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Öz 

Göç olgusu, insanlık tarihiyle özdeş bir geçmişe sahiptir. Dini metinlerde geçen Hz. Âdem ve Hz. 
Havva’nın cennetten kovulması, insanlığın yaşam serüveninin göç olgusuyla şekillendiğini gösterir. Merak 
unsurunun da bir tetikleyen olduğu zorunlu mekânsal değişim, insanın bireysel arayışının toplumsal yönüne de 
işaret eder. Daha çok fiziki bir durumun ifadesi olan göç, aynı zamanda zihinsel bir değişimin de habercisidir. 
Bu bağlamda göç olgusu, birey açısından kronolojik zamanın tersinden işletilmesi mücadelesinin yerine geçer. 
Zira birey; göç ile sosyal değişimlerin ve çatışmaların odağında yer alarak aktif bir rol yüklenir.  

Mustafa Kutlu, son dönem Türk hikâyesinin önde gelen isimlerindendir. Kutlu, işlediği toplumsal 
konularla ve anlatım teknikleriyle yazın geleneğimizde önemli bir yere sahiptir. Özellikle eserlerindeki geniş bir 
coğrafyaya yayılan mekân tercihleriyle yazar, Anadolu insanının yaşamlarını, acılarını, sevinçlerini, dostluklarını 
ve duyarlılıklarını başarılı bir şekilde işlemiştir. Yazarın öne çıkardığı bir diğer tema da göçtür. Göç olgusu 
çevresinde Anadolu insanının birbirine ne kadar yaklaştığı ya da uzaklaştığı vurgulanmıştır. 

Kutlu’nun Uzun Hikâye adlı eseri, göç olgusu çevresinde kurgulanmıştır. Mekânlar, aktif bir kimlik 
kazanarak hikâye kişilerinin tanıklığını yapmaktadır. Böylece göç olgusunu yaşayan roman kişileri ile göç 
olgusunun odağındaki mekânlar arasında karşılıklı bir etkileşimin söz konusu edildiği söylenebilir. Bu 
çalışmada, Uzun Hikâye ’de ki göç olgusu analitik bir yaklaşımla incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mustafa kutlu, uzun hikâye, göç.  

      Abstract 

The phenomenon of migration has a history identical to the history of humankind. The dismissal of Adam and 
Eve from heaven demonstrates that the life-long journey of humankind that has been shaped by the migration 
phenomenon. The compulsory spatial change in which the curiosity is also a trigger that points to the social 
aspect of the individual search of the human being. Immigration, which is a manifestation of a more physical 
situation, is also a sign of a mental change. In this context, the phenomenon of migration replaces the struggle of 
the individual to operate in reverse in chronological time. Because, the individual plays an active role with taking 
part in the center of migration and social changes and conflicts. 

Mustafa Kutlu is one of the prominent writers of the contemporary Turkish story. The writer has a 
significant position in our literature with the subjects on social issues in his works and his techniques of 
expression. Especially, with the space preference spreading to a wide geographical area of his works, the writer 
has successfully mentioned Anatolian people’s lives, pains, gladness, friendships and sensitivities. Another 
theme is the migration that the author highlights. It has been emphasized that the people of Anatolia are 
approaching or moving away from each other in terms of the migration phenomenon. 

Kutlu's story, The Long Story, has been fictionalized around the migration phenomenon. Spaces are 
making an eyewitness of the characters of the story by acquiring an active identity. Thus, it can be said that there 
is a mutual interaction between the characters of the story who experience the migration and the spaces at the 
center of the migration phenomenon. In this study migration phenomena in Uzun Hikâye is analyzed analytically. 
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Giriş 

İnsanlar, toplumsal ya da bireysel sebeplerden dolayı göç etmek durumunda/ zorunda 
kalabilmektedirler. “Nüfusun bir yerden başka bir yere hareketi olarak tanımlanan, çok çeşitli, çok 
nedenli ve çok sonuçlu olan göç” (Koyuncu, 2012: 379) kimi zaman insanların isteyerek kimi zaman 
da dış etkenlerin bir sonucu olarak başvurdukları aktif bir durumdur. “Daha mutlu, daha huzurlu ve 
müreffeh bir hayat sürme uğruna insanlar bazen oldukça ağır şartlar altında bulundukları ülkeden 
başka ülkelere gitmeye çalışırlar.” (Şahin, 2011: 82). Özellikle 20. ve 21. yüzyıl, yaşanan savaşlar ve 
ekonomik problemler yüzünden insanların çoğunlukla toplu bir şekilde yer değiştirmelerine tanıklık 



etmiştir. ‘Göçler çağı’ olarak da ifade edilebilecek bu dönemde “milyonlarca insan, doğdukları 
ülkelerin dışında iş, yeni bir ev ya da sadece güvenli bir yer aramaktadır.” (Castles-Miller, 2008: 6).  
Bu mekânsal değişim, hem giden hem de gidilen yerdeki insanlar için bazen kısa vadede bazen de 
uzun vadede bir değişimin de habercisidir.  

İnsanların isteyerek ya da zorunluluktan dolayı mekân değişikliğine başvurması, insanlık tarihi 
kadar eski bir süreci ifade eder. Kutsal metinlerde Hz. Âdem ve Havva’nın cennetteki yasak elmadan 
yemeleri sonucunda dünyada yaşamakla cezalandırıldıkları anlatılmaktadır. Bu zorunlu göç, sonraki 
süreçlerde insanoğlu için sürekli tekrarlanan bir durum olacaktır.  

Göç olgusu, ister toplumsal ister bireysel sebeplerden olsun her haliyle edebiyatın da odağında 
olan bir konudur. Odak noktasına insanı ve insanı ilgilendiren her şeyi alan edebiyatın; kıtalar, ülkeler 
ve şehirlerarası bir durumu ifade eden göç olgusuna uzak kalması düşünülemez. Zira göç, toplumsal 
ve bireysel hafızayı bir şekilde etkilemekte ve dönüştürmektedir. Her ne kadar göç, bir kaçışı ifade 
etse de aynı zamanda bir umudun da göstergesidir. Bu sebeplerden dolayı göç, ister dolaylı ister 
doğrudan olsun edebiyat için önemli bir konudur.  

Öykü yazmaya Ortadaki Adam (1970) adlı eseriyle başlayan Mustafa Kutlu (d. 1947), yazdığı 
115 civarındaki öyküsüyle son dönem Türk öykücülüğünde adından söz ettiren bir yazardır. 
“Hikâyenin bendeki karşılığı halimi arz etmekten ibarettir. Görüp gözlediklerimi yazarken de budur… 
Kendini yazan biri değilim, bu bağlamda toplum ve onun meseleleri bir öncelik kazanıyor. Ancak ferdî 
olanla içtimaî olanı ayırt etmiyorum. Bunlar birbirini var eden şeyler” (Kutlu, 2000: 370) diyen 
yazar, toplumsal yapıyı yansıtmada öykü türünün kendisi için işlevsel bir rol yüklendiğini ifade eder. 
Yazarın öykülerinde karşımıza çıkan toplumsal yapı, herhangi bir tez çevresinde varlık bulmaz. 
Yaşamın kendi seyri içinde seven, nefret eden, acı çeken, mutlu olan/ olmak isteyen Anadolu insanı 
ele alınmıştır. Anadolu insanının toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal yapısı da Kutlu’nun 
öykülerinde kendisine fazlasıyla yer bulur. Gerçek hayatın bir kesiti gibi olan öykülerde hayatın 
olağan akışına aykırı bir durum yoktur. Bu yüzden de öykülerde şaşırtmaca unsurlara pek rastlanmaz. 
Bu ‘sadelik’, öykülerdeki kişi ve yaşamaları daha anlaşılabilir bir noktaya taşır. 

