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ÖZ 

Murathan Mungan değişik türlerdeki kitaplarıyla çağdaş Türk edebiyatına damga vurmuş 

kalemlerdendir. Yazarın Cenk Hikâyeleri ve Lal Masallar isimli hikâye kitapları konuşmaya dair 

zengin fikirler içermektedir. Sözgelimi Lal Masallar’da konuşmada samimiyet, az ve öz 

konuşmak, susma bilinci, sözün nereye varacağını hesaplayarak konuşmak, zalim karşısında 

konuşma, söz ve psikoloji ilişkisi, insanın kendisiyle konuşması, doğru, açık, düzgün bir dil 

kullanmak, insanın kendisinden geriye bir söz bırakması... irdelenir. Evlenirken konuşma 

kapasitesinin uyumuna dikkat çeken yazar, kelimelerin her şeyi ifade etmeye yetmediğini 

vurgular. Cenk Hikâyeleri’nde ise insanın içini dökmesinin önemini vurgulayanMurathan 

Mungan,samimi insanlar arasında birçok şeyin konuşulmasından yanadır. Yemin içmenin ve söz 

vermenin sakıncalarına dikkat çeken yazar,  bilinçli ve erdemli dinleme ile sır tutmanın önemini 

hikâyelerinde anlatır. İnsanın anlatmadan yaşayamayacağını ifade eden Mungan,diyaloğa açık 

olmayı,konuşma üslubunu, hatıraları konuşmanın önemini, güzel ve kaliteli sözleri dikkate 

almanın yararından... söz eder. Edebî metinler insanın aklını kullanmasına ve içini 

güzelleştirmesine yardım eder. Murathan Mungan’ın hikâyeleri konuşma sanatı bağlamında 

insana fikir ve bilinç verecek kitaplardır. Bu çalışmada doküman inceleme yöntemi kullanılarak 

Lal Masallar ve Cenk Hikâyeleri’ndeki konuşma sanatına dair fikirler araştırılarak konuşma 

eğitimine katkı sağlamaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Murathan Mungan, konuşma, eğitim, Lal Masallar, Cenk Hikâyeleri. 
 

ABSTRACT 

 

Murathan Mungan one of the significant authors of modern Turkish Literature with his 

novels on various kinds. His story books such as ‘Cenk Hikâyeleri and Lal Masallar’ contain 

fertile ideas about speech. For instance, in ‘Lal Tales ’ concepts like sincerity in speech, 

speaking briefly and clearly, the consciousness of stopping to talk, awareness of where the words 

will reach, sepaking with the cruel, the relationship between the Word and physchology, one’s 

speaking with himself, using a correct, clear, proper language, one’s leaving a word after himself 

are questioned. The author draws attention to the speaking capacity accordance while getting 

married and focuses that words are not sufficient to express everything. In ‘Cenk Hikâyeleri’ on 

the other hand, Murathan Mungan puts emphasis on the importance of one’s opening his heart to 

another and he is in favour of speaking every detail among friendly people. He draws attention to 

the objections of swearing and promising and tells us the importance of listening to another in a 

conscious and virtuous way and keeping the secrets in his stories. He expresses that a human can 

not live without telling and talks about the benefit of being open to dialogue, the mode of 

speaking, speaking about the memories and taking good and qualified words into consideration. 

Literature texts help people to use their intelligence and to beautify their souls. Murathan 

Mungan’s stories are teh books that will give people ideas and opinions about the art of 

speaking. In this study, by using document analysis method and by analyzing the ideas on the art 

of speaking Lal Masallar and Cenk Hikâyeleri’, contributions will be tried to make in teaching of 

speaking. 

Key Words: Murathan Mungan, Speaking, Education, Lal Masallar, Cenk Hikâyeleri. 
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GİRİŞ 

Edebi eserler insana düşünmediği konuları düşünme ve değerlendirme fırsatı verir. 

