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Öz 

Dünya edebiyatında iz bırakan yazarların başında Kafka gelir. Kafka, daha çok varoluşçu çizgide 
kaleme aldığı eserleriyle hem çağının gerçeklerini kendine özgü bir anlatım ve kurguyla dillendirmiş hem de 
çağının çok ötesinde geniş bir etki alanı yaratmayı başarmıştır. Öyle ki Kafka’nın eserlerinde karşımıza çıkan bu 
kendine özgü dünya, daha sonraları “kafkaesk” olarak adlandırılacak şekilde yazarın damgasını taşır.Türk 
edebiyatı da Kafka rüzgarından etkilenir.Bu etkiler, bazen bir metafor ve sembol şeklinde bazen de çağrışım ve 
atmosfer düzeyinde karşımıza çıkar.Türk edebiyatında Kafka etkisi, özellikle 1950 sonrasında eser veren ve 
varoluşçu anlayışı benimseyen Demir Özlü, Ferit Edgü, Leyla Erbil, Demirtaş Ceyhun, Tezer Özlü, Sevim 
Burak, Adalet Ağaoğlu, Oğuz Atay, Sevgi Soysal, Bilge Karasu, Rasim Özdenören gibi yazarlarda kendini daha 
çok hissettirir.  Öykülerinde kafkaesk unsurlara yer veren yazarlardan biri de Fikret Ürgüp’tür. Bir psikiyatr  ve 
aynı zamanda ressam olan Fikret Ürgüp, öyküleriyle de dikkat çeker. Yazar, Van (1966) ve Kısa Lodos 
Hikâyeleri (1968) adını taşıyan eserlerinde parçalanmış, bölünmüş, tedirgin, boşlukta kalan, yabancılaşmış 
bireyleri,kendine özgü sürrealist anlayışla ele alır. Ürgüp, öykülerinde yer yer Freudyen bir yaklaşımla ve 
kafkaesk çağrışımlarla örülü, şiirsel bir kurmaca dünya yaratır.Bu bildiride Türk edebiyatının sıradışı 
yazarlarından biri olan Fikret Ürgüp’ün öyküleri, kafkaesk yansımalar açısından değerlendirilecektir. 
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Abstract 

Kafka is one of the leading vestigial authors in world literature. Kafka both expressed the realities of his 
period with manner of telling and fiction specific to him and achieved creating a sphere of influence ahead of the 
curve. This distinctive world that we confront in the works of Kafka bears the mark of the author in a way that it 
will be named as “kafkaesque” later on. Turkish literature is also influenced by Kafka wind. These effects 
sometimes appear as a metaphor and symbol and sometimes as a connotation and at atmosphere level. Kafka 
effect in Turkish literature makes itself evident in Demir Özlü, Ferit Edgü, Leyla Erbil, Demirtaş Ceyhun, Tezer 
Özlü, Sevim Burak, Adalet Ağaoğlu, Oğuz Atay, Sevgi Soysal, Bilge Karasu, Rasim Özdenören etc. authors 
having had works particularly after 1950 and adopting existentialist approach. One of the authors giving place to 
Kafkaesque elements in his stories is Fikret Ürgüp. Being a psychiatrist and an artist at the same time, Fikret 
Ürgüp draws attention with his stories. He deals with fragmented, broken, restless, feeling empty and alienated 
individuals with a surrealist percept specific to him in his stories called as Van (1966) and Kısa Lodos Hikâyeleri 
(1968). Ürgüp creates fictional poetic world in his stories partly built with a Freudian approach and kafkaesque 
connotations. Stories of Fikret Ürgüp, who is one of the extraordinary authors of Turkish literature, will be 
evaluated in this bulletin term terms of kafkaesque reflections.  
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Giriş 

Franz Kafka(1883-1924) hem eserleriyle hem de kişiliğiyle dikkat çeken yazarlardan biridir. 
Bu nedenle ona dair kaleme alınan bir çok yazıda,yazar ile eserleri arasında bağlantılar kurulmaya 
çalışılır.Kafka, Çek asıllı bir Yahudi olarak Hristiyan bir toplumda yaşamak zorunda kalmış; eserlerini 
Yahudilerden hoşlanmayan bir toplumun dili olan Almanca ile yazmıştır.Bu yönüyle azınlığı temsil 
eden eserler üretmesi açısından minör edebiyatın temsilcisi olarak da görülmüştür. Bazı çalışmalar, 



Kafka’nın eserlerinde yoğun olarak karşımıza çıkan yabancılaşma olgusunu, yazarın gerçek hayatının 
yansıması olarak değerlendirmiş ve baskın bir babanın onun yabancılaşmasındaki rolüne değinmiştir; 
bazı yazılar ise Kafka’nın varoluşçu kimliğine ya da eserlerinin absürd nitelik taşıdığınavurgu 
yapmıştır. 

Kafka’nın öncü misyonu ve kendine özgü tarzı,“kafkaesk” kavramıyla karşılık bulur.1945 
sonrasında karşımıza çıkan bu kavram “sadece bürokrasinin çıkmazlarını değil; insanın içine düştüğü 
haksız, mantıksız, kafa karıştırıcı, açıklanamaz durumlar” ya da yaşanan “topumsal orantısızlık”gibi 
durumlar için de kullanılmaya başlanır.(Walser’den aktaran Özdemir, 2017: 33). 

Kafka’nın eserleri gibi “kafkaesk” kavramı da tek bir anlamı değil birçok vurguyu ve 
çağrışımı içinde barındırır.“Yapıtların kendine özgü atmosferi, hiçbir çağdaş akımın kalıpları içine 
tam olarak oturtulamayan ama hepsinden özellikler taşıyan dünyası ‘kafkaesk’ sözcüğüyle yazın 
terminolojisine girmiştir. Gerçeküstücü eğilimler, varoluşçu çerçevede yoruma açık bir motif örgüsü, 
çoğunlukla örtülü anlamlar içeren imgelerle yoğrulmuş bir içerik ve iç yaşamayı sergileyen 
dışavurumcu bir yapı bu ‘kafkaesk’ dünyayı biçimlendirir. Kafka tam anlamıyla ne varoluşçu, ne 
dışavurumcu, ne gerçeküstücüdür, ne de yalnızca absurd çerçevede ele alınabilir. Onun yazınsal 
dünyası tüm bu akımların bir birleşkesidir, ‘kafkaesk’tir.” (Ecevit, 1992: 28). 

 “Kafkaesk” terimi sadece sanatsal ve düşünsel bir etki alanını ifade etmez; aynı zamanda 
“psişik” bir anlamı da içinde barındırır.“Fransızcada ‘kafkaesque’, bireyi baskı altında tutan soyut 
bürokratik labirentler’dir; Almanca sözlükte de(…) esrarengiz biçimde ürkütücü, tehdit edici” 
anlamına gelir (Ecevit, 1992: 28). 

 “Kafkaesk” aynı zamanda çağrışım alanı oldukça geniş olan bir kavramdır ve sadece kurmaca 
dünyayla sınırlı olmaktan çıkar, gündelik yaşamı da kuşatır.“Korku, güvensizlik, yabancılaşma, 
iletişimsizlik, yalnızlık, organize olmuş anonim bürokratik güçlerin yönlendirdiği anlaşılmaz bir 
yazgıya bırakılmışlık duygusu, terör, vahşet, suç, ceza, kuşku, çaresizlik, anlamsızlık ve saçmalık: 
‘Kafkaesk’in çağrıştırdığı anlam, tüm bunların bileşkesidir.”(Ecevit, 1992: 28). 

 Yıldız Ecevit’in Alman edebiyatındaki Kafka etkisinin yansımalarına dair söyledikleri, Türk 
edebiyatı için de geçerlidir: Buna göre edebiyatta Kafka etkisi;“gerçekdışı düşsel bir dünyanın 
yansıtılması ve çağdaş bireyin içinde bulunduğu umarsızlığın göstergesi olan karamsar bir atmosferin 
vurgulanması biçiminde olabildiği gibi konu ve motif düzeyinde de görülmektedir. En çok kullanılan 
‘kafkaesk’ motif, Kafka’nın birçok yapıtının da ana motifini oluşturan ‘suç-ceza-yargı ve izlenme 
kompleksi’dir. ‘Baba-oğul sorunsalı’, ‘değişim’ ve ‘gerçekdışı-absurd hayvan motifleri’ de birçok 
yazara esin kaynağı olmuştur.”(Ecevit, 1992: 28-29). 

Türk edebiyatında Kafka’dan izler taşıyan Demir Özlü, Ferit Edgü, Leyla Erbil, Demirtaş 
Ceyhun, Tezer Özlü, Sevim Burak, Adalet Ağaoğlu, Oğuz Atay, Sevgi Soysal, Bilge Karasu, Rasim 
Özdenören gibi isimlerden söz etmek mümkündür. Bu yazarlar arasında Fikret Ürgüp (1914-1977) de 
yer alır. Asıl mesleği dahiliye uzmanı daha sonrada İngiltere ve ABD’de gördüğü ihtisas sonrası 
psikiyatr olan Ürgüp, aynı zamanda resim, şiir, deneme, öykü gibi sanatın farklı alanlarıyla da ilgili bir 
isimdir. 