Yazar, öykü türünün romana göre daha kısa olmasını bir sorun olarak görmez. Aksine bu 
kısalık, onun için bir tercih sebebine dönüşmüş gibidir. Kısa yazmak onun için yoğun yazmanın yerine 
geçer. Daha çarpıcı, kimi yerde çok anlamlı bir üsluba kapı aralar. Tasvirci anlatımın kendisini 
fazlasıyla hissettirdiği bu üslup, görselliği fazlasıyla ön plana çıkarmaktadır. “Mustafa Kutlu’nun öykü 
dili, zaman zaman dilbilgisi kurallarına da boş veren serâzad, bıçkın, çağıltılı, iç konuşmalarla için 
için hızlı akan, sağlam ve canlı diyaloglarla mükâlemeye dönüşen, yer yer argo deyimler ve 
söyleyişlerle, türkülerden, şiirlerden dizelerle, masallardan, destanlardan, geleneksel anlatı 
metinlerinden bildik deyişlerle, kahramanların yöresel şiveleri ve hiç bilmediğimiz, okuduğumuz 
hiçbir metinde rastlamadığımız, ilk kez öykü kahramanlarının dilinden duyduğumuz sözcüklerle… 
okuyucuyu sarıp sarmalayan bir dildir.” (Lekesiz, 2001: 115). 

Romandan ziyade öyküyü tercih eden Mustafa Kutlu, Uzun Hikâye’yle beraber, uzun öykü 
türünde eserler vermiştir. Öykü, adı üstünde 115 sayfalık yapısıyla romana kapı aralamaktadır. Yazar, 
“eserine bu tevriyeli ismi seçmekle hem tür adını korumuştur hem de eserde anlatılacakların “uzun 
hikâye” dedirtecek kadar girift olduğunu belirtmek istemiştir.” (Tonga, 2008: 437). Uzun Hikâye 
içinde barındırdığı anlamlar bakımından bir dönemin şahididir. Satır aralarında aktarılan kimi olay ve 
durumlar, yaşanan coğrafyada olmuş ve olacak olan olayların göstergesi niteliğindedir (Can ve Özbay, 
2014: 68).    

Mustafa Kutlu, öykülerindeki temel izleği şu şekilde ifade etmektedir: “Türkiye’de yaşanan 
toplumsal değişme, şehirleşme olgusu ve göç, beni sürekli meşgul eden konuların başında 
gelmektedir.” (Dirin, 1999:106). Uzun Hikâye adlı kitapta da göç olgusu, birey/ler/in arayışlarının 
ifadesi olarak işlenmiştir. Öyküdeki göç olgusu, bireylerin mekâna karşı verdikleri mücadeleyle ifade 
edilmiştir. Mekânsal genişleme, bireylerin arayışlarının yerine geçer. Öykü kişileri,  göç olgusu 
çevresinde yeniden bir kimlik kazanmakta ve geçmiş deneyimleriyle gelecek inşasını 
sürdürmektedirler. Öyküde göç olgusunun neden olduğu ya da var ettiği aidiyet sorunu, geniş bir 
şekilde işlenir ve bireylerin kimlik inşasında ne denli belirleyici olduğu irdelenir.  

 



1.Uzun Hikâye’de Göç İzleği  

Uzun Hikâye adlı öykü; olay örgüsü, mekânı ve zamanı kullanma biçimleriyle tam anlamıyla 
göç olgusunu odağa almıştır. Göçün tüm çağrışımları, öyküde kendisine yer bulmaktadır. Çoğunlukla 
dış etmenlerin bir sonucu olan göç, ayrıca içsel bir yolculuğu/ arayışı da içinde barındırır. Uzun 
Hikâye, bu iki durumu da ihtiva etmektedir. Önce dış etmenlerin dayatmasıyla açığa çıkan göç, 
öykünün sonlarına doğru içsel bir yolculuğa dönüşür. 

Öykü, geriye dönüşlerle göç olgusunun başlangıcına vurgu yapar. Öyküde adı verilmeyen 
kahraman-anlatıcısının büyük dedesi, “Pelvan Sülüman”, torunu, kahraman-anlatıcının da babası olan, 
Ali’yle beraber Bulgar zulmünden kaçarak Kırcaali’den Türkiye’ye göçer. Bulgaristan’da kalan 
ailenin diğer fertleri de kaçma girişiminde bulunurlar, fakat Bulgar güvenlik güçleri tarafından 
yakalanırlar. Torunu dışında tüm ailesini geride bırakarak İstanbul’a yerleşen Pelvan Sülüman, 
milliyet olarak Türk ise de mekânsal bağlamda göçmendir. Zira o, doğup büyüdüğü toprakları terk 
etmek zorunda kalmıştır. Öykü kurgusunun yaslandığı göç, Pelvan Sülüman’ın bu zorunlu göçünün bir 
sonucudur. Bu dış sebeplerden beslenen göç, öyküde dallanıp budaklanacak ve farklı şekillerde 
yeniden karşımıza çıkacaktır. Zorunlu göç, içsel yolculuğun göç ile karşılık bulması noktasına kadar 
da evrilecektir. 

Pelvan Sülüman, yerleştiği İstanbul’un Eyüp semtinde çalışmış ve ekonomik olarak kendisine 
yeter bir noktaya gelmiştir. Ancak o, dışarıdan gelerek dâhil olduğu yeni hayatında kolay bir şekilde 
kabul görmemiştir. Bazen, kendisine sorun çıkaranlara karşı zor kullanmaktan da çekinmemiştir. 
“Orta mektebi” bitiren torunu Ali’yle “sırt sırta verip tutunmuşlar hayata” (Kutlu, 2000: 12). Yazar, 
tam da bu noktada kahraman-anlatıcının hikâyesini bir göç neticesine yaslayacaktır. Bu durum, 
hayatın olağan akışıyla uyumludur. Zira yazar, hayatın tam olarak bir göçten ibaret olduğunu sezdirir. 
“Hayat dediğin nedir ki. Anlaşılmaz bir sır. Kurduğumuz düzen hep öyle sürüp gidecek sanırız. Birden 
ip kopar, ışık söner, her şey darmadağın olur” (Kutlu, 2000: 12). Anlatıcı kahramanın, hayatı 
anlaşılmaz ve sırlarla örülü bir döngüde sunması, Ali’nin hikâyesinin de başlangıcına işaret eder. 
“Koca Pelvan Sülüman cami şadırvanında abdest aldığı bir sırada devrilen bir dişbudak gövdesi gibi 
göçüvermiş”tir (Kutlu, 2000:12). Dedenin “göçüvermesi”, hikâyesini başka bir ‘evrende’ 
sürdürmesini imlese de Ali’nin bu göçle şekillenen yeni bir hikâyenin kahramanı olmasına da kapı 
aralar. O yaşta “dededen de yetim kalan” Ali’nin, “bir daha o bahçeye, o ahşap eve giresi 
gelmemiş”tir (Kutlu, 2000: 13).  

Her göç, aynı zamanda büyük bir zorluğu ifade eder. Kolay göç yoktur da denebilir. Zira göç 
demek, “hayatın demir örsünde dövülmek üzere kendini zamanın girdabına fırlatıp” (Kutlu, 2000: 13) 
atmaktır. Küçük yaşta hayata tutunmaktan başka bir çaresi olmayan Ali, birçok işe girip çıkar. Bu 
arada Eyüp’te komşuları olan bir kıza gönlünü kaptırır. Ailesinin kızı başkasıyla evlendirmek istemesi 
üzerine kızla beraber kaçma planları yaparlar. Ali’nin göç hikâyesinin temelinde aşk vardır. Ancak bu 
aşk, tek başına onun göçmesi için yeterli değildir. Kızın zorba “kabadayı ağabeyleri”bu aşkın 
önündeki engellerdir. Aşk ve zorbalık gibi zıt iki durum, kaçmak ya da göçmek olgusunu var 
edecektir. Dedesi gibi ‘zorbalardan’ kaçarak yeni bir hayata başlamak isteyen Ali de kızı kaçırarak 
yeni/ kendi göç hikâyesini başlatmış olur.  

