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ÖZET

Edebî eserlerde türler aras› etkileflim tart›fl›lagelen bir konudur. Roman 
ile fliir aras›nda konumland›r›labilen öykü türünde de fliire ait baz› dil ve yap› 
özellikleri bulunmaktad›r. Bu ba¤lamda Hüseyin Su öykülerini ele ald›¤›m›zda 
bu metinlerde fliirsel olarak nitelendirilebilecek "devrik cümlelerin, eksiltili 
cümlelerin, k›sa cümle yap›s›n›n, ikilemelerin, s›fatlar›n, zarflar›n, masal dilinin 
ritmik unsurlar›n›n, flairane üslubun; somutlamalar, benzetmeler ve 
kiflilefltirmelerle elde edilen imgelerin; leitmotivlerin, simgelerin, z›tl›klar›n, 
mahlas gibi kullan›lan öykü adlar›n›n, secilerin, nidalar›n; fliirsel m›sra yap›s›n›n, 
flekil-konu uyarlamalar›n›n, türkü elerinin ve fliir parçalar›n›n" estetik bütünlük 
içinde kullan›ld›¤› görülmektedir. Bu fliirsel unsurlar "dil-üslup unsurlar›, söz 
sanat› niteli¤indeki unsurlar ve flekilsel unsurlar" olmak üzere üç ara bafll›k 
alt›nda toplanabilirler. Bu çal›flmam›zda Hüseyin Su öykülerindeki bu türden 
fliirsel unsurlar›n metinleri öykü olmaktan uzaklaflt›rmad›¤› gibi öyküleri 
zenginlefltirdi¤i gözlemlenmifltir.  
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ABSTRACT 

Interactions between species are known in the literary works which 
is a topic being discussed. There are some of the poetic features in the story 
mode as linguistic and structural features. We review the stories of Hüseyin 
Su, by this context. We have seen in these texts most features of the poetic 
language. For example; missing, short also inverted sentence structures; images, 
symbols, gerunds, doublings, fantastic language, the rhythmic elements, 
adaptation of form to matter, poetic sentences, contrasts, leitmotivs and verses 
of songs. These poetic features had been enriched the stories of Hüseyin Su, 
within the aesthetic integrity. These poetic elements can be gathered under
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three headings as "linguistic-stylistic elements, formal components and rhetorical 
elements".

Key Words: Hüseyin Su, Story, Poetry, Images, Stylistic.
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G‹R‹fi

Edebî türler günümüzde temelde birbirinden ayr› kabul edilip 
de¤erlendirilmektedir. Bununla birlikte edebiyat›n ana türü kabul edilen fliirin 
di¤er yaz› türleri üzerinde etkileri ve yans›malar› bulunmaktad›r. Di¤er edebi 
türlerde "fliirsellik" olarak adland›r›lan bu konu, göz ard› edilemeyecek bir 
öneme sahiptir. Roman, tiyatro, deneme türlerinde oldu¤u gibi öyküde de 
fliirsellik konusu öykü yazarlar› ve inceleyicileri için tart›flmal› hatta sanc›l› bir 
konu olmufltur. "fiiirin saçlar› uzun k›z kardefli" fleklinde de tan›mlanan günümüz 
k›sa öyküsünde fliir türüne ait olan "yo¤unluk, k›sal›k, çarp›c›l›k, anlat›mda 
zihinsel süreklilik" gibi hususlar, üzerinde özellikle durulmas› gereken konulard›r. 
Düz yaz›lardaki fliirsellik konusunda yap›lan çal›flmalarda bazen beklenmeyen 
sonuçlarla bile karfl›lafl›labilinmektedir. Öyle ki mizah dilinin gizemini çözmek 
isteyen bir araflt›rmac› "gülmece dilinin, fliirle ayn› dil oyunlar› ve yap› biçimlerini 
kulland›¤›" sonucuna varm›flt›r. (Usta,  2009: 14)

fiiir dili ve yap›s›n›n Hüseyin Su öykülerindeki yans›malar›n› 
gözlemleyebilmek üzere "Hüseyin Su Hayat›, Sanat› ve Eserleri" bafll›kl› tezden 
yararland›¤›m›z bu makalede yazar›n "Edebiyat Dergisi"nde yay›mlanm›fl iki 
öyküsüyle birlikte "Ana Üflümesi", "Gülflefdeli Yemeni" ve "Aflk›n Hâlleri" 
isimli kitaplar›nda yer alm›fl yirmi yedi öyküsünü inceleyece¤iz. Burada yazar›n, 
öykülerinde fliirsel de¤eri tafl›yan "imgeler, devrik cümleler, s›fatlar ve zarflar, 
 ikilemeler, eksiltili cümleler, masal dili, flairane üslup, fliir cümleleri, düzyaz› 
cümleciklerini k›sa m›sralar halinde alt alta dizmek, konu-biçim uygunlu¤u 
oluflturmak, simgeler, ses benzerliklerinin ritmik gücü, fliir parçalar›, türkü 
sözleri, z›tl›klar ve nidalar" gibi fliirsel unsurlardan nas›l yararland›¤›n› tespit 
etmeye çal›flaca¤›z. 

Hüseyin Su, kendisiyle yap›lan bir söyleflide fliirle öykü türlerinin 
kar›flt›r›lmas› konusunda flunlar› söylemektedir:
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"Bir cümle ne denli lirik, mûsikîli, hatta fliirsel olursa olsun, fliir olmas›, 
fliir olarak okunmas› anlam›na gelmez. Gelmemelidir de. Takdir edersiniz ki 
lirik, duygusal, fliirsel cümleleri alt alta yazmak onlar› fliir yapmaya yetmez. 
Öykü, roman, deneme vb. türler elbette fliirden, fliir de di¤er türlerden beslenebilir. 
Hatta bütün sanat dallar›n›n, sanat olufllar› itibariyle ayn› yataktan beslenmeleri, 
birbirlerini beslemeleri kaç›n›lmaz bir gerekliliktir." (Zariç, 2008: 257)

 Türler aras›nda etkileflim ba¤lam›nda öyküde fliirsellik olabilece¤ini; 
fakat öykünün ayr› bir tür oldu¤unu vurgulayan Hüseyin Su ile benzer görüflleri 
paylaflan Necip Tosun ise konuyla ilgili flunlar› söyler:

"Oldukça s›k kullan›lmas›na karfl›n flu ‘fliirsellik’ kelimesinin içi ne 
yaz›k ki tam doldurulmufl de¤il. Görüldü¤ü gibi sanatsal ürünler için yak›flt›r›lan 
bu s›fat o eser için bir yüceltme, bir referans bulma çabas›n› bünyesinde 
bar›nd›r›yor. Asla o eserin eksikli¤ini ya da fliir karfl›s›ndaki acziyetine gönderme 
yap›lm›yor, ona geçerli, herkesin kabullendi¤i ortak bir güzellik ile dayanak 
bulunuyor." (Tosun, 1999: 23) 

Yukar›daki görüfllerin sahibi Necip Tosun, "fliirin insanl›¤›n en sahici 
dili oldu¤unu, pek çok sanat›n fliirin imkânlar›n› de¤erlendirdi¤ini;  öyküde 
fliir bulunmamas›na karfl›n fliirselli¤in bulunabilece¤ini ve bu durumun öyküde 
baflar› sa¤layabilece¤ini" de söylemektedir.  (Tosun, 1996: 23, 102)  

Tosun, bir baflka yaz›s›nda öykü türünün günümüzde geleneksel 
formunu terk ederek imgesel, simgesel anlat›m›n pefline düfltü¤ünü; öykünün 
anlam yo¤unlu¤u, doku zenginli¤i, biçim s›kl›¤› özellikleriyle fliire yaklaflt›¤›n›; 
bu durumun fliirin ve öykünün do¤alar›n›n benzerli¤ini gün yüzüne ç›kard›¤›n›; 
buna ra¤men öykünün yine de fliir olmay›p kendisi kalarak do¤as›n› 
zenginlefltirdi¤ini belirtir. (Tosun, 1999: 24)

Bir baflka öykücü, denemeci ve inceleme yazar› Necati Mert ise öyküde 
fliirsellik konusunda dikkatleri özellikle "dil yap›s› ve imge" konular›na 
çekmektedir: 

"Öyküde fliir, fliirin de¤il dil'in imkânlar› olarak anlafl›l›yor daha çok. 
Sözgelimi anlat›c› kifliye kimi sözcükler, söz öbekleri yinelettirilerek öykü çok 
öznel, çok duygusal bir yere çekiliyor. Devrik veya kesik cümleler veya 
parçalanm›fl sözcükler bu tutumun di¤er hileleri. Tabi, sözdizimi alabildi¤ine 
çarp›tmakta. ‹mge ise, bafll› bafl›na amaç." (Mert, 2006: 124)

Burada iflaret edilen "tekrarlar, kesik cümleler, devrik cümleler ve 
imgeler" Hüseyin Su öykülerinde de s›kl›kla baflvurulan fliirsel unsurlard›r.