Böylelikle edebiyat insanın iç dünyasını etkiler ve aklını çalıştırır: “Elinize kâğıt kalem alıp, bir 

cümle olarak ifade etmeyi akıl bile edemeyeceğiniz önemsizlikte sıradan bir ana, bir duruma 

edebiyatın kazandırdığı değer, gündelik hayatın en azından bazı yanlarını sevdirmez mi insana?” 

(Mungan, 2011: 96). Birçok sanatçı eserlerinde konuşmaya dair görüş belirtmektedir. Bu 

meyanda okur, bazı hususları yeniden değerlendirme, düzeltme ve kendini yenileme imkânı 

üretir.Günümüz sanatkârlarından Murathan Mungan da kurmaca eserlerinin içinde konuşmayı 

irdeler. Yazar konuşma bağlamında okurun dikkatini çeker ve kendini gözden geçirmesine 

imkân sağlar. 

BULGULAR VE YORUM 

METİNLERİN İNCELENMESİ 

Yazarın Cenk Hikâyeleri ve Lal Masallar’da konuşmaya dair çeşitli fikirler mevcuttur. 

Sözgelimi Mungan’a göre susmak ve susulacak yeri bilmek önemli bir maharettir: “Aferin, dedi. 

Susman gereken yeri çok iyi biliyorsun. İlk aferin suskunluğuma, sustuğuma, sustuğum yere 

verilmişti.” (Mungan, 2008: 16). Bir başka öyküdesusmanın erdem olduğu belirtilir. Bu öyküde 

Bilâl Dede bir ermiş gibi hemen konuşmaz, her şeye hemen yorum yapmaz: “Bu arada başından 

beri hiç konuşmayan, hep kuşkuyla bakan Bilâl Dede hâlâ suskundu. Yaşlı Kişi sordu: 

Sen hiç konuşmadın Bilâl Dede... Bilâl Dede gene konuşmadı.” (Mungan, 2015: 25-

26).Şahmeran’ın Bacakları’nda ise bilinçli ve erdemli dinlemek vurgulanır. İnsanın sadece 

duymak istediklerine odaklanması bir dinleme kusurudur: “Duymadınız; çünkü yalnızca 

aradığınız şeye kilitlenmiştiniz; kulaklarınız yalnızca duymak istediklerinizi duyuyordu.” 

(Mungan, 2008: 52). 

 

Cenk Hikâyeleri’nde usta ile çırak arasında her şeyin konuşulmasının elzem olduğu ifade 

edilir. Bu durum gelenekten neşet etmiştir: “Usta ile çırak arasında her şey, ama her şey 

konuşulmalıdır. Konuşulmadık hiçbir şey kalmamalıdır. Usta ile çıraklığın töresidir bu.” 

(Mungan, 2008: 31). 

 

Mungan, Şahmeran’ın Bacakları’nda insanın yemin ederken ve geleceğe dair sözler 

verirken temkinli olmasını tavsiye eder. Öyküde yolu yılanların memleketine düşen Camsap, 

Şahmeran’a yerini söylemeyeceğine dair yeminler ederek kendisini yurduna göndermesini ister. 

Şahmeran ise Camsap’a benim şartlarımdayken yeminler edersin ama yeryüzünün şartları seni 

değiştirmeyecek mi diye sorar. İnsanın zamanla psikolojisinin başkalaşacağını düşünüp yemin 

ederken dikkatli olmasını tavsiye eder: “Sen şimdiki Camsap olarak her yemini edersin, üstelik 

beni inandırabilirsin de; ama bir gün ihanet edecek olan şimdiki Camsap değildir ki artık. 

Gelecekteki Camsap adına nasıl vaatte bulunabilirsin? Onu sen de tanımıyorsun ki... Ama 

yeryüzünün koşulları seni değiştirmeyecek mi? İhanete sürüklemeyecek mi?” (Mungan, 2008: 

37-56). 

 

Yazar verilen sözde durmanın önemini şöyle izah eder: “Sözüne sadık, bileği bükülmez 

bir er kişidir.” (Mungan, 2015: 28).  Şu ifadeler de benzer içeriktedir: “Adınızı tuttunuz, andınızı 

tuttunuz, gene sözünüzü tutun ki, kızınız diline kavuşsun, sözüne kavuşsun... Sözümüz sözdür, 

sözümüzden dönmeyiz...” (Mungan, 2015: 31, 32). 