Uzun Hikâye adlı öyküde, öykünün asıl kahramanlarından oluşan ailenin dışında da çeşitli göç 
hadiselerine rastlanır. Çoğunlukla bir göçmen ailenin göç hikâyesi vurgulandığından biz de bu ailenin 
göç hikâyesini odağa alacağız. Öykünün son göç hikâyesinin kahramanı aynı zamanda anlatıcı da olan 
Ali’nin oğludur. Onun hikâyesi, babasının ya da büyük dedesinin göç hikâyesinden farklıdır. O da 
babası gibi âşık olur ve yine babası gibi, âşık olduğu kıza kaçmayı teklif eder. Ancak kız, birlikte 
kaçma teklifini kabul etmez. Bu arada Ali Bey ise hapistedir. Hem kimsesizlik hem de hüsranla bitmiş 
bir aşktan dolayı kahraman-anlatıcı yaşadığı mekândan kaçıp kurtulmak ister. Onun göç hikâyesi, 
herhangi bir ‘zorbanın’ baskısının sonucunda açığa çıkmaz. İçsel yolculuğunu tamamlamak ya da içsel 
yolculuğunu başlatmak arzusunun bir sonucudur denebilir.   

Öykünün temel vurgusu da kahraman-anlatıcının hikâyesiyle gösterilir. Göç eden insanlar, 
çoğunlukla mekânlara ya da kişilere bağlı/ bağımlı kalmadan yaşam serüvenlerini devam 
ettirdiklerinden ekonomik hayata katılıp üretime destek olmaktadırlar. Bu da onların çalışarak 
yaşamlarını sürdürmeleri sonucunu doğurmaktadır. Babası gibi türlü işler yapmış ama hep babasına 



bağımlı bir hayat sürdürmüş olan kahraman-anlatıcı, göç kararı aldıktan ve ‘herhangi bir kasabaya’ 
gittikten sonra “hangi işin ucundan tutsa becerebileceğine” (Kutlu, 2000: 115) inanmaktadır. Zira 
anlatıcı, hem babasının yaşadıkları hem de babasından duyduğu büyük dedesinin hikâyesini 
kanıksamış, kendisinde göç eden insanlara dair bir bellek durumu güçlü bir şekilde belirginleşmiştir. 

2. Göç ve Aidiyet Sorunu 

Göçün insan üzerinde neden olduğu en önemli sorunlardan biri de aidiyettir. Bir yerde sürekli 
yaşamanın verdiği rahatlık, göç eden bireylerde görülmez. Onları bir yere bağlayan unsurlar, bir yeri 
kendisine mekân olarak seçenlerden farklıdır. Göçmenler, mekânın belirlediği toplumsal dokuyu 
benimsemedikleri ya da benimsemek istemedikleri için aidiyet sorunuyla karşı karşıyadırlar. Onlarda 
coğrafyanın ve geleneklerin var ettiği toplumsal normlar, karar almada birincil düzeyde bir öneme haiz 
değildir, ama toplumla iletişim halinde oldukları için toplumda var olan geleneksel yapıdan kendileri 
açısından olumsuz anlamda etkilenirler. Muhataplarının toplumsal normlara bağlı kalarak aldıkları 
kararlar, onların aidiyet sorununu belirginleştirerek bir sorunsala dönüştürür.  

Olumsuz kimi etkilerine rağmen, göçmenlerin aidiyet sorunu yaşamaları, bazen de olumlu 
sonuçların açığa çıkmasına destek de olabilmektedir. Toplumun katı bir şekilde yaşadığı geleneksel 
normlar, kişilerin ‘birey’ olarak farklılıklarını ortaya koymaları önünde bir engeldir. Kişisel tercihler 
anlamsız olabilmektedir, ama göçmenler, geleneksel normların var ettiği bir kişiliğe sahip olmadıkları 
için karar almada daha bireysel bir tutum içinde olabilmektedirler. Farklılıklarını ortaya koyabilmekte, 
karşılaştıkları sorunlara daha eleştirel yaklaşabilmektedirler. Daha doğrusu göçmenler geleneksellere 
göre daha bireyselleşmiş kişilerdir denebilir. Göçmenliğin aidiyet noktasında kimi olumsuz tarafları 
olmasının yanında bu türden kimi avantajları da olduğu söylenebilir.        

Uzun Hikâye, bireyleşme yolunda mesafe kat eden göçmen kişilerin yaşadıkları coğrafyalarda 
karşılaştıkları aidiyet sorunlarını da odağa almaktadır. Öyküde üç nesilde yaşanan göç olgusu, aidiyet 
sorunu bağlamında her seferinde şekil değiştirerek genişler.  

Öykünün göç olgusunu başlatan kişisi Pelvan Sülüman’dır. Pelvan Sülüman, Bulgar 
zulmünden kaçarak İstanbul’un Eyüp Sultan semtinde “bahçeli ahşap bir eve” yerleşmiş, “Sonra aile 
bağları büsbütün unutulmuş”. İstanbul’da Kırcaali’den birkaç hemşerisiyle irtibata geçmiştir. Onun 
tek derdi, yanında getirdiği torunuyla beraber kimseye muhtaç olmadan geçinebilmektir. 
“Bulgarya’da iken davar besler, sütçülük yaparmış.. Elde avuçta olan az bir para ile birkaç koyun 
alıp bahçenin bir köşesine yaptıkları ahıra koymuşlar”  (Kutlu, 2000: 11). İşte bu noktada Pelvan 
Sülüman’ın aidiyet sorunu başlar. Zira “Bulgaryalı mahalle arasını ahıra çevirdi, horoz sesinden, inek 
böğürtüsünden, gübre kokusundan bunaldık diyenler çoğalmış” (Kutlu, 2000: 12). Aslında sorunun 
tek kaynağı bu besiciliği Bulgaryalı Pelvan Sülüman’ın yapmasıdır. Eğer başkası, Eyüp Sultan’ın 
yerlisi biri, bu işi yapsa kimsenin rahatsız olacağı yoktur. O, tüm geçmişini, ailesini geride bırakarak 
gelmiştir. Yaptığı işten dolayı kendisini tehdit eden bir adamı “tutuğu gibi bahçedeki dut dalına 
asıvermiş. İbret olsun diye beş altı saat bekletmiş orada. Ondan sonra ses seda kesilmiş haliyle” 
(Kutlu, 2000: 12). Tek derdi, geldiği İstanbul’da yeni bir hayat kurup yaşama tutunmak olan Pelvan 
Sülüman’ın kaybedecek çok şeyi yoktur. Kendisini benimsemeyen, kabul etmekte direnen insanlara 
karşı o da kaba kuvvete başvurmuş ve başarılı olmuştur.  

Pelvan Sülüman’ın göçmen olarak geldiği İstanbul’da başka bir sorun yaşadığı görülmez. 
Bunun temel sebebi de onun toplumun sosyal yaşamına dâhil olmaya çalışmaması gösterilebilir. Zira 
o, bedenen Türkiye’deyse de tüm hatıraları Kırcaali’ye aittir. Ait olmadığı toplumda kendisine yeten 
bir hayat mücadelesi vermektedir. Kendisinden sonra torunu Ali’ye yetecek bir sermaye bırakmak, 
onun hayattaki tek gayesidir. Yoksa onun ait olmadığı bir topluma dâhil olmak gibi bir kaygısı yoktur. 
Onun bu durumu, yabancısı olduğu toplumdaki en güçlü özelliğidir; bu yüzden de kendilerine yeten 
bir düzen kurabilmiş ve yeni hayatında sendelememiştir.   