Öyküde fliir vas›talar›ndan faydalanma konusunu tart›flan Mehmet
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Kaplan,  iki türün retori¤inin farkl›l›¤›na iflaret eder; öykücülerin flairlerden  
farkl› olarak kendilerinden çok baflkalar›n›n beninden bahsettiklerine dikkat 
çeker. (Kaplan, 1997: 9) 

Cenap fiahabettin’in fliirlerini stilistik aç›dan ele alan Hasan Akay, 
onun  "fliirdeki de¤erler" konusundaki görüfllerini, bu yaz›da da tasnifinden 
yararland›¤›m›z flu bafll›klar alt›nda toplar: "kavram ve mazmun de¤eri, özgün 
ahenk ve anlam de¤eri, sözün ça¤r›fl›m ve çok anlaml›l›k de¤eri, sözün zihni 
harekete geçiren ritmik de¤eri, sözün hedefledi¤i sembolik de¤eri, ruhu 
etkileyecek ahenk de¤eri, sözün taklidi ahenk ve musiki de¤eri". Cenap’a göre 
bu de¤erler bir bütünlük arz eder ve musikinin söz ile anlaml› bir flekilde 
bütünleflti¤i fliire soyut güzellik çehresi çizen fley, bunlar›n tamam›d›r.  (Akay, 
1998: 485)

Hüseyin Su’nun öyküleri üzerine inceleme yaz›lar› kaleme alanlardan 
bir k›sm› da "öyküde fliirsellik" konusuna de¤inmifllerdir. Bunlardan Alpay 
Do¤an Y›ld›z, fliir ve öykü türlerinin konumlar›n› da tart›flt›¤› "Köyde Üflümek 
fiehirde Kaybolmak" bafll›kl› yaz›s›nda "Ana Üflümesi"ndeki öyküleri tematik 
olarak ele al›r ve "Hikâyenin fliirin arkas›nda de¤il, çok yak›n›nda durdu¤unu 
söylemek yanl›fl olmaz." der.   (Y›ld›z, 2005: 126) Seyit Bafl, "Hüseyin Su’nun 
Öykücülü¤ü" adl› lisans tezinde "Tasvir" bafll›¤› alt›nda Hüseyin Su’nun 
öykülerinin fliirselli¤ine de¤inir. Bafl, "Hüseyin Su, tasvirin gücü ile fliirselli¤e 
ulaflt›¤› zamanlarda fevkalade bir üslubu yakalar, doyumsuz bir anlat›ma ulafl›r." 
(Bafl, 2002: 32) tespitinde bulunur.

Biz bu de¤erlendirmeleri ve çekinceleri de dikkate alarak Hüseyin 
Su’nun öykülerindeki fliirsel yans›malar› incelemeye çal›flaca¤›z. 

Hüseyin Su öykülerindeki fliirsel unsurlar› belirledikten sonra bunlar› 
kendi içinde bir tasnife tabi tuttuk. Bu unsurlar› nitelik ve ilgileri itibar›yla "dil 
ve üslupla ilgili olanlar, söz sanatlar› niteli¤inde olanlar ve flekilsel unsurlar" 
olmak üzere üç ara bafll›k alt›nda inceledik. 

1. Dil ve Üslupla ‹lgili fiiirsel Unsurlar
    1.1. Devrik Cümleler

Bir yaz›da fliirselli¤i elde etmenin belki de en yayg›n flekli devrik 
cümle kullan›m›d›r. Bununla birlikte flüphesiz fliir cümlesi ve fliir hissi sadece 
devrik cümlelerle oluflturulamaz. Edebî metinler kaç›n›lmaz olarak cümlelerden, 
manzum olmayan öyküler ise hâliyle nesir cümlelerinden oluflurlar. Fakat 
bilindi¤i gibi nesirlerde de fliirsellik -bizim de bu çal›flmada ele ald›¤›m›z gibi-
 fliirin flekil s›n›rlar›n› aflan bir biçimde söz konusu olabilmektedir. Bu yüzden
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öncelikle, Hüseyin Su öykülerinde yans›malar›n› arayaca¤›m›z nesir ve fliir 
cümlelerinin genel niteliklerine bakmam›z yerinde olacakt›r. Hasan Akay, 
fliirselli¤e dikkat çekerken flunlar› söyler:

"Nesir cümlesi:	Mant›ki ve normal cümle. Bu tür cümlelerde cümlenin	
bütün unsurlar› dilin normal cümlesine ve mant›ki	
kadrolara göre tanzim edilir.

Heyecan cümlesi: Bu tür cümlelerde cümle unsurlar› normal sentakstaki	
yerlerinde bulunmazlar. fiair, kelimeleri farkl› bir sentaks içine
yerlefltirerek bundan belirli bir tesir elde eder. (Akay, 1998: 73)
"(Cümlelerde) Kelime s›ras›n›n de¤ifltirilmesi de normal kullan›fltan
yap›lan bilinçli bir sapmad›r." (Akay, 2006: 105)

Hüseyin Su özellikle ilk öykülerinde ak›c›l›¤› ve fliirselli¤i sa¤lamak 
için devrik cümlelerden yo¤un bir biçimde yararlanm›flt›r. Devrik cümlelerle 
vurgulanan ögenin yeri de¤ifltirilmekle birlikte söz konusu ögenin biraz daha 
belirgin k›l›nmak istendi¤i de düflünülebilir. Yazar›n inceledi¤imiz yirmi yedi 
öyküsünün tamam›nda devrik cümlelerin çoklu¤u dikkat çekmektedir. "Ana 
Üflümesi" adl› öyküdeki cümlelerini devrik ve kurall› olufllar› bak›m›ndan 
tasnife tabi tutu¤umuz da flu çarp›c› sonuçlara ulaflt›k: "Ana Üflümesi"nde yüz 
on sekiz devrik, yetmifl befl de kurall› cümle bulunmaktad›r. Dolay›s›yla 
öyküdeki cümlelerin yüzde altm›fl biri devrik, yüzde otuz dokuzu ise kurall› 
cümlelerdir. Yazar›n ikinci öykü kitab› Ana Üflümesi’nde devrik cümlelerin en 
az bulundu¤u öykü "Tüller", en fazla bulunan öykü ise "Ana Üflümesi"dir. 
Yazar ›n farkl ›  öykülerinden bu durumu örneklendirebil i r iz:

"Titreyen yüre¤i bir tüy denli ye¤niydi ellerini yüzüne
götürdü¤ünde…(Su, 1999: 11) Bugün de gidemeyecekleri korkusu
so¤uk so¤uk dolaflt› içinde…(Su, 1999: 12) A¤z›ma de¤in doluyordum
birden…(Su, 1999: 23) Elmalar ayvalar sand›kta saklan›rd› hep…(
Su, 1999: 24) Bir tül dalgaland› a¤›rdan, anneyle baban›n
yüzlerinde…(Su, 1999: 33) Bedeninin öteki k›s›mlar›n› düflünemiyordu
bile… Neydi bu k›p›rt›, nedendi; bilmiyorduk, kestiremiyorduk tam
anlam›yla…" (Su, 1999: 41)   

Bu devrik cümlelerin son ö¤eleri ise genellikle zarf ve edatlardan 
oluflmaktad›r. Yazar, bu devrik cümlelerle modern k›sa öykünün hedefledi¤i 
gibi "ne oldu"lardan çok "nas›l oldu"lara dikkati çekmifl olur. Öykülerde 
fliirselli¤in bir yönü ile bu devrik cümlelerle sa¤land›¤› veya en az›ndan böyle 
bir aray›fl içinde olundu¤u söylenebilir.

"Aln›m› Uzat›yordum Rüzgâr›n Dudaklar›na"n›n ad› bir devrik cümledir
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ve öyküdeki bir sahneden al›nm›flt›r. Amcas›n›n yo¤un sigara içiflleri ve benzin 
kokusuyla bunalt›s› artan anlat›c› genç, hava almak için otomobilin camlar›n› 
açar, rüzgâr delikanl›y› serinletir. "Aydan Ar›d›r Yüzleri" adl› öykünün ismi de 
bir devrik cümledir. 

Ana Üflümesi’nin yan› s›ra "Aflk›n Hâlleri" ve "Gülflefdeli Yemeni" 
adl› öykü kitaplar›nda da yazar devrik cümle kullan›m›n› sürdürmüfltür. Yazar›n 
pek çok öyküsünün girifl cümlesi bile devriktir.

