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Sunuş

Öykü 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan genç bir tür. Türün 
kurucusu olarak Edgar Allan Poe kabul edilir. 1809-1849 ta-
rihleri arasında yaşayan Poe, ilk öykü örneklerini 1830’ların 
başından itibaren vermeye başlar. Guy de Maupassant 1850-
1893, Çehov da 1860-1904 yılları arasında yaşar. İkisinin de 
öyküleri 1880’den sonra yayımlanmaya başlar.

Bizde Ahmet Mithat Efendi 1844-1912, Şemsettin Sami 
1850-1904 yılları arasında yaşar. Ahmet Mithat Efendi’nin 
Letaif-i Rivayat 1870, Şemsettin Sami’nin Küçük Şeyler’i 
1891’de yayımlanır. Bu kuşbakışı tarihlerden de görüleceği 
üzere Türk öyküsüyle Batı öyküsü neredeyse eşzamanlı ola-
rak başlamıştır. 

Ömer Seyfettin ve Halit Ziya’yla birlikte öykünün biçim-
sel özelliklerinin yerli yerine oturmaya başladığını söyleye-
biliriz. Refik Halit, Memduh Şevket ve Sabahattin Ali’yle 
Türk öyküsünün akacağı yatağı enikonu belirlemiştir. Ömer  
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