Pelvan Sülüman’dan sonra Pelvan Sülüman’ın göçten beslenen belleğinin taşıyıcısı, torunu 
Ali’dir. Ali, aidiyet sorununu dillendirmeyen ama derin yaşayan kişidir. Ortaokul öğrencisiyken 
geldiği İstanbul, onun geçmişini unutmasına ve yeni bir hayat kurmasına yetecektir. Fakat o, dedesiyle 
geldiği bu yeni topraklarda buranın “yerlisi” değildir. Ona bakışlar da hep bu yöndedir. Bu durum, 
onun yerleşik bir düzene geçmesinde engeldir. “O, gökkubbenin altında yapayalnız bir adamdır” 



(Kutlu, 2000: 10). Onun için İstanbul, herhangi bir yerdir. Şehirle özdeşleşen bir geçmişe sahip 
değildir. Bu yüzden de hep Bulgaryalı Pelvan Sülüman’ın torunu olarak bilinecektir. 

Ortaokulu bitiren Ali’nin hayatında göç belleğini harekete geçiren dedesinin ölümüdür. Dedesi 
öldükten sonra “bir daha o bahçeye, o ahşap eve giresi gelmemiş”tir (Kutlu, 2000: 13). Komşuların 
tüm telkinleri Ali’yi kararından caydırmaz. Yapılan telkinler, Ali’nin İstanbul’a dair yaşadığı aidiyet 
sorununu ortadan kaldırmaya dönüktür: “Ali gel etme, dede ocağını tüttür, biz sana destek oluruz, 
daha yaşın küçük, hele bir vakit geçsin, seni buradan eveririz, geçinip gidersin” (Kutlu, 2000: 13). 
Mahallelinin “dede ocağını tüttür” ve “seni buradan eveririz” ifadeleri, dönemin geleneksel 
toplumunda bir şehre aidiyetin temel unsurları gibidir. Ocak, ev anlamında yerleşik düzeni ifade 
ederken, evlenmek de o şehirde yakın akraba edinerek orayı yurt edinmenin yerine geçer. Ocak, Ali 
için muhtemelen sadece Bulgaristan’ın Kırcaali şehriyle ilgili bir anlama sahiptir.  

Yazar, göç olgusunu yaşayacak olan Ali’yi, “hayatın demir örsünde dövülmek üzere kendini 
zamanın girdabına fırlatıp atmış” olarak tarif eder. Ali’nin “tahsili yarım kalmış. Bir sürü işe girip 
çıkmış. Kâtiplik, puantörlük, muhasebe yardımcılığı, bir kitapçıda tezgâhtarlık, uzun bir süre avukat 
yardımcılığı yapmış”tır (Kutlu, 2000: 13). Tüm bu uğraşlar, onun gelecekte yaşayacağı göçler için 
direnç kazanmasına kaynaklık edecektir.        

Ali’nin askerlik sonrasında Eyüp’te aynı mahallede oturdukları Münire’ye duyduğu “bitimsiz 
aşk”, onun göç yollarında geçecek hayatında bir dönüm noktasıdır. Münire’nin “belalı” ağabeylerine 
rağmen o, Münire’yi kaçırmaya cesaret edebilmiştir. Çünkü o Bulgar zulmünden kaçmaya cesaret 
eden bir geleneğin son üyesidir. “Zalim” devlet politikasına başkaldırmış olan Ali için birkaç belalıya 
karşı çıkmak hiç de zor olmayacaktır. Münire’yi kaçırdıktan sonra gittiği sayısız kasabaların hiçbirini 
kendisine yurt edinememiştir. Onun tüm hikâyesi; “böylece o kasabadan da kaçıvermişler” (Kutlu, 
2000: 21), “üç beş parça eşyayla bir tirene atlamışlar. Nereye gideceklerini bilmiyorlar” (Kutlu, 
2000: 22) şeklinde özetlenebilir. O, trenden ineceği hiçbir durağı önceden hesaplamamıştır. Vaktin 
geldiğine inandığında “Münire uyan, önümüzdeki istasyonda iniyoruz” (Kutlu, 2000: 22) diyecektir. 
Onun için aidiyet, bir yerde rahat olduğu süreyle sınırlıdır. Rahatı kaçtığı andan itibaren ya da 
ilkelerinden taviz vermek zorunda kalacağı noktada mekâna dair aidiyet duygusu son bulur. Oysaki 
Ali Bey, gittiği şehirlerde kalabilmek için geleceğe dönük planlar da yapmıştır. Örneğin gittikleri 
kasabalardan birinde devraldığı bir kitapçı dükkânından sonra “ince ince planlar” yapacaktır, bu 
kitapçı dükkânını “bir kültür ocağına” dönüştürecektir. Sorunsuz geçen günlerde oğlunun “buraya 
yerleşiyoruz galiba” düşüncesi karşısında “ömrünce mülkiyet hissini tatmamış, bir mekâna 
bağlanmamış gezginci Ali Bey, ilk kez kendine ait bir çatının altında yorgun ama memnun” (Kutlu, 
2000: 64) görünmektedir. Şüphesiz ki bu memnuniyet, Ali Bey’in verdiği “fazilet mücadelesinden” 
dolayı çok uzun sürmeyecektir.    

Öyküde Ali Bey’in oğlu olan kahraman-anlatıcı, göçü kendisine mekân edinen ailenin son 
ferdi olarak karşımıza çıkar. Onun hikâyesi, iç dünyasında yaşadıklarını ifade etmesi açısından daha 
belirgindir. Babasının bir yerde “dikiş tutturamaması” dolayısıyla o da babasıyla beraber sürekli 
göçmek zorunda kalmıştır. Hayatının bu döneminde zihninde sadece “gökyüzü, bulutlar, anne(s)inin 
mavi gözleri” kalmıştır. Gökyüzü ve bulutlar, mekânsızlığı vurgularken anne, yitirilen mutluluğun 
yerine geçer. Anlatıcı, hayatının bir parçası haline gelen aidiyet sorununu şu şekilde ifade edecektir:  

“Ben işte, tuhaf bir şey, yollarda doğmuş, yolculukta büyümüştüm. Elbette ki bir kazanın nüfus 
kütüğüne yazılmış kaydım, ama oralı değilim ki. 

Nereliyim acaba?” (Kutlu, 2000: 18). 

Anlatıcının her kelimeyi özenle seçtiği yukarıdaki iç diyalog, onun ve dahi göçmenliğe 
mahkûm olmuş ya da göçmenliği bir yaşam biçimi olarak tercih etmiş kişilerin hayatta yaşadıkları 
aidiyet sorununun özeti gibidir. Yollarda doğmak, yolculuklarda büyümek ve nereli olduğunu 
bilememek, kahraman-anlatıcının göçmenliğin her türlü boyutuyla yüzleştiğini göstermektedir. 
Anlatıcı, iç dünyasında bir yere ait olamamanın var ettiği sorunu da şu iç monologla ifade eder: 

“Coğrafyaya, mekâna dair bir bağlanma, bir aidiyet duygusu yok bende. Zihnimi eşiyor, 
hafızamı yokluyorum. Hep yollar, kıvrılıp giden tozlu yollar, eski dökülen otobüsler, kamyon 
karoserleri, tiren rayları, vagonlar, kurum, is” (Kutlu, 2000: 18).  



Hanyeri kasabasında Feride adlı kıza âşık olması, onu babasına yaklaştırır. Babası, kız 
kaçırmaya karar verdiği zaman askerliğini yaptığı düşünüldüğünde en az yirmi iki yaşındadır. Anlatıcı 
ise vaka zamanında üniversite sınavlarına girmiş, bir yer kazanamamıştır. Nasıl ki babası annesini 
kaçırmışsa o da Feride’yi kaçırmayı düşünür. Ancak Feride, buna karşı çıkar. Feride, kahraman-
anlatıcıyı sevdiği halde kaçmayacaktır. Oysaki kahraman-anlatıcı, “kırmızı kiremitli, beyaz badanalı 
küçük ev.. Evin bacasından mutlu kıvrımlarla yükselen dumanlar” (Kutlu, 2000: 67) düşlemektedir. 
Bu düş, onun yerleşik hayata geçişe yakın olduğunu gösterir. Bu yüzden babası Ali Bey’in 
Hanyeri’nde politik konulara müdahil olması onu korkutur. Babası tutuklandıktan sonra, hayatta 
kimsesiz kalır. Bu zamanlarına dair duygularını yine onun şu iç monoloğundan öğreniriz: 

“Yaşadığım zehir yeşili acı yükselmiş gırtlağıma dayanmıştı. Geceleri, yalnız geçen geceleri 
ne yapacaktım. Bazen pencereyi açıp ‘yeter artık, yeter’ diye bağırasım geliyor” (Kutlu, 2000: 107).  