Hüseyin Su’nun öykülerindeki üslup özelliklerinden birisi de "Kaynay›p 
Ço¤ald›kça Kan›m›z"da "Gençsin daha, oturaklafl›rs›n yafl›n ilerledikçe dedi 
m›r›ldanarak." (Su, 1999: 116) örne¤inde oldu¤u gibi sonu zarflarla, edatlarla 
biten devrik cümlelerini, anlat›c›lar›n yan› s›ra öykü kiflilerine de söyletmesidir. 

1.2.  Eksiltili Cümleler

Öykülerde fliirsellik, zihinde süreklilik sa¤lamaya dönük, eksiltili 
cümlelerle de sa¤lanabilir. Yazar, yer yer flu örneklerdeki gibi eksiltili cümlelerle 
fliirselli¤i sa¤lam›flt›r: 

"Kasabaya gidinceye dek…….!" (Su, 1999: 39) "Kafam›zda ve
gönlümüzde bir k›p›rt›, bir k›p›rt›…" (Su, 1999: 41) "Ellerinin ayalar›,
ayaklar›n›n topuklar› olgunlaflm›fl birer nar gibi parça parça yar›lm›fl
insanlar›… Meflin boyunlu kepçe elli, vurgun insanlar›…"  (Su, 1999:
71) "Gözlerimi k›rpsam…" (Su, 2006a: 79) "Kâlbin üzerine, at›fl›yla
uyumlu ve sürekli bir ›fl›k vurmas›…" (Su, 2006b: 92) 

1.3. ‹kilemeler

Yazar fliirsel bir üslup oluflturmada afla¤›daki örneklerdeki gibi 
ikilemelerden de s›kl›kla yararlanm›flt›r:

 "bir bir (Su, 2006b: 77), çeflit çeflit (Su, 2006a: 87), tekrar tekrar (Su, 
2006a: 87), sessiz sessiz (Su, 2006a: 88), azar azar (Su, 1999: 27), apar topar 
 (Su, 2006a: 26), , so¤uk so¤uk (Su, 1999: 12), gürül gürül (Su, 1999: 13), 
hemen hemen (Su, 2006b: 11), okuya okuya (Su, 1999: 85), dalga dalga (Su, 
2006b:89), derin derin (Su, 1999: 39)" 

1.4. S›fat ve Zarflardan Çokça Yararlanma

Tasvir sözcükleri olarak da adland›r›lan s›fatlar ve zarflar, edebi 
metinlerde anlat›m› görsel k›lman›n yan›nda, anlat›ma fliirsellik katmak gibi 
bir ifllev de üstlenebilirler.
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Hüseyin Su özellikle ilk öykülerinde bu iki kelime türünden çokça  
yararlanm›flt›r. "Girdaplarda" adl› öyküde "yeflile duran dallar, yeflil iri bir da¤ 
çekirgesi, birikmifl kuru yapraklar, kaynay›p sararan yer gök, kuru yapraklar, 
öbek öbek çal›larla örtülü tepeler, masmavi yükselen gök, uzaklar› göz göz 
petek biçiminde gösteren s›caklar, püfür püfür esen yel" örnekleri yazar›n 
anlat›mda s›fatlara verdi¤i önemi göstermektedir. 

"Tüneller"de anlat›c› "O" dedi¤i kiflinin latifelerini "ince, uyar›c›, yüklü 
küçük mavi sözcüklerle t›k›r t›k›r vuran" s›fatlar›yla niteler. "Onun kuca¤›ndan 
taflan mufltu mütemadiyen yo¤unlafl›r. Aç›k yeflil bir devingenlik kaplar bu 
küçük evrensel oday›." (Su, 1999: 69) cümlesi de yazar›n bu türden kullan›mlar›na 
bir örnektir.

"Bir Bulan›k Ak›nt›", "Ütü Yan›¤› Günler", "Is›nd›kça Bu¤ulanan 
Toprak" öykülerinin adlar› s›fat tamlamalar›ndan oluflmaktad›r. "Kaynay›p 
Ço¤ald›kça Kan›m›z"da öykünün ad› bir zarf grubundan oluflturulmufltur. 
"Aydan Ar›d›r Yüzleri"nin ad›ndaki s›fat özelli¤i de dikkate al›nd›¤›nda yazar›n 
öykü ad› seçiminde öykü metinlerinde oldu¤u gibi s›fat ve zarflardan olabildi¤ince 
yararland›¤› görülmektedir. Bu adlar›n öykü konusu ve temalar›n› ça¤r›flt›rd›¤› 
da rahatl›kla söylenebilir. 

Yazar›n üçüncü öykü kitab›n›n ilk öyküsü "Gülflefdeli Yemeni" deki 
"Askerdeki niflanl›s› ince a¤r›dan ölmüfl olan ve ondan sonra da evlenmeyen" 
Halak›z’›n çeyiz sand›¤›ndan ç›kan "yemeniler" öykü anlat›c›s›n›n kadir k›ymet 
bilmez genç niflanl›s›na hediye edilir. Halak›z’›n askerde ölen niflanl›s› için 
ald›¤›, manevi de¤erden öte bir anlama sahip olan bu yemenilerdeki  "gülflefdeli" 
s›fat›n›n anlam›n›, Hilmi Uçan’›n "Edebiyat Bilimi ve Elefltiri" isimli kitab›nda 
bir s›fat olarak aç›klad›¤› flekilde (Uçan, 2003: 130) kendisiyle yap›lan bir 
söyleflide yazardan da ö¤reniriz: 

"Hilmi Uçan’›n söyledi¤i do¤ru, ama do¤runun aç›l›m›n› istiyorsunuz
siz de do¤al olarak. Gülflefdeli, birleflik bir s›fat; gül ve fleftali
sözcüklerinden olufluyor.

fiefdeli, fleftali’nin halk dilindeki söylenifl biçimi. Tabi bu iki ad, gül
ve fleftali, k›rm›z› renkleri nedeniyle birleflik s›fat olarak kullan›l›yor:
Yani, gül ve fleftali k›rm›z›s› anlam›nda kullan›l›yor. Bu da bordonun
bir tonu oluflur. Bu renkte aya¤a giyilen yemeni, Gülflefdeli Yemeni..."
(Zariç, 2008: 258)

1.5. Masals›l›k

Masals›l›k ve masal dili de fliirsellik ba¤lam›nda ele al›nabilecek bir
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konudur. "Ana Üflümesi"nde yazar›n kulland›¤› dil ve anlat›m tarz› yer yer 
çocuklar›na veya torunlar›na so¤uk bir k›fl gününde masal anlatan bir ninenin 
masal dilini and›r›r. Buna flu örnekleri verebiliriz:

"Kap›y› arkas›ndan çekince, aç›lan bofllu¤u doldurarak içeriye do¤ru
yürüdü kar. Tüm bedeni birden üflüdü. Sabaha de¤in sürüp doldurmufltu
evin duldada kalan önünü. Kap›n›n yar› boyuna ç›km›flt› ç›¤. Rüzgâr
köfle bucak dolaflt› bir ânda…"(Su, 1999: 11) 

"Duvardaki küçük cam parçalar›na vuran kar taneleri, sabaha de¤in
‘Kap›y› aç›n’ diye f›s›ldard› âdeta. Kap› aral›¤›ndan, duvardaki
yar›klardan, yar›s› karla örtülmüfl el kadar camlardan tüm yarat›klar
içeriyi gözetlerdi. Duvarlar›n diplerinde y›¤›lan karlar, elleri de¤nekli,
uzun aksakall› yafll›lard›. Kap› bir kez aç›lsa doluflacaklard› içeriye
tümü. De¤neklerin ucuyla flu cam parçalar›n› neden iterek k›rmazlar,
duvarlardaki yar›klara sokarak uçurmazlard› gürül gürül…  Köpek
sesleri ve uzaklardan yank›lan›p gelen kurt ulumalar›yla
ürperir, hemen koynunda yatan küçük o¤luna sar›l›rd› s›k› s›k›." (Su,
1999: 12, 13)

Ritmik, aliterasyonlu veya secili olmayan bir masal herhâlde yoktur. 
"Beri Dön Güzel de Yüzün Göreyim"de de anlat›c›, Nurhan›m yengesini 
anlat›rken dil kullan›m› ile masal havas›n› baflar›yla yaratm›flt›r:  

"A¤lad›¤›n›, yand›¤›n› herkes biliyormufl ama gözyafllar›n› ve duman›n›
gören, bir kez olsun ah dedi¤ini, Ali amcaya ilendi¤ini duyan olmam›fl.
Arkadafllar› ile bir araya geldi¤inde incinmiflli¤ini yüzünde de¤ilse de
gözlerinde görürlermifl.