1950 dünya hikâye yarışmasında seçilen 30 hikâyeden biri Fikret Ürgüp’e aittir (Tarim’den 
aktaran Lekesiz, 1998: 16).Bu yıllarda yazdığı sıradışı öyküler, belli bir okur kitlesinden çok yazarlar 
arasında beğeni toplamış ve bir etki alanı yaratmıştır.Bu nedenle Ürgüp, daha çok yazarlar arasında 
bilinen bir isim olarak kalmıştır.Leyla Erbil, Behçet Necatigil, Hasan İzzettin Dinamo, Selim İleri, 
Ahmet Oktay, Murat Gülsoy gibi yazarlar, onun kendine özgü yazarlık çizgisine dikkat çekerler. Sait 
Faik’in hem doktoru hem yakın dostu olan Ürgüp, Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Veli, Cahit Sıtkı, 
Cahit Irgat, Asaf Halet Çelebi, Özdemir Asaf gibi isimlerle de dostluklar kurmuştur.Ayrıca Sait Faik, 
Tanpınar ve Cahit Irgat’ın vefatıyla da hayatında önemli kırılmalar yaşamış bir yazardır. 

Fikret Ürgüp’ün öykülerinde bir yandan psikiyatr olmanın beraberinde getirdiği Freudyen bir 
tutum dikkat çekerken; bir yandan da kafkaesk bir atmosfer göze çarpar.Yazar, ele aldığı konuları 
şiirsel bir duyarlılıkla işler.Bu özellik yönüyle de Sait Faik’i anımsatır.Ancak sözünü ettiğimiz bu 



özellikler, Ürgüp’ün öykülerinde ince bir damar olarak sezilir ve yazar, kendine özgü kurmaca bir 
dünya yaratmayı başarır. 

Leylâ Erbil “Deliler Teknesi’nden başka bir şey olmayan dünyamızı yazdı” dediği Ürgüp’ün 
“kimselere benzemeyen bir kalemi” olduğunu ve onun hikâyelerinin tıpkı Sait Faik’in ya da 
Kafka’nınkiler gibi “hiç eskimeyeceğini ve bir daha yazılamaz olduğunu” düşünür (Erbil’den aktaran 
Gülsoy, 2015). 

Leylâ Erbil’in daha çok kendine özgü yazarlık çizgisine sahip olması yönüyle ortaklık 
kurduğu bu yazarların çağrışım düzeyinde de Ürgüp’ün öykülerinde varlığını hissettirdiğine Murat 
Gülsoy da dikkat çeker: “Sait Faik ve Kafka birbirinden çok farklı ruh durumlarını anlatan, dünyayla 
çok farklı şekillerde ilişki kuran yazarlar. (…) Garip bir şekilde, her iki yazarı da hatırlatan bir 
atmosferi var Fikret Ürgüp’ün yazdıklarının.”(Aktaran Gülsoy, 2015). 

Fikret Ürgüp, bir röportajında ilginç bulduğu ve “kendisine birşeyler getiren” yazarlar 
arasında Kafka’yı da sayar (“Fikret Ürgüp İle…”, 1970:8). 1952’de yayımlanan ve Sait Faik’e yazdığı 
“Açık Mektup”ta ise yazarların sadece yerli isimleri tanıyor oluşunu doğru bulmadığını belirtir. Çağa 
ayak uydurmak ve evrenselliği yakalamak adına yabancı yazarların da tanınmasının ve eserlerde 
izleriningörülmesinin önemli bir husus olduğunu düşünür.Bu nedenle kendisi sadece yerli 
yazarlarıdeğil, dünya edebiyatında öne çıkan isimleri de konu edinen yazılar kaleme alır.Bu yazılardan 
biri, Kafka’ya dairdir. Ürgüp, Sait Faik’e  Kafka dahil birçok yabancı yazarı tanıştıran kişinin kendisi 
olduğunu belirtir. Ayrıca Ürgüp, 1969’da Kafka’nın “Ölüler Davetlisi” adlı öyküsünü de çevirip 
yayımlar (Göksel, 2003: 32).Dolayısıyla yazarın Kafka’nın eserleriyle tanışıklığı bu yıllara 
dayanır.Fikret Ürgüp, Kafka sevgisini “Kafkadan” adını taşıyan bir öykü yazarak da ortaya 
koyar.“Sanatın Formülü” adlı öyküsüne ise Kafka’dan yaptığı alıntı ile başlar ve öykü, bu alıntıda yer 
alan rüyalara giren şövalyeleri konu edinir. Ayrıca Kafka, hiç görmediği Amerika’ya dair bir roman 
yazarken; Ürgüp de hiç gitmediği Van’a dair öyküler kaleme alır.Ancak Ürgüp’teki bu etki, yoğun ve 
bütünü kapsayan bir nitelik taşımaz. FikretÜrgüp’ün öykülerindegöze çarpan kafkaesk unsurlar, şu 
başlıklar altında değerlendirilebilir: 

1. Yabancılaşmış Dış Dünya 

Yabancılaşma olgusu, Kafka’nın eserlerinin ana temalarından biridir.Fikret Ürgüp de 
öykülerinde bu temaya yer verir.Kafka gibi Ürgüp de eserlerinde anlattığı konu ya da kişilerle yer yer 
özdeşlik kurar. Yazar, kendi yabancılaşmasını dile getirircesine; 

“Öleceksem  

Başka türlü görmekten,  

Başka türlü duymaktan, 

Başka türlü düşünmekten, 

Başka türlü yaşamaktan, 

  Öleceğim.(1972)” der günlüğünde (Ürgüp, 1995: 119). 

 

Selim İleri’nin Fikret Ürgüp için söylediği “ürkütücü” ve “şaşırtıcı” ifadeleri, aslında onun 
öykülerine de denk düşen bir nitelendirmedir: “ “Ürkütücü: Çünkü kurallarla donmuş hayatlarımızda 
bizden başka türlü yaşadığı hemen duyumsanıyordu. Şaşırtıcı: Dumanlılığı içinde olağanüstü kibar… 
(…) Fikret Ürgüp, biz derlitopluların  dünyasına sövgüler yağdırmıyordu ama, o dünyada var 
olmadığını açık açık söylüyordu.”(İleri, 2004: 173, 174). 

Behçet Necatigil ise sanatçı yönünü çok beğendiği Fikret Ürgüp’ün kendisi gibi “rahat 
günlerde ve huzurda bir boşluk yaşayan; yazdıklarını ancak acılarda yitik ve sıkıntılarda 



yazan”lardan biri olduğunu belirtirken(nakleden Lekesiz, 1998: 14); Van’daki öyküleri şöyle 
değerlendirir: “ Sık mecazlar, alegoriler dokusu. Olayları değil, izlenim ve atmosferleri belirliyor. 
Hepsine çağımız insanının bunalım ve yalnızlıklarını, geçerlikteki değerlere yabancılaşmasını duyuran 
birer deneme, Franz Kafka esprisini güzel özümlemiş birer düzyazı-şiir gözüyle de bakabiliriz.” 
(Necatigil, 1997: 382). 

Fikret Ürgüp’ün öykülerinde yabancılaşma, uyumsuzluk, yalnızlık, sevgisizlik, tedirginlik, 
iletişimsizlik, nesneleşme, çoğu zaman iç içedir.“Orada”adını taşıyan öykü, bu durumların 
yabancılaşmış dış dünya ekseninde ele alındığı kayda değer örneklerden biridir. Bu öyküde yaşadığı 
çağın, şehrin, çevredeki insanların ve yaşam tarzının bir sonucu olarak kendi bedenini, içini boşaltarak 
peşi sıra sokaklarda dolaştıran bir kişinin hikâyesi anlatılır.Bir yandan öykü  kişisi kendisine ve 
topluma yabancılaşmıştır; öte yandan diğer insanlar da birbirlerine yabancılaşmışlardır. Orada diye 
nitelenerek soyut ve bulanık çizilen o yerde, göz kamaştıran, sınırsız, ama değişmeyen bir aydınlık 
vardır. Bu aydınlık, öykükişisi gibi dış görünüşü güzel olsa da içi boşaltılmış, işe yaramayan, kısır 
döngü içerisinde sadece görsel olan, bir anlamda yaşayanları karanlığında boğan yalancı bir 
aydınlıktır.  

Orada duvarlar, ince, uzun sokaklar, beyaz bir gökyüzü vardır. Öyküye hakim olan 
beyazlık ve ışık; nötr olmayı, boşluğu, donukluğu, birşeyleri göremeyecek kadar kör bir noktaya 
dönüşmeyi, ölümü, rüya atmosferini ya da öte dünya fikrini çağrıştırmaktadır. Saatler o kadar uzar ki 
zaman yok olur. İnsanlar sokaklarda, küçücük karıncalar gibi dolaşmaktadır. Bazen çıkan ay, eşyanın 
boyut ve biçimlerini değiştirerek onları kaskatı kılar. Orası, demirden yapılmış bir rüya beldesine 
dönüşür. Kuzey kutbunun karları kadar soğuk ve serttir. Yani esneklikten, canlılığın beraberinde 
getirdiği sıcaklık ve yumuşaklıktan yoksundur. Her şey tiyatro sahnesindeymiş gibi ismi olmayan 
biçimler halinde ve orada oldukları için var olan nesnelerdir. Bu nesneler meydan okurlar. İnsan, ana 
erek olmaktan çıkarak önemini yitirip nesneleştiği için nesneler önem kazanmış, insan üzerinde baskı 
kurarak onu tehdit eden bir konuma bürünmüştür. Roller değiştiği, aradaki sınırlar yok olduğu için 
canlıyı cansızdan ayırmak güçleşmiştir.  

Burada yabancılaşma, çağın beraberinde getirdiği ve azınlıkta kalan belli bir kesimin 
dışında toplumun genelini kapsayan, insanları hem kendilerine hem de birbirlerine yabancılaştırarak 
insan olma noktasından uzaklaştıran ve onları nesneleşmeye kadar götüren bir görünüm 
kazanmaktadır. Nesnelerin canlılara hakim olduğu bir dünyada insanlar, nesne gibi muamele görerek 
önemlerini yitirirler. Ekonomik temellere dayalı günlük çalışma temposu, insanları monoton bir kısır 
döngü içerisine sokmuş ve  her şey robotlaşmış gibi değişmez bir düzen içerisinde işler hale gelmiştir 
(Baş, 2003: 130-131). 