Tüm hayatını babasına bağımlı bir şekilde sürdüren kahraman-anlatıcı, artık bir karar vermek 
zorundadır. Bu vereceği karar, fiziki olarak kendisini babasından uzaklaştırsa da hayata bakış 
noktasında babasıyla tam anlamıyla örtüşmeye başladığını gösterir. Hapishanede bulunan babasına 
‘göç’ düşüncesini açar. Ali Bey, oğlunu gidiş konusunda cesaretlendirir. Nereye gittiğini sorduğunda 
oğlu, “bilmiyorum” dediğinde Ali Bey, “bilmemek en iyisi” (Kutlu, 2000: 110) diyecektir. Çünkü 
göçmenin yurt edineceği belli bir yeri yoktur. Böylece kahraman-anlatıcı da, babası gibi, trene binerek 
“meçhul bir istasyonda” inecektir. O zamana kadar, kendisine güveni olmayan ve hep babasına 
özenen kahraman-anlatıcı, bilmediği bir kasabada yalnız kaldığında “hangi işin ucundan tutsam 
becerebileceğime inanıyorum artık” (Kutlu, 2000: 115) diyerek aidiyetten ziyade yaşamı hiç kimsenin 
desteği olmadan sürdürmenin önemli olduğunu öğrenmiştir. 

Öyküde genellikle erkek kişilerin aldıkları ve uyguladıkları göç kararları, ayrıntılı bir şekilde 
işlenmiştir, ama kadınların göçe bakışları ve aidiyet olgusunu nasıl değerlendirdikleri de ele alınmıştır. 
Ali Bey’in eşi Münire ve kahraman-anlatıcının sevdiği kız olan Feride’nin de zorunlu sebeplerden 
kaynaklanan/ kaynaklanacak olan göçe bakışları erkek kişilerin yaklaşımlarından farklıdır. Bu 
farklılık, kadınların yaşadıkları şehirlerde ve kasabalarda ‘yerli’ olmalarıyla ilgilidir. Münire, başlarda 
Ali Bey’in kaçma teklifine “kaçan kız olmaktan” utandığı için karşı çıkar. O, kaçma kararını, 
ağabeylerinin kendisini “zengin (bir) adamın akıldan yaya oğluna yamamaya” (Kutlu, 2000: 14) 
kalkışmalarından sonra alır. Eğer bu zorunlu evlilik olmasa Münire kaçmayacaktır. Kaçmasına rağmen 
göçmen yaşamı genç kadına zor gelmektedir. Münire Hanım, “bir eli şakağında, meçhule doğru giden 
tirende, sonumuz ne olacak böyle, ne kadar çekeceğiz bu göçebe hayatı” (Kutlu, 2000: 22) diye 
düşünerek Ali Bey gibi göçebe hayatı içselleştiremediğini belirtmiştir. Aynı şekilde Feride de 
“Hancılardan bir kız kocaya kaçtı” (Kutlu, 2000: 108) dedirtmek istemediğinden sevse bile 
geleneklerine, ailesine ve yaşadığı coğrafyaya karşı aidiyet duygusu içinde olduğunu ifade etmiştir. 
Buradaki aidiyet duygusu, her ne kadar bireysel tercihleri yok saysa da kişinin yaslandığı köklerle 
sağlam bir ilişki içinde olduğunu gösterir.  

3. Göçün Mekânsal İzdüşümü 

Göç, ister içsel ister fiziki anlamda olsun doğrudan doğruya mekânla ilgilidir. Mekân, göç 
olgusunun derinleşmesine paralel olarak genişler. Her mekân, göç ile ilişkili olan bireyler üzerinde 
yeni bir kimlik inşasına aracılık eden bir durum var eder. Kimlik inşasının mekânla ilişkisi, geçici bir 
durum var etse de derinden derine bir etkiye kapı aralar. Bu yüzden de göç mekânları, göç eden 
bireyler için bir sığınak/ korunak hükmündedir denebilir. Bu hem fiziksel olarak hem de zihinsel 
anlamda böyledir.  

Uzun Hikâye, tam anlamıyla mekânlar arasında göç olgusunu belirginleştirir. Öyküde ifade 
edilen her mekân, geçici bir kimliğe sahiptir ve göç eden bireyler için geçici bir sığınak işlevi 
görmektedir. Bu mekânlar, göç eden bireyler ve açık mekânlar arasında bir sınır çizer. Öyküde bu 
bağlamda kendisini en fazla gösteren kelimeler; kasaba, vagon, tren, istasyon ve otel sözcükleridir.  

Öyküde adı verilmeyen birçok kasaba söz konusudur. Bu kasabalardan ilki muhtemelen 
“doğuda” bir yerde olmalıdır. Kasaba ve doğu vurgusuyla göç olgusuna derinlik kazandırılmıştır. 
Küçük yerleşim birimlerinin ön plana çıkarılması, özellikle Ali için bir kaçışı ifade eder. Kaçırdığı eşi 
Münire Hanımla bu kasabalarda saklanır. Kasabaların kentlerden küçük olması, kaçış için bir sığınak 
olarak düşünülmesiyle ilgilidir. Kasabanın köyden büyük olması, hem kabul görmeyi kolaylaştırması 



hem de daha iyi bir yaşam alanı sağlaması açısından tercih edilmiştir. Köy ve kent arasında bir geçiş 
kimliğine sahip olan kasabalar, bireyin kendisiyle hesaplaşmasına da olanak sağlar. Zira Ali Bey, 
gittiği her kasabada yeni insanlar tanımış, kişiliğini zenginleştirmiş,kendisiyle hesaplaşabilmiştir. 

Kasabalarda yaşayan insanlar, birbirine geçmiş hayatlar yaşarlar. Dışarıdan bu kasabalara 
dâhil olanlar ise daha fazla göz önündedirler. “Ah bu kasabalar. Hiçbir şeyin saklı kalamadığı küçük 
kasabalar” (Kutlu, 2000: 54), insanların hayata karışarak kaybolabileceği yerler değildir. Bu yüzden 
de bu yerlere dışarıdan gelerek geçici bir süre yaşamak isteyenler, davranışlarına dikkat etmek 
zorundadırlar. Aksi takdirde kabul görmedikleri bu yerlerden daha da dışlanacaklardır. Bu da göç 
olgusunu bir kasabaya sığınarak yaşamak zorunda kalanları daha da dar bir alana mahkûm edecektir. 
Çünkü onlar kasabalıların gözünde “yaban”dırlar. Yabanların ve dahi diğer gençlerin bu “ücra 
kasabalarda” âşık olması başlı başına bir sorundur. Bu kasabalarda delikanlılar, sevdiklerine 
kavuşmak için “yaz günü karlı dağdan kar getirmek” (Kutlu, 2000: 105) zorundadır.  

