuşağı kendi-
lerinden önce türün ilk hikâyelerini 
yazan Sait Faik’i merkez alarak o zama-
na kadar anlatı da bulunmayan bir dil 

yakalamış ve türün mecrasını değiştirmişler, sonraki kuşakları da etkilemiş-
lerdir. Evet, 50 Kuşağı hikâyecilerinin böylesi bir etkisinin olduğu doğrudur. 
Hikâyelerinin benim de daha önce bahsettiğim - modern hikâye sanat dili 
olarak her neyi gerektiriyorsa o - nitelikleri taşıdığı da doğrudur ve lakin bu 
yeni atılıma tutup onlar öyküyü kurdular, onlara gelene kadar yazılan hikâ-
yedir, yok şu hikâyedir diğeri öyküdür gibi kafa karışıklığına yol açacak edebî 
şikeler yapmak doğru değildir. 50 Kuşağı’nın gayreti zaten edebiyat tarihçi-
lerinin hakkını teslim edeceği, ettiği bir durumdur. Onlar kendilerine gelene 
kadarki hikâyemizi modernleştirmişler, dünya hikâyeciliğinin gereklilikle-
riyle donatmışlardır. Bu sebepten öykü diye farklı bir tür ihdas etmeye çalış-
mak mantıksızdır. Bir hikâyemiz vardır. Bu hikâyemiz Tanzimat sonrasında 
Batı tarzı hikâye ile karşılaşmıştır. Ahmet Midhat Efendi, Sami Paşazade gibi 
isimler ilk numuneleri vermiş, Ömer Seyfettin, Memduh Şevket, Sabahattin 
Ali gibi isimler türü bir mecraya oturtmuş, Vakit gazetesi çevresi Sadri Ertem, 
Kenan Hulusi gibi isimler sanatsal niteliğini zayıflatmış ve Sait Faik ile hikâye-
miz dünya hikâyeciliği ile kıyaslanacak bir niteliğe kavuştuktan sonra 50 Ku-
şağı kendilerine gelen bu mirasın üzerinde yeni hikâye dilini kurmuşlardır. Bu 
yeni hikâye diline niye öykü diyelim. Tamam, öykü diyelim ama bunu Ataç’ın 
bir kelimesi olarak hikâye ile eş anlamlı kullanalım. Çünkü olan şey, (olağan 
şey mi demeliydim) hikâyenin modernleşmesidir. Bunu kabul ettikten sonra 
kelime düzeyinde hikâye ile öykü arasında bir fark kalmıyor. Biz hikâye keli-
mesini tercih ettik, diğeri de öykü kelimesini tercih eder bir şey demem. Bu 
yüzden Olağan Hikâye dedik. 
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Dergi geçtiğimiz yıl ekim ayında Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği bünyesinde yayın 
hayatına başladı ve bir yılını tamamladı. Genç hikâyecileri öncelediği gibi, farklı 
kuşaklardan deneyimli yazar ve hikâyecileri de bir araya getiriyor. Hikâyenin gü-
nümüzde revaçta olan bir tür olduğunu, hemen her dergide kendine kolayca yer 
bulabildiğini ve çok sayıda “öykü” dergisi yayımlandığını biliyoruz. Peki Olağan 
Hikâye hangi gerekçe(ler)den ortaya çıktı?

Olağan Hikâye, ortaya çıkarken bir gerekçesi yoktu. Biz bir hikâye dergisi çıkar-
mayı, burada gençlere kalem tecrübesi kazandırmayı arzuluyorduk. Fakat der-
gi bu işi yaparken doğru bir yerde durarak yapmalıydı. Bu da ancak adından 
başlayarak tasarımına kadar her şeyin doğru olmasıyla mümkün olabilirdi. 
Hocalarımız var dergide. Prof. Dr. Hasan Akay, Kâmil Eşfak Berki, Doç. Dr. Ah-
met Dağ, Dr. Hayrettin Orhanoğlu, Ahmet Melih Karauğuz, Ali Oktay Özbay-
rak gibi isimler teorik anlamda farklı düşünüşler katıyorlar. Tecrübeli hikâye-
ciler var. Genç isimler var. Biz postmodernizmi ne kadar da şirin bir şey diye 
düşünenlere “ Bu iş sizin bildiğiniz gibi değil.” demek için yola çıktık. İlk altı 
sayıyla da postmodernizmin saptırdıklarını gündemimize taşıdık. Postmo-
dernizmi bir nişan gibi üzerinde taşırken bu sayılardan sonra biz postmodern 
değiliz demek durumunda kalanlar oldu. Bize kızanlar oldu. Bir tesviye görevi 
görmek istiyoruz dedik, şükür bunu başardık görünüyor. Parodilerin, pastişle-
rin, metinler arasılığın, ironinin nasıl olması gerektiğini nasıl olamayacağını 
ortaya koymaya gayret ettik. Sizin intihal yaparken metinler arasılığa sığınma 
lüksünüz yok dedik, her meseleyi kafanıza göre parodileştiremezsiniz dedik. 
Metinler arasılık yapayım derken kutsal olanın sınırlarına riayet etmelisiniz 
dedik. Şimdi ikinci dönemimizdeyiz ve yeni bir yolculuk var karşımızda. Biraz 
daha toplumsal meseleler diyoruz, bu yüzden “Çevre Krizi” dosya konusu ile 
ikinci yılımıza merhaba dedik.

Şu an tezgâhta ne(ler) var? Okurlarınız Noksanlar’dan sonra ne okuyacaklar? 

Tezgâhta o kadar çok şey var ki. Bitirilmeyi bekleyen makaleler, yeni başlana-
cak tarihleri söz verilmiş çalışmalar, derginin yeni sayıları... Nasip olursa en 
yakın olarak önümüzdeki aylarda bir kitap diyelim...

Bu keyifli söyleşi ve ufuk açıcı cevaplarınız için hayli müteşekkirim. 

Ben teşekkür ederim.