. 
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İnsanoğlu verdiği söze ve bir sırra canı gibi sahip çıkmalıdır: “Böyle biri, bir gizi 

korumak pahasına ölmeyi göze alabilir. Bir gizi korumasını, saklamasını bilir. Canına sahip 

çıktığı kadar sözüne de sahip çıkabilir. Bir gizin, bir davanın önemini, kutsallığını kavrar.” 

(Mungan, 2008: 44). Mungan’a göre sır tutmak çok zordur. İnsanoğlu yaşadıklarını, bildiklerini 

anlatma ihtiyacı hisseder. Anlatmak insan ruhunun ve aklının ihtiyacıdır. İnsanoğlu anlatmadan 

yaşayamaz: “Yeryüzüne ve suyüzüne çıkmış şeyler ne kadar saklı kalır? Kalabilir? Beni, burayı, 

şu yaşadıklarını anlatmak isteyeceksin; yüreğin dar gelecek sakladığın gize; başkalarıyla 

paylaşmak isteyeceksin yaşadığın, gördüğün şeyleri, böyle bir masal saklı kalmaz Camsap. Bir 

söz, bir anıştırma çıkacak ağzından ve her şey çözülüverecek sonra.” (Mungan, 2008: 56). Bu 

cümleler akla Mevlana’nın “İnsan dünyayı zapteder, ama ağzını zaptedemez.” (Ateşoğlu, 2012: 

177) ifadesini getirir. Şahmeran’ın Bacakları’nda insanın bir sırrı saklayamazken kendisini 

mazur gösterecek bahaneler ürettiği belirtilir: “Mağaranın ağzına dek götürmek, yerini 

göstermek, onu ele vermek değildir ki, diyordu. Ben söylemesem başkası söyler nasılsa, 

diyordu... Ve bunun gibi nice şeyler diyordu. Bir yandan da biliyordu ki, bunların hepsi ince 

bahane...” (Mungan, 2008: 91). 

 

İnsanınsır saklamaya müsait olmayan yapısıÖkkeş ile Cengâver’deki şu iki iç anlatıyla 

desteklenir. Anlatıların birinde bir kutlu çocuğu doğduğunda anası ırmağa daldırdığı için çocuk 

hiçbir yerinden yaralanmıyormuş. Irmağa daldırma esnasında anasının parmaklarıyla tuttuğu için 

çocuğun sadece topuğunun ucuna su değmemiş. Çocuk sadece o topuktan yaralanabilirmiş. 

Çocuğun bu sırrını hiç kimse bilmezmiş. Çocuk bu sırrını bir gün canyoldaşına söyler. 

Canyoldaşı çocuğu hemen topuğundan vurur. Diğer anlatıda da bir başka kutlu çocuk varmış. Bu 

çocuğu dağlar deviremezmiş. Çocuğun Tanrı vergisi devlere emsal gücünün sırrını herkes merak 

edermiş. Bu çocuk da gücünün sırrını alnındaki üç tel saçtan aldığını canyoldaşına söyler. Çocuk 

uyuduğunda canyoldaşı bu üç tel saçı hemen koparır (Mungan, 2008: 117). 

 

Konuşmada üslubun önemi şu cümle ile ifade edilir: “Bu iklime hoş geldin yabancı, 

dedi. Bu söyleyiş hoşuna gitti Belkıya’nın.” (Mungan, 2008: 68).  

 

Yazar, yalan konuşmayı da irdeler. Yalan söylemek en çirkin konuşmadır. Yalanın 

günlük hayatın içine sindiği tespiti yapılır: “Düşmanlık, zulüm, işkence, yalan, dolandırıcılık 

gündelik yaşamın gerçeği olmuş.” (Mungan, 2008: 72).Doğru ve açık konuşmak ise şöyle ifade 

edilir: “Lakin yüreğimin gizini olduğu gibi aşikâr etmek isterim. Dilerim ki sevdam kadar sözüm 

de doğru ve temiz olsun.” (Mungan, 2015: 69). 