Ancak, sorunlu durumlar yaşatan kasabalarda bir değişim gözlenmektedir. Zira kasabalar, 
“giderek boşalıyor. Yerliler şehirlere göçüyor, onlardan boşalan evlere dağ köylerinden, 
Almancılardan yabancı insanlar yerleşiyor.” (Kutlu, 2000: 62). Bu değişime rağmen bu küçük 
kasabaların “her biri bir gizli sevda cehennemi” (Kutlu, 2000: 72) gibidir. Geleneksel kırsal kültürün 
katı kuralları, kasabalar için tersten bir işlev yüklenerek daha da derinleşmektedir. Bu katı kurallara 
karşı çıkarak “kasabalardan kaçanların serüvenleri.. birbirine benzer ve .. hepsinin sonu hüsranla 
biter” (Kutlu, 2000: 78). İnsanlar, yaşanan hazin hikâyelerden sonra kasabalarda “küçümen bir 
hayata” mahkûmdurlar.  

Yazar, kasabaları bir göç mekânı olarak sunarken kasabaların önüne getirdiği “küçük”, 
“ıssız”, “uzak”, “unutulmuş”, “çorak” gibi sıfatlarla buralardaki yalnızlığı ve durağan hayatı 
belirginleştirmiştir. Kasaba gibi göç mekânları, göçmenler için sürekli tekrarlanan bir labirentten 
farksızdır. 

Bu kasabaların en belirgin özelliği, tren istasyonlarıyla çevrelenmesidir ya da istasyonlarla 
birbirine bağlanmış olmasıdır. İstasyon binaları, daima insanlara yalnızlıklarını ve göçebe olmalarını 
hatırlatır. “Issız istasyonlar” ise insanlardaki çaresizliğin yerine geçer. Bu istasyonlarda bulunan atıl 
durumdaki “vagonlar” insanlar için bir barınaktır. Ali Bey de ailesiyle geldiği kasabada atıl durumda 
bulunan bir vagona yerleşir. Yazar, göç eden insanları bir vagonda ikamet eder göstererek onların her 
an gitmeye/ göçmeye hazır bir halde beklediklerini vurgulamıştır. “Küçük istasyon binasının 
arkasında, battal bir hatta çekilmiş, eski bir vagonda” (Kutlu, 2000: 8) kalan aile için bu “vagondan 
ev”,tam anlamıyla bir sığınak görevi görür. Mekâna ait olmamanın göstergesi olan vagon, ancak bir 
kadın sayesinde yerleşik hayata geçişte işlevsel olabilmektedir. Mesela Ali Bey’in karısı Münire 
Hanım, “vagon evin önünde bir bahçe kurmuştu. Vagonun çatısına çekilmiş iplere dolaşık ebruli, mavi 
kahkaha çiçekleri, cennet süpürgeleri, gece safaları, kadifeler, hatta teneke kutulara dikilmiş iki de 
karanfil vardı.” (Kutlu, 2000: 8). Kadın, doğayla uyumlu bir tutum takınmış ve geçici bir süreliğine 
olduğunu bilse de yerleşik düzene geçişte bir çaba içine girmiştir.  

Mahallelerden, sokaklardan izole edilmiş olan bu göçmen yaşamın dünyayla tek iletişimi, 
önünden geçen “posta katarı” sayesindedir. Posta katarı, birbirinden ayrılmış kişi ya da aileler 
arasında bağlantıyı sağlasa da görevini geride hüzünlü bir iz bırakarak ifa eder. Trenler ise göçmenler 
için, otellerle beraber, en kalıcı mekânlar gibidir. Öyküde trenin derin bir etkisi söz konusudur. Zira 
tren, bir ulaştırma vazifesi gördüğü kadar bir kaçış vasıtasıdır da. Ali, sevdiği kızı trenle kaçırmıştır. 
Gittiği kasabalarda yaşadığı sorunlardan sonra oradan yine trenle uzaklaşmıştır. Ali’nin oğlu, yalnız 
kaldığı ve sonu hüsranla biten bir aşktan sonra yaşadığı kasabayı trenle terk etmiştir. Tren, diğer 
ulaşım araçlarına göre göç eden için daha güvenli bir anlama sahiptir. Geriye dönüşü olmaması ve her 
istenildiğinde durdurulamaması özelliğiyle de tren, mekândan kesin bir kopuşu ifade eder. Örneğin Ali 
Bey, ailesiyle beraber “bir küçük nahiyenin kıyıcığında ıssız bir istasyonda iniyorlar tirenden” (Kutlu, 
2000: 23). Trenle olan irtibat, ancak trenden indikten sonra son bulmaktadır. Ali Bey’in oğlu, göç 
ettiğinde “tiren gitti. Ben ıssız istasyonda yalnız kaldım” (Kutlu, 2000: 113) diyerek tren, göç ve yolcu 
arasındaki duygusal ilişkiyi ifade etmiş olur. Zira “raylardan gelen tıkırtılar”da onun yalnızlığının 
yoldaşı gibidir. Öykünün bir tren istasyonunda başlaması ve yine bir tren istasyonunda son bulması bu 
bağlamda önemlidir. 



Göçmenler için hanlar, kervansaraylar ve otel odaları geçici ikamet mekânlarıdır. Öyküde hem 
oteller hem de han ve kervansaraylar söz konusu edilmiştir. Zira Mustafa Kutlu, Uzun Hikâye’nin olay 
örgüsünü göç eden insanlarla genişletmiştir. Göçmenlerin yaşam biçimi “o kasaba senin, bu şehir 
benim diyar diyar gezmek” şeklindedir. “Bitip tükenmez yolculuklar sırasında, bir kamyonun şoför 
mahallinde, bir at arabası üzerinde veya ikinci mevki bir tiren kompartımanında” (Kutlu, 2000: 10) 
sürüp gitmektedir. Göçmenler, temel ihtiyaçlarını karşılamak için durdukları mekânları ‘geçici yurt’ 
edinerek bir yaşam biçimi geliştirmişlerdir. Onların hatıraları da bu geçici yurtlarında değil, bu yurtlar 
arasında vasıta olarak kullandıkları araçlar ve bu araçlarda gözlemledikleri yerlerle ilgilidir.  

Ali Bey ve oğlu, “Hanyeri” adlı bir kasabaya göçerler. Yazar, olay örgüsüyle ilişkili bir 
kasaba adı üzerinden göçün tarihsel bir arka planı olduğunu sezdirir. Öyküyle pek de ilgili değilmiş 
gibi görünen kasabanın adının hikâyesi, öykünün derin yapısında verilmek istenen göç olgusuyla 
ilişkilidir. Kasabada otel sahibi olan “Şerif Bey’e göre kasabanın kurulu olduğu dağ eteğinde çok eski 
zamanlardan kalma bir ‘Han’ varmış.. bu nokta eski kervan yolları üstünde bir menzil, bir konaklama 
mahalli. Vaktiyle buraya bir han inşa edildi ise, o han yıkılsa, üzerinden asırlar bile geçse yeri bellidir 
ve oraya ‘Hanyeri’ derler” (Kutlu, 2000: 84-85). Göçmen mekânının dağ eteği gibi bir sıfatla 
nitelenmiş olması, buralara kalmaya gelenlerin garipliğini, yalnızlığını ve yabancılığını destekler. İsim 
üzerinden yapılan tanımlama, çok basit bir mantık üzerine oturtulmuş ve okurun, göçer durumda olan 
insanlara yaklaşımını olumlu bir noktaya çekmiş, empati yapmak için de destekleyici bir rol 
yüklenmiştir.   

Öyküde adıyla yer bulan “Sarıkaya Otel ve Kıraathanesi”, Ali Bey’in sığınağıdır. O, buradan 
işlerini takip etmektedir. “Sarıkaya Otel ve Kıraathanesi’nin bir köşesine koyduğu tahta masaya” 
(Kutlu, 2000: 33) yerleşir. O, nasıl ki bu kasabaya dışardan dâhil olmuşsa işlerini de kendisine ait 
olmayan otelin “bir köşesinde” görmek zorundadır. Otelde ikamet eden insanlar da onun gibi bu yere 
yabancıdır. Bu yüzden otel, dışarıdan gelenleri ‘içeride’ yaşayanlardan ayıran, aralarına sınır çizen bir 
görev yüklenmiştir. “Kırmızı kiremitli, uzun bir bina” olan otel, dâhilindekilere daima yabancı 
olduklarını, buraya ait olmadıklarını hissettirmektedir. Geçici ikamet yeri olan otel, göçmenlere her an 
bulundukları yeri terk etmeye hazır olmaları gerektiğini imler.  