Sonunda incindi¤i yerden k›r›lm›fl. Bir akflam annesi ile babas› oturmaya
gelir gibi ç›k›p gelmifller." (Su, 2006b: 18) 

1.6. fiairane Üslup

Üslup , "bir kiflinin duygu düflünce ve hayallerini sözle ya da yaz›yla 
kendine has bir tarzda dile getirifl, ifade edifl tarz›"d›r. (Çetin, 2009a: 197) 
Bizim burada üzerinde duraca¤›m›z konu ise Hüseyin Su’nun genel anlamda 
öykülerindeki üslup nitellikleri olmay›p yazar›n "lirik veya flairane" olarak 
nitelendirilebilecek özgün üslup özelli¤idir. Üslubu genel anlam› ile ele alacak 
olursak buradaki di¤er alt bafll›klar› da "flairane üslup" alt›nda toplamam›z 
gerekecektir.

"Tüneller" adl› öyküdeki, "Sessizlik, apayr› bir ses olmufltur o an. 
Bir bulut eser üzerimizden.
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O, kuru yufka ekme¤in üzerine su sepeleyen müflfik bir el gibi 
konufltukça içimize günefl vurur, yüre¤imiz serinler. Toprak kabar›r, yar›l›r, 
sonrada su yürür her yerden." (Su, 1996: 70) cümlelerinde flairane bir üslup 
söz konusudur. 

Hüseyin Su’nun öykülerindeki coflkunlu¤u, fliirselli¤i görmenin san›r›z 
en kestirme yolu "Aln›m› Uzat›yordum Rüzgâr›n Dudaklar›na" adl› öyküdeki 
gibi söz konusu nitelikleri haiz herhangi bir paragraf› sesli okumakt›r: 

"Sigara kokan nefesi benzin koku-suyla birlikte daha da bunalt›yordu 
beni. A¤z›ma de-¤in doluyordum birden. Cam› az aralayarak aln›m› uzat›yordum 
rüzgâr›n dudaklar›na. Saçlar›m›n aras›na ve boynumdan afla¤› bedenime bir 
serinlik dolu-yordu, geniflliyordum." ( Su, 1999: 23)

"Is›nd›kça Bu¤ulanan Toprak"ta yer alan, "… Korkudan sonra dili 
tutu-lan çocuklara vurulan bir tokat gibi kendine getirmifl-ti bu tek cümle.

T›rnaklar› yer tuttu.
Yeniden tutundu bu uzanan ele.
Tüm insanlar elele!
Yürüdü(LER)" (Su, 1999: 87) 
cümleleri de fliirsel bir üsluba sahiptir. 

2.  Söz Sanatlar› Niteli¤indeki fiiirsel Unsurlar
     2.1. ‹mgeler
Nesir veya fliirlerde sözcüklerin anlam de¤erini güçlü k›lman›n 

yollar›ndan biri de imge/imaj oluflturmad›r. Resimsel veya hayali öznel görüntüler 
olarak da tan›mlanan imge kavram› için özetle flunlar söylenmifltir:

"Bat› dillerinde ‘image’, ‘imagination’, ‘imagine’ gibi karfl›l›klar› olan
bu kavram için Türkçede flu karfl›l›klar kullan›lm›flt›r: ‘imgelem’,
‘muhayyile’, ‘sûret-i zihniyye’, ‘sûret-i mahsusa’… soyut görüntü
oluflturman›n en belirgin karfl›l›¤› olan imge, içeri¤i etkili bir biçimde
sunma tekniklerinden biridir. En genel anlam›yla imge dinleyici ve
okuyucunun zihninde oluflturulan,  üreti len ve çizilen
görüntü ve duygulard›r." (Çetin,  2009a: 86, 87)

"Psikolojide imaj kelimesi geçmifle ait bir duyum veya alg›n›n meydana
getirdi¤i bir yaflant›n›n zihinde canland›r›lmas› hat›rlanmas› demektir…"
(Wellek; Warren, 2001: 160) "Edebiyat teorisinde ise imaj kelimesinin
flu anlamda kullan›lmas› daha uygun olacakt›r. Bizi baflka bir nesneye
götüren fakat bir canland›rma gösterme olarak, kendi bafl›na da dikkat
isteyen bir nesne." (Wellek; Warren, 2001: 162)
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Hüseyin Su öykülerindeki imgeler genellikle somutlama, benzetme 
ve kiflilefltirmelerden oluflturulmufltur. Bu yöntemlerin bir ortak yönü ise 
genellikle öznel tasvirlere dayanmalar›d›r. 

2.1.1. Duyulararas› Aktarmalar ve Somutlamaya Dayal› ‹mgeler

Hüseyin Su, ilk öykülerinde daha fazla olmak üzere, imgelerden 
yararlanm›fl bir öykücüdür. Hüseyin Su öykülerinde imge oluflturma yollar›ndan 
birisi duyulararas› aktar›mlarla soyut bir kavram› somut yapma yöntemidir.

 "Yi¤idim Ya Ona Gücüm Yetmiyor"daki "gams›z kahkahalar"  bu 
türden imgeler için sade ve güzel bir örnektir.  

 "Ana Üflümesi"nde evine d›flar›dan gelen anne, uyuyan çocuklar›n›n 
üzerine elleriyle yorganlar›n› bast›r›r. D›flar›da kurt ulumalar›, köpek sesleri 
ve içeride hemen koynunda yatan yavrusuna daha s›k› sar›lan bir anne öyküdeki 
s›cakl›k hissini pekifltirmeye yarar. "Kaskat› ve so¤uk karanl›k" sözleri de bir 
imge olur. 

"Aln›m› Uzat›yordum Rüzgâr›n Dudaklar›na" adl› öyküde 
betimlemelerde duyulararas› aktar›mlardan çokça yararlan›lm›flt›r. "Kat› sessizlik, 
kat› karanl›k, derin karanl›k, so¤uk çukur (gece)" imge örneklerinde oldu¤u 
gibi yazar, kurdu¤u s›fat tamlamalar›nda soyut kavramlar› somutlaflt›rmak 
istemifltir. Yazar, okuyucuyu öykü atmosferine çekmek için baflvurdu¤u bu 
öznel tasvirlerle/ imaj oluflturmalarla fliirsel bir dil de yakalamak istemifltir. 

2.1.2. Benzetmeye Dayal› ‹mgeler

Hüseyin Su öykülerinde imge oluflturma yollar›ndan birisi de "teflbihler" 
oluflturmakt›r.

"Ana Üflümesi"nin merkezi kiflisi anne "rüzgârda sallanan çürük, 
y›llanm›fl bir a¤aca" benzetilir. Ayn› öyküde kar, "savrularak ya¤›fl›yla" annenin 
bak›fllar›nda una benzetilir. 

 "Damarlarda Kan Gibi" öyküsünün ad› bir benzetme grubudur.  Öykü 
as›l kiflisi, kendisiyle bafl bafla kalabilmek için kentin mezarl›¤›na gitmektedir. 
Anlat›c›, gece vakti denize benzetti¤i mezarl›k ile bir imge oluflturur. Öykü 
kahraman› yola düfler ve anlat›c› imgeler oluflturmaya devam eder: 

"Duygular, kafas›n›n içinde lif lif savrulan bir pamuk y›¤›n› gibi
kabar›yor, yeniden kabar›yordu. Gö¤e bakarak içini çekti. Gö¤ü görüp
aç›lmak için bulutlar› silmeli, gök, dupduru, buz gibi aln›na konmal›yd›.
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Y›ld›zlar c›v›l c›v›l oynaflmal›, ay gülmeliydi. Ci¤er gibi toprak aya¤›n›
yalamal›yd›. Kuflatmal›yd› yer ve gök onu ve insanlar›." (Su, 1999:
113, 114)  

Öykü kiflisi, mezarl›¤› gece vakti "bol yeflilli¤i koygun bir deniz gibi" 
uzun uzun izleyecektir. 

"Geride Kald› Gönlün"de "ev-mezar, ev-kafes, evlilik-özgürlük olmayan 
dirilik" benzetmeleri de birer imge olarak kullan›lm›flt›r. 

"Tüneller"de anlat›c›, öncü konuflmac›n›n sözlerini "içe iflleyen bir 
burgu"ya, konuflmas›n›  ise "bir denizin ›¤ran›fl›na" benzetir.  

"Giden Gün Ömürdendir"de öykü as›l kiflisi Nafiz Bey’in "solgun bir 
resim gibi tükenifli" esnaf arkadafllar› ve müflterilerince fark edilmez. Öyküde 
ömür "a¤aç", insan hayat› ise "keser" olur. Ömür, "duvar olup incelir". Zaman›n 
rüzgâr›, kar›, ya¤muru da birer "inceltici" olur. Anlat›c›, kasaba yaflam›n› 
"filme", Nafiz Bey’in bu hayata katk›lar›n› da "sessiz donuk karelere" benzetir. 
Nafiz Bey, "bir a¤aç gibi" yaflad›¤›n› düflünerek hay›flanmaktad›r. Anlat›c›, 
ailenin k›z çocu¤unu da "›l›k bir gönül ak›nt›s›na" benzetir. Burada ayn› zamanda 
bir soyutlama da söz konusudur.