Buöyküde mekân, genelde “orada” diye ifade edilen bir yer, ülke; özelde ise kişinin dolaştığı 
sokaktır.“Orada” ifadesi, aynı zamanda uzakta görülen ama bir türlü varılamayan ya da içeriye 
girilmesi mümkün olmayan, hep insanı dışında tutan bir mekânı ve dolayısıyla Kafka’nın Şato’sunu da 
çağrıştırır. Öyküde mekâna bir nötrlük,hiçlik hakimdir: 

“Orada; göz kamaştıran, gölgesiz, karanlıksız, sınırsız, değişmeyen, hiçbir şeyi bağışlamıyan 
bir aydınlık vardı. 

Orada, hiçbir şey yoktu, aslında duvarlar vardı.incecik upuzun  sokaklar  vardı.Beyaz bir 
gökyüzü vardı. (…)  

O sokaklarda yürüyen, küçücük, karıncalar gibi kaynaşan insanlar vardı. Ay çıkardı bazen. 
Etrafı koyu bir şekilde aydınlatırdı. O zamanlar eşyanın biçimleri boyları değişirdi. Kaskatı olurlardı. 
Orası, demirden yapılmış bir rüya beldesi olurdu. Kuzey kutbunun karları kadar soğuk ve sert, 
dosdoğru. Her şeyler, sanki tiyatro sahnesindeymiş gibi.Oraya buraya yerleştirilmiş, ismi olmayan 
biçimler. (…) O incecik ışığın içinde parlıyan, upuzun ipince sokaklarda; sıcaklıksız, insanı geri tepen 
evlerin duvarları” vardır (Ürgüp, 1966: 19, 21). 

Bu beldede canlı-cansız arasındaki sınırlar yok olmuş, bütün varlıklar hiçlikseviyesine 
düşmüşlerdir.Mekânın burada daha çok izlenimci bir bakış açısıyla ve kişinin içinde bulunduğu ruh 
haline paralel olarak olumsuz özellikleriyle ön plana çıkarıldığı görülür.Öykünün merkezini oluşturan 
ve kurgusunu belirleyen de mekândır.Ölmek üzere olan, içi boşaltılmış, parçalanmış bedeniyle ruhu 



birbirinden ayrılmış öykü kişisinden; onun yaşadığı yer olarak gösterilen ve orada diye nitelendirilen 
mekân hakkındaki ayrıntılara geçilir ve bu şekilde kişinin vardığı nokta aydınlatılmaya çalışılır.Çünkü 
kişi, yaşadığı bu beldede görüp duyduklarının etkisiyle kendine ve topluma yabancılaşmıştır.Bu 
nedenle de içinde yaşadığı ve algıladığı dünya da yabancılaşmış bir dış dünyadır. 

“Kafkadan” adını taşıyan öyküde kişinin kendisine ve yaşadığı hayata yabancılaşması konu 
edilir.Burada ben anlatıcı, hayattan memnun değildir, sürekli kuruntular içinde bunalır.Karamsardır. 
Kendisini tanıyamaz haldedir. Rahata kavuşmak, mutlu olmak yerine rahatını kaçıracak ve kendisini 
bedbaht edecek şeyler oluşturmak için özel bir çaba sarf eder: 

“Başarılı olmak kolaydı. Ama rahata kavuşunca bile rahatsız olmak istiyordum.Bedbaht 
edecek hiçbir fırsatı kaçırmıyordum.Ne o zaman çektiklerimi, ne de onların yarattığı alışkanlığı 
kaçırmıyordum.Bir yandan da, bu işten vazgeçmek, geri dönmek istiyordum.Böylece hiçbir şeyden 
memnun kalamıyordum.Memnun kalmayışımdan bile.Aptal bir oyuna kendimi kaptırmıştım. Ama 
aptalca bir oyun bile insanı bir yerlere götürüyor.”(Ürgüp, 1966: 92). 

Öyküdeki ben, bu dünyaya hakim olan toplumsal düzeni bir “sirk çadırı”na benzetir. Bazıları 
bu sirkin içindedir, bazıları ise sirkin dışında kalarak olup biteni ancak bir delikten göründüğü kadar 
izleyebilir. Daha fazlasını görmek isterse polislerden birinin kollarına düşecektir.Dolayısıyla toplumun 
dışına itilen ve yabancılaşan bireyler, ancak sirk çadırının dışında kalabilir ve küçük bir delikten o 
dünyaya bakabilirler.Daha fazlasına zaten toplumsal düzenin koruyucuları izin vermez.İstense de o 
düzenin içine girmek mümkün olmaz. 

2. Modernizm İle Yüzleşme  

Kafka eserlerinde “çağının çok ötesinde bir duyuşla modernizm ve onun getirdikleri ile 
yüzleş”ir. Ona göre “geçmişinden, tüm birikiminden kopmuş insan yapayalnızdır. 
Çevre/kitle/bürokrasi ise insan mutsuzluğunu artırmaktadır.Bu yüzden toplumun her kesiminde 
topyekun bir çürüme yaşanmaktadır.Gerçek diye bilinenler artık şüphelidir.Gerçek ve düş birbirine 
karışmıştır. İnsanın git gide vardığı yer hiçlik, boşluk, anlamsızlık olmaktadır. Birey bu kıstırılmışlık 
içersinde kuşku, korku ve güvensizlik batağındadır.İnsan apaçık tutsaktır. Bu da bireyin, gerçeğin, 
dilin bitişine işaret eder.” (Tosun, 2017: 12). 

Kafka eserlerinde kalıplaşmış tekdüze hayatın tutarsızlığını, saçmalığını,“trajik”liğini odağa 
alır.“Çünkü mekanikleşmiş insan bunun ayrımında değildir. (…) Onun öykülerinde hayat tam bir 
karabasandır.Orada mutluluk, huzur yoktur.Sadece acı ve yalnızlık vardır.Karanlık, anlaşılmaz, 
karamsar.Ona göre, yaşadığımız çağda her şey boşluktadır ve anlamsızdır. İnsan ruhu/bilinci 
parçalanmış  ve yaralanmıştır. Parçalanmış ve yaralanmış bir bilinç ise ancak aynı gerçeklikle ifade 
edilebilir; kopuk, eksik ve anlamsız.”(Tosun, 2017: 12). 

Fikret Ürgüp’ün eserlerine baktığımızda benzer bir durumla karşılaşırız.Öykülerde kişiler, 
yalnız, mutsuz ve karamsardır.Levent Yılmaz’ın Ürgüp için “kalabalıklar içinde, bir tarafı hep yalnız 
olanlardandı. Tenlerine yalnızlık işlemiş insanlardan.” (aktaran Lekesiz: 1998, 17) ifadesini 
kullanması, yazarla öykü kişileri arasındaki paralelliği de ortaya koyar. Yazar, öykülerinde herşeyin 
boşlukta ve anlamsız oluşunu, insanların adeta içinin boşalmış olması; ruhunun parçalanmışlığını ise 
ruh ve beden arasındaki ayrışma ile ifade eder. Öykülere karanlıktan ziyade aşırı bir ışık ve beyazlık 
hakimdir; ancak bu ışık; gözleri kamaştıran, herşeyi görünmez kılan ve nihayetinde kör bir noktaya 
dönüşen bir ışıktır. 

“Orada” adlı öykü bir çok kafkaesk unsuru içinde barındırır. Bunlardan biri de modernizmin 
eleştirisidir. Orada diye nitelendirilen bu yer, o kadar aydınlıktır ki, bazıları bu aydınlığın içine 
çıkamaz. Bir kaynaşma içerisinde insanlar, deliler gibi aynı izleri çiğneyerek gidip gelirler. Başka 
günleri beklerler. Birbirlerine yol vermezler ve birbirlerini görmezler. Telaş ve huzursuzluk 
içindedirler. Bu çağımızın beraberinde getirdiği, insanı, insanî ilişkilerden kopararak bir kısırdöngü 
içerisinde her gün aynı şeyleri yapmaya zorlayan ve koşuşturmacanın ötesinde hiçbir şeyle 
ilgilenmemeye yönelten, neredeyse robotlaşma noktasına getiren bir durumdur. 



Bu öyküde toplumu oluşturan bireyler, “bizden” ya da “bizdendeğil” diye damgalanarak 
katagorize edilip ötekileştirilirler. Hayat koşuşturmacası içinde olan insanlar, birbirini görmezden 
gelir. Sefalet içindeki bu tek tip insanlar, iletişim kurmaktan ve insanî davranışlar sergilemekten son 
derece uzaktırlar: 

“Orada hiçbir şey yoktu aslında. Hazırlanmış damgalar, alna vurulunca bir daha silinmeyen 
mühürler vardı. herkesin alnına bir mühür vururdu başkaları. Kimisine “bizden,” kimisine “ bizden 
değil”  diye. Aslında, hiç kimse başka bir kimseden sayılmazdı. Öyle iken, kimisi damgasıyla övünür, 
kimisi damgasından utanırdı. Göz kamaştıran, gölgesiz, karanlıksız, değişmeyen aydınlığın içindeki o 
dar, sonu gelmez yollara koşuşan, telâşlı insanlar birbirini hem görür hem de görmezlerdi. 

Bu kadar telâş içinde bir şeyden kaçar gibiydi herkes. Orada büyük, çok geniş bir sefalet 
vardı. Kimse birşey söylemezdi ona ait. İsimsiz bir sefalet. Kucaklarında saklıyordular, rengârenk 
paçavralarla, tıklım tıklım doldurulmuş o bohçayı. 