Ali Bey’in oğlu, bir kasabaya indiğinde duyduğu ilk sözcükler de bu geçici mekânla ilgilidir. 
“Götürelim beyim, otel isterseniz” (Kutlu, 2000: 113). Öykü, bir otel odasında yaşanan yalnızlıkla, 
yabancılıkla son bulur. Otel odalarında yaşayanlar, civarın asıl sahiplerinden kabul görmek, belki de 
sahiplenilmek istemektedirler. Yazar, göçmenliği yaşatan asıl unsurun mekân olmadığını vurgular. 
Zira göç, daha çok iç dünyada yaşanan bir yabancılaşmanın sonucu olarak verilmiştir:   

“Mızıkanın nağmeleri otel penceresinden sızıp kasabanın dumanı tüten kırmızı kiremitli 
damlarına doğru yayılmaya başladı. Nereye kadar gider bu ses, kime ulaşır?” (Kutlu, 2000:115).  

Öyküde, yol metaforu, göçün bağlamına uygun bir işlevde karşımıza çıkar. Yol, çoğu zaman 
uçsuz bucaksız bir görünümdeyse de yerleşim yerlerini birbirine bağlama görevi görür. “Küçük bir eve 
doğru kıvrıla kıvrıla giden ıssız yol”, ev ahalisi için mutluluk kaynağıyken; göçmen için bu yollar bir 
hüzün sebebidir. Mesela göçmen bir ruha sahip olan kahraman-anlatıcıya göre “bu evin bacasından 
mutlu kıvrımlarla yükselen duman” (Kutlu, 2000: 67) görülmektedir. Kahraman-anlatıcının çevreye 
dair gözlemleri de hep bu minvaldedir. Gökyüzünde gördüğü “turna katarları”, aradaki karlı dağların 
engellemesine rağmen “gurbetteki sevgiliye selam” götürmektedir ya da öyle olması umulmaktadır. 

4. Göçün Zamansal İzdüşümü 

Zaman, canlı cansız tüm varlıkları kuşatan bir olgudur. Bu yüzden hiçbir varlık yoktur ki 
zamanın dışında olsun. Göç eden bireyler de ‘belli bir zamanda’ yaşadıkları maddi ya da manevi bir 
kargaşayı göç ederek dışa vururlar. Onlar için kargaşa, çoğunlukla bir karmaşa ile sonuçlanır. Edebi 
metinlerde zaman, kurgunun yaslandığı temel unsurlardandır. Çoğunlukla, reel gerçeklikte olduğu 
gibi, kimi hadiseler belli bir zamana bağlı olarak gerçekleştiğinde daha anlamlı olmaktadır.  

Uzun Hikâye, zaman unsurunu göç olgusu çevresinde başarılı bir şekilde işleyen bir öyküdür. 
Zaman, öyküde belirsiz bir şekilde yer almıştır. Doğrudan doğruya zaman unsurunu belirleyen bir yıl, 
ay veya gün adına rastlanmaz. Bu belirsizlik, göç eden bireylerin hayatlarındaki belirsizlikle 
eşgüdümlü bir seyir izler. Yani zamanla çevrelenmiş öykü kişileri, reel zaman karmaşasının dışında 



bir yaşama sahiptirler. Sadece geriye dönüş tekniğiyle komünist bir yönetime sahip olan 
Bulgaristan’daki Türklere yapılan zulümden dolayı Türklerin Anadolu’ya kaçışı/ göçü söz konusu 
edilmiştir. Bu da bizi 1989 tarihine götürmektedir. Öyküde Pelvan Sülüman ve torunu Ali, Türkiye’ye 
göç eden kişilerdir. Ali’nin bu dönemde ortaokul öğrencisi olduğu ve hemen sonrasında kaçırdığı 
Münire ile evlenmesi ve çocuk sahibi olması 2000’li yıllara denk gelmektedir. Bu tarih de öykünün 
yayımlandığı 2000 yılıyla da çakışmaktadır. Zaman vurgusunun örtük olması, döneme ve yaşananlara 
karşı ilgili olan okur için daha bir anlam kazanmakta ve öyküye postmodern bir derinlik katmaktadır.  

Öyküde zamana dair en belirgin vurgu, birkaç yerde de tekrarlanan anlatıcının “on altı” 
(Kutlu, 2000: 7, 31) yaşında olmasıdır. Bu yaş vurgusu, öykünün orta yerinde durmaktadır. Öykü 
buradan geriye dönüş tekniğiyle genişlemekte ve hemen sonrasında kronolojik zamana dönülmektedir. 
Öyküde mevsimsel farklılığa dair de çok az vurgu yapılmıştır. Muhtemelen “doğuda bir yer” vurgusu, 
mevsimsel zamanı vurgulamaz. Sadece uzaklığı, yalnızlığı belirtir. Doğu vurgusundan sonra kara, kar 
yağışının neden olduğu zorluklara dair bir gönderme söz konusu olabilirdi. Bu durum eğer gözden 
kaçmamışsa göçmenlerin, mevsimsel zorlukları düşünerek yer tercihinde bulundukları düşündürülmek 
istenmiştir. 

Kurmaca metinlerde göç olgusunu ifade etmek için en fazla çarpıcı olan mevsim, sonbahar 
olarak karşımıza çıkar. Yaşamda, tabiatta ve insan muhayyilesinde göçün zaman döngüsü, sonbahara 
karşılık gelir. Sonbahar mevsimi, nasıl ki insan dışındaki kimi canlılar için zorunlu bir göçü ifade 
ediyorsa insan için de öyledir. Adeta bu mevsim, göç için bir çağrıdır. Öykünün anlatıcısı, sonbahar 
mevsimiyle iç dünyasında yaşadığı göç arzusunu şu şekilde ifade etmektedir: 

“Sonbahardı, leylekler göçüyor, gazeller dökülüyordu. Üşüdüm, ellerim cebimde kendimi 
yollara vurdum. Kasaba dışına çıkmışım. Kim bilir ne kadar yürümüşüm” (Kutlu, 2000: 53).  

Anlatıcı, göç eden bireylerin geride bıraktıkları ya da bırakamadıkları şeylere de değinmiştir. 
Göçmenler, aslında göçülen her yerden bir şeyleri de beraberlerinde götürmektedirler. Göç, zamanı 
geldiğinde herkes için farklı bir içeriğe ve düzeye sahip olsa da genellikle geride “acılar, yolculuklar, 
aşklar” bırakmaktadır. Göçmen/ler üzerinde derin sızı bırakan bu durum, aslında göç edildiğinde 
geride çok şey bırakıldığını ve bu yüzden göç kararının çok kolay alınmadığını gösterir. Göç zamanı 
göçmenler için hayatın kırılma anlarından biridir. Ali Bey’in yeniden aldığı göç kararından sonra oğlu, 
sadece kasabada âşık olduğu Ayla’yı merak eder. Çünkü bu kasaba, onun için sadece Ayla ile 
anlamlıdır. “Yol göründü artık.. O gece Ayla’ların evi önünden bir karartı gibi gizlice” (Kutlu, 2000: 
57) geçecektir ya da çok sevdiği arkadaşı Celal’i görmek istese de bunu yapamayacak bunun yerine 
sadece  “dişlerini sıkacaktır”. Bu zorlu tahammül döneminde “Nereye gidiyorduk?” (Kutlu, 2000: 57) 
sorusu boşlukta kalacaktır. Yine de göçülen yerde gecenin karanlık vakitlerinde “geriye dönüp” 
bakmak, göçülen yerde bırakılanlara/ kalanlara duyulan ya da duyulacak olan özlemi ifade eder. 
Karanlığa gönderilen bakış, o yerde biriktirilen hatıralara her zaman saygı duyulacak olmasını imler. 
İki bölümden oluşan öyküde birinci bölümün sonunda geride “saka kuşu” ve “küpe çiçeğinin” kaldığı 
ifade edilmiştir. Buradan hangi şartta olursa olsun göç edilen yerde mutlaka bir şeylerin geride kaldığı 
sonucuna ulaşılabilir. Geride kalan “saka kuşu ve küpe çiçeği sürekli yenilenecek (Ali Bey’in evinin) 
demirbaşı” (Kutlu, 2000: 65) olur. Her yerde yine bunlardan alınır. Bu canlı varlıklar, göçmenlerin 
yaşadıkları mekânlar arasında zamana dair boşluğu doldurmak görevi görür. Çünkü Ali Bey’in 
göçtüğü yerlerdeki evinde olan saka kuşu daima onlara “cıvıldayarak karşılık” vermektedir. Bu da her 
şeye rağmen onların yaşamlarındaki zamansal sürekliliği vurgular.    