"Suya Vuran K›r›lgan Sûret", öykü ad›n› metindeki bir benzetmeden 
alm›flt›r. Anlat›c› genç k›z kendisini "Suya vuran k›r›lgan bir sûret gibiydim: 
Titrek." sözleriyle anlatmaktad›r. 

"Kat kat muflambalara sar›lm›fl muska" imgesi ilk olarak "Gülflefdeli 
Yemeni" adl› öyküde kullan›lm›flt›r. Hat›ralar için kullan›lan bu benzetme ikinci 
olarak da "Yi¤idim Ya Ona Gücüm Yetmiyor"da karfl›m›za ç›kmaktad›r. Burada 
anlat›c›n›n dört y›ll›k üniversite ö¤rencili¤i an›lar› "muska"ya benzetilmifltir. 

"Gömle¤i Y›rt›k K›rm›z› Gül"de de benzetmelerden yararlan›larak 
imgeler oluflturulmufltur. Kalpte nak›fllar vard›r. Gönül de¤irmene benzetilir.  
Gönlün suyu kesilmekte, rüzgâr› da dinmektedir. "Gömle¤i Y›rt›k K›rm›z› 
Gül"de bir babaanne torunlar›na onlar›n ›srarlar›, kendisinin de iste¤iyle 
dedeleriyle yaflad›¤› ilk gönül maceras›n› anlat›r. Vaktiyle dedeleri, babaannenin 
yana¤›na dalg›nl›¤›ndan istifade edip bir öpücük kondurmufltur. Babaannenin 
genç bir kad›n olan, öykü anlat›c›s› torunu, gelenek kaynakl› hayâ duygusundan 
ötürü babaannesinin yüzündeki o anki hâli, "gömle¤i y›rt›k k›rm›z› bir gül" e 
benzetir. Bu benzetme öyküye de ad olur.  "Gömle¤i Y›rt›k K›rm›z› Gül"de 
babaannenin y›pranan sevgisi de "sürekli gerilen ve incelen bir tel"e dönüflmüfltür.

"Ayr›l›k Makam›nda Gönül Ezgisi"nde öykü ad› anlat›c›n›n boflanman›n
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efli¤indeki çift için söyledi¤i, "Hâlâ onlar›n gönül ezgileriyle yorulmaya devam 
ediyorum." sözünden al›nm›flt›r ve aflk burada gönül ezgisine benzetilmifltir.

"Yüzündeki Deniz Durulu¤u" adl› öyküde annenin hayat›, "Gülflefdeli 
Yemeni"de anlat›c› delikanl›n›n ve Halak›z’›n gönlü "kumafla" benzetilir. 
"Geride Kald› Gönlün"de yapt›¤› evlilikten mutlulu¤u bulamayan koca i¤neleyici 
bir üslupla kad›nlar için, "Evinize girinceye dek hepsi kadife kumafl›" (Su, 
2006a: 104) demektedir. Öykülerde "kalp" gibi "ömür" de kumafla benzetilmifltir. 
"Gülflefdeli Yemeni"de kalp bir de "de¤irmen tafl›na" benzetilir.

 "Gelenek" kavram› "Rahvan" adl› öyküde "tarih, ç›nar, damar ve bir 
yafll›" benzetmeleriyle ça¤r›flt›r›l›r. Öyküde tan›fl›lan öncü kifli ile ya¤murda 
yap›lan yürüyüfl boyunca benzetmelere dayal› imgeler oluflturulur: 

"Çiseleyen ya¤murun ›slatt›¤› gömlekleri, tarihsel bir serinlilikle 
de¤iyordu

bedenlerine. Yürüdükçe tarihsel bir havay› soluyorlar ve damarlar›nda 
tarihsel

bir devrimi hissediyorlard›. Altlar›ndan geçtikleri ç›narlar›n sulu 
yapraklar›, bir

yafll›n›n aksakal› gibi de¤iyordu al›nlar›na, omuzlar›na." (Su, 1999: 
82)

Öyküde öncü kifliyle tan›flma an› ise bir cezbe hâli, bir yükselifl gibi 
sunulmufltur. 

"Sen Gelmezsen Güvercinler Küser"de "sevgilinin yürüdükçe 
dalgalanan, kalçalar›n› döven saçlar›n›n ucundan dökülen ›fl›k seli" ile bir imge 
oluflturulur. Bir f›r›n›n önünde "aç bakan çocuklara" kendi elleriyle ekme¤i 
bölen genç bir k›z,  "gözlerliyle ünlemler çizecektir". Bunlar sevgilinin 
dünyas›nda birer imge olurlar. 

"Yi¤idim Ya Ona Gücüm Yetmiyor"da aflk duygusu "Hasan’› her gün 
›slatan ya¤murlara ve ya¤murlar›n sulu sepken, dalga dalga vurufluna" 
benzetilmifltir. "Yi¤idim Ya Ona Gücüm Yetmiyor"da aflk bir de kumafla 
benzetilir. Anlat›c›, Hasan’›n içindeki tezgâhta dokuyup durdu¤u kumafl›n 
yumuflakl›¤›n› hissetti¤ini ve kirkit seslerini duydu¤unu söylemektedir. Yazar 
bu örneklerde görüldü¤ü gibi öykülerinde benzetmelerden s›kl›kla yararlanm›flt›r. 

2.1.3. Kiflilefltirmeye Dayal› ‹mgeler

"Ana Üflümesi"nde elleri de¤nekli uzun sakall› yafll›lara benzetilen
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kar taneleri camlara vurur, içeriye doluflmak için f›rsat beklerler. 

"Aln›m› Uzat›yordum Rüzgâr›n Dudaklar›na" adl› öyküde rüzgâr 
cinsiyet yüklenerek kiflilefltirilir. Rüzgâr anlat›c›n›n saçlar›n›n aras›ndan, 
boynundan afla¤›, bedenine bir serinlik doldurur.  "Farlar bir yay çizer gibi 
karanl›kta yar›m daire oluflturdu. Arkas›ndan da karanl›¤› h›zla silerek önümüzde 
toplad›. Ufkun akl›¤› ile tepelerin karanl›k uçlar›n›n ke-sifltikleri çizgide ›fl›klar 
yitiyor ve önümüzde yollar uzay›nca da sar› ›fl›klar, yakalamak istemiyor gibi, 
karanl›¤› topu¤una basarak koval›yordu." (Su, 1999: 18) örne¤inde de 
kiflilefltirmeden faydalan›larak imgeler oluflturulmufltur. 

"Aydan Ar›d›r Yüzleri"nde yazar, "Toprak, ayaklar alt›ndan çekilip 
(yaflad›¤›m›z boflluk) bafl›n› al›p gitmifl sand›k." (Su, 1999: 46) sözleriyle topra¤› 
da kiflilefltirmektedir. 

Rüzgâr, "Girdaplarda" adl› öyküde "Aln›m› Uzat›yordum Rüzgâr›n 
Dudaklar›na" adl› öyküde oldu¤u gibi dudaklan›r, hatta dudak olur; sevecen 
bir dudak gibi öykü kiflisinin yüzlerinde, boynunda ve ba¤r›ndaki k›llar›n 
aras›nda dolafl›r. 

***

"Kolum K›sa Yol Uzun"da öykü kahraman›, iki yan›nda akasya 
a¤açlar›n›n s›raland›¤› istasyondan kasabaya dek uzanan s›k s›k yürüdü¤ü yolda 
giderken yol boyunca somutlama, benzetme ve kiflilefltirmeye dayal› imgeler 
oluflturur.

"‹çindeki mevsimler ard› ard›na de¤iflti. Karlar eridi, buzlar çözüldü,
ça¤›l ça¤›l sular yürüdü. Yeflillendi, al-land›. Oysa her gün kapal›,
s›k›nt›l› bir sonbahar havas› solurdu her yerde. ‹çlenen f›s›lt›larla
ayaklar›n›n alt›ndaki yapraklar›n üzerinden yürüdü¤ünü san›rd› hep.
Gelip geçti¤i yollar›n iki yan›nda kollar› sarkm›fl, boynu bükük, yorgun,
bitkin insanlar gibi a¤açlar›n aras›ndan geçti¤ini düflünür, tükendi¤inden
flikâyet ederdi. Çer çöp alt›nda kalm›fl, uzak, ›ss›z bir su birikintisinin
orta yerinde terk edilmifl, a¤›r a¤›r sallanan, k›y›-y› düflleyip duran,
çevresindeki art›klar›n kaburgalar›-na dokunufllar›ndan eylemsi bir haz
duyan bir tekne gibi, derdi." (Su, 2006a: 116)

"Yana¤›mda Dedemin Sakal ‹zleri"nde öykü ad›, anlat›c›n›n belle¤inde
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iz b›rakm›fl mutlu zamanlara ait bir görüntüden, imgeden al›nm›flt›r. Öykü 
anlat›c›s› çocuklu¤unda kendisiyle flakalaflan dedesinin sakal›na yana¤›n› 
bast›r›r. 