 

Mungan’a göre insanlar birbirleriyle konuşmalıdır. Ona göre insanların birbiriyle 

konuşmaması lanetlenmeye yol açar: “Her yer kapalıydı. Herkes evine kapanmıştı. Kimse 

kimseyle konuşmuyordu. Buranın lanetli bir kent olduğunu düşündüm ilkin.” (Mungan, 2008: 

75). 

Mungan, insanın davranırken aklına yatmayan konularda kendi içiyle konuşmasını 

tavsiye eder. Töre gereği arkadaşı Cengâver ile dövüşmek zorunda kalacak olan Ökkeş kendi 

yüreğiyle konuşurken Cengâver’de bu özellik yoktur: “Ökkeş susuyordu. Sessiz bir hesaplaşma 

içindeydi. Aklından ve yüreğinden sual soruyordu. Töreyi tartıyordu kafasında... Seni ağaca 

bağladıklarında, erliği adına seni kıyasıya döverken belli ki yüreğinden sual sormamış. Var sen 

de yaralarından sual et. Bedenindeki yaralar Cengâver’in yüreğine işarettir, sor bakalım onlar da 

yüreğin gibi mi konuşur?” (Mungan, 2008: 99-103). 

 

Mungan’a göre eskimiş masalları, öyküleri... anlatmak, hele yeniden anlatmak ve 

dinletmek zordur, maharet gerektirir: “Zamanın küllerinin savurduğu insanları, öyküleri, 

destanları, masalları, kahramanları, sevdaları camları puslu kış kahvelerinde, ölü mangal ateşinin 

ışıyan gözlerine baka baka yeniden anlatmak, yeniden dinletmek kolay değildir.” (Mungan, 
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2008: 124). Yeniden anlatmak aslında kelimelerle bir büyü yapabilmektir: “Anlatırken 

sözcüklere büyü yapıyordu halbuki, sözcüklerle büyü yapıyordu. Yeniden anlatmak bu değil 

miydi?” (Mungan, 2008: 143). 

 

Kasım ile Nâsır’da birbirleriyle hukuku olan insanların uzun zaman sonra 

görüşmelerinde geçen günleri konuşmanın ihtiyaç olduğu vurgulanır: “Ki daha doya doya 

basamadı bağrına onu. Geçen zamanı konuşamadı onunla.” (Mungan, 2008: 128). Yine bu 

öyküde ağızdan çıkan sözlerin sorumluluk gerektirdiği vurgulanır: “Ağzımdan çıkan hiçbir 

sözün, verdiğim hiçbir hükmün ağırlığını duymak istemiyor artık yorgun omuzlarım.” (Mungan, 

2008: 137). 

 

Yazara göre güzel, kaliteli sözlere gereken değer verilmeli ve bu sözlere uyulmalıdır. 

Kasım ile Nâsır’da Kureyşa geyiklerin yatağını yurt yapmalarının uğursuzluğa yol açacağına 

dair eşini uyarır; ama sözünü dinletemez: “Geyiklerin yatağıydı burası. Dünyadaki bütün 

geyiklerin. O kadar söyledi Kureyşa: Burayı yurt tutmayalım, (fazlasını söylemedi) dedi. 

TUTTULAR. Dinletemedi. Lanetleneceğiz, dedi.” (Mungan, 2008: 132). Binali ile Temir’deki 

şu cümleler de benzer bağlamdadır: “Ben demiştim, dedi. Ben demiştim. Ama neye yarar? Bu da 

ölüm pahasına öğrenilen şeylerden biriymiş demek.” (Mungan, 2008: 167). 

