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Barkod

Necip Tosun
Öykünün gelişimini, dönüşümünü, yeni yönelimlerini belirlemek,
öykü adına ortak bir bilinç ve bellek oluşturmak amacındaki Modern
Öykü Kuramı, öykü sanatının poetik alt yapısını anlama, çözümleme
ve tespit etmeyi hedefliyor. Öykünün yapısını, tarihsel serüvenini,
anlatım imkânlarını ve karakterize olduğu özellikleri tartışıyor.
Öykünün estetik, kurgusal arka planını, temel ilkelerini açıklayıp
örneklemeyi, tarihsel serüvenine tanıklık etmeyi önceleyen bu yazılar,
öncü birikimlerin öykü sanatını nasıl algıladıklarını araştırırken,
büyük öykü korosunun eşsiz soloları, kurucu, dönüştürücü adları
anılarak öykü sanatının artık geri gidilemez en geri hattının altı
çiziliyor. Modern öykünün geçirdiği evreler, hem ürün bazında
hem de poetik tartışma bazında yaşadığı zihinsel süreçler, öncü
birikimleri ile çağdaş, güncel temsilcilerinden de örnekler verilerek
irdeleniyor. Hem biçimsel hem de içerik anlamında, öykünün
birikim ve soyağacına, sürgünlerinin vardığı yere bakılıyor. Modern
Öykü Kuramı, içerik çözümlemesinden çok, düşünsel/kuramsal
ağırlıklı denemelerden oluşmaktadır. Bu bağlamda eserler değil,
sorunlar, yapılar odak alınmıştır. Ancak, temel kuram ve kavramlar,
tüm riskine karşın, hem güncelleştirmek hem de işlevselleştirmek
için örneklemeye çalışılmış; kuramla ürün arasındaki mesafenin
kısaltılması amaçlanırken soyut söylemden somut metinlere
gidilmiştir. Bu çalışma, bir öykü düşüncesi, poetikası yaratmaya
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çalışan ve öykü davası güden yazılardan oluşmaktadır.
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