2. 2. Simgeler/Semboller

Düz yaz›lardaki fliirsel unsurlardan birisi de simgeler, sembollerdir.
"Simge oluflturma, fleyler, unsurlar, varl›klar, olgular ve olaylar aras›nda
sezgiye, akla, zekâya dayal› k›yaslamalarla benzerlik, ça¤r›fl›m ve
ilgiler kurmakt›r. fiair, bir fleye bak›nca derin bir seziflle o varl›kla ruh
dünyas›nda heyecan›n› duydu¤u, önemine inand›¤› bir baflka unsur,
olgu ve olay aras›nda çarp›c› bir ilgi kurar ve iç dünyas›nda derin yer
eden fleyi söylemede ilk gördü¤ü unsuru bir arac› olarak kullan›r."
(Çetin,  2009a: 91, 92) 

"Aln›m› Uzat›yordum Rüzgâr›n Dudaklar›na" adl› öyküde "gül" 
sembolünün Hz. Peygamber için bir mazmun edas›yla kullan›lmas› buna güzel 
bir örnektir.

Anlat›c›, çocuklu¤unda babas›na, kendisine ö¤retildi¤i gibi "‹lk kez 
gül nerde bitti baba?" sorusunu yöneltmifltir. Sorunun cevab›, Hz. Peygamber 
kastedilerek, " ‘O’nun aln›ndan damlayan terin düfltü¤ü yerden." olmufltur. 
Güller anlat›c› genç için ömürdür, sevgidir; düfller beslemektedir. 

Gül, kendisini bir de "lamban›n içindeki ateflle" göstermifltir. Anlat›c›n›n 
kucak kucak güller toplad›¤› çocuklu¤unda babas› Kitab’› (Kuran’›) okurken 
evlerinde bir gülcengi oluflmaktad›r. Sat›r aralar›nda leitmotiv olarak tekrar 
edilen güllerle büyülü ve fliirimsi bir atmosfer oluflturulmufltur:

"Güllerin ç›t ç›t aç›ld›klar›n› görürdüm sabah›n erken saatlerinde.
Göbekli bahçe gülleri olurdu tüm ba¤lar›n çitlerinde. Günefl sarard›kça
onlar k›zar›rd›. Serinli¤i gitmezdi kuflluk vaktine de¤in ba¤ yollar›n›n.
(…) 

Duvarda güller biter, uzan›rlard› Kitab'›n sayfalar›na. Her zaman oldu¤u 
gibi kim bilir kaç›nc› kez ayn› soruyu sorard›m ve o da bunu bile bile, sakallar›n›n 
aras›nda kaybolan belirsiz bir tebessümle cevaplard›:

‘‹lk kez, gül nerede bitti baba?’

Dudaklar› aç›l›rd› babam›n gül yapraklar› gibi kat kat. B›y›klar› ve
sakallar› ba¤lar›n çitleriyle.



‘O'nun aln›ndan damlayan terin düfltü¤ü yerden.’ " (Su, 1999: 26, 27)

Hüseyin Su öykülerinde gül gibi, güvercin, su, mezarl›k ve kitap da 
anlam zenginlikleriyle birer simge olarak kullan›lm›flt›r. ( Zariç, 2008: 287–304) 

2.3. Leitmotivler

Leitmotiv ana düflünceyi ya da yan iletileri yans›tmak üzere tekrar 
edilen simgesel de¤erdeki kelime, ifade, cümle, m›sra gibi dil unsurlar› demektir. 
(Çetin, 2009b: 123) Hüseyin Su’nun öykülerinde de fliirsel nitelikli pek çok 
leitmotiv örne¤i bulunmaktad›r. 

"Aln›m› Uzat›yordum Rüzgâr›n Dudaklar›na" adl› öyküde "rüzgâr, 
serinlik, gece, karanl›k, so¤uk, bunalt›, otomobilin bunaltan içi ve bunu artt›ran 
anlat›c›n›n amcas›, d›flar›s›, do¤a, önlerinde uzayan tepeler, tepelerin karanl›k 
uçlar›yla kesiflen ufkun akl›¤›, anne kokusu, sayr›, terli baba kokusu, ilaç 
kokusu, sar› renk…" gibi anlat› unsurlar› birer leitmotiv olarak kullan›lm›flt›r.

"Tüller"de alacakl›lar öykü as›l kiflisi çocu¤un evlerine gelip alacaklar›n› 
babas›ndan, efli ve çocu¤unun önünde, kaba davran›fllar sergileyerek isterler. 
Bu sahne iki kez gerçekleflmifltir. Bu sahnelerde yaflanan ve leitmotiv olarak 
farkl› sayfalarda tekrar edilen "Bir tül dalgaland› az." cümlesi öyküde ba¤›ms›z 
bir paragraf olarak yer alm›flt›r. 

"Tüneller"de de leitmotiv olarak baflta ve sonda olmak üzere "tül" 
nesnesi söz konusu edilmektedir. 

"Kolum K›sa Yol Uzun"da dinamik bir tren ayn› zamanda leitmotiv 
olarak da kullan›lm›flt›r. 

"Aydan Ar›d›r Yüzleri"nde anlat›c›, öykünün girifl sahnesini sunduktan 
sonra "a¤lama" leitmotivi üzerinden geçmifli ac› ve hüzünle özetler. 

"Sen Gelmezsen Güvercinler Küser"de anlat›c›n›n, hastane odas›na 
çekidüzen vermek, temiz giysiler ve çiçekler getirmek için kendisini her gün 
ziyarete gelen kar›s›n›n ard›ndan, iç sesiyle dile getirilen sözleri de bir leitmotivdir. 

"Ütü Yan›¤› Günler"de final sahnesi bir leitmotivdir. Olay zincirinin 
ikinci halkas›n›n bafl›nda çocuk dükkâna ç›rak olarak verilmifl, i¤neyi küçük 
kumafl parças›na talim amaçl›, bat›r›p ç›karmaktad›r.

"Meflhet" adl› öykünün sonunda "Kan›m›z› geri verin çöller ey!" nidas› 
da bir leitmotiv olarak üç kez tekrar edilir. 

"‹briflimden Yürek Ba¤lar›"nda öykü as›l kiflisi genç, annesinin ö¤üdünü 
leitmotiv olarak tekrar eder.
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2.4. Z›tl›klar

fiiirde, "etkileyici anlat›m ve anlam çerçevesinin ö¤elerinden biri de, 
kavram karfl›tl›¤›ndan yararlanmak"t›r. (Akay, 2006: 89) 

Hüseyin Su, "Ana Üflümesi"nde "içerisi-d›flar›s›, s›cak-so¤uk, güvenlik-
tehlike" gibi z›tl›klardan da istifade etmifltir. ‹çerisi s›cakt›r, çocuklar yorganlar›na 
sar›lm›flt›r ve anneleriyledirler. Mevsim k›fl; d›flar›s› karl›, rüzgârl› ve so¤uktur. 

"Tüller"de mutsuz çocu¤un karfl›s›nda mutlu çocuklar resmedilmifltir. 

"Tüneller"de öncü kifli, öykünün yoksulluk temas›na vurgu yapmak 
için toplumsal yaflant›dan kesitler sunarken z›tl›klardan yararlan›r. Yoksul 
insanlarla duyars›z zenginler karfl›laflt›r›l›r. Bu, meflin boyunlu, kepçe elli, 
vurgun insanlar›n›n filelerinin y›rt›klar›ndan patl›canlar, patatesler sarkar, 
çekingen ad›mlarla sergilere yaklaflmaya çal›fl›rlar; ürkek bak›fllarla çuvallar› 
tarar ve gözleri tak›l›p kal›r bu insanlar›n. (Su, 1999: 71) Ard›ndan ya¤l› y›rt›k 
giysiler içinde üç tekerlekli arabas›n› hem de yokufl yukar› süren adam› yolu 
boflaltmas› için uyaran otomobilin direksiyonuna kurulmufl bir bayan tasviri 
yap›l›r. Ma¤rur bayan›n kürkü omuzlar›ndad›r. Yan›ndaki koltuktaki bak›ml› 
köpek bir bey tavr›yla ilgisizce oturmaktad›r. Z›tl›klara dayal› bütün bu tasvirler 
öykünün yoksulluk temas›na hizmet etmektedir. 