Orada hiçbir şey yoktu. Her şeylerin sadece yerleri vardı. O incecik ışığın içinde parlayan, 
upuzun ipince sokaklarda; sıcaklıksız, insanı geri tepen evlerin duvarlarına sürtünüp yürürlerken, 
çeneleri kımıldardı insanın, geviş getirir gibi. Sesleri çıkmazdı. Hiçbir insan bir ötekisine, hiçbir 
zaman bir insan sözü söyleyemezdi. Kelimeler çıkmadan donardı gırtlaktan.” (Ürgüp, 1966: 21). 

Orada işe yaramadığı halde yürürlükten kaldırılmayan kanun yasakları ve herkesi, her şeyi 
kapsayan, alınyazısı kadar kaçınılmaz olan ve doğuştan yüklenilen suçlar vardır. Doğarken unutulmuş 
olanlara sonradan farklı renk ve şekillerde doğum lekeleri vurulur. İnsanlar, uyandıklarında daha 
yorgun kalkarlar. Uykular bile tekin değildir. Rüyalarda da yaşanan gerçeklerle, hayattaki gerçek 
büsbütün kaybedilir ve demirden yapılı bu rüya beldesinde bütün varlıklar bir hiç olur. Öyküde söz 
konusu edilen adam ise yaşadığı çağın olumsuzluklarının bilincindedir. Bu nedenle de sırtında, 
kişiliksiz bir yüze sahip olan kendi cesedini, bir eşya gibi sağa sola çarparak yürür. Çünkü varlığının 
bir nesne olmaktan öte bir anlamı yoktur bu toplumda. 

 
3. İnsanın Değer Yitimi ve Nesneleşmesi 

Kafka’nın eserlerinde vurgulanan konulardan biri de insanın nesneleşmesidir. O, “günlük akış 
içerisindeki donmayı, insanın insanlığını yitirişini, nesneye dönüşmesini algılamış ilk sanatçı”dır 
(Fischer, 1985: 52,54). Kafka’nın kişileri gibi Ürgüp’ün de yarattığı karakterler, nesne karşısında 
değerini yitirmiş, hatta nesneleşmiş bir görünüm arz ederler.Nesneleşme, hem modernizmin 
beraberinde getirdiği bir durum hem de yabancılaşmanın bir ifadesi olarak karşımıza çıkar. 

“Tren Yolculuğu” adlı öyküde yeni bir hayat, yeni bir benlik arayışı, yolculuk metaforuyla 
verilir.Öyküdeki kişi, kendini bir valiz gibi, bir nesne olarak görür.Yolculuk yaptığı tren 
kompartmanının üst filesine kendini getirip yerleştirir. Bilmediği bir yere gitmek  ve yeni bir hayata 
başlamak onu korkutur. Özgürlük arayışında olan kişinin, yolculuk yapmakta olduğu yer de 
belirsizdir. Kişi, kendini küçük, zavallı ve tıpkı bir eşya gibi değersiz hissetmektedir: 

“İstasyonlarda kendi cenazelerine yetişmek için telâş eden yolcular arasına katılınca olan 
olmuş, kendini getirip, bu kompartmanın üst filesine yerleştirmiş.(…) Tren birden duruyor. Fileden 
atlıyor. Uykulu bir köpeğin üzerine düşmüş.Ne aradığını bilmeden, istasyona fırlıyor.Meydanda beyaz 
neon ışığı.Yarı aydınlık dar sokaklarda duvarlara tutunarak bir yeri arıyor. Ama neresi? Ne olursa 
olsun, eski bağlarından kurtulmuş.Ne isterse yapabilir. O kadar özgür.” (Ürgüp,1966: 48). 

Bu öyküde de kendisini değersiz bir nesne gibi hisseden kişi, bilmediği bir yere yolculuk 
yaparken özgürlük arayışı içerisine girer. Ancak burada yeni bir başlangıç aşamasındayken kullandığı, 
şu ifadeler aslında onun uyumsuz, aykırı bir kişiliğe sahip olduğunu, ancak bu yeni arayış ve belirsiz 
bir yolculukla birlikte değişmesi gerektiğinin de bilincinde olduğunu gösterir:  

“Şimdi, burada, bu uzak eyalette yeniden kendine bir rol bulması lâzım. Kendini istenilen bir 
insana benzetmesi, her şeye uyması lâzım.”(Ürgüp, 1966: 48). 

“Nevzat” adlı öyküde,hayat hikâyesi anlatılmaya çalışılan Nevzat, kendini değersiz hissettiği 
için intiharı bir çözüm olarak görür: Nevzat, “bütün hayatı boyunca kendi kendine mırıldanan fakat 
kimsenin farkına varamadığı” biri olarak nitelendirilir. Bundan dolayı da toplumdan kendini 
soyutlamıştır.Toplum tarafından sıradan bir insan olarak görüldüğü için ölümü de sıradan bir durum 
gibi algılanır.Nevzat, kendini “alelade çınarın alelade dalına” asarak öldürür (Ürgüp, 1966: 68,69). 



“Orada” adlı öykünün kişisi de öykü boyunca bir nesne gibi içi boş bedenini sırtında bir yük 
gibi taşımaktan sıkılır ve nihayetinde hem canlı hem cansız olan bedenini, bir apartmanın balkonuna 
asılan elbiseler gibi, bir ağaca asar. Çünkü varlığı, insan olma boyutunu yitirmiş, önemsiz ve cansız bir 
objeye dönüşmüştür.Kişiye, sadece bunun gereğini yerine getirmek düşmüştür. 

“Heykeltıraşlar” öyküsünde ise askeri bir hastaneye akıl doktoru olarak atanan kişi, buradaki 
diğer doktorun hastalara bir heykel, cansız bir varlık gibi bakışını anlatır.Burada okadar çok hasta 
vardır ki bahçe bile koğuş olarak kullanılır. Bir yandan ölüler dondurulurken bir yandan da hasta 
olanlara uyku ilacı verilir. Canlı ile cansız olanlar arasındaki ayrım o kadar silikleşir ki doktorun 
gözünde ölüler ya da hastalar ile heykeller birbirine benzer. Bu nedenle hastanın bedeninden bir 
bölümü kesip çıkaran doktor ile heykele şekil veren heykeltıraş arasında bir fark yoktur. 

“Aşı” öyküsünde de yine bir askeri doktor çıkar karşımıza.Doktor, askerlere aşı yapıyor gibi 
görünürken aslında yağlı kementle askerleri boğup bir kenara yığar.Ölmediğini gözlerinden fark ettiği 
kişileri ise kalplerine,Dava romanındaki infaz gibi, şiş saplayarak öldürür.Bunu neden yaptığı ise 
belirtilmez. 

“İçten Dışa (Lotüs Çiçeğinin Açılışını Gördünüz Mü?)” öyküsünde ailesinin, eşinin ve 
çevresindekilerin davranışlarından dolayı kendisine, ailesine ve topluma yabancılaşan Nesrin, kendini 
bir nesne gibi algılar. Çünkü eşi de dahil olmak üzere herkes ona bir nesne gibi davranır. Nesrin, 
neden böyle olduğuna ve bu durumdan nasıl kurtulacağına dair kafa yorar. Bir bilinçlenme ve değişim 
süreci yaşar. Eski haline bakınca yavaş yavaş ölmekte olduğunu, daha doğrusu bir makine olmak üzere 
olduğunu fark eder. İçinde bir şey sessizce buna direnir. Robot gibi yaşamaktan kurtulmanın bir 
yolunu bulmaya çalışır. Bu sırada karşısına çıkan kişi, ameliyat olan bir kör gibi gözlerinin yeniden 
dünyaya açılmasını sağlar. Böylece her şeyin bambaşka olduğunu görür. Kimliğini, kadınlığını ve 
insanlığını yeni hisseder. Kendisini yıllarca herkesten aşağı görmüştür ve çevresindekiler ona bunun 
böyle olmadığını hissettirmemişlerdir. Öykü kişisi, aslında küfrettiği bu insanların kendi kimliklerini 
yaşayamadıkları için onun da kendini bulmasına yardım edemediklerini, yanlış yollara saparak 
kendileri olmaktan kaçtıklarını, sosyalizm gibi bağlanmadıkları inançlara kapıldıklarını, oysa 
insanlığını yaşamadan hiçbir şey olunamayacağını söyler. 

“ Beni de harcadınız. Sizin gibi olayım istediniz. Kendinizi ele vermemek; belki de kendinizin 
farkına varmamak için.  

Ne güler, ne ağlar olmuştum. Kukla gibiydim.”(Ürgüp, 1968: 48). 
Nesrin, şimdi değişmiş ve  kendisi olmayı başarmıştır. Bu nedenle hem gülüp hem 

ağlayabilmektedir.            
“ Yeniden doğdum. Dolap beygiri değilim artık. Neysem o olmak suç mudur, yoksa namus 

borcumu? 
Bir insana rastladım. Kimse kimseden sorumlu değil. Yaşantı denilen makinenin dişlileri 

arasına kum giriyor, kimi hayatlarda kişinin, o pürüzü temizleme yolunu bulması lâzım, kendi 
kendine,” dedi.”(Ürgüp, 1968: 48). 

Nesrin’in kendisini bir nesne gibi hissetmesinin bir nedeni de kocasının onu kullandığını 
düşünmesidir. Kendi kişiliğinden yine uzaklaştığını fark ettiği içinkendinden ve herkesten nefret 
etmeye başlar. Kocasından onu kullanmış olmasının parasını ister. Çünkü karşısındaki onu bir alet, bir 
çanak gibi algılar ve kendi zevkleri için kullanır. Bunun karşılığında tepkisel olarak istediği parayı 
kocası ona verince yine kendisi olma mücadelesinden yenik çıkar ve çevresindekiler gibi o da sıradan 
bir insan olur. Kendisini bir kuyuya atılmış gibi ya da bir fıçının dibine yapışmış kalmış ve bu 
çemberden bir türlü kurtulamayan biri olarak hisseder. 