 

Âzer ile Yadigâr’daki şu ifade insanın farklı fikirlere açık olmasını tavsiye eder. Kendi 

düşüncelerinde hiç yanılmayacağını düşünen biriyle konuşmak zordur: “Kendinin her türlü 

gerekçesini hazırlamışsın. Kendi dünyanın bütün terimlerini  kurmuşsun. Kapılarını kapatmışsın, 

kimseleri almıyorsun artık. Giderek seninle konuşabilmek olanaksız hale geliyor. Korkarım ki 

yakında yalnızca bir sayıklamaya döneceksin.” (Mungan, 2015: 15).Mungan’ın bu ifadeleri 

Haldun Taner’in şu cümlelerini akla getirir: “Bazısı da kendisi ile doludur. Söyleyecekleri ile 

sarhoştur. İster ki hep dinlesinler. Yalnız onu... Hiç karşı koymadan.” (Akt., Yakıcı, 2006: 74). 

 

Samimiyet güzel konuşmanın ruhudur. Şair, kitabı için “Bir yığın söz ki, samimiyeti 

ancak hüneri” (Ersoy, 2015: 5) der. Mungan, Azer ile Yadigâr’da konuşmada samimiyeti, 

konuşan bir uçurum pasajı ile anlatır. Uçurumun sesi sadece samimi yürekler tarafından 

duyulabilmektedir: “İnanmadın değil mi? O uçuruma inanmadın? Konuştuğuna? Ses 

verdiğine?...  

 

Haklısın o uçurumun sesi kulakla duyulmaz. Yürekle duyulur.” (Mungan, 2015: 16). 

 

Muradhan ile Selvihan’da Selvihan dilsizdir.  Selvihan lal olmasına rağmen yürek 

bağlamında Muradhan ile konuşacağını düşünür: “Oysa Selvihan biliyordu ki, hem gözüyle, hem 

yüreğiyle, hem bedeniyle konuşabilecekti Muradhan ile. Bir gönül hısımlığı, bir ruh 

akrabalığıydı bu.” (Mungan, 2015: 69). Yazar, Ulak ile Sadrazam’da da dil-yürek ilişkisini şöyle 

ifade eder: “Göğsümün üzerinde bilmediğim bir dilin vuruşları.” (Mungan, 2015: 122). 

Âzer ile Yadigâr’da insanın kendi içiyle çok iyi konuşması vurgulanır. Bunu başaran 

insanların kendilerini daha iyi tanıyacağı ve gelişeceği tespiti yapılır: “Yüreğinle duyabilir misin 

sen?...” Doğru dersin. Her yürek ses veren bir uçurumdur zaten. Belki kendi yüreğine dayanır 

kulağın. Duyarsan eğer, sahiden duyarsan, bundan sonra daha iyi olursun. Kendi hayatına ermiş 

olursun.” (Mungan, 2015: 17). Şu ifadeler de aynı meyandadır: “Sadece yüreğin diliyle konuşan 

biriyim ben, dedi.” (Mungan, 2015: 29). Öyküde yüreğinden konuşan bir insan olan Âzer, 

tabiatla da konuşmayı becerir: “Âzer, ırmağın dilinden anlar... Irmakla söyleşir, bir uzun avaz 

tutturur. Az sonra durulur coşkun ırmak, uysal bir dere gibi küçülür, susar. Çadırın tepesindeki 

güvercin uzun uzun guruldar... Irmağın soluğunu kesen Âzer’in kudretine ürkütücü bir hayranlık 

duymuştur... Her şeyin bir yüreği vardır. Dağın, taşın, ırmağın. İş onu bulmaktadır.”  (Mungan, 

2015: 29). Tabiatın bir dili olduğu şu cümlelerle de ifade edilir: “Dağların, kırların, yamaçların, 
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dorukların, yolların kendi dilleri vardır nasılsa... Dağın, taşın dili kendine, yeter ki onları 

görmeye göz ola.” (Mungan, 2015: 30-32). Tabiatın bir dili olduğu Kutadgu Bilig’de de şöyle 

ifade edilir: 

 

“Gök kaşını çattı, gözünden yaş serpiliyor; 

  Çiçek yüzünü açtı, bak gülmekten katılıyor.” (Hacip, 1985: 17). 