"Rahvan"da da yazar z›tl›klar›n gücünden yararlan›r.  Ötekilefltirilen 
insanlar›n en belirgin vasf› birbirlerine güven vermeyip aksine korku yaymalar›d›r. 
(Su, 1999: 77, 78) Onlar yak›n görünmelerine ra¤men asl›nda birbirlerinden 
uzakt›rlar. Görünümleri ayr› ayr›, korkular› ve kaç›fllar› tek yönlüdür.

"Geride Kald› Gönlün"de anlat›c› içerinin gerilimli atmosferini ve 
d›flar›n›n cenneti and›ran mezarl›¤›n› bir arada tasvir eder. Öykü baflkiflisi kad›n, 
pencereden kentin yemyeflil mezarl›¤›n›, servinin yerini tutan ve mezarl›k a¤ac› 
olarak da bilinen kavak a¤açlar›n›n h›fl›rt›l› sal›n›fl›n› seyretmektedir.

2.5. Mahlas Gibi Kullan›lan Öykü Adlar›

Hüseyin Su birçok öyküsünün ad›na öykülerinin sonlar›na do¤ru 
metinlerde yer vermektedir. 

Yazar›n dördüncü öykü kitab› "Aflk›n Hâlleri"nin ad› önceki öykü 
kitaplar›ndan farkl› olarak, kitaptaki herhangi bir öyküden al›nmam›flt›r ve 
kitaptaki befl öykünün ortak niteli¤ini, öykülerin tematik çerçevesini 
göstermektedir. "Aflk›n Hâlleri" sevilen bir terim oldu¤undan Ahmet Gazali ve 
Nurettin Topçu’ya ait birer eser bu adla daha önce yay›mlanm›flt›r. Yazar ise
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"Aflk›n Hâlleri" ismini fieyh Galip’in "h mine’l ›flk› ve hâlâtihî/ Ahrâka kalbî 
bi harârâtihî (Aflktan ve  aflk›n hâllerinden âh!... O aflk ki, kâlbimi heyecanland›rd›, 
harâretiyle yakt›, yand›rd› beni.)"  (Su, 2006b: 117) beytinden alm›flt›r.

"Ana Üflümesi" adl› kitaba ad olan ilk öykünün ismi bir ad tak›m›d›r. 
Anlat›c›, öykünün finalinde kendi üflümesinin ay›r›m›na bile varamayan anneden 
söz ederken, "Çocuklar ›s›ns›n diye anneler üflürdü nas›lsa." (Su, 1999: 21) 
demektedir. 

"Bir Bulan›k Ak›nt›"da "fiimdiden içindeki bir bulan›k ak›nt›yla k›y›dan 
uzaklaflt›¤›n› hissederek, bu yaflta, alt›nda zorlanaca¤› bu yükü, hayat› sar›larak 
gidiyordu." (Su, 1999: 51) denilmektedir. Hüseyin Su öykülerinin ço¤unda 
görülece¤i gibi burada öykü ad› mahlas kullan›m›na benzer biçimde öykünün 
sonlar›na do¤ru bir sözcük grubu olarak yer almaktad›r. 

Ana Üflümesi’nin "Edebiyat" dergisi eksenli ikinci bölümünün ilk 
öyküsü "Rahvan"›n ismi öykünün son sahnesinde " ‘Rahvan’ bir yürüyüflü 
sürdürüyorlard›. Dönüp bir kez daha bakt›lar arkalar›na." (Su, 1999: 83) 
cümlesinde geçmektedir. Yine "Rahvan"da anlat›c›, sorular›n içlerinde azg›n 
"girdaplar" gibi dönmesinden ve öncü kifliyle ilk tan›fl›lan iki odal› bir evde 
uzun, ayd›nl›k ve koflullar› çetin bir "tünelin" a¤z›nda bulunufltan söz etmektedir. 
"Rahvan"daki bu iki anahtar kelime "girdaplar ve tünel" kitaptaki di¤er iki 
öyküye ad olacakt›r. 

"Is›nd›kça Bu¤ulanan Toprak"ta da öykü ad› "Bir mektup daha ald›; 
‘Ayn› ateflten ›s›n›yoruz. ‹LER‹!’ diyordu. Is›nd›kça bu¤ulanan topra¤›n alt›ndaki 
bir canl› gibi gerildi, silkindi kabuk de¤ifltirdi."(Su, 1999: 89) cümleleriyle 
finale saklanm›flt›r. 

"Sen Gelmezsen Güvercinler Küser"de öykü ad›, hikâyede sonlara 
do¤ru geçen ve sevgiliye hitaben söylenmifl bir söz grubudur.

Kitab›n son öyküsü "Kolum K›sa Yol Uzun" da ad›n› öykünün 
ortalar›nda sat›r aralar›ndan alm›flt›r. Hatta "önce öykü adlar›n› belirledi¤ini, 
sonra öykülerini yazd›¤›n› belirten" (Zariç, 2008: 333) yazar›n öyküleri için 
"Öykü ad› kendine öykü ortalar›nda yer bulmufltur." dememiz daha do¤ru 
olacakt›r.

Hüseyin Su, öykülerine ad koyma noktas›nda metinlerini birbiriyle de 
iliflkilendirmifltir. Aflk›n Hâlleri’nin ikinci öyküsü "Yi¤idim Ya Gücüm Ona 
Yetmiyor"da anlat›c›, aflk ma¤duru Hasan için, "Bir türküden düflüp kalkm›fl, 
ayr›l›¤a ve hüzne yazg›l› bir dizeydi önümde. Ne ki, okusam bile türkü 
makam›nda ça¤›rmaya gücüm yetmiyordu." (Su, 2006b: 49) demektedir. Öykü
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kitab›n›n son öyküsünün ad› da ikinci öyküden mülhem "Ayr›l›k Makam›nda 
Gönül Ezgisi" olmufltur. 

2.6. Seciler

"Kolum K›sa Yol Uzun"da yazar›n bir baflka biçimde fliir dilini yakalama 
giriflimi ile karfl›lafl›r›z. Öyküde "afiflte, içinde, hep birlikte, büyüklü¤ünde…" 
kelimeleri pefl pefle gelen iki cümlede s›ralanarak âdeta seci ifllevi görmüfltür. 

"Yan taraftaki bekleme salonu-nun cam›ndaki afiflte, kasabaya gelecek
konserin sanatç›lar›n›n resimleri görülüyordu hep birlikte. Sa¤ ve sol
üst köflelerde ise en ünlü sanatç›lar›n yar›m boy birer resimleri vard›
daire içinde. Hemen yan› bafl›nda, afiflin iki büyüklü¤ünde, arananlar›n
insana ürküntü veren resimleri as›l›yd›." (Su, 2006a: 113) 

2.7. Nidalar

Edebi metinlerde fliirselli¤i sa¤lamaya yarayan unsurlardan birisi de 
seslenmelerdir. 

"(Ünlem cümlelerinde) bak›fl tarz›na, heyecan ve hislerin ritmine uygun
ifadeler yer al›r. Bu tür cümlelerde ünlem iflaretleri sayesinde flairin
hitap etti¤i veya diyalog kurmaya çal›flt›¤› varl›¤› ve bunu telakki edifl
tarz›n› da aç›k biçimde görmek mümkündür." (Akay,  1998: 490) 

Kerbela katliam›n›n anlat›l›¤› "Meflhet"te birkaç defa "Kan›m›z› geri 
verin çöller ey!" (Su, 1981:1) nidas›na yer verilir. Bu cümlede ö¤e s›ralan›fl›ndaki 
de¤ifliklik de hemen dikkati çeker.

"Is›nd›kça Bu¤ulanan Toprak"ta Nuri Pakdil’den geldi¤i düflünülebilecek 
bir mektup cümlesinde "Ayn› ateflten ›s›n›yoruz, ‹LER‹!" hitab›na muhatap, 
içseslerle "…alev alev tutufluyor her yan›m›z! … yelkenler fora!..." (Su, 1999: 
89) sözleriyle adeta cevap verir.