 
4. Aileye Yabancılaşma 

Kafka’nın eserlerinde konu edilenyabancılaşmanın bir bölümü aileye yabancılaşmadır. 
Kafka’da hem ele alınan yabancılaşmanın temelinde baba figürü yatar hem de babayla oğul arasındaki 
baskı ve iletişimsizlik, bir çatışma yaşanmasına yol açar. Fikret Ürgüp’ün de bazı öykülerinde aileye 
yabancılaşma konu edilir. Yalnız Ürgüp’ün Kafka’dan farkı, bazı öykülerinde baba figürünün 
yeriniannenin alması ve anne ile kız arasında bir çatışmanın yaşanıyor olmasıdır. 



“Kısa Lodos Hikâyeleri -Ya Da Joan White-”öyküsünde aileye yabancılaşma, anne-kız 
çatışması çerçevesinde işlenir. Joan, hem sara hastası hem de psikolojik sorunları olan ve doktoruyla 
mektuplaşarak iyileşmeye çalışan bir kadındır. Kocası, kendisini vurarak öldürmüştür.Onun için şöyle 
bir nitelendirme yapılır: 

“Teknisyendi, artistti, piyanistti. 

Ruhunu çalmışlardı.”(Ürgüp, 1966: 72). 

Joan, kundaktan yeni çıkmış bir bebek gibi süzülür.Bu şekilde annesinin ona hislerini 
saklamayı öğrettiğini söyler.Joan, on sekiz yıl boyunca kendini şişeye kapatmış gibi içine kapanır. 
Diğerlerinden farklı oluşunu şöyle dile getirir:  

“Bilmiyorum, herkes beni nasıl görüyor. Rahat ol, uslu ol, diyorlar nedense.Gösteriş yapma, 
diyorlar.Gösteriş, saklanmaktır; korkup saklanmak, arkada kalmak.Erkek kardeşlerim dâhi.Onlar gibi 
olamadım. Yandım.” 

Joan büzülür kendi içine. Uzun parmaklar arkasında masmavi gözleri kalır.”(Ürgüp, 1966: 
72).  

Joan, kendi içine kapandıkça kulağına annesinin sözleri gelir.Annesine göre Joan’ın kocası, 
ondan daha şaşkındır, doktordur ve insan olmak istemektedir. Joan ise onunla öleceği için evlenir  ve 
üç oğlu olur. Annesi, onun hep ağabeyleri gibi olmasını ister. O da korkar, ama ağlayamaz. Çok uzun 
olduğu için elleri, kolları ona yabancıdır.Hastalığı karşısında ise eşi duygusuzca davranır. 

Lisedeyken uzun boyundan utanır ve bu nedenle oğlanlarla dans edemez, korkar.Heykel gibi 
güzeldir.Yaşamadığı için genç kalmıştır.Dosyasına bakarak hastasını anımsayan anlatıcı onun için “ 
Ölmemiştir. Yaşamadı ki.”der(Ürgüp, 1966: 72). 

Joan, beş yaşında ölen babasına benzediğini düşünür. Yalnızlığını bu anda fark eder. Annesi, 
ağabeylerine benzemesini ister ve ona hislerine kapılmamasını öğretir.Lodos, anlatıcı gibi onu da 
hüzünlendirir ve geçmişe, babasının kokusunu duyduğu anlara götürür. Ağlayıp rahatlar. Kendi 
ağzından ailesine ve dolayısıyla kendisine yabancılaşmasını şöyle dile getirir:  

“ Neşesiz bir çocukmuşum. Evet, babam öldükten sonra farkına vardım. Ne biçim bir adam 
olduğunu söylemediler. Ne olduğumu bilmiyordum kendimin.Piç gibi kalmıştım.Uzak akrabalar ona 
benzediğimi söylüyorlardı.Annem akşamları iki kaşık müshil veriyordu.Duygularıma kapılmamayı 
öğretiyordu.Ağabeylerim vardı daha önce.İkisi de dâhi.Ben de yazı yazmak istiyordum. Yazarak kim 
olduğumu öğrenmek istiyordum. Piyes yazacaktım ve her karakterde kendimin bir parçasını 
yaşayacaktım.Uzun romanlara sığmayacaktım kendimi yazsaydım.Sizinle konuşalı beri uzun 
mektuplar yazıyorum. Kısa olamıyor. Annem olsa burada, bırakmazdı. Yarısını keserdi. Annemi 
anlamadım. Ne hisseder ne hissetmez bilmiyorum.Çok zeki bir kadın muhakkak.Bankalarda kredisi 
var. Sayarlar.Kendimi bildim bileli ailenin başı odur. Sevmiyorum kadınlığı, aileyi de.”(Ürgüp, 
1966:75-76). 

Doktor, ona kadınlığı ve annesini sevmemekten korkup korkmadığını sorar. O da  “bilmem, 
söylemem” der ve yine lodos başlar. Joan yatağında, yorganın altında büzülür, küçülür.Parmakları 
saçlarının arasındadır.Kolları, bacakları çekilir.Kimsenin kendisine sokulmasını istemez, çünkü pis 
koktuğunu düşünür.Birinin yanında olup onu okşamasın ister. 

Burada söz konusu kadının hem kendisine, hem ailesine yabancılaşmasının en büyük etkeni 
annedir. Küçük yaşta babasını kaybetmesi, aile içerisinde annenin egemen ve baskıcı bir tavır 
sergilemesi, kızın kendi kişiliğinin gelişmesine uygun bir ortam yaratılması yerine dâhi olarak görülen 
ağabeylerine benzemesine yönelik yaptırımlar uygulanması, bu gerçekleşmeyince de dışlanması, buna 
dair yaşanan hayal kırıklığının anne tarafından dile getirilmesi, kızın duygularını doğal olarak dışa 
vurmak yerine kendi içine kapanması gereği, kızın annesinin ne düşündüğünü net olarak 
anlayamaması gibi etkenler, onun ailesine ve dolayısıyla tam olarak ortaya çıkaramadığı kendi 
kişiliğine yabancılaşmasına neden olur. Kendi kişiliğini parça parça yazmak istediği piyes 
karakterlerinde yaşayabileceğini düşünür.Ancak her konuda olduğu gibi burada da annesinin bir engel 
olarak karşısına çıkacağını ve onun piyes yazmasını istemeyeceğini bilir.Bu aynı zamanda tıbbi bir 
sorun haline dönüşür.Sara hastalığı ve psikolojik rahatsızlığı, bunun sonucunda ortaya çıkar.Bir 



anlamda doktoruna yazdığı uzun mektuplarda kendi içini döküp, kendi kişiliğine yaklaştığı için düzelir 
gibi olur.Doktoru, onun aslında yaşamadığı için ölmüş olamayacağını söyler. Evliliğinde başarılı 
olamadığı gibi, annesi gibi olma endişesiyle çocuklarından da uzak durur ve yine annesinin etkisiyle  
kadınlığı ve aileyi sevmez. Gerçek anlamda kimse onu anlayamaz. Onun ilaçlara değil, sevgiye ve 
ilgiye ihtiyaç duyduğunu göremeyecek kadar ilgisiz ve sevgiden yoksundurlar. Joan’un kendi 
durumunun farkında olması ve çözümü bilmesi, durumunu değiştirmez.Çünkü ona ilgi gösterecek ve 
onu gerçek anlamda sevecek kimse yoktur etrafında. O da tepki olarak annesinin ona öğrettiği gibi 
içine gömülür, duygularını dışa yansıtamaz ve kimseyi yanına yaklaştırmaz(Baş, 2003: 240-241). 

“İçten Dışa (Lotüs Çiçeğinin Açılışını Gördünüz Mü?)”öyküsünde Nesrin adlı ben anlatıcı, 
karşısındaki birine hitaben bir mektup yazar.Bir şeyler anlatmak ve konuşmak için çırpınır ama 
kimseyi bulamaz.Sen diye hitap ettiği kişi, ona en çok ihtiyaç duyduğu anda yoktur.Yıllarca susup 
herkesi dinlediği halde şimdi kendisini dinleyecek kimseyi bulamaz.Ben, bir değişim içindedir. İçinde 
bir fırtına vardır ve kafası karma karışıktır: 

 “Ben yeniden doğdum.Eski Nesrin’in kalıntılarıyla ve yeni bir insan olma 
çabasındayım.Daha doğrusu, eski ve yeni sorusu değil; uyanmak, gözleri açıp her şeyleri yeniden, 
oldukları gibi görmek.Bağlardan, kalıplardan sıyrılmış olarak.Bu, ilk aşklar gibi, sıtmalı bir 
heyecan.Şimdi karşıma birisi çıksa hemen âşık olurum. Kurtuluş bu be. Korkunç güzel bir duygu 
fırtınası.”(Ürgüp, 1968: 47). 

Nesrin’e sürekli olarak “ Sen tek başına hiç bir şey yapamazsın,” denilmiştir. O ise kendisine 
gerçekleri gösteren kişinin yanına, tek başına Londra’ya gidecektir. Bir arayış içindedir. Önceleri 
insanları özlemeyi bilmez. Şimdi ise arkadaşlarını özler ve onları affetmeye hazırdır. Eskiden 
sıkıntıların içinde yaşamaya alışmıştır. Şimdi ise sıkıntıları üzerinde düşünüp bunları anlamaya çalışır. 
İstediği mükemmelliğe ulaşamayınca, küçüklük duygusuna kapılır. Çünkü anne ve babası, onun 
kusursuz ve güzel olmasını istemişlerdir. O zamanlar kadınlığını bir eksiklik, bir ayıp olarak 
görmüştür. Elindeki fotoğrafta herkes vardır. Bir kendisi yoktur. Bunun nedenini anlamaya çalışır: 

“ Bir fotoğraf var önümde. İçinde herkes var, ben yokum. Hepsini kıskandım. Büyük laflar 
eden insanlar. Niçin yoktum aralarında sanki, yerim mi değildi? Eğer bir gün aralarında bulunacak 
olsam rahat edebilir miyim? Kim bilir? 