 

Az ve öz konuşma ile konuşurken muhataba öncelik tanımanın önemi şöyle ifade edilir: 

“Oba Hatunu ermiş gönüllü, evliya sabırlı, az ve öz konuşan bir kadındı.” (Mungan, 2015: 20). 

Ayrıca bu hanımefendi herkesi dinledikten sonra konuşur: “En son o konuştu.” (Mungan, 2015: 

21).  

 

Sözleriyle zulme karşı çıkması gereken insanın ne konuştuğu çok önemlidir.  Âzer ile 

Yadigâr’da çok güzel saz çalan Âzer, hikmetli söyleyişlere sahiptir: “Âzer, şenlikte saz çaldı, 

deyişler okudu. Cümle ulu sevda ozanlarından, hak âşıklarından, halk âşıklarından hikmetler 

söyledi. Zulme, yoksulluğa direnen kelamlar etti.” (Mungan, 2015: 45). Âzer’in bu söyleyişleri 

ağaları, beyleri rahatsız eder. Onlar Âzer’i sözlerinden dolayı uyarır. Mungan, insanın her 

zaman, her şartta doğru bildiğini, yüreğinden geçeni dile getirmesini savunur. Sözün 

yasaklanamayacağını şayet yasaklanırsa asıl yasaklayanların bundan zarar göreceğini söyler: 

“Âşık kısmının diline zincir vurulmaz ağalar. Âşık kısmı yürektekini söylemiyorsa eğer, sazına 

namertlik ediyor demektir. Sazın da, sözün de hukuku vardır. Saza da, söze de yasak konulmaz. 

Gün gelir o yasak koyanını yer ilkin.” (Mungan, 2015: 45). 

 

Mungan, Muradhan ile Selvihan’da insanın kendisinden sonraya bir söz bırakmasını 

tavsiye eder: “Lakin bize kelam, bir söz bırakır. Bırakır ki bizden sonrakilere devirelim sözü, bir 

kıssa bırakalım.” (Mungan, 2015: 55). 

 

Yazara göre çok büyük acılar yaşayan insanlar konuşurken sözünün nereye gideceğini 

hesap edemez: “Deprem görmüş yürek sözünün menzilini bilmezdi.” (Mungan, 2015: 64). 

Konuşmanın ne niyetle yapıldığı önemlidir: “Konuşmamın muradı öfke değildir.” (Mungan, 

2015: 68). 

 

İnsanın konuşmasını psikolojik durumu derinden etkilemektedir. Muradhan’a 

sevdalanan Selvihan’ın psikolojisi onun konuşmasına engel olur: “Günlerce gözüm uyku 

tutmadı, söz tutmadı dudaklarım.” (Mungan, 2015: 70). 

 

Mungan’a göre evlenirken konuşmaya dair tutumlara dikkat edilmelidir: “Ben bir lalim, 

sense bir bülbül, kelamımız tutmaz.” (Mungan, 2015: 70). 

 

Ulak ile Sadrazam’da bir Osmanlı padişahının ölümü anlatılırken insanın ölümü 

düşünerek konuşması fikri işlenir. Kudretli padişahın dili artık susmuştur: “İçerideki ölüyü 

düşünüyor. Artık hiç kimseyi korkutmuyor. İki dudağının arasından çıkan tek bir söz bile yok 

artık. O söz ki, kaç kişinin hayatını başlatmaya, kaç kişinin hayatını bitirmeye muktedirdi. O tek 

sözcük bile yok artık.” (Mungan, 2015: 91). 

 

Mungan, Ulak ile Sadrazam’da Osmanlı’da devletin gizli görevleri için dili zorla lal 

edilenlerin psikolojisini irdeler. Dili elinden alınanların gönüllerinde çoğunlukla öfke vardır: 

“Dili zorla lal edilmişlerin gizli hınçları, öfkeleri yoktu yüreğimde, kelimeler onların ellerinden 

ve dillerinden zorla koparılıp alınmıştı.” (Mungan, 2015: 114). Lal olanlar kelimelere çok büyük 

hasretlik çekmektedir: “Oysa ben, hiçbir zaman sahip olamamıştım onlara. Onlar, benim sessiz 
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dünyamın çevresinde tüy gibi, tül gibi uçuşuyorlar, beni hayran bırakıyorlardı.” (Mungan, 2015: 

114-115).  