3. fiekilsel Unsurlar
    3.1. fiekilde fiiirsellik

"Rahvan" adl› öyküde anlat›c›-yazar, öncü kifliyi ve etraf›ndakileri tarif 
ettikten sonra coflkunlu¤unu ifade eden cümlelerde imlas›n› bile farkl›laflt›r›r. 
Cümlelerini bir fliirdeki m›sralarm›fl gibi alt alta s›ralar:

 "olur ya, bir gün ard›m›zdan, engellenmifl olarak an›lmak istemiyoruz 
yüzümüze flavk› vurarak, at›m›z›n yelesi savrulurken seherde
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nal sesleri derinden derine yüre¤imizi dö¤erken hazla 
ayaklar›nda gül tozlar› 
içimizden binlerce atl› geçer 
ba¤lanmak bir sevdâ" ( Su, 1999: 76)

fiekilsel olarak bir önceki öykü "Rahvan"da araya serpifltirilen ve Pîr 
Sultan Abdal’a ait olan dizeler dikkati çekmiflti. Bu uygulamalar›yla Hüseyin 
Su, Bates’in yazar›n›n en özgür oldu¤unu belirtti¤i k›sa öykü türünün (Bates, 
2001:180) sa¤lad›¤› imkânlardan âdeta sonuna kadar faydalanmak ister.  

Yazar, "Is›nd›kça Bu¤ulanan Toprak"ta da yeni bir denemede bulunur. 
Büyük bir k›sm› fiilimsilerden oluflan cümlesini parçac›klar hâlinde alt alta 
s›ralar:

 "Onu burada tutan neydi?
Tek cümlelik
(okuya okuya bitiremedi¤i
günlerce çantas›nda tafl›d›¤›
yeniden okudu¤u
bir daha okudu¤u
okudukça bilendi¤i
bilendikçe keskinleflti¤i
güçlendi¤i
sorumlulu¤unu
özgörevini daha da derinden kavrad›¤›
en sonunda da,
masas›n›n üzerine
elinin alt›na koyup
girip ç›kt›kça
oturup kalkt›kça
okudu¤u)
mektup de¤il miydi?" (Su, 1999: 85)

3.2. Biçim-Konu Uyumu

fiiir dilinin bir imkân› da "biçimin konuya özel biçimde düzenlenifli, 
biçimle içerik uyumu veya özün formda ritmik yans›mas›"d›r. (Akay, 2006: 
117) 

Hüseyin Su, "‹briflimden Yürek Ba¤lar›"nda "merdiveni iniyordun" 
kelimeleriyle bu türden güzel bir denemede bulunur:
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"A¤lamak var, dedin öfkeyle; hem de flimdi tam s›ras›, beyhude bir 
gençlik için, senin için ve onun için, daha çok da onun için. Art›k ka¤flam›fl bir 
merdiveni

i

  ni

        yor

             dun 

a¤›r aksak.

Durgunlaflt›n. Süzüldükçe süzüldün. Dilsizlefltin. Az konuflurdun, hiç 
konuflmaz oldun." (Su, 2006a: 53)

3.3. Türkü M›sralar›n› Kullanma

"Giden Gün Ömürdendir"in ad› önceki öykülerden farkl› bir yolla 
tespit edilmifltir. Öykü ad›, Mustafa Kutlu’nun Beyhude Ömrüm’ündeki gibi  
bir hay›flanma sözüdür (Su, 2006a: 23) ve öykü, ad›n› tam olarak bir türkü 
m›sras›ndan alm›flt›r:

"fiu da¤lar kömürdendir giden gün ömürdendir.
Fele¤in bir kuflu var pençesi demirdendir.
Hadi leylim leylan›m ben yoluna gurban›m.
Ya al can›m kurtulam ya ver gönlüm ferman›…" 

Hüseyin Su’nun dördüncü öykü kitab›n›n ilk öyküsü "Beri Dön Güzel 
de Yüzün Göreyim"in ad› Urfa yöresine ait bir türkünün sözlerinden al›nm›flt›r: 

"Dön beri dön beri de yüzün göreyim.
Yüzün görenlere kurban olay›m.
 Bir emanetim var sana vereyim.
 Giden yar e¤lene belki gelmeye…"

"Yi¤idim Ya Ona Gücüm Yetmiyor"un öykü ad› da metinde yer 
almaktad›r ve bir türkü dizesinden al›nm›flt›r.

"Eski günler hayalimden gitmiyor.
Dün dedi¤in bugünkünü tutmuyor.
Yi¤idim ya sana gücüm yetmiyor.
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Akarsuyum böyle miydi aht›m›z?
Onun için viran oldu taht›m›z.
Umudum yok gülmez art›k baht›m›z." 

3.4. fiiir Parçalar›n› Montaj Tekni¤iyle Kullanma

"Sen Gelmezsen Güvercinler Küser"de anlat›c›, sevdi¤inin "aç bakan" 
iki çocu¤a ekmek paylaflt›rmas›n› "fiairin 'ellerinden belli olur bir kad›n' dizesini 
biliyordum, ama o dize de¤ildi beni yönlendiren. Benim gözümde, bir kad›n›n 
eli bereket da¤›t›yordu çocuklara."  sözleriyle verir. Buradaki al›nt› Sezai 
Karakoç’un yüz y›l›n aflk fliiri olarak da nitelenen "Mona Roza" adl› fliirindendir:

"Ellerin, ellerin ve parmaklar›n 
Bir narçiçe¤ini eziyor gibi...  
Ellerinden belli olur bir kad›n.  
Denizin dibinde geziyor gibi, 
Ellerin, ellerin ve parmaklar›n" 
(Karakoç, 1998: 13-20)

"Rahvan" da "yorulan yorulsun ben yorulmazam" ve "devrifl makam›d›r 
ben ayr›lmazam" (Su, 1999: 77, 81) m›sralar› Pîr Sultan Abdal’a aittir:

"Yorulan yorulsun ben yorulmazam 
Dervifl makam›ndan ben ayr›lmazam
Dünya kad›s›ndan ben sorulmazam
Kals›n benim davam divana kals›n"

SONUÇ

fiiir türünün dil ve yap› özelliklerinin Hüseyin Su öykülerindeki 
yans›malar›n› gözlemlemek üzere yazar›n yirmi yedi öyküsünü inceledi¤imiz 
bu çal›flmada, Hüseyin Su’nun öykülerinde fliirselli¤in sa¤lamas› için baflvurulan 
unsurlar› "dil ve üsluba ait unsurlar, söz sanatlar› niteli¤inde unsurlar ve flekilsel 
unsurlar" olmak üzere üç ara bafll›k alt›nda toplad›k. Bu ara bafll›klar›n alt›nda 
s›n›fland›r›ld›¤› gibi öykülerde fliirsellik elde etmede flu unsur ve yöntemlerden 
yararlan›ld›¤›n› gördük:

"1. Devrik cümleler, 2. eksiltili cümleler, 3. ikilemeler, 4.s›fatlar ve 
zarflar›n kullan›m›na a¤›rl›k vermek, 5. masals›l›k, 6. flairane üslup; 7. duyular 
aras› aktar›mlarla soyut kavramlar› somutlaflt›rmak, kiflilefltirmeler ve teflbihlerden
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yararlanarak imajlar oluflturmak; 8. ‘gül, kitap, su, mezarl›k, güvercin’ gibi simgeler 
ve semboller, 9. leitmotivler, 10. z›tl›klar, 11. mahlas gibi kullan›lan öykü adlar›, 
12. seciler, 13 nidalar; 14. düzyaz› cümleciklerini k›sa m›sralar hâlinde alt alta 
dizerek flekilde fliirsellik fla¤lamak, 15. biçim-konu uyumu oluflturmak, 16. türkü 
m›sralar›n›n metnin organik bütünlü¤ü içinde öykülerde kullanmak, 17. montaj 
tekni¤i ile fliir parçalar›n› kullanmak" 

Yazar›n öykülerinde devrik ve eksiltili cümlelerin kullan›m› oran› zamanla azalm›flt›r. 
Yazar, devrik cümleleri bazen öykü kiflilerine de söyletmifltir. fiairane olarak 
nitelendirilebilmek üslup özelliklerine, nidalara ve flekilsel unsurlara yazar›n daha 
çok ilk öykülerinde rastlan›rken;  imgelere, leitmotivlere ve sembollere ise yazar›n 
üç öykü kitab›nda da rastlanmaktad›r. 

Hüseyin Su, fliirsellikten öykü metinlerinde yararland›¤› kadar kendi tabiriyle "dize 
bafll›klar" fleklinde öykü isimlerinin belirlenmesinde de faydalanm›flt›r. 

Hüseyin Su, sayd›¤›m›z fliirsel yöntemlerden öyküyü fliire yaklaflt›r›p karma bir 
tür görüntüsü oluflturmadan ve metni öykü olmaktan uzaklaflt›rmayacak derecede 
"estetik bir bütünlük içinde" yararlanm›flt›r. Edebi eserlerde estetik de¤erin 
göstergelerinden biri olan "içerik/malzeme" ve "üslup/malzemeyi iflleme biçimi" 
uyumu yönünden Hüseyin Su öykülerine bakt›¤›m›zda yazar›n "Neyi?" anlatt›¤›na 
önem verdi¤i derecede "Nas›l?" anlatt›¤›na da önem verdi¤i görülmektedir. 
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