Bana kendimi öğreten o insana Cüneyt adını koydum. Oh; Cüneyt! deyince 
rahatlıyorum.”(Ürgüp, 1968: 49).  

Karşısındaki kişi, duvar gibi suspus durur, konuşmaz. Nesrin, artık konuşmayı ve 
karşısındakinin de konuşup tepki vermesini ister. Her şeyin yoluna girmesini diler: 

“Yolsuz kaldın Nesrin. Tam yolsuz. Tam yalnız. Yolsuz bir sona geldin. Bu yürek böyle güm 
güm çırpınırsa geberirsin be!” (Ürgüp, 1968: 50). 

Nesrin tekrar gerileyerek sıradan bir insan olmuştur. Her şeyi köküne kadar anlamış, sonra 
karanlığa dönmüştür. Çünkü bir şeylerin farkına varıp kendisini yaşamaya başlayacakken eşi onu, 
tekrar kendi zevkleri için bir nesne gibi kullanmaya başlar. Bunun karşılığında Nesrin’in istediği 
parayı da vererek onun kendini bir eşya gibi hissetmesine neden olur. Bu davranışla birlikte Nesrin, 
kendinin sıradanlaştığını düşünür. Herkes ona yüklenir, o da yavaş yavaş ölmekte olduğunu hisseder.  
“İçinden çıkılmaz bir kuyuya itmişler beni. Cüneyt’e rastladım. Elimden tuttu, kuyudan çıkardı.” der 
(Ürgüp, 1968: 51). Silkinip kendine gelir ve kendisine yüklenen anlamlardan kurtulur. Bütün olanlara 
“yeter” der. Nereye gideceğini, ne yapacağını bilemez. Etrafındakilerin onu anlamalarını ister, ama 
susup oturur. Bu nedenle de çevresince anlaşılmaz. Ölmekte olduğunu düşünürken Cüneyt’e rastlar ve 
ilk defa rahat bir nefes alır. Rüyasında Cüneyt’le birlikte olduğu fazla aydınlık, eşyasız, perdesiz, boş 
bir oda görür. Sonra ondan kurtulur.  

Karşısındakinin (eşinin) onu istemediğini sezer. Sersem sersem sokaklarda dolaşır. Başı döner, 
korku- heyecan içindedir. Ona hayır diyememekten korkar, ondan tiksinir. Diğer kişiyi sever. Çünkü 
onun kendisine kadınlığını öğrettiğini düşünür ve ayna karşısında kendini keşfetmeğe çalışır. 
“Kadınlığımı hissedince Lotüs çiçeği gibi açılıyordum” der (Ürgüp, 1968: 54). Kendini demir 
çemberli bir fıçı içerisinde hisseder. Ailesi, kocası, akrabaları, fıçıyı sıkıca çemberlemektedirler. 
Cüneyt elinden tutup onu fıçıdan çıkaracakken, fıçının tabanına yapışarak onu bırakmayan bir şey 
olduğunu fark eder. 



Cüneyt’ten bir kart alır. Burada Nesrin’in “yabancı” anlamına geldiğini ve aldanmaya alışık 
olduğu için hiç şaşmadığını, onu değiştireceğine inanmış olduğunu, ama diğerlerinin buna izin 
vermediğini söyler. 

“ Ne Nesrin kaldı, ne Cüneyt, ortada. Ziyanı yok. 
Eğer birisini sevdiğini söylersen, sana en güzel hediyeyi alacağım…Eyvallah!”(Ürgüp, 1968: 

54). 
Ailenin, çevrenin, eşinin  yönlendirmesi ve baskısıyla Nesrin, kendi kimliğini bulamamıştır. 

Olmak istediği gibi değil, kendisinden olmasını istedikleri gibi olmuştur. Suskunluk içinde kendisine 
biçilen role boyun eğerek, uyum sağlamıştır. Kendini, kadınlığını, insanlığını hissetmekten uzak, içine 
sinik, suskun, kendini başarısız ve küçük gören bir insan halinde yaşamıştır. Sonra karşılaştığı Cüneyt 
adlı kişi ona şimdiye kadar yaşadıklarının tam tersine gerçeği göstermiştir. Onu içine düştüğü kuyudan 
çıkarmıştır. O da olması gerektiği gibi değişmiş, kendi kimliğine ulaşmaya çalışmıştır, ama çevresinin 
onu çember altına alması ve baskısını sürdürmesi sonucunda, kimlik arayışında başarısız olmuştur. 
Çünkü ailesinin ve çevresinin baskısıyla içine girdiği çemberli fıçıdan dışarı çıkamamış, tıpkı Nesrin 
adının taşıdığı anlam gibi yabancı kalmaya mahkum olmuştur ve bu değişmez bir kader haline 
dönmüştür. Cüneyt’in konumu, burada aynı zamanda Cüneyd-i Bağdadi’yi de çağrıştırmaktadır.  

 
5. Suç-Ceza-Yargılanma-İzlenme Kompleksi  

Kafka’nın eserlerinde öne çıkan motiflerden biri de “suç-ceza- yargılanma ve izlenme 
kompleksi” olarak karşımıza çıkar.Dava adlı roman, bu motifin kurgunun ana ereği haline 
dönüştürüldüğü bir eserdir.Dava’nın baş kişisi K., bir sabah yargılanacağını öğrenir ama suçunun ne 
olduğu bir türlü kendisine söylenmez.Sürekli bürokratik açmazlar içinde absürd bir işleyişe maruz 
kalır.Romanın sonunda ölüm cezasına çarptırıldığını öğrenir.Bu cezayı yerine getirmekle yükümlü 
olan kişiler, bıçağı bileyerek bunu K.’nın yüreğine saplarlar.Ondan geriye sadece bir “utanç” kalır. 

Fikret Ürgüp’ün “Balta” adlı öyküsü, Davaadlı romanı doğrudan akla getirir.Bu nedenle de 
Kafka etkisinin en yoğun ve açıktan hissedildiği bir metindir.Bu öyküde anlatılan kişi, çocukluğunda 
oyun oynadığı çamlı köşkün denize bakan bir odasında toplanan yüksek adalet kurulunca 
sorgulanacağını öğrenir. Hangi suçtan yargılanacağını merak ettiği için buraya gelir.Başsavcı, ona 
çocukluğundan itibaren yaptığı her şeyi bir oyun havasında sorar. O da doğru cevaplar verir. Yargıçlar 
da ona soru yöneltirler.Öğlen olunca yargıçlar acıkır ve bu nedenle sorgulama uzamasın diye baş 
yargıç, oy birliğiyle verilen ölüm cezasını bildirir.Adam hangi suçtan dolayı bu cezanın verildiğini 
sorar, ama yüksek adalet kurulu, bunu duymazlıktan gelir.Adam, bunun bir şaka olduğunu düşünür. 

Ortada ne polis, ne jandarma vardır.Köşkün bahçe kapısı da açıktır.Yaz olduğu için herkes 
çamlığın gölgesinde dinlenmektedir.Kendisi gibi ortalıkta dolaşan ve yer yer çarpışacak gibi olan, 
gözlerini yerden hiç kaldırmayan bir kişiyle karşılaşır. Onun da ölüm cezasına çarptırıldığını düşünür 
ve ona suçunun ne olduğunun söylenip söylenmediğini merak eder: 

“ Dolaşan bir o vardı, bir de öteki. Yahu, ne olur, baksa bana da sorsam, diyordu adam. 
Sonunda sabrı tükendi, ve bir dönemeçte karşılaştıkları zaman, mahsustan ötekine çarptı. Hem de 
acıtarak çarptı. Korktuğu yoktu. Ne olsa ölüm cezasına çarpılmış.Belli ki öteki de öyle. Durup 
oturduğu yok.”(Ürgüp, 1968: 29). 

Adam, öteki kişiyle çarpışınca dolaşan bu adamın kendisinin bir eşi olduğunu, yüzünden 
giyimine kadar kendisinin aynısı olduğunu fark eder. Konuşmadan ayrılırlar.  Adamın duyduğu  ayak 
sesleri de kendi ayak seslerine benzemektedir. Sabah şafak sökerken ceza yerine getirilecektir.Ancak 
ortada dar ağacı, giyotin ya da cellada benzer bir kimse de yoktur. Sabaha kadar bir şekilde kendisine 
benzettiği öteki kişiden neler olup bittiğini öğreneceğini umut eder. Bahçe kapısından çocukken 
sevdiği ve öldüğü söylenen kızın köşkünü görür.Kapıcıya benzettiği kişiden, karşıdaki bu köşke gitme 
izni almaya çalışır, başaramaz. İçinde bir şeyler parçalanır gibidir:  

“- Neden? Ama neden? Bırakmadılar. Neden? Ölüme adanmıştı. Yabancılığından mı? Ayrı 
oluşundan mı? 

Nereden anlamıştılar ayrılmış olduğunu? O kadar sorguya çekmişlerdi ki, belki de 
anlamıştılar. Kim öldürecekti onu? Asarak mı? Kurşuna dizerek mi?Dayaktan mı öldürecektiler? 



Öteki adamı, bahçede dolaşıp duran yabancıyı yakalayıp, ondan öğrenmek istiyordu, bir türlü 
yapamadı. 