 

İnsan psikolojisi çok geniş ve çok karmaşık olduğu için bire bir kelimelerle 

yansıtılamaz: “Söz her zaman söylediğimizden daha fazlasını içerir; başka bir ifadeyle, 

söylediğimiz şey, kastettiğimiz şeyin ötesinde kastetmediğimiz şeyleri de içerir.” (Demir, 2015: 

44). “Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu... / Bir yer var biliyorum; / Her şeyi söylemek mümkün 

/ Epiyce yaklaşmışım, duyuyorum; Anlatamıyorum” (Kanık, 2001: 55) dizeleri aynı bağlamda 

dilin ifade gücünü sorgulamaktadır. Benzer bir şekilde Ulak ile Sadrazam’da kelimelerin bütün 

duyguları ifade etmeye yetmediği belirtilir. Kelimeler var sayılan anlamları işaret etmektedir. 

Dolayısıyla konuşurken her şey anlatılamaz: “...yüreğin gizlerini, gözün gördüklerini, aklın 

duyduklarını kelimelerin aşikâr ettiğine inanmıyorum...  Biliyorum: Kelimelerin gücünden 

korkuyorlar. Her şey tariflerde saklıdır sanıyorlar. Ad vererek kurtuluyor, ad vererek 

hapsediyorlar. Oysa kelimeler hem belgeliyor, hem saklıyor. Bilmiyorlar.” (Mungan, 2015: 122). 

Bununla birlikte yazar kelimelere dökülemeyen anlamların insanları susturduğu kanaatindedir: 

“Kelimelere sığdırılamayan şeylerin, konuşabilenleri, ağzı kelam tutanları bile lal ettiğini 

kendime yakıştıramadığım bir ödeşme duygusuyla biliyorum.” (Mungan, 2015: 122). 

 

 Mungan, duyguların ifade edilmesinden yanadır. İnsanın içindekileri dışarıya yansıtması 

onu rahatlatmaktadır. İfade edilmeyen duygular ise zamanla insan içinde sıkıntılara yol 

açmaktadır: “Ona söylenmemiş bir sözüm kalmış gibidir; erken öldüğü için güceniğimdir ona...” 

(Mungan, 2008: 16). 

 

SONUÇ 
 

Murathan Mungan’ın Cenk Hikâyeleri ve Lal Masallar isimli hikâye kitapları konuşma 

eğitiminde kullanılabilecek kitaplardır. Yazar hikâyelerde olay örgüsünün içine konuşmaya dair 

fikirler serpiştirmiştir. Sözgelimi yazar, az ve öz konuşmayı, konuşurken muhataba öncelik 

tanımayı tavsiye eder. İnsanların düşüncelerini ifade etmesi gerektiğini belirten yazar, verilen 

sözü tutmayı, sır saklamayı, bilinçli ve erdemli dinlemeyi, farklı fikirlere açık olmayı, samimi 

konuşmayı, yalan söylememeyi, ölümü düşünerek konuşmayı ve konuşmada üslubu önemser. 

İnsanların birbirleriyle konuşmamasının lanetlenmeye yol açacağını söyleyen Mungan, dil-

gönül, dil-psikoloji ilişkilerini irdeler. Dilin duyguları anlatmaya yetmeyeceğini belirten yazar, 

evlenirken bile konuşma kapasitelerinin denkliğine işaret eder. İnsanın anlatmadan 

yaşayamayacağını dile getiren yazar, konuşmanın kelimelerle büyüleme işi olduğunu ve 

düşünerek konuşulması gerektiği kanaatindedir.Hikâyelerde ayrıca konuşurken mazlumların 

desteklenmesi, güzel sözlere değer verilmesi, insanın kendi içiyle konuşması, geleceğe dair 

sözler verirken ve yemin ederken dikkat edilmesi ile insanın geriye güzel sözler bırakması 

öğütlenir. 
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