Göçmenlerin göç için tercih etmek zorunda kaldıkları zaman dilimi gecedir. Gece, göçmenler 
ile mekân arasındaki ayrılma vaktine göndermede bulunmaktadır. Yalnız insanlar olan göçmenler, 
harekete geçtiklerinde genellikle “herkes uykudadır. Sadece uzaklardan kesik kesik yankılanan köpek 
havlaması” (Kutlu, 2000: 57) duyulur. Bu ayrılış aslında göçmenlerin sürekli tekrarlanan yaşamlarının 
özetidir. Öykünün adı verilmeyen anlatıcı kişisi, tekrar eden göçlerini şu şekilde anlatır: 

“Babam birkaç parça eşyamızı denk etmişti. Bütün dolaştığımız yerlerden hep böyle, bir gece 
ansızın, kimselere haber vermeden ayrılmıştık. Yine öyle olacaktı. Kasabaya ambar yükü getirmiş ve 
boş dönecek olan bir kamyon şoförü ile anlaşmıştı babam” (Kutlu, 2000: 57). 



Kamyon şoförünün de ‘yerli’ olmaması, göçmenlerin işini kolaylaştırmakta ve tarafları 
birbirine yaklaştırmaktadır. Nasıl ki kamyon şoförü geçinmek için çeşitli şehirlere sefer düzenliyorsa 
göçmenler de geçinmek için ya da daha farklı sebeplerden dolayı yer değiştirirler.  

Öykünün zaman vurgusu, hep göç olgusu çevresinde şekillenmektedir. Günlük yaşamda 
herhangi bir olgu açıklandığında göçü anımsatan durumlar üzerinden örnek verilmektedir. Bir kuş 
tanımı -ki kuş da göç durumunu bir devri daim şeklinde yaşar- “uzun yol şoförlerinin” (Kutlu, 2000: 
41) arabalarının ön camına astıkları yapay kuş figürü üzerinden yapılmıştır. Örneklerin de göçü 
çağrıştıran bir içeriğe sahip olması, göçmen belleklerin her zaman göç olgusunu canlı bir şekilde 
yaşadığını gösterir.  

Yazar, ölümü zaman düzleminde bir mekânsal değişim olarak sunmuştur. Öykünün tali 
kişilerinden Celal, amansız bir hastalığa yakalanmış, “az bir ömrü kalmıştır” (Kutlu, 2000: 55). 
Celal’in arkadaşı olan kahraman-anlatıcı, hem kendisinin hem de Celal’in sevdiği kız olan Ayla’dan –
ki Celal, kahraman-anlatıcının aşkından haberdar değildir- Celal’e bir hatıra bırakmasını ve bu sebeple 
Celal’in “son günlerini mutlu geçirmesini” ister. Ayla da Celal’e bir kıtalık şiir gönderir. Bu şiir, 
Celal’i ziyadesiyle mutlu eder. Yazar, insanın en zorlu göçü olan ölüm anında sevginin ne denli 
önemli olduğunu vurgulamıştır.  

Sonuç 

Uzun Hikâye, Anadolu’nun farklı coğrafyalarında yaşayan insanların aşklarına, acılarına, 
yoksulluklarına; gelenek ve göreneklerine yer vermektedir. Coğrafyanın çok geniş bir alanı kapsaması 
öyküde yer verilen göç temasıyla ilgilidir.  

Öykü, başlar başlamaz okuru göç olgusuyla kuşatır. Ancak başlangıçtaki göç, uluslararası bir 
düzeydedir. Okur, ifade edilen göçün bu boyutuna ya yaş itibariyle ya da siyasi tarihe meraklıysa 
okumalarından aşinadır. Uzun Hikâye, her açıdan işte bu ‘aşinalık’ üzerinden ilerler. Göçün ulusal ve 
uluslararası boyutlarına yabancı olmayan okur, öykü boyunca Anadolu coğrafyasından aşina olduğu 
kadınlar, erkekler, çocuklarla karşılaşır.  

Öyküde yer verilen mekânların tamamı, göç olgusu odaklıdır. Mekân işlevi gören, vagon gibi, 
araçlar da göçle ilgilidir. Bu tekdüze gibi görünen durum, aslında nesnelerin asli işlevlerine bir engel 
teşkil etmez. Örneğin öyküde yer verilen vagon, öncelikli olarak bir barınma alanıysa da öykünün 
derin yapısında göç olgusunu beslemektedir. Aynı şekilde zaman olgusu da göç olgusuna 
desteklemektedir. Zaman, göçmenlerin sığındıkları gece vakitlerini tercihleriyle öne çıkmaktadır. 
Göçün ilk bireyi olan Pelvan Sülüman, yaşlı bir adamdır. Öyküde ölümü en normal kabul edilecek 
kişidir. Onun bu son göç zamanı, bir mekân değiştirmeden ibarettir. Ancak yazar, kimi zamansız 
ölümlere de yer vererek, Münire Hanım’ın ölümü gibi, ölümün her zaman geride derin acılar 
bıraktığını vurgular.  

Yazar, aidiyet sorununu öykünün temel problemi olarak sunmuştur. Öykünün yaslandığı göç 
olgusu, netice itibariyle kişilerin yaşadığı aidiyet sorununun sonucudur. Bir yere ait olmanın verdiği 
hazzı ve mutluluğu bilmeyen kişilerle mekân arasında bir etkileşim olması zordur. Aidiyet; bir 
geçmişe, geleneğe ve topluma yaslanır ve bunlarla anlam kazanır. Bir yere dair böyle bir geçmişten 
yoksun olan bir kişinin, bu aidiyeti hissedeceği yeri bulana kadar arayışını sürdürdüğü görülür. Pelvan 
Sülüman, zorunlu sebeplerden dolayı geldiği İstanbul’da bir arayış içinde değildir. Torunu Ali Bey ise 
aidiyet sorunu yaşayan biridir. Bu yüzden de göç eder. En sonunda onda Hanyeri adlı kasabaya karşı 
aidiyet hissi gelişir. Tüm şartlar onun gitmesini desteklese de o, ait olmaya başladığı bu kasabada 
hapsedilse dahi kaçmayacaktır. Ali Bey’in oğlu ise göçmen geleneğin en şanssız kişidir. O, arayışının 
başında yalnızdır. Oysaki babası ve büyük dedesi hep birileriyle göçmüşlerdir. Buna rağmen o, ilk 
‘seferinin’ sonunda vardığı otel odasında artık özgüveni olan bir göçmendir.  

Uzun Hikâye, göç olgusunu hem yapı ve hem de tema itibariyle başarılı bir şekilde yansıtan bir 
eserdir. Bu eseri, başarılı kılan etmenlerin başında zarif anlatımın ve nükteli ifadelerin göç olgusunu 
belirginleştirmesidir denebilir.  
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