- Hangi suçumdan? Yabancılığımdan mı?  
- Anladılar mı? O kadar sorup soruşturdular.  Belki de anladılar. Ama kim yapacak bu işi, 

sabah şafak sökmeden? Neyle yapacak? Nasıl yapacak? Ötekine bir sorup da öğrenebilsem…diyordu 
adam.”(Ürgüp, 1968: 31). 

Hava karardığı için diğer adamı zor görür. Öteki adam, bir kayanın üzerine eğilmiş, eski 
zamanlardan kalma bir baltayı bilemektedir. Bu işte usta olduğu bellidir. Bileme işi bitince adam 
arkasına döner: 

“ – Yatır boynunu şuraya, dedi. Hah öyle! 

Balta çamların gölgesi içinde uçan bir yıldız gibi parıldadı.Parıltısı önce yükseldi, sonra 
aşağıya doğru hızla indi. 

Birdenbire deniz kuşları havalandılar. Kanat çırparak. Koskoca  kuşlar.”  (Ürgüp, 1968: 31). 

Adam, diğer insanlara yabancı oluşu nedeniyle ölüm cezasına çarptırıldığını düşünür.Öykünün 
sonunda cezayı uygulayan kişinin bahçede karşılaştığı ve kendisine tıpatıp benzeyen kişi olduğunu 
yani öteki olarak adlandırdığı ikinci ben’i olduğunu öğreniriz.Adamın topluma karşı yaşadığı 
yabancılaşmanın sonucunda kendisine verilen ve tam olarak nedenini anlayamadığımız cezayı diğer 
ben’in yerine getirişi, onun kendi içinde yaşadığı yabancılaşmanın ve kişilik bölünmesinin de 
göstergesidir aynı zamanda. 

6. Düş Dünyasına Dönüşen Gerçek Dışı Boyut 

Kafka’nın eserlerine baktığımızda fantastik ya da düşsel kullanımlar, alegorik-simgesel 
anlatımlar dikkat çeker. Bunun nedeni Kafka’nın gerçeğin doğrudan doğruya yansıtılamaz 
düşüncesine sahip olmasıdır.Ona göre gerçek, fantastik öğenin içinde, gerçek dışı boyutta, yalan ya da 
düş aracılığıyla yansıtılır. (Ecevit, 1992: 29-30). 

Fikret Ürgüp’ün öykülerinin karakteristik özelliklerinden biri de gerçek-rüya-hayal ya da 
bilinç-bilinçaltı-rüya arasında hızlı geçişlerin olması ve bu boyutlar arasındaki çizginin silikleştirilerek 
öykülerin daha karmaşık bir yapıya dönüştürülmüş olmasıdır. Bu durum, öyküleri yer yer fantastik ya 
da gerçeküstücü bir kimliğe büründürür.Dolayısıyla metinlerde kimi zaman soyut, alegorik, sembolik 
kullanımlar göze çarpar. 

Fikret Ürgüp’ün öykülerinin bilinçli bir çaba sonucunda olmasa da gerçeküstücü olduğunu 
belirten Hasan İzzettin Dinamo, yazarın gerçeklere “psikiyatristin loş bilinçaltı dünyasından” 
klinikteki dumanlı camlar ve mikroskopla baktığını, yeryüzünü kocaman bir “psikiyatri kliniği”; 
bütün insanları da psikiyatristin gözlemi altında bulunması gereken “hastalar ya da kobaylar” olarak 
gördüğünü ve onları “yaşayışın en dar geçitlerinden, labirentlerinden”geçirdiğini söyler (Dinamo, 
1970: 10). 

Doktor Safder Tarim ise Ürgüp için “Sanki bir cam kavanoz içindeydi. Onu aşıp “gerçek”e 
ulaşmak istiyordu. Cam kırılmadan “gerçek”e el sürülemezdi.Bu nedenle üslubunda doğal olarak, bir 
çeşit sürrealizme yöneldi.(…)Yazılarındaki söylem sürrealizm, batıdaki ustalardan 
bambaşkaydı.”demektedir (Nakleden Lekesiz, 15-16). 

Ürgüp’e göre yazdığı öyküler, gerçek üstü değil, “sahici gerçek (super-realism)”tir.“Bilinç, 
bilinçaltı ve rüya” olmak üzere insan yaşantısının üç değişik alanını birden kapsar (Ürgüp, 1968, 5-6). 

Yazarın bu anlayışa yönelmesinde psikiyatr olmasının belirgin bir etkisi vardır. Zaten Ürgüp, 
hem kendini daha iyi tanıma hem de Tanpınar’la birlikte “kafa yordukları insan ruhunun bilinmeyen 
ormanlarını, bilindışını, gerçeğin ötesini keşfetme”amacıyla bu mesleğe yönelir (Soygür, 2010). 

Fikret Ürgüp’ün birçok öyküsünde gerçek ile rüya, gerçek ile hayal ya da olağandışı unsurlar 
bir aradadır. Bu özellik nedeniyle öyküler anlaşılması güç, sıra dışı ve sürrealist bir görünüm arz der. 



“Koltuk”, “Atlı Kadın”, “Tenis Topu”, “Balina Avı”, “Sanatın Formülü”, “Lotus Çiçeğinin Açılışını 
Gördünüz mü?” gibi öykülerde rüya ile gerçek iç içedir. “Kadınlar”, “Deniz Gözlü Kadın”, “Senaryo, 
“Aşı”, “Balta” adlı öykülerde ise olağandışı unsurlar göze çarpar. 

Yazarın hiç görmediği, ancak Haydarpaşa’daki trenciler arasında bu şehri yaşadığını söylediği 
(Ürgüp, 1998, 5-6) yere dair yazdığı “Van” adlı öykü, hem gerçekçi hem de hayali bir mekânda geçen 
bir metin olarak da yorumlanabilir niteliktedir. Murat Gülsoy’un ifadesiyle söylersek; “Tren yolunun 
bittiği yerde başlıyor öykü. Burası adeta bir kâbus ülkesi ama bir yandan da gerçek bir geziden 
izlenimler gibi kaleme alınmış.Öykünün adı “Van”. Van şehrini mi işaret ediyor? Belki. Belki de bu 
sadece hayalde olan bir Van.Uzakta bir yer, uygarlığın bittiği, dalgaların sadece çöplerini getirip 
bıraktığı bir hayal ülke. (…) Zamanın da bükülüp ağırlaştığı hatta akmadığı bir mekân burası, belki 
bunu ifade ediyor. Belki.” Bu öyküyü, “fantastik bir rüya mekân hikâyesi gibi okumak da mümkün, 
son derece gerçekçi bir “Doğu izlenimi” olarak görmek de… Tren yolunun bittiği yerin ötesinde, 
zamandan kopmuş, en temel yaşamsal sıcaklığa hasret, sürekli üşüyen ve ölmemek için çabalayan 
insanlarla karşılaşılan yolcunun bakışından orası “anlaşılmazın, saçmanın, yokluğun” temsili olarak 
görülmekte.Belirsizlikler sadece insanın davranışlarında değildir Ürgüp’ün dünyasında.Doğa hatta 
eşya da belirsizliğin sınırına çok çabuk kayabilir. “Orada” öyküsünde olduğu gibi.” (Gülsoy, 2015). 

“Koltuk” adlı öyküde gerçekle rüya iç içe geçmiş durumdadır. Anlatıcı, tanıdığı bir çocuğa 
koltuk alır.Koltuk kırık olduğu için bir ustaya tamir ettirilir.Bu esnada anlatıcı, kendi cenazesinin 
götürüldüğünü görür.Sonra yeniden an’a dönülür.Koltuk, kırılınca alındığı dükkâna giderler.Ancak 
geldikleri yer dükkân değil, kütüphanecinin Fransa’daki çiftliğidir ve burada anlatıcı, daha önce 
Lüksemburg’da bir karnavalda karşılaştığını söylediği kadını görür.Ardından kütüphaneciden intikam 
almak için bu kadını rüyalarına sokacağını belirtir.Dolayısıyla farklı mekân ve zaman dilimlerinde 
rahatlıkla dolaşılır. 

“Atlı Kadın” öyküsünde yine gerçekle gerçeküstü öğeler birbirine karışır. Öykünün ben 
anlatıcısı, saray bahçesinde arkadaşlarıyla fotoğraf çektirirken sıkılır ve birden gerçeküstü bir 
atmosfere girer.Bir trene biner ve oradan da bazı kadınlarla birlikte kumsala atlar.Orada mayosunun 
göğsünde at resmi olan bir kadınla tanışır.Bu at resmi onu, mitolojideki ve edebi eserlerde gördüğü at 
sembolüne götürür.Nihayetinde öykü kişisi, yeniden fotoğraf çekilen an’a döner. Ardından eve gitmesi 
gerektiğini düşünür ve yeniden gerçeküstücü bir anlatımla başka bir trene binip gider ve üzerine sinen 
at kokusuna hayret eder. 

“Tenis Topu” öyküsünde ise amfide ders dinlerken sıkılan bir tıp öğrencisi çareyi hayal 
kurmakta görür ve kendini bir arkadaşıyla birlikte ülke şampiyonlarının yarıştığı bir tenis 
müsabakasında bulur. Anlatıcı, uykuda ya da uyanıkken görülen rüyalar olmasa yaşamanın çok can 
sıkıcı ve tatsız olacağını belirtir. Aynı zamanda uyanıkken rüya görmeyi, pratik hayata ayak 
uydurmaya  engel olan bir “tiryakilik” olarak nitelendirir. 

“Deniz Gözlü Kadın” öyküsü, ilginç bir örnek olarak karşımıza çıkar. Öyküdeki ben anlatıcı, 
mutsuz ve giderek yalnızlığa gömülen, eşi, çocukları ve çevresi de dahil kimse tarafından dikkate 
alınmayan, kendisiyle konuşulmayan bu yüzden de ruhsal sorunlar yaşayan bir adamdır.Karısı, hergün 
ayrı bir artistin görünümüne bürünür. Bir gün Marilyn Monroe’ya, diğer gün Jeanette Mac Donald’a, 
Brigitte Bardot’a, başka bir zaman ablalarına benzetir kendini. En tuhaf olanı da kendisini kocasının 
orta okuldaki haline benzetmesidir. Bu durum, gerçeküstücü unsurlarla anlatılır:  

“Bir gün baktım ki ne yapmışsa yapmış bana benzetmiş kendini Orta okuldaki bana. O zaman 
çekilmiş olan sınıf resmimi bulup, gözüne sokuyorum. Oradaki Ben’i gösteriyorum parmağımla ve 
aynada kendine baktırıyorum. 

_Artık bu ne rezalet, bu ne kepazelik, diyorum. Buna alçaklık derler.Ne istiyorsun benden? 

Kılı kıpırdamıyor. Bir şey olmamış gibi. Beni yok etmek mi istiyor? Cadı mı? Erkek düşmanı 
mı?Kim kimi bastıracak hikâyesi mi?soruyorum. Ya duymuyor ya da söylemiyor.” (Ürgüp, 1968:12). 



Yaşadığı sorunlara ve yalnızlığa çözüm bulamayan anlatıcı, alkole sığınır.Ancak 
kuruntulardan ve paranoyadan kurtulamaz.Alkollü iken başka aleme mensup hayali varlıklar 
görür.Kendisini de bu aleme aithisseder. Bu varlıklar ile bir anlamda yalnızlığından ve sorunlarından 
kurtulduğunu düşünür: 

“O zamanlar; alçıdan daha beyaz renkleri hiç değişmeyen, yaşı kestirilemez, mavi ve aydınlık 
gözlü, ince uzun ve yere basmaz kadar hafif yaratıklar tünediler etrafımda, nereye gidersem.(…) 

Biz artık rahatız, başka dünyaya giriyoruz. Biz artık uyumuyoruz, ihtiyarlamıyoruz.” (Ürgüp, 
1968:23-24). 

“Sanatın Formülü”nde rüyaya giren şövalyelerle yapılan mücadeleden; “Balina Avı”nda ise 
denize açılan balıkçıların fırtına sonrası gördükleri kanatları insan boyuna ulaşmış dev kuşlardan söz 
edilir.  

“Piknik” adlı öyküde pikniğe çıkan bir grup insan, mavi bir pankart görür.Bu renk, öykü 
kişisine askerlik günlerini ve düşmanları anımsatır.Böylece gerçeküstü bir boyuta geçilerek 
düşmanlarla çarpışmaya başlanır ve sonrasında gündelik hayata yeniden dönülür. 

“Senaryo” öyküsünde ise sanatçı kampına katılan anlatıcı, Amerikalı bir sanatçı ile 
tanışır.Onlara rehberlik yapmak üzere eski bir sarayda rölyef görmeye giderler.Bu anda zaman ve 
mekândan kopuşlar yaşanır.Öykü kişisi birden ormanda dövüşürken bulur kendini ve ardından an’a 
döner.Sonra tekrar kendini ormanda bulur.İçinde kurtların kımıldadığını düşünür.Ormanda yaşayan 
canlılarla birlikte o da yaşadığını hissetmeye başlar. Bataklığın içinde yaşayan yılan, sülük, kurt, su 
kuşu gibi hayvanları görür. Bunu yaşam belirtisi olarak anlamlandırır. Öykü, yine an’dan kopuş ve 
gerçeküstü bir görünümle son bulur: 

“Ve sen hafif bir kol çarpmasıyla tüy gibi havalanıyorsun, gösterişsiz bir şekilde. Bahçe 
duvarından öte yana süzülerek iniyorsun. Yeniden aşıyorsun duvarı. İnanamaz gibi gözleri bakanların. 
O zaman işte; herkeslerin yıkıldığını sandıkları köşkün yukarı balkon kapısından içeriye süzülüyorsun. 
Ve yaşantın boyunca ellemek istediğin, tavan tahtasındaki o acayip şekilleri gidip okşuyorsun, 
hafifçesine.” (Ürgüp, 1968: s. 60). 

Sonuç 

Fikret Ürgüp, Türk edebiyatının kendine özgü yazarlarından biridir.Yazarın beslendiği 
kaynaklardan biri, Kafka’nın eserleridir.Tıpkı Kafka gibi şahsiyeti ile eserleri arasında yakın bir 
temasın söz konusu olduğu Ürgüp de modernleşmenin beraberinde getirdiği sorunları ve bunun 
bireylerde yarattığı travmalarıodağa alır.Yazar, öykülerinde yabancılaşmış, yalnız, mutsuz, sevgisiz, 
iletişimsiz, tedirgin, başarısız, umarsız, güvensiz, karamsar, robotlaşmış, nesne karşısında değerini 
yitirmiş, arayış içinde olan ama çözüm yolu bulamayan, uyumsuz insan profilleri çizer. Bu bireyler, 
sanki başka bir dünyanın insanıdırlar ve hayali-ütopik-düşsel bir mekânda yaşarlar.Kimi kişilik 
bölünmesi sergiler, kimi de nesneleşmiş- cansızlaşmış bir görünüme bürünür. 

Fikret Ürgüp de Kafka gibi, kişilerini sürekli labirentlerde dolaştırır. Absürd, hiçleşmiş, boşluk 
içinde, donuk, sürekli engeller ve yasaklarla dolu bir dünya kurar. Ancak bu dünya, Kafka’nınkine 
göre daha soyut bir dünyadır ve daha kişiye özgüdür. Üstelik Ürgüp’ün kişilerinin dolaştığı labirentler 
daha çok ruhun, bilinçaltının labirentleridir.Bu yönüyle Ürgüp’ün anlattıkları kafkaesk bir nitelik 
taşır.Ancak bu konuda da Ürgüp, kafkaesk özellikleri kendi ruh süzgecinden ve yaşam 
deneyimlerinden geçirerek bambaşka bir görünüm ve atmosferde karşımıza çıkarır. 

Kafkaesk nasıl ki birçok özelliğin bir bileşkesi ise Fikret Ürgüp’ün eserlerinde de Kafka etkisi, 
birçok özelliğin farklı bir düzey ve görünümde karşımıza çıkan bir bireşimidir.Bu nedenledir ki 
Ürgüp’ün öyküleri, okurda bir yandan Kafka etkisini hissettirir; bir yandan da Kafka’dan farklı bir 
yazar karşısında olduğu izlenimini uyandırır. 



Sonuç olarak diyebiliriz ki Kafka, Fikret Ürgüp’ün beslendiği kaynaklardan sadece bir 
tanesidir. Yazar, mesleğinin de bir gereği olarak bu etkiyi, Freudyen bir bakışaçısı, Sait Faik’e yakın 
duran bir duyuş tarzı ve şiirsellik ile zenginleştirir.En önemlisi de Ürgüp, bu özellikleri kendi deneyim 
ve algısıyla değiştirerek bambaşka bir kurgu ve anlatımla okuruna sunmayı başarır. 

Kaynakça 

Baş, S., (2003). Türk Hikâyeciliğinde Yabancılaşma, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Van. 
Dinamo, H. İ., (1970). “Fikret Ürgüp’ün Hikâye Kitapları”, Yeditepe, 168, 10. 
Ecevit, Y., (1992). Kurmaca Bir Dünyadan, Ankara, Gündoğan Yayınları. 
Fıscher, E., (1985). Franz Kafka, Çeviren: Ahmet Cemal, İstanbul, BFS Yayınları. 
Göksel, E., (2013).Fikret Ürgüp’ün Öykülerive Öykücülüğü Üzerine Bir İnceleme, 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir. 
Gülsoy, M., (2015). “Sınırlarda Dolaşan Bir Yazar: Fikret Ürgüp”, 

http://t24.com.tr/k24/yazi/sinirlarda-dolasan-bir-yazar-fikret-urgup,227, (Erişim Tarihi: 01.11.2017). 

Soygür, H., (2010). “Ruh Hekimi-Yazar Olarak Ürgüp”, 
http://fikreturgup.blogspot.com.tr/2010/03/haldun-soygur-ruh-hekimi-yazar-olarak.html, (Erişim 
tarihi: 01.11.2017). 

İleri, S., (2004). “İstanbul’da Bir İsyankâr”, İstanbul’un Sandık Odası, İstanbul, Doğan 
Kitapçılık. 

Lekesiz, Ö., (1998). Yeni Türk Edebiyatında Öykü,  4, İstanbul, Hece Yayınları, 520-528. 
Necatigil, B., (1997). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, İstanbul, Varlık Yayınları. 
Özdemir, P., (2017). “Korunaksız Bir Çember”, Roman Kahramanları, Nisan/Haziran, S.30, 

21-34. 
Tosun, N., (2017). “Franz Kafka’nın Öykü Dünyası”, Roman Kahramanları, Nisan/Haziran, 

S.30, 12-16. 
Ürgüp, F. (1966). Van,  İstanbul. 
Ürgüp, F., (1968). Kısa Lodos Hikâyeleri,  İstanbul. 
Ürgüp, F., (1968). “ Çok Kısa Hikâyeler (Ön Söz)”, Kısa Lodos Hikâyeleri,  İstanbul, 5-6. 
Ürgüp, F., (1995). Dosdoğru Günlük, (Haz. Meltem Vardar, Levent Yılmaz), İstanbul. 

 